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چکیده

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of
empathy skills training, composed with the concept of
justice, on forgiveness. Research method was quasi
experimental pretest- posttest with control group.
Population of this study consisted of all undergraduate
students of Shiraz University in the academic year
2016-2017. Participants included 51 students. The
experimental group was divided into two groups (17
persons) of high belief in a just world and low belief
in a just world purposefully based on pretest, as well
as a control group was matched with the experimental
groups based on age and sex. In order to collect data

، بررسی اثربخشی آموزش مهارت همدلی،هدف این پژوهش
 طرح این پژوهش. بر بخشش بود،در ترکیب با مفهوم عدالت
. پسآزمون با گروه کنترل بود-نیمهآزمایشی پیشآزمون
جامعۀ آماری شامل همۀ دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه
 شرکتکنندگان پژوهش. بودند59-59 شیراز در سال تحصیلی
 گروه آزمایش با اجرای پیشآزمون. نفر دانشجو بود95 شامل
 نفره) باور به دنیایعادالنه51( بهصورت هدفمند به دو گروه
 همچنین یک،باال و باور به دنیایعادالنه پایین تقسیم شدند
 نفر) بر اساس سن و جنس با این گروهها همتا51( گروه کنترل
 وMalt(  بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامۀ بخشش.شدند
(2005)  پرسشنامه باور به دنیایعادالنه،)1998 ،دیگران

Forgiveness Questionnaire (Malt et al., 1998), the

Dalbert, Lipkus, Sallay, & Goch Sutton & Douglas

Saturn & Douglas Belief in a just worldQuestionnaire

 وvaziri( ( و همچنین برنامه آموزش مهارت همدلی2001)
 دادهها با استفاده از. استفاده گردید،)2011 ،lotfi kashani
. مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتspss روش تحلیل آنوا در
نتایج تأییدکننده اثربخشی آموزش مهارت همدلی بر بخشش با

(2005), Dalbert, Libkus, Sally, and Goch (2001), as
well as the Empathy Training Program (Waziri and
Lotfi Kashani, 2011) were used. Data was analyzed by
ANOVA method in SPSS. The results confirmed the
effectiveness of empathy training on forgiveness, with
an emphasis on the role of belief in a just world.
Keywords: empathy, forgiveness, belief in a just
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مقدمه

دنیایعادالنه بهعنوان یک قرارداد شخصی بین شخص و

بخشش بهعنوان یکی از سازههای روانشناختی مثبتنگر در

دنیای اجتماعی است ( .)Lerner & Simmons 1966یکی از

متن خطایی که هر فرد آن را ادراک میکند تفسیر میشود

کنشهای بسیار مهم باور به دنیای عادالنه این است که

( .)kmiec,2009هر فردی در طول زندگی با خطاهایی مواجه

توانایی مفهوم بخشیدن به وقایع منفی جهان اجتماعی را در

میشود که در آن احساس بیعدالتی ،صدمه ،رنج

انسانها به وجود میآورد (

روانشناختی و پریشانی میکند و این احساسات با

 .)1976این سبک تبیینی ،جنبه سازگارانه دارد ،زیرا از افراد

پیشفرضهای او در مورد خود ،دیگران و جهـان ناهماهنگ

در مقابل احساس آسیبپذیری در برابر حوادث منفی

است و مجبور است تا راههایی را برای کاهش رنجش خود

محافظت میکند .در حقیقت ،هر اندازه باور نسبت به

انتخاب کند ().Worthington, McDaniel & Miller 2008

دنیایعادالنه بیشتر باشد ،احساس آسیبپذیری در برابر

چنانچه افراد قصد بخشش خطا و خطاکار را داشته باشند ،به

گستره وسیع تهدیدهایی که در جهان اجتماعی وجود دارند،

پردازش شناختی ،عاطفی و رفتاری خطا پرداخته و پاسخی

کمتر است (

مثبت در جهت بخشیدن خطا بـروز میدهند (

Thompson,

Lerner, Miller & Holmes

Hafer & Olson,1993,Lambert, Burroughs

.)2008, Scott & Nguyen,,1999

Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen & Billings

 )2002( Hoffmanاز میان عوامل تسهیلکنندۀ ارزیابی

 .)2005در این حالت بخشش به معنای بازنگری شناختی

مجدد در بخشش ،از هیجان خودآگاه همدلی بهعنوان مبنایی

مجدد خطای فرد خاطی است که به موجب آن مفاهیم خطا

برای بخشش نام میبرد .همدلی بهعنوان یک توانایی بینظیر

به شیوۀ جدیدی مورد توجه قرار میگیرند و فرد بخشنده

مشمول پیشینۀ فلسفی و پژوهشی بوده است .در پیشینۀ

Toussaint,Williams,

فلسفی همدلی دو مدل نظریه محور و مدل شبیهسازی مورد

Ripley & Worthington

بحث قرار گرفته است .در مدل نظریه محور تمرکز بر توانایی

میتواند فرد خاطی را ببخشد (
،Musick, Everson & 2001

 .)2002همانطور که فرد بخشنده خطا را تعبیر مجدد

و ظرفیت بازنمایی و انتزاع ساختار زندگی ذهنی دیگران
(David Hume

( )reframeمیکند ،رفتارهایش نسبت به فرد خاطی تغییر

مدنظر است .در توضیح مدل شبیهسازی،

میکند .به واقع کسی که میبخشد دلبستگی به حوادث منفی

 1751,1957به نقل از  )Hakansson,2003بر این باور است

گذشته را به حوادث مثبت تغییر میدهد.

که افراد به دلیل تجارب مشابهی که دارند میتوانند از طریق

در این میان بخشیدن دیگری به معنای چشمپوشی از

تصویرسازی و تخیل بهصورت نیابتی همان چیزی که

خطای ادراکشده نیست ،بلکه بخشش یک فرایند دیالکتیک

دیگری تجربه کرده را احساس کنند .به واقع ،داشتن تجربه

است که از طریق آن افراد مفروضات قبلیشان را در هم

مشترک با دیگران نکته بسیار مهمی در ادراک و فهم تجارب

میآمیزند و منجر به درک جدیدی از خطا ،فرد خطاکار و

دیگر افراد است که این مهم از طریق "درونگرایی نیابتی"

Miller,Worthington

محقق میشود ( .)1984, Kohutاز همین روست که در حوزه

 .)McDaniel 2008جریان دیالکتیک چنین پیش میرود که

مطالعات روانشناسی همدلی مشمول طبیعت دوگانه عاطفی-

وقتی افراد دارای باور نیرومند به دنیایعادالنه با حادثه یا

شناختی است .درحالیکه همدلی شناختی یک فرایند

برخورد ناعادالنهای موجه میشوند ،علیرغم خشمگین شدن

هوشمندانه و نوعی مهارتاجتماعی تصور میشود

اولیه ،بر مبنای این باور که عاقبت تمام مشکالت رفع خواهد

( .)Mehrabian & Epstein,1972همدلی عاطفی یک سطح

شد به آرامش میرسند .همین رخداد شناختی برای بسیاری

مقدماتی از روابط بینفردی است که دربرگیرندۀ سرایت

از حوادث در عرصه زندگی اتفاق میافتد و زمینه را برای

پاسخهای عاطفی یک شخص به دیگرانی است که در آن

اعتماد بینفردی ،بخشش و کارآمدی شخصی فراهم سازد

لحظه حضور دارند .از این دیدگاه ،همدلی عاطفی توانایی

( .2004 Dalbert) & Dzuka Dalbert & Filke 2007باور به

مشارکت در تجربیات فرد دیگر تعریف میشود .عالوه بر

پیامدهای خطا میشوند (

&
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(2007, Moriguchi & Decety؛

اگرچه همدلی میتواند غیراخالقی باشد چنانچه فقط به

2006, Lamm & Decety؛  )2004, Jackson & Decetyبه

سوی دیگران خاص هدایت شود ،همچنین میتواند اخالقی

مفهومسازی همدلی بهعنوان یک تعامل پویا متشکل از چهار

باشد زمانی که فرد صرفنظر از اینکه دیگران کیستاند به

مؤلفه به شرح زیر پرداختهاند.

همدلی بپردازد ( .)Hakansson,2003این مطلب تأییدی است

این در حوزۀ پژوهشی

 .1اشتراک عاطفه :به معنای تجربه هیجان مشابه بین خود
و دیگری

بر این ادعا که سازۀ باور به دنیایعادالنه بهواسطۀ اثرگذاری
بر نظمبخشی هیجان همدلی قادر به پیشبینی بخشش (در
قالب نوعی عمل اخالقی) است.

 .2خودآگاهی :به معنای تمیز میان خود و دیگری
 .3دیدگاهگیری :به معنای فرایند شناختی تصور اینکه
جهان در دید دیگران چطور تصور میشود

رابطۀ بخشش و همدلی همواره مورد تأیید
پژوهش های بسیاری است (

& Konstam, Chernoff

 .4تنظیم هیجان :تعدیل و تنظیم فرایند سرایت هیجانی.

2001, Farrow Deveney,2001؛ & Macaskill, Maltby

یکی از راه های تنظیم هیجان در تجربه همدلی کیفیت

2002, Day؛ 2009,Kmiec؛  )2009, Nortonو همچنین

قضاوت فرد  -تا چه حد ما بر این باوریم که افراد سزاوار

بین عوامل کاهندۀ شکاف بی عدالتی و پتانسیل های

احساس همدلی هستند -است ( .)1996, Davisچنانچه

پیشبینی کنندۀ بخشش هم پوشانی مشاهده می شود

فکر می کنیم که از سایر گونه ها یا نژادها برتر هستیم ،این

( .)2003،Exline, Worthington, Hill & McCullough

موضوع موجب برانگیختگی صرف پاسخ های عاطفی بدون

برای مثال در پژوهشی Exline, Worthington, Hill

بروز پاسخ های شناختی می شود .درنتیجه جنبۀ داوطلبانه

 (2003) & McCulloughنشان دادند به همان میزان که

فرایند شناختی بخشی از اجتماعی شدن است و می توان

شدت و تعمدی بودن جرم منجر به افزایش ادراک

آن را آموزش داد ( .)2007 ,Moriguchi&Decetyاز همین

بی عدالتی می گردد ،بخشش سخت تر می شود و به میزانی

رو  )2003( Gibbsبیان می کند که همدلی و عدالت توأماً

که عذرخواهی ادراک بی عدالتی را کاهش می دهد ،بخشش

رفتار جامعه پسند را پیش بینی می کنند .به واقع ،هرچند

را نیز تسهیل می کند (

همدلی موجب فراخوانی انگیزۀ نوع دوستانه می شود،

 .)2003, McCulloughهمچنین زمانی که امکان جبران و

همدلی به تنهایی برای عمل اخالقی کفایت نمی کند

عذرخواهی وجود ندارند ،مجرم ممکن است ابزارهای

(  2000, Hoffmanبه نقل از  .)2003,Gibbsبه نظر می رسد

دیگری را مورد استفاده قرار دهد و همدلی با قربانی یکی

همدلی و اصول اخالقی برای تکمیل بروز رفتار اخالقی

از احتماالت است (

مکمل هم می باشند  .بدون احساس همدلی ،قواعد اخالقی

 .)2003, McCulloughبااین حال ،تاکنون پژوهش جامعی

با کمبود انگیزه اجبار برای مراقبت از دیگری مواجه

یافت نشده است که هم زمان همدلی و بخشش را به منزلۀ

می شوند ( 2000 ,Hoffman؛ 1987 Lackeyبه نقل از

پتانسیل اخالقی مورد مطالعه قرار دهد؛ بنابراین ،پژوهش

.)2003،Hakansson

حاضر سعی دارد تا با مدنظر قرار دادن همدلی و بخشش

& Exline, Worthington, Hill

& Exline, Worthington, Hill

از سوی دیگر ،همدلی نیازمند دیدن موقعیت بهصورت

به عنوان پتانسیل های اخالقی به سؤاالتی ازاین دست که

از

" ابراز عالقه یا مراقبت از دیگری که رابطه خاصی با او

 .)2003،Hakanssonبدون قواعد اخالقی اغلب پیش میآید

وجود ندارد ،چطور ممکن میشود؟ تحت چه شرایطی و

که افراد به نزدیکان خود و آنچه شبیه به خودشان است

به چه میزان ،بخشش یک عمل اخالقی است؟" پاسخ

تمایل داشته باشند .اصول اخالقی در ترکیب با احساس

دهد .لذا فرضیه پژوهش به این صورت شکل گرفت:

اخالقی

است

(Thompson,2001

به

نقل

همدالنه فرد را قادر میسازد تا افراد و حیوانات و همچنین
نسل آینده را فراتر از خودش مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین،

در اثرگذاری آموزش همدلی بر بخشش ،باور به
دنیایعادالنه نقش دارد.
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روش

بهدستآمده از تکمیل مقیاس بخشایش توسط  292نفر (138

روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :طرح پژوهش

پسر 154 ،دختر) از دانشجویان دانشگاه شیراز را مورد تحلیل

نیمهآزمایشی و از نوع پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه

قرار داد .محاسبۀ همسانی درونی مقیاس ،آلفای کرونباخ

آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه شیراز

برابر  0/94را به دست داد .همچنین ضریب پایایی این آزمون

در سال تحصیلی  96-95بود .مشارکتکنندگان در پژوهش

با استفاده از روش تنصیف (دونیمه کردن آزمون بر اساس

 51نفر دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه شیراز در سال

زوج یا فرد بودن مادهها) برای نیمه اول مقیاس ( 14ماده)،

تحصیلی  96-95بودند که بهصورت هدفمند انتخاب و در

 0/90و برای نیمه دوم ( 13ماده) 0/94 ،و به روش محاسبه

سه گروه  17نفره (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل)

اسپیرمن -براون و گاتمن هر دو ،برابر  0/75محاسبه گردید.

جایدهی شدند.

همچنین برای تعیین روایی سازه آزمون،

Nateghian

( )2006شیوه تحلیل عاملی را به کار برد که با استفاده از
ابزار سنجش

بازبینی آزمون اسکری و مقادیر ویژه 3 ،عامل با روش

بهمنظور جمعآوری اطالعات در این پژوهش از سه ابزار

اکتشافی استخراج گردید .هر یک از عوامل به ترتیب ،تنفر

اندازهگیری به این شرح استفاده شد:

پایدار  26/57درصد ،حساسیت به شرایط  23/59درصد،

پرسشنامة بخشش ():)Forgiveness Questionnaire (FQ

تمایل به بخشایش  16/17درصد و درمجموع  66/34درصد

بهمنظور ارزیابی و اندازهگیری بخشش در این پژوهش از

از کل واریانس را تبیین میکنند .مقدار ضریب ،KMO

پرسشنامه بخشایش ( Maltو دیگران1998 ،؛ به نقل از

 0/584و آزمون بارتلت نیز در سطح  p>0/0001معنادار بود.

 )Nateghian,2007استفاده شد .این مقیاس دارای  27ماده

در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین پایایی مقیاس از آلفای

است که به روش لیکرت (از صفر ،کامالً مخالفم تا چهار،

کرونباخ استفاده شد .ضریب پایایی  0/88به دست آمد که

کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .مادههای  1تا 14

حاکی از پایایی مطلوب مقیاس بود .همچنین بهمنظور تعیین

بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود.

روایی پرسشنامه از تحلیل عوامل به روش مؤلفههای اصلی

 Maltو دیگران (1998؛ به نقل از  )2006 ،Nateghianبا

با چرخش واریماکس استفاده شد .مالک استخراج عوامل

استفاده از چرخش واریماکس نتایج پژوهش خود و روش

شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود .مقدار

تحلیل عاملی گویههای مقیاس مذکور ،به دو عامل دست

ضریب  KMOبرابر  0/75و ضریب کرویت بارتلت برابر

یافتند که عامل اول ،انتقام در برابر بخشایش است؛ انعکاس

 )P>0/0001( 1207/535که بیانگر کفایت نمونهگیری

گرایشی کلی در افراد برای بخشیدن یا انتقامجویی ،با در نظر

سؤاالت و کفایت ماتریس همبستگی پرسشنامه است.

گرفتن موقعیت .عامل دوم ،شرایط شخصی ،اجتماعی است؛

همچنین گویههای  1،2،3و  4به دلیل بار عاملی پایین حذف

اثر محرکهای مختلف محیط اجتماعی فرد (شامل فرد

شدند.

خطاکار نیز میشود) درست مانند جاذبه هیجانی این

پرسشنامة باور به دنیاي عادالنه

( Belief in a just world

محرکها .نتایج پژوهش آنها نشان داد که عامل اول 30

 :)Questionnaireپرسشنامۀ باور به دنیایعادالنه توسط

درصد واریانس و عامل دوم  9درصد واریانس را تبیین

)Sutton & Douglas(2005؛

Dalbert, Lipkus, Sallay,

میکرد .همچنین همسانی درونی عوامل  0/91گزارش شده

) Goch (2001طراحی شده است .این پرسشنامه توسط

است.

) & Golparvar (2007ترجمه و اعتباریابی شده است .در

Arizi

 )2006( Nateghianپس از ترجمۀ این پرسشنامه و

پژوهش ) Arizi & Golparvar (2007پایایی پرسشنامه با

اطمینان از هماهنگی ترجمۀ فارسی با متن انگلیسی ،اقدام به

استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای

تعیین خصوصیات روانسنجی آن نمود .وی دادههای

باورهای دنیایعادالنه برای خود و باورهای دنیایعادالنه
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برای دیگران به ترتیب برابر با  72و  84درصد به دست آمده

برنامة آموزش مهارت همدلی (

Empathy Training

است که میزان رضایتبخشی است .همچنین نتایج پژوهش

 :)Programاین برنامه برای  4جلسۀ  2ساعته و با تأکید بر

)Arizi & Golparvar (2007جهت تعیین روایی محتوایی با

بنیانهای درمان چهار عاملی

استفاده ازنظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی و همزمان

تنظیم شده است .در این برنامه ،با تأکید بر پنج فرایند

پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای

دانشافزایی ،کاربستن ،ارزشیابی ،تحلیل و ترکیب تالش

اصلی ( )PCاز طریق چرخش واریماکس مؤید وجود چهار

میشود تا مهارتهای همدلی با ایجاد رابطهای تخصصی و

عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان باورهای

نیکو ،شناخت افزایی و نظمدهی رفتار ،آموزش داده میشود.

دنیایعادالنه برای خود ،باورهای دنیایعادالنه برای دیگران،

الزم به ذکر است این طرح با تأکید بر چهار مؤلفۀ همدلی

)(Vaziri & Kashani,2011

3

باورهای دنیای عادالنه عمومی و باورهای دنیایناعادالنه بوده

(اشتراک عاطفه ،1خودآگاهی ،2دیدگاهگیری

است .این پرسشنامه مشتمل بر  27گویه و  4خردهمقیاس

هیجان )4شناسایی شده توسط )2007( colleague & Decety

باورهای دنیایعادالنه برای خود ،باورهای دنیایعادالنه برای

پیش رفت.

و تنظیم

دیگران ،باورهای دنیایعادالنه عمومی و باورهای
ی فتهه

دنیایعادالنه برای خود است.
گویههای  = 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1خردهمقیاس باورهای

یافتههای این پژوهش در مورد  51نفر در دو گروه آزمایش

دنیای عادالنه برای خود ،گویههای ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9

(باور به دنیای عادالنه باال و باور به دنیایعادالنه پایین) و

 = 16 ،15خردهمقیاس باورهای دنیای عادالنه برای دیگران،

یک گروه کنترل اجرا گردید که هریک از گروهها شامل 17

گویههای  = 23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17خردهمقیاس

شرکتکننده بود .میانگین و انحراف معیار مربوط به نمرات

باورهای دنیای عادالنه عمومی و گویههای 27 ،26 ،25 ،24

متغیر بخشش به تفکیک گروه در جدول  1نشان داده شده

= خردهمقیاس باورهای دنیایناعادالنه را اندازهگیری میکنند.

است.

نمرهگذاری گویهها بر مقیاس لیکرت  5درجهای انجام
میشود؛ بنابراین حداقل و حداکثر نمرۀ کسبشده به ترتیب
برابر  27و  135خواهد بود.

برای بررسی تفاوت نمرات بخشش از تحلیل واریانس
یک راهه به شرح زیر استفاده شد (جدول .)2
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود تفاوت

در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین پایایی مقیاس از آلفای

معنیداری بین نمرات وجود دارد؛ و این به معنای آن است

کرونباخ استفاده شد .ضریب پایایی  0/88به دست آمد که

که حداقل بین دو گروه تفاوت معنیدار وجود دارد .برای

حاکی از پایایی مطلوب مقیاس بود .همچنین بهمنظور تعیین

بررسی و تعیین محل دقیق تفاوت گروهها از آزمون تعقیبی

روایی پرسشنامه از تحلیل عوامل به روش مؤلفههای اصلی

توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.

با چرخش واریماکس استفاده شد .مالک استخراج عوامل

نتایج به دست آمده از آزمون تعقیبی شفه بیانگر آن است

شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود .مقدار

که بین میانگینهای نمرات بخشش گروه باور به دنیای

ضریب  KMOبرابر  0/73و ضریب کرویت بارتلت برابر

عادالنه باال و باور به دنیایعادالنه پایین تفاوت معناداری

 )P> 0/0001( 838/762که بیانگر کفایت نمونهگیری

وجود داشته است .همچنین بین میانگینهای نمرات بخشش

سؤاالت و کفایت ماتریس همبستگی پرسشنامه است.

گروه کنترل و باور به دنیای عادالنه باال تفاوت معناداری

همچنین گویههای  25و  27به دلیل بار عاملی پایین حذف

وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج به دست آمده بیانگر آن است

شدند.

که بین میـانگین نمـرات بخشش گـروه کنترل و گـروه بـاور
2. Self-awareness
4. Emotion regulation

1. Emotion sharing
3. Perspective taking
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بــه دنیــایعادالنــه پــایین تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.

تعقیبی شفه در اثرگذاری آموزش همدلی بر بخشش ،باور بـه

درمجموع ،فرضیۀ پژوهش تأیید شد و بنـا بـر نتـایج آزمـون

دنیای عادالنه نقش داشت.

جدول  .1فرایند آموزش مهارت همدلی در جلسههاي گروهی
جلسه

موضوع

محور

دانشافزایی

آیا همدلی یک صفت ذاتی است؟ آیا این یک احساس ،فکر یا عمل است؟ آیا میتوان به
آموزش آن پرداخت؟ میتوان آن را کسب کرد؟ کسانی که آن را دارند ،قادر به رشد آن
میباشند؟

1
کاربستن

چگونه آن را کسب کرده و ارتقا دهیم؟

ارزشیابی

وقتی همدلی میکنید چه احساسی دارید؟ وقتی کسی با شما همدلی میکند شما چه
احساسی دارید؟

تحلیل

چرا همدلی؟

ترکیب

فرق همدلی و بیتفاوتی چیست؟

دانشافزایی

2

همدلی شامل چه تواناییهایی است؟ همدلی شامل چه ابعادی است؟

کاربستن

چگونه تواناییهای مورد نیاز همدلی را کسب و ارتقا دهیم؟

ارزشیابی

آثار سو عدم تواناییهای مورد نیاز همدلی چیست؟

تحلیل

ارتقا تواناییهای مورد نیاز برای همدلی چه ضرورتی دارد؟

ترکیب

طیفهای مختلف درگیری شناختی ،درگیری عاطفی و تمایزیافتگی خود چه احساساتی را
ایجاد میکنند؟ (فرق همدلی و همدردی)

دانشافزایی

3

کاربستن

خودآگاهی و انعطافپذیری ذهنی و تنظیم هیجان را چگونه ارتقا دهیم؟

ارزشیابی

با افزایش خودآگاهی ،انعطافپذیری ذهنی و تنظیم هیجان چه تغییراتی را حس میکنید؟

تحلیل

ضرورت افزایش خودآگاهی ،انعطافپذیری ذهنی و تنظیم هیجان چیست؟

ترکیب

پاسخ عاطفی ،فرایند شناختی و تصمیم آگاهانه در این مفهومسازی چه فرقی با هم دارند.

دانشافزایی

4

مفهومسازی همدلی چیست؟

عناصر تصمیم آگاهانه همدلی کدماند؟

کاربستن

چگونه عناصر تصمیم آگاهانه عمل همدالنه را کسب و ارتقا دهیم؟

ارزشیابی

در کاربست عناصر تصمیم آگاهانه عمل همدالنه چه احساسی داریم؟

تحلیل

ضرورت پرداختن به عناصر تصمیم آگاهانه عمل همدالنه چیست؟

ترکیب

عناصر تصمیم آگاهانه عمل همدالنه را مقایسه کرده و موانع عمل همدالنه را به تفکیک
شرح دهید؟
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جدول  .2آمارههاي توصیفی بخشش به تفکیک گروه
گروه باور به دنیای عادالنه باال

گروه کنترل

گروه باور به دنیای عادالنه پایین

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

93/93

10/32

84/77

6/83

78/88

10/81

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در مورد تأثیر آموزش همدلی بر بخشایش
میانگین مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره f

سطح معناداری

2420/167

2

1210/083

13/290

0/0001

جدول  .4خالصه اطالعات مقایسههاي نمرات بخشش با استفاده از آزمون تعقیبی شفه
گروهها

تفاوت میانگینهای تعدیلشده

انحراف استاندارد

Sig

باور به دنیای عادالنه پایین باوره به دنیایی عادالنه باال

-9/37

3/37

0/02

کنترل باور به دنیای عادالنه پایین

-8

3/37

0/05

-17/37

3/37

0/00

باور به دنیای عادالنه باال

بحث و نتیجهگیر

افراد سزاوار احساس همدلی هستند -اسـت (.)1996, Davis

هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آمـوزش همـدلی بـر

چنانچه فکر میکنیم که از سایر گونهها یا نژادها برتر هستیم،

بخشش با در نظر گرفتن نقش باور بـه دنیـای عادالنـه بـود.

این موضوع موجب برانگیختگی صـرف پاسـخهـای عـاطفی

نتایج بررسی تأثیر متغیـر آمـوزش همـدلی بـر بخشـایش در

بدون بروز پاسخهای شناختی میشود .از همـین رو

جدول  1نشان داده شد .بر اساس این نتـایج ،میـانگین نمـره

 Gibbsبیــان مــیکنــد کــه همــدلی و عــدالت توأم ـاً رفتــار

بخشش در گروه باور به دنیایعادالنه باال نسبت به دو گـروه

جامعهپسند را پیشبینی میکنند.

دیگر تفاوت مثبت و معناداری داشت .همچنـین بخشـش در

)(2003

به واقع ،عالوه بر اینکه توانایی بخشش رابطه نزدیکی بـا

گروه باور به دنیایعادالنه پایین نسبت به گروه کنترل تفاوت

ایجــاد همــدلی بــا دیگــران دارد (

مثبت و معناداری داشت؛ بنابراین ،یافتهها ضـمن تأییـد تـأثیر

\ )2001 Deveney,همدلی نیازمند دیدن موقعیت بـه صـورت

آموزش همدلی بر بخشش ،همچنین مؤید نقش باور به دنیای

اخالقـــــی اســـــت (2001،Thompson؛ بـــــه نقـــــل از

عادالنه بر رابطه همدلی و بخشش میباشند.

)Hakansson,2003؛ و رابطه بین همـدلی و اصـول اخالقـی

& Konstam,,Chernoff

یافتههای این پژوهش ،عالوه بـر تأییـد رابطـه همـدلی و

همــواره در پــژوهشهــای مختلــف مــورد تأییــد اســت

Konstam,

( 2003)،Hakanssonزمــانی کــه فــرد احســاس بــیعــدالتی،

2002،Macaskill,؛

صدمه ،رنج روانشناختی و پریشانی میکند ،ایـن احساسـات

2009,Kmiec؛  ،)2009, Nortonنقش تعدیلکنندگی بـاور بـه

بــا پــیشفــرضهــای او در مــورد خــود ،دیگــران و جهــان

دنیایعادالنه را در رابطه همدلی و بخشش مورد تأییـد قـرار

ناهماهنگ است و مجبور است تـا راههـایی را بـرای کـاهش

داد.

رنجــش خــود انتخــاب کنــد (

بخشــــش (Deveney,2001
2001،Farrow؛ Day

&

&

Chernoff

Maltby

حساســیت و هشــدار در مــورد ســوگیری در همــدلی

& Miller,Worthington

.)2008, McDaniel

قابلتوجه اسـت .یکـی از راههـای تنظـیم هیجـان در تجربـه

جریان دیالکتیک بخشش در قالب یک ایده اخالقی چنین

همدلی کیفیت قضاوت فرد-تا چه حد ما بر این بـاوریم کـه

پیش میرود که وقتـی افـراد دارای بـاور نیرومنـد بـه دنیـای
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عادالنه با حادثه یـا برخـورد ناعادالنـهای مواجـه مـیشـوند،

مرحلۀ پیگیری است .توصیه مـیشـود بـرای افـزایش اعتبـار

علیرغم خشمگین شدن اولیه ،بر مبنای این باور کـه عاقبـت

طرح پژوهش ،پژوهشهای آتی شامل دیگر گروههای سنی و

تمام مشکالت رفع خواهد شد به آرامـش مـیرسـند .همـین

مرحلۀ پیگیری باشد.

رخداد شناختی برای بسیاری از حـوادث در عرصـه زنـدگی
اتفاق میافتد و زمینه را برای اعتمـاد بـینفـردی ،بخشـش و
کارآمدی

سپ سگزار

شخصی فـراهم سـازد (2004, & Dzuka Dalbert؛

به این وسـیله از تـالشهـای خالصـانه و هـدایتگـر اسـتاد

 .)Filke,2007 &Dalbertباور به دنیای عادالنه بهعنـوان یـک

ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر بهــرام جوکــار در تــرویج

)

حساسـیتهـای اجتمـاعی و اخالقـی (در حـوزه پــژوهش و

قرار داد شخصـی بـین شـخص و دنیـای اجتمـاعی اسـت
.)1966 Lerner & Simmons

عمل) و از تمامی دانشجویانی که ما را در انجام این پژوهش

یکی از کنشهای بسیار مهم باور بـه دنیـایعادالنـه ایـن

یاری کردند صمیمانه سپاسگزاریم.
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