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بررسي انواع بدرفتاري در دوران كودكي با بخشش خانواده اصلي و خانواده فعلي 

 در افراد متاهل

 
  2، منصور عبدي1مهدي رستمي

 3حيدري حسنو 

 

و غفلت يا ارتكاب به هر عملي كه بهداشت و سالمت جسماني و رواني كودك را به  هر نوع كوتاهي
سو رفتار و مسامحه در  شود. كودك آزاري قلمداد مي ،مخاطره اندازد و خدشه اي بر آن وارد كند

به نظر مي  و پزشكي همراه است هاي روان مورد كودك با طيف وسيعي از مشكالت هيجاني و نشانه
انواع بدرفتاري در دوران كودكي مي تواند در ميزان بخشش فرد در بزرگسالي  ي كه تجربهرسد

خشش در دوران كودكي و ميزان بانواع بد رفتاري ي بررسي رابطه  حاضر، پژوهشهدف موثرباشد. 
و  ك آزاريكودنفر به صورت در دسترس انتخاب و از نظر  337 ،ين منظورآنها در بزرگسالي بود. بد

تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه بيشترين نتايج  .مورد آزمون قرار گرفتندبخشش در خانواده 
. استميزان بدرفتاري گزارش شده مربوط به آزار عاطفي و كمترين آزار مربوط به آزار جسمي 

ر دوران كودكي با منفي و معنادار بين تجربه انواع بدرفتاري د ي همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه
قادر به پيش  ،بود. نتايج پژوهش نشان داد كه آزار جنسي، آزار جسمي، آزار عاطفي و غفلتبخشش 

ديدگي در زن و مرد تفاوت معناداري به دست . همچنين بين آزاراستبيني ميزان بخشش در بزرگسالي 
انواع بدرفتاري  ي اد كه تجربهآمد اما در ميزان بخشش تفاوت معناداري ديده نشد. اين مطالعه نشان د

 اساسي داشته باشد. تاثيردر دوران كودكي مي تواند در ميزان بخشش فرد در بزرگسالي 

  بدرفتاري، بخشش واژه هاي كليدي:
  

  مقدمه
مروزي است. هر ا ي اجتماعي جامعه -يل روانترين مساي ترين و پيچيده مله شايعاز ج ،4كودك آزاري

آماج اشكال مختلف آزار  ،گيرند. برخي از كودكان بدرفتاري قرار مي مورد روزه هزاران كودك 
گيرند اما از آزار روان شناختي مثل طرد شدن، مورد تمسخر قرار گرفتن و  جنسي يا جسمي قرار نمي

                                                       
 mehdirostamisbu@yahoo.comول) وشناسي و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران. (نويسنده مس دپارتمان روان. 1

 .رانيا ك،ارا اراك، دانشگاه ،يشناس روان دپارتمان. 2
 شناسي و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خمين، خمين، ايران. دپارتمان روان.  3

4. Child Abuse 
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پيامدهاي آزار گري كودكان را در  ).2001برند (محمدخاني، دالور و محمدي،  ترسانده شدن رنج مي
هاي جسماني كودك آزاري  ). جلوه2003(مدني،  توان بررسي كرد رواني مي -جسماني ي دو جلوه

تغذيه، كبودي بدن، شكستگي  ريختي بدني و معلوليت جسماني، بديبروز اختالالت رشدي، بد
 ). 1997؛ رشيدي فر، 1993نوروزي،  ؛1996ها و موارد مشابه بوده است(رحيمي موقر،  استخوان

اشتهايي يا پر  پرخاشگري، رفتار تكانشي، بي چونهاي وسيعي  توان در حيطه هاي رواني را نيز مي جلوه
اشتهايي افراطي رواني و رفتار تظاهر به خودكشي و هيستريك، ترس مرضي از مردان، انزوا گزيني، 

جنسي، رفتارهاي وسواس شست و شو، اختالالت خواب، كاهش عزت  بدرفتاريافسردگي و در مورد 
كودكان  ).1997؛ ابراهيمي قوام، 2005(اسدالهي و برات وند، تعقيب كرد كشينفس و اقدام به خود

ي چنين والديني به  هاي رواني، بيشتر از كودكان آزار نديده والدين مبتال به آسيب يرفتاربدقرباني 
اند، عزت  جنسي قرار گرفته يرفتاربددر كودكاني كه مورد  شوند. ظاهرا ياختالالت رواني دچار م

  ).2006شود (اوحدي، اي و سومصرف مواد بيشتر ديده مي يين، افسردگي، اختالالت تجزيهنفس پا
ابي زيان آور و گذشت، فرآيند چشم پوشي ارادي از حق عصبانيت و انزجار از عمل ارتك 1بخشش

اخالقي و برخي نيز حق  ي از اين رو، برخي آن را وظيفه ماهيتي امتدادي دارد. تعريف شده و معموال
عمل بخشودن و حالتي از بخشيدگي تعريف  ،بخشش ،آكسفورد ي در فرهنگ نامهدانند.  قي مياخال
). اين تعريف ناظر بر آن است كه بخشش 1998(از پوالرد، اندرسون، اندرسون و جنيگز،  شود مي

دهد و هم آن چيزي كه  حالتي فعاالنه و نيز منفعالنه دارد و هم شامل آن چيزي است كه دهنده مي
شود. با توجه به ماهيت اضدادي بخشش و نيز تلقي آن به صورت يك وظيفه  عايدش مي هندرگي

مطالعات خانواده به ويژه درمانگران و مشاوران  ي اخالقي نه يك حق اخالقي، انديشمندان حوزه
). 2001ه كنند (بهاري و سيف،تعريفي موثق و روشن از بخشش ارايخانواده در صدد برآمدند كه 

فرآيندي التيام  يك عمل اخالقي نيست، بلكه ماهيتا) عقيده دارد كه بخشودگي تنها 1998نورث (
ي  توان آن را به شكل مداخالت درماني در مشاوره هاي خانواده، به ويژه رابطه بخش است كه مي

در ايران،  (زن و شوهر، ولي و فرزند، خواهر و برادر، پدر و مادر و مانند آن) به كار بست.دوتايي
براي اولين بار به معرفي بخشش به عنوان يك مدل درماني در مشاوره احتماال ) 2003هاري و سيف (ب

گزارش كردند ) 2001خانواده و ازدواج پرداختند. يك سال بعد، خداياري فرد، غباري بناب و يكتا (
موثر است  ،كاربرد روش درماني عفو و بخشش در اصالح افكار و احساسات و رفتار افراد رنجيده كه

                                                       
1. Forgiveness 
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) براي اولين بار به هنجاريابي 2001شود.  همچنين سيف و بهاري ( و سبب بهبود روابط با ديگران مي
هاي اصلي و هسته اي در  ) درخانواده1998مقياس سنجش بخشش خانواده (پوالرد و همكاران، 

درخانواده  )FFS( 1هاي ايراني پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مقياس سنجش بخشش زوج
 ي نشان داد كه بين ميزان بخشش در خانواده مناسبي برخوردار است. مطالعه آنهاو پايايي  اعتباراز 

خود  ي ) در مطالعه2004معناداري وجود دارد. سيف و بهاري ( ي رابطه ،هسته اي ي اصلي و خانواده
اصلي و خانواده  ي خانوادهپي بردند كه بين بخشش و سالمت روان زوجين و نيز بين ميزان بخشش در 

معناداري وجود دارد. خداياري فرد، غباري بناب، فقيهي و  ي رابطه ،هسته اي و رضايت زناشويي
) با استفاده از روش درماني عفو با تاكيد بر ديدگاه اسالمي به مطالعه موردي پرداختند 2008وحدت (

در اصالح افكار، احساسات و رفتار  و به اين نتيجه رسيدند كه كاربرد روش درماني عفو و بخشش
  شود. افراد رنجيده موثر است و سبب بهبودي روابط با ديگران مي

بين بخشش به عنوان يك ميانجي با استرس  ي ) در پژوهشي به بررسي رابطه2005اسنايدر و هاينز (
اين پژوهش آزار در  دوران كودكي در  افراد بزرگسال پرداختند. نتايج  پس از حادثه و خصومت و

اينرايت و كويل  .)1999، فريدمن (بود آزارديدگي ي بين بخشش و سابقه ي بيانگر وجود رابطه
دهد كه بخشودگي به حال  انتقال نسلي بخشودگي نشان مي ي ) در يك نتيجه گيري درباره1998(

هرچه مدت دهد  ها نشان مي تههاي بعدي در خانواده هاي چند نسلي (گسترده) سودمند است. ياف نسل
ميزان بخشودگي در  ديگر، به عبارتي ؛يابد ميزان بخشودگي كاهش مي ،ازدواج بيشتر شودزمان
همسران  ،هاي بعدي زندگي زناشويي است هاي نخستين ازدواج به گونه اي چشمگير بيش از سال سال

ايي كه ه در خانواده، دهند هاي بي فرزند نشان مي داراي فرزند، بخشودگي كمتري نسبت به زوج
دهند كه  زمان ازدواج به همان ميزان بخشودگي از خود نشان مي ،فرزندان هم ،بخشودگي وجود دارد

فينچم، پاليري و  ).2004اين دال بر انتقال بخشودگي از نسلي به نسل بعد خواهد بود (سيف و بهاري،
د. اين بهبود كيفيت در انجام ها مي به بهبود كيفيت روابط زوج ،د كه بخششندنشان دا )2002اليا (گر

بررسي ) در پژوهشي به 2006شيبيك (ي كاهش پرخاشگري و خشونت در زوجين است.  برگيرنده
نقش  ي نشان دهنده ،نقش بخشش در درمان تروماي رواني پرداخته است كه يافته هاي پژوهش

كينگ، والكر، آن در زندگي روزمره دارد. اورث، بر تاثيربخشش در ميزان تروماي وارده و همچنين 
) در پژوهشي به بررسي بخشش و سازگاري رواني پس از تجاوزات ميان 2007الرنز و آنسيورك (

                                                       
1. Family Forgiveness Scale 
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 پرداخته  ،نفر كه تجاوز را در كودكي تجربه كرده اند 147روي دي در يك تجزيه و تحليل طولي فر
پيتس،  .بودواني بين سازگاري رواني و بخشش و ميزان آزار ر ي بيانگر وجود رابطهآنها نتايج  و 

د كه ميزان بخشش در افراد صدمه ديده از دوران كودكي دننشان دا) 2012و سالميالي (  هادگس
ي  افرادي كه سابقه گزارش كردند) 2007بكنباچ، جياردانو، سلز و تالرود (كمتر از افراد عادي است. 

ندارند  بدرفتاريابقه از ميزان بخشش كمتري نسبت به كساني كه س ،در كودكي دارند بد رفتاري
آزار ديدگي دارند  ي د زناني كه سابقهندنشان دا) 2006برخوردارند. كاردي، ميليچ، هريس و كيرنز (

تري  ميزان بخشش پايين ،آزار دارند ي تري برخوردارند و همچنين زناني كه سابقه از عزت نفس پايين
 ي يعني عاطفه ؛با دو جنبه از سالمت رواني) پي بردند كه بخشودگي 2004مالتبي، دي و بالبر ( دارند.

مثبت و رضايت از زندگي رابطه دارد و در بين زنان و مردان در متغيرهاي شخصيت و سالمت رواني 
هايي وجود دارد. توانايي در بخشيدن با شناسه هاي سالمت  با توجه به متغير بخشيدن ديگران تفاوت

ها و رفتارهاي داراي شاخص بهتر سالمت  شنده، شناخترواني چون رفاه و بهروزي، شادي، افكار بخ
تر همچون افسردگي، تنش، اضطراب،  روان و ناتواني در بخشيدن با نشانه هاي سالمت رواني ضعيف

ينگ و پرز اسميت، كوي پارگامنت،شكايات جسمي، اختالل در كاركرد اجتماعي و خشم همراه است. 
وفقيت آميز است كه فرد با استفاده از يك روش مقابله اي ) بيان نمودند كه بخشودگي زماني م1998(

هايش را مورد بازنگري قرار دهد. در اين صورت است كه  انتقالي بتواند دوباره عقايد و ارزش
وديگ و ويتوليت، لياز نظر تواند احساسات آزار، خصومت و رنجش را دور كند.  بخشودگي مي

هاي  استرسي آزاردهنده) باعث افزايش احساسات منفي و بخشيدن(فزوني خاطره هان )2001وندرالن (
به بيان ديگر، داشتن تصوير بخشش (توجه به چشم اندازهاي همدالنه) باعث  شود؛ تر مي فيزيكي بزرگ

اين پژوهش بررسي  هدف ،با توجه به بحث مطرح شدهشود.  پايين آمدن سطح فشارهاي رواني مي
 . ساكن تهران بود متاهلبخشش  در افراد بطه ي آن با و راانواع بدرفتاري در دوران كودكي 

 
  روش

 متاهلان و مرد انآماري پژوهش زن ي جامعهاين پژوهش يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. 
 مراكز تفريحي، فرهنگسراها و خانه هاياز نفر  350. از اين جامعه، بودند 1392شهر تهران در سال 

مقياس خودگزارشي ت نمونه ي در دسترس انتخاب و با به صور  20و  19، 9، 7، 3سالمت مناطق 
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  مورد آزمون قرار )(FFS 2سنجش بخشش در خانواده ي و پرسشنامه)  (1CASRSاريكودك آز
  گرفتند. 

توسط محمدخاني، محمدي، نظري و صلواتي ،  (CASRS )مقياس خودگزارشي كودك آزاري
از آزار جنسي تا آزار عاطفي و جو منفي خانه، آزار  اي و دامنه استگويه  38) تهيه و داراي 2003(

اين مقياس براي  سوال 8دهد.  جسمي و بي توجهي نسبت به كودك را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي
ت سواالبراي آزار جنسي( سوال 5)، 33و  32، 31، 30، 29، 28، 27، 26ت سواالآزار جسمي كودك(

براي بي توجهي و  سوال 11) و 14تا1ت سواالآزار عاطفي( براي سوال 14) 38، 37، 36، 35، 34
بر اساس درجه  ،االت مقياس فوقسو) در نظر گرفته شده است. هر يك از 25تا  15ت سواالغفلت(

گزينه اي با واژه هرگز كه بيانگر نبود آزار، گاهي اوقات، اكثر اوقات،  4بندي ليكرت در مقياس 
طبقه را  4درجه بندي شده است. با توجه به اين امر كه آزمون  هميشه كه بيانگر وجود مداوم آزار

خرده مقياس نيز تعيين  4نمره مربوط به  4سنجد (آزار جسمي، جنسي، عاطفي و غفلت) لذا  مي
) ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس خود گزارشي كودك 2003و همكاران ( شود. محمدخاني مي

دهد كه مقياس ضريب همساني دروني بااليي  نشان مي ،ن ضريببه دست آورد. اي 92/0 را برابر آزاري
تا  89/0هاي آزار عاطفي، غفلت، آزار جسمي و آزار جنسي از  دارد. اين ضريب براي خرده مقياس

معنادار بود. ضريب آلفا  >p 0001/0بوده و همچنين تمامي ضرايب محاسبه شده در سطح  79/0
آمد و براي خرده مقياس هاي آزار جنسي، جسمي، عاطفي به دست  80/0كرونباخ در پژوهش حاضر 
كه  25تا  15به دست آمد. همچنين گويه هاي  74/0و  72/0، 81/0، 78/0و رواني و غفلت به ترتيب 

به صورت وارونه نمره گذاري  ،مربوط به زير مقياس غفلت و بي توجهي نسبت به كودك هستند
   شود. مي

بهاري و ( ) توسط پوالرد، اندرسون، اندرسون و جنينگرFFS( دهسنجش بخشش در خانوا ي پرسشنامه
 20ماده و از دو بخش تشكيل شده است.  40)  تهيه شده است. اين مقياس، متشكل از 2003سيف، 
ديگر به روابط زناشويي فعلي مربوط است. نمره  ي ماده 20اول آن به روابط خانواده اصلي و  ي ماده

هميشه) صورت  باتقري( 5هرگز) تا (1درجه اي، از  5مقياس ليكرتي  گذاري مقياس مذكور روي يك
ميزان بخشش باالست. پوالرد و همكاران  ي باال در اين آزمون نشان دهنده ي گيرد. كسب نمره مي

گزارش كردند. سيف و  93/0مرد، ضريب آلفاي كرونباخ را  113زن و  229، در تحقيق روي )1998(
                                                       

1. Child Abuse of Self Report Scal                         2. Family Forgiveness Scale 
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ين شهر تهران، پايايي كل آزمون را متاهلاز  ينفر 766 ي اي روي يك نمونه) در مطالعه 2003بهاري (
براي بررسي روايي مقياس ) 1998بدست آوردند. پوالرد و همكاران ( 85/0به روش آلفاي كرونباخ 

نفري، اين مقياس را با مقياس خودمختاري ورتينگتون  342 ي بخشش خانواده، با استفاده از يك نمونه
ق رابطه اي همبسته كردند. نتايج تحليل نشان داد كه مقياس بخشش خانواده داراي و مقياس اخال

نتايج نشان داد كه مقياس بخشش خانواده داراي روايي سازه  ،. همچنيناستروايي همگراي مطلوبي 
همچنين ضريب آلفاي  .به دست آمد 82/0قابل قبولي است. ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش حاضر 

  .به دست آمد 73/0فعلي  ي و ضريب آلفاي كرونباخ خانواده 90/0اصلي  ي شش خانوادهكرونباخ بخ
از ضرايب  متاهلبه منظور تعيين رابطه بين انواع بدرفتاري والدين در دوران كودكي با بخشش در افراد 

بين (بدرفتاري جنسي، جسمي،  عاطفي   ي پيشهمبستگي و جهت تعيين سهم نسبي هريك از متغيرها
گرسيون خطي و رگرسيون چندگانه استفاده شد. رغفلت) در تبيين متغير  مالك (بخشش) از و 

مستقل استفاده شد.  tهمچنين جهت مقايسه تفاوت آزار ديدگي و ميزان بخشش در هر دو جنس از 
  تحليل شد. SPSS داده ها با شانزدهمين ويرايش نرم افزار 

  
  يافته ها

  اختي آزمودني ها ارايه شده است.ويژگي هاي جمعيت شن ،1در جدول 
  

  )=337Nپژوهش( ي مشخصات جمعيت شناختي نمونه :1جدول
  درصد فراواني عوامل جمعيت شناختي

  %46  155 مرد جنس
  %54  182 زن

 
  تحصيالت

  %7/18  63 ديپلم
  %1/21  71 فوق ديپلم
  %8/39  134 ليسانس

  %5/20  69 فوق ليسانس
 

  سن
  %7/26  90 30تا20
  %2/52  186 40تا31
  %1/18  61 50تا41
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مولفه هاي شاخص توصيفي نمرات كل بد رفتاري و بخشش و همچنين خرده مقياس هاي بدرفتاري و 
  ارايه شده است 2بخشش در زنان و مردان در جداول 

  كل و خرده مقياس هاي بدرفتاري و بخشش در زنان و مردان  ي نمره شاخص هاي توصيفي  :2جدول
 مردان زنان كل

 M Sd M Sd M Sd خرده مقياس

  62/4  72/11  81/4 54/12 73/4 17/12  جنسي
  80/2  81/6  70/3 87/7 35/3 38/7  جسمي
  93/5  37/21  34/8 54/23 40/7 54/22 عاطفي
  28/7  58/21  78/7 37/22 55/7 00/22  غفلت

  67/7  66/47  45/5 96/48 59/6 36/48 اصلييبخشش خانواده
  00/9  46/53  19/7 97/52 06/8 20/53 فعلييادهبخشش خانو
  89/15  26/61  61/19 23/66 14/18 94/63 بدرفتاري كل
  25/13  73/101  02/10 93/101 60/11 84/101 بخشش كل

  
كل و خرده مقياس هاي  بدرفتاري و بخشش  ارايه شده  ي ماتريس همبستگي بين نمره ،3در جدول 

  است.
  

  )=337n( گي بين بدرفتاري با بخششماتريكس همبست  :3 جدول

**. P < 0.01           سطح معناداري*. P < 0.05   

  

8 7 6 5 4 3 2 1 متغير
        1 بد رفتاري نمره كل

       75/01** آزار جنسي

      1 66/0**60/0** آزار جسمي

     1 43/0** 50/0**87/0** آزار عاطفي

    1 61/0** 18/0** 37/0**79/0** غفلت

   1-24/0** -04/0 -05/0 05/0 -11/0* بخشش نمره كل

  1 68/0** -11/0* -05/0 01/0 -07/0 -00/0 بخشش خانواده اصلي

1 32/0** 87/0**-28/0** -13/0* -06/0 -02/0-18/0** بخشش خانواده فعلي
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و معناداري منفي  ي رابطه ،مالحظه مي شود، بين آزار ديدگي و بخشش 3همانطور كه در جدول 
يعني هر چقدر فرد در دوران كودكي آزار بيشتري را تجربه كرده باشد از ميزان بخشش  ؛وجود دارد

  كمتري در بزرگسالي برخوردار است. 
تحليل واريانس، اعتبار تحليل رگرسيون گام به گام را در پيش بيني بخشش مورد تاييد   به اينكه با توجه

خرده مقياس غفلت، آزار جسمي، آزار جنسي و  4. در گام نهايي )F= 70/11 و  P >001/0( دادقرار 
كه به ترتيب غفلت با  ي رگرسيون شده اند آزار عاطفي براي پيش بيني ميزان بخشش وارد معادله

 16/0و آزار عاطفي با ضريب بتا   -24/0، آزار جنسي 28/0، آزار جسمي  -40/0ضريب استاندارد بتا 
اين ضرايب بتا بدين معناست كه  ).P >001/0معناداري براي ميزان بخشش داشته اند ( توان پيش بيني

واحد   -40/0به ازاي يك واحد متغير در متغير هاي غفلت، آزار جسمي، جنسي و عاطفي  به تفكيك 
 16/0واحد تغيير براي آزار جنسي و  -24/0واحد تغيير براي آزار جسمي،  28/0تغيير براي غفلت، 

  تغيير براي آزار عاطفي در  ميزان بخشش افراد در بزرگسالي به وقوع مي پيوندد.  واحد
)  =52/2tزنان ( و مردان آزارديدگي بين مردان در آزارديدگي، نشان داد كهمقايسه ي نمرات زنان و 

 و  آزارعاطفي )=t -92/2تفاوت معناداري با يكديگر دارند. همچنين خرده مقياس هاي آزار جسمي(
)70/2- t=( ي در  زنان و مردان و  بخشش خانواده ) 81/1اصلي- t= نيز  بين زنان و مردان  تفاوت (

  معناداري داشتند.
  

  بحث و نتيجه گيري
ساكن  متاهلبه بررسي انواع بدرفتاري ها در دوران كودكي و بخشش در افراد  ،در پژوهش حاضر

كساني كه از  گفتتوان  ميها در اين پژوهش، ه يافت نتايجبا توجه به  شهر تهران پرداخته شده است.
شش كمتري در بزرگسالي تجربه بدرفتاري بيشتري در دوران كودكي برخوردار بوده اند از ميزان بخ

اصلي (والدين، خواهر و برادرها  ي خرده مقياس آزار عاطفي  با بخشش خانوادههمچنين  برخوردارند،
يعني هر چقدر آزار عاطفي در دوران  في و معناداري دارد؛ي من و ساير افراد مهم خانواده) رابطه

همچنين  ي اصلي خود كمتر است و بالعكس؛ كودكي باال باشد ميزان بخشش فرد نسبت به خانواده
 فعلي (همسر و فرزندان) رابطه ي اصلي و بخشش خانواده ي بين خرده مقياس غفلت با بخشش خانواده

غفلت در دوران كودكي بيشتر باشد ميزان  ي ني هر چقدر تجربهيع ي منفي و معناداري وجود دارد؛
رگرسيون گام  شود و بالعكس. فعلي خود كمتر مي ي اصلي و خانواده ي بخشش فرد نسبت به خانواده



Thought & Behavior in Clinical Psychology                               رفتار و شهياند                           
Volume 8, Number 32                   2014,                               1393 تابستان   ،32 ي ارهشم هشتم، ي دوره  

 

٨٥

بيني  خرده مقياسهاي آزار جنسي، آزار جسمي، آزار عاطفي و غفلت در پيش نشان داد كهبه گام 
) بيشترين سهم را در  -40/0بوده و نهايتا خرده مقياس غفلت با بتاي ( ثر موبخشش افراد در بزرگسالي 
  بين ميزان بدرفتاري در زنان و مردان تفاوت معناداري  كه  همچنين دريافتيم   تببين متغير بخشش دارد،

اثر بخشش در زناني كه در گذشته  مبني بر) 2006. نتايج يافته هاي ما با پژوهش اينرايت (وجود دارد 
 بدرفتاريمشخص شد زناني كه مورد  ،همسويي دارد. در نتايج اينرايت ،قرار گرفته اند بدرفتاريورد  م
  در برابر همسر و فرزندانشان از بخشش كمتري برخوردارند. رار گرفته اند نسبت به ديگر زنان،ق

بين بخشش به عنوان  ي ) كه به بررسي رابطه2002نايدر و هاينز (همچنين  يافته هاي ما با پژوهشهاي اس
  . استهمسو ، آزار در كودكي در بزرگساالن يك ميانجي با استرس پس از حادثه و خصومت و

) كه به بررسي بخشش در زنان بازمانده از زناي با محارم پرداخته 1999همچنين يافته هاي فريدمن (
ن تروماي رواني بررسي نقش بخشش در درما) كه به 2006همسويي دارد. تحقيقات  شيبيك ( ،است

پرداخته است با يافته هاي پژوهش حاضر همسويي دارد.  همچنين پژوهش اورث، بركينگ، والكر و 
در يك تجزيه و  ،) كه به بررسي بخشش و سازگاري رواني پس از تجاوزات ميان فردي2007ماير(

   .استمسو با يافته هاي پژوهش حاضر ه نيز،در كودكي  ديده نفر تجاوز 147تحليل طولي روي 
توان دست يافت كه نوع  با توجه به مطالعه پژوهش هاي مشابه و نتايج به دست آمده، به اين نتيجه مي

تواند نوع طرحواره هاي ذهني  ها، ميشخصيتي آنبرخورد والدين با كودكان در دوران شكل گيري 
ها و استرس هاي روزمره فرد را طوري شكل دهد كه در بزرگسالي نيز در برخورد با افراد متعدد، فشار

رفتار كند. به نظر مي رسد با توجه به اينكه  ،در زندگي خود بر اساس همان طرحواره هاي شكل گرفته
فرد آزار ديده در دوران كودكي با هر اشتباهي از سوي والدين با تنبيه مواجهه بوده و در ذهن و 

اش به  اكنون در زندگي شخصي ت ،ا عدم بخشش و گذشت نقش بسته اسطرحواره ي او هر اشتباهي ب
اغماض بنگرد نتايج پژوهش حاضر نشان  ي سختي مي تواند رفتارهاي اشتباه اطرافيان خود را به ديده

  نسبت به افراد عادي كمتر است. ،بدرفتاري ي داد كه ميزان بخشش در افراد با سابقه
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Any failure, neglect, or committing any act that would endanger the child's physical and 
mental health and inflict damage on it, is considered as a child abuse. Abuse and neglect 
are accompanied with a range of emotional and psychiatric problems. It seems that the 
experience of maltreatment types during childhood can be effective on the amount of 
forgiveness in adulthood. The aim of this study was to investigate the relationship between 
types of childhood abuse and their amount of forgiveness in adulthood. For this purpose, 
337 cases were selected from available samples and they were examined in terms of child 
abuse and amount of forgiveness. The result of multiple regression analysis indicated that 
the highest rate of abuse being reported was emotional abuse, and the least was physical 
abuse. The results indicated a significant negative correlation between the types of abuse 
experienced in childhood along with forgiveness. Research results indicated that sexual 
abuse, physical abuse, emotional abuse and neglect are able to predict the amount of the 
forgiveness in adulthood. There was a significant difference between abuse in men and 
women, but there was no significant difference in the amount of forgiveness. This study 
indicated that the experience of childhood abuse types can have major impact on 
adulthood's forgiveness
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