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  بر همدلی نوجوانان خود  حرمت ۀرابط
  **حمدرضا احمدي/ م *عباسعلی هراتیان

  چكيده
آموزان مقطع سوم  همدلی دانش خود با  سطح حرمت ۀرابطمنظور بررسی به تحقیق حاضر 

دوره راهنمایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماري این تحقیق را 
روزانه شهر قم از هر دو جنس (مـذکر و مؤنـث)    راهنمایی بخشآموزان مقطع سوم  دانش

ه حجم نمونه انتخـاب شـد  عنوان  به نفر 220جامعه آماري، تعداد تمام دهند. از  تشکیل می
ه اي اسـتفاده شـد   گیري تصادفی طبقه است که در این تحقیق، از نمونهتوجه . شایان است
خود و همدلی،   رهاي حرمتبین متغیمعناداري  ۀرابط که:دهد  می. نتایج تحقیق نشان است

زیرمقیاس منفی و معناداري با  ۀرابط ش،های زیرمقیاسخود و   اما متغیر حرمت ،وجود ندارد
دارنـد. ایـن پـژوهش     پذیري دیدگاهاندوه شخصی و رابطه مثبت و معناداري با زیرمقیاس 

ش از میزان همدلی رابطه داشته و میزان همـدلی دختـران بـی    باجنسیت، که دهد  مینشان 
  .پسران است

  ، نوجوان.خود  حرمتها: همدلی،  واژهکلید
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  مقدمه
شخصـیت،   اصـلی  هـاي  سـازه  از یکـی عنـوان   بـه  »خود  حرمت«گذشته،  قرن نیم خالل در

ـ   انسان، بـه  خود براي  که حرمت. است بوده  شناسان روان توجه مورد همواره  سـرمایه  ۀمنزل
 کلـی  طـور  بـه . هاست خالقیت و استعدادها شکوفایی و پیشرفت عوامل حیاتی، از ارزشمند

زنـدگی،   ةیکـدیگر، شـیو   بـا  روابـط  هـا، برقـراري   شناختی، احساسـات، انگیـزه   یندهايافر
 اعتمـاد  خود و  حرمت  میزان تأثیر تحتقابل توجهی،  طور به انسان هاي انتخاب و ها تصمیم

 برخـی  نتـایج . گذارد می تأثیر  انسان زندگی همه سطوح بر خود  حرمت است. افراد نفس به
 نشود، نیازهـاي  خود ارضا  حرمت به ها انسان نیاز چنانچه که است آن از حاکی تحقیقات از

. مانـد  مـی  بالقوه، محـدود  استعداد درك یا پیشرفت و خودشکوفایی به نیاز مانند ،تر گسترده
 ةدربـار  آنهـا   هـاي  پـژوهش  نیـز  و شناسـان  روان هاي نظریه بیشتردر  که بشر اساسی نیاز دو

 امنیـت   احساس به احتیاج خود و  حرمت به شود، نیاز می مشاهده انسان روانی خصوصیات
هاي اصلی بهداشت روانی تلقی  شاخص ،خود باال و همخوانی خود  حرمترو  ازاین 1،است
  2. اند شده

در چنـد  شناسان و پژوهشگران  از جمله مفاهیمی است که بسیاري از روانخود   حرمت
هـاي فـردي، اجتمـاعی و       هـاي مهـم جنبـه    اخیر بدان توجه کـرده و یکـی از موضـوع    هده

خود از نظر قدمت، از مباحثی که عالمـان و فیلسـوفان     . موضوع حرمتاستشناختی  روان
گیـرد. در طـول هـزاران سـال گذشـته،       مـی نشـئت  انـد،   تعلیم و تربیـت در گذشـته داشـته   

هاي فیلسوفان و اندیشمندان بر این مطلـب گـواهی دارنـد کـه      ههاي تاریخی، دیدگا   گزارش
  3.تر از داوري و قضاوت وي در مورد خودش نیست اي مهم براي انسان هیچ حکم ارزشی

بـر   شناسـی  اصـول روان از کسانی است که نخستین بار در اثري بـا عنـوان    ویلیام جیمز
بـه   4چالز کولیمانند  ،شناسانی جامعهزمان با او،  خود تأکید کرده است. هم  ضرورت حرمت

انـد. در   بخش آدمی توصـیف کـرده   نیاز حیات ۀخود پرداخته و آن را به منزل  بررسی حرمت
بـه   7سـالیوان و  6فـروم  5،هورنـا ـ اجتماعی، محققـانی نظیـر    واقع، با پیدایش رویکرد روانی

بـاره و قلمـداد    عات در ایـن اما اوج مطال ،خود پرداختند حرمت ةبار داري در هاي نظام   بررسی
دیـده   مـازلو و  8راجـرز ماننـد   ،گرایـانی  در آثار انسان ،شخصیتی همثابه یک ساز  کردن آن به

  9.شود می
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درونـی   ابـزاري و   ارزش ، دویءشـ  ماننـد  انسـان  که اند داده نشاننیز  محققان از اي پاره
 ابعـاد ة دهند تشکیل و بازگشته انسان کیفی و کنشی  هاي جنبه به ترتیب بعد، به دو ایندارد. 
 احتـرام  مؤلفـه  دو چهـارچوب  در کـه  آینـد؛ ابعـادي   مـی  حسـاب  خـود بـه    حرمـت  اصلی

  اجتمـاعی، مـنش   هویـت (منـدي   عالقـه  یـا  تمایل و) عملکرد  سطح و صالحیت، استعداد(
 خود کلـی در   حرمت که اند داده  نشاننویسندگان  این. شوند می متمایز) جذابیت و اخالقی

  نـوعی  ،خـود  صـالحیت . اسـت  جداسـازي  خود قابـل  به عالقه و خود  صالحیت سطح دو
 ، هوشـیارانه کـرده  احساس عمل  عامل را خود ،آن در فرد که است ارزشمند شخصی تجربه

 تمـرین  رهگذر از را خود نیاز و عالقه مورد پیامدهاي وپرداخته   تجربه کسب به هدفمند و
 یـا  مثبـت  گیـري  جهـت  تواند می خود   صالحیت بنابراین، سطح. آورد می دست به تجربه و

 و فـرد  درونـی  قـدرت  منبـع در مقایسه با  معموالً ها گیري جهت گونه این. داشته باشد منفی
 بعـد عنوان  به خود، به عالقه. کنند می پیدا مثبت یا منفی سوي و سمت ،وي کارآمدي سطح
 موجـود   یـک عنـوان   بـه  فـرد  بـراي  را مفیـدي  تجربه عوامل و شرایط خود نیز حرمت دیگر

 اسـت  اجتمـاعی  ارزش احساس خود، نوعی به عالقه رشدیافتگی. آورد می فراهم اجتماعی
  10.کند می تجربه را آن خود درون فرد که

ـ  به خود را  پژوهشگران، حرمت از دیگر برخی انـد؛   کـرده  بـازخورد تلقـی   نـوعی  ۀمنزل
 بـه  یا...) و دانشگاه، جامعه به نسبت بازخورد مانند(کلی  صورت  به تواند می که بازخوردي

) دانشگاه از خاصی گروه یا کیفیت با و  موقعیتی هاي جذابیت مانند(موردي  یا  خاص شکل
 خاصـی، ماننـد   چیز از فرد تجسم(  شناختی اساسی مؤلفه دو ،این، بازخورد بر افزون. باشد

...)  و یءشخص، گروه، ش به منفی یا مثبت گیري جهت(  عاطفی و...) و یءشخص، گروه، ش
مرگ و حیـات بـراي وي   مسئله ارزشیابی فرد از خویشتن به اندازة  12،براندناز نظر  11.دارد

اي در جریـان فکـري،    تهزیرا چون ارزشیابی شخص از خویشتن، آثـار برجسـ   ،اهمیت دارد
هـاي اوسـت و     رفتارکلید فهم تمامی  ،هاي وي دارد  ها و هدف   احساسات، تمایالت، ارزش

بردن به روحیات او، بایـد بـه طبیعـت و میـزان      به منظور شناخت حاالت روانی انسان و پی
  خویشتن آگاهی یافت. ةوت وي دربارخود و معیارهاي قضا  حرمت

است پیوسته به او نیاز اساسی انسان و چیزي که  ۀخود سالم به منزل  از حرمت 13شیهان
هـاي انسـان،     بندي نیـاز  در طبقه 14مازلو، یاد کرده است. کند می براي دستیابی به آن تالشو 
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اهمیت و کارکرد  ةو درباردانسته هاي اساسی و عالی   خود را از نیاز  نیاز به احترام و حرمت
  گوید:  آن چنین می

از قبیل اعتماد به نفـس، ارزش، قـدرت، لیاقـت،     ،خود، به احساساتی  ارضاي نیاز حرمت
اعتنـایی بـه ایـن نیـاز موجـب       امـا بـی   ،کفایت و مفید بودن در جهان منتهی خواهد شد

   15شود. از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می ،احساساتی
 داشتن خود، آگاهی به  نگرش جمله از هایی حوزه ،خود  حرمتکه همچنین او معتقد است 

 بـا  مقابلـه  توانـایی  و شکسـت  بـا  مقابلـه  هـاي  آنهـا، روش  تصـدیق  و خود اياستعداده از
  16گیرد. می بردر را خود ةدربار دیگران نگرش چگونگی

خـود،    انـد کـه حرمـت    ها بـه ایـن نتیجـه رسـیده       شناسان در طول سال بسیاري از روان
واقعـی (چـه کسـی هسـتم؟) و خودپنـداره       هتفاوتی است که میان خودپندار ةکنند منعکس

» خود«کنیم. هرچه فاصله بین این دو نوع  آرمانی (دوست داشتم چه کسی باشم؟) درك می
 اسـت  فردي از تصویري »خودآرمانی« 17.تر خواهد بود فرد، پایین» خود  حرمت«بیشتر باشد، 

خـود    شـند، حرمـت  با منطبـق  هم با آرمانی خود و شده ادراك خود وقتی. باشیم مایلیم که
 مـوفقی  آمـوز  دانش وداشته  باالیی تحصیلی هاي آرمان که آموزي مثال، دانش براي. باالست

 خـود  هـاي  ویژگـی  از نیـز  مثبتـی  ارزیابی و دارد خودش ةباردر خوبی هست، احساس نیز
 ،واقـع  عـالم  در دارد، امـا  اجتمـاعی  خودآرمـانی  کـه  آموزي برعکس، دانش. داشت خواهد
 و شـده  درك خـود  تفاوت بیانگر ،مطلب این. دارد خود ضعیفی  دارد، حرمت کمی دوستان

  18در پی دارد.خود   حرمترا در خصوص  نهایت، مشکالتی در که است خودآرمانی
 شناختی روان بهینه وري کنش ابعاد با هویتی مطلوب منزلتعنوان  به یافتگی هویت ۀرابط

 ایـن  در شـده  انجـام  هـاي  پـژوهش  بر مروري طی 19واترمن. است گرفته قرار مطالعه مورد
 پـایین، هدفمنـد   افسـردگی  و خـود بـاال، اضـطراب     حرمت با را یافتگی هویت ۀرابط ،زمینه

 ،انتزاعـی  تفکـر  هاي جنبه برخی و باال صمیمیت ظرفیت، دیگران به کمک و بودن، همکاري
 سـردرگمی  رابطـه  ،مختلـف  هاي پژوهش نتایج به اشاره با نیز 20کروگر .است کرده گزارش
 اخـالق ( اخالقـی  قضـاوت  سطح بودن پایین، پایین خود پایین، استقالل  حرمت با را هویت
 نیـز  انزواطلبی و و دیگران از گرفتن ناامیدي، فاصله باالي ، سطح)قراردادي یا قراردادي پیش

 ،زدگـی  بحـران  و یـافتگی  هویـت  بـا  مقایسـه  در پیچیده کمتر شناختی هاي سبک از استفاده
  21.است کرده گزارش
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 نشـان  ،خـود  حرمت و داري دین بینمثبتی  همخوانیکه  اند توانسته تحقیقات از بسیاري
 یـک  نتـایج . انـد  کـرده  گـزارش  را دو آن بـین  رابطـه  عـدم  آنهـا  از اندکی تعداد تنها وداده 

 بـا  مـذهبی  مشـغولی  دل کـه  دهـد  می نشان 80 سال در افریقایی ـ امریکایی یمل نظرسنجی
 فرهنـگ  پـنج  از که ایتالیایی کاتولیک نوجوانان از پژوهشی در. دارد همبستگی ،خود حرمت
 و بنسـون  22.اسـت  شـده  خـود یافـت    حرمت و دین بین مثبتی ند، همبستگیا هبود مختلف
 دسـت  همبستگی یک اران، به  د دین بین در خدا از مثبت تصور خود و حرمت بین 23اسپیلکا

  .اند یافته
 خـود  حرمـت  ازمنـدي   بهره شناختی، روان بهینه وري کنش مختلف هاي شاخص میان از

. دارنـد  بیشـتري  اهمیـت  ،روانـی  سـالمت  در آنهـا  نقش سبب به پایین اضطراب و مناسب
 نتـایج . است هویت مقوله خود و  حرمت ۀرابطدر خصوص  شده انجام مطالعات از بسیاري
اسـت، در   یافتـه  هویـت  افـراد  در باالترخود   حرمت وجود ةدهند نشان مختلف هاي پژوهش
 ،خـود   حاصل حرمت 24.است تر پایین ،هویتی هاي منزلت خود سایر  حرمت سطح حالی که

 از یکـی همچنـین حرمـت خـود    است.  لئقا خویشتن  براي فرد که احترامی و ارزش یعنی
 شود. تأثیر میشمرده  شخصی رفتارهاي و افکار، عواطف، بازخوردها اصلی هاي کننده تعیین
 و آموزشـی  مختلـف  هـاي  زمینـه  در شکسـت  وموفـق    هـاي  تجربـه  و خود  حرمت متقابل

 بـا  25کـوپر اسـمیت  . اسـت  شـده  تأییـد  و بررسـی  ،مختلـف  هـاي  پژوهش غیرآموزشی، در
 بـاالي  سطح داراي افراد که هرسید نتیجه این به ،خود  حرمت مورد در خود وسیع  مطالعات

پـایین، اسـترس، اضـطراب،     خـود   حرمـت  سـطح  داراي افـراد  بـا  مقایسـه  در خود  حرمت
 انتقاد و شکست برابر در کمتري حساسیت وداشته  کمتري  تنی روان هاي نشانه و درماندگی

  26.دهند می نشان
 شـمال  مردمـان  میـان  در رضـایت از زنـدگی   قـوي بـراي   ةکنند بینی پیش ،خود  حرمت

 اخیـر  فرهنگـی  بـین  هـاي  یافتـه بـوده و   متفاوت مختلف مناطق در امر اینالبته مریکاست. ا
 بـین  در رضـایت از زنـدگی   خـود و   حرمـت  بـین  رابطـه  نیرومنـدي  که کند می خاطرنشان

ضـمن بحـث   در پژوهش خود،  غضنفري 27.است متفاوت اي مالحظه قابلطور  به ها فرهنگ
بـین الگـوي    ۀگیـري مفهـوم خـود، رابطـ     گذاري فرهنـگ در شـکل   ثیرأدر مورد چگونگی ت

را بررسـی  خود با بهزیسـتی در دختـران ایرانـی و کانـادایی       مداري و حرمت فرهنگی جمع
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دهد که تمـایالت جمعـی در دختـران ایرانـی نقـش       نتایج این بررسی نشان میکرده است. 
خود فـردي در    که حرمت در حالی ،گیري مفهوم خود و سالمت روانی دارد مهمی در شکل

  28کند. قش بیشتري در سالمت روانی ایفا میدختران کانادایی ن
خود در مادران کودکان تیزهوش، باالتر از مـادران کودکـان عـادى اسـت.       سطح حرمت

آموزان پیشرفته  خود کلى باالترى از پدران دانش  با پیشرفت باال، حرمت آموزانِ پدران دانش
طـور   بـه  خود کلـى پـدران    والدین اختالفى در اضطراب نداشتند. حرمت ه وپایین نشان داد

 30کانگـاس  29.ه اسـت خـود پسـران مـرتبط بـود      مثبت با حرمتطور  به منفى با اضطراب و
 بـه  و هداد انجام »بزرگسالی اوایل و نوجوانی ةدور خود در  حرمت ثبات« عنوانبا  پژوهشی

 ندارد، خود وجود  حرمت در زنان و مردان کلی نمره بین ه است که تفاوتیرسید نتیجه این
خـود در    حرمـت  31.اسـت  بـاالتر  زنان از خود مردان  حرمت نمره بزرگسالی اوایل در ولی

خـود پسـران عـادى بـاالتر از       حرمتاما دختران تیزهوش، باالتر از پسران تیزهوش است، 
  32.دختران عادى است

 خـویش  روابـط  در افـراد  که است عقایدي و بازخوردها مجموعه ۀمنزل خود به  حرمت
 هـدف  بـه  توجـه  با خویشتن شخصی، بسیج موفقیت به باور. کنند می ابراز بیرونی دنیاي با

 خود کارآمدي به بخشیدن بهبود شکست، و یک از عمیق بیش و کم شده، تأثیرپذیري تعیین
  حرمـت  بـا  مسـتقیمی  رابطه کههستند  بازخوردهایی منزله گذشته، به تجربیات از استفاده با

 آمـاده  را فـرد  کـه  اسـت  روانی حالت یک شامل ،خود  حرمتدیگر،  عبارت به. خود دارند
 در. دهـد  نشان واکنش شخصی هاي کننده تعیین و آن موفقیت، پذیرش انتظار به تا سازد می

  33.است خویشاز  فرد تأیید عدم یا تأیید بیان منزله خود به  نتیجه، حرمت
 خصوص دراست. دو فرضیه خواهی  کمک ۀزمین در مؤثر عوامل از یکی »خود  حرمت«
 ۀفرضـی . 2 ،پـذیري  آسیب ۀفرضی. 1 :است شده ارائه ،خود حرمت و خواهی کمک بین رابطه
 مقایسـه  در پایین نفس  حرمت داراي افراد که است باور این بر »پذیري آسیب ۀفرضی«. ثبات

 کمـک  کمتـر  ودانسـته   خـود  براي تهدیدي را خواهی کمک ،باال نفس حرمت داراي افراد با
 بـراي  خـود پـایین    حرمـت  داراي افراد که کند می بیان »ثبات فرضیه«برعکس، . خواهند می

 ۀرابطـ  ثبـات  ۀبنـابراین، فرضـی  . کننـد  مـی  خواهی کمک به اقدام ،خود  حرمت کمبود جبران
 نظـر  نظر، اخیراً دو این طبق. کند می بینی خود پیش  حرمت و خواهی کمک بین را معکوسی
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داشـته در   پـایین  یـا  بـاال  لیاقـت  ادراك کـه  افـرادي  اینکه آن و است شده مطرح نیز سومی
. دهند می بروز خود از را خواهی کمک رفتار ، کمتردارند متوسط لیاقت که افراديمقایسه با 

 نیـز  هایی زیان است، ولی تحصیلی موقعیت به رسیدن براي خواهی کمک رفتار اینکه رغم  به
   34.است خود براي تهدیدي ، از جمله اینکهدارد

 طریق به را دیگران و ، خودخود باالیی دارد حرمت که فردي معتقدند 36لوي و 35هافمن
 بـازخورد  اسـت منـد   بهره خود پایینی حرمت از که برعکس، فردي و کند می ارزشیابی مثبتی
 شخص که دهد نشان خودش و دیگران به تا کند می تالش ناامیدي در و داشته دنیا به منفی
 همچنـین  37.کنـد  اجتنـاب  دیگـران  بـا  ارتبـاط  از و شده منزوي است ممکن یا است الیقی

 نگـرش  و شایسـتگی  و کفایـت  احسـاس  محیط، و خود مورد در کنجکاوي با خود  حرمت
 نگـرش  و) (خودبـاوري  38پذیري محققان، خویشتن از بعضی. دارد همبستگی خود  به مثبت

  ایـن  انـد. بـر   دانسـته  خـود   حرمـت  ةکننـد  تعیین را 39 شخصی شایستگی سطح مورد در فرد
 یا موفقیت از نظر خاص، صرف اي زمینه در شایستگی احساس که شود می بینی اساس، پیش
 در خـود   حرمـت  سطح  رفتن باال ،نتیجه در و شخصی احترام و ارزش افزایش  شکست، به

  40.بینجامد زمینه آن
 روانی بهداشت خود و حرمت بین معناداري رابطه کهدهد  می نشان کوپر اسمیت ۀمطالع

 خود پایین، بیشتر  حرمتمند از  بهره افراد که است آن از حاکی ها یافته این. دارد وجود فرد
 عالیـم  از کـه  شـود  مـی  پیـدا  خـود پـایینی   حرمـت  داراي فـرد  کمتر و بوده بیماري مستعد

 در افـراد  ایـن . هسـتند  آموز کم تحصیلی نظر از ،افسرده افراد همچنین. باشد دور افسردگی
 خـود  توانـایی  بـه  وداشـته   خـود پـایینی    حرمت وکشند  می را شکست انتظار خود زندگی
هاي  هنمر و خود مثبت  حرمت بین کهاند  دریافته 43هال مک و 42پوپ 41.دارند کمتري اعتماد

، خـود مثبـت    حرمـت  کـه  ندا هرسید نتیجه این به همچنین. دارد وجود رابطه مدرسه در باال
    44.دارد باال کارکرد و شادکامی بارابطه مثبتی 
 ه اسـت رسید نتیجه این به وامتحان کرده  خود را  حرمت بر کنترل منبع تأثیر 45کومورتیا

 وداشـته   بیرونی کنترل منبع دو دارند، هر متوسط و خود پایین  حرمت که هایی آزمودنی که
 47،آدلـر از نظـر   46.است درونیآنها  کنترل منبع مندند، بهرهیی خود باال  حرمتافرادي که از 
ها یا ناسازگاري شخصیت    شناسی انحراف ترین متغییر روانی در علت خود، مهم نبود حرمت
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دهنده  نشانخود و بزهکاري نوجوانان، تحقیقات متعدد  ارتباط حرمت ةاست. همچنین دربار
بـا بزهکـاري همبسـتگی منفـی دارد.      خـود   حرمـت  است و مشخصاً يارتباط علّی مشهود

 کـاپالن ترین این تحقیقات، الگوي انحراف و افزایش قدر و اعتبار  ترین و جامع هکنند متقاعد
خـود افـرادي اسـت کـه       رفتار بزهکارانه در خدمت افزایش حرمت 48،کاپالناست. به نظر 

سـطح پـایین   نیـز   50برنـز و  49استفن هـیگن اند.  خود را تجربه کرده  شکست و افت حرمت
تحقیقـات نشـان    51دانند و نه حاصل از آن. علت رفتار منحرفانه می ۀخود را به منزل  حرمت

و   یم جنسـی شـده  بین میزان همدلی نوجوانانی که مرتکب جراکه تفاوت معناداري دهد  می
خـود نوجوانـان مجـرم،      اما حرمت ،اند، وجود ندارد م نشدهینوجوانانی که مرتکب این جرا

د، بـاال  ایـن افـرا   یکی از راهکارهاي اصلی درمـان  رو ، ازاینتر است معناداري پایینبه شکل 
  52خود است. آوردن سطح حرمت 

هاي اسالمی نیز به این موضوع توجه و بسیار مهم تلقی شده است. در ادبیات  در آموزه
هم خود  ،هاي دینی   شود. آموزه و ... تعبیر می 53خود، عزت نفس  حرمت، با این امر از دینی

و هـم دیگـران را بـه مراعـات حرمـت      کـرده  فرد را به احترام گذاشتن به خویشتن تشویق 
  55و54.کنند  ها الزام می  انسان

عمـده   ۀخـود وجـود دارد، بـه دو دسـت      حرمت ةآیات و روایاتی را که دربار 56،شجاعی
  تقسیم کرده است:

منزلت خـود سـفارش شـده    آیات و روایاتی که در آنها به شناخت ارزش و اول،  ۀدست
  است.

در اسالم، دانستن و معرفت چیستی و کیسـتی انسـان یـا بـه      اهمیت خودشناسی:الف ـ  
ر دارد که آیات و روایـات فراوانـی د  قدر اهمیت  آنتعبیر دیگر، شناخت انسان از خویشتن، 

یـد، بـر   ا اي کسانی کـه ایمـان آورده  شریفه آمده است:  ۀدر آی باره آمده است. براي مثال این
برتـرین دانـش،   : «فرمایـد  می امام علی همچنین )105مائده: (».شما باد، (شناخت) خودتان
  57».شناخت انسان از خود است

کـه    کسـی «آمده است:  در روایتی از حضرت علی شناخت ارزش و منزلت خود: ـ  ب
تـرین و واالتـرین    پرسـیدند: شـریف    از امام سـجاد  58».ارزش خود را نشناخت، نابود شد

  59»ویش برابر نداند.کسی که دنیا را با ارزش و شرف خ«مردم کیست؟ فرمود: 



   ۱۴۱ بر همدلي نوجوانان خود  حرمت رابطه

اساس تصـویري کـه    اگر انسان جایگاه واقعی خود را بشناسد و خودپنداره درست و بر
ال او نیـز بـر اسـاس     هایـد در ذهـن وي شـکل بگیـرد، خود    ،از انسان ارائـه داده اسـت  دین 
قرار گـرفتن   و اللهی ۀخلیفرسیدن به مقام  :گیرد که عبارت است از هاي دینی شکل می  معیار

آیـد؛   پدید مـی  هال و خودپندار ایدهتفاوت خود ز، ا»خود  حرمت« .در جوار رحمت خداوند
ل ا هایـد هـاي انسـانی بـه خود      ضـایل و ارزش یعنی هر اندازه انسان بتواند از طریق کسـب ف 

  باالیی خواهد داشت.» خود  حرمت«تر شود، به همان اندازه  نزدیک
خود و صیانت از نفس، بر   حفظ حرمتبراي در برخی روایات خود:   حفظ حرمت ـ  ج

ند: ا هفرمود امام علی . براي مثال،خود تأکید شده است  دوري از رفتارهاي منافی با حرمت
 60».هاي نفسانی در نظرش پست خواهد بـود    هرکس نفس خویش را گرامی بدارد، خواسته«

آن کس که شخصیتی بـراي خـود قائـل نیسـت، انتظـار خیـر از او       «ند: ا ه فرمود امام هادي
شخصیتی براي خود قائل نیسـت، از شـر   آن کس که «ند: ا هنیز ایشان فرمود 61».نداشته باش

  62».او برحذر باش
حفظ حرمت دیگران تأکیـد شـده و هـر نـوع      رآیات و روایاتی که در آنها بدوم،  ۀدست

رفتار یا گفتاري که به نوعی، توهین به دیگران باشد و موجب شکسته شـدن حرمـت افـراد    
  63شود، ممنوع و گناه شمرده شده است. می

آن   بـه شناسان اجتماعی و پژوهشگران روابـط انسـانی    هایی که روان یکی دیگر از مؤلفه
اي از  ایـن واژه را بـراي اشـاره بـه جنبـه      64،رابـرت ویشـر   اسـت. » همدلی«اند،  توجه کرده

فلسـفی   ۀ، دامنـ »همـدلی «بـه   65،تئـودورلیپس  ه اسـت. شناختی به کـار بـرد   احساس زیبایی
و آن را نسبت داد به این شکل از دسترسی شهودي به شـناخت ذهنیـت   بخشیده تري  وسیع

  66شخصی دیگر.
، لیـپس و به احتمال زیاد او با مطالعه آثار  هاین واژه را در همین معنا به کار برد 67فروید

این واژه  از فرویدر برده است. این واژه را در این معنا که در آن زمان هنوز رایج نبود، به کا
هـایش اسـتفاده کـرده     مقالـه از برخی و  )م1905( ها و ارتباطشان با ناخودآگاه لطیفهدر کتاب 

   69.ه استکرداز آلمانی به انگلیسی ترجمه  این واژه را، م1909در سال  68تیچِنر است.
، اهمیت پیـدا نکـرد و   نمودآن را مطالعه  70گرینسون رالفکه  م1960این مفهوم تا سال 

ایجـاد شـد،    72پائوالهیمـان و  71راشر  هنریکعالقه به انتقال متقابلی که بعد از اثر  ،تردید بی
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 ویـدلو و  74بـوئی ماننـد   ،نویسندگان دیگـري  73.را به این مطالعه ترغیب کرده بود گرینسون
شناختی تعیین کنند کـه در ایـن شـکل پیچیـده از      اند تا سازوکاري روان تالش داشته 75،شر

  .و بخصوص بر نقش شناسایی و استنتاج تأکید داشته باشدشده درك شهودي اعمال 
شـدن از   نگـران  76.فردي اسـت  شناسی و ارتباط بین روان ةمفهوم مهمی در حوز ،همدلی

هـا   و بوزینـه  هـا  ماهه و نیـز در میـان میمـون   دوازده حتی در میان کودکان  ،ناراحتی دیگران
یـک توانـایی،   مثابـه  یک ویژگی شخصیتی و هم بـه  مثابه مدلی هم به ه 77شود. مشاهده می

   78.کند ها فراهم می از پدیده يشرایط الزم را براي توجه به بسیار
نیازهاي دیگران نـوعی احسـاس    ةاینکه دربار ،افراد همدل، سه خصیصه مهم دارند: اول

نظر دارند؛ یعنی قادرند خود را به جاي دیگـران   یگران اشتراكاینکه با د ،دوم .نگرانی دارند
از آن را دارنـد و  اینکه احساسـات همدالنـه    ،سوم ،بگذارند و به مسائل از نگاه آنان بنگرند

همدلی را بر اساس دو جزء عاطفی، نیز  80فشباخ 79دهند. متناسب، نشان میي هاطریق رفتار
شـامل توانـایی    ،حاالت دیگران و یـک جـزء دیگـر   گذاري  شامل توانایی در شناسایی و نام

  81کند. دادن پاسخ عاطفی تحلیل می نشان
  ند از:ا دانند که عبارت بعدي میاي چند همدلی را سازه 82و همکارانش دیویس

  ؛گیري: توانایی براي در نظر گرفتن دیدگاه دیگران دیدگاه .1
  ؛انی براي افراد درماندهتوجه همدالنه: میزان احساسات همدالنه دیگرمحور و نگر .2
  درماندگی شخصی: احساسات خومحوري، نگرانی و تنش در شرایط بین فردي. .3

در مقایسه بـا  همدلی، این اعتقاد کلی وجود دارد که زنان هاي  تعریفبه رغم تفاوت در 
بـاالتري را بـراي دختـران در همـدلی     هـاي   نمرهها  پژوهش 83.کنند مردان بیشتر همدلی می

برخی مطالعات، زنان دو برابر طبق  84دهند. میپسران نشان در مقایسه با شناختی، عاطفی و 
علـت  هـاي ژنتیکـی و یـا بـه      تفـاوت سبب زنان یا به  مندند. بهرهمردان از احساس همدلی 

 86و همکـاران  آمبروسـیو   دي 85دهند. بیشتر از مردان، همدلی نشان می ،هاي فرهنگی تفاوت
نوجوانـان پسـر نمـره    در مقایسـه بـا   ند که نوجوانان دختـر  ا ههاي خود نشان داد در پژوهش

  کنند. باالتري در مقیاس همدلی دریافت می
و به صـورت  بوده تر  تري دارند به امور دیگران، حساس افرادي که همدلی بیشتر و قوي

 87آورنـد.  کلی، بهتـرین و بیشـترین کمـک را فـراهم مـی     طور  به وداده عاطفی به آنها پاسخ 



   ۱۴۳ بر همدلي نوجوانان خود  حرمت رابطه

اطفی و روانی همدلی، آگاهی از افکار، احساسات و حاالت ذهنی دیگران اسـت  مشخصه ع
   88هاي مختلف اجتماعی است. ساز همانندسازي افراد با یکدیگر در عرصه که زمینه

دهد که  عفو، یکی از فضایل مبتنی بر گرمی و صمیمیت است و غالباً در صورتی رخ می
، کولـو   مـک  89.اه بـا آن، در فعالیـت باشـند   همرسپاسگزار فضایل عشق، همدلی، فروتنی و 

و  بین همدلی و عفـو و گذشـت را ثابـت کـرده     ۀرابط ،تجربیطور  به 90راچالو  ینگتونثور
. 2 ،کنـد  وسـاطت مـی   ،گذشـت  . همـدلی در ایجـاد رابطـه عـذرخواهی    1 :که اند هنشان داد
مبتنی بر همدلی (و نیز غیرهاي  مداخلهبیشتر از  ،مربوط به عفو مبتنی بر همدلیهاي  مداخله

نظـر   . قطع3 ،انجامند گیرد) به عفو و گذشت می اي صورت نمی بیشتر از مواردي که مداخله
پذیرد، هر قدر همـدلی بیشـتر باشـد عفـو و گذشـت نیـز        اي که صورت می از نوع مداخله

  آمیزتر خواهد بود. موفقیت
روابط مثبتی  91و همکاران، بستوندوستانه، همدلی است.  ریشه بسیاري از رفتارهاي نوع

رسـانی دیگـران در قالـب رفتارهـاي      دوستانه و گرایش به یاري بین همدلی و رفتارهاي نوع
هاي ضـروري و اساسـی    همدلی و اکتساب آن از مؤلفه 92.اند کردهسازمانی، گزارش  -مدنی

ف هـاي مختلـ   بین شکلرابطه معناداري یار است. پژوهشگران  براي تحول رفتارهاي جامعه
انسان در جریان یـک ارتبـاط عـاطفی و همدالنـه      93اند. یار و همدلی نشان داده رفتار جامعه

 ،تواند عواطف و احساسات خود را کنترل و رفتـار خـود را بـا انتظـارات افـراد جامعـه       می
هایی که شدت و ضعف آن در تعیـین میـزان    ترین مؤلفه از مهم 94هماهنگ و سازگار سازد.

هـا در همـدلی    شـخص مـؤثر اسـت، مؤلفـه همـدلی اسـت. انسـان        )رفتار حمایتی(کمک 
تـا جـایی کـه آن را نـاراحتی     شده از ناراحتی دیگران متأثر  برخی از آنان عمیقاً ؛ندا متفاوت

و تحت تأثیر بوده  اعتنا بی ستیزان، کامالً مثل جامعه ،آورند و برخی دیگر خود به حساب می
  95گیرند. حاالت عاطفی دیگران قرار نمی

دانشـجویان بـا احسـاس همـدلی زیـاد، در مقایسـه بـا        دریافتـه اسـت کـه     96کالیوپسکا
تـري بـه رفتارهـاي موجـب      هاي مثبت ، نگرشدارنددانشجویانی که کمترین حد همدلی را 

و منـد بـوده    بهـره خـود بهتـري     ، از حرمتبودهتري  سالمآنها ، شیوه رفتاري داشتهسالمتی 
 ۀنیـز در مطالعـ   97فشـباخ  سیمور. استدر آنها کمتر  احتمال سیگار کشیدن و مصرف الکل

اي مشخص بین همـدلی و رفتـار پرخاشـگرانه دسـت یافتـه       همدلی به رابطه ۀخود در زمین
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کنترل پرخاشگري و کاهش خشونت در جامعه، پـرورش   ةاست. او عقیده دارد بهترین شیو
لی به فرد دیگـر، در  همدلی است. تجربه برقراري ارتباط عاطفی مناسب یا دلبستگی و همد

  98شیوه سازگاري فرد بسیار مهم است.
همـدلی   99شناختی ارتباط مؤثر والـدین و فرزنـدان، همـدلی اسـت.     یکی از مبانی روان

با اختالالت رفتاري دختران دارد. این رابطـه تحـت   منفی معناداري  ۀرابطمادران و دختران 
همچنـین ارتبـاط مثبـت و معنـاداري بـین       100تأثیر موقعیت اقتصادي خانواده قـرار نـدارد.  

ضـمن اینکـه   وجـود دارد،  هر دو با تفکر تخیلی، و نیز کودکان،  102پذیري و نقش 101عاطفی
رفتارهاي مثبـت کودکـان در خـانواده و مدرسـه، متناسـب بـا میـزان همـدلی         هاي  گزارش

  103آنهاست.
ی و رضـایت  با همدلمستقیمی  ۀرابطکه هوش هیجانی باال  ه استنیز دریافت 104سالووي

یافته، افسردگی و اضـطراب اجتمـاعی پـایین،     هاي کنارآمدن سازش بین شخصی باال، سبک
کـه مقیـاس همـدلی،    ه اسـت  ز در پژوهش خود به این نکته رسـید نی 106ابوالقاسمی 105دارد.

  بینی و سنجش هوش هیجانی، اضطراب، افسردگی و استرس نوجوانان را دارد. توان پیش
که همدلی تحت تأثیر عوامل مختلف شخصیتی و موقعیتی قـرار   اند تحقیقات نشان داده

 و توان به عوامل ژنتیکی، عوامل مرتبط با جـنس، یـادگیري   گیرد. از جمله این عوامل می می
جفت از دوقلوهاي هشتصد هاي بیش از  برخی محققان پاسخ 107عوامل فرهنگی اشاره کرد.

 ،هاي مهم همـدلی  اند. مؤلفه سی کردهمیزان همدلی برر ةیک تخمکی و دو تخمکی را دربار
شـوند.   مثل نگرانی توأم با همدردي و نـاراحتی شخصـی، از عوامـل ژنتیکـی حاصـل مـی      

درصـد   32هاي میان افراد در نگرانی همدالنه و  درصد تفاوت 28اند که  محققان تخمین زده
هماهنـگ   هاي تجربی کـامالً  گرچه داده 108هاي شخصی، ژنتیک هستند. ها در نگرانی تفاوت

از قبیـل   ،هاي آینده فرد بخش با ویژگی نیست، لکن شواهدي وجود دارد که دلبستگی ایمنی
هـاي بـدون تعـارض بـا همسـاالن و       نفـس بـاال و تعامـل     عواطف مثبت، همدلی، حرمـت 

  109ساالن پیوند دارد. بزرگ
دارد که کودکان داراي دلبستگی ایمن، توانایی بـراي همـدلی و    چنین بیان می 110سروف

کـه  شـود   سازند. کنش متقابل همدالنه کـودك و مـادر سـبب مـی     همدل بودن را درونی می
احساس اعتماد و دوستی، درك دیدگاه دیگران و توجه و همدلی با  ةدربارچیزهایی کودك 
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  )غیـرایمن مـادر و کـودك   (تعـامالت غیرمناسـب    111دیگران در روابط اجتماعی یاد بگیرد.
هـاي   کند که شامل ناتوانی در تشـخیص و درك هیجـان   هایی را در کودك ایجاد می ویژگی

ل ئهاي خود و اشکال در توانایی همدلی و حل مسا هیجان  خود و دیگران، ضعف در تنظیم
هیجانی است، مجمـوع  هوش   هاي اصلی و از آنجا که این عوامل از مؤلفههاست.  تعارضو 

هـا نشـان    پـژوهش  112شـود.  هوش هیجـانی منجـر مـی     ها به تضعیف ضعف در این مهارت
همدلی عاطفی کودکان، ارتباط معناداري با درك همدالنه آنها از سـوي والـدین    دهد که می

  114بین توانایی همدلی مادران و دختران وجود دارد.نیز رابطه معناداري و  113،دارد
فرزندان را نیازمند تـالش در سـه بعـد مهـم     با رشد همدلی والدین  ایجاد و 115،احمدي

  داند: شناختی، عاطفی و ارتباطی می
مشاهده کرده  سازد که رفتار فرزند را دقیقاً والدین را ملزم می ،. مؤلفه شناختی همدلی1

و  . همدلی نیازمند آشنایی با تجربه رفتاري فرزنـد یابندخود آگاهی  هاي هو از معناي مشاهد
عواطـف او   و رفتـار فرزنـد بـر افکـار    آثار نظیر  ،آن رفتار است؛ اطالعاتیآثار نیز اطالع از 

  ندگی.هنگام رویارویی با مسائل مختلف ز
دادن بـه   نیازمنـد حساسـیت بـه احساسـات فرزنـد و گـوش       ،. مؤلفه عاطفی همـدلی 2
احساسات خویش است. ایـن احساسـات در قالـب کـالم، حرکـات یـا        رةهاي او دربا گفته

هـاي والـدین از    هـا نیازمنـد همـاهنگی دریافـت     شود. ایـن مؤلفـه   گر می اعمال فرزند جلوه
  است. عواطف فرزند با رفتارهاي فرزند

متمرکز بر انتقال این نکته بـه فرزنـد اسـت کـه والـدین او را       ،همدلی ی. مؤلفه ارتباط3
و احساسات کنونی او را دقیقاً دانسته تجارب و رفتارهاي فرزند  ةحقایقی درباردرك کرده، 

به فرزند منتقل شـود  اي  گونهکنند. به عبارت دیگر، همدلی مستلزم آن است که به  درك می
  کنند. که والدین او را درك می

هـاي  مثبت و معناداري بـین همـدلی نوجوانـان و رفتار    ۀاند که رابط پژوهشگران دریافته
 آن دسـته از مـردم چـین کـه در     ةبر اساس تحقیقـی دربـار   116، وجود دارد.والدینحمایتی 

سال) افرادي کـه در یـک خـانواده منسـجم رشـد       78ـ16کنند (سنین  کنگ زندگی می هنگ
اند، احساسات همدلی آنان بیشتر پرورش یافته است و بـه رفـاه حـال والـدین خـود،       کرده

همـدلی، بخـش مهمـی از     118بـایرن و  بـارون بـه نظـر    117ولیت بیشتري دارند.ئاحساس مس
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کنند. این افـراد، خویشـتن را    خودپنداره افرادي است که خویش را درگیر رفتار حمایتی می
ه خواهند برداشت خوبی از خویش بـ  ول و داراي مهار خود و کسانی که میئهایی مس انسان

  .کنند رنگ و شکیبا، توصیف می جاي بگذارند و هم
الم، بخش مهمی از نیازهاي اساسی انسان، نیازهاي عاطفی است که بـا اولـین   از نظر اس

هـاي   ییبسـیاري از اخـتالالت و نارسـا    ، ارتبـاط دارد. یعنـی همـدلی   ،مؤلفه رفتار حمایتی
دارد. همـه  ریشـه  توجهی به این نیاز اساسی و کمبود آن  شخصیتی، خُلقی و رفتاري، در بی

توجه دیگرانند و همچنـین نیازمندنـد کـه بـراي پـرورش       ها نیازمند محبت، عاطفه و انسان
و دیگـران را از عاطفـه و توجـه خـویش     کـرده  کماالت انسانی در خود، به دیگران محبت 

به این نیاز اساسی را مبـذول داشـته    ، توجه کافیدینی جامععنوان  به مند سازند. اسالم هبهر
هایی حساس نسبت به نیازهاي عاطفی دیگران را وجهه همت خویش   است و تربیت انسان

و ترغیـب آنـان و نیـز ارائـه الگوهـاي      مسـئله  ایجاد نگرش صحیح به طریق قرار داده و از 
  119ورد.کوشیده است براي برآوردن این نیاز اساسی بسترهاي مناسب را فراهم آ ،عملی

مطـرح شـده   مستقل و یگانـه   گاهی به صورتتوجه به این نیاز،  هاي اسالمی در آموزه
  است:

  120است. ایمانی با برادران دلی، هم: بهترین احسانامام على
  121به خدا نزدیک شوید. تان با همدلی و یاري برادران ایمانی :صادق امام

، دورى ، دورى کندورى کن که نباشد، از او دو خصلت است که در هر: «امام صادق
و ( همـدلی ؟ فرمود: نمازِ به وقت و مواظبت کردن بـر آن و  کن! عرض شد: آن دو چیست

  122».برادران) یاري
وجـود  بـا   کـردن  گذشـت جوانمردي، یعنـی عـدالت درحکومـت و    «علی علیه السالم: 

  123.»است (یا همدلی و یاري در دشواري) در معاشرت همدلیانتقام، و  بر ییتوانا
ـ که در واقع حاکی از نوعی نگاه ظریف  ري از موارد به صورت ضمنی و تبعیدر بسیا

در مـوارد بسـیاري    ،به ارضاي این نیاز توجه شده است. به عبـارت دیگـر   -استمسئله به 
کـه در مـورد خـود     چنـان  ،شـود  نوعی تداخل بین توجه به نیازهاي مختلف انسان دیده می

خواهد بار سـنگینی   فرد ناتوانی که می ،شود. براي مثال می نیازها هم چنین تداخلی مشاهده
را از جایی به جایی ببرد و پول کافی براي اسـتخدام بـاربر نـدارد و در عـین حـال از نظـر       
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پولی خود شـکوه   کسی و ناتوانی و بی خسته و افسرده است و از بی روحی و عاطفی کامالً
و هم نیاز عاطفی. در چنین موردي اگر کسـی   ، هم نیاز بدنیداردکند، هم نیاز اقتصادي  می

اگـر در   . همچنـین به او کمک مالی کند، از نظر بدنی و عاطفی نیز او را حمایت کرده است
بـر  دربه او کمک کند، این کمک، حمایـت عـاطفی و اقتصـادي را نیـز      حمل بارش شخصاً

ادران مـؤمن، نهـی   قرآن کریم از تصمیم بر عدم حمایت مـالی از بـر   گیرد. براین اساس، می
  فرماید: می

 که کنند یاد سوگند نباید هستند زندگی وسعت و) مالی( برتري داراي شما میان از که آنها
 عفـو  باید آنها ،نمایند دریغ خدا راه در مهاجران و مستمندان و نزدیکان به نسبت انفاق از

 و آمرزنـده  خداوند و! ببخشد؟ را شما خداوند دارید نمی دوست آیا .بپوشند چشم و کنند
  124.است مهربان

  فرماید: ثواب قرض دادن به برادر مؤمن می ةدربار پیامبر اکرمهمچنین 
 کوه وزن هم ،داده قرض که درهمی هر برابر در بدهد، قرض خود منؤم برادر به که کسی
 از کند، مدارا آن گیري بازپس براي اگر و داشت خواهد حسنات سینا، طور و رضوان اُحد،

  125.گذشت خواهد عذاب و حساب بدون جهنده، برق همچون صراط پلِ
گذشـت از  خواهی مکارم اخالق را بـراي تـو بـاز گـویم:      نمی« فرماید: مینیز  امام صادق

  126».بسیار به یاد خدا بودن، همدلی مرد با برادرش (و یاري او) با مال، خطاهاي مردم
  127را ندارند. اي نیست ومردم عادي طاقت آن البته این کارساده :فرمایند و در ادامه می

  فرماید: حمایت مالی از ایتام می ةدربار همچنین علی
حقوقشـان   گاهی گرسـنه بماننـد و   خدا را! خدا را! درباره یتیمان، نکند آنان گاهی سیر و

رپرسـتی  فرمود: کسی کـه یتیمـی را س   شنیدم که می خدا . به راستی از رسولشودضایع 
  128.کند خداوند بهشت را براي او واجب می ،نیاز شود کند تا بی

جنـدب   ابـن بـه  در خصـوص پنـاه دادن بـه دورافتادگـان از وطـن،       طور امام صادق همین
کنم که دور از وطـن را پنـاه    همانا نماز کسی را قبول می :خداي عزّوجلّ فرمود«ند: ا ه فرمود
  129»دهد.

 ،حمایت عاطفی در آنها وجهه غالـب رفتـار حمـایتی اسـت    البته مواردي هم هست که 
  :ندا هفرمود رسول حضرتباره  . در ایندست نوازش بر سر یتیم مانند کشیدن
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راضى نباشد پس باید کـه   این معنا اش نیاید و از هر که قساوت قلب داشته باشد که گریه
شود دل  بمالد که نرم مىنزدیک خود آورد یتیمى را و با او مهربانى کند و دست بر سر او 

  130.به درستى که یتیم را حقى عظیم هستـ تعالى شانه ـ الهى به اذن او 
، از صرف عیادت بیمار بـدون توجـه و تـالش در مـورد بـرآوردن نیازهـاي دیگـر او       حتی 

تأکیـد فرمـوده کـه     رسـول خـدا  کـه   مواردي است که به آن سفارش شـده اسـت، چنـان   
  131.بروندو به عیادت بیمار کت کرده شرتشییع جنازه مسلمانان در 

هر گـاه یکـى از آن دو یـا هـر دو     « اند: در مورد اکرام سالمندان نیز تأکید شده و فرموده
آنها نزد تو به سن پیرى و شکستگى برسند (آنچنـان کـه نیازمنـد بـه مراقبـت تـو باشـند)        

  132»کمترین اهانتى به آنان مکن.
بزرگـان را احتـرام   «روایت کرده است که آن حضرت فرمـود:   اهللا از رسول امام رضا

کرده و بر کودکان رحم آورید، وظیفه خود را در قبال خویشان نزدیک به جاى آورید و بـر  
  133».آن مراقب باشید

شـود   مثل مواردي کـه توصـیه مـی    ،جنبه عاطفی دارد در موارد اندکی نیز حمایت صرفاً
 134»همانا، مؤمنین برادران یکدیگرنـد « یگر داشته باشند:ن ارتباط عاطفی نزدیک با یکدامؤمن

  135».ندا با یکدیگر مهربان و عطوف«یا 
بر زبان کرده و آن را همسران نسبت به یکدیگر اظهار محبت همچنین سفارش شده که 

از خدا درباره دو ناتوان بترسید: یتیم و زن؛ به درستی کـه  « ند:ا هفرمود خدا رسول. بیاورند
  136»اش بهتر باشد. ا کسی است که براي خانوادهبهترین شم

نیـز در   خـدا  رسـول  137.»زنانتان را دوسـت بداریـد  «ند: ا هفرمود امام صادقهمچنین 
ایـن سـخن مـرد بـه زن کـه دوسـتت دارم هرگـز از دل زن بیـرون         «: اند بیانی دیگر فرموده

  138.»رود نمی
خـویش را بـه دور از    فرزنـدان کـه  کنـد   به والدین توصیه مـی طور رسول گرامی  همین

خـود را شـادمان    ۀکسی که دختربچ« خرافات جاهلی و به شکل فراجنسیتی دوست بدارند:
  139»اي از فرزندان اسماعیل ذبیح را آزاد کرده باشد. کند مانند کسی است که بنده

و  ،هـاي مثبـت بـه رفتـار حمـایتی      هـا و بیـنش   فرهنگ اسالمی از طریـق ارائـه نگـرش   
 ،سـو  هاي دیگران و عدم کمک به نیازمندان از یـک  اعتنایی به گرفتاري یهاي منفی به ب بینش

 ،هـا و تهیـیج روانـی از سـوي دیگـر      و از طریق برانگیختگی عاطفی و باال بردن حساسـیت 
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گونه تربیـت کنـد کـه بـا دیگـران همـدلی داشـته         افراد را از نظر شخصیتی آنکه کوشد  می
  140باشند.

مستقیم یا غیرمسـتقیم  طور  به رد بسیاري وجود دارد کهدر منابع اسالمی موا ،به هر حال
رسیدگی به حال ایتام، توصیه به مردان در مـورد  شده است. موضوع رفتار حمایتی توجه به 

ان خود، عیادت بیماران، توجه خاص به فرزندان دختـر، رسـیدگی بـه حـال     رتوجه به همس
خصــوص والــدین و ب ،هــا، توجــه خــاص بــه ســالمندان هــا و از وطــن دورافتــاده غریــب

شـده  توجـه  بـه آن  گسـترده  طـور   بـه  در منـابع اسـالمی  از مواردي است که خویشاوندان، 
  141است.

هـاي   ویژگـی حوزه تأثیرهـاي   ةها و مطالعات محقق دربار   کنجکاويدر پی این پژوهش 
 ابـ خـود    سازه مهمی چـون حرمـت   رابطهو بررسی  آنها،اجتماعی روانی افراد بر رفتارهاي 

و نتـایج  صـورت گرفتـه    (به عنوان ویژگی نافذ در میزان و نـوع رفتـار اجتمـاعی)    همدلی
تا بـا پیگیـري بیشـتر، راهکـاري      گیرد میمراکز تأثیرگذار بر اجتماع قرار در اختیار  ،حاصل

براي کنترل رفتارهاي اجتماعی و روشی مناسب براي ایجاد یا اصالح ایـن رفتارهـا   مناسب 
خـود    که آیا بین سطح حرمت ستها   پاسخ این پرسشدرصدد ژوهش بنابراین، پارائه کنند. 

 هـاي حرمـت   مؤلفـه  همبستگی وجود دارد؟ آیا بین خردهو میزان همدلی در دوره نوجوانی 
 وجنسـیت  اي بـین   رابطـه همبسـتگی وجـود دارد؟ آیـا    هـاي همـدلی،    مؤلفـه  و خردهخود  

 ؟وجود دارد و همدلی، خود  همبستگی بین حرمت

  تحقيق روش
در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی استفاده شده اسـت. در ایـن روش، هـم بـه توصـیف      

هاي خاص توجه شده اسـت و هـم بـه ارتبـاط برخـی        وضعیت جامعه آماري از نظر متغیر
هاي مورد بحث با یکدیگر ارتباط دارنـد یـا     ها پرداخته شده تا مشخص شود آیا متغیر  متغیر

تواننـد بـر    عواملی که مـی  142؟کنند ر چه شرایطی با هم تغییر میخیر؟ در صورت ارتباط، د
کننـده در نظـر گرفتـه     مثابه متغیر مسـتقل و تعـدیل   متغیر وابسته (همدلی) تأثیر بگذارند، به 

است کـه  گفتنی توانند نمره همدلی فرد را کاهش یا افزایش دهند.  ها می  شوند. این متغیر می
ـ  خـود    حرمـت  هـاي  نمرهدر این تحقیق،  متغیـر  ، عوامـل و سـایر   ،متغیـر مسـتقل   ۀبـه منزل



۱۵۰     ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان  

چـون میـزان    ،هاي مختلفی   در میزان همدلی، به مؤلفه کننده در نظر گرفته شده است.  تعدیل
  تحصیالت و شغل والدین، شرایط محل سکونت و جنس فرد توجه شده است.

  گيري جامعه آماري، گروه نمونه و روش نمونه
اسـت.   آموزان کالس سوم مقطع راهنمایی شهر مقدس قم دانشجامعه آماري این پژوهش، 

گیـري بـه صـورت     سال است. نمونه 16ـ15پسر)  104دختر و  116نفر ( 220حجم نمونه، 
کـه   هگیري، مدرسه بود . در مرحله اول، واحد نمونهه استاي در دو مرحله انجام شد خوشه

و  3به صورت تصادفی از میان مدارس راهنمایی دو ناحیه آموزشـی متفـاوت شـهر (ناحیـه    
. در مرحلـه  ه اسـت مدرسه دخترانه) انتخاب شـد  2مدرسه پسرانه و  2مدرسه ( 4)، 4ناحیه

هـاي هـر مدرسـه      که به صورت تصادفی از میان کالس هگیري، کالس بود دوم، واحد نمونه
  .ه استکنار گذاشته شد ،نامه ناقص پرسش 26که ذکر است  . الزم بهه استانتخاب شد

  ابزار گردآوري اطالعات
 کـوپر  اسـت.  اسـمیت  کوپرخود   حرمت هنام پرسشابزار گردآوري اطالعات متغیر مستقل، 

و  راجـر نظـري کـه روي مقیـاس     خود را بر اساس تجدید  ) مقیاس حرمتم1967( اسمیت
 همـاد  8سؤال دارد که  58نامه  ) این پرسشAرم اصلی (. فکرده استانجام داد، تهیه  دیموند

ســنج اســت و بــراي کودکــان و  دروغ 13،20،27،34،41،48،55و  6هــاي    یعنــی شــماره ،آن
ا بـراي سـنین بـاالتر نیـز قابـل      ه چند با تغییر عبارترود. هر سال به کار می 16ـ5نوجوانان 

انـد از:    س اسـت کـه عبـارت   مقیـا  ایـن آزمـون، شـامل چهـار خـرده      همـاد پنجاه . استاجر
اي  مدرسـه عمومی (کلـی)، خوداجتمـاعی (همگنـان)، خودخـانوادگی (والـدین)، خود     خود

  .است  نشان داده 70/0و روایی آن را  88/0 اعتبار این آزمون را اسمیت کوپر(تحصیلی). 
هـاي     گذاري این آزمون به صورت صفر و یک است؛ بـه ایـن معنـا کـه مـاده      شیوة نمره

ــماره  پاســخ  57 و 47 ،45 ،36 ،32 ،30 ،29 ،28 ،24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،14 ،10 ،5 ،4 ،2ش
ها به صورت معکوس است؛ یعنـی   گیرد و بقیه پرسش بلی، یک نمره و پاسخ خیر، صفر می

ی کـه  یهـا   هگیرد. بدیهی است که حداقل نمر پاسخ خیر آنها، یک نمره و پاسخ بلی، صفر می
هشـت  دهنـده از   خواهد بود. چنانچـه پاسـخ   ،پنجاهو حداکثر  تواند بگیرد صفر یک فرد می

و بـوده  نمره بیاورد، بدان معناست کـه اعتبـار آزمـون پـایین     چهار سنج، بیش از  دروغ هماد
  آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از چیزي که هست جلوه دهد.
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فهرسـت  «نامـه   پرسـش ، »(همـدلی) «اطالعات مربوط به متغیـر وابسـته    گردآوري ابزار
مقیـاس   خرده سه و جمله 21است. این ابزار خودسنجی،  143دیویس» هاي بین فردي واکنش

ایـن مفهـوم اشـاره دارد بـه عواطـف دیگرگـراي       (144اند از: نگرانی همدالنـه   که عبارتدارد 
و اتفاقـات)   درك چیزها (اشیا یتوانای(146پذیري ، دیدگاه145حاصل شده از درك نیاز دیگري

) دیگران؛ نه از نگاه خود یا توانایی ما در درك تفکر، احساسات و هیجانات دیگراناز نگاه 
ماننـد اضـطراب، نگرانـی،     ،واکنش منفی و هیجـانی متمرکـز بـر خـود    (147اندوه شخصیو 

  148).درك یا فهم وضعیت عاطفی یا شرایط احساسی دیگرانسبب ناراحتی؛ به 
کرونبـاخ را بـراي هـر سـه      ، ضـریب آلفـاي  م1994و  1980در سـال   دیویسهمچنین 

آزمون مجدد را نیز پـس  -ی آزمونی. او پایاه استگزارش کرد 77/0ـ71/0مقیاس بین  خرده
گذاري ایـن   شیوة نمره 149گزارش نموده است. 80/0ـ   62/0اي، بین  هفتهچهار از یک دوره 

مستقیم د، به صورت هاي الف تا  گزینهاست؛ به این معنا که اي  چهارنمرهآزمون به صورت 
، 17، 16، 13، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1هـاي   کنند. مـاده  دریافت می 4ـ1 هاي و معکوس، نمره

بــه ) 15و  14، 12، 11، 10، 4(هــا  و بقیــه پرســش بــه صــورت مســتقیم 21و  20، 19، 18
کـه یـک فـرد     یهـای  ه  بدیهی است که حـداقل نمـر   کنند. نمره دریافت می صورت معکوس

  خواهد بود. 84و حداکثر  ،21تواند بگیرد  می

  هاي پژوهش يافته
کنندگان، حداقل و حداکثر امتیاز، میانگین و انحراف اسـتاندارد   ، تعداد شرکت1در جدول شماره 

  .آنها، ارائه شده است هاي زیرمقیاسخود و همدلی و  دست آمده از متغیر حرمت  ههاي ب نمره
  آنها هاي زیرمقیاسخود و همدلی و   هاي توصیفی متغیرهاي حرمت شاخص: 1جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین حداکثر  حداقل  تعداد 
  خود  حرمت

  خود کلی  حرمت

  خود تحصیلی  حرمت

 خود اجتماعی  حرمت

 خانوادگیخود   حرمت

 همدلی

 اندوه شخصی

   پذیري دیدگاه

 نگرانی همدالنه
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همـدلی، وجـود   و خود   سطوح حرمتبین  مثبتهمبستگی  آیا که الؤساین  پاسخ بهبراي 
  .است آمده 2درجدول نتایج آن  که هاز ضریب همبستگی استفاده شد ،دارد

  هاهاي آن همدلی و زیرمقیاس خود و میزان  سطح حرمت: همبستگی میان 2جدول 

  متغیرها
 حرمت

  خود 
ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  کلی

ضریب 
  تعیین

خود   حرمت
  تحصیلی

ضریب 
  تعیین

خود   حرمت
  خانوادگی

ضریب 
  تعیین

خود   حرمت
  اجتماعی

ضریب 
  تعیین

  همدلی
 .02 اندوه شخصی
  نگرانی همدالنه

   .03 پذیري دیدگاه
N=194      **P<0.01      *P<0.05 

هـاي آن   زیرمقیـاس و  خـود   سـطح حرمـت  شـده بـین    بر اساس ضریب همبستگی محاسبه
 )اجتمـاعی خود  خـانوادگی و حرمـت  خود  تحصیلی، حرمتخود  کلی، حرمتخود  حرمت(

پـذیري)،   هاي آن (اندوه شخصـی، نگرانـی همدالنـه و دیـدگاه     با میزان همدلی و زیرمقیاس
امـا میـزان انـدوه     ،اي نـدارد  خود با میزان همـدلی رابطـه   سطح حرمتشود که  مشخص می

رابطه معکوس و معنـاداري دارد و   ،هاي آن زیرمقیاسخود و همه   شخصی با سطح حرمت
 هـاي  زیرمقیـاس خـود و    با سـطح حرمـت   پذیري دیدگاهزان میمثبت و معناداري بین  ۀرابط

به عبارت وجود دارد.  اجتماعیخود  خانوادگی و حرمتخود  تحصیلی، حرمتخود  حرمت
آن، میزان اندوه شخصی کاهش یافته و  هاي زیرمقیاسخود و  سطح حرمتدیگر، با افزایش 
اي بـین   رابطـه آیا «سوم که  الؤسبه منظور بررسی افزوده خواهد شد. پذیري بر میزان دیدگاه

از ضریب همبستگی کمـک  » ؟وجود دارد و همدلی، خود  همبستگی بین حرمت وجنسیت 
  شده است.بیان  4و  3هاي  در جدولدست آمد  بهنتایج  ه وگرفته شد

  در بین پسران هاهاي آن همدلی و زیرمقیاس خود و میزان  سطح حرمت: همبستگی میان 3جدول

ضریب   خود حرمت  متغیرها
  تعیین

خود  حرمت
  کلی

ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  تحصیلی

ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  خانوادگی

ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  اجتماعی

ضریب 
  تعیین

 همدلی

    اندوه شخصی

 نگرانی همدالنه

 پذیري دیدگاه

N=94        **P<0.01      *P<0.05 

همــدلی و  و خــود  متغیرهــاي حرمــتشــده بــین   بــر اســاس ضــریب همبســتگی محاســبه
 بـین سـطوح حرمـت   ارتباط معکوس و معناداري شود که  ، مشخص میهاهاي آن زیرمقیاس
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وجود  آنها میزان اندوه شخصیخودکلی و اجتماعی پسران با   حرمتهاي  زیرمقیاسخود و  
در پسران، کلی و اجتماعی خود  حرمت خود،  سطح حرمتدارد. به عبارت دیگر، با افزایش 

خـود و دو    سـطح حرمـت  اما  ،عکس  کند و به میزان اندوه شخصی آنها کاهش پیدا میتنها 
شـده   ضریب محاسبهندارد.  اي رابطهپذیري و نگرانی همدالنه  میزان دیدگاه با آن زیرمقیاس

آنها اثر مثبـت   پذیري دیدگاهنیز تنها بر  خود تحصیلی پسران  دهد که سطح حرمت ینشان م
نگرانی همدالنه پسران، با سطح  ،دهد ینشان م 3که جدول شماره  و معناداري دارد. همچنان

  ندارد.اي  رابطهآن هاي  زیرمقیاسخود و   حرمت
  در بین دختران هاهاي آن همدلی و زیرمقیاس خود و میزان  سطح حرمت: همبستگی میان 4جدول

ضریب   خود حرمت  متغیرها
  تعیین

خود  حرمت
  کلی

ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  تحصیلی

ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  خانوادگی

ضریب 
  تعیین

خود  حرمت
  اجتماعی

ضریب 
  تعیین

  044.  032.  073.-  032.-  018.- همدلی

 11. **332.- 10. **315.-  اندوه شخصی
 -.237* .06  -.193  -.091  

  003.  036.  135.-  022.  009.- نگرانی همدالنه

  162. 04. *202. 04. *210. 05. *226.  07. **265. پذیري دیدگاه

N=100      **P< 0.01      *P< 0.05   

همــدلی و  و خــود متغیرهــاي حرمــتشــده بــین    بــر اســاس ضــریب همبســتگی محاســبه
 بـین سـطوح حرمـت   رابطه معکوس و معنـاداري  شود که  ، مشخص میهاهاي آن زیرمقیاس

 آنهـا،  میـزان انـدوه شخصـی   خود کلی و تحصیلی دختران با  حرمتهاي  زیرمقیاسخود و  
در خود کلی و تحصیلی   حرمت خود،  سطح حرمتدارد. به عبارت دیگر، با افزایش وجود 
خود و   سطح حرمتاما  ،عکس و بهکرده میزان اندوه شخصی آنها کاهش پیدا تنها ، دختران

ضـریب محاسـبه   ندارد.  اي رابطهپذیري و نگرانی همدالنه  میزان دیدگاه با آن زیرمقیاسدو 
خود کلی، تحصیلی و خانوادگی دختـران    حرمت خود،  دهد که سطح حرمت یشده نشان م

نشـان   4که جدول شماره  همچنان دارد. آنهاپذیري  میزان دیدگاهبا ري و معنادا مثبتارتباط 
 اي نـدارد.  آن رابطـه هاي  زیرمقیاسخود و  نگرانی همدالنه دختران، با سطح حرمت ،دهد یم

درصـد تغییرهـاي انـدوه     5/11، دختـران در خـود کلـی و تحصـیلی      حرمت خود،  حرمت
درصـد   2/7 یلی و خانوادگی دختران،خود کلی، تحص  حرمت خود،  حرمت و آنها شخصی

  کند. و بقیه را عوامل دیگر تبیین میکرده را تبیین ایشان پذیري  تغییرهاي دیدگاه
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 t  به منظور بررسی نقش عامل جنسیت در میزان همدلی دو گـروه آزمـودنی از آزمـون    
  است.شده منعکس  5که نتایج آن در جدول  هاستفاده شد

  مقایسه میانگین همدلی بین دختران و پسران :5جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي tمقدار  سطح معناداري Fمقدار  میانگین  جنس

  دختر


  
  پسر

  

دختـران  معناداري بین دو گروه  تفاوت همدلی میزان ،آمده است 5طور که در جدول  همان
  عامل جنسیت با میزان همدلی رابطه دارد.که توان گفت  می ،بنابراین .و پسران وجود دارد

  گيري نتيجه
توان چنین تبیین کرد: از یک  همدلی را می و خود حرمت متغیرهاي معنادار بین ۀفقدان رابط

 در است و جداسازي قابل ،خود به عالقه و خود  صالحیت سطح دو در خود  طرف حرمت
 کـه  اسـت  اجتمـاعی  ارزش احساس نوعی خود، به عالقه رشدیافتگی خود، به عالقه سطح

 اسـت کـه   چندبعـدي  اي همـدلی سـازه   ،کند. از طرف دیگر می تجربه را آن خود درون فرد
 نگرانـی  و دیگرمحـور  همدالنه احساسات دیگران، دیدگاه درنظرگرفتن براي شامل توانایی

هـا   اما آزمودنیاست. فردي  بین شرایط در تنش و نگرانی احساسدرمانده و نیز  افراد براي
عدم رشدیافتگی الزم سبب برند) به  در این پژوهش (که در آغاز مرحله نوجوانی به سر می

هاي انسان پخته و رشـدیافته   آن را از ویژگی آلپورتدادن مفهوم خود (طبق آنچه  در توسعه
ایـن درحـالی    ،بین این دو متغیر نشـان دهنـد  را زم اند همبستگی ال کند) نتوانسته معرفی می

 ،خـود و همـدلی مشـاهده شـود      بـین حرمـت  همبستگی مناسـبی  رفت  است که انتظار می
نیـز وجـود تناسـب     هاي مراحل رشد اخالقی از نظر کلبـرگ  طور که از جمله ویژگی  همان

رهـون دسـتیابی   و ایـن قابلیـت و توانـایی م   بوده هاي شناختی  رشد اخالقی با رشد قابلیت
رابطـه   ،اگر در پژوهشی دیگـر که شود  بینی می پیش ،نوجوان به تفکر انتزاعی است. بنابراین

انـد، انجـام گیـرد     هاي دیگري که به پایان دوره انتزاعی رسـیده  این دو متغیر را در آزمودنی
محقـق   تـاکنون  یافـت. ضـمناً   ) دستمثبتیبه رابطه معنادار  شاید به نتایج دیگري (احتماالً

  باشد.کرده نتوانسته به پژوهشی دست یابد که رابطه این دو متغیر را بررسی 
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حکایـت از آن   ،خود  پذیري با سطح حرمت مثبت معنادار بین میزان دیدگاه هداشتن رابط
 دیـدگاه  نظرگـرفتن  در اند آمادگی الزم را براي هاي پژوهش حاضر توانسته دارد که آزمودنی

هرچنـد بـراي داشـتن     ،دسـت آورنـد  ه همدلی است) ب ههاي ساز مؤلفهدیگران (که یکی از 
نیازمند گذر زمـان و رسـش کـافی از نظـر شـناختی و       ،رابطه مثبت معنادار با سازه همدلی

  عاطفی هستند.
که جنسیت با میزان همـدلی رابطـه دارد و   دارد یافته دیگر تحقیق حاضر حکایت از آن 

هـاي   هستند. این یافته را بر اسـاس اصـل تفـاوت   مند  بهرهدختران بیش از پسران از همدلی 
تـر   و حسـاس  ،توان چنین تبیین کرد که غلبه بعد عاطفی در دختران فردي بین زن و مرد می

 ،ثیر قرار گرفته و در نتیجـه أتر بودن جنس مؤنث، زودتر و بیشتر از پسران تحت ت و ظریف
 نشـان  نیـز طـی تحقیقـی    150همکـاران  و يآباد فیضاین تفاوت معنادار را نشان داده است. 

 جملـه  از. گیـرد  می قرار موقعیتی و شخصیتی مختلف عوامل تأثیر تحت همدلی که ندا هداد
 فرهنگـی  عوامـل  و یـادگیري  جنس، با مرتبط عوامل ژنتیکی، عوامل به توان می عوامل این

 همـدلی  بیشـتر  مـردان در مقایسـه بـا    زنـان  ه است کـه نیز نشان داد 151استید من کرد. اشاره
در  ،دختـران  بـراي  بـاالتري  هاي در پژوهش خود، نمرهنیز  152فارینگتون و جولیف کنند. می

 هـاي  تفـاوت سـبب   به یا زنان. اند نشان داده شناختی و عاطفی همدلی درمقایسه با پسران، 
 153.دهنـد  مـی  نشـان  همـدلی  مـردان،  از بیشـتر  ،فرهنگـی  هـاي  تفاوتعلت  به یا و ژنتیکی

در مقایسه  دختر نوجوانان که اند داده نشان خود هاي پژوهش در 154همکاران و آمبروسیو دي
  .کنند می دریافت باالتري نمره همدلی مقیاس در پسر نوجوانانمقایسه با 
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