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چکیده
پژوهش حاضر تجربههای زیستی و عواملی که مادران ایرانی دارای فرزند کمتوان ذهنی برای بخشیدن
دیگران بهکار میگیرند را مورد بررسی قرار داده است .برای رسیدن به این هدف ،روش کیفی و نظریه
برخاسته از داده ها مورد استفاده قرار گرفت 02 .نفر از مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی که برای تکمیل
پرونده فرزند خود به سازمان آموزش پرورش رجوع کرده بودند ،به صورت تصادفی انتخاب و سئوالهای
نیمهساختار یافته در مورد بخشش دیگران و عواملی که آنها در این مورد استفاده کردهاند تا رسیدن به
مرحله اشباع مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل دادهها از طریق کدهای باز و مشخص شدن گزارههای اصلی
و فرعی ،نشان داد که در ایران مادران این گروه از کودکان به ترتیب از منابع معنوی ،منابع درونی و منابع و
عالیق اجتماعی برای بخشیدن دیگران استفاده میکنند .این یافتهها نشان میدهد که غنی بودن محتوا و
متون مربوط به بخشایشگری در فرهنگ ایرانی – اسالمی به مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی برای
بخشیدن دیگران کمک کرده است.

واژگان کلیدی :تجربههای زندگی ،مادران ،دانشآموزان کمتوان ذهنی ،بخشایشگری.
مقدمه
با وجود اهمیت نقش خانواده در مراقبت ،آموزش و حمایت از کودکان کمتوان ذهنی،
عواملی که به غنیتر شدن بافت خانواده تأثیر میگذارد ،کمتر مورد بررسی قرار گرفته
است (کندیل و مریک .)0222 ،3در ادبیات پژوهشی مربوط به حوزه آموزش ویژه ،شواهد
 .1استادیار دانشگاه تبریز ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه علوم تربیتی sh.nemati@tabrizu.ac.ir
.0استادیار روانشناسی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران.
3. Kandel & Merrick
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موجود نشان میدهد که وجود کودک کمتوان ذهنی با چالشهای ویژهای که دارد کانون
خانواده و نقشهای والدین به ویژه مادران را تحت تأثیر قرار میدهد؛ در این مورد واکنش
ها ،راهبردهای مقابلهای و شیوههای حمایتی والدین مورد بررسی قرار گرفته است (کندیل،
مراد ،واردی و مریک .)0222 ،1مادران کودکان کمتوان ذهنی در مقایسه با پدران به دلیل
اینکه زمان بیشتری را برای مراقبت از فرزند آسیبدیده خود اختصاص میدهند ،به علت
شرایط و مسوولیتهای مداومی که کمتوانی ذهنی از لحاظ شناختی ،اجتماعی و هیجانی
دارد تنش بیشتری را متحمل میشوند و در مخاطره آسیبهای روانی بسیاری قرار می-
گیرند (هیلر ،هسیه و رویتز1992 ،0؛ گوپتا و کایور .)0212 ،3واکنش اعضای خانواده به
ناتوانی کودک می تواند دامنهای از طرد یا پذیرش کامل ،نفرت یا عشق ،غفلت یا مراقبت
کامل باشد (هاالهان ،کافمن و پولین .)0214 ،4شواهدی وجود دارد که آرزوهای از دست
رفته برای داشتن فرزند سالم منجر به بروز واکنشهای روانشناختی از قبیل شوک ،انکار،
افسردگی ،احساس گناه ،خ شم ،اندوه و اضطراب ،احساس خجالت و پنهان کردن کودک
در والدین میشود؛ افزون بر این ،والدین در فرایند علتشناسی آسیب فرزند خود ،به
مقصر قلمداد کردن دیگران یا خود میپردازند که این واکنشها کارکرد خانواده را تحت
تأثیر قرار میدهند (کندیل و مریک0222 ،؛ روزنتهال ،بیسیکر و بیسیکر0221 ،2؛ واتسون،6
 .)0222سازگاری و پذیرش کودک از سوی والدین به ویژه مادران به منظور انجام
مداخلههای بهنگام در توانبخشی کودک کمتوان ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در راستای توانبخشی خانواده و به منظور حل تعارض و مشکالت بهوجود آمده در بین
والدین ،بخشایشگری ،یکی از متغیرهای مهم و جدید در حوزه روانشناسی است (ان-
رایت و نورث .)1992 ،2مفهوم بخشایشگری به صورت تاریخی در قلمرو فلسفه و الهیات
مورد بررسی قرار گرفته است و در اغلب اوقات به صورت عملیاتی در قالبهای رفتاری،
1. Kandel, Morad, Vardi & Merrick
2. Heller, Hsieh & Rowitz
3. Gupta & Kaur
4. Hallahan, Kauffman & Pullen
5. Rosenthal, Biesecker & Biesecker
6. Watson
7. Enright & North
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عاطفی و پاسخهای شناختی در آسیبهای بینفردی تعریف شده است؛ بخشایشگری،
فرایندی است که تغییراتی در شناخت ،هیجان و رفتار منفی فرد رنجیده نسبت به فرد خاطی
ایجاد میکند؛ به سخن دیگر ،بخشایشگری فرایند تعمدی و داوطلبانه است که بهواسطه
تصمیم اختیاری که برای بخشش انجام میشود اتفاق میافتد (انرایت ،سانتوس و
المبیوق1929 ،1؛ وورثینگتون ،وایت ولیت ،پیترینی و میلر .)0222 ،0در نتیجه این فرایند،
هیجانات منفی فرد کاهش یافته و انگیزه برای فعالیتهای تالفیجویانه از بین میرود (ان
رایت ،سانتوس و المبیوق .)1929 ،پژوهشهای روانشناسی عالقهمند هستند که
کاربردهای بخشایشگری را در ارتقای روابط بینفردی ،حل تعارضات زناشویی و دیگر
متغیرهای مرتبط با سالمت روانی بهکار برند؛ مرور پژوهشهای موردی نشان میدهد که
بخشایشگری میتواند برای کمک به افراد جهت غلبه بر آسیبهای هیجانی که ناشی از
آشفتگی روابط زوجینی است ،مفید باشد (کاریمانس ،وانالنج ،اویویرکیک و کلوویر

3

.)0223
اگر چه شواهد پژوهشی یاد شده ،اثرات بخشایشگری بر ویژگیهای روانشناختی از
قبیل افسردگی ،احساس گناه ،خشم ،اندوه و اضطراب ،را در افراد عادی نشان میدهد؛ اما
در ایران به ویژه در مورد مادران کودکان کم توان ذهنی که انتظار میرود با توجه به
ویژگیهای چالشبرانگیز فرزند کمتوان ذهنی خود بیشتر با چالشهای بینفردی مواجه
میشوند؛ این سئوال مطرح میشود که چگونه این چالشهای بینفردی را در ارتباط با
بخشایشگری حل میکنند؟ و یا اینکه ،از چه منابع یا عوامل و مکانیزمهایی برای
بخشیدن دیگران استفاده می کنند؟ بر اساس بررسیهای پژوهشگران این موضوع تاکنون
مورد پژوهش قرار نگرفته است.
از سویی ،فرهنگ موجود هر جامعهای ویژگیهایی دارد که بر تصمیم افراد برای
بخشیدن دیگران تأثیر می گذارد که این شرایط در فرهنگ ایرانی – اسالمی و در مورد
مادران کودکان کمتوان ذهنی مورد بررسی قرار نگرفته است .افزون بر این ،نظریه انرایت
1. Enright, Santos , Al mabuk
2. Worthington, Witvliet, Pietrini & Miller
3. Karremans,Van Lange, Ouwerkerk & Kluwer
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در مورد سازه بخشایشگری و عوامل انگیزشی و منابعی که در دیدگاه انرایت ،گاسین و
وو )1990( 1که در جامعه غربی متأثر از دین مسیحی برای بخشیدن دیگران بهکار رفته
است بهمنظور بومی و کاربردی شدن آن در جامعه ایرانی  -اسالمی نیاز به واکاوی جدید
دارد که پژوهش حاضر به دنبال آن است .یافتههای پژوهش حاضر ،به بسط و تعدیل نظریه
بخشایشگری انرایت و نیز ارتباط این سازه به عنوان سازهای مثبت در روانشناسی مثبت
با متغیرهای مربوط به روابط بین فردی و سالمت روانی کمک خواهد کرد.

روش پژوهش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان
طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است و از روش کیفی نظریه وابسته به زمینه
یا نظریه برخاسته از دادهها استفاده شده است .روش پژوهش نظریه برخاسته از دادهها ،شیوه
پژوهشی است که بهوسیله آن با استفاده از مجموعهای از دادهها یک نظریه تکوین مییابد
(کریسول ،هانسون ،پالنو و مرالس0222 ،0؛ جانسون و کریستنسن .)0210 ،3افراد شرکت-
کننده در پژوهش حاضر از بین مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی انتخاب شدند که برای
تکمیل پرونده فرزندانشان به اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران رجوع کرده
بودند .مالکهای اصلی برای انتخاب این افراد داشتن فرزند کمتوان ذهنی و داوطلب بودن
آنها برای شرکت در پژوهش بود.
ب) ابزار :ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها ،مصاحبه نیمهساختاریافته است که
در آن سعی شده است از طریق مصاحبه با مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی ،تجربههای
زیستی آنها در مورد منابع و عواملی را که برای بخشیدن دیگران بهکار می برند را در
فرهنگ ایران زمین مورد بررسی قرار دهد.
ج) شیوه اجرا :به همه افراد شرکتکننده هدف پژوهش به طور خالصه توضیح داده
شد و بینام و نشان ماندن آنها در تمام منابع و مقالههایی که از این پژوهش استخراج می-

1. Gassin & Wu
2. Creswell, Hanson, Plano & Morales
3. Johnson & Christensen
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شود ،تضمین گردید؛ در ضمن به هرکدام از افراد شرکت کنندگان توضیح داده شد که
شرکت در این پژوهش پیامد ناگوار روانی و عاطفی برای آنها نخواهد داشت و در
صورت احساس ناراحتی با همکار پژوهشی که نفر دوم در این مقاله میباشد و از مدرسان
دانشگاه تهران است تماس بگیرند .افزون بر این ،شرکتکنندگان آزاد بودند که هر موقع
خواستند میتوانند از ادامه همکاری خودداری کنند .در ادامه ،به منظور دستیابی به
تجربههای مادران ایرانی دارای فرزند کمتوان ذهنی در مورد منابع و نیروهای بهکار گرفته
جهت بخشیدن دیگران سئوال نیمه ساختار یافته زیر ارایه شد.
شما برای بخشیدن دیگران از چه منابع یا عواملی استفاده میکنید؟"" مصاحبه نیمه-
ساختاریافته با شرکتکنندگان بهعمل آمد و نکتههای مبهم مصاحبهها با واکاویها و
سئوالهای پیگیرانه مصاحبهگر روشن گردید تا جاییکه صراحت منظور آنها مشخص
شد .مصاحبهها تا جایی ادامه داده شد که اشباع گزارهای در مصاحبهها و نتایج آن حاصل
شود؛ بدین ترتیب که شرکتکنندگان جدید ایده تازهای را مطرح نمیکردند و ایدههای
افراد قبلی را تکرار میکردند و پس از مصاحبه با فرد  12مشخص شد که  3نفر آخر همان
مطالب قبلی را تکرار کردند ،بنابراین مصاحبهگر بعد از نفر 02مصاحبه را متوقف کرد.

یافتهها پژوهش
در این مرحله ،دادههای حاصل از مصاحبههای عمیق بالینی با مادران ،تجارب دست اول
آنان استخراج و ضبط شد و از طریق کدگذاری باز مقولههای اصلی و مقولههای فرعی
مشخص شدند .هدف از کدگذاری ،خالصه کردن اظهارت والدین و سامان دادن یافتهها،
تلخیص و طبقهبندی کردن آنها بود .نتیجه کدگذاری باز بر اساس مصاحبههای نیمه-
ساختاریافته که با  02نفر از مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی انجام شد؛ در جدول  1ارایه
شده است.
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جدول  .1نتایج حاصل از کد گذاری باز دادههای حاصل از مصاحبه
مقولههای

مقولههای فرعی

اصلی

ویژگیها
-

نیروهای معنوی

منابع
درونی

توصیه های اسالمی،9 ،2 ،6 ،2 ،0 ،1 ،

-

،02 ،12،12 ،11 ،12

اجتماعی

ائمه اطهار19،12، 12 ،11 ،
-

-

منابع و عالیق

نماز و نیایش10 ،9 ،2 ،2 ،0 ،

-

عشق ،عالقه به دیگران 4 ،3 ،11 ،12 ،0

ارتباط مثبت،11 ،2 ،6 ،2 ،4 ،3 ،0 ،

خدا ،قران 02،9 ،6 ،0 ،1

نوع دوستی12،10، ،0 ،
درک دیگران14 ،11 ،12 ،0 ،

ارتباط همدالنه با دیگران،12 ،3 ،2 ،
13، 10 ،1

-

لذت بردن از کمک به دیگران،3 ،
2 ،11 ،12

شمارههای بیان شده برای هر یک از مقولهها مربوط به شمارههای اختصاص یافته برای هر یک از افراد مصاحبهشده

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

در ارتباط با سئوال نیمهساختاریافته که از چه نیروهایی برای بخشیدن دیگران استفاده
میکنید؟ پاسخ های مادران را نسبت به این سوال میتوان به سه طبقه اصلی تقسیم کرد
الف) نیروهای معنوی ،ب) منابع درونی ج) منابع و عالیق اجتماعی ،در زیر به شرح و بسط
این سه مورد میپردازیم.
الف) منابع و نیروهای معنوی :برجستهترین گزینهای که مادران عالقه خود را در این
مورد نشان دادند ،گرینه منابع و نیروهای معنوی بود که در این مورد به ارتباط خود با خدا،
پیامبران و ائمه اطهار و نیرو های معنوی در صدر انتخاب آنها بود .آنها بیان کردند که
برای بخشیدن دیگران از رابطه خود با خدا استفاده کردند".خداوند بخشنده است و چون
از خطاهای ما میگذرد من نیز از خطای دیگران میگذرم" تعدادی از آنها اشاره کرده
بودند که خدا میفرماید همانطور که من شما را میبخشم ،شما هم دیگران را ببخشید.
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تعدادی دیگر نیز از لحاظ اخالقی به این موضوع نزدیک شده بودند و بیان کردند که چون
خداوند گناهان ما را میبخشد ما نیز الزم است از اشتباهات دیگران بگذریم .افزون بر این،
مادران بیان کردند که برای سادهتر و راحتتر بخشیدن دیگران از روشهای سفارش شده
در اسالم از قبیل کمک خواستن از خدا ،دعا و نیایش ،و نماز خواندن استفاده می کنند"
تعدادی بیان کردند چون در قرآن آمده است که از صبر و نماز کمک بگیرید ،من نیز
برای بخشیدن فرد خطاکار از صبر و نماز کمک میگیرم" .تعدادی نیز به سفارشات ائمه و
پیامبر (ص) اشاره نموده و بیان کردند که بهدلیل این سفارشات دیگران را میبخشند .برای
مثال مادری حدیثی از رسول اکرم(ص) نقل کرد که" هر کس پر گذشت باشد ،عمرش
طوالنى میشود"  .اعتقاد به روز واپسین و حضور همه در برابر خدا و قضاوت نهایی
خداوند در مورد افراد ،عامل دیگری بود که به آنها آرامش و نیرو میبخشید تا بتوانند از
تقصیرات دیگران درگذرند" .هنگامى که بندگان در پیشگاه خدا مىایستند ،آواز دهندهاى
ندا دهد :آنکس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود .گفته مىشود :چه کسى
مزدش با خداست؟ مىگوید :گذشتکنندگان از مردم" حدیثی از رسول اکرم (ص).
ب) استفاده از منابع و نیروهای درونی :تعدادی از مادران بیان کردند که برای
بخشیدن دیگران از نیروهای نهفته در ناخوداگاه خود مثل عشق و عالقه به دیگران ،نوع
دوستی و درک دیگران استفاده میکنند .آنها به این شعر " بنیآدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک گوهرند" سعدی اشاره کردند و گفتند که بخشیدن دیگران مقدمه
بخشیدن خود و آزادی از کینههاست" .من سعی میکنم بخاطر انسانیت و درک این که
خاطی ممکن است در شرایط نامساعدی باشد وی را میبخشم" .آنها دیگران را میبخشند
تا از کینهها و رنجهای گذشته آزاد شوند ،منابع و متون دینی به آنها در این فرایند
بخشیدن کمک شایانی کرده بود .تعدادی بیان کردند که خواندن داستانهای مذهبی و
فرهنگی در مورد بخشایشگری و افراد بخشنده موجب شده است که آنها انگیزه بخشیده
دیگران را پیدا کنند" .من با خواندن داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن فرد خاطی را
بخشیدم" .به بیان دیگر ،الگوهای بخشایشگری در فرهنگ ایرانی اسالمی به آنها در
فرایند بخشیدن و انگیزه برای این امر مفید واقع شده بود .نکته مهم دیگر این که افراد مورد
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پژوهش بیان کردند که قدر لحظههای زندگی را دانستن برای آنها بسیار مهم است و آنها
حاضر نیستند که به بهای نگه داشتن کینه دیگران در دل شان از این نعمت خدادادی
محروم شوند .و به بیان دیگر ،آنها بیان کردند که عقالنی نیست که نعمت امروزی را
بخاطر درد و رنج دیروزی از دست بدهیم و حتی یکی از آنها بیان کرد که من در نماز و
نیایش به پیوند عاطفی صمیمی با خدای خود نیاز دارم ،چرا کینه دیگران را در دل بپرورانم
که در حال نماز و نیایش بهجای فکر و ارتباط صمیمی با خدا به فکر کینهورزی با دیگران
باشم.
ج) استفاده از منابع و عالیق اجتماعی :استفاده از این منبع عالیق اجتماعی به عنوان
یک نیروی محرک برای بخشیدن دیگران قلمداد شده بود .تعدادی بیان کردند که انسانیت
و سالمت روانی آنها در گرو ارتباط همدالنه و عاشقانه با دیگران میباشد" به نظر من اگر
کسی را نتوانم ببخشم نمیتوانم رابطه عاشقانه و همدالنه با افراد برقرار کنم" چرا باید
بخاطر درد و رنج گذشته این ارتباط صمیمی با دیگران را خدشهدار کنیم و نتوانیم از
احساس محبت به دیگران لذت برده و از گرفتن محبتهای دیگران سرشار نشویم .تعدادی
از این مادران اشاره کردند که اگر رنج و درد گذشته بخشیده نشود مثل دمل چرکین در
درون انسان رشد پیدا کرده و صفا و صمیمیت را از او میگیرد ،اعتماد او را از دیگران
سرد میکند و به احساس ارزشمندی او آسیب وارد میکند .تعدادی نیز بیان میکردند که
با وجود توصیه نبی اکرم (ص) به نیکی در مورد دیگران (حتی انجام نیکی در مقابل بدی)
و توصیه به ارتباطات سالم از جمله صله ارحام ما چگونه میتوانیم با نگه داشتن رنج و درد
گذشته خود را از فیض این همه صفات خوب محروم کنیم.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مشخص کردن منابع و عواملی بود که در آسیبهای بینفردی
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی برای بخشیدن دیگران بهکار میبردند .در فرایند
زندگی ،مسایل و مشکالتی در روابط بینفردی برای افراد بهوجود می آید که در نتیجه آن
رنجیدهخاطر میشوند؛ این رنجیدهخاطر شدن فرایندها و واکنشهای تنشزای روان-
شناختی را ایجاد میکند که افراد برای حفظ سالمت روانی خود از روشهای مقابلهای
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استفاده کنند .با عملیاتی شدن سازه بخشایشگری سعی شده است تا موانع و عواملی که به
افراد کمک میکند تا در آسیبهای بینفردی دیگران را ببخشند ،مشخص شوند .چه
عواملی به افراد کمک میکند تا گامهای بخشایشگری را برای رهایی از رنج و بخشیدن
فرد خاطی طی کنند؟ یا چه ویژگیهایی برای زوجین جهت گذشت از خطاهای همدیگر
الزم است؛ مجموعه این تمایالت و عوامل میتواند بوسیله عوامل انگیزشی تبیین شود (بون
و سولوسکی .)1992 ،1شواهدی وجود دارد که در افرادی بخشایشگری را میتوان پیش-
بینی کرد که در متغیرهای درونی مثل منبع کنترل ،عزت نفس ،همدردی ،مذهب و گرایش
به رفتارهای در پرمخاطره 0نمرات باالیی بهدست آورده باشند (وب .)0223 ،3در بحث
عوامل انگیزشی ،مهمترین عاملی که به افراد برای بخشیدن کمک میکند توجه به
پیامدهای منفی عدم بخشایشگری و تالش برای جایگزین انتخابی مطلوب بهجای دوری-
گزینی ،خشم و آزرده خاطر بودن است (کلین .)1992 ،4پیامدهای عدم بخشایشگری
ازجمله ،از دست دادن سالمتی و عدم ناتوانی در حل مسئله ،عامل انگیزشی مهمی است که
بخشایشگری را تسهیل میکند .کالهون )1992(2بیان میکند که بخشایشگری زمانی
آغاز میشود که فرد رنجیده خاطر به این نتیجه برسد که آزردهخاطر شدن طوالنی مدت
الزم نیست و اکنون زمان تغییر دیدگاه است .در این شرایط بخشایشگر دیدگاه جدیدی
نسبت به بخشایشگری و بخشیدن فرد خاطی با وجود اینکه وی مستحق بخشش نباشد،
دست پیدا میکند .انرایت و گروه مطالعه رشد انسان ( )1991مراحل انگیزشی را که به
افراد کمک میکند تا به فرایند بخشایشگری دست پیدا کنند ،مورد بررسی قرار داده
است ،این مراحل شامل انگیزه برای تالفی ،نیاز به عدالت ،فشار اجتماعی ،اشتیاق برای
بازگرداندن هارمونی به جامعه و انگیزه برای عشق است .وی بیان میکند که برخی از
عوامل انگیزهای مثل شرایط فرهنگی ،مشوقهای محیطی ،آموزش مذهبی ،میزان زمان طی
شده از رخداد آسیب ،شدت رنج ،رهایی از آسیبهای هیجانی و تغییر دیدگاه در تسهیل
1. Boon & Sulsky
2. willingness to risk
3. Webb
4 Klein
5. Calhon
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فرایند بخشایشگری موثر هستند .مکالف ،ورثینگتون و راچال ( )1992انگیزههایی مانند
رهایی از خشم ،سپاسگزاری از خدا ،عشق به فرد خطاکار ،رفتارهای نیکوکارانه ،نگرانی از
رفاه فرد خاطی ،پیروی از والدین و پرهیز از تعارضهایی که ممکن است در آینده رخ
دهد ،جزء عوامل مهمی دانستهاند که به افراد برای بخشیدن کمک میکند .عواملی که
ممکن است فرایند بخشایش گری را با مشکل مواجه سازد شامل قلمداد کردن بخشایش-
گری بهعنوان نوعی ویژگی منفی و ضعیف ،نمایش قدرت ، 1نقض عدالت ،دایمی شدن
آسیب ،0دوریگزینی ،نیاز به تالفیجویی و بیعالقگی یا سردی 3است (کانینگام1922 ،؛
ترینر1921 ، 4؛ گاسین 0221 ،و الئورتزین.)1922 ،2
کونینگام )1922( 6بیان میکند که بخشایشگری فرایندی است که افراد آسیبدیده
در مرحلههایی به آن دست پیدا میکنند؛ این مراحل شامل قضاوت ،تواضع ،2اشتراک 2و
مذاکره 9است .قضاوت به تشخیص این که رابطه بهواسطه اعتماد ازدست رفته ازهم
پاشیده است اشاره دارد .تواضع به قربانی اجازه میدهد که فرد خاطی را از دیدگاه فهم و
همدردی مورد بررسی قرار دهد .اشتراک راه رشد را برای فرد رنجیدهخاطر شده باز می-
کند و مذاکره قربانی را از نیاز به تنبیه فرد خاطی باز میدارد .پیروی از این گامها منجر به
بخشایشگری موفقیتآمیز میشود.
روشهای مقابله ای مذهبی مثل صبر ،توکل و بخشش یکی از متغیرهای مهم در حوزه
معنویت است (ورثینگتون ،شرر0224 ،12؛ میکولینسر و شیور .)0212 ،11در پژوهش حاضر
که برگرفته از فرهنگ ایرانی -اسالمی است؛ در مقایسه با پژوهشهای غربی برگرفته از
آیین مسیحی ،اغلب مادران کودک کمتوان ذهنی برای بخشیدن دیگران از نیروهای
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

تجربههای زندگی و عوامل مورد استفاده مادران دارای...

93

معنوی و از منابع اسالمی استفاده کردهاند ،این در حالی است که با بررسی آیات و
روایات در دین اسالم در حدود هزار و چهار صد سال پیش به ارزش عفو و بخشش که به
عنوان روشی موثر در حل مسا ئل و مشکالت سفارش شده است ،پی میبریم؛ در قرآن
بخشیدن از صفات مومنان پرهیزگار به حساب میآید (سوره بقره ،آیه )032 ،و در سورهای
دیگر خداوند ضمن دعوت مومنان به بخشیدن دیگران و پرهیز از کینهتوزی و دشمنی با
یکدیگر ،از آنها میخواهد که خشم خود را فرو خورده و از مردم درگذرند که خداوند
افراد خیرخواه و نیکوکار را دوست دارد (سوره آل عمران ،آیه  .)134حضرت علی (ع)
بخشی دن را موجب تزکیه و پاکی قدرت و نیز مایه مجد و بزرگواری افراد میداند،
همچنین آن حضرت در نامه شماره  23در نهج البالغه ،مالک اشتر را به مالطفت و مهربانی
و گذشتن از خطاهای مردمان فرا می خواند و در (خطبه  )193بخشیدن را یکی از ویژگی-
های ممتاز افراد پرهیزگار میداند (حسینی ارمدی .)1361 ،شواهد موجود در ادبیات غنی
اسالم مبنی بر خیرخواهی و درخواست از افراد برای بخشیدن دیگران را میتوان منبع مهم
و ارزشمندی دانست که در ایران مادران دارای کودک کمتوان ذهنی از آن به خوبی
استفاده کردهاند .استفاده از منابع و نیروهای درونی ،یکی دیگر از منابع مهمی بود که این
گروه از مادران برای بخشیدن دیگران استفاده کرده بودند ،نیروهای نهفته در ناخودآگاه
خود مثل عشق و عالقه به دیگران ،نوع دوستی و درک دیگران منابعی بودند که به مادران
در بخشیدن دیگران کمک کرده بود .آنها به این شعر " بنی آدم اعضای یکدیگرند که
در آفرینش زیگ گوهرند" سعدی اشاره کرده بودند (یوسفی .)1392 ،استفاده از منابع و
عالیق اجتماعی ،سومین عامل مهمی بود که از آن به عنوان یک نیروی محرک برای
بخشیدن دیگران قلمداد شده بود .تعدادی از مادران رفتارهای انسانی و سالمت روانی را
در گرو ارتباط همدالنه و عاشقانه با دیگران میدانستند ،از دیدگاه آنها درد و رنج
گذشته این ارتباط صمیمی با دیگران را خدشهدار میکند و باعث میشود که فرد از
احساس محبت به دیگران لذت نبرده و از گرفتن محبتهای دیگران سرشار نشود .با
مشاهده یافتههای پژوهشی میتوان بیان کرد که اثرات فرهنگ ایرانی – اسالمی و متون و
داستانهای موجود به همراه توصیه نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار به نیکی در مورد دیگران
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(حتی انجام نیکی در مقابل بدی) و توصیه به ارتباطات سالم از جمله صله ارحام را میتوان
 بسیاری از مادران.در فرایند بخشایشگری بهعنوان سازهای معنوی و مهم در نظر گرفت
دارای کودکان کمتوان ذهنی در ایران بخشیدن دیگران را مقدمه بخشیدن خود و آزادی
از کینهها میدانند و معتقدند که منابع و متون دینی به آنها در این فرایند بخشیدن کمک
 تعدادی بیان کردند که خواندن داستانهای، افزون بر این.قابلمالحظهای کرده است
مذهبی و فرهنگی در مورد بخشایشگری و افراد بخشنده موجب شده است که آنها
.انگیزه بخشیدن دیگران را پیدا کنند
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