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 سال( شهر اصفهان 51-59آموزان دختر و پسر )مقایسه بخشش در دانش

 اعظم آقاجانیان صباغ، اصغر آقایی1

 چکیده

بره  سرا(  هر ر اصرف ان     11-11آموزان دخترر و پسرر   بخشش در دانش های جنسیتی بر مقیاس تفاوت هدف مقایسهاین پژوهش با 

روش آمروزان دخترر و پسرر دبیرسرتانی بودنرد.      دانرش  تمرامی  هرام   آماری جامعه .انجام هد ای مقایسه علّی نوع روش توصیفی از

انتخاب و از  ۴و  ۳دو ناحیه اصف ان پرورش و آموزش نواحی هشگانه بین از در مرحله او( بود. ایای چند مرحلهخوههگیری نمونه

و دبیرستان دولتی و دو دبیرسرتان ییرانتفراعی  بره    دبیرستان پسرانه  از هر ناحیه د ۴دبیرستان دخترانه و ۴بین دبیرستان ای این نواحی 

 N= 1111نفرر  و پسررانه    N =1۳11آموزان مورد مطالعه چ رار دبیرسرتان دخترانره    از بین جمعیت دانش هیوه تصادفی انتخاب هد.

 .  گزینش هدند1111 جدو( نمونه گیری کرجسی و مورگان از استفاده نفر  باS =۳11نفر  و پسر S =۳03دختر  نمونهحجم ، نفر 

در مقیاس  بین نشان داد کهنتایج استفاده هد. واریانس  داده ها از تحلی  تحلی بود. برا ی   1111مالت  بخشش مقیاسابزار پژوهش 

مولفه هرای کینره تروزی و تمایر  بره      اما در  . P<01/0حساسیت به مقتضیات نمرات در دختران بیشتر از پسران بود بخشش و مؤلفه 

 منظا نمتولیا توجه ورتضر ،هشوپژ ینا نتایج: ی. نتیجهگیر P>01/0معناداری وجود نداهت گروه تفاوت دو نمرات ینببخشیدن 

 تأکید ردمودختر و پسر به طور یکسران  آموزان دانشبخشش در  در ج ت افزایش توانایی هایی برنامه ینوتد در را رکشو هیزموآ

 .هددمی ارقر

 ه مقتضیات، کینه توزی، تمای  به بخشیدن: بخشش، حساسیت بواژگان کلیدی

                                                           
 Coresponding. aghaeipsy@gmail.com نویسنده مسئول : دکتراصغرآقایی 1
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 مقدمه

 کسرانی  ب نجارنرد،  روانری  نظرر  از کره  افرادی آید.می بشمار روان سالمت گوناگون کلید جنبه های سه از یکی عنوان به 1بخشش

ینردی  بخشرش فرآ   .1۳13، پورافکراری   :؛ترجمره 3،300۳ك سرادو  و  کراپالن  هسرتند  هماهنگ خود محیط با و خود که با هستند

درونی است که طی آن جنبه های هناختی، احساسی ورفتاری فرددر برابر خطا وخطاکار تغییر می کند حمیدی پور، ثنایی، نظری و 

 را آن و داد التیام خواهد است، هده تجربه که را آنچه از ناهی درد بخشش که است امید این با بخشیدن به  . تمای 1۳11فراهانی،

هود و قاب  یک فضیلت اخالقی است که در برابر خطای دیگران انجام می بخشودن و بخشش . ۳،300۳ن فورچو نمود خواهد ح 

  . ۴،3011انریتآموزش دادن است  

عنوان یرک عامر  م رم و مرؤثر در     اند تا این موضوع را مورد آزمون قرار داده و از آن بههناسان عالقمند بودهدر دو دهه اخیر روان

گیرری  مذهبی بودن و می  بره انتقرام   ،هناسی میان علت بخشش و صفاتی مانند خشم و نشخوار ذهنی باالدر روانروابط ب ره جویند.

سرن و    ،3001 ،6تامپسون، اسنایدر، هافمن، میکائی ، راسموسین وهمکرار رضایت از زندگی و کاهش خودپسندی    ،3001، 1 نیتو

 از بعضری  در بینری کننرده،  پریش  عوامر   ایرن  برر  عالوه ه مثبتی وجود دارد.رابط  ،3001، ورثینگتون ومک دانی ،1 میلرجنسیت زن

  . در3001 نیترو،  از نقر    بره  اسرت  بروده  توجره  مورد بخشش پیش بینی در مطالعه مورد متغیر عنوان به جنسیت پژوهشی مطالعات

 عنوان به است بدست آمده متناقضی هاییافته گرفته انجام بخشش و سالمت روان فرآیند در جنسیت نقش به راجع که پژوهش ایی

 در  .در مقابر  3001، 1فیلیرپس  و اسرت براون  نشرده  دیرده  بخشش یمقوله و جنسیت بین آهکاری رابطه تحقیقات برخی در مثا(

 . 1،3011جورسرس  و داده انرد ریجاوس  نشران  برترری  مرردان  گراه  و زنران  گراه  بخشرش،  مجموعه های زیر در هابررسی از بعضی

 و کینره تروزی   میرزان  از نظرر  پسرران  و دخترران  گرروه  دو کره  داد نشان  1۳11خسرویان   کورایم و عندلیب معلی،پژوهش پوراس

 بخشش، میان و هخصیتی هایویژگی   همبستگی بین3001  10ریویر نیتو، داهتند. مالت، معنی داری تفاوت مقتضیات به حساسیت

توانرد در  تواند باعث صلح و آهتی گردد، که این صلح مری بخشندگی می .دادند قرار بررسی مورد را و سازگاری دیگران بخشیدن

   .3011، 11 دورنانتقا( عدالت نقش داهته باهد

                                                           
1 . forgiveness 
2 Kaplan & Saddock 
3 Fortune 
4.Enright 
5. Neto 

6. Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen etal 
7. Miller ,Worthington 

8 . Brown, & Phillips 
9 . Rijavec, & Jurcec 
10 . Mullet., Neto, Rivière 
11 - Doorn 
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ویژه در روابرط برا دیگرران کره مرورد تأکیرد آیرات قررآن مجیرد          با توجه به اسالمی بودن جامعه ما و لزوم رعایت اصو( اخالقی به

بررسی های انجام هده توسط پژوهشگر نشران مری   اما در هود. اجتماعی مشخص می باهد، اهمیت بخشش در زندگی هخصی ومی

دهد تا کنون بررسی جامعی در مورد متغیرر بخشرش و مؤلفره هرای آن در قالرب یرک موضروع و بطرور مقایسره ای در دو جنسریت           

بخشرش   مولفره  در جرنس  دو بین "هک را مسأله این حاضر مطالعه مشخص بطورنوجوانان دختر و پسر صورت نگرفته است. بنابراین 

 .خواهد کرد ، بررسی"خیر؟ وجود داردیا معنی دار تفاوت

 روش 

 .ای  پس رویدادی  بودمقایسه -پژوهش حاضر از نوع توصیفی: هشوپژ حطرو  عنو

 اناصرف  هر ر   و پسرر  آموزان دبیرستانی دخترر هام  کلیه دانش ریماآ ی: جامعهینمونهگیرو روش  نمونه ری،ماآ یجامعه

و دو دبیرسرتان   دخترانره از دو دبیرسرتان   ایخوهه گیرینمونه با استفاده از روش 11-11افراد نمونه در دامنه سنی  بود.  1۳1۴ سا( 

آموزان دختر و پسر در دبیرستان ای مرورد  به منظور تعیین حجم نمونه بر اساس جمعیت دانش به هیوه تصادفی انتخاب هدند. پسرانه

 نفر  به صورت طبقاتی با استناد به جدو( مورگان انتخاب هدند.  =S ۳11نفر  و پسر  =S ۳03مطالعه دختر  

 ساخته  300۳  هافیقی -ریوایر و نتو فرونگیا، یوسای، باروس، توسط مالت، که دارد آیتم 30 1بخشش پرسشنامه :پژوهشابزار 

   ساخته1111گیرارد  و المینر مالت، هیدبین، توسط که خششب مقیاس اولیه فرم از را سوا( 30 این همکاران و مالت که است هده

 زیرر  سره  هام  پرسشنامه این می گیرد. قرار مخالفم کامال تا موافقم کامال ی درجه 1در لیکرت روش با که اند.کرده اقتباس هده،

 روایری  ضرریب  .را مری سرنجد   دنبخشری  بر تمای  30 تا 1۳ و مقتضیات، به حساسیت 13 تا 1 توزی، کینه 6 تا 1 سوا( است. مولفه

، 13/0، 1۳/0به ترتیرب   عاملی تحلی  روش به آزمون این بخشیدن به تمای  و مقتضیات به حساسیت توزی، کینه های مقیاس خرده

 ج رت  کرونبراخ  آلفرای  است.ضرریب  هده گزارش 1۴/0با برابر کرونباخ آلفای با آن درونی همسانی ضریب .آمد دست به 16/0

در پرژوهش حاضرر پایرایی نیرز     دست آمد. به 11/0دانشجویی  جمعیت روی   بر1۳11پوراسمعلی  پژوهش در آزمون اعتبار بررسی

 و مقتضریات  بره  حساسریت  تروزی، کینه هایمقیاسخرده روایی ضریب وآلفای کرونباخ محاسبه هد  مقیاس بخشش به روشبرای 

 دست به 11/0آزمون  اعتبار ک  بررسی ج ت کرونباخ آلفای یبو ضر 10/0، 1۴/0، 11/0 ترتیب به آزمون این بخشیدن به تمای 

 آمد.

 و مرورد تجزیره   اسرتنباطی  و توصریفی  سرطح  دو در این پژوهش، داده های حاص  از این پژوهش درها: داده تحلی و  تجزیهروش 

 آمرار  سرطح  در و هرد  محاسربه  نمرودار و ییرره   میرانگین،  توصیفی هاخص ایی چرون انحرراف معیرار،    سطح در گرفتند قرار تحلی 

اسرتفاده   گرروه آمروزان دو مقایسه بین دو میرانگین چ رارمتغیر در دانرش    براىتحلی  واریانس استنباطی از هاخص اى آمار استنباطى 

  قرار گرفت. آماری تحلی  و تجزیه مورد با کمک بسته آماری در علوم اجتماعی پژوهشی های گردید. داده

                                                           
1 . forgiveness questionnaire 
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   نتایج

ریانس باید فرض نرما( بودن داده ها بررسی هود .با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مقیاس پیش از اجرای آنالیز وا

 . تن را در  p>01/0بخشیدن و جنسیت فرض نرما( بودن داده ها برقرار بروده اسرت    به تمای  توزی وبخشش و زیرمقیاس های کینه

لی  قوی بودن آزمون های پارامتریک در برابر نقض این پیش فررض، و بره   مقتضیات این فرض برقرار نبود که بد به مولفه حساسیت

 دلی  باال بودن حجم نمونه ی حاضر، استفاده از آزمون های پارامتریک برای داده های حاضر بالمانع می باهد.

 تفاوت وجود دارد. در دختران و پسران زیرمقیاس های آن بخشش وبین  فرضیه پژوهش:

 توصیفی مولفه ی بخشش و زیرمقیاس های آن به تفکیک دو گروه دختران و پسران : یافته های5جدول 

 میانه میانگین گروه متغیر مورد بررسی
انحرررررراف 

 استاندارد
 ماکسیمم مینیمم

میررررررانگین 

 مجذورات
F P 

 توزی کینه
 ۴0 1 00/1 33 1۳/3۴ پسر

1۳1/3۴0 1۴0/۳ 060/0 
 1۴ ۳ 10/1 31 ۳1/31 دختر

 برره حساسرریت

 مقتضیات

 6۳ 13 31/1 31 ۴۴/31 پسر
11۳/۳63 611/۴ 0۳1/0 

 1۴ 1 31/1 31 11/31 دختر

 بخشیدن به تمای 
 ۳6 1 63/1 31 61/31 پسر

111/1 111/0 61۴/0 
 ۳6 ۳ 60/6 10/31 ۴۳/31 دختر

 بخشش
 111 ۴1 31/1۴ 1۴ 33/1۴ پسر

1۴0/1001 600/۴ 0۳3/0 
 111 ۳6 ۳۴/11 16 11/16 دختر

مقتضریات   بره    مشاهده می هود که بین دو گروه اختالف معناداری در زمینه ی بخشش ونیزدر مولفه حساسیت1با توجه به جدو( 

  اما با توجه به میانگین نمره ی مولفه ی کینه توزی و تمای  به p<01/0وجود داهت. به طوری که در دختران بیشتر از پسران است. 

  .p>01/0ان نتیجه می هود بین دو گروه اختالف معناداری وجود نداهت  بخشیدن در پسران و در دختر

 

 

 گیریو نتیجهبحث 

این تحقیق نشران   هد. نتایج ختهداپرسا(  ه ر اصف ان  11-11آموزان دختر و پسر مقایسه بخشش در دانش هرب ررحاض هشوژرپدر 

ی کره بخشرش در دخترران بیشرتر از پسرران اسرت.بین       بین بخشش دو گروه اختالف معناداری بخشش وجرود داهرت. بره طرور     داد

حساسیت به مقتضیات دو گروه اختالف معناداری وجود داهت به طوری که حساسیت به مقتضیات دختران بیشتر از پسران برود. در  
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 ،؛ نترو 1۳11،همکراران  بررسی های به عم  آمده توسط پژوهشگر پژوهش اندکی در راسرتای موضروع بدسرت آمد پوراسرمعلی و    

 در جنسیت نقش به راجع  ،3001  فیلیپس و  . اما با یافته پژوهش براون3011جورسس، و ؛ ریجاوس3001همکاران، ؛ میلر و3001

وجود ندارد، ناهمسو می باهد. همچنین بین کینه توزی و  بخشش یمقوله و جنسیت بین آهکاری رابطه داد بخشش که نشان فرایند

ن و پسران اختالف معناداری وجود نداهت. این یافته از تحقیرق حاضرر برا ایرن قسرمت از تحقیرق       تمای  به بخشیدن دو گروه دخترا

داهتند، ناهمسو مری باهرد.    معنی داری تفاوت کینه توزی میزان ازنظر پسران و دختران داد   که نشان1۳11 همکاران پوراسمعلی و

 تهیجانای  تجربه طریقاز  نهزاتو کینههیجانرات   از ممانعت یا رم ا ،بخششتروان گفرت   در تبیین این یافته ها از تحقیق حاضر مری 

کره زن و مررد   بایرد گفرت    مسرلله بره   انره یاگرقضاوت واقرع  ، درستا یگرد هخص یخطا دآورییا مهنگادر  محبت بر مبتنی مثبت

 بدنی وه بر آنکه از نظر ساختو مرد عال تفاوت هایی  نه تضاد  در جنبه های مختلف هخصیتی، رفتاری و ... با یکدیگر دارند، زن

 آیرد و زنردگی  دنیرا مری   بره  سرهرت  و با ایرن  تر استاز مرد عاطفی زیادی با همدیگر دارند. زن روانی متمایزند، تفاوت های از هم

و  اتمرد بیشتر بر ارتباط است. از پسران بیش در دختران محبت دهد. احساسمی نشان عالقه عاطفی و مسائ  اتارتباط کند و بهمی

زن موجرودی م رر    .کندمی بر آن تسلط خود را صرف دهد و انرژیقرار می را هدف بیرون دارد و دنیای مدار توجّه فعالیت مسائ 

کینره  اما عدم اختالف معنراداری   گیرد.طلب است. او با تمام وجود عشق می ورزد و عشق او کمتر رنگ و لعاب جنسی به خود می

 ربهای دیگر رفتاری و هخصیتی فرد به س م خود با انعکاسی از تجرا توزی و تمای  به بخشیدن دو گروه دختران و پسران، ویژگی

دخترررررررران و  یها ینمنداتو بر ننداتومی ت،تصمیماو  ها وهگر اد،فرا برابردر  مختلف یها فرهنگرا در  دفر موضعو  ادهخانودر 

و احساساتی هستند و این ویژگری   م ر طلب. اما آنگونه که اهاره هد زنان اردبگذتأثیر یکسان  طفاعو و بطی روا مینهدر ز پسران

دارای هش وپژایرررن  چرررون عرررذرخواهی و پررروزش تحرررت ترررأثیر قررررار دهرررد.  مقتضیاتی  مقاب را در  ن اآ دنبو سحسا نداتومی

آمروزان دخترر و   ه تحقیرق حاضرر برر روی بخشرش در دانرش     ی بود که در تعمیم نتایج باید مد نظر قرار گیرد. از جملییتهاودمحد

پسردر هرایط سنی و تحصیلی خاصی صورت پذیرفته است. لذا بایستی در تعمیم نتایج یه جوامع و گرروه هرای دیگرر احتیرام الزم     

تلرف  مخ حاضرر در در هررایط سرنی و تحصریلی     مورد بررسی در پرژوهش  موضوع پژوهش بر متغیر دهومی دپیشن اصورت گیرد. 

و نمرایش فریلم در    یزهورمآ یاره هگارکاهمچنین با برگزاری . دهو آوردبر یباالتر نطمیناا باروش  نریا رارعتبا تا صورت پذیرد،

کننررد. و(مبذ خاصی توجهدختررر و پسررر بطررور یکسرران    آمرروزاننررشداقرردرت بخشررودگی   بررردن برراال ج ررت در دبیرسررتان ا



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

6 

 

 منابع فارسی

مطالعات اجتماعی  ،ررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناهویی .ب1۳11،ع.، فراهانی،م حمیدی پور،ر.،ثنایی، ب.،نظری

 .1۴- ۴1صفحه: - ۴هماره :  - 1دوره : ، هناختی زنانروان

 تبریز: او(،  .جلد1۳13فکاری پورا ...ا ترجمه نصرت .بالینی روان پزهکی رفتاری علوم روانپژهکی خالصه  .300۳ب.   سادوك، و هکاپالن و سادوك،

  .آب ه ر انتشارات

 روانشناسی کارهناسی ارهد نامه پایان .تبریز دانشگاه دانشجویان بین در بخشش های مولفه زیر و هخصیتی های عام  رابطه  .،1۳11  .ا. پوراسمعلی،

 .تبریز دانشگاه عمومی،

 انجمن کنگره چ ارمین مقاالت تحصیلی، مجموعه رهته و جنسیت اساس بر بخشش  . مقایسه1۳11کورایم م،خسرویان ب.   عندلیب پوراسمعلی ا،

  .611-1،611معاصر: ، ویژه نامه ، ایران، روانشناسی روانشناسی

Brown, R.P., & Phillips, A. (2005). Letting bygones be bygones: Further evidence for the  validity of the 

Tendency to Forgive Scale. Personality and Individual Differences, 38, 627–638. 
Doorn, N. (2011). Forgiveness, Reconciliation, and Empowerment in Transitional Justice. International Journal 

of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 4; April 2011 .13 . 
Enright . R. . (2011). Psychological Science of Forgiveness: Implications for Psychotherapy and Education, 

Presented at the Conference, Neuroscience and Moral Action:Neurological Conditions of Affectivity, Decisions, 

and Virtue Pontificia Universita della Santa Croce Rome, Italy. 

Fortune, M. (2003). Abuse and religion: When Praying isn't enough. Lexington, MA: heath. 
Miller, A, J., Worthington, E. L., & McDaniel, M. A. (2008  Gender and forgiveness: A meta-analytic review 

and research agenda. Journal of Social and Clinical Psychology, 27(8), 843-876. 

Mullet, E., Barros, J., Frongia, L., Usai, V., Neto, F., &Rivie`re-Shafighi, S.(2003). Religious 

involvement and theforgiving personality.Journal of Personality, 71,1-19. 

Mullet, E., Neto, F. and Rivière, S. (2005). Personality and its effects on resentment, revenge, forgiveness, and 

self-forgiveness. In: E.L. Worthington, Editor, Handbook of forgiveness, Routledge, New York, pp. 159–181. 
Neto, F. (2007). Forgiveness, personality andgratitude. Personality and Individual Differences, 43, 2313–2323. 
Rijavec, M., Jurcec, L .(2011). Gender Differences in the Relationship between Forgiveness 

and Depression/Happiness. Psihologijsketeme .19, 1, 189-202. 
Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., Billings, L. S., . (2005). 

Dispositional forgiveness of self, other, and situations. Journal of Personality, 73, 316–360 

 


