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Abstract
Forgiveness is one of the psychological and communication processes for
increasing mental health and healing of annoyance that is necessary for the
development of communicative, emotional, spiritual and physical health of a
person and is related to most mental health indicators. The aim of this study
was to investigate the relationship between anger rumination and forgiveness in
students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The current research method
was correlation. 400 students (200 female and 200 male) were selected using
multi- stage random sampling, and completed Anger Rumination (ARS) and
Heartland Forgiveness Scales. The data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and regression analysis statistical methods. The results showed a
negative and significant relationship between anger rumination with selfforgiveness and forgiveness of situation. According to the research findings, it
can be concluded that anger rumination increases anger and other negative
psychological emotions and does not allow the process of neutralizing and
reorganizing negative reactions to annoying experiences and replacing them
with the positive emotions that occur during the process of forgiveness and
thus reduces forgiveness.
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بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانشجویان
طیبه محمودی
راضیه منصورینژاد
چکیده
بخشش یکی از فرآیندهای روانشناختی و ارتباطی برای افزایش سالمت روان و التیام آزردگی است که
الزمه رشد ارتباطی ،عاطفی ،معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخصهای سالمت روان رابطه
دارد .این پژوهش با هدف بررسی رابطه نشخوار خشم و بخشش در دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اهواز صورت گرفت .روش تحقیق همبستگی است 044 .دانش جو ( 044دختر و 044پسرر برا روش
نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند و مقیاسهرای نشرخوار خشرم و بخشرش را تکمیر
نمودند .دادهها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیر رگرسریون تیزیره و
تحلی شد .نتایج نشان داد که بین نشخوار خشم و بخشش خود و بخشش موقعیت همبستگی منفری و
معنیدار وجود دارد .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتییره گرفرت کره نشرخوار خشرم موجرب
افزایش خشم و سایر هییانهای روانشناختی منفیشده و اجازه فرآیند خنثیسازی و چرارچوبدهری
میدد واکنشهای منفی به تیربیات رنیشآور و جایگزین شدن آن با هییانهای مثبت که طی فرآینرد
بخشش صورت میگیرد را نمیدهد و در نتییه موجب کاهش بخشش میشود.
واژههای کلیدی :نشخوار خشم ،بخشش

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (نویسنده مسئول
mahmoodi_tayebeh@yahoo.com
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مقدمه
همه ما حداق یک بار در زندگی رفتار نامناسبی داشته و بعد از آن احساس گناه کرردهایرم.
بهطور مثال ممکن است موجب رنیش فرردیشرده و یرا احساسرات وی را جریحرهدار کررده
باشیم .مرتکب اشتباهیشده و به دیگران صدمه زدهایم و یا کارهرایی انیرام دادهایرم کره در آن
زمان اشتباه بوده است و یا بر عکس دیگران موجب رنیش ما شدهاند .همره ایرن موقعیرتهرا
دارای توان بالقوه برای تولید افکار و احساسات منفی هستند .بهطور مثال افراد ممکن اسرت از
یکدیگر متنفر شوند و یا فکر کنند که دیگران ارزش اعتماد کردن و دوست داشرتن را ندارنرد.
این افکار باعث کاهش اعتماد به نفسشده و موجب میشود تا فرد از اختاللهای خلقری رنرج
ببرد .به منظور کنار آمدن با پیامدهای مخرب این رفتارها و از بین بردن آن ،ممکن اسرت افرراد
نیاز داشته باشند تا یکدیگر را ببخشند (بامیستیر. 1991 ،1
بخشش میموعهای از تغییرات انگیزشی است که پس از رنیشهای معنیدار بینفردی رخ
می دهد .زمانی که فرد خطاکار بخشیده میشود ،انگیزه های اصلی او برای انتقام و تضاد با فررد
خطاکار کاهش مییابد و سایر محرکها برای ارتباط سازنده ماننده انگیرزه بررای از سررگیرری
ارتباط مثبت ،به حالت اول باز میگردد (مککوالق ،باله ،کی پاتریک و جانسون. 0441 ،0
بخشش خود بهعنوان میموعهای از تغییرات انگیزشی است که به موجرب آن فررد کرمترر
برای تالفی کردن علیه خود (مانند تنبیه خود ،درگیر شدن در رفتارهای مخرب و بیشتر برای
رفتارهای خیرخواهانه نسبت به خود برانگیخته میشود .در بخشش خود از افکار ،احساسات و
موقعیتهای مرتبط با خطا اجتناب میشود و این نوع اجتناب باعث کاهش احتمال فعالسرازی
افکرار و حساسررات دردنراک مرررتبط برا خطررا و رنیررش و بره تبر آن کراهش خررود تنبیهرری،
خودسرزنشی و افزایش حس مثبت نسبت به خود میشود (هال و فینچام . 0442 ،3هرمچنرین
افراد گاهی سرنوشت ،دنیای ناعادالنه و موقعیتهایی ماننرد بیمراری و تصرادف را نیرز مقصرر
دانسته و سرزنش میکنند و به همین دلی نیازمند بخشش موقعیرت نیرز هسرتند .ایرن واکرنش
ممکن است شناختی بوده و فرد با خود فکر کند که جهران علیره مرن اسرت ،زنردگی عادالنره
1. Baumeister
2. McCullough, Bellah, Kilpatrick, & Johnson
3. Hall & Fincham
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نیست و یا همیشه سرنوشت مقصر است (استریالن. 0441 ،1
همچنین افررادی کره تمایر بره بخشرش دیگرران دارنرد ،بره احتمرال کرمترری در مرورد
هییان هایشان به نشخوار فکری میپردازند برعکس در افراد انتقامجو ،نشخوار فکرری منفری
افزایش مییابد .پس در این میان نشرخوار فکرری دارای نقرش تعیرینکننرده در بخشرش و یرا
انتقامجویی است (یاسلدیک ،متیسرون و آنیسرمن . 0441 ،0هرمچنرین یاسرلدیک و همکراران
( 0441نشان دادند که بخشش بیشتر و انتقامجویی کرمترر برا سرالمت روانشرناختی بیشرتر
(افسردگی کمتر و رضایت از زندگی باالتر مرتبط است و کاهش تمای برای نشخوار فکرری،
در ارتباط بین بخشش و سالمت روانشناختی دارای نقش میانیی است.
بری ،ورتینگتون ،پارات و اکونور و وید 0441( 3پیشنهاد کردنرد کره یکری از راههرای مهرم
بررسی تفاوتهای فردی و شخصیتی در تحقیقات مرتبط با بخشش ،در نظر گرفتن آنها بهعنوان
مواردی است که باعث رشد یا من بخشش میشود .بر این اساس متغیرهای خاصی مانند همدلی
و توافق پذیری بهعنوان عوام رشد بخشش و متغیرهایی مانند روان رنیوری ،خشرم ،اضرطراب،
افسردگی ،خصومت و رنیش بهعنوان مهارکنندههای آن محسوب میشرود (دونپرورت. 1991 ،0
بر اساس این یافتهها ،دو مفهوم اساسی در پیشبینی بخشش استخراج میشود که عبارت اسرت از
خشم و نشخوار فکری .خشم که غالباً یکی از موان مهم هییانی بخشش در نظر گرفته مریشرود
و عبارت است از رویکرد مرتبط با هییان منفی که عموماً شام تمای به عمر متقابر و جبرران
کردن خطای ادراک شده است و دوم ،نشخوار فکری که شام تمرکز مکرر بر چیزهای منفری در
زندگی است (بری و همکاران . 0441 ،بهعالوه در پیشرینه خشرم و نشرخوار فکرری ،تحقیقراتی
موجود است که متغیرهای خشم و نشخوار فکری را با یکدیگر مرورد آزمرایش قررار داده اسرت.
ساخودولسکی ،گلوب و کرومول 0441( 2معتقدند که نشخوار خشم بهعنوان یرک متغیرر میرزا،
میتواند به صورت مستق از پرخاشگری ،خصومت و نشرخوار فکرری ،موردانردازهگیرری قررار
گیرد .آنها نشخوار فکری را بهعنوان فرآیند شناختی غیرعمدی و عودکننرده کره در جریران یرک
دوره تیربه خشم ،ظاهرشده و بعد از آن نیز ادامه مییابد ،تعریف کردنرد .اگرر خشرم را هییران
1. Strelan
2. Ysseldyk, Matheson, & Anisman
3. Berry, Worthington, O’Connor, & Wade
4. Davenport
5. Sukhodolsky, Golub, & Cromwell
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بدانیم ،نشخوار خشم عبارت است از فکرر کرردن در مرورد آن هییران و یرک فرآینرد شرناختی
اجتنابناپذیر و تکرارشونده که در جریان تیربه خشم ظاهر مریشرود و ممکرن اسرت برا تفکرر
واقعیت ستیز در مورد ارزشیابی حوادث گذشته همراه شود (ساخودولسکی و همکاران. 0441 ،
ساخودولسکی و همکاران ( 0441یرک مردل چهرار عراملی بررای پوشرش دادن سرطو
متفاوت شناختی نشخوار خشم در نظر گرفتند :اول افکار متعاقب خشم 1که شام افکار مرداوم
فرد در مورد نمایش میدد دورههای خشم در ذهن فرد است .دوم افکار انتقامجویانره ،0شرام
رویا یا تخیالتی در مورد چگونگی تالفی کردن کارهای خطاکار است که میتواند تخیالتری در
مورد انتقام شدید از هستی و آفرینش را نیز در برگیررد .سروم خراطرات خشرم 3شرام افکرار
مداوم و ماندگار فرد از بیعدالتیهایی است که تیربه کرده اسرت و درنهایرت فهرم علر  0یرا
دالیلی برای بد رفتار کردن و یا تالش برای تیزیه و تحلی کردن اتفاقاتی که رخ میدهند .این
پژوهش با هدف بررسی رابطه نشخوار خشم و بخشش در دانشجویان دانشگاه شهید چمرران
اهواز انیام گرفت.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضرر توصریفی و از نروع همبسرتگی اسرت .جامعرۀ ایرن پرژوهش شرام کلیره
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که  044دانرشجرو ( 044دخترر و  044پسرر بره
روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .ابتردا از میران دانشرکدههرای دانشرگاه
شهید چمران اهواز بهطور تصادفی  0و از هر کالسی تعدادی از دانشجویان انتخاب شدند.

ابزار اندازهگیری
مقیاس نشخوار خشم :9این مقیاس  19مادهای توسط ساخودولسرکی و همکراران (0441
1. angry after thoughts
2. thoughts of revenge
3. angry memories
4. understanding of causes
5. Anger Rumination Scale
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برای سنیش تمای به تفکر در مورد موقعیتهای خشمانگیز گذشته ساخته شرده اسرت .ایرن
مقیاس دارای چهار خردهمقیاس نشخوار خشم ،شام افکرار متعاقرب خشرم ( 6مراده  ،افکرار
تالفیجویانه ( 0ماده  ،خاطرههای خشم ( 2ماده و فهم علتها ( 0ماده است کره مرادههرا در
یک طیف لیکرت چهار رتبهای (خیلی کم تا خیلی زیاد  ،مرتب شدهاند .نمرره براالتر در ایرن
ابزار ،بیانگر نشخوار خشم باالتر است .ساخودولسرکی و همکراران ( 0441نشران دادنرد کره
تحلی عام اکتشافی  19ماده مقیاس مریتوانرد  20درصرد از واریرانس کلری را تبیرین کنرد و
ضرایب پایایی آلفای کرونباخ ک مقیاس  4/93و بازآزمایی  4/11بره فاصرلۀ یرکمراه گرزارش
کردهاند .بشارت و محمد مهر ( 1311ضرایب آلفای کرونباخ مقیراسهرای نشرخوار خشرم را
 ،4/91افکار متعاقب خشم  ،4/11افکار تالفیجویانه  ،4/10خاطرههای خشم  4/11و برای فهم
علتها  4/12به دست آوردهاند .در پژوهش محمودی ،بساکنژاد و مهرابیزاده هنرمند (1393
ضریب روایی همزمان ایرن مقیراس برا پرسرشنامره خشرم براس و پرری4/441( 4/09 ،

˂p

معنیدار و ضرایب پایایی آلفای کرونباخ  4/94به دست آمده است.
مقیاس بخشودگی هارتلند :(HFS) 1این مقیاس دارای  11ماده و شام سره خرردهمقیراس
بخشش خود ،بخشش دیگران و بخشش موقعیت ها است .مادههای این مقیاس در یرک طیرف
لیکرت  1رتبهای نمرهگذاری میشوند(تقریباً همیشه برای من غلط است تا تقریباً همیشه بررای
من درست است  .تامسون و همکاران ( 0442نشان دادند که بین مقیراس بخشرش هارتلنرد و
ابزارهای بخشودگی از قبی مقیاس بخشرش خرود و دیگرران و مراگر ،پرری ،فرریمن ،گرروو،
مکبرید و مک کینی 1990( 0همبسرتگی  4/60گرزارش دادنرد .ابراهیمری ،ازخروش ،شرعاعی،
فروغان ،و دولتشاهی ( ، 1396ضرایب آلفای کرونباخ این ابرزار را بررای کر مقیراس  4/10و
برای خردهمقیاسهرای بخشرودگی خرود 4/16 ،و آلفرای کرونبراخ بخشرودگی خرود 4/13 ،و
بخشودگی دیگران 4/13 ،بازآزمایی ک مقیراس  4/16و خرردهمقیراسهرای بخشرودگی خرود،
دیگران و موقعیتهای کنترلناپذیر ،بهترتیب  4/10 ،4/10و  4/11گزارش دادهاند .آنها ضریب
روایی همگرای این ابزار با مقیراس رضرایت از زنردگی  p < 4/441( 4/23و ضرریب روایری
واگرای این مقیاس با مقیاس نشخوار خشم  p < 4/441( -4/02به دست آوردهاند.
1. Heartland Forgiveness Scale
2. Mauger, Perry, Freeman, Grove, McBride, & McKinney
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روند اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش با حضور در دانشکدههای مربوطه ،مقیاس نشرخوار خشرم و مقیراس
بخشودگی هارتلند تکمی شد .در این پژوهش برگههای پرسشنامه بینام ارائره مریشرد و بره
شرکتکنندگان اطمینان داده میشد که اطالعات آنها کامالً محرمانه باقی خواهد

ماند.

تجزیه و تحلیل دادهها
تحلی دادهها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبسرتگی پیرسرون و رگرسریون و برا
کمک نرمافزار آماری  SPSSصورت گرفت.

یافتهها
جدول 1
میانگین و انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسهای بخشش و نشخوار خشم
انحراف
ردیف میانگین
معیار
- 10/64 13/09 1
6/29 01/26 0
1/01 01/94 3
2/06 01/43 0
11/32 00/61 2
0/09 9/61 6
0/60 1/10 1
3/00 11/11 1
0/31 13/01 9
1

( 1بخشش
( 0بخشش خود
( 3بخشش دیگران

 سطح معنیداری p < 4/41

1

3

0

9

-4/24 4/10 4/11 4/10
 -4/30 4/00 4/31-4/01 /31

-4/01
-

1

0

8

1

-4/31
-4/03
-4/09
-4/31
4/12
-

-4/20
-4/01
-4/20
-4/00
4/14

-4/39
-4/01
-4/01
-4/31
4/11

-4/02
-4/31
-4/30
-4/02
4/93

( 0بخشش موقعیت
( 2نشخوار خشم
( 6شناخت عل

 سطح معنیداری p < 4/42

( 1افکار تالفیجویانه
( 1خاطرات خشم
( 9افکار متعاقب خشم
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشرود ،میرانگین هرا و انحرراف هرای معیرار متغیرهرای
نشخوار خشم و مؤلفه ها و بخشش و مؤلفهها نشران داده شرده انرد .هرمچنرین برین متغیرهرای
بخشش با متغیر های نشخوار خشم همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد.
جدول 1
نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام پیشبینی متغیر بخشش (متغیر مالک) و نشخوار خشم (متغیر پیشبین)
مقیاس
بخشش

بخشش خود بخشش دیگران بخشش موقعیت
1

0
1
گام
افکار متعاقب
افکار
متغیر واردشده به
نشخوار خشم
خشم
انتقامجویانه
معادله
4/30
4/01
4/10
ضریب رگرسیون
4/14
4/40
4/40
سهم ک
4/14
4/40
4/41
سهم خالص
09/91
11/04
1/00
F
1
1
1
درجه آزادی 1
391
391
391
درجه آزادی 0
p < 4/441 p < 4/441 p < 4/440
معنیداری
1/939
1/900
شاخص دوربین واتسون 1/900

1
افکار انتقام
جویانه
4/20
4/09
4/09
169/10
1
391
p < 4/441
1/11

1
نشخوار خشم
4/01
4/00
4/00
113/11
1
391
p < 4/441
1/12

جدول  0نشان میدهد که افکار انتقامجویانه و افکرار متعاقرب خشرم برهطرور معنریداری
بخشش؛ نشخوار خشم بخشش خود و بخشش موقعیرت و افکرار انتقرامجویانره نیرز بخشرش
دیگران را بهطرور معنریداری پریشبینری مریکننرد .شراخص دوربرین واتسرون هرم در همره
خردهمقیاسها ،بیانگر استقالل خطاها بهعنوان پیشفرض انیام تحلی رگرسیون ،در این تحلی
است .طیف میاز این شاخص ،دامنه  1/2تا  0/2است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بخشش خود ،بخشش دیگران و بخشرش موقعیرت
با نشخوار خشم انیام شد و بین همه خردهمقیاس های نشخوار خشم و بخشش ،رابطه منفی و
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معنیدار وجود دارد ،مشاهده شد .یعنی نشخوار خشم بیشترر موجرب بخشرش کرمترر خرود،
دیگران و موقعیت ،میشود .همچنین خردهمقیاس افکار انتقامجویانه ،قادر بره پریشبینری نمرره
بخشش بهطورکلی و همچنین بخشش دیگران است و نمره نشخوار خشم بهطورکلی قرادر بره
پیشبینی بخشش خود و بخشش موقعیت است .نتایج این پژوهش همسو با یافتههای پرژوهش
باربر ،مالتبی و مکاسکی  0442( 1است .آنها دریافتند که بخشش دیگران و بخشش خرود برا
نشخوار خشم رابطه دارد .در واق بخشش خود با خاطرات خشم و بخشش دیگران برا افکرار
انتقام جویانه دارای رابطه منفی و معنیدار بود .همچنین ورتینگتون و اسکیرر 0440( 0دریافتند
که نشخوار فکری نقش مهمی در رابطه بین خشم و بخشش ایفا میکند .عدم بخشش با تمایر
بیشتر برای نشخوار فکری نسبت به تمای برای ح اختالفات همراه است.
اورال و ارسالن 3نیز ( 0411دریافتند که فرآیند رها کردن احساسرات منفری کره از طریرق
فرآیند بخشش صورت میگیرد ،در افرادی که تمای بیشتری به نشخوار فکری دارند ،کرمترر
است .در تبیین یافتههای پژوهش میتوان متذکر شد که انسان با بسیاری از تیربیرات آسریبزا
در طی زندگی خود مواجه است که منیر به هییانهای منفی مانند خشم ،انتقام ،شررم و گنراه
میشود و انسان نیاز دارد که بره منظرور حفرال سرالمت روان خرود ،برهطرور مرؤیری برر ایرن
هییانهای منفی غلبه کند .نبخشیدن یکی از مهمترین مناب استرس در زندگی فرردی اسرت و
از سوی دیگر بخشش برهعنروان یرک راهبررد مقابلرهای مرؤیر ،مریتوانرد در مقابلره برا خلرق
استرسآمیز مرؤیر باشرد (آسریاگلواونال و یرالکین . 0411 ،0عردم بخشرش برر اسراس نظریره
ورتینگتون و وید ( ،1999به نق از بامگارنر 0412 ،2بهعنوان دستهای از هییانهرای منفری از
قبی رنیش ،نفرت ،تلخی ،خصومت ،خشم و ترس در نظر گرفته میشود که پس از نشرخوار
فکری در مورد یک اشتباه که توسط خود یا دیگری رخ داده اسرت ،اتفراق مریافترد .نشرخوار
فکری در مورد تخلف ،عواقب آن و ونحوه واکرنش بره آن برهعنروان یرک پریش شررط بررای
نبخشیدن است .بدین معنی که اگر در مرورد تخلرف نشرخوار فکرری صرورت نگیررد ،امکران
بخشش بیشتر میشرود .بره عبرارت دی گرر نشرخوار خشرم موجرب افرزایش خشرم و سرایر
1. Barber, Maltby, & Macaskill
2. Scherer
3. Oral & Arslan
4. Ascioglu Onal & Yalcin
5. Bumgarner

144

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (دوره سوم ،سال  ،3بهار  ،1311شماره )1

هییان های روانشناختی منفیشده و از این طریق موجرب کراهش بخشرش خرود و موقعیرت
میشود .نشخوار خشم بریشترر موجرب ادامره یرافتن ایرن هییرانهرا شرده و اجرازه فرآینرد
خنثی سازی و چارچوب دهی میدد واکنش های منفی بره تیربیرات رنیرش آور و جرایگزین
شدن هییانهای منفی با هییانهای مثبت که طی فرآیند بخشش بهعنوان یرک مکانیسرم کنرار
آمدن انگیزشی و ارادی خاص صورت میگیرد را نمیدهد (وب ،هیرسچ و تویسنت. 0412 ،1
وقتی نبخشیدن اتفاق میافتد ،خشم بهعنوان راهبرد کنار آمدن نامناسب افزایش مییابد و منیر
به خصومت و رفتار پرخاشگرانه می شود که بره نوبره خرود موجرب کراهش احتمرال بخشرش
میشود و این چرخه منفی ادامه مییابد (تایسی ،کورون و اورکان . 0412 ،0همچنین در تبیرین
رابطه نشخوار خشم و بخشش ،نظریات نشخوار فکری پیشنهاد کردند که افررادی کره تفراوت
فراوان و برجستهای بین اهرداف ایردهآل و واقعری خرود احسراس مریکننرد ،نشرخوار فکرری
بیشتری را تیربه میکنند (برون . 0443 ،3که این امر میتواند نتییه کمالگرایی باشد کره بره
نوبه خود منیر به معیارهای شخصی سطح باال و انتقاد بریش از حرد از دیگرران مریشرود کره
احتمال ادراک شکست و خشرم نسربت بره خرود و دیگرران را افرزایش مریدهرد (بشرارت و
شهیدی . 0414 ،0بنابراین افزایش بخشش موجب افزایش ح و فص انتظارات کمالگرایانه و
کاهش نشخوار فکری و خشم میشود (باربر و همکاران. 0442 ،
در تبیین رابطه نشخوار خشم و بخشش خود ،یافتهها پیشنهاد میکنند که در بخشش خرود،
فرد از محرکهای منفی به سمت محرکهای مثبت نسبت به خرود حرکرت مریکنرد .برهطرور
مشخص تر بخشش خود شام پذیرش و تصدیق مسئولیت خود برای اتفاقات آسیبرسان و یا
شکست ،غلبه بر نفرت از خود و از نو دوست داشتن و احترام گذاشتن به خود ،مریشرود امرا
افرادی که بخشش خودشان برایشان دشوار است ،به نگهداشتن خاطرات خشم ادامه میدهند و
افرادی که در مورد وقای از مدتها قب نشخوار فکری میکنند ،همچنان در رابطه با خودشران
و اشتباهاتی که مرتکب شدند ،عصبانی باقی میمانند (استریالن. 0441 ،
در تبیین رابطه بخشش دیگران و افکار انتقامجویانه نیز ،یافتههای جدید پیشنهاد میکنند که
افکار معطوف به انتقام ممکن است از ابتدا در ذهن فرد وجود داشته باشد و وقتی فرد آنهرا را
1. Webb, Hirsch, & Toussaint
2. Taysi, Curun, & Orcan
3. Brown
4. Besharat & Shahidi
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انتخاب میکنند ،باعث کاهش میزان بخشش میشود .ادامه دادن به نگهداری خاطرات خشرم و
نشخوار فکری در مورد آن بهعنوان مانعی برای بخشش عم میکند .برخی افراد ممکن اسرت
تا مدتهای طوالنی افکار انتقامجویانه در مورد تعارضهایی که مدتها قب تمامشرده اسرت،
داشته باشند .این افکار و رویاهای روزانه در مورد ماهیت خشم ،از بخشیدن افرراد خطاکرار در
این افراد جلوگیری میکند (باربر و همکاران . 0442 ،برعکس فرآیند بخشش ،انتقامجرویی برا
روشهای مقابلهای هییان مدار و بهویژه با نشخوار فکری بیشتر مرتبط است .در واق افکرار
و انگیزهها برای انتقام بعد از دورهای از نشرخوار فکرری در مرورد رنیرش افرزایش مرییابرد.
همچنین تمای به انتقامجویی افراد را به سمت نشخوار فکری بریشترر ،سروق داده و آنران را
مستعد انواع آسیب هایی مانند افسردگی مریسرازد (یاسرلدیک و همکراران . 0441 ،در واقر ،
مککوالق و همکاران ( 0441معتقدند که انتقامجویی با نشخوار فکری در مورد خطا با تالش
برای فرونشانی نشخوار فکری ،عاطفه منفری و روانرنیروری دارای ارتبراط مثبرت بروده و برا
بخشش ،بهزیستی فاعلی و توافقپذیری ،دارای ارتباط منفی است .هرمچنرین افرراد انتقرامجرو،
کاهش کمتری در نشخوار فکری و فرونشانی ،کنارهگیری و انگیزههای انتقرام و افرزایش کمترر
در بهزیستی فاعلی در طول زمان آن نشان میدهند .انتقامجرویی از افکرار نشرخواری در مرورد
خطا نشأت میگیرد و افراد دارای سطو باالی انتقامجویی ،افکار نشخواری بیشتری در مورد
خطاها و بیعدالتی و آسیبهایی که از آن رنج بردهاند ،دارنرد .انتقرامجرویی نقرش اساسری در
بخشش ایفا میکند .افراد انتقامجو نه تنهرا کرمترر مریبخشرند و بریشترر بره نشرخوار فکرری
میپردازند ،بلکه انگیزه خود را برای انتقام جرویی علیره خطاکرار در سرتاسرر زمران نسربت بره
افرادی که دارای انتقامجویی کمتری هستند ،ادامه میدهند .نبخشیدن موجرب نشرخوار خشرم،
کینه و انتقام ،نفرت و رنیش میشود که پیامدهای زیانباری مانند افزایش اضطراب ،افسردگی،
فشار خون باال ،گرفتگی عروق ،کاهش پاسخ ایمنی و تشدید پیامدهای بیماری عروق کرونری،
برای فرد به همراه دارد .اما تمرین بخشش فرد را قادر میسازد تا سطو نشخوار فکری خرود
را کاهش دهد و در نتییه موجب کاهش سطو خشم ،رنیش و نفرت مریشرود و در نتییره
شاهراهی به سمت رفاه و بهزیستی روانشناختی و سالمتی برای انسان است (نرورمن. 0411 ،1
1. Norman
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همچنین برخی تحقیقات نشان دادند که بخشش میتواند ،خشم را کراهش دهرد و کراهش در
عل خشم ،افسردگی و رفترار ضرداجتماعی را نیرز کراهش خواهرد داد (تایسری و همکراران،
 . 0412بنابراین با افزایش میزان بخشش ،نه تنها از میزان جرم و جنایت کاسته میشرود ،بلکره
رضایت زندگی افراد نیز افزایش خواهد یافت .برای افرادی که با مسئله بخشش مواجه هسرتند
و همچنین در مداخالت درمانی ،تشرویق رهاسرازی خراطرات خشرم ،ممکرن اسرت یکری از
راههای کاهش سرزنش خود باشد .هرمچنرین اصرال افکرار انتقرامجویانره در مرداخالتی کره
بخشش را در تعارضات بینفردی ،ترویج میدهند ،کمککننده است.

سپاسگزاری
از کلیه دانشجویانی که در این تحقیق مشارکت داشتند ،تشکر به عم میآید.
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