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 صهخال 

 مقدمه
ه بتارکردن و رف خشش، میلي دروني است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ های ناخوشایند ارتباطيب

ژوهش حاضر با پ. سازدطور مثبت، نسبت به کسي که به طور منفي با آن ها رفتار کرده است، متمایل مي

 . نجام شداشخصیتي با بخشش  گری عواطف خودآگاه در رابطه بین ویژگي هاینقش میانجي تعیینهدف 

 روش کار
ر به نف 395 یابي معادالت ساختاری بود. نمونه پژوهش شاملاز نوع  مدل همبستگيطرح پژوهش حاضر 

 1397ال سابستان کنندگان به خانه های سالمت شهر کرج در تگیری تصادفي از جمعیت مراجعهشیوه نمونه

 دنظرشدهیدنسخه تج نیسوم، (BFIنج عامل بزرگ شخصیت  )پهای کنندگان به پرسشنامهبود. این شرکت

پاسخ  (2001كاران )همرای و  بخشش اسیمقو  (TOSCA-3بزرگساالن ) یبرا يعاطفه خودآگاه اسیمق

 و سپس نتایج با استفاده از تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری تحلیل شد. دادند

 نتايج

شش اثر بر بخ که گشودگي و توافق پذیری به طور مستقیمنتایج مدل یابي معادالت ساختاری نشان داد 

 ودآگاهخواطف عمثبت معني دار داشتند. اثر مستقیم روان رنجورخویي بر بخشش منفي و معني دار بود. 

 هاییژگيوستقیم دار داشت. اثرات غیرمبر بخشش اثر منفي و غرور بر بخشش اثر مثبت معني شرم و گناه

  بود و این نشان دهنده نقش میانجي گری عواطف خودآگاه است. شخصیت بر بخشش معني دار

 گيرينتيجه

ویژگي  اختاریکه بخشش به عنوان یک برونداد رفتاری مثبت، مي تواند حاصل تعامل س دادنتایج نشان 

 های شخصیتي و عواطف خودآگاه باشد. 

 کلمات کليدي

  عواطف خودآگاهو  های شخصیتيویژگيبخشش، 

 .مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد این پی نوشت:
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 مقدمه

ها و سایرحیوانات اجتماعي امری میان انسان همكاری دایمي در

های (. این همكاری ممكن است به دلیل آسیب1متداول است)

خطاهای ارتباطي تهدید شود.افراد باید و  ناشي از تعارض ها

ری مجدد بتوانند بعد از آسیب راهي برای حل مساله و برقرا

همكاری پیدا کنند، این مساله از نظر تكاملي بسیار دارای اهمیت 

(. آسیب ممكن است به خشونت و اتمام همكاری منجر 2است)

شود ، اما افراد ممكن است بخشیدن فردی که آسیب زده است 

از  بخشش(. 3و ادامه رابطه را به خشونت متقابل ترجیح دهند )

است که به طور گسترده  ينسانسودمند در روابط ا هایيژگیو

 يمتخصصان علوم انسان لهیبه وس يپژوهش موضوع کیبه عنوان 

 شناسانروان ریقرار گرفته است. در دو دهه اخ يمورد بررس

موضوع را مورد آزمون قرار داده و از آن به  نیمندند تا اهعالق

تعاریف  .ندیمؤّثر در روابط بهره جو عامل مهم و کیعنوان 

 افتنی ،يطور کل بهدر مورد بخشش ارائه شده است و بسیاری 

جامع در مورد بخشش  و پسند، همهشده رفتهیپذ فیتعر کی

 نیبر ا نظرانپژوهشگران و صاحب همه. با این حال دشوار است

که  است يصفت انطباق یا رفتار کینظر توافق دارند که بخشش 

مت مربوط و وجود آن به سال ،آسیب و يفقدان آن به فشار روان

 بخشش، که باورند نیا بر پردازانهینظر نیهمچن (.4،5)شود يم

 از مثبت یهانگرش با يمنف احساسات ينیگزیجا دهنده نشان

به عمل  یهايبررس (.6،7) است يرخواهیخ و شفقت جمله

است.  يمختلف انواعی گر آن است که بخشش داراآمده بیان

از  یاو توسعه منظومه ، بهبوديازماندهها باعث ساز آن يبرخ

مانع رشد سازنده سیستم خانواده و  نیز يروابط هستند و برخ

 که است یندیفرآ خششبنابراین ب(. 8شود )يآن م یاعضا

 مورد در رفتار و نگرش و يمنف افكار احساسات، در رییتغ شامل

که به بخشش مبادرت  یافراددرنتیجه . شوديم خطاکار فرد

. پس از رندیگيراستا م نیدر ا یاگاهانهآ یهامیورزند تصميم

 ای تیموقع نیدوباره ا یبندافراد به چارچوب نیا ،یریگمیتصم

 ،کمتر نانهیشان با سبک بدبدگاهیتفكر دوباره درباره د

در سال   Luyten, Fontaine, and Corveleyn(.9پردازند )يم

ان عنوان کردند که مقیاس گناه انگیزه افراد برای جبر 2002

کردن را اندازه گیری مي کند در حالي که مقیاس شرم 

ارزشیابي منفي از خود را اندازه گیری مي کند. بررسي ها نشان 

مي دهد که نمره گناه در آزمون توسكا با احساس گناه مزمن 

رابطه کمي دارد درحالي که نمره شرم در توسكا با احساس گناه 

ین نمره گناه پیش بیني و شرم مزمن به شدت رابطه دارد. بنابرا

کننده رفتارهای اصالحي است درحالي که نمره شرم پیش بیني 

کننده رفتارهای کناره گیری از دیگران به علت روربروشدن با 

عنوان  2004در سال   Gilbert(.10) احساس شرمندگي است

کرد که تجربه هیجان های گناه و شرم با احساس تهدید 

جان هابافرستادن پیام طرد احتمال موقعیتي مرتبط است. این هی

(. باتوجه به 11مذاکره در ارتباطات گروهي راافزایش مي دهند)

یافته این پرسش مطرح مي شود که آیا این احساسات مي توانند 

 انگیزه رفتار بخشش در افراد ایجاد کنند. 

Bell گری و تالش خودبخشش ۀنیز با طراحي کتابِ کار در زمین

برداری مثبت از احساس بهره ۀهایي در زمینینبرای جبران، تمر

ها را موثر و در پژوهش خود این تمرین گناه و شرم ارائه داده

 Carpenter, Tignor, Tsang & Willett (.12اند)گزارش کرده

 به لیتما افتندیدرزمینه ارتباط عواطف خودآگاه با بخشش،  در

 در شوديم رشتیب بخشش به منجر گناه خودآگاه جانیه تجربه

 خودآگاه جانیه تجربه به لیتما هاآن پژوهش در که،ي حال

 ,.Stuewig, J. (13)داشت بخشش یيتوانا با يمنف رابطه شرم

Heigel, C., Harty, L., Mccloskey, L (14 .)
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Hequembourg & Dearing (15) دارند احساس اذعان مي

الش برای گناه، نستباً کمتر دردناک است و بر خالف شرم در ت

ما را  یهاتیموفق درواقع غرور .آیدجبران در آینده بر مي

در  (.16کند)يدار مما را لكه یهاو شرم و گناه شكست نیتحس

های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل سال

قبول در راستای توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در 

تالف نظر میان محققان اخ تيهای شخصیخصوص خصیصه

در  Ajmal, A., Amin, R., & Bajwa, R. S (.17وجود دارد )

پي پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که صفات شخصیتي 

های کنندهبینيگرایي پیشگانه به ویژه توافق و برونپنج

نیرومندی برای بخشش، قدرشناسي، شكرگزاری، و بهزیستي 

حاصل شده که از مدل  با وجود این امروزه توافق (.18)هستند 

(، N( )تی)عصب  یيرنجورخوشامل روان پنج عاملي شخصیت،

به تجارب تازه(  اقاشتی)  ها(، باز بودن تجربهE)  یيبرونگرا

(Oبودن( ) ری(، توافق  )دلپذAو وجداني بودن ) ( يشناسفهی)وظ

(C ،)های برجستۀ شخصیت توان برای توصیف بیشتر جنبهيم

 Sadock, Sadock & Ruizاز نظر  (.19) افراد استفاده کرد

پاسخ رفتاری آشكار  توان نمایه خاص الگوهایشخصیت را مي

معزز و ، پوررفتاری (.20)در زندگي عادی تعریف کرد

 یادیرابطه پنج عامل بن" عنوان تحت يپژوهش در  عطادخت

 "انیدانشجو یو خودافشاگر بخشش ،ينیببا خودمحق تیشخص

 ی،رنجوربا روان یمعنادار يمبستگه ش،بخش دادند نشان

دارد  يشناسفهیو وظ یریپذتوافقی، ریتجربه پذیي، برونگرا

نیزدر پژوهش خود  تورجهاشميو  بیرامي، پوراسمعلي(. 21)

رنجورخویي به صورت منفي و سازگاری به روانکه  دادند نشان

 بیني معنادار تمایل بر بخشش استصورت مثبت، قادر به پیش

در رابطه بین  عواطف خودآگاهرسد مچنین به نظر ميه(. 22)

 Di کند.گر ایفا ميبا بخشش نفش میانجيهای شخصیتي ویژگي

Domenico, & Ryan (23 در پژوهش خود با استفاده از فنون )

شناسي و با اتخاذ رویكرد تكاملي به این نتیجه روانعصب

با توجه  رند.شناسي و گناه با یكدیگر رابطه دارسیدند که وظیفه

به آنچه گفته شدبررسي عوامل و متغیرهای مرتبط و تأثیرگذار 

ای برخوردار است. درمطالعه ای دیگر بر بخشش از اهمیت ویژه

خودارزشمندی افراد  غرور و شرم نتایج نشان داده، احساس های

لحاظ  ازاحساسات  نیدهد که ا ينشان م و را منعكس مي کند

لذا  (24) ه داردفرد رابط يشخص يابشیبا ارز يو جسم ياطالعات

، و های شخصیتيژگيرسد متغیر ویدر این زمینه به نظر مي

باشند.  بخششاز متغیرهای تأثیرگذار بر عواطف خودآگاه 

 نییجهت تب يمدلبنابراین در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا 

گری های شخصیتي با میانجيویژگي با استفاده ازبخشش 

پژوهش  ليمسأله اصبنابراین  ارائه گردد.ه عواطف خودآگا

نقش نقش  عواطف خودآگاه یاآاست که قرار  ینحاضر بد

های شخصیتي با بخشش ایفا میانجي را در روابط بین ویژگي

 کند یا خیر؟مي

 مواد و روش کار

 استت از نوع مقطعي  ي واز نوع مطالعات همبستگپژوهش حاضر 

بخشتش بتر    جهتت تبیتین   مدل معادالت ساختاری سعي دارد که

گتری عواطتف   هتای شخصتیتي بتا نقتش میتانجي     اساس ویژگتي 

تمتتام افتتراد   ، شتتاملجامعتته آمتتاری   .ارائتته دهتتد  ،خودآگتتاه

ستال  تابستتان  ستالمت شتهر کترج در     هتای خانه به کنندهمراجعه

سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشتي   از بنابر استعالم، که 1397

حجتم نمونته متورد     و دنفتر بودنت   20000شهرداری کرج حدود 

نفر از جامعه فوق بود که بعد از  400حاضر،  بررسي در پژوهش

هتتای پتتژوهش بتته دلیتتل مختتدوش بتتودن   نفتتر از نمونتته 5افتتت 

گیری نمونه نمونه پژوهش وارد تحلیل شد. 395پرسشنامه، تعداد 

 مناطق شتهر کترج   انیاز م ایساده چندمرحله يتصادفی شیوه به

منطقه، در مرحله دوم  8در مرحله اول  که انجام شد بدین ترتیب

خانه سالمت  1محله و در مرحله سوم از هر محله  1از هر منطقه 
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 یرگینمونه وهیو افراد نمونه به شي انتخاب شد به صورت تصادف 

های . مالک مذکور انتخاب شدند.ی جامعهافراد  نیاز بتصادفي 

بترای شترکت در    آزمتودني  -1 :از بودند عبارت ورود به مطالعه

آزمتودني تحتت درمتان     -2پژوهش اعالم رضایت کرده باشتد   

پزشتتكي جهتتت کتتاهش اضتتطراب، استتترس و   داروهتتای روان

 45تتا   20 نیبت  يدر محتدوده ستن   يآزمودن -3افسردگي نباشد  

آزمودني  -5آزمودني فاقد اختالل شناختي باشد   -4  سال باشد

  بتته اختتتالل آزمتتودني مبتتتال  -6دچتتار بیمتتاری متتزمن نباشتتد    

متاه   6از  يآزمتودن  يزنتدگ  -7مواد و دارو نباشتد    سوءمصرف

حادثته   ایبوده و اتفاق  يروند معمول یقبل از انجام پژوهش دارا

 مترگ  ماننتد  باشتد  هتا آن يکه به منزله بحران در زنتدگ  يخاص

محل  رییخانواده، تغ یصعب العالج در اعضا یماریب ز،یعز کی

مطالعه  ها ازآزمودني خروج هایک. مال، رخ نداده باشديزندگ

مشخص شدن خالف یكتي از متوارد فتوق     -1 :از بودند عبارت

  ها.و تكمیل ناقص یكي از پرسشنامه -2در حین پژوهش  

 ابزارهاي پژوهش

 پنج عامتله پرسشنام(:BFI) پنج عامل بزرگ شخصیتپرسشنامه 

 44 شتامل  شتد و  ستاخته   John & Srivastava توستط ، بتزرگ 

 عبتارات  طریتق  از را عامتل  پتنج  پرسشنامهاست این  کوتاه سوال

 رنجورختویي روان -1 کند که عبارتند از:مي گیریاندازه کوتاه،

 هتتابتتاز بتتودن تجربتته -3(، Eگرایتتي )بتترون -2(، N) (عصتتبیت)

 وجداني بودن -5 و (Aتوافق ) -4(، O) )اشتیاق به تجارب تازه(

 هتر  کته  استت  صتورت  نایت  به گذاری.نمره (C) شناسي()وظیفه

کتامالً  "بته صتورت    5تتا   1ای از درجته  5 لیكرت شیوه به سوال

، "3نه موافقم نه مخالفم=" ،"2تاحدودی مخالفم=" ،"1مخالفم=

گتتذاری ، نمتتره"5کتتامالً متتوافقم=" و "4تاحتتدودی متتوافقم="

 است. 220تا  44بین  ات این پرسشنامهدامنه نمرشود. بنابراین مي

تتا   80/0 اسیت مق نیت ا یماه را برا 3به فاصله  یيبازآزما بیضر و

 ضترایب  ،(26) شتكری  پتژوهش  (. در25)گزارش کردنتد  90/0

 عامتل  بترای  نفتر  100 تعتداد  بته  ایراني در نمونه کرونباخ آلفای

 .آمد به دست 67/0با  برابر رنجورخویيروان شخصیتي

 یبترا  يعاطفته خودآگتاه   اسیت مق دنظرشتده ینسخه تجد نیسوم

نظتتر شتتده عاطفتته   دیتتتجد اسیتتمق :(TOSCA-3بزرگستتاالن )

 ,Tangney, J. P., Dearingتوسط بزرگساالن  یبرا يخودآگاه

R. L., Wagner, P. E., Gramazow, R   خترده   ستاخته شتد و

 فیط کیغرور را در  و صفت شرم، مستعد بودن به گناه اسیمق

 يقترار مت   يابیت مورد ارز 5=ادیتا به احتمال ز 1از هرگز= كرتیل

مستتعد   هتای اسیت خرده مق یکرونباخ را برا یآلفا بیرا. ضدده

تتا   70/0، مستعد بودن به صفت گنتاه  88/0تا  76/0بودن به شرم 

 یتي گتزارش کردنتد و در متورد روا    72/0تا  41/0غرور  و 83/0

 اسیت نظر شده مق دینسخه تجد نیابزار نشان دادند سوم نیسازه ا

را  افتته یسازشبزرگساالن احساس گناه  یبرا يعاطفه خودآگاه

( 28مقتدم )  یفترد و نتور   یعطتر  ،ي. روشن چسل(27سنجد)يم

 صتتفت شتترم، مستتتعد بتتودن بتته گنتتاه  اسیتتستته ختترده مق یبتترا

 گزارش کردند.  يمناسب یيروا واعتبار وغرور

 توستط بخشتش   اسیمق :(2001و همكاران ) یبخشش را اسیمق

Rye, Loiacono, Folk, Olszewski, Heim & Madia  ستاخته 

 از ای لیكترت گزینته  5بته صتورت طیتف    سوال  15شامل  شد و

ایتن   گذارینمره است. "5کامالً موافقم=" تا "1کامالً مخالفم="

از  لیكترت  شتیوه  بته  سوال هر که است صورت این به پرسشنامه

، "3نتتتدارم= ینظتتتر"، "2مختتتالفم="، "1کتتتامالً مختتتالفم= "

ات ر. نمت شتود متي  گذارینمره"5کامالً موافقم="و  "4موافقم="

 استت. ی نبتود بخشتش   ی بخشش و نمرات پایین نشانهباال نشانه

مختلتف  هتای  در پتژوهش  پرسشتنامه  های روانسنجي اینویژگي

 حالت یابزارها با يمنف يهمبستگ و مورد تأیید قرار گرفته است

(41/0-=r )خشم صفت و (34/0-=r )کرونبتاخ  یآلفا بیضر و 

یي ذاکتر، نظتری و   پتور، ثنتا  حمیدی. (25) کردند گزارش 87/0

 آزمتون را  نیا یيایآلفای کرونباخ برای پا بیضر( 30فراهاني )
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انتد. در پتژوهش حاضتر ضترایب همستاني      گزارش کترده  83/0

بته   74/0دروني به روش آلفتای کرونبتاخ بترای کتل پرسشتنامه      

 دست آمد.

 نتايج

زن( بتتا  226متترد و  169شتترکت کننتتده ) 395در ایتتن پتتژوهش 

حضور داشتند.  97/8 ± 82/35ستاندارد سني میانگین و انحراف ا

درصد( از شترکت کننتدگان زیتر     19نفر )  75میزان تحصیالت 

درصتتد (  41نفتتر ) 162درصتتد( دیتتپلم،  3/26نفتتر ) 104دیتتپلم، 

درصد( کارشناستي ارشتد    7/13نفر ) 54کارداني و کارشناسي و 

میتانگین و انحتراف استتاندارد ستال هتای زنتدگي        و باالتر بتود. 

رک با همسر در شرکت کننتدگان ایتن پتژوهش بته ترتیتب      مشت

درصتد( از آنتان    7/17نفتر )  74به دستت آمتد و    47/7 ± 12/10

 5/35نفتر )  140درصد( یک فرزنتد،   3/26نفر ) 104فاقد فرزند، 

فرزنتتد  2درصتتد ( بیشتتتر از  5/19نفتتر ) 77درصتتد( دو فرزنتتد و 

-SPSSو  Amos20 آماری افزار نرم با ها داده تیدر نها داشتند.

 قرار گرفت یآمار لیو تحل هیمورد تجز 20

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگي بین 1جدول 

صفات شخصیت )روان رنجورخویي، برونگرایي، گشودگي، 

توافق پذیری و وظیفه شناسي(، عواطف خودآگاه )احساس 

شرم، احساس گناه و احساس غرور( و بخشش )فقدان احساس 

 ود احساس مثبت( را نشان مي دهد. منفي و وج

پژوهش یرهایمربوط به متغ يفیتوص یها افتهی .1جدول  

  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متغيرهاي تحقيق

وان رنجورخویير -.شخصیت1  20/18  01/4  -          

گرایيبرون -.شخصیت2  99/26  19/4  -0/569** -         

گشودگي -.شخصیت3  32/35  82/4  -0/514** 0/343** -        

وافق پدیریت -.شخصیت4  83/29  76/4  -0/530** 0/565** 0/297** -       

ظیفه شناسيو -.شخصیت5  48/30  74/4  -0/550** 0/654** 0/435** 0/582** -      

حساس شرما -.عواطف خودآگاه6  48/36  09/10  0/468** 
0/500**

- 

0/494**

- 

0/500**

- 

0/490**

- 
-     

حساس گناها -آگاه.عواطف خود7  19/46  65/6  0/177** -0/095 0/006 -0/118* 
0/185**

- 
0/155** -    

حساس غرورا -. عواطف خودآگاه8  26/25  72/4  -0/441** 0/461** 0/457** 0/416** 0/408** 
0/632**

- 
075/0-  -   

قدان احساس منفيف -.بخشش9  30/34  17/8  -0/320** 0/382** 0/315** 0/349** 0/389** 
0/517**

- 

0/222**

- 

/453**

0 
-  

جود احساس مثبتو -.بخشش10  24/15  97/3  -0/231** 0/298** 0/201** 0/255** 0/287** 
0/406**

- 

0/206**

- 

/312**

0 
0/670** - 

             

نشان مي دهد که عامل روان رنجورخویي شخصیت به  1جدول 

فق پذیری صورت منفي و عامل های برونگرایي، گشودگي، توا

 01/0و وظیفه شناسي آن به صورت مثبت و در سطح معناداری 

با هر دو مؤلفه فقدان احساس منفي و وجود احساس مثبت 

بخشش همبسته اند. مؤلفه احساس شرم و احساس گناه عواطف 

خودآگاه به صورت منفي و مؤلفه احساس غرور آن به صورت 

ه بخشش همبسته با هر دو مؤلف 01/0مثبت و در سطح معناداری 

بودند. پیش از آزمون فرضیه ها، مقادیر گم شده در داده ها 
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بررسي و مالحظه شد که نسبت داده های گم شده به داده های  

درصد است. در ادامه به منظور  5کامل در هر گویه کمتر از 

ارزیابي نرمال بودن توزیع داده های تک متغیری، کشیدگي و 

بررسي قرار گرفت و مالحظه چولگي تک تک متغیرها مورد 

شد که ارزش های کشیدگي و چولگي هیچ یک از متغیر ها از 

خارج نشده است. مفروضه همخطي بودن  -2+ و 2محدوده بین 

 ( و ضریب تحملVIFبه کمک مقادیر عامل تورم واریانس )

مورد بررسي قرار گرفت و نتایج نشان داد که مفروضه 

وهش حاضر برقرار است. همخطي بودن در بین داده های پژ

زیرا که مقادیر ضریب تحمل همه متغیرهای پیش بین بیشتر از 

و مقادیر عامل تورم واریانس برای هر یک آنها کوچكتر  1/0

 بود.  10از 

 برازش مدل پژوهش یشاخص ها .2جدول

 نقطه برش مدل اصالح شده مدل  اوليه شاخص هاي برازندگی

 - 19/9 93/98 مجذور کای

 - 9 10 آزادی مدل درجه

df/2 89/9 02/1  3کمتر از 

GFI 957/0 995/0 < 90/0 

AGFI 764/0 971/0 < 850/0 

CFI 946/0 00/1 < 90/0 

RMSEA 150/0 007/0 > 08/0 

نتایج تحلیل نشان داد که به استثنای دو  2منطبق بر جدول

دیگر شاخص های  AGFIو  RMSEAشاخص برازندگي 

ش قابل قبول مدل با داده های گردآوری شده برازندگي از براز

،  df/2 ،946/0 =CFI،  957/0 =GFI=89/9)حمایت مي کند

764/0 =AGFI  150/0و =RMSEA  با توجه به اهمیت .)

در ارزیابي چگونگي برازش مدل  RMSEAشاخص برازندگي 

با داده ها، شاخص های اصالح ارزیابي و براساس آن با ایجاد 

خطاهای دو متغیر مشاهده شده احساس شرم و کوواریانس بین 

احساس غرور مدل اصالح و شاخص های برازندگي به دست 

آمد که نشان مي دهد مدل پژوهش حاضر با داده های 

  ،df/2 ،00/1 =CFI=02/1گردآوری شده برازش مطلوب دارد)

995/0 =GFI  ،971/0 =AGFI  007/0و =RMSEA 3(. جدول 

و غیر مستقیم بین متغیرها در مدل را  ضرایب مسیر کل، مستقیم

 . نشان مي دهد

 

 یپژوهش در مدل ساختار یرهایمتغ نیب میمستق ریکل، مستقیم و غ ریضرایب مس  .3جدول

 b S.E β sig متغير پيش بين 

کل
یر 

مس
ب 

ضری
 

 012/0 177/0 044/0 107/0 بخشش  وظیفه شناسي

 108/0 117/0 042/0 070/0 بخشش  توافق پذیری

 423/0 059/0 041/0 035/0 بخشش  گشودگي

 022/0 166/0 053/0 113/0 بخشش  برون گرایي

 333/0 -058/0 046/0 -041/0 بخشش  روان رنجورخویي

ب 
ضری

یر 
مس

یم
ستق

م
 

 140/0 101/0 042/0 061/0 بخشش  وظیفه شناسي

 695/0 028/0 038/0 017/0 بخشش  توافق پذیری
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 777/0 -016/0 038/0 -010/0 شبخش  گشودگي

 221/0 095/0 052/0 064/0 بخشش  برون گرایي

 541/0 040/0 042/0 028/0 بخشش  روان رنجورخویي

 001/0 -157/0 024/0 -067/0 بخشش  احساس گناه 

 001/0 -332/0 021/0 -094/0 بخشش  احساس شرم 

 003/0 188/0 036/0 113/0 بخشش  احساس غرور 

یم
ستق

ر م
 غی

سیر
ب م

ضری
 

 026/0 076/0 022/0 046/0 بخشش  وظیفه شناسي

 004/0 089/0 019/0 053/0 بخشش  توافق پذیری

 042/0 075/0 022/0 044/0 بخشش  گشودگي

 028/0 071/0 024/0 048/0 بخشش  برون گرایي

 001/0 -098/0 025/0 -069/0 بخشش  روان رنجورخویي

 

نشان مي دهد که ضریب مسیر کل )مجموع ضرایب  3جدول 

  P <05/0)بین عامل وظیفه شناسيمسیر مستقیم و غیر مستقیم( 

،177/0=β(و برونگرایي )05/0> P  ،166/0=β)  با شخصیت

معنادار است. منطبق بر نتایج  05/0بخشش مثبت و در سطح 

  P <01/0بخشش )بین احساس گناه و ضریب مسیر  3جدول 

،157/0-=β از یک سو و ضریب مسیر بین احساس شرم و )

(  از سوی دیگر منفي و در P  ،332/0-=β <01/0بخشش)

 معنادار است.  01/0سطح 

 

 صیت، عواطف خودآگاه و بخشش: روابط بین صفات شخ 1شكل

  

همچنان که در شكل فوق مالحظه مي شود مجموع مجذور 

به دست  38/0همبستگي های چندگانه برای بخشش برابر با 

آمده است. این یافته بیانگر آن است که صفات شخصیت و 

درصد از واریانس بخشش را  38عواطف خودآگاه در مجموع 

 تبیین مي کنند. 
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 گيريو نتيجه بحث 

گری عواطف هدف پژوهش حاضر بررسي نقش میانجي

بخشش های شخصیتي با ویژگيخودآگاه در رابطه بین 

 برونگرایي مل وظیفه شناسي وبود.نتایج نشان داد بین عا

معنادار بود. نتایج  05/0با بخشش مثبت و در سطح شخصیت 

 ,Ajmal, A., Amin, R., & Bajwa هایبایافته ،یافته این

 R. S(18) Bastin (24 ،)Worthington (7) وهمكاران ،

 همسو است.  ( 22پوراسماعیلي) (و21پوررفتاری )

Ajmal, A., Amin, R., & Bajwa, R. S  نیزدر پي

پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که صفات شخصیتي 

های کنندهبینيگرایي پیشگانه به ویژه توافق و برونپنج

(. در تبیین این یافته ها 18نیرومندی برای بخشش، قدرشناس)

وظیفه شناسي و ویژگي های شخصیتي ازجمله مي توان گفت

طور همان ده بخشش استبیني کننترین پیش، قویبرونگرایي  

دار گراها افرادی اجتماعي هستند، مثل دوستدانیم برونکه مي

دیگران بودن، عالقمند به هیجان و داشتن هستند، قاطعیت در 

عمل، فعال، اهل گفتگو بودن و امیدوار به آینده هستند. این 

مقیاس نشان دهنده عالقه افراد به توسعه صنعت و کار خود است 

بیني توجه به نتایج پژوهش حاضر مي توان گفت خوشبا  (.26)

شود گرایي یافت ميکه در برونهای مثبت همچنانو هیجان

به طوری که  شخصیت از  شوند.منجر به افزایش بخشودگي مي

طریق اثرگذاری بر تفسیر فرد از رویدادهای محیطي ،فرایند 

دهد. مي شناختي افراد را تحت تاثیر قرارانطباق و سالمت روان

رغم اهمیتي که بخشش در تبیین پیامدهای روان شناختي علي اما

خشن  یو اضطراب، رفتارها يافسردگ میکاهش عالمثبت مانند 

 زانیم شیو افزا نه،یو تنفر، ک يدشمن ،یو خشم و پرخاشگر

 ،یسازگار ،يستیبهز ،ياحساس همدل ،ياز زندگ تیرضا

بت و سالمت روان و حل مسئله، عاطفه مث یهامهارت ،يشادکام

های تبییني و بررسي دارد، مدل (10) (،27حل تعارضات )

مكانیسم های آن عمدتاً با تاکید بر روابط خطي و همزماني بوده 

پدیده بخشش  در صورتي که پژوهش حاضر نشان داد، .است

بین همچنین باید بادیدی تعاملي وهمه جانبه بررسي شود 

طه منفي و معنادار است. بخشش رابشرم با  احساس گناه و

 01/0نیز با بخشش مثبت و در سطح  ضریب مسیر احساس غرور

 ,.Stuewig, Jهای یافته ،با یافته نتایج این. معنادار بود

Heigel, C., Harty, L., Mccloskey, L (14 .)

Hequembourg & Dearing (15،) ( و17پور)قلي 

ها مي توان گفت  در تبیین این یافته همسو است.( 14ساعتچي )

ای خاص از احساس شرم، احساس گناه و احساس غرور گونه

کند تا با موفقیت در احساسات است که به افراد کمک مي

محیط اجتماعي حرکت کنند. در عواطف خودآگاه، افراد به 

زمینه ارتباط  در پردازند.ارزیابي خود از چشم دیگران مي

 ,Carpenter, Tignorعواطف خودآگاه با بخشش، 

Tsang & Willett خودآگاه جانیه تجربه به لیتما افتندیدر 

 در که،ي حال در شوديم شتریب بخشش به منجر گناه احساس

 يمنف رابطه شرم خودآگاه جانیه تجربه به لیتما هاآن پژوهش

 ,.Stuewig, J., Heigel, C. (13)داشت بخشش یيتوانا با

Harty, L., Mccloskey, L (14 .)Hequembourg & 

Dearing (15اذعان مي) دارند احساس گناه، نستباً کمتر

دردناک است و بر خالف شرم در تالش برای جبران در آینده 

در واقع این احساسات در تعامل با دیگران بر رفتار ما  .آیدبر مي

مان هاینظارت دارد و ما را به اصالح اجتماعي و اخالقي تخطي

ن یافته نیزنشان مي دهد که اثر ویژگي ای (.33سازد )رهنمون مي

های شخصیت بر بخشش باید به شكل غیر مستقیم و از طریق 

در واقع بخشش، نوعي پردازش متغیرهای واسطه ای رخ دهد. 

شناختي، عاطفي و رفتاری است که افراد در چارچوب خطای 

دهند. کنند از خود بروز ميای که آن را تجربه ميادراک شده
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بخشند، به ادراکات عاطفي و احساسي افراد مي هنگامي که

کنند که منجر به بروز پاسخي مثبت نسبت به تمایل پیدا مي

-ودر نتیجه باعث احساس غرور مي (.34گردد )خطای منفي مي

بنابر این رابطه بین بخشش و ویژگي های شخصیتي مي  شود.

تواند توسط نقش واسطه ای عواطف خودآگاهانه میانجي گری 

د. اثر ویژگي های شخصیتي بر روی رفتار بخشش مي تواند شو

 .اسطه تر مانند تجربه هیجاني باشداز طریق متغیرهای بي و

Bell(12نیز با طراحي کتابِ کار در زمین )گری و خودبخشش ۀ

برداری مثبت از بهره ۀهایي در زمینتالش برای جبران، تمرین

ها خود این تمرین و در پژوهش احساس گناه و شرم ارائه داده

بنابر این ویژگي های خصیصه ای مي   اند.را موثر گزارش کرده

تواند ادراک از پدیدها و تجربه هیجاني برخورد با آن را تغییر 

دهند. در واقع این یافته قدمي برای تبیین ساختاری تر از مفهوم 

بخشش در ادبیات پژوهش است. بر این اساس، انتظار مي رود 

به  اس شرم و گناه پیامد استعدادهای شخصیتي باشد.میزان احس

طور کل پژوهش حاضر توانست نشان دهد که اثر صفات 

شخصیتي بر بخشش، نه به شكل مستقیم، بلكه به شكل غیر 

مدل  م هیجانات و عواطف خودآگاه است.مستقیم از طریق تنظی

برازش یافته حاضر مي تواند تبیین رفتار بخشش و طراحي مدل 

مداخله ای اجتماعي برای افزایش آن را تسهیل کند. با این های 

حال پژوهش حاضر محدودیت هایي داشت که امید مي رود 

پژوهشگران آتي در جهت رفع آن کوشا باشند. طرح غیر 

آزمایشي پژوهش فعلي این سوال را همچنان باقي مي گذارد که 

یزان اندازه اثر تغییر در هیجان های خودآگاه برای افزایش م

بخشش چه حدی است. همچنین ابزارهای خودگزارشي ممكن 

است نتوانند به طور دقیق و معتبر همه جوانب متغیرها را پوشش 

دهند و تحت خطر پذیرش اجتماعي باشند. پیشنهاد مي شود 

پژوهشگران آینده با طرح های آزمایشي به بررسي رابطه 

ش رفتار عواطف خودآگاه و رفتار بخشش بپردازند و در سنج

  بخشش از ابزارهای عیني تر استفاده کنند.

 یمقطغ دکتر نامه نیاپژوهش حاضر برگرفته از پا: يسپاسگزار

کارکنان  تمامياز  لهیوس نیبد .باشدي م عمومي يروانشناس

 قیتحق نیا که در انجام سالمت شهر کرج هایخانهمحترم 

 .دیآي به عمل م ينمودند، تشكر و قدردان یهمكار
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 Abstract 

Introduction: Forgiveness is an inner desire that leads people to refrain 

from unpleasant communication responses and to behave positively towards 

someone who has treated them negatively. The purpose of this study was to 

investigate the mediating role of self-conscious emotions in the relationship 

between personality traits and forgiveness. 
Method: The design of the present study was a correleation, type of 

structural equation modeling. The sample consisted of 395 people who were 

randomly sampled from Karaj health centers in summer of 1977. The 

participants responded to the Big Five Personality Inventory (BFI) 

questionnaire, the third revised version of the Adult Self-Awareness Scale 

(TOSCA-3), and the Vote et al. (2001). 

Results: The results of structural equation modeling showed that openness 

and agreeableness had a direct positive effect on forgiveness. The direct 

effect of neuroticism on forgiveness was negative and significant. Self-

conscious emotions of shame and guilt had a positive effect on forgiveness 

and pride had a positive effect on forgiveness. The indirect effects of 

personality traits on forgiveness were significant, indicating the mediating 

role of conscious emotions. 

Conclusion: The results show that forgiveness as a positive behavioral 

outcome can be a result of the structural interaction of personality traits and 

self-conscious emotions. 
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