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Abstract  

Background and Objective: School bullying is a global problem that has 

negative consequences for those involved. This study was conducted to 

evaluate the effectiveness of forgiveness training programs on self-

compassion among bullying-victim students. 

Materials and Methods: The quasi-experimental research was conducted 

based on a pretest-posttest control group design and a one-month follow-up. 

The samples (n=32) were selected from the high school bullying-victim 

students studying in Tabriz, Iran, in the academic year of 2019-20 and 

randomly divided into two groups (n=16 each). The experimental group 

received ten sessions of forgiveness training intervention. After the training 

course, the cases were subjected to a posttest, whose scores were analyzed 

using the covariance method. Research tools included the Bullying 

Victimization Scale, Self-Compassion Scale, and a forgiveness training 

package.  

Results: The results showed that forgiveness training had a positive effect 

on self-compassion (P<0.01) and could explain 96% of the variance of self-

compassion with the power of 1. 

Conclusion: Based on the findings, forgiveness training could be an 

acceptable way to reduce the consequences of bullying behaviors through 

increasing forgiveness and by increasing the attribute of forgiveness, 

acceptance and empathy, respect and kindness in school. 
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  یدرقل     یقربانآموزان اثربخشی برنامه آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود در دانش

 ،*3محمدیآرام ، دل2نعمتی، شهروز 1آذرفتحیاسکندر ،  1رحیم بدری گرگری

 ایران تبریز، تبریز،دانشگاه  شناسی،روانو  تربیتیدانشکده علوم  تربیتی،گروه علوم ، استاد 1
  ایران تبریز، تبریز،دانشگاه  شناسی،روانو  تربیتیدانشکده علوم  استثنائی،و آموزش کودکان  شناسیروان یار، گروهدانش 2
 یران ا یز،تبر یز،دانشگاه تبر ی،شناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،علوم تربیتییتی، گروه ترب یشناسروان یدکتر یدانشجو 3

 یز،گاه تبردانش ی،شناسو روان یتی، دانشکده علوم تربعلوم تربیتیگروه  یتی،ترب یشناسروان یدکتر یدانشجو ی،آرام محمددل * نویسنده مسئول:

 delarammohamadi23@gmail.comایمیل:  .یرانا یز،تبر

 
 

 08/01/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 24/01/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

 چکیده

دارد.  یربر افراد درگ یاریبس یمنف یامدهایاست که پ یجهان یدر مدارس مشکل یقلدر سابقه و هدف:

 یانقرب نبر شفقت به خود در دانش آموزا یشگریبرنامه آموزش بخشا یاثربخش یابیهدف پژوهش حاضر ارز

 بود. ریقلد

 کی پیگیریآزمون و گروه کنترل با آزمون و پسیشبا پ تجربینیمهپژوهش از نوع روش  ها:مواد و روش

 32متشکل از  ای، نمونه99-1398 سال تحصیلیدر  تبریزآموزان متوسطه شهر ماهه بود. از جامعه دانش

 یش. گروه آزماندقرار گرفت تصادفیصورت به نفری 16انتخاب شد و در دو گروه  قلدری قربانیآموز دانش

 و با استفاده از گرفتهآزمون بعد از اتمام آموزش پس. کرد یافتدر یشگریجلسه مداخله آموزش بخشا 10

شفقت به خود و  مقیاس قلدری، قربانینامه مل پرسشپژوهش شا ابزارهایشد.  یلتحل کوواریانسروش 

 بود. بخشایشگریبسته آموزش 

در  قلدری قربانیآموزان بر شفقت به خود در دانش بخشایشگریپژوهش نشان داد آموزش  نتایج ها:یافته

 کند. یین( تب1) شفقت به خود را با توان یانسدرصد از وار 96تواند میدارد و  یمثبت یرثأت > P 01/0سطح 

 فتارهایرکاهش عواقب  برای یتواند روش قابل قبولمی بخشایشگریآموزش ها، یافتهبر اساس  گیری:نتیجه

 ، احترام و محبت در مدارس باشد.همدلیو  پذیرش محیط ترویج بخشیدن،صفت  افزایشبا  قلدری

 

      قلدری         قربانی؛   ؛           شفقت به خود            بخشایشگری؛      آموزش                واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
در سراسر  جدی یمشکل شدن در مدارسقربانیو  قلدری

 سازگاریو مشکالت  بهداشتی منفی پیامدهایجهان با 

 تحقیق یک. در ]1[است درگیرافراد  برای شناختیروان

آموزان دانش میاندر  قلدری رفتارهایکشور،  25در  المللیبین

توان میرا  قلدری[. 2] شد درصد گزارش  54تا  9 بین

 نتیجهکرد که در توصیف پرخاشگرانه رفتارهایاز  ایمجموعه

  دهدمیصورت مکرر رخ به قربانیقلدر و  بیندرت قعدم تعادل 

 ای تحصیلبه ترک        معموال  قربانیان برای قلدری رفتارهای[. 3]

 حساسیت، افسردگی[، اضطراب، 4] ضعیف  تحصیلیعملکرد 

 پریشی،[، روان6]  [، سوء مصرف مواد5و خصومت  ] فردیبین

 یافکار خودکش ،[7]  یهکل یینارسا ی،عروق-یقلب یماریب ی،چاق

 پیامدهایشود. [ منجر می8]  یاحتمال اقدام به خودکش یو حت

ها خود را آن شودمیباعث  قربانیان برای قلدری رفتارهای

از  حمایت جای[ و به9کنند ] تلقیارزش و پست بی موجودی

 گرم  پذیرشو  بپردازندکردن و حمله به خود به سرزنش ،خود

 یجه[. درنت10و نامشروط نسبت به خود نشان ندهند ]

 [. 11به خود داشته باشند ] نسبت کمتری یورزخودشفقت

از خود  حمایتعنوان عامل است که به ایشفقت به خود سازه

شده است و شامل سه مؤلفه  سازیدشوار مفهوم شرایطدر 

کردن خود، اشتراکات تجارب با خود در مقابل قضاوت مهربانی

 دهفزاین همانندسازیدر مقابل  آگاهیدر مقابل انزوا و ذهن انسانی

ساالن را هم قلدری رفتارهایکه  قربانی[. کودکان 12است ]

 یو خودسرزنش یفاصله شناخت یهایاز استراتژ ،اندتجربه کرده

 یم[ که ممکن است به اختالل در تنظ13] کنندمیاستفاده 

[ و نتوانند 14ها منجر شود ]آن یجانیه ینظمیب یا یجانه

نشان دهند  از خود قربانیقلدری/  یندرا در فرا یواکنش مناسب

 مجله علمی پژوهان  40 تا 34 صفحات ،1400بهار  ،3شماره  ،19دوره          

 پژوهشیمقاله  
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 تاثیر آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود                                       
 

نسبت به خود،  منفیبا سرزنش خود و نگاه  افرادی چنین[. 15]

[ که باعث 16دهند ]میتر جلوه شدن را بزرگقربانی پدیده

نامطلوب  یامدهایها در برابر پشود سالمت روان آنیم

 [. 17شود ] یرترپذیبآس

 دلیلد شفت به خود به چند ندهمینشان بسیاری  تحقیقات

فکر ت اینکهاول  ؛دشوار است هایموقعیتدر  مفیدی ایمقابله استراتژی

 اینکه[. دوم 18کند ]می تقویتو احساسات مثبت را  تشویقسازنده را 

 بینیپیشسازگار را  شناختیروانمثبت و عملکرد  روانیسالمت 

ارتقا  زندگی منفیرا در تجارب  آوری[ و سرانجام تاب19کند ]می

که به بهبود  منابعیعوامل و  بررسیرسد می [. به نظر20دهد ]می

 ضرورت دارد. قلدری قربانیان برایشفقت به خود منجر شود، 

مرتبط با شفقت به خود است  هایاز سازه یکی بخشایشگری

[. 21] است مطالعه نشده کافیها به اندازه آن تجربیکه رابطه 

و هم  یفردینب یبه خطاها یعنوان پاسخبه یشگریبخشا

است که باعث کاهش حس  ایسازه یتیصفت شخص یکعنوان به

نسبت به فرد متخلف  یاحساسات و افکار منف یی،جوانتقام

مثبت را نسبت  یزهو ممکن است افکار، احساسات و انگ شودمی

[ و خود فرد بخشنده و روابط 22دهد ] یشافزا یبه فرد خاط

[. مطابق متون 23تحت تأثیر قرار دهد ] نیز او را یفردینب

[ و 24ش شفقت ]یدر افزا ینقش مهم یشگریبخشا ی،پژوهش

 [ دارد. 25رفته ]روابط ازدست بازسازیکاهش اهداف انتقام و 

 ریبخشایشگرسد میبه نظر  پژوهشی،شواهد  اینبر  مبتنی

از  حاصل منفی پیامدهایو  قربانیو  قلدری بینتواند رابطه می

را از  قربانیانادراک و شناخت  فرایندو  کند تعدیلآن را 

 ی[. امروزه اگرچه تالش برا26دهد ] ییرتغ یفردینب هایرنجش

است، هنوز هم درک ما از  یافتهرونق  یشگریدرک اثرات بخشا

آورد، یاثرات را به وجود م ینکه ا یو عاطف یشناخت ایندهایفر

 یبرا یشگریبرنامه آموزش بخشا همچنین .در آغاز راه است

اساس هدف پژوهش  ایننشده است. بر  ینتدو یقلدر یانقربان

ن آ اثربخشی ارزیابیو  بخشایشگریبرنامه آموزش  طراحیحاضر 

 است. قلدری قربانیبر شفقت به خود در دانش آموزان 
 

 هامواد و روش
 آزمونپس ،آزمونبا پیش تجربینیمهپژوهش حاضر از نوع 

 هیپرورش ناحوو گروه کنترل بود. ابتدا مجوز پژوهش از آموزش

 یتو با رعا گرفته شد 122/2475/1802به شماره  یزتبر 2

کنندگان، حسن رفتار، شرکت یتشامل رضا یاخالق ینمواز

از جامعه  ،هانشدن دادهیفتحر و بودن اطالعاتمحرمانه

 لییتحص در سال یزتبرآموزان پسر دوره اول متوسطه شهر دانش

از  یکی تصادفی ایمرحلهتک ای، به روش خوشه1398-99

پژوهش  اجرای برای تبریز 2 ناحیه دبیرستانمدارس دوره اول 

 ایو طرح پژوهش، نمونه یشینهتوجه به پ با. سپس شدانتخاب 

 اسیبا استفاده از مق یقلدر یآموز پسر قرباندانش 32متشکل از 

 16در دو گروه  یصورت تصادفشد و به یاستاندارد غربالگر

 رضایت شامل ورود به مداخله یارهای. معندقرار گرفت ینفر

ل و اختال آسیبشدن و نداشتن قربانیآگاهانه، داشتن تجربه 

جلسات  یدر تمام نکردنخروج شرکت یارو مع دیگرزمان هم

استاندارد  یبا ابزارها پژوهش هایآموزش بود. ابتدا از گروه

ه شد. در ادام گرفتهآزمون پیش یشگریت به خود و بخشاشفق

 یکطول  در دقیقه 45به مدت  یشگریجلسه آموزش بخشا 10

استاندارد  هاییاسبا همان مق ،بعد از اتمام آموزش .ماه اجرا شد

آزمون دهنده مجهول بود، پسپاسخ یتشده و هو یکدگذار که

در  یانساروکو یلبا استفاده از روش تحل هاشد. داده گرفته

 . شدند یلوتحلیهتجز 20نسخه  SPSSافزار نرم

 ند از:بود پژوهش عبارت ابزارهای

 قلدر قربانینامه پرسش

شدن نوجوانان را قربانیاست که  گویه 26 حاویابزار  این

 یلیکرت مقیاس با عاطفیو  کالمی، جسمانی زیرمقیاسدر سه 

 یارب مقیاسکل  همبستگی ضرایبسنجد. می ایدرجه 6

 برای، 93/0تا حداکثر  87/0از حداقل  عاطفی مقیاسخرده

 برایو  90/0تا حداکثر  75/0از حداقل  کالمی مقیاسخرده

 در نوسان بود  89/0تا  74/0از  جسمانی مقیاسخرده

 بینبخش و معنادار رضایت همبستگی دهندهکه نشان

سنجش  برای. استشدن با نمره کل قربانی هایمقیاسخرده

و آزمون در دو  شداستفاده  بازآزماییروش  مقیاس از پایایی

 همبستگی ضرایبهفته اجرا و سپس  4 زمانینوبت با فاصله 

کل  برایآمده دستبه ضرایببار اجرا محاسبه شد.  دو بین

به  جسمانیو  کالمی، عاطفی هایحوزه برایو  98/0آزمون 

 [.27بود ] 98/0و  99/0،  98/0 ترتیب
 

 شفقت به خود مقیاس

 کرد که طراحی را اییهگو 12ابزار  ینا 2003نف در سال 

 یکدر مقابل  منفیجنبه  یک شامل هر مؤلفه دارد ومؤلفه  3

 قضاوت به خود/ مهربانی» است که عبارت است از:جنبه مثبت 

 همانندسازی/ آگاهیذهن»و « مشترک/ انزوا انسانیت»، «خود

 مقیاسنامه در پرسش اینؤاالت ها به سآزمودنی. «افراطی

 نیزشفقت خود  کلیدهند و نمره میپاسخ  ایدرجه 5 لیکرت

. ثبات آیدمیدست به مقیاسخرده 6نمرات  میانگینبا محاسبه 

 پایاییو  92/0گذشته  تحقیقاتنامه در پرسش این درونی

 نیز ایران[. در 28گزارش شده است ] 93/0بازآزمون آن 

خانجانی و  اند.استفاده کردهنامه پرسش از زیادی محققان

بازآزمون  یاییپا ی،ساختار عامل ی[ بعد از بررس29] همکاران

 .کردند یابیدار ارزیآن را معن یی/ و روا90را  یاسکل مق

 

 یشگریبرنامه آموزش بخشا

با الهام از برنامه آموزش  یشگریبرنامه آموزش بخشا

افراد  راهنمایی[ و با 30و همکاران ] Enright یشگریبخشا

 د. ش یطراح استثناییو کودکان  شناسیروانمتخصص در حوزه 
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 انو همکار بدری گرگری 

 شدهطراحی بخشایشگریخالصه برنامه آموزش  :1 جدول

 گروه اعضای تکالیف یا فعالیت محتوا هدف جلسه

 اول
چارچوب جلسات و  بیان

 بخشایشگریمفهوم 

 آموزش قوانیناعضا و  معرفی -

 یشگریمفهوم بخشا ییشناسا -

 رخ ایناعادالنه گروه اتفاق اعضای برای گذشته در آیا

 .دهید شرح صورت مختصربه را آن است؟ داده

 یبخشم و آس آشکارسازی دوم
 یبخاطرآوردن آسهب -

 مواجهه با خشم و تظاهرات آن -

 در آن ببینید؟ آسیبباعث شد  عواملیچه  یا کسیچه 

 دادید؟و چگونه پاسخ  داشتید شرایطیزمان چه 

 نبخشیدن پیامدهای بررسی سوم

 احساس شرم و گناه -

 شدنیاحساس درد و قربان -

 شناختی هیجانی منفی پیامدهای -

از  کنید؟ آیاباعث شد احساس شرم و گناه  عواملیچه 

 دارید؟ ناخوشایندیاحساس  اید،دیدهکه  آسیبیمرور 

 چهارم
 قربانیاندر  تغییردرک و 

 قلدری

 درک علت خطا و خطاکار -

 خطا یرشبودن و پذ ینبواقع -

شما  یهباعث شد آن خطا عل یچه عوامل              نظرتان واقعا  به

دلیل شما برای اینکه میخواهید روش  یرد؟صورت گ

 واکنشی خود را در مقابل رنجش عوض کنید چیست؟

 با افراد قلدر همدلی پنجم
 خود یتمسئول یرشپذ -

 خطاکار پذیرش -

 دهید دانید؟ توضیحمیچه  خطاکار افرد باره زندگیدر

 ؟است داشته احساسی چه او شما به نظر که

 ششم
 یکعنوان قلدر به ذاتیارزش 

 انسان

 انسان یارزش ذات بارهبحث در -

 آن یایو مزا یآموزش مفهوم مهربان -

 احساسیاند؟ چه شده قربانی         خود قبال به نظرتان قلدرها 

 اند؟داشته

 رید؟دا یچه واکنش ،کند یبا شما مهربان یاگر کس

 به بخشش قلدرها تصمیم هفتم

حل عنوان راههب یشگریبخشا یافتن -

 هارنجش یبرا

 بر بخشش یمتصم -

 یشگریمطالعه در خصوص بخشا -

 بخشایشگری بگویید و دهید توضیح را بخشایشگری

رتان بخشش خطاکار چه ظبه ن .نیست چه و هست چه

 دارد؟ یو محاسن یامزا

 بخشش قلدرها برایتالش  هشتم
 اصول بخشش یادگیری -

 آن یایتمرکز بر بخشش و مزا -

ببخشید؟ فرد خطاکار را  توانیدمیبه نطرتان چگونه 

 تکتک یجسم و روح و زندگ یبرا یشگریبخشا یایمزا

 یست؟شما چ

 نهم
 تریقعم یبرا یانقربان تالش

 دن بخششکر

 تداوم بخشش یهاروش -

 بخشایشگریکشف معنا از  -

نو  یبا نگاه یاآاید؟ بخشیدهواقعا افراد خطاکار را  آیا

 ید؟به دست آور هایباز آس یدیجد یمعنا توانیدیم

 در رشد انسان دارند؟ نقشیها چه سختی

 دهم
 برایبخشش  عملی پیامدهای

 قربانیان

 خویشت یاز درد و خلق تمام رهایی -

 زندگی آفرینیباز -

د اافر برایآزادانه  .یدکن ینتمر یبخشش را در زندگ

کنید و بخشش خود را اعالم  بنویسیدخطاکار نامه 

 )بدون ارسال(.

 
 بر اساس بخشایشگریبرنامه آموزش  اولیهفرم  تدوینبعد از 

، سنتزپژوهیشده به روش تعیین پیشاز  هایمنابع و سرفصل

راهنما و مشاور رساله ارسال شد و اصالح  اساتید برایبرنامه  این

. در ادامه، بسته یافتادامه  نهاییبه فرم  رسیدنآن تا 

 ایننظر در صاحب دانشگاهی اساتیدنفر از  8 رایشده بطراحی

خصوص  خود را در نهاییحوزه ارسال شد تا بعد از مطالعه، نظر 

کنند. نظرات داوران  بیان محتواییروابودن از لحاظ  میزان

بسته  روایی ضریبشد و با استفاده از روش الوشه  آوریجمع

خالصه برنامه  1 دست آمد. در جدولبه CVR = 89/0آموزشی 

 آموزش آمده است.
 

 هایافته
 تشفق مؤلفه در دهدیم نشان یفیتوص یهاداده جدول جینتا

 گواه گروه از شتریب شیآزما گروه در آزمونپس یهانمره خود، به

 در .است شیآزما گروه در یورزخودشفقت بهبود نشانگر کهاست 

 بهبود بر یشگریبخشا آموزش یاثربخش یبررس یبرا ،ادامه

 قبل. دش استفاده رهیمتغتک انسیواروک لیتحل از خود، به شفقت

 .شد یبررس آن یهافرضشیپ ل،یتحل روش نیا از استفاده از

 زمونآ از استفاده با وابسته ریمتغ عیتوز بودن نرمال فرضشیپ

 .شد یبررس رنوفیاسم-کلموگروف

 > P 01/0شده در سطح محاسبه z ریمقاد داد نشان جینتا 

 جهینت. است نرمال وابسته ریمتغ عیتوز پس ،ستین داریمعن

 نشان نیلو آزمون از استفاده با انسیوار یهمگن فرضشیپ یبررس

 ،= F 13/4) شفقت وابسته ریمتغ یبرا خطا انسیوار یهمگن داد

051/0 P =.محقق شده است ) 

 پژوهش یهاآزمون در گروهپیش یاثرات تعامل یبررس جهینت

 هاآزمون در گروهپیش یاثر تعامل یاز همگن ی( حاک3 جدول)

 ریبر متغ > P 01/0در سطح  یبوده و تأثیر متفاوت و معنادار

(. با توجه به = F =، 057/0 P 34/4) وابسته نداشته است

 لیتحل منظوربه انس،یاروکو لیتحل یهافرضشیپ شدنمحقق

ه بر شفقت ب یشگریآموزش بخشا یمربوط به اثربخش یهاداده

 روش استفاده شد.  نیخود، از ا
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 تاثیر آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود                                       
 

 آزمون،پیشدهد با کنترل مینشان  4مندرجات جدول 

 ؛دار داردیبر شفقت به خود اثر معن یشگریآموزش بخشا

 داریمعن > P 01/0( در سطح 6/765) شدهمحاسبه Fچراکه 

 اینتوان استنباط کرد می( 96/0اتا ) یباست. با توجه به ضر

 شفقت به خود را با توان واریانسدرصد از  96روش قادر است 

 کند. یین( تب1)

 

 هاهای توصیفی متغیر وابسته در گروهشاخص :2 جدول

 تعداد گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 خود شفقت به
 55/12 1/54 96/2 5/30 16 آزمایش

 93/1 54/30 41/1 31/29 16 گواه

 تعاملیاثرات  همگنی بررسیمنظور به واریانس تحلیل :3جدول

 SS            df         ms          F            Sig          ییرمنبع تغ

 057/0    34/4    897/1       1     897/1روش  × آزمون پیش

 
 رب یشگریبخشا آموزش اثر رهیمتغکت کوواریانس لیتحل :4 جدول

 آزمونشیپ کنترل با خود به شفقت

 منبع

 تغییر

 متغیر

 وابسته
ss df ms F sig 2ђ توان 

 گروه
 به شفقت

 خود
4648 1 4648 6/765 000/0 96/0 1 

 خطا
 به شفقت

 خود
176 29 1/6     

 

  بحث

 رب یشگریبخشا آموزش یاثربخش مطالعه حاضر پژوهش هدف

 لیتحل جینتا. بود یقلدر یقربان آموزاندانش در خود به شفقت

 ودبهب بر یشگریبخشا آموزش داد نشان رهیمتغتک انسیکووار

 باعث و است ثرؤم یقلدر یقربان آموزاندانشدر  خود به شفقت

 جیانت با افتهی نیا. شودمی سخت طیشرا در خود از تیحما یارتقا

با  یشگری[ که نشان دادند بخشا21-25] است همسو یقاتیتحق

موجب بهبود ارتباط فرد با  یمنف یهانجایاحساسات و ه لیتعد

و  یفرددرون ندیو سازنده در فرا یاساس رییو تغ یگریخود و د

 شود.می یفردبرون

که  تگف توانیم کسونیفردر دگاهید از افتهی نیا نییتب در

 مثبت یامدهایپ و دهدمی کاهش را یمنف احساسات یشگریبخشا

 کرتف و توجه ادامه، در مثبت احساسات نیا .کندمی آن نیگزیجا را

، دکنمی برطرف را داریپا یمنف کیتحر دهد،می گسترش را افراد

 یشخص منابع، زندیم دامن خود رشیپذ و یروان یریپذانعطاف به

 ترشیب رفاه سمت به را ندهیفزا یانرژ، کندمی جادیا را آن متعاقب

[. 34] کندمی لیتسه را انسان یکل ییشکوفا و جادیا ندهیآ در

 دهدهن بازتاب ینوع به یشگریبخشا ندیفرا نیا به قیدق توجه

 خود رشیپذ زهیانگ خاص، طوربه. است خود به شفقت یهاجنبه

 ،افتدیم اتفاق یشگریبخشا ندیفرا در که یقلدر انیقربان انیم در

 و افراد یمهربانو موجب  استبا شفقت به خود  یمواز یبه نوع

 یشگریبخشا سمیمکان که یزمان. شودمی یخودانتقاد کاهش

 یگشودگ و لیتقل یمنف یهانجایه و احساسات ،افتدیم راه به

 هب موضوع نیا .ابدییم گسترش یروان یریپذانعطاف ای ذهن

 و خود نشخوارگر یهاذهنیت از کندمی کمک یقلدر انیقربان

 نشخوار چرخه . همچنینآوردیم بار به که ی آگاه شوندآسیب

 یمنف یهانجایه و درک بهتر را یخودانتقاد افکار و یفکر

 کهیطوربه ،کندمی تیریمد بهتر را یفکر نشخوار نیا از یناش

 ینفم ارتباط یفکر نشخوار و یمنف یوخوقخل با یشگریبخشا

 [. 31] دارد

 با اطارتب احساس و یشگریبخشا یفردنبرو ندیفرا بر دیکأت

 ؤلفهم) مشترک تیانسان از تیحما یبرا یسازوکار عنوانبه گرانید

 انداختن راه به با یشگریبخشا واقع در. است (خود به شفقت

 با ارتباط تیتقو و ذهن یگشودگ خود، رشیپذ یهامیمکانس

 عمل یمنف یپیامدها مقابل در گیرضربه کی همانند گرانید

 اهدگید از نیهمچن. شودمی خود به شفقت بهبود موجب و کندمی

 که را یندایخوش احساسات دارند لیتما هاناانس ،[32] جردن

 نیر ا. بدهند یتسر زین گرانید به، اندکرده تجربه جداگانه طوربه

احساسات و  ،یشگریدر اثر بخشا یقلدر انیقربان یاساس وقت

 دهند،یم یشده خود را به سمت قلدرها تسرعواطف مثبت تجربه

 شده جادیا بخشش اثر در که یهمدل ییتوانا از استفاده با ینوع به

 کمشتر احساسات و پذیرندمی انسان کی عنوانبه را قلدرها ،است

 . کنندمی تجربه را مراقبت و یمهربان جمله از یانسان

ه آن در نظر گرفت یهایتمحدود بایدمطالعه  ینا یرهنگام تفس

ه داد یمتعم یعموم یتبه جمع یدمطالعه نبا ینا یهایافتهشود. 

 دند.بو نوجوانیآموز پسر و در دوره کنندگان دانششرکت یراز ؛شود

 یدهخودگزارش یابزارها یقاز طر پژوهش حاضر یهاهیافت

 مطلوب و یها که رفتارهاهیبا توجه به نوع گو .شده است یگردآور

 . وجود داردها در پاسخ یباحتمال ار د،کنمثبت را از فرد سؤال می
 

 گیرینتیجه
 یکتواند می بخشایشگریمطالعه حاضر نشان داد  نتایج

 برایانند باشد تا بتو قلدری قربانیان برای مفید ایمقابله استراتژی

 یزاآسیب وقایع یااز تجارب گذشته  ناشی هایآسیبغلبه بر 

ت و احساسات مثب یجادو با ا یرندکار گه را ب بخشایشگری آینده،
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 انو همکار بدری گرگری 

و از  دهند یلرا تقل یشتجارب خود، انتقاد و خودسرزن یرشپذ

 و مراقبت کنند.  یتخود حما
 

 پیشنهادها
و  بخشایشگری ینالزم است رابطه ب یندهآ یقاتتحق

 ریاز سا استفادهو با  دیگر یهانمونه یانرا در م ورزیخودشفقت

 از نظرپژوهش  این هاییافتهکنند.  یپژوهش بررس یهاروش

 الینیب هایافق قلدری، قربانیان به کمک بر عالوه کاربردی اهمیت

 تتربی و اصالح مراکز محققان، و متخصصان پیش روی را عملی و

 .دهدمی قرار مدارس و
 

 تشکر و قدردانی
به  یمحمد آرامدل یدکتر رساله از مستخرج حاضر پژوهش

 زیبراخالق دانشگاه ت تهیکم هیدأییت با ،یبدر میدکتر رح ییراهنما

 آموزاندانش و کارکنان از لهیوسینبد. است/د 4622به شماره 

، کردند مساعدت پژوهش نیا انجام در که زیتبر 2 هیناح مدارس

 .شودمی یقدردان و تشکر

 

 تضاد منافع
        ندارند.                  مقاله تعارض منافع            نویسندگان

 

 اخالقی مالحظات
در این پژوهش معیارهای اخالقی شامل؛ اصل احترام و 

ها با بدست آمده آزمودنیرازداری، جلوگیری از افشای اطالعات 

نام واقعی، اختیار و آزادی آزمودنیها جهت شرکت و یا ترک 

 آموزش، اخذ رضایت نامه کتبی از آزمودنیها رعایت شده است.

 

 نویسندگان سهم
 همقال ینا یگیریدر نگارش، ارسال و پ یسندگاننو تمامی

 اند.نقش داشته

 

 مالی حمایت
 یمال یتاجرا شده و از حما یشخص ینهپژوهش با هز این

 برخوردار نبوده است. ینهاد خاص یاسازمان 
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