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خودتنبیهی11دردناکیهستندکهبهترتی بررفتارهایاا

مقدمه
عل روانشناسیفقطخاصپرداختنبهبیماریهای

عیوششخصیتیتمرکهدارند(فیشرواکسالین2006،؛

روانااینیسااتوبایاادبااههماااناناادازهکااهبااهدرمااان

تانگنیودیرینگ)2002،ودرواقعانواامیاکعمال

بیماااریهاااماایپااردازد،بااهسااالمتیوارتقااایکیفیاات

اشتباه،ممکاناساتباهافکاار،احساسااتورفتارهاای

زناادگیافاارادنیااهتوجااهکنااد(ساالیگمنوساایکهنت

خودتخریبیمنورشود(ول،دیشیاوواکینی)2008،و

میهالی.)2000،روابطنهدیکودوطرفهازاجاهاءمها 

زندگیدرمیانایاناحساسااتاغلا باعاممایشاود

هاومؤلفهضروریروانشناسیاجتمااعی

زندگیانسان

خطاکارکمتربهخودارزشواحترامبگاذارد(دیلاون،

محسااوشماایشااوند(مااایرز2010،؛ساااریکامواکااین،

)2001وباااهجهاااترهااااییازایااانعواطاا منفااای

.)2013روابااطنهدیااکازآندسااتهروابااطاجتماااعی

روانشااااااناختی،خطاکااااااارانمکااااااررادرگیاااااار

هستندکهصفاتمثبتبسایاری همياون خودبااوری،1

خودبخشایشگری12مایشاوند(ماککانال،دیکساون،

شااادی،2نشااا 3وهماااهنگیراموجاا ماایشااوند

فینچوهولمه.)2012،خودبخشایشگریبهعنوانیکای

(فردریکسااااون2002،؛شاااایوتا،کااااام وس،کلتناااار،

ازمفاهی معنویوصفاتمثباتشخصایتوباهعناوان

هرتنشااتاینوفیلی ااات،)2004،اماااهمينااینماایتواننااد

مه ترینبُعدبخشش،تقریبااکشا نشادهبااقیماناده

صفاتمنفایهمياونآسای پاذیری،خشا ،تحقیارو

نظریاااهپاااردازانو

اسااات(هاااالوفینياااام.)2005،

تنهاییراه موج شاوند(ساراساونوداک.)2001،

پژوهشگرانبهتازگیتوجهخاودراباهسامتسااختار

لحظاتیوجودداردکهفردباارتکاشخطادررابطاهباا

روانشناختیمه بخششدرونفردیجلا کاردهاناد

دیگاااران،خاااودویااااشکساااتدررعایاااتکاااردن

(هاااالوفینياااام2008،؛دیلاااون2001؛ورتینگتاااون،

اسااتانداردهایشخصاای،4اسااتانداردهایدیگاارانیااا

.)2006خودبخشایشگرییاکعمالآگاهاناه ،فرایناد

استانداردهایمعنوی5دچارعملخطامایشاود.زماانی

خطییاافراینادمصاالحهآمیاهباهوسایلهجاایگهینییاا

برایقربانی(7کسایکاهباراثارآسای 

کهخطاکننده6

حاذفگنااهویاااشارمکاهازطریا باهعهادهگاارفتن

واردهرنویاادهخاااطرشاادهاساات)هماادلی8ماایکناادو

مسلولیت،تالشدرجبرانکردن،ارزشنهادنبهخاود

مساالولیتماایپااذیرد،اغلاا پشاایمانیرابااهصااورت

باوجودمحدودیتهااواصاالننقاصهاایرفتااریو

احساسگناه9ویاسرزنشخاود10تورباهمایکناد.باه

شخصاایتیبوجااودماایآیاادودرارتبااا باااخطاهااای

احساااسهااای

عبااارتدیگاار،احساااسگناااهوشاارم،

بااینفااردی،درونفااردیویااامعنااویانوااامماایگیاارد
(مککاناال2009،؛تااانگنی،بااونودیرینااگ.)2005،

1 self-beliefness
2 happiness
3 vivacity
4 personal standards
5 spiritual standards
6 offender
7 victim
8 empathy
9 guilt
10 self- taunt

فرایناادخودبخشایشااگریماایتوانااددرشااخصایواااد
عواط منفیهمياونخشا ،رنواش،احسااسگنااه،
شرم،سرزنشخود،افسردگی،اضطراش،تأس وغا 
11 toxic intropunitive feelings
12 self forgiveness
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الگویساختاریتأثیرشدت

واندوهنماید؛بهمحضاتمامفرایندخودبخشایشاگری،

خودکشینیهباشد،زیراخودبخشایشگریبارایسابک

فرد،ازاحساساتمنفینسبتبهخودرهاشدهوآنهاارا

کردناحساسگناهوشرماست(اوری.)2008،هاالو

بااااحساساااتمثبااتازقبیاالهماادلی،شاافقت،مهربااانی

فینيام()2008دریافتندتخطیهایشدیدتربهاحسااس

مینمایاد(باریوورتینگتاون،
وعش بهخودجایگهین 

گناهوشرمساریبیشترمایانوامادکاهبارایباهوقاوب

 .)2001

پیوسااتنخودبخشایشااگریبایاادحاالوفصاالشااوند.

سکین()2002بیانمیکندکاهخودبخشایشاگری

افاارادیکااهمرتکا خطاااماایشااوند،ازطریا تاانش،

حاصلآگاهیازاینامراستکاه«نگهداشاتنکیناهو

ناراحتییاتأس ،احساسگناهوشرمکردهکهبهطور

دلخوریازیکرویدادروشمناسابیبارایرهااییاز

منفیبااخودبخشایشاگریدرارتباا اسات(اساتر ن،

وضعیتخشا وسارخوردگینیسات».دیلاون()2001

 .)2007زار( )2004بهرفتارهایدلوویی2اشارهنماود

معتقااداسااتخودبخشایشااگریشاااملبازسااازیعااهت

کهتخطایگاراندرپاساخباهفشاارهایدرونای،ازآن

نفسمیشودوازسهمرحلهتشکیلشدهاسات:مرحلاه

استفادهمیکنندوشاملمعذرتخواهیوطل بخشش

اولوجودیکعملنادرستیاخطایعینایوعملای،

ازفردقربانیاست.ویتولیت ،دویکوبائر()2002باه

مرحلهدومغلبهبراحساسبادیکاهتوساطایانخطاا

ایااننتیوااهدسااتیافتناادکااهوقتاایگناهکااارانتصااور

تحریکشدهاست،مرحلهسومایواادپاذیرشدرونای

بخشایشازکسیمیکردندکاهدرباارهاوخطااکارده

ازخوددرشخصخطاکار.زمانیکهانساانهااخاودرا

بودناااد،درکآنهااااازخودبخشایشاااگریافاااهایشو

میبخشند،احساسات،اعمالواعتقاداتآنهاادرماورد

احساساتاخالقیآنهابهباودماییافات.هاالوفینياام

خودمثبتترمیشود،دوبارهشاروبباهدوساتداشاتن

()2005نیااهبااهرابطااهبخشایشااگریادراکشاادهبااا

خودمیکنندوباورمیکنندکهافرادیارزشمندهستند

خودبخشایشگریپیبردندکهعباارتازمیهانایاسات

(ول،دشیاوواکینی .)2008،

کهیکخطاکاراعتقاادداردفاردقرباانیاورابخشایده

خودبخشایشگریافاهایشدهنادهاحتارامباهخاود،

استوبااافاهایشهیواانهاایروانشاناختیمثباتدر

سااالمتروان(1جاااکینتو،)2007،رضااایتاززناادگی

شااخصخطاکااارهمااراهاساات.هميناایناحساسااات

(تام سون،اسنایدر،هافمن،میشاییل،راسموسن،بلینگهو

همد نهمیتواندیکابهارمه دردرکاینمطلا از

همکااران)2005،وکااهشدهناادهنتاای منفایازقبیاال

سویافرادخاطیباشدکهبهخودبخشایشگرینیازمناد

اضطراشوافسردگیاست(ماالتبی،ماکاساکیلودی،

هستند(مککانال،دیکساون،فیانچوهاولمه.)2012،

.)2001دردورنوشدخیالدراحسااسشارموگنااه

مطالعاااتنشاااندادهاسااتخطاکااارانیکااهخااودرا

میتواندبهآسی روانشناختیوجسمانیوتأثیرمنفای

بخشاایدهانااددرمقایسااهباااخطاکااارانیکااهخااودرا


برجنبههایمختل زنادگیمنوارشاودکاهحااکیاز

نبخشیدهاندنسبتبهقرباانیهمادلیبیشاتریداشاتهاناد

اهمیااتخودبخشایشاااگریاساات.خودبخشایشاااگری

(زکمایسترورومرو .)2002،3

ماایتواناادعاماالمحافظااتکنناادهدربراباارریسااک

1 mental health

2 conciliatory behaviors
3 Zechmeister & Romero
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ورودبهدانشگاهباباروزت ییاراتزیاادیدررواباط

طری ا رفتارهااایدلوااوییوطل ا بخشااشازقربااانی

اجتماااعیوانسااانی،ازجملااهشااکلگیااریشاابکههااای

تسااکینماایدهاادکااهایااناماارباااتوجااهبااهدرک

اجتماعیجدیدهمراهاسات(اوربای،اسانلوکاالیس،

بخشایشاااگریازجانا ا قرباااانیباااهتساااهیلفرایناااد

)2009ورویدادنبعضیخطاهایانساانینیاهدرایان

خودبخشایشگریمنورخواهدشد.اینکهاحساسگنااه

تعامالتاجتناشناپذیراست،شخصبهدنباالارتکااش

وشااارمدرمقایساااهبااااهمااادلیچاااهتااااثیراتیبااار

تخطی،درگیرهیواناتمنفای(اضاطراش،بایارزشای،

یمیتوانادداشاتهباشادوآیاااحسااس

خودبخشایشگر

عهتنفسپایینو)...مایشاودکاهبااتوجاهباهتاأثیر

گنااااهبااااکااااهشرفتارهاااایدلوویاناااهقاااادراسااات

اثباااتشاادهخودبخشایشااگریدرکاااهشیااابرطاارف

بخشایشااااااااگریادراکشاااااااادهودرنهایاااااااات

ساختنهیوانهایمنفیناشیازاحساسگنااهوایوااد

خودبخشایشاااگریراتحاااتتااااثیرقاااراردهاااد،از

رشداخالقی،باهایانترتیا شناسااییوتعیاینرواباط

ویژگیهایمتماایهمادلایانپاژوهشاسات.بناابراین

مت یرهاییکهممکناستدرفراینادخودبخشایشاگری

هدفاصلیبررسیتاثیرشدتتخطی،احساسگنااهو

نقشداشتهباشند،ضروریبهنظرمیرسد،چراکهایان

شرمساریبهعنوانمت یرپیشبینورفتارهاایدلواویی

یروانشناسیمثباتنگارجاایداشاتهو


درحیطه
مقوله

وبخشایشاااگریادراکشاااده1باااهعناااوانمت یرهاااای

هدفاصلیآنارتقایبهداشتروانیفارداسات.ایان

واسطهایبرخودبخشایشاگریباهعناوانمت یارماالک

پژوهشبرآناستتاباارایهمدلخاودبخشایشاگری،

اساات(شااکل.)1باارایناساااسبرحس ا ماادلنظااری

گامیکوچکدرزمینهپرنمودنخا داناشدرزمیناه

پژوهشفرضیهزیرمطرنبود :

یروانشاناختیمثباتدر

شناختوگسترشاینپدیده
کشوربردارد.دراینمدلنظاریکاهبرگرفتاهازمادل

ماادلنظااریفرایناادخودبخشایشااگریازباارازش
مطلوبیبرخورداراست.

هالوفینيام()2008است،موموعهمت یرهانسابتباه



مدلهاییهميونمدلفرایندیانرایات(،)1991مادل




پاسااخ-تمایاال نااگ(،)1995ماادلچهااارمرحلااهای



خودبخشایشااااگریانرایاااات(،)1995ماااادلهرماااای



ورتینگتااون(،)1998ماادلترمیماایخودبخشایشااگری



سکین(،)2002مادلهنوااریاحساسااتالاهوروو




شاارر(،)2003ماادلخودبخشایشااگریهااالوفینيااام



(،)2005ماادلاسااتر نوکااوویچ(،)2006ماادلپاان 



مرحلااهایرساایدنبااهخودبخشایشااگریورتینگتااون




(،)2006بهطورکاملتارودقیا تاردرکنااریکادیگر
قاارارگرفتااهانااد(لبکاای.)1393،تقاادموتاااخرآنهااابااه






نحویاستکهتخطیکننده،احساسگنااهخاودرااز

1 perceived forgiveness
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شکل ( )1مدل نظری فرايند خودبخشايشگری برگرفته شده از هال و فینچام ()2008

روش

دانشکدهاقتصادوعلوماداریو1/4دانشاکدهحمالو

روشپژوهش،جامعهآماریونموناه:ازآنوااکاه

نقل)تعدادنمونههایمنتخ درنموناهگیاریباهشاکل

اینمقالهسعیدریاافتنالگاویرواباطسااختاریباین

تصااادفیازباایندانشااوویانانتخاااشوپرسشاانامههااای

ششسازهشدتتخطایهاا،همادلی،احسااسگنااهو

پژوهشدراختیارآنهاقرارگرفت.افرادشارکتکنناده

شرمساااری،رفتارهااایدلوااویی،بخشایشااگریادراک

دراینپژوهشدردامنهسنی18-44سالقرارداشاتند،

شاادهوخودبخشایشااگریداردازنااوبمطالعاااتعل ای

معدلآنهاباین12تاا20درنوساانباودهاسات.زماان

همبساااتگیاسااات.جامعهآمااااریایااانپاااژوهشرا

پاسخگوییبههمهپرسشنامههاهمراهبااها باین20تاا

دانشااوویاندختااروپساارمقطااعکارشناساایدانشااگاه

25دقیقهبهطورمیانگینبودهاست .

اصفهانتشکیلدادند،کاهباااساتفادهازجادولتعیاین

ابااهارساانوش:ساایاههافتااراقمعناااییتخط ای:2در

حو نموناهکاوهن،ماانیونوموریساون()2000(1باه

پژوهشحاضرشدت تخطی3بااستفادهازسایاههافتاراق

نقلازناادیوساوادیان.)1389،تعاداد361نفار(243

)سنویدهمیشاود.ایان

معناییتخطیمککانل(2009


نفرزنو117نفارمارد)تعیاینوسا سبراسااسروش

سیاههدوخردهمقیاسداردکههارکادام12صافترا

نمونهگیریتصادفیطبقهایمتناسا بااساه جمعیات

درجهای،ادراکفردخاطیوفاردقرباانیرا
باطی  7

طبقهدرجامعه،حوا نموناهیهاردانشاکدهمشاخص

بهصورتجداگانهموردارزیابیقرارمیدهاد.درایان


گردیدوبامراجعهباه8دانشاکدهیدانشاگاهاصافهان

سیاههفهرستیازتوصی هایمثبتونقطاهمقابالآن،

( 21/6دانشکدهفنیومهندسای24/4،دانشاکدهعلاوم

هایمنفیآوردهشدهاست(مانندبیرحا 67

توصی 

انسانی6/2،دانشکدهعلاومپایاه4/2،دانشاکدهتربیات

12345مهربااان)کااهعااددنهدیااکبااهتوصاای 

بدنی11/4،دانشکدهزبان14/3،دانشکدهعلاوم16/5،
1 Cohen, Mannion & Morrison

)2 Transgression Semantic Differentiation (TSD
3 severity of transgressions
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نشاااندهناادهتوافاا بیشااتریباااآنتوصاای اساات.


شاخصواکنشگریبینفاردی:3دیاویس()1994


دسااتورالعملایاانمقیاااسبااهشاارکتکنناادگاناجااازه

شاخصواکنشبینفاردیراتادویننماودهاساتکاه

میدهدتاعددیکهبیشتربهباورهایشاننهدیاکاسات


منظاااورازآنسااااختارهاییاساااتکاااهمرباااو باااه

وهمينیندیدگاهقربانیااندرباارهاتفاقااترا،انتخااش

هاییکفرددرمقابلتوارشدیگرانمیشود.


واکنش

کننااد.مقیاااساسااتفادهشااده،مقیاااسهفااتدرج اهای

اینشاخص28گویهداردکهبهسنوش4بعدهمادلی

لیکرتبینصفتها(بهعنوانمثال،تمایلباهخاوبی)و


شاملنگرانیهمد نه،4پریشانیشخصی،5خیال ردازی6

متضادشااان(بااهعنااوانمثااال،گاارایشبااهباادی)اساات.

وخودرابهجاایدیگاریگاذاردن7مایپاردازدوهار

کنندهتخطیهاایشادیدتراسات.

نمراتبا ترمنعکس

یکازابعاددارای7گویاهاسات.درایانپاژوهشباه

همسااانیدروناایباارایخااردهمقیاااسهااایادراکفاارد

ساانوشدوجنبااهازآمااادگیهااایهمد نااه(نگراناای

خاااطیوادراکفااردقربااانیبااهترتیاا 0/89و0/77

همد نهوخودرابهجاایدیگاریگاذاردن)پرداختاه

گاااهارششااادهاسااات.آلفایکرونبااااردرپاااژوهش

شدهاست.شاخصواکنشگریبینفردیبااستفادهاز


حاضر0/94بهدستآمدهاست.هميناینروایایساازه

مقیاااسلیکاارتپاان درجااهای(کااامالمااراتوصاای 

اینابهاربهروشتحلیلعاملیمحاسبهگردیادونتاای 

میکند=5واصالمراتوصی نمیکند=)1کمّیساازی


دوعاملیبودنخاردهمقیااسشادتتخطای ازدیادگاه

شدهونماراتبیشاترهمادلیباا تررامایرسااند.ایان

خطاکاروتکعااملیباودنشادتتخطایازدیادگاه

شاخصازساط مطلاوشهمساانیدرونایبارایزناان

قربانیرانشانداد.ازدیدگاهخطاکاربااستنادبهنتاای 

(α=0/70و)α=0/78وماااردان()α=0/72برخاااوردار

معنااادار()p≥0/05آزمااونکیهرمااایر-الکااین=0/91(1

بودهاست(دیویس.)1994،همهسطونمطلوشاعتباار

)KMOوکرویاتبارتلاات2برابااربااا2073/83دوعاماال

نشاااندادهانااد

دروناایراازمحاادوده0/71تااا0/77

اسااتخرا شااد.نتااای پااژوهشنشاااندادکااهمقاادار

(دیویس.)1994عالوهبراین،اطمینانآزمونمودداز

واریانستبیینشدهبرایهاریاکازعوامالاولودوم

محااادوده0/62تاااا0/71اسااات(دیاااویس.)1994،در

باهترتیا 36/52و22/52باارآوردشاادهاسااتکااهدر

پژوهشحاضرنیهآلفایکرونبار0/70باهدساتآماد.

موموب50/05ازواریاانسکالراتبیاینمایکنادواز

درنمرهگذاریباتوجهبهمحتوا،گویاههاای8،7،3،2


دیاادگاهقربااانیبااااسااتنادبااهنتااای معنااادار()p≥0/05

و9معکااوسشااد.بااسااتنادبااهنتااای معنااادارآزمون

آزمااونکیهرمااایر-الکااین(،)KMO=0/94کرویاات

کیهرمایر -الکین()KMO=0/75وکرویتبارتلتبرابر

بارتلتبرابربا2755/95یکعاملاستخرا شد.نتاای 

بااا839/18دوعاماالاسااتخرا شااد()p≥0/05ومقاادار

پژوهشنشاندادکهمقدارواریاانستبیاینشادهبارای

واریانستبیینشدهبرایهریکازعوامالاولودومباه

مقیاستکعاملی 58/78بارآوردشادهاسات.باهایان
میکند.
معنیکه56/63،ازواریانسکلراتبیین 



1 Kiser- Meyer- Olkin
2 Bartlett's test of sphercity

)3 Interpersonal Reactivity Index (IRI
4 empathic concern
5 personal distress
6 fantasy
7 perspective- taking
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الگویساختاریتأثیرشدت

ترتیاا 18/22و16/48باارآوردشاادهاسااتکااهدر

اینمقیاسیکساط قابالقباولیازهمساانیدرونای

میکند.
موموب34/70ازواریانسکلراتبیین 

()α=0/79رانشااااندادهاسااات(مکاااالووهمکااااران،

مقیاسحالتشرمساریوگناه :1مارشال،ساانفتنرو

.)1997قابلیتاطمینانورواییتشخیصی برایمقیااس

تانگنیدرسال()1995اینمقیاسراابدابنمودندکاه

رفتارهاایدلوااوییگااهارششاادهاساات(مااککاناال،

مقیاسهایایانمقیااس

از15گویهبرایسنوشخرده

.)2009درپژوهشحاضرآلفایکرونبار0/80بهدسات

کهشاملاحساسگناه،احساسشرمساریوغرور(هار

آمااد.بااااسااتنادبااهنتااای معنااادار()p≥0/05آزمااون

کدام5گویه)هستند،تشکیلشادهوباامقیااسطیا 

کیهرمایر-الکین( ،)KMO=0/78کرویتبارتلتبرابر

لیکرتبادامنهایازیکتااپان (باههایچوجاهچناین


با 600/19یاکعامالاساتخرا شاد.مقادارواریاانس

تهام=1وبساایارزیااادایااناحساااسرا
احساسااینداشاا 

تبیینشدهبرایمقیاستکعاملی 56/63برآوردشاده

داشااتهام=)5درجااهبناادیشاادهاسااتونمااراتبیشااتر

است.بهاینمعنیکه56/63،ازواریانسکالراتبیاین

نشاندهندهسطونبا تریازاحساسگناهوشرمساری2

میکند .


اساات.سااط مطلااوشثباااتقابلیااتاطمینااانراباارای

هایتخطیبینفردی :4تادوینایان


پرسشنامهانگیهه

احساسگنااه()α=0/82وشرمسااری()α=0/89نشاان

پرسشنامهتوسطمکالو،راشاال،ساانداگ،ورتینگتاون،

ماایدهااد(تااانگنیودیرینااگ.)2002،ایاانمقیاااسباار

براونوهمکار()1998صاورتگرفاتواز12گویاه

حس پسزمینهایتوربیوغناینظاریتادوینشاده

تشااکیلشاادهاسااتکااهدوخااردهمقیاااساجتناااش

است(تاانگنیودیریناگ.)2002،آلفاایکرونباارباه

()α=0/90وانتقاااام()α=0/86رادربرگرفتاااهاسااات.

دستآمدهدرپژوهشحاضار0/88اسات .بارایایان

خردهمقیاساجتناشدارای5مادهوخاردهمقیااسانتقاام


ابااهاربااااسااتنادبااهنتااای معنااادار()p≥0/05آزمااون

دارای7مادهاستوبهوسیلهیکمقیاسلیکرتهفت

کیهرمایر-الکین()KMO=0/89وکرویتبارتلتبرابار

درجاااهای(کاااامالنادرسااات=1وکاااامالدرسااات=)7

با1542/3دوعاملاستخرا شد.مقدارواریانستبیاین

کمّیسازیشدهاساتوشارکتکننادگاندررابطاهباا

شدهبرایهریکازعواملاولودومبهترتی 34/76و

بهپاسخگوییمیپردازندونمراتباا 

تخطیهایخود

25/80بااارآوردشااادهاساااتکاااهدرموماااوب60/57

نشااندهنادهبخشایشاگریادراکشاده5باا تراساات.

میکند.
ازواریانسکلراتبیین 

قابلیتاطمینانورواییتشخیصیایانپرسشانامهمعتبار

مقیاااسرفتارهااایدلوااویی:3مکااالووسااانداگو

گهارششدهاست(مککانل.)2009،آلفایکرونبار

ورتینگتون()1997ایانمقیااسراتهیاهنماودهانادایان

درپژوهشحاضر0/80بهدستآمد.بااساتنادباهنتاای 

مقیاسپن گویهداردکهباطی لیکرتبادامنهیپن 

معنااااادار()p≥0/05آزمااااونکیااااهرمااااایر-الکااااین

(شدیدامخالف =5وشدیداموافق =)1درجهبندیشاده

()KMO=0/88وکرویااتبارتلااتبرابااربااا2361/82

دهندهدلووییبیشاتراساتو

استونمراتبا ترنشان

دوعاملاستخرا شد.مقدارواریانستبیینشادهبارای

)1 State Shame and Guilt Scale (SSGS
2 guilt and shame
)3 Conciliatory Behaviors Scale (CBS

4 Transgression- Related Interpersonal Motivations
)Inventory (TRIM
5 perceived forgiveness
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هریکازعوامالاولودومباهترتیا 43/34و15/73

سؤا تویرایششدهازنظراطمینانبااپرسشانامههاای

برآوردشدهاستکهدرموموب59/08ازواریانسکل

انگلیسیتوسطیکایازاسااتیدتطبیا دادهشاد.بادین

میکند.
راتبیین 

شااکلکااهوا ههاااواصااطالحاتمااورداسااتفادهدر

مقیاسخودبخشایشگری:1ول،دیشیوواکینایدر

ترجمهیسؤا تبهلحاظمعنایومفهاومبااوا ههاای

سااال()2008ایاانمقیاااسرااباادابنمودناادکااهازدو

انگلیسیتطبی دادهشادتاااحیاناااصاطالحاتترجماه

مقیاساحساساتوکنشهاایخودبخشایشاگری

خرده

شدهباعمبره خوردنمفهومسوالنشودودرنهایات

()α=0/86شامل8گویهوباورهاایخودبخشایشاگری

درموردنمونهاصلیاجراشد .


()α=0/98شامل9گویهتشاکیلشادهاساتوساطون
مطلوشثباتاعتباردرونیوهمينینهمگراییواعتبار

يافتهها

نشانمیدهد.درپژوهشحاضارنیاهآلفاای

تفکیکرا

بااهمنظااورتوهیااهتحلیاالدادههااایپااژوهشاز

بهدستآمد.کلیهگویاههااباااساتفادهاز

کرونبار0/81

روشهااایآماااریدردوسااط توصاایفیواسااتنباطی


یکمقیاسچهاردرجهای(کامال=4وبههیچوجاه=)1

اسااتفادهشااد.جاادول1میااانگین،انحاارافمعیااارو

درجااهبنااادیشاادهانااادکااهنمااراتباااا ترنشاااانگر

همبسااتگیدروناایبااینمت یرهااایپااژوهشرانشااان

خودبخشایشااگریهسااتند.بااااسااتنادبااهنتااای معنااادار

میدهد.باتوجهبهجادول1میاانگینوانحارافمعیاار

()p≥0/05آزمونکیاهرماایر-الکاین()KMO=0/87

شدتتخطای(102/6و،)26/2همادلی(48/8و،)7/2

وکرویتبارتلتبرابرباا2544/84دوعامالاساتخرا 

احساااسگناااهوشرمساااری(24/6و،)8/5رفتارهااای

شد.مقدارواریانستبیینشدهبرایهاریاکازعوامال

دلواااویی(،)3/8،18/1بخشایشاااگریادراکشاااده

اولودومبهترتی 26/65و21/26برآوردشدهاسات

()12/3،52/8وخودبخشایشااااگری(51/7و)7/5بااااه

میکناد.
کهدرموموب47/91ازواریانسکلراتبیین  

دستآمدهاسات.هميناینیافتاههاایجادول1نشاان

درترجمهیمقیاسهاابتداپرسشانامهفارمانگلیسایباه
فارساایبرگرداناادهشااد،س ا سدراختیااارهشااتنفاار

ماایدهاادبااینمقیاااسکاالشاادتتخطاای(p≥0/01و
)r=-0/27واحسااااسگنااااهوشرمسااااری(p≥0/01و

ازمتخصصینروانشناسیمسلطبهزباانانگلیسایقارار

)r=0/51باااخااودبخشایشااگریرابطااهمنفاایومعنااادار

دادهشدتامتنترجمهرابامتناصالیتطبیا دهناد.در

آماریوجاوددارد،یعنایبااافاهایششادتتخطایو

مرحلهبعادباااساتفادهازنظارایانمتخصصاان ترجماه


احساسگنااهوشرمسااری،خودبخشایشاگریکااهش

پرسشنامهمورداصالنوبازبینیقرارگرفت.پرسشانامه
بازبینیشدهبهصورتآزمایشایدراختیاارساینفاراز

مییابدوبالعکس.باینهمادلی(p≥0/05و)r=0/13و
بخشایشگریادراکشده(p≥0/01و)r=0/15باخاود

دانشوویانقراردادهشدتاماواردابهااممشاخصشاود،

بخشایشگریرابطهمثبتومعنادارآمااریوجاوددارد.

س سویرایشادبیسؤا تمبه وساوا تیکاهفها 

درحالیکهبینرفتارهایدلووییباخودبخشایشگری

آنهادشوارباودانواامشاد.درنهایاتیاکبااردیگار

رابطةمعنادارآماریوجودندارد .





6 State Self Forgiveness Scale
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الگویساختاریتأثیرشدت


جدول ( )1شاخصهای توصیفي و همبستگي بین متغیرهای پژوهش


ردی



انحراف

4

5

6

7

8

1

** 0/87

** 0/89

1











 0/05

 0/08

مت یرهایپژوهش 

میانگین

1

مقیاسکلشدتتخطی 

 102/6

 26/2

2

همدلی 

 48/8

 7/ 2

 0/09

3

2

معیار 
1









3

احساسگناهوشرمساری 

 24/6

 8/ 5

** 0/32

** 0/25

** 0/32

** 0/20

1







4

رفتارهایدلوویی 

 18/1

 3/ 8

** 0/18

* 0/11

** 0/16



** 0/38

1





5

بخشایشگریادراکشده 

 52/8

 12/3

 -0/11

6

خودبخشایشگری 

 51/7

 7/ 5

** -0/27

**

 -0/17

** -0/21

**

 -0/16

** -0/27

**0/32
-0/04



* 0/13

**

 -0/02  -0/18

** -0/06  -0/51

1



** 0/15

1

N=357و p≥0/05و p≥0/01
*

**




برایتعیینمیهانتأثیرمت یرهایپایشباینپاژوهش

مدلسازی معادله ساختاری

برخودبخشایشگری(مت یرمالک)ازمدلیابیمعاد ت

بااهمنظااوربررساایاثااراتمسااتقی وغیرمسااتقی 

ساختاری()structural equation modelاستفادهشاد.

مت یرهایمستقلپژوهشبرمت یروابستهازمادلساازی

مدلساختاریشاملیکموموعهمعااد تسااختاری

معادلهساختاریاستفادهگردید،برآوردهایمرباو باه

استکهرواباطعلایممکانباینمت یرهااراتوصای 

شاخصهاایارزیاابیکلیاتمادلمعادلاهسااختاریو

میکند.نتای مدلیابیمعادلهساختاریدرجادول2و

پارامترهایاصلیاینمدل(اثراتمستقی وغیرمساتقی 

شکل2ارایهشدهاست .

مت یرهایمستقلباروابساته)درشاکل2وجاداول2و3



زیرگهارششدهاست :



شکل ( )2مدل معادله ساختاری اثر متغیرهای مستقل بر وابسته پژوهش
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باااتوجااهبااهروابااطپیيیاادهبااینمت یرهااادرماادل

رفتارهایدلووییوخودبخشایشگریادراکشادهبار

معاااد تساااختاریشااکل2وهمينااینباااتوجااهبااه

خودبخشایشااگریتااأثیرغیرمسااتقی دارد.دررابطااهبااا

یافتههایروابطهمبستگیسادهکهدرجادول1آورده

احسااسشرمسااریوجاودرابطاهمنفایومعناادارایاان

شدهاسات،مایتاواننتیواهنهااییرادرماوردفرضایه

مولفااهباااخودبخشایشااگریدرسااط همبسااتگیساااده

پااژوهشبااهایاانصااورتتشااری نمااود:وجااودرابطااه

تأییدشد(جدول،)1بهعالوهبراساسنتای جدول3و

معکاااااوسومعناااااادارباااااینشااااادتتخطااااایو

شااکل2احساااسشرمساااریدرقال ا ماادلمعاااد ت

خودبخشایشگریدرسط همبساتگیساادهتأییادشاد

ساختارینیهدارایاثرمستقی برخودبخشایشگریبود.

(جدول.)1دررابطهباهمدلینیاهدرساط همبساتگی

همينینباوجوداینکهدرسط روابطهمبستگیسااده

سادهبراساسیافتههاایجادول1رابطاهمعناادارآنباا

بینرفتارهایدلووییباخودبخشایشاگریهایچرابطاه

خودبخشایشااگریتأییاادماایگاارددوبااراساااسماادل

معنااادارییافااتنشااد،اماااوقتاایایاانمولفااهدرماادل

معاد تساختاریهمدلیه بهصورتمساتقی وها 

معاد تساختاریدرکنارسایرمت یرهاقرارگرفتباه

بهواسطهاحسااسگنااهوشرمسااریتاأثیرغیرمساتقی 

واساااطهمت یاااربخشایشاااگریادراکشااادهباااهطاااور

خودرابرخودبخشایشاگریاعماالمایکناد.احسااس

غیرمستقی ،خودبخشایشگریراتحتتأثیرقاراردادرو

گناهدرسط روابطهمبستگیساادهرابطاهمعکاوسو

با خرهبخشایشگریادراکشدهه درساط رواباط

معنادارباخودبخشایشگریدارد(جدول)1امابراساس

همبستگیساده(جدول)1وه براساسمدلمعاد ت

شکل2زمانیکهاحساسگناهدرقال مدلمعااد ت

ساااختاری(شااکل)2دارایتااأثیرمسااتقی ومعنااادارباار

ساختاریدرکنارسایرمت یرهاقرارمیگیردباهواساطه

خودبخشایشگریاست.


جدول ( )2برآورد شاخصهای ارزيابي كلیت مدل معادله ساختاری
شاخص 
مقدار 

درجه

کایاسکوئر

1

نسبی

 39

5

آزادی

2

شاخصبرازش

شاخصبرازش

ریشهدوممیانگینمربعات

تطبیقی 3

تطبیقیمقتصد 4

خطایبرآورد 5

 0/90

 0/62

 0/08







1شاخص()DFهرچقدربهرگتر،مطلوشتر
2دامنهمطلوشبرایشاخصکایاسکوئرنسبی()CMIV/DFمقادیربین1تا5است.
3دامنهمطلوشبرایشاخصبرازشتطبیقی(،)CFIمقادیربین0/90تا1است 
4دامنهمطلوشبرایشاخصبرازشتطبیقیمقتصد(،)PCFIمقادیربین0/50تا1است 
 5دامنهمطلوشبرایشاخصریشهدوممیانگینمربعاتخطایبرآورد()RSMEAمقادیربین0تا0/08است.
 6دامنهقابلقبولبرایشاخص()Holterمقادیربین75تا200ودامنهمطلوشبرایاینشاخصمقادیربا ترازعدد200است .

هُلتر 6
 99
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الگویساختاریتأثیرشدت


شاخصهایارزیابیکلیتمدلمعادلهساختاریباا

سوبلمشکل مربو به توزیع غیرنرمال اثر غیر مساتقی 

ماادنظرقااراردادندامنااهمطلااوشایاانشاااخصهااادر

نمونهوجود داردوچون روشبوت استراپ باازنماود

موموببیانگرایناستکهمدلمفروضتادوینشاده

توربی توزیع اثر غیرمستقی نمونه را فاراه مایآورد،

توسطدادههایپژوهشحمایتمایشاوند،باهعباارت

دیگر پژوهشگر باا چناین مشاکلی روبارو نیساتودوم

دیگاارباارازشدادههااابااهماادلبرقااراراسااتوهمگاای

اینکااهروشبااوتاسااتراپتااوانآماااریبیشااتریدارد

شاخصهاد لاتبارمطلوبیاتمادلمعادلاهسااختاری

(مااککینااون ،کوودوویلیااامه،)2004،2وسااوم

دارند.اماباتوجهبهغیرنرمالبودنمقادیروباتوجاهباه

امکااانگاارفتندادههاااینمونااهایموااددو/یااااعتبااار

ضرورتبررسینقشمیاانویمت یرهاایمادلفرضای

متقاااطعبااادونیمااهکااردننمونااههاااامکان ااذیرنبااود

ضروریاستتاروشبوتاستراپاستفادهونتاای باا

(شوماخرولومکس.)1388،بارایاناسااسباهمنظاور

یکاایازسااهروشحااداکثردرسااتنمااایی،حااداقل

باارآوردمربااو بااهپارامترهااایاصاالیماادلمعادلااه

مربعاتتعمی یافتهوحداقلمربعاتغیروزنایمقایساه

ساختاری(اثراتکل،مساتقی وغیرمساتقی مت یرهاای

شودکهباروشحداکثردرستنماییاینمقایسهانوام


مسااتقلپااژوهش)ازروشخااودگردانسااازی(بااوت

گرفااتکااهاریا بااوتاسااتراپیاااتفاااوتآنبساایار

اساتراپینگ)اسااتفادهشاد،برآوردهااایمرباو بااهایاان

کوچکبودوچونوزنهایرگرسیونیوبرآوردهاای


تکنیکدرجدولزیرگهارششدهاست :

میاااانگینباااوتاساااتراپدرایااانروشبرآوردهاااای
پایدارتریازوزنهایرگرسایونیجامعاهآمااریارایاه

میکندازاینروشدرنرمافهارAmosاستفادهشد .

ازروشبوتاستراپدربرناماهAmosآربوکالو






وتااک)1999(1باارایتعیااینمعناااداریمساایرهایغیاار



مسااتقی مت یاارمسااتقلباارمت یرهااایوابسااتهازطریاا 



مت یرهااایمیااانویاسااتفادهگردیااد.بااوتاسااتراپدر



برنامهAmosتوزیاعنموناهگیاریبارآوردپارامترهااو



خطاهایمعیارمربو بهآنراارزیاابیمایکناد.چناین
ارزیابیبرایتعیینمیهانمقااومباودنپارامترهااتوات
مفروضههاینرمالبودنچندمت یرهیابدتادوینشادن






مدل،مقایسهمدلهاایجاایگهینومقایساهروشهاای




برآوردمفیداست3.علتاساسی،استفادهازاینروش



رادرمطالعهحاضرتوجیهمیکند:اولآنکهدرآزماون




1 Arbuckle& Wothke

2 MacKinnon, Lockwood & Williams
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جدول ( )3اثرات كل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل پژوهش با روش بوتاستراپ (خودگردان سازی)
برآورد 
مت یرمستقل 

مسیر 

شدتتخطی 

 <---

کل 

مت یروابسته 

استاندارد 

مستقی 
سط 

معناداری 

استاندارد 

غیرمستقی 

سط 
معناداری 

استاندارد 

سط 
معناداری 

احساسگناه 

 0/88

 0/025

 0/88

 0/025

-

-

همدلی 

 0/53

 0/006

 0/53

 0/006

-

-

احساسشرم 

 0/85

 0/016

 0/85

 0/016

-

-

رفتارهایدلوویی 

 0/47

 0/012

-

-

 0/47

 0/012

بخشایشگریادراک-

 0/11

 0/012

-

-

 0/11

 0/012

 10/23

 0/004

-

-

 0/23

 0/004

 2-0/32

 0/004

-

-

 -0/32

 0/004

رفتارهایدلوویی 

 0/53

 0/012

 0/53

 0/012

-

-

  <---بخشایشگریادراک-

 0/12

 0/010

-

-

 0/12

 0/010

 0/24

 0/015

 0/24

 0/015

-

-

 <---

 0/09

 0/005

-

-

 0/09

 0/005

 <---

 0/40

 0/012

 0/40

 0/012

-

-

همدلی 

 <---

 0/48

 0/004

 0/48

 0/004

-

-

احساسشرم 

 <---

 -0/53

 0/005

 -0/53

 0/005

-

-

شدتتخطی 

<---

 30/02

 0/003

-

-

 0/02

 0/003

شده 
خودبخشایشگری 

احساسگناه 

رفتارهایدلوویی 
بخشایشگریادراک-
شده 

 <-- <---

شده 

خودبخشایشگری 

خودبخشایشگری 

( )P>0/05


















بامیانویگریمت یرهمدلی 

1
بامیانویگریمت یراحساسشرم 

2
3بامیانویگریاحساسگناه،رفتارهایدلووییوبخشایشگریادراکشده 
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الگویساختاریتأثیرشدت


مقادیربرآوردشدهدرجدولباا بیاانگرآناسات

معناداراسات(.)P>0/05بناابراینمت یار بخشایشاگری

کهاثرمستقی مت یرشدتتخطیبرمت یرهاایاحسااس

ادراکشدهدررابطهباینمت یاررفتارهاایدلواوییباا

گناه،همدلیواحساسشرمباهلحااظآمااریمعناادار

خودبخشایشااگرینقااشمیااانویایفاااماایکنااد.اثاارات

است(.)P>0/05باتوجهبهمقاادیرمرباو باهضاری 

مستقی مت یرهایبخشایشگریادراکشاده،همادلیو

تأثیرمت یرشدتتخطیبارایانمت یرهاامایتاوانبیاان

احساسشرمبرمت یرخودبخشایشگریبهلحاظآماری

داشتکهاثرشدتتخطیبرهرسهمت یرمساتقی ودر

معناداراست(.)P>0/05بامادنظرقاراردادنضارای 

حدبا برآوردمیشود.درخصوصاثراتغیرمساتقی 

تأثیرمربو بهمت یرهایفوقمیتاوانبیاانداشاتاثار

مت یرشدتتخطینیهبایداذعانکرداثراتغیرمستقی 

مت یرهایبخشایشگریادراکشدهوهمدلیبارمت یار

اینمت یربرمت یرهاارفتارهاایدلواویی،بخشایشاگری

خودبخشایشگریمستقی ودرحدمتوساطواثارمت یار

ادراکشاادهوخودبخشایشااگریبااهلحاااظآماااری

احساسشرمبرمت یارخودبخشایشاگریمعکاوسودر

معناداراست(.)P>0/05بنابراینمت یراحساسگنااهدر

حدمتوسطبهبا برآوردمیشود.اثراتمساتقی مت یار

رابطهبینمت یارشادتتخطایباامت یرهاایرفتارهاای

شاادتتخطاایباارخودبخشایشااگریبااامیااانویگااری

دلووییوبخشایشگریادراکشدهنقاشمیاانویایفاا

مت یرهاااایاحسااااسگنااااه،رفتارهاااایدلواااوییو

میکندومت یرهایهمدلیواحساسشرمدررابطهبین

بخشایشگریادراکشدهبهلحاظآماریمعناداراسات

مت یاارشاادتتخطاایبااامت یاارخودبخشایشااگرینقااش

(.)P>0/05گرچاااهضاااری مسااایربدساااتآماااده

میااانویدارنااد.میااانویگااریمت یااراحساااسگناااهو

()β=0/02باااامیاااانویگریترکیبااایاحسااااسگنااااه،

همدلیمستقی ومیانویگاریاحسااسشارممعکاوس

رفتارهایدلواوییوبخشایشاگریادراکشادهبسایار

بارآوردمایشاود.اثارمسااتقی مت یاراحسااسگنااهباار

کوچکبوده،ولیمعناداراستکهخودمویادکیفیات

رفتارهااایدلوااوییبااهلحاااظآماااریمعناااداراساات

رابطهبینسهمت یرنیههست .

(.)P>0/05باتوجهباهمقادارضاری تاأثیر()β=0/53
ایناثرمستقی ودرحدمتوسطبهبا برآوردمیشاود.



بحث

اثاارغیرمسااتقی مت یااراحساااسگناااهبااربخشایشااگری

هاادفاصاالیایاانپااژوهش،رابطااهبااینشاادت

ادراکشاادهنیااهبااهلحاااظآماااریمعناااداراساات

تخطیها،همدلی،احساسگناهوشرمساری،رفتارهاای

(.)P>0/05بنابراینمت یررفتارهاایدلواوییدررابطاه

دلواااوییوبخشایشاااگریادارکشااادهبااااخاااود

بااینمت یااراحساااسگناااهوبخشایشااگریادراکشااده

بخشایشاگریباود.بررسای نتاای  پاژوهش در ساط 

نقشمیانویایفامیکناد.اثارمساتقی مت یاررفتارهاای

رواباط ساادهیهمبساتگی رابطاهمعناادارباین شادت

دلووییبرمت یاربخشایشاگریادراکشادهباهلحااظ

تخطیها،همدلی،احساسگناه،شرمساری،رفتارهاای


آماریمعناداراست(.)P>0/05بنابراینباتوجهمقادار

دلوااااااوییوبخشایشااااااگریادراکشاااااادهبااااااا

ضری تأثیر()β=0/24ایناثرمستقی ودرحدمتوسط

خودبخشایشگری رانشانداد.

باارآوردماایشااودواثاارغیرمسااتقی مت یااررفتارهااای

رابطهشدتتخطیباخودبخشایشاگریمعکاوسو

دلووییبرمت یرخودبخشایشگرینیهبهلحااظآمااری

معناداربهدستآمدکهدرراستایپژوهشهایهاالو
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فینيااام(2005و،)2010(،)2008مااککاناال()2009

درحلمشکالتباینفاردیمااهرترهساتندواحتماا 

است.درتبیینایننتای میتوانگفاتخطاکاارانیکاه

خش خاودراازطریا بحامغیرخصامانهوبازساازی

تخطیشدیدیمرتک مایشاوند ،احتماا احساساات

شناختیآزادمیکنند(تانگنیودیریناگ.)2002،ایان


طردشدگی،خودتنبیهیودوستنداشتنخودراتوربه

امربهاینخاطراستکهاحساسگناهبراعماالخااص

نمودهوهمينینهایچرفتااریحااکیازخودبااوریو

منفیتمرکاهداردومساتلهمبایارزشایکلای"خاود"

خااودبخشایشااگرینشاااننماایدهنااد.همينااینتوربااه

نیست(تانگنی.)1995،احساسگناهبهخطاکارانگیاهه

خطایشادیدومفار مایتوانادازتوانااییفاردبارای

میدهدتاتخطیخودراباگذرانادنمراحالاصاالنو


بکارگیریرفتارهایجبرانیممانعتکندکهبهحاا ت

ایوادتعهدنسبتبهت ییررفتاردرآینادهجباراننمایاد

عصبی،انهوایاجتماعیوافسردگیمنورخواهدشدو

(لیااموبومیسااتر1998،؛تااانگنیودیرینااگ.)2002،

درموموبعدمتوسعهوبسطرح وشفقتنسابتباه

مسیریکهتوسطآناحسااسگنااهحالمایشاود،باه

خود،مانعخودبخشایشگریخواهدشد.رابطهاحسااس

خوبیازطری مفهومیکهباهعناوانخا بایعادالتی

گناهوشرمساارینیاهبااخودبخشایشاگریمعکاوسو

نامیدهمیشودتوجیهمایشاود(اکساالین،ورتینگتاون،


معناداربهدستآمادکاههمساوبانتاای هاالوفینياام

هیاالومااککااالو.)2003،خطاکااارانازتفاااوتبااین

()2008استبدینشرنکهبهدنباالارتکااشتخطای،

اعمالخودورفتارصحی باقربانیآگاههساتندوایان

یکاحساسمنفیدرونیدرشاخصایواادمایگاردد

مسألهباعماحساسگناهمایشاود.تخطایگارانساعی

کااهمنوااربااهاحساااسگناااهوشرمساااریماایگااردد.

میکنندتاخ بیعدالتیراتوسطتنبیهخودیاشرکت


شخصاایکااهاحساااسگناااهم ایکنااداحتمااا دچااار

درفعالیتهایجبرانیماننداعتاراف،پاذیرشاشاتباهو


احساساتیهميونتأس وپشیمانی،حقاارت،تانشو

معااذرتخااواهیباارایقربااانیپرنماین ادوانوااامایاان

استرسمیشاودوخاودراانساانبادیمایپنادارد،در

رفتارهایجبرانیباعمکاهشاحساسگناهودرنتیوه

نتیوهنمیتواندنسبتبهخوداحساسترح ودلساوزی


افهایشخودبخشایشگریخواهدشد(استرادا-هولنباک

نمایدودررابطهباپذیرشخوددچارمشکلشادهوباا

وهیثرتون .)1998،

خودسرزنشگریدرصددجبرانازراهموازاتخاویش

شرمسارینتیوهدرکتناقضباین«خاودواقعای»و

برمیآید.هالوفینياام()2005نیاهدریافتناداحسااس

معیارهایاخالقیدرماوردایاناصالاساتکاهانساان

گناهباتنشهایعاطفیازجملهاضطراشهمراهاسات.


چگونهبایادباشادویاااینکاهیاکانساانوا چگوناه

هالوفینياام()2008معتقدنادساطونباا یاحسااس

موجودیاسات،درنتیواهباهایانامارمایانوامادکاه

گناااهبااهدلیاالتااأثیرمنفیباارخودبخشایشااگریادراک

شخصبرایپرهیهازسرزنشدیگارانخاودرامخفای

شااده،مااانعخااودبخشایشااگریخواهاادشااد،چااراکااه

سااازد.تااانگنی()1995معتقااداسااتاحساااسگناااهو

خطاکااارانماایپندارنااددیگاارهیيگاااهتوسااطقربااانی

احساسشرمساریبهمادلهاایمتماایهیازتورباه،از

بخشیدهنخواهندشادوباهرفتارهاایخاودتنبیهیاداماه

جملهگرایشاترفتاریمربو میشوند؛بهایانترتیا 

میدهند.ازطرفیاحساسگناهبرخالفشرم،باهنظار

کهشرمساریبهتمایلبهفراریاانتقاممنوارمایگاردد.

انطباقیترباشدوافرادمتمایلبهاحساسگنااه

میرسد،

بنابرایناحساسشرمساری،احتمالرفتارهایجبرانیرا
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کاهشمیدهد.همينینطبیعتخودمحوری1احسااس

دنبالانوامتخطی،فردخاطیممکناساتبااتعهاددر

شرمساااری(باارخالفطبیعااتدیگرمحااوری2احساااس

موردرفتارهایقربانی،باهمنظاوراعماالعادالتبارای

گناااه)،ممکااناسااتارتبااا ضااعی یااانااامربوطیبااا

بهبودروابطآسی دیده،تمایلنشاندهاد.رفتارهاایی

خودبخشایشااگریداشااتهباشااد(تااانگنیودیرینااگ،

مانندجباران،عاذرخواهی،اعتارافباهتخلا ،تاالش

 .)2002

باارایتالفاایکااردنوطلا عفااوبااهعنااوانرفتارهااای

درایاااانپااااژوهشرابطااااهبااااینهماااادلیبااااا

دلوااوییتعریا شاادهانااد(فیشاارواکسااالین.)2006،

خودبخشایشگریها درساط رواباطساادهوها در

همگیاینرفتارهابهدلیلتأثیربربخشایشگریادراک

سط روابطپیيیدهمعاد تساختاریمثبتومعناادار

شدهمنوربهافهایشاحساسخودبخشایشگریخواهاد

بهدستآمدکهایننتای همسوباایافتاههاایپاژوهش

شد.بخشایشگریادراکشده(باهصاورتیاکعمال

زکمایسااتروروماارو()2002اساات.درتبیااینایاانیافتااه

کااامالادراکاای)نیااهها درسااط روابااطسااادهوها 

میتوانذکرکرد،همادلی،نقشایاساسایدرتعهادات

پیيیدهبهطورمثبتایدرارتباا بااخاودبخشایشاگری

بینشخصیوتعامالتاجتماعی(فانتنال،ساوارز،میلاه،

بود.ایننتیوهبانتای پژوهشهاالوفینياام()2008و

بورگس،پرازرزوهمکااران،)2009،ایوااددوساتیو

مکالو،فینياموتسانگ()2003دریکراساتااساتو

حفااآآن،افااهایشاحتمااالکمااک(گارساایا،دلباااریو

بدینصورتقابلتشری استکهخطاکارهنگامیکه

وآلوجااا،)2004،تنظاای رفتارهااایاجتماااعی(فایناادلی،

فکرکندتوسطقرباانیباباتارتکااشتخطایبخشایده

گراردیوکاپالن)2006،وایوادوحفاآرواباطباین

شدهاست،بسطورشدبخششخودنیهآسانتروفرایند

شخصاایدارد(دیااویس.)1980،مومااوبایااناثاارات

خودبخشایشگریآغازمیشود(هالوفینياام.)2008،


مثبتاجتماعیبهویژهایوادتعهددرشاخصخطاکاار

نکتهقابلتوجهدرپژوهشحاضرکهدرپاژوهشهاای

منوربهمسلولیتپذیریومتعاق آنرفتارهایآشاتی

قبلیبدینشاکلبررساینشادهاسات،درنظارگارفتن

جااوییوجباارانخطاااخواهاادشاادکااهیکاایاززمینااه

همهماننقشمیانویسهمت یراحساسگناه،رفتارهاای

سااازهایاساساایدرفرایناادخودبخشایشااگریهسااتند

دلوااوییوبخشایشااگریادراکشاادهدررابطااهبااین

(اینگرسول-دیتونوکاراس.)2005 ،تحقیقااتراجارز

شدتتخطیباخودبخشایشگریبودکهعلیرغ مقادار

درحااوزهمشاااورهورواندرمااانینیااهنشااانگراهمیاات

آمارهکوچک()0/02اماقویامعناداربودکهمدلهاال

همدلیدرروابطبینشخصیاست(کلات،هاوم ریو

وفینيام() 2008نیاهدرماتننظاریخاودباهایانناوب

اسلیت .)2006،

تاثیرگااذاریوشااکلگیااریرفتااارخودبخشایشااگری

رابطااهرفتارهااایدلوااوییباااخودبخشایشااگریدر

اذعانداشتهاست.برخیازمت یرهادارایاثرمرک در

سط روابطسادههمبستگیغیرمعنادارباهدساتآماد.

پیشبینییاامیاانویگاریباینمت یرهااهساتندکاهدر

شایدبتواناینامررابهدلیلجامعاهآمااریمتفااوتو

هایمرحلهایبهتفکیکبررسایمایشاوند،اماا

تحلیل

یاباتوجهبهمدلمعاد تساختارینقشمیاانویایان

عالوهبراینسط اثرنقشترکیبیمیاانویگرهااغیار

مت یردانست،امابهطورکلیمیتوانتشری کردکهبه

قابلانکاراستکهبهدلیلساطونتبیاینپیيیادهازآن

1 self- oriented
2 other- oriented

صاارفنظاارماایشااود؛درحااالیکااهدرمطالعااهحاضاار
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بررسیایننقشبررسیشد،بنابراینپیشنهادمایگاردد

یافتااههااایایاانپااژوهشبااهعنااوانپیشاانهادکاااربردی

دربازتعری مت یرهاینظریپیشبینیکنندهمتفااوت

میتوانبیانداشت؛درمانگرانباکمکبهدانشوویانی

بااااامت یرهااااایپااااژوهش،ایاااانپااااژوهشباااارای

کهدچارتوربهشرمساریشدهاند،مایتواننادازطریا 


خودبخشایشگری عالوهبراندازهگیریتااثیراتپایش

ت ییردهیکانونتوجهازنقایصشخصیتیباهخطاهاای

بینیکنندگیآشکار،اثاراتترکیبایمت یرهااباانقاش

رفتاریقابلاصالنبهمراجعاانخاود،درطایمراحال

بررساایوماادلهاااییهميااونروش

میااانویموااددا

خودبخشایشگریکمککنند .همينایندرماانگرانباا

حداکثردرستنمایی،حاداقلمربعااتتعمای یافتاهو

تحریاکحااسهماادلیدرمراجعاانخطاکاااروایواااد

حداقلمربعاتغیروزنیمقایسهشود .

انگیههمیتوانندموجبااتجبارانورفتارهاایدلواویی

باوجودیکهایانپاژوهشازلحااظباهکاارگیری

نسبتبهقرباانیرافاراه آورنادکاهایانخاودساط 

ابهارها،روشوزیربناینظریداراینوآوریاست،اما

احساسگناهوشرمساریرابهعنوانیکعاملتهدیاد

بامحدودیتهایینیاهمواجاهگردیاد.اولآنکاهایان


کنندهبهداشتروانیدانشوویان،تضعی خواهدکارد

پژوهشتنهابررویدانشوویاندانشگاهاصفهانانواام

وباااتوجااهبااهتااأثیرمسااتقی هماادلیوغیاارمسااتقی 

ننمیتواندرخصاوصتعمای نتاای باه

گرفت؛بنابرای

رفتارهایدلووییبررویخودبخشایشگری،باتقویات

سایرجوامعاظهارنظرکرد.لذاپیشانهادمایگارددایان

مولفااههااایهماادلیورفتارهااایدلوااوییماایتااوانبااا

پژوهشبارروینموناههاایبهرگتاروجواماعآمااری

کااهشاحسااسگنااهوافاهایشبخشایشاگریادراک

مختل ا (دانشااگاههااایدولتاایوغیااردولتاایدیگاار)

شدهدرتخطیگران،باعمتوساعهخاودبخشایشاگری

صااورتپااذیردتااادرصااورتوجااودت ییرپااذیری

درآنانشد .

احتمالی،د یالآنمشاخصشاودوبتاوانیاکمادل
بومیارایهنمود.محدودیتدوماینکه،نتاای حاصال
ازاینپژوهشمبتنیبرهمبساتگیاساتولاذاتبیاینو
تفسیرنتای بهصاورتعلاتومعلاولیچنادانمنطقای
نیستکهباطراحایمطالعااتآزمایشایدرایانزمیناه
میتواناینمحدودیترابرطرفکارد.هميناینهماه
یافتاااههاااایپاااژوهشحاضااارازطریااا ابهارهاااای

خودگهارشدهیگردآوریشدهاستوعلیرغ آنکاه
درهمااهمطالعاااتداخلاایوخااارجیمااالکساانوش
مقادیرراایننوبابهارهادرنظرمیگیرندبااینهمهباا
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Abstract
The objective of the present study was to determine the structural equation model of the
effects on the severity of transgressions, empathy, guilt and shame, conciliatory
behaviors as well as perceived forgiveness and self-forgiveness among University
students. It had a causal-correlation research method. The statistical population of the
research was all BA students at Isfahan State University in 2013-14 academic year from
whom 361 individuals were selected through random sampling method suitable for the
sample size. The research instruments included MC Connell questionnaire of meaning
differentiation Davis interpersonal reaction, Marschall, Sanftner & Tangney
questionnaire of guilt and shame, McCullough, Rachal, Sandage, Worthington, Brown,
Hight interpersonal motivation of transgressions, Wohl, DeShea, & Wahkinney selfforgiveness. The results of the study showed that there is a significant opposite
relationship between the severity of transgression, guilt, shame and self-forgiveness.
There was no significant relationship between conciliatory behaviors and selfforgiveness. Besides, there was a positive significant relationship between empathy as
well as self-forgiveness and self-forgiveness. The results of structural modeling, too,
showed that the variables of empathy, shame and perceived forgiveness had direct effect
on self-forgiveness. Moreover, conciliatory behaviors and perceived forgiveness had
mediator roles.
Keywords: self-Forgiveness, empathy, guilt, conciliatory, university students.
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