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 چکیده
ن ذهنی برای بخشیدتوان کم که مادران ایرانی دارای فرزند زیستی و عواملی هایپژوهش حاضر تجربه

به این هدف، روش کیفی و نظریه  برای رسیدنگیرند را مورد بررسی قرار داده است.  کار میهدیگران ب

توان ذهنی که برای تکمیل کم نفر از مادران دارای فرزند 02ها مورد استفاده قرار گرفت.  برخاسته از داده

های ت تصادفی انتخاب و سئوالبه صور ،پرونده فرزند خود به سازمان آموزش پرورش رجوع کرده بودند

اند تا رسیدن به ها در این مورد استفاده کردهساختار یافته در مورد بخشش دیگران و عواملی که آننیمه

اصلی  یهاو مشخص شدن گزارههای باز ها از طریق کدتحلیل دادهمرحله اشباع مورد بررسی قرار گرفت. 

ن گروه از کودکان به ترتیب از منابع معنوی، منابع درونی و منابع و و فرعی، نشان داد که در ایران مادران ای

دهد که غنی بودن محتوا و نشان می هایافته اینکنند. ی برای بخشیدن دیگران استفاده میعالیق اجتماع

توان ذهنی برای کم فرزنداسالمی  به مادران دارای  –فرهنگ ایرانی گری در متون مربوط به بخشایش

 دیگران کمک کرده است. بخشیدن

 .گریتوان ذهنی، بخشایشکم انآموزدانش گی، مادران،زند هایهربتج :واژگان کلیدی

 مقدمه

توان ذهنی، قبت، آموزش و حمایت از کودکان کماهمیت نقش خانواده در مرا با وجود

رفته تر مورد بررسی قرار گکم، گذاردثیر میتر شدن بافت خانواده تأکه به غنیعواملی 

آموزش ویژه، شواهد (. در ادبیات پژوهشی مربوط به حوزه 0222، 3ل و مریکینداست )ک
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  دانشگاه تهران. وانشناسی آموزش کودکان استثناییر استادیار.0
3. Kandel & Merrick 
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ای که دارد کانون های ویژهتوان ذهنی با چالشوجود کودک کم دهد کهموجود نشان می

دهد؛ در این مورد واکنشقرار می ثیروالدین به ویژه مادران را تحت تأ هایخانواده و نقش

ل، ندین مورد بررسی قرار گرفته است )کهای حمایتی والدیای و شیوهی مقابلههاها، راهبرد

 ذهنی در مقایسه با پدران به دلیل توانکودکان کم (. مادران0222، 1مراد، واردی و مریک

به علت  ،دهندخود اختصاص می دیدهری را برای مراقبت از فرزند آسیباینکه زمان بیشت

توانی ذهنی از لحاظ شناختی، اجتماعی و هیجانی که کم میهای مداوشرایط و مسوولیت

-قرار می ی روانی بسیاریهاآسیب شوند و در مخاطرهیشتری را متحمل میدارد تنش ب

(. واکنش اعضای خانواده به 0212، 3؛ گوپتا و کایور1992، 0گیرند )هیلر، هسیه و رویتز

امل، نفرت یا عشق، غفلت یا مراقبت ای از طرد یا پذیرش کتواند دامنه ناتوانی کودک می

شواهدی وجود دارد که آرزوهای از دست (. 0214، 4کامل باشد )هاالهان، کافمن و پولین

شناختی از قبیل شوک، انکار، های روانرفته برای داشتن فرزند سالم منجر به بروز واکنش

ردن کودک شم، اندوه و اضطراب، احساس خجالت و پنهان کافسردگی، احساس گناه، خ

، به آسیب فرزند خود شناسیوالدین در فرایند علت ،شود؛ افزون بر ایندر والدین می

ها کارکرد خانواده را تحت پردازند که این واکنشیا خود میمقصر قلمداد کردن دیگران 

، 6؛ واتسون0221، 2؛ روزنتهال، بیسیکر و بیسیکر2022ندیل و مریک، دهند )کتأثیر قرار می

سازگاری و پذیرش کودک از سوی والدین به ویژه مادران به منظور انجام  (.0222

  .برخوردار است ذهنی  از اهمیت بسیاریتوان های بهنگام در توانبخشی کودک کممداخله

وجود آمده در بین هدر راستای توانبخشی خانواده و به منظور حل تعارض و مشکالت ب

-شناسی است )اندر حوزه روان ی مهم و جدیدگری، یکی از متغیرهاوالدین، بخشایش

گری به صورت تاریخی در قلمرو فلسفه و الهیات (. مفهوم بخشایش1992، 2رایت و نورث

های رفتاری، اوقات به صورت عملیاتی در قالب و در اغلب مورد بررسی قرار گرفته است

                                                           
1. Kandel,  Morad, Vardi & Merrick 
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گری، خشایشب ؛فردی تعریف شده استهای بینهای شناختی در آسیبپاسخعاطفی و 

فرایندی است که تغییراتی در شناخت، هیجان و رفتار منفی فرد رنجیده نسبت به فرد خاطی  

واسطه هو داوطلبانه  است که بگری فرایند تعمدی بخشایش دیگر، به سخن ؛کندایجاد می

رایت، سانتوس و افتد )انشود اتفاق میتصمیم اختیاری که برای بخشش انجام می

 ،(. در نتیجه این فرایند0222، 0؛ وورثینگتون، وایت ولیت، پیترینی و میلر1929، 1المبیوق

رود )ان جویانه از بین میای تالفیههیجانات منفی فرد کاهش یافته و انگیزه برای فعالیت

مند هستند که شناسی عالقههای روان(. پژوهش1929رایت، سانتوس و المبیوق، 

فردی، حل تعارضات زناشویی و دیگر ارتقای روابط بینگری را در کاربردهای بخشایش

دهد که موردی نشان می هایند؛ مرور پژوهشکار برههای مرتبط با سالمت روانی بمتغیر

های هیجانی که ناشی از تواند برای کمک به افراد جهت غلبه بر آسیبگری میبخشایش

 3النج، اویویرکیک و کلوویر)کاریمانس، وانمفید باشد  ،آشفتگی روابط زوجینی است

0223 .) 

شناختی از های روانگری بر ویژگی، اثرات بخشایشاگر چه شواهد پژوهشی یاد شده 

دهد؛ اما ضطراب، را در افراد عادی نشان میقبیل افسردگی، احساس گناه، خشم، اندوه و ا

ود با توجه به رتوان ذهنی که انتظار می در مورد مادران کودکان کمویژه  در ایران به

فردی مواجه های بینذهنی خود بیشتر با چالش توانبرانگیز فرزند کمهای چالشویژگی

فردی را در ارتباط با های بینشود که چگونه این چالششوند؛ این سئوال مطرح میمی

ی برای یهاکه، از چه منابع یا عوامل و مکانیزمکنند؟ و یا اینگری حل میبخشایش

گران این موضوع تاکنون های پژوهشبر اساس بررسی یگران استفاده می کنند؟بخشیدن د

 .مورد پژوهش قرار نگرفته است

صمیم افراد برای هایی دارد که بر تای ویژگیاز سویی، فرهنگ موجود هر جامعه 

می  و در مورد اسال –گذارد که این شرایط در فرهنگ ایرانی أثیر می بخشیدن دیگران ت

رایت این، نظریه ان توان ذهنی مورد بررسی قرار نگرفته است. افزون برودکان کممادران ک

                                                           
1. Enright, Santos , Al mabuk 

2. Worthington, Witvliet, Pietrini & Miller 
3. Karremans,Van Lange, Ouwerkerk & Kluwer 
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رایت، گاسین و  گری و عوامل انگیزشی و منابعی که در دیدگاه اندر مورد سازه بخشایش

کار رفته هثر از دین مسیحی برای بخشیدن دیگران ب( که در جامعه غربی متأ1990) 1وو

اسالمی نیاز به واکاوی جدید  -بردی شدن آن در جامعه ایرانی منظور بومی و کاراست به

های پژوهش حاضر، به بسط و تعدیل نظریه دنبال آن است. یافته هدارد که پژوهش حاضر ب

شناسی مثبت  ای مثبت در روانرایت و نیز  ارتباط این سازه به عنوان سازهگری انبخشایش

 و سالمت روانی کمک خواهد کرد.با متغیرهای مربوط به روابط بین فردی 

 پژوهشروش 

 کنندگانطرح پژوهش و شرکتالف( 

وابسته به زمینه  از روش کیفی نظریه کیفی است و طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش

ها، شیوه ها استفاده شده است. روش پژوهش نظریه برخاسته از دادهیا نظریه برخاسته از داده

یابد ها یک نظریه تکوین میدادهای از استفاده از مجموعه وسیله آن باهپژوهشی است که ب

-افراد شرکت (.0210، 3؛ جانسون و کریستنسن2202، 0، هانسون، پالنو و مرالسلکریسو)

توان ذهنی انتخاب شدند که برای کمآموزان دانشکننده در پژوهش حاضر از بین مادران 

ورش استثنایی شهر تهران رجوع کرده شان به اداره آموزش و پرتکمیل پرونده فرزندان

توان ذهنی و داوطلب بودن کم های اصلی برای انتخاب این افراد داشتن فرزندبودند. مالک

 بود.  برای شرکت در پژوهش هاآن

 است که ساختاریافتهها، مصاحبه نیمهآوری دادهابزار مورد استفاده برای جمع: ب( ابزار

 هایتجربه ،ذهنیتوان مصاحبه با مادران دارای فرزند کماز طریق  ه استشد در آن سعی

کار می برند را در در مورد منابع و عواملی را که برای بخشیدن دیگران بهها زیستی آن

 مورد بررسی قرار دهد. زمین فرهنگ ایران

توضیح داده  کننده هدف پژوهش به طور خالصهبه همه افراد شرکت: ج( شیوه اجرا

-که از این پژوهش استخراج می هاییدر تمام منابع و مقاله هاماندن آنو نشان  نامشد و بی

                                                           
1. Gassin & Wu 

2. Creswell,  Hanson, Plano & Morales 

3. Johnson & Christensen 
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توضیح داده شد که  کنندگان در ضمن به هرکدام از افراد شرکت تضمین گردید؛ ،شود

نخواهد داشت و در  هاد ناگوار روانی و عاطفی برای آنشرکت در این پژوهش پیام

باشد و از مدرسان که نفر دوم در این مقاله میصورت احساس ناراحتی با همکار پژوهشی 

موقع  کنندگان آزاد بودند که هرشرکت ،این دانشگاه تهران است تماس بگیرند. افزون بر

 یابی بهبه منظور دست در ادامه،. د از ادامه همکاری خودداری کنندتواننخواستند می

کار گرفته هورد منابع و نیروهای بتوان ذهنی در مکم مادران ایرانی دارای فرزند هایتجربه

 .زیر ارایه شد فتهنیمه ساختار یا ئوالجهت  بخشیدن دیگران س

-مصاحبه نیمه ""کنید؟شما برای بخشیدن دیگران از چه منابع یا عواملی استفاده می

ها و با واکاویها صاحبهمبهم م هایعمل آمد و نکتهکنندگان بها شرکتب افتهساختاری

مشخص  هاکه صراحت منظور آنیگر روشن گردید تا جایپیگیرانه مصاحبه هایسئوال

ها و نتایج آن حاصل ر مصاحبهای دها تا جایی ادامه داده شد که اشباع گزاره. مصاحبهشد

ای هکردند و ایدهای را مطرح نمیکنندگان جدید ایده تازه؛ بدین ترتیب که شرکتشود

ان نفر آخر هم 3مشخص شد که  12و پس از مصاحبه با فرد  کردندافراد قبلی را تکرار می

  .مصاحبه را متوقف کرد02ز نفر گر بعد امصاحبه مطالب قبلی را تکرار کردند، بنابراین

 ها پژوهشیافته

های عمیق بالینی با مادران، تجارب دست اول های حاصل از مصاحبهداده ،ین مرحلهدر ا

های فرعی های اصلی و مقولهیق کدگذاری باز مقولهاز طر و خراج و ضبط شدآنان است

ها، مان دادن یافتهوالدین و ساخالصه کردن اظهارت  ،کدگذاری هدف از .مشخص شدند

-های نیمهبر اساس مصاحبهکدگذاری باز نتیجه  .بندی کردن آنها بودتلخیص و طبقه

ارایه  1در جدول ؛ انجام شد توان ذهنینفر از مادران دارای فرزند کم 02یافته که با ساختار

 است. شده 
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 های حاصل از مصاحبه. نتایج حاصل از کد گذاری باز داده1جدول 

شده های اختصاص یافته برای هر یک از افراد مصاحبهها مربوط به شمارههای بیان شده برای هر یک از مقولهشماره

 . 4یعنی  فرد شماره  4یا  1یعنی فرد شماره  1است به طور مثال 

تفاده ی برای بخشیدن دیگران اسچه نیروهای ساختاریافته که ازال نیمهدر ارتباط با سئو

توان به سه طبقه اصلی تقسیم کرد ی مادران را نسبت به این سوال میکنید؟ پاسخ هامی

زیر به شرح و بسط در  ،الف( نیروهای معنوی، ب( منابع درونی ج( منابع و عالیق اجتماعی

 .پردازیماین سه مورد می

ود را در این ای که مادران عالقه خترین گزینهبرجسته :الف( منابع و نیروهای معنوی

که در این مورد به ارتباط خود با خدا،  گرینه منابع و نیروهای معنوی بود ،مورد نشان دادند

که  ها بیان کردندها بود. آنیرو های معنوی در صدر انتخاب آنپیامبران و ائمه اطهار و ن

و چون خشنده است خداوند ب"برای بخشیدن دیگران از رابطه خود با خدا  استفاده کردند.

اشاره کرده ها تعدادی از آن "گذرمگذرد من نیز از خطای دیگران میاز خطاهای ما می

شما هم دیگران را ببخشید.  ،بخشمطور که من شما را میفرماید همانبودند که خدا می

    های مقوله

 اصلی
 هاویژگی های فرعیمقوله

 نیروهای معنوی
، 9، 2، 6، 2، 0، 1توصیه های اسالمی، 

12 ،11 ،12،12 ،02، 

 02،9، 6، 0، 1خدا، قران  -

 10، 9، 2، 2، 0نماز و نیایش،  -

 19،12، 12، 11ائمه اطهار،  -

منابع 

 درونی
 4، 3، 11، 12، 0عشق، عالقه به دیگران 

 12،10، ،0نوع دوستی،  -

 14،  11، 12، 0درک دیگران،  -

منابع و عالیق 

 اجتماعی
 ،11، 2، 6، 2، 4، 3، 0ارتباط مثبت،  

، 12، 3، 2ارتباط همدالنه با دیگران،  -

1 ،10 ،13 

، 3، لذت بردن از کمک به دیگران -

12 ،11 ،2 
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که چون  یک شده بودند و بیان کردندتعدادی دیگر نیز از لحاظ اخالقی به این موضوع نزد

، . افزون بر ایناست از اشتباهات دیگران بگذریم بخشد ما نیز الزمن ما را میخداوند گناها

های سفارش شده بخشیدن دیگران از روش ترتر و راحتکه برای ساده مادران بیان کردند

 "کنند و نماز خواندن استفاده می در اسالم از قبیل کمک خواستن از خدا، دعا و نیایش،

من نیز  ،قرآن آمده است که از صبر و نماز کمک بگیرید چون درتعدادی بیان کردند 

ه و تعدادی نیز به سفارشات ائم. "گیرممیبرای بخشیدن فرد خطاکار از صبر و نماز کمک 

برای  بخشند.دلیل این سفارشات دیگران را میو بیان کردند که به پیامبر )ص( اشاره نموده

هر کس پر گذشت باشد، عمرش  "کهکرد  دری حدیثی از رسول اکرم)ص( نقلما مثال

. اعتقاد به روز واپسین و حضور همه در برابر خدا و قضاوت نهایی "شودمیطوالنى 

بخشید تا بتوانند از ها آرامش و نیرو میبود که به آن عامل دیگری ،خداوند در مورد افراد

اى آواز دهندهایستند، گامى که بندگان در پیشگاه خدا مىهن ."تقصیرات دیگران درگذرند

ه کسى شود: چبرخیزد و به بهشت رود. گفته مى کس که مزدش با خداستندا دهد: آن

 حدیثی از رسول اکرم )ص(. "کنندگان از مردمگوید: گذشتمزدش با خداست؟ مى

که برای  تعدادی از مادران بیان کردند :ب( استفاده از منابع و نیروهای درونی

نهفته در ناخوداگاه خود مثل عشق و عالقه به دیگران، نوع بخشیدن دیگران از نیروهای 

عضای یکدیگرند   آدم ابنی "ها به این شعر کنند. آنفاده میدوستی و درک دیگران است

قدمه که بخشیدن دیگران م سعدی  اشاره کردند و گفتند "گوهرند که در آفرینش زیک

بخاطر انسانیت و درک این که کنم من سعی می"هاست. بخشیدن خود و آزادی از کینه

بخشند دیگران را می هانآ ."بخشمدر شرایط نامساعدی باشد وی را میخاطی ممکن است 

در این فرایند  ها، منابع و متون دینی به آنهای گذشته آزاد شوندها و رنجتا از کینه

هبی و های مذکرده بود. تعدادی بیان کردند که خواندن داستانبخشیدن کمک شایانی 

انگیزه بخشیده  هافراد بخشنده موجب شده است که آنگری و افرهنگی در مورد بخشایش

من با خواندن داستان حضرت یوسف )ع( در قرآن فرد خاطی را "دیگران را پیدا کنند. 

در  های در فرهنگ ایرانی اسالمی به آنگرهای بخشایشالگو ،دیگربه بیان  ."بخشیدم

ین که افراد مورد زه برای این امر مفید واقع شده بود. نکته مهم دیگر افرایند بخشیدن و انگی



 1931بهار ، 11، شمارة فصلنامة افراد استثنایی، سال پنجم 92

 هاها بسیار مهم است و آنزندگی را دانستن برای آن هایپژوهش بیان کردند که قدر لحظه

شان از این نعمت خدادادی  حاضر نیستند که به بهای نگه داشتن کینه دیگران در دل

که عقالنی نیست که نعمت امروزی را  ا بیان کردندهم شوند. و به بیان دیگر، آنمحرو

من در نماز و  ها بیان کرد کهبخاطر درد و رنج دیروزی از دست بدهیم و حتی یکی از آن

چرا کینه دیگران را در دل بپرورانم  ،نیایش به پیوند عاطفی صمیمی با خدای خود نیاز دارم

ورزی با دیگران می با خدا به فکر کینهارتباط صمی جای فکر وهکه در حال نماز و نیایش ب

  باشم.

استفاده از این منبع عالیق اجتماعی به عنوان  ستفاده از منابع و عالیق اجتماعی:ج( ا

انسانیت   داد شده بود. تعدادی بیان کردند کهیک نیروی محرک برای بخشیدن دیگران قلم

به نظر من اگر  "باشددیگران می همدالنه و عاشقانه با و سالمت روانی آنها در گرو ارتباط

چرا باید  "توانم رابطه عاشقانه و همدالنه با افراد برقرار کنمببخشم نمیکسی را نتوانم 

دار کنیم و نتوانیم از ارتباط صمیمی با دیگران را خدشه بخاطر درد و رنج گذشته این

ی نشویم. تعداد های دیگران سرشاردیگران لذت برده و از گرفتن محبتاحساس محبت به 

بخشیده نشود مثل دمل چرکین در که اگر رنج و درد گذشته  از این مادران اشاره کردند

، اعتماد او را از دیگران گیردکرده و صفا و صمیمیت را از او میدرون انسان رشد پیدا 

که  کردندکند. تعدادی نیز بیان میاحساس ارزشمندی او آسیب وارد می کند و بهسرد می

با وجود توصیه نبی اکرم )ص( به نیکی در مورد دیگران )حتی انجام نیکی در مقابل بدی( 

توانیم با نگه داشتن رنج و درد م از جمله صله ارحام ما چگونه میو توصیه به ارتباطات سال

 گذشته خود را از فیض این همه صفات خوب محروم کنیم.

 گیریو نتیجه بحث

فردی های بیندر آسیبمنابع و عواملی بود که هدف پژوهش حاضر مشخص کردن 

بردند. در فرایند کار میهتوان ذهنی برای بخشیدن دیگران بکم آموزانمادران دانش

د که در نتیجه آن وجود می آیهفردی برای افراد بزندگی، مسایل و مشکالتی در روابط بین

-زای روانهای تنشاکنشخاطر شدن فرایندها و ونجیدهشوند؛ این رخاطر میرنجیده

ای های مقابلهی خود از روشالمت روانکند که افراد برای حفظ سشناختی را ایجاد می
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گری سعی شده است تا موانع و عواملی که به استفاده کنند.  با عملیاتی شدن سازه بخشایش

چه مشخص شوند.   ،فردی دیگران را ببخشندهای بینکند تا در آسیبافراد کمک می

گری را برای رهایی از رنج  و بخشیدن های بخشایشکند تا گامعواملی به افراد کمک می

گذشت از خطاهای همدیگر  هایی برای زوجین جهتیا چه ویژگیفرد خاطی طی کنند؟ 

تواند بوسیله عوامل انگیزشی تبیین شود )بون الزم است؛ مجموعه این تمایالت و عوامل می

-توان پیشگری را میهدی وجود دارد که در افرادی بخشایش(. شوا1992، 1و سولوسکی

و گرایش  بینی کرد که در متغیرهای درونی مثل منبع کنترل، عزت نفس، همدردی، مذهب

(. در بحث 0223، 3دست آورده باشند )وبهنمرات باالیی ب 0پرمخاطرهبه رفتارهای در 

کند توجه به یدن کمک میترین عاملی که به افراد برای بخشعوامل انگیزشی، مهم

-جای دوریهگری و تالش برای جایگزین انتخابی مطلوب بپیامدهای منفی عدم بخشایش

گری (. پیامدهای عدم بخشایش1992، 4گزینی، خشم و آزرده خاطر بودن است )کلین

عامل انگیزشی مهمی است که  ،ازجمله، از دست دادن سالمتی و عدم ناتوانی در حل مسئله

گری زمانی کند که بخشایش( بیان می1992)2کند. کالهونگری را تسهیل میبخشایش

خاطر شدن طوالنی مدت شود که فرد رنجیده خاطر به این نتیجه برسد که آزردهآغاز می

گر دیدگاه جدیدی در این شرایط بخشایش .و اکنون زمان تغییر دیدگاه است الزم نیست

 ،وی مستحق بخشش نباشد کهاطی با وجود اینگری و بخشیدن فرد خنسبت به بخشایش

( مراحل انگیزشی را که به 1991رایت و گروه مطالعه رشد انسان )کند. اندست پیدا می

، مورد بررسی قرار داده گری دست پیدا کنندکند تا به فرایند بخشایشافراد کمک می

جتماعی، اشتیاق برای این مراحل شامل انگیزه برای تالفی، نیاز به عدالت، فشار ا است،

کند که برخی از وی بیان می به جامعه و انگیزه برای عشق است. بازگرداندن هارمونی

های محیطی، آموزش مذهبی، میزان زمان طی ی مثل شرایط فرهنگی، مشوقاعوامل انگیزه

های هیجانی و تغییر دیدگاه در تسهیل شده از رخداد آسیب، شدت رنج، رهایی از آسیب

                                                           
1  . Boon & Sulsky 

2  . willingness to risk 

3. Webb 

4   Klein 

5. Calhon 
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ی مانند یها( انگیزه1992الف، ورثینگتون و راچال )گری موثر هستند. مکند بخشایشفرای

رهایی از خشم، سپاسگزاری از خدا، عشق به فرد خطاکار، رفتارهای نیکوکارانه، نگرانی از 

که ممکن است در آینده رخ  هاییوی از والدین و پرهیز از تعارضرفاه فرد خاطی، پیر

کند. عواملی که اند که به افراد برای بخشیدن کمک میدانسته جزء عوامل مهمی  ،دهد

-گری را با مشکل مواجه سازد شامل  قلمداد کردن بخشایشممکن است فرایند بخشایش

، نقض عدالت، دایمی شدن  1ویژگی منفی و ضعیف، نمایش قدرت عنوان نوعیگری به

؛ 1922است )کانینگام،  3سردی عالقگی یاجویی و بیگزینی، نیاز به تالفی، دوری0آسیب

 (.1922، 2و الئورتزین 0221؛ گاسین، 1921،  4ترینر

دیده آسیب گری فرایندی است که افرادکند که بخشایش( بیان می1922) 6کونینگام

 و 2، اشتراک2کنند؛ این مراحل شامل قضاوت، تواضعهایی به آن دست پیدا میدر مرحله

واسطه اعتماد ازدست رفته  ازهم این که رابطه  بهاست. قضاوت به تشخیص  9مذاکره

دهد که فرد خاطی را از دیدگاه فهم و پاشیده است اشاره دارد. تواضع  به قربانی اجازه می

-خاطر شده باز میهمدردی مورد بررسی قرار دهد. اشتراک راه رشد را برای فرد رنجیده

ها منجر به دارد. پیروی از این گامی باز میکند و مذاکره قربانی را از نیاز به تنبیه فرد خاط

 شود.آمیز میگری موفقیتبخشایش

ای مذهبی مثل صبر، توکل و بخشش یکی از متغیرهای مهم در حوزه های مقابلهروش  

(. در پژوهش حاضر 0212، 11؛ میکولینسر و شیور0224، 12معنویت است )ورثینگتون، شرر

های غربی برگرفته از می است؛ در مقایسه با پژوهشاسال -که برگرفته از فرهنگ ایرانی

توان ذهنی برای بخشیدن دیگران از نیروهای مادران کودک کم ، اغلبآیین مسیحی
                                                           
1   power play 

2. perpetuating 

3  . apathy 

4  . Trainer 

5. Lauritzen 

6.Cunningham 

7. humility 

8. mutuality 

9  . negotiation 

10. Worthington & Scherer 

11. Mikulincer & Shaver 
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این در حالی است که  با بررسی آیات و  ،اندو از منابع اسالمی استفاده کرده معنوی

عفو و بخشش که به روایات در دین اسالم در حدود هزار و چهار صد سال پیش به ارزش 

بریم؛ در قرآن ئل و مشکالت سفارش شده است، پی میعنوان روشی موثر در حل مسا

ای ( و در سوره032)سوره بقره، آیه، آید حساب می فات مومنان پرهیزگار بهبخشیدن از ص

توزی و دشمنی با ه بخشیدن دیگران و پرهیز از کینهدیگر خداوند ضمن دعوت مومنان ب

خواهد که خشم خود را فرو خورده و از مردم درگذرند که خداوند ها میاز آنیکدیگر، 

(. حضرت علی )ع( 134افراد خیرخواه و نیکوکار را دوست دارد )سوره آل عمران، آیه 

داند، یز مایه مجد و بزرگواری افراد مین دن را موجب تزکیه و پاکی قدرت وبخشی

هج البالغه، مالک اشتر را به مالطفت و مهربانی در ن 23آن حضرت در نامه شماره  همچنین

-( بخشیدن را یکی از ویژگی193طبه و گذشتن از خطاهای مردمان فرا می خواند و در )خ

غنی (. شواهد موجود در ادبیات 1361داند )حسینی ارمدی، های ممتاز افراد پرهیزگار می

توان منبع مهم دیگران را میافراد برای بخشیدن  خواست ازاسالم مبنی بر خیرخواهی و در

توان ذهنی از آن به خوبی ک کمو ارزشمندی دانست که در ایران مادران دارای کود

یکی دیگر از منابع مهمی بود که این   اند. استفاده از منابع و نیروهای درونی،استفاده کرده

گاه در ناخودآ نیروهای نهفته خشیدن دیگران استفاده کرده بودند،گروه از مادران  برای ب

خود مثل عشق و عالقه به دیگران، نوع دوستی و درک دیگران منابعی بودند که به مادران 

بنی آدم اعضای یکدیگرند   که  "به این شعر  هابخشیدن دیگران کمک کرده بود. آندر 

(. استفاده از منابع و 1392سعدی اشاره کرده بودند )یوسفی،  "در آفرینش زیگ گوهرند

اجتماعی، سومین عامل مهمی بود که از آن به عنوان یک نیروی محرک برای عالیق 

بخشیدن دیگران قلمداد شده بود. تعدادی  از مادران رفتارهای انسانی  و سالمت روانی را 

درد و رنج  هادیدگاه آن از ،دانستندهمدالنه و عاشقانه با دیگران می در گرو ارتباط

شود که فرد از کند و باعث میدار میگران را خدشهارتباط صمیمی با دی گذشته این

ران سرشار نشود. با های دیگرده و از گرفتن محبتاحساس محبت به دیگران لذت نب

اسالمی و متون و  –که اثرات فرهنگ ایرانی  بیان کردتوان های پژوهشی میمشاهده یافته

طهار به نیکی در مورد دیگران های موجود  به همراه توصیه نبی اکرم )ص( و ائمه اداستان
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توان ات سالم از جمله صله ارحام را می)حتی انجام نیکی در مقابل بدی( و توصیه به ارتباط

ای معنوی و مهم در نظر گرفت. بسیاری از مادران عنوان سازهگری بهشدر فرایند بخشای

ن خود و آزادی قدمه بخشیدتوان ذهنی در ایران  بخشیدن دیگران را مدارای کودکان کم

این فرایند بخشیدن کمک در  هاند که  منابع و متون دینی به آندانند و معتقدها میاز کینه

های کرده است. افزون بر این، تعدادی بیان کردند که خواندن داستان ایمالحظهقابل

 هاکه آنب شده است گری و افراد بخشنده موجمذهبی و فرهنگی در مورد بخشایش

 دیگران را پیدا کنند.بخشیدن انگیزه 
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