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 چکیده

ف بررسی نقش میانجی گری عواطف پژوهش حاضر با هد

با عادالنه /ناعادالنه  یایباور به دنخودآگاه در رابطه بین 

بخشش انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی )غیرآزمايشی( 

از نوع  مدل يابی معادالت ساختاری بود. نمونه پژوهش شامل 

نفر به شیوه نمونه گیری تضادفی از جمعیت مراجعه  400

های سالمت شهر کرج در تابستان سال  کنندگان به خانه

پ باور به بود. . اين شرکت کنندگان به پرسشنامه های  1397

 دنظرشدهينسخه تجد نیسوم ((BJWSعادالنه  ) یایدن

و  (TOSCA-3بزرگساالن ) یبرا یعاطفه خودآگاه اسیمق

نتايج  پاسخ دادند (2001همکاران )رای و  بخشش اسیمق

 یایباور به دننشان داد که  مدل يابی معادالت ساختاری

 یم ینیب شیعادالنه/ناعادالنه به صورت معنادار بخشش را پ

و ضريب مسیر غیر مستقیم بین باور به دنیای عادالنه و کند

 05/0( مثبت و در سطح P  ،055/0=β <05/0بخشش)

معنادار بود و اين نشان دهنده نقش میانجی گری عواطف 

ش با استفاده از داده ها خودآگاه است. مدل مفهومی پژوه

تايید شد و شاخص های برازش مدل تايیدی بر اين امر است. 

 دهيپد کي فقطنتايج اين پژوهش نشان می دهد که بخشش 

 یها یژگيو اي یزندگ مثبت تجارب محصول که ستین هيثانو

بلکه بايد باديدی تعاملی به ان نگرسیت .باشد رهیغ و شخص

Abstract 

The purpose of this study was to investigate 

the mediating role of self-conscious emotions 

in the relationship between belief in a just / 

unfair world with forgiveness. The design of 

this study was descriptive (non-experimental) 

of structural equation modeling. The sample 

of the study consisted of 411 people who 

were referred to Karaj health houses in the 

summer of 1977. . The participants responded 

to the Fair Faith Beliefs Questionnaire 

(BJWS), the third revised version of the Adult 

Self-Awareness Scale (TOSCA-3) and the 

Vote et al. (2001) Scale of Structural 

Equation Modeling Results showed that belief 

in the world Fair / unfair predicts forgiveness 

significantly, and indirect coefficient of 

coefficient between fair world belief and 

forgiveness (β = 0.05, P <0.05) was positive 

and significant at 0.05 level, indicating a role 

Mediation is the emotion of the conscious. 

The conceptual model of the research was 

validated using the data and fit indices of the 

model confirm it. The results of this study 

show that forgiveness is not just a secondary 

phenomenon that is a product of positive life 

experiences or personal characteristics, etc. It 

should be an interactive approach to 
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 مقدمه 

و  انرايهت(. 2008، 1و گربهر )لهودن اسهت دوبهاره دیهام ايجهاد و خشهم بهردن نیبه از یبهرا یامرحلههی فرايند بخشش

 منفهی جانهاتیه عاطفی یحوزه . دردانندمی عاطفی و شناختی ،یرفتار یهاستمیس شامل را بخشش( 2015فیتزگیبونز )

به عمل  یهایبررس.  د.شونمی جايگزين مثبت جاناتیه با سرانجام و خنثی منفی، حوادث ابتدا. روندمی نیب زا آهستگی به

از  یا، بهبود و توسهعه منظومههیازماندهها باعث ساز آن یاست. برخ یمختلف انواعی گر آن است که بخشش داراآمده بیان

 عهدمعهالوه بهر ايهن، (.2009، 2شهود )بهاکوسیآن مه یستم خانواده و اعضامانع رشد سازنده سی نیز یروابط هستند و برخ

 و جانهاتیه جسهم، و روان سهالمت ،یستيبهز ،یزندگ از تيرضا ،یاجتماع روابط یهانهیزم در را یاریبس مشکالت بخشش

-بیسواز و سيويد انان،بر ؛1393 ،یرجب و یریش ،یامان) شودیم باالتر ریوممرگ به منجر تينها در و کندیم جاديا عواطف

 شهرم ریهنظ یمنفه یجهانیه تجارب کاهش لیپتانس بخشش بنابراين(.2018 ،5مروز و کالتا ؛2018 ،4شیندفلير ؛2016 ،3نريد

 6باور به دنیهای عادالنهه ریمتغ رها،یمتغ نيا بخشش رابطه دارند از جمله ریبا متغ یمختلف رهاییمتغ. دارد را گناه احساس و

 گهذاردیمه ریکننهد، ته ث تههداي را شهانافهراد گگونهه روابهط کههنيهبهر ا زیهعادالنه ن یایباور به دن استاباشد.در اين رمی

 یانکهم را ایهکهه دن ددارنه ليههها تماعادالنه، اغلب انسان یایر به دنوبايه اساس نظر بر (. 2016 ،7الن)بارسولومائوس و استر

 شیپه ندهآيبه  نانیاطم وماد تاع و یارودیرا با ام خودی ر، زندگوبا ينايه پا برو کنند  یالت تلقدحضور ع یهاانهشمملو از ن

از ای گونهه دنیهای عادالنهه بهاور بهه( معتقدند 2009) 9(. کاالن، شید و اولسون2012، 8)دونات، امالفت، دالبرت و کمبل برند

( 2017) 10نهادلمن و نهادلر گهذاردای میافراد بر ج است که ماهیتی پیچیده و تاثیرگذار در زندگی هر يک از باورهای انسانی

و  یجهانیه ههایواکهنش تیهکند و بر اهمیعمل م ایمقابله سمیمکان کي عنوانعادالنه به  یایدنگرفتند که باور به  جهینت

 از پهس کهه آورد یمه فهراهم را امکهان نيها بخشهشاز اين رو،   دارد. دیت ک یبخشودگ نديادراک شده در فرآ اتیقصد و ن

 11بلکهی، روپهک، هیچوکهوت، و جهوزف .بماند یباق درازمدت و داريپا صورت به روابط و گردد جاديا تیمیصم دوباره دهايتهد

( در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که افراد در صورتی که باور بهه دنیهای عادالنهه را در خهود پهرورش دهنهد، 2016)

 ها را با احساسات مثبت جايگزين مهی سهازدگناه  رهايی يافته و آنزا، از احساس شرم وتوانند در پی بروز اتفاقات آسیبمی

شهناختی توان دريافت که بخشش ت ثیرات سودمندی بر متغیرهای روانبا جستجو در ادبیات پژوهشی مرتبط با بخشش می.

                                                           
1 - Louden & Gerber 

2 - Backus 

3 - Brannan, Davis & Biswas-Diener 

4 - Rindfleisch 

5 - Kaleta & Mróz 

6 - belief in a just world 

7 - Bartholomaeus & Strelan 

8 - Donat, Umlauft, Dalbert & Kamble 

9 - Callan, Shead & Olson 

1 0 - Nudelman & Nadler 

1 1 - Blackie, Roepke, Hitchcott, & Joseph 

ی مثبت، می تواند حاصل تعامل به عنوان يک برونداد رفتارو

 .ساختاری باشد

، ناعادالنه عادالنه / یایباور به دنبخشش،   کلیدی:هایواژه

 عواطف خودآگاه

negativity and, as a positive behavioral 

outcome, can be the result of structural 

interaction 
Keywords:  forgiveness, belief in a just / 

unjust world, self-conscious emotions 
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هها و  قهوانین زش( در پهی پهژوهش خهود در میهان افهرادی کهه از ار2017) 1پالومبوووديات، ونزل و دوولو اجتماعی دارد. 

اخالقی تخطی کرده و به ديگران و خود آسیب زده بودند، دريافتند که احساس گناه و شرم در صورتی که در کانال مثبتهی 

زمینه ارتبها   در شود.گری منتهی میگری، به احساس مسئولیت و در نهايت خودبخششجاری شود، به جای خودسرزنش

 احسهاس خودآگهاه جهانیه تجربهه به ليتما افتنديدر( 2016) 2لتيو و تسانگ گنور،یت کارپنتر،عواطف خودآگاه با بخشش، 

 بها یمنفه رابطهه شهرم خودآگاه جانیه تجربه به ليتما هاآن پژوهش در که،ی حال در شودیم شتریب بخشش به منجر گناه

 بخشهش در شهتریب ینهاتوان ابه گنهاه از یرومندترین احساسات( 2013) 3گانگ و النگمن پژوهش در. داشت بخشش يیتوانا

به عنوان يک کل است. در اين حالت احساس شرم به عنوان هیجانی  "خود"در احساس شرم تمرکز روی .داشت رابطه خود

بر اساس احساسات افسرده کننده از قبیل ناامیدی، حماقت و آرزو برای اجتناب از بودن در کنار ديگران به خهاطر تهرس از 

( 2017) 5(. وايهت، بیمهل، و نهورنزاين2010، 4کلوسکی)استوويگ، تانجنی، هیگل، هارتی و مک طرد شدن تعريف شده است

در پژوهشی در زمینۀ پیامدهای اعتقاد به کارما يا همان علیت اخالقی، به ايهن نتهايج دسهت يافتنهد کهه کارمها بهه عنهوان 

های اخالقهی، و کهه قضهاوتراد دارد بهه طوریعنصری از باور به دنیای عادالنهه، تاثیرههای عمیقهی بهر روان رفتارههای افه

 های مثبت اخالقی همچون شرم، گناه و همدلی دارد.هیجان

از جملهه  فهردینیروابهط به، ر سهالمت روان و جسهمبهبخشش  شناختیروان رمتغی مندتوجه به نقش ارزشبنابراين با 

ای برخوردار يژهوو ت ثیرگذار بر بخشش از اهمیت بررسی عوامل و متغیرهای مرتبط و روابط افراد در سطح جامعه،  يیزناشو

صهر حاضهر در ع یخاص گاهيجا نهیزم نيانجام پژوهش در ا کهيروشن است به طور اریبس بخششبه مفهوم  نضروت پرداخت است.

 یآدمه ر بسهتر تفکهرد شتریب پیدايش بخششظهور  یگگونگ نییتب یبرا یاگسترده یهاتالش ریاخ یهاکرده است. در سال دایپ

ا نگهاه بهرا از ابعهاد مختلهف و  بخشهشهمچون پژوهش حاضر کهه تهالش کننهد  يیهاصورت گرفته، اما همچنان ضرورت پژوهش

 یکهيتنها با لحاظ کهردن   توانیرا هرگز نم بخششهمچون  دهیچیپ یادهيپد رايز شود،یتوجه قرار دهند احساس م وردم یتعامل

 وارد کهردن و ضهرورت تیهپهژوهش هها اهم یبه شواهد برخه توجهکرد. و اکنون با  نییتب شناخت و یاز عوال مؤثر در آن به خوب

 .آشکار گشته است شیاز پ شیب بخشش ینییتب یهادر مدل ی واعتقادیجانیه یهاجنبه

عادالنهه  یایهبر اساس بهر اسهاس بهاور بهه دنبخشش  یبرا اين پژوهشارائه شده در  یمدل مفهوم یمنظور به بررس نيا یبرا

  د شهد.خواهه یه بررسهبه طور جداگان متغیرهااز  کيهر یمدل برا نيپرداخت. ا میعواطف خودآگاه  خواه یناعادالنه با میانجیگر /

ر مصهمم شهد پژوهشهگ عواطهف خودآگهاه  ،بخشهش وعادالنهه /ناعادالنهه  یایهباور به دناهمیت تشخیص تعاملی روابط  به توجه با

بهه  پردازدوپاسهخگوببا بخشهش عادالنه /ناعادالنه  یایباور به دندر رابطه  عواطف خودآگاه  ایپژوهشی با هدف بررسی نقش واسطه

خهوردار ازش مناسهب براز بهرعواطف خودآگاه  یعادالنه /ناعادالنه با میانجیگر  یایبراساس باور به دن بخششمدل اين سوال که ايا 

 است؟

از متغیرههای ت ثیرگهذار بهر  7عواطهف خودآگهاه، و 6نیهای عادالنههرسد متغیرهای بهاور بهه ددر اين زمینه به نظر میلذا  

های شخصیتی ويژگی با استفاده ازبخشش  نییجهت تب یمدلباشند. بنابراين در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا  بخشش

 طهف خودآگهاهعوا يهاآاست کهه قرار  ينپژوهش حاضر بد لیمس له اصبنابراين   ارائه گردد.گری عواطف خودآگاه با میانجی

 ؟کند يا خیرايفا میبا بخشش های شخصیتی ويژگی نیب یرابطه درداری گری معنینقش واسطه
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 پژوهشروش 

سعی دارد مدلی جهت تبیین بخشش بهر  مبستگی و از نوع مقطعی است کهه -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی

کننهده راجعهتمام افراد م ، شاملجامعه آماری .ارائه دهد گری عواطف خودآگاه،های شخصیتی با نقش میانجیاساس ويژگی

شهی شههرداری از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورز بنابر استعالم، که 1397های سالمت شهر کرج در تابستان سال به خانه

گیهری بهه نهنفر از جامعه فوق بود. نمو 400حجم نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر،  ب ودنفر بودند 20000کرج حدود 

، در مرحله منطقه 8ای از میان مناطق شهر کرج انجام شد بدين ترتیب که در مرحله اول ی تصادفی ساده گندمرحلهشیوه

نمونه به شهیوه  خانه سالمت به صورت تصادفی انتخاب شد و افراد 1محله و در مرحله سوم از هر محله  1دوم از هر منطقه 

 آزمهودنی -1ز: های ورود به مطالعهه عبهارت بودنهد ای مذکور انتخاب شدند. . مالکجامعهگیری تصادفی از بین افراد نمونه

پزشهکی جههت کهاهش اضهطراب، زمودنی تحت درمان داروهای روانآ -2برای شرکت در پژوهش اعالم رضايت کرده باشد؛ 

مهودنی فاقهد اخهتالل شهناختی زآ -4سهال باشهد؛  45تا  20زمودنی در محدوده سنی بین آ -3استرس و افسردگی نباشد؛ 

زنهدگی  -7ال بهه اخهتالل سوصمصهرف مهواد و دارو نباشهد؛ آزمهودنی مبهت -6ر بیماری مزمن نباشد؛ آزمودنی دگا -5باشد؛ 

هها آن حران در زندگیماه قبل از انجام پژوهش دارای روند معمولی بوده و اتفاق يا حادثه خاصی که به منزله ب 6آزمودنی از 

ههای خهروج کگ يک عزيز، بیماری صعب العالج در اعضای خانواده، تغییر محل زندگی، رخ نداده باشد. مهالباشد مانند مر

تکمیل ناقص يکهی  و -2ف يکی از موارد فوق در حین پژوهش؛ مشخص شدن خال -1ها از مطالعه عبارت بودند از: آزمودنی

  ها.از پرسشنامه

 پژوهش ابزار

( 1973) والیو په نیراب توسط(، BJWS) عادالنه یایباور به دنه پرسشنام: (BJWS)  هعادالن یایپرسشنامه باور به دن

 هفهت لیکهرت شهیوه بهه سهوال ههر کهه است صورت اين به اين پرسشنامه گذاریگويه است نمره 20 شامل شد و ساخته

مقیهاس مسهتقل خرده دارای دو نامهايهن پرسهش می باشد. "موافقمکامالً "تا  "مخالفمکامالً "به صورت  7تا  1ای از درجه

بهه  (1386) پهرور و عريضهیگهل مقیاس باور به دنیای ناعادالنهه اسهت.مقیاس باور به دنیای عادالنه و خردههای خردهنامبه

 پرور و اکبهریگلدر پژوهش منظور تعیین روايی محتوايی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روايی محتوايی بوده است. 

اعادالنهه به دنیای ن های باور به دنیای عادالنه و باورمقیاسبرای خرده کرونباخ یآلفا ايايی اين پرسشنامه به روشپ (1388)

 64/0و  67/0و بهه روش ضهريب کهاتمن  65/0و  69/0و به روش ضريب اسپیرمن براون به ترتیب  70/0و  73/0به ترتیب 

های بهاور بهه دنیهای مقیاسی به روش آلفای کرونباخ برای خردهدر پژوهش حاضر ضرايب همسانی درون گزارش شده است.

 به دست آمد. 72/0و برای کل پرسشنامه  61/0و  78/0عادالنه و باور به دنیای ناعادالنه به ترتیب 

نظر شده  ديتجد اسیمق: (TOSCA-3بزرگساالن ) یبرا يعاطفه خودآگاه اسیمق دنظرشدهینسخه تجد نیسوم

صهفت شهرم،  اسیهخهرده مق 6کهه ( 2000واگنهر و گرامهازو ) نگ،ياريد ،یتانج 1بزرگساالن یبرا یهعاطفه خودآگا اسیمق

 5=اديهتا به احتمهال ز 1از هرگز= کرتیل فیط کيغرور آلفا و غرور بتا را در  ،یتفاوت یکردن، ب یمستعد بودن به گناه، برون

 یکرونبهاخ را بهرا یآلفها بيضهرا يینه مختلف دانشجوسه نمو یبر رو( 2000) نگيو در ی. تانجدده یقرار م یابيمورد ارز

تها  66/0 یسهاز-ی، برونه83/0تها  70/0، مستعد بودن به صفت گناه 88/0تا  76/0مستعد بودن به شرم  هایاسیخرده مق

ابزار  نيسازه ا يیگزارش کردند و در مورد روا 72/0تا  51/0و غرور بتا  72/0تا  41/0، غرور 70/0تا  60/0 تفاوتیی، ب80/0

را  افتههيبزرگسهاالن احسهاس گنهاه سهازش یبهرا یعاطفهه خودآگهاه اسیهنظر شهده مق دينسخه تجد نینشان دادند سوم

 یصفت شرم، مستعد بودن به گناه، برونه اسیسه خرده مق یبرا( 1386مقدم ) یفرد و نور یعطر ،ی. روشن گسلسنجدیم

  گزارش کردند. یمناسب يیروا وکردن اعتبار 

                                                           
1 - test of self-Conscious Affect, Version 3 (tosCA-3) 
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( 2001) 2رای، لوئیاکونو، فولک، اولزسهکی، ههیم و ماديها توسط 1بخشش اسیمق: (2001و همکاران ) یشش رابخ اسیمق

 اسهت. "5کهامالً مهوافقم=" تها "1کهامالً مخهالفم=" از ای لیکهرتگزينهه 5به صهورت طیهف سوال  15شد و شامل  ساخته

 ینظهر"، "2مخهالفم="، "1کهامالً مخهالفم="از  تلیکر شیوه به سوال هر که است صورت اين به اين پرسشنامه گذارینمره

 بها یمنف یهمبستگ ابزار نيا یبرا( 2001) همکاران و یرا. شودمی گذارینمره"5کامالً موافقم="و  "4موافقم="، "3ندارم=

ر، پور، ثنايی ذاکهحمیدی. کردند گزارش 87/0 کرونباخ یآلفا بيضر و( r=-34/0) خشم صفت و( r=-41/0) حالت یابزارها

اند. در پژوهش حاضهر ضهرايب گزارش کرده 83/0 آزمون را نيا يیايآلفای کرونباخ برای پا بيضر( 1389نظری و فراهانی )

 .به دست آمد 74/0همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
 

 یافته ها

حضهور  97/8 ± 82/35ستاندارد سهنی زن( با میانگین و انحراف ا 226مرد و  169شرکت کننده ) 395در اين پژوهش 

 41نفهر ) 162درصد( ديپلم،  3/26نفر ) 104درصد( از شرکت کنندگان زير ديپلم،  19نفر )  75داشتند. میزان تحصیالت 

میانگین و انحراف استاندارد سهال ههای  درصد( کارشناسی ارشد و باالتر بود. 7/13نفر ) 54درصد ( کاردانی و کارشناسی و 

درصهد(  7/17نفر ) 74به دست آمد و  47/7 ± 12/10رک با همسر در شرکت کنندگان اين پژوهش به ترتیب زندگی مشت

درصهد ( بیشهتر از  5/19نفر ) 77درصد( دو فرزند و  5/35نفر ) 140درصد( يک فرزند،  3/26نفر ) 104از آنان فاقد فرزند، 

 .قرار گرفت یآمار لیو تحل هيمورد تجز SPSS-20و  Amos20 آماری افزار¬نرم با ها¬داده تيدر نها فرزند داشتند. 2

 
 : میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ  متغیرهای پژوهش1جدول 

 متغیر 
 انحراف استاندارد میانگین

آلفای 

 کرونباخ

18/43 باور به دنیای عادالنه  21/8  694/0  

49/21 باور به دنیای ناعادالنه  18/8  760/0  

48/36 حساس شرما -طف خودآگاهعوا  09/10  589/0  

19/46 حساس گناها -عواطف خودآگاه  65/6  770/0  

26/25 حساس غرورا -عواطف خودآگاه  72/4  716/0  

30/34 قدان احساس منفیف -بخشش  17/8  844/0  

24/15 جود احساس مثبتو -بخشش  97/3  637/0  

ش را نشهان یرهای پژوهش، ضرايب آلفای کرونبهاخ متغیرههای پهژوهعالوه بر میانگین و انحراف استاندارد متغ 1جدول 

االتر بديک به يا می دهد که براساس آن به استثنای متغیر احساس شرم ضرايب آلفای کرونباخ ديگر مؤلفه ها و متغیر ها نز

 .است 7/0از 
 

                                                           
1 - forgiveness scale 

2 - Rye, Loiacono, Folk, Olszewski, Heim & Madia 
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: شاخص های برازش مدل پژوهش2جدول  

 مدل  اولیه شاخص های برازندگي
همدل اصالح شد  

 نقطه برش1
 اصالح دوم اصالح اول

95/137 مجذور کای2  78/25  88/12  - 

 - 5 6 7 درجه آزادی مدل

df32/ 71/19  29/4  58/2 3کمتر از    

GFI4 915/0  982/0  991/0  < 90/0  

AGFI5 660/0  914/0  949/0  < 850/0  

CFI6  869/0  980/0  992/0  < 90/0  

RMSEA7 218/0  091/0  063/0  > 08/0  
     

مربهو  بهه ديگر شاخص های برازندگی از بهرازش مطلهوب مهدل  GFIبر خالف شاخص برازندگی   2منطبق بر جدول

 =df/2 ،869/0 =CFI،  915/0 =GFI  ،660/0=71/19)پژوهش بها داده ههای گهردآوری شهده حمايهت ننمودنهدفرضیه 

AGFI  218/0و =RMSEA سهاس کوواريانس بین خطاههای دو نشهانگر اح (. به همین دلیل مدل در دو مرحله با ايجاد

  شههرم و احسههاس غههرور )در مرحلههه اول( و دو نشههانگر احسههاس گنههاه و احسههاس شههرم )در مرحلههه دوم ( مههدل اصههالح و

رازش شاخص های برازندگی به دست آمد که نشان می دهد مدل مربو  به فرضیه پژوهش با داده ههای گهردآوری شهده به

 .( RMSEA= 0063/0و  df/2، 992/0 =CFI،  991/0 =GFI  ،949/0 =AGFI=58/2) مطلوب دارد

 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری :3جدول
 b S.E β sig متغیر پیش بین 

ب 
ري
ض

ل
 ک
یر
مس

 

باور به دنیای ناعادالنه بخشش    133/0-  024/0  393/0-  001/0  

 باور به دنیای عادالنه بخشش    047/0  020/0  140/0  023/0  

یم
تق
مس
ر 
سی
ب م

ري
باور به دنیای ناعادالنه ض بخشش    078/0-  024/0  229/0-  001/0  

 باور به دنیای عادالنه بخشش    029/0  019/0  085/0  155/0  

احساس گناه  بخشش    084/0-  023/0  200/0-  001/0  

احساس شرم  بخشش    079/0-  020/0  285/0-  001/0  

احساس غرور  بخشش    075/0  034/0  128/0  022/0  

ب 
ري
ض

ر 
غی
ر 
سی
م

یم
تق
مس

 

باور به دنیای ناعادالنه بخشش    056/0-  014/0  164/0-  001/0  

 باور به دنیای عادالنه بخشش    019/0  010/0  055/0  050/0  

                                                           
(2016نقاط برش براساس دیدگاه کالین ) - 1  
2 -Chi-Square  

3 - normed chi-square 

4 -Goodness Fit Index 

5 -Adjusted Goodness Fit Index 

6 -Comparative Fit Index 

7 -Root Mean Square Error of Approximation 
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و  اعادانهنین باور به دنیای بضريب مسیر کل )مجموع ضرايب مسیر مستقیم و غیر مستقیم(  نشان می دهد که 3جدول

ه و  (. ضهريب مسهیر کهل بهین بهاور بهه دنیهای عادالنهP  ،393/0=β <01/0) معنادار است 01/0بخشش منفی و در سطح 

ی ناعادالنهه بین باور به دنیا(. ضريب مسیرغیر مستقیم P  ،140/0=β <05/0) معنادار بود 05/0بخشش منفی و در سطح  

يب مسیر غیر مستقیم بین بهاور معنادار است. از سوی ديگر ضر 05/0( منفی و در سطح P  ،164/0-=β <01/0)و بخشش 

 .معنادار است 05/0( مثبت و در سطح P  ،055/0=β <05/0) به دنیای عادالنه و بخشش

 

 و نتیجه گیریبحث 

بخشهش با  ی عادالنه/ ناعادالنهباور به دنیاگری عواطف خودآگاه در رابطه بین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی

باور به دنیای عادالنه به صورت مثبت و باور به دنیای ناعادالنه به صورت منفی و معنهادار بخشهش را  بود. يافته ها نشان داد

بهاور و بخشش به عنوان برونداد رفتاری مدل پژوهش حاضر، برايند متغیرهای فردی در سطوح عمیق )پیش بینی می کنند 

(تا سطوح جاری )هیجان ها و تنظیم های هیجهانی( اسهت. اهمیهت موضهوع بخشهش و تبیهین  عادالنه/ ناعادالنه به دنیای

مکانیسم های تسهیل گر آن ناشی از نقشی است که بخشش به خودی خود و به عنوان يهک ارزش مهوثر بهر سهالمت روان 

 2(، سهاتن، اسهتوبر، و کمبهل2017) 1نهادلر و نهادلمن، (9313)اطهان یخ و خاکسار پرور،گل های،بايافتهيافته نتايج اين دارد.

، اکبهری و(6139)نیها رفیعهیو  صهباحی، بهارلوهوره ،(2011) 4ساتن و النياِستر(،)2016) 3بارتولومائوس و استرلن (،2017)

شهش: نقهش اثر عذرخواهی بهر بخ»در پژوهشی تحت عنوان ( 2017) 5نادلر و نادلمن (همسو است.1387)کامکار و  پرورگل

 بهر و کنهدیمه عمل ایمقابله سمیمکان کي عنوانهب عادالنه یایدن به باور که گرفتند جهینت« گر باور به دنیای عادالنهتعديل

درتبیین يافته ههای ايهن پهژوهش  .دارد دیت ک یبخشودگ نديفرآ در شده ادراک اتین و قصد و یجانیه هایواکنش تیاهم

 و عهدالت کیفهری قطعاٌ. شده است شناخته گناه ديگری به رقابتی هایپاسخ عنوان به باغل بخشش و عدالت می توان گفت

نیستند )اِسهترالن و  در تضاد با يکديگر لزوماً کلی طور به عدالت و بخشش حال، اين با. هستند ناسازگار دو سازه بخشودگی

شود. باور به دنیای عادالنهه افهراد را در را منجر میهای انطباقی به تخلفات دهند باور به دنیای عادالنه پاسخ 2011، 6ساتون

باور به دنیای عادل  رسدمی نظر به نتیجه، سازند. درهای مختلف با انگیزه میهای عدالت در موقعیتجهت جستجوی نشانه

 عواقهب از را قربهانی کهه کنهدمهی عمل ایمقابله سازوکار يک عنوان به ترتیب اين به شود ومنجر به بازسازی شناختی می

( درپژوهشهی بیهان کهرد 2017) 7دارددر اين زمینه ساتن، استوبر، و کمبهلمصون می منفی پیامدهای از ناشی شناختیروان

افهراد دارای  بر روابط اجتماعی مثبت شامل بخشش ديگران و بهريستی ذهنهی اثرگهذار اسهت.بنابراين عادالنه یایدن به باور

ههای تنهد کمتهری در برابهر خسهارات و هها هسهتند، و واکهنش، مايل به فهم دلیل نهابرابریباورهای دنیای عادالنه نیرومند

های اجتماعی را سهرزنش کننهد بهه عدالتیدهند و بیشتر احتمال دارد تا قربانیان حوادث و بیهای احتماعی نشان میزيان

 کننهدیم فاصيا یمختلف یهاها نقشانسان از کيهر  یو اجتماع یفرد یها در زندگباورها و شناخت طور کل می توان گفت

نقش اين مدل در تبیین رفتار بخشش بسیار قابل توجه بود. میزان واريانس تبیین شهده نشهان داد متغیهر در پژوهش حاضر

درصد از واريانس بخشش را تبیین مهی کننهد. وبهه نسهبت  40باور به دنیای عادالنه/ناعادالنه و عواطف خودآگاه در مجموع 

درصهد( و مهی تهوان ايهن  27ش های پیشین باال است .سهم واريانس تبیین شده عواطف خودآگاه نیز گشم گیر بود )پژوه

                                                           
1 - Nudelman & Nadler 

2 Sutton, Stoeber, & Kamble 

3 Bartholomaeus, & Strelan 

4 - Strelan & Sutton 

5 - Nudelman & Nadler 

6. Strelan, P., & Sutton, R. M. 

7 Sutton, Stoeber, & Kamble 
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و  نگمهنالمیزان را با پژوهش های مشابه )که متغیرهايی غیر از باوربه دنیای عادالنه را به کهار گرفتهه انهد( مقايسهه کهرد )

  (.2016، لتيتسانگ و و گنور،یکارپنتر، ت؛ 2013، گانگ

شهش را در مدل برازش اين يافته همچنین معلوم شد که عواطف خودآگاه شرم و گناه بهه صهورت منفهی و معنهادار بخ

یهزان تجربهه با اين حهال، م (.2018و مسترز ،  سي)مورپیش بینی می کنند. اين يافته با شواهد پژوهشی قبل همسو است 

بهط د را در رواو گناه، زمانی که فراتر از ظرفیت روانهی باشهد. فهراحساس شرم و گناه بسیار مهم است. تجربه احساس شرم 

ه تکهرار گرخه وبین فردی و روابط درون فردی دگار مشکل می کند. اضطراب تجربه شده از تجارب، عالوه بر ايجاد ناامنی 

برخهی  ا می دههد.رشفقت  باورهای نامطلوب، فرد را وادار به رفتارهای بدوی و تکانشی می کند و کمتر اجازه تامل دوباره و

مثبهت از  یههابها نگهرش یاحساسات منف ینيگزيباورند که بخشش، نشان دهنده جا نيبر او نظريه پردازان  از پژوهشگران

،  نتایتسهانگ و توسه ،یرا ت،یهتوليو نيهاوالوالک، ون نگتون،ی؛ وورسه2006،  لپهاتیاسهت )ف یرخواهیجمله شفقت و خ

2015)  

ه ای عواطف خودآگاه با توجه به معنی داری اثرات غیر مستقیم باور به دنیای عادالنه به طور در اين پژوهش نقش واسط

آفرين جها ای مشهکلباتوجه به اينکه شرم يک عاطفۀ کاربردی است، با اين حال در میهان عمهوم عاطفههکلی تايید شد. اما 

همانگونه کهه گفتهه  م بخشش در ادبیات پژوهش است.در واقع اين يافته قدمی برای تبیین ساختاری تر از مفهوافتاده است.

شد، مدل های خطی و متقابل متعددی برای تبیین بخشش وجود دارد اما اين مدل ها از نظر میزان تبیین مکانیسهم بهروز 

يهن رفتار بخشش ناکارآمد هستند. ونمی تواند به عنوان الگويی منسجم برای کاربندی های نظری يا عملی مفید واقع شود. ا

در حالی که مدل های روان درمانی جديدتر، به دنبال ترکیب عوامل تعاملی در تبیین رفتار هستند. دراسهتنبا  ايهن يافتهه 

 بهه یبنهديپا یبهرا کهه رونهدیمه شهمار بهه یاخالقه یهاجانیه شرم و گناه احساس رینظ خودآگاه عواطف می توان گفت

 وجهود بهه یخودآگاه رشد از پس یکودک دوران در و کنندیم زهیانگ با را فرد یشخص یاستانداردها و یاجتماع یهنجارها

( نیهز بها طراحهی کتهابِ کهار در زمینهۀ 2017و همکاران ) 2بل (2012 ،1مورتون و سونیال نز،یگیه ست،يیکو-الس) نديآیم

و در  ارائهه دادهبهرداری مثبهت از احسهاس گنهاه و شهرم هايی در زمینهۀ بهرهگری و تالش برای جبران، تمرينخودبخشش

  اند.ها را موثر گزارش کردهپژوهش خود اين تمرين

به طور کل پژوهش حاضر توانست نشان دهد که اثر باور به دنیای عادالنه/نا عادالنه بر بخشش، نهه بهه شهکل مسهتقیم، 

خودشناسهی  بلکه به شکل غیر مستقیم از طريق تنظیم هیجانات و عواطف خودآگهاه اسهت. مهدل ههای روان پويشهی کهه

انسجامی را مرکز مفهوم سازی خود قرار می دهند بیش از هر گیز الگوهای نظری اين مدل تجربهی هسهتند. مهدل بهرازش 

از آنجها يافته حاضر می تواند تبیین رفتار بخشش و طراحی مدل های مداخله ای اجتماعی برای افزايش آن را تسهیل کند. 

 قیهقهرار دههد و تحق ریپژوهش را تحهت تهاث جيهمراه است که ممکن است نتا يیهاتيمحدود یسر کيبا  یقیکه هر تحق

، پنج عامل بزرگ شخصهیتپرسشنامه های ابزارهاى تحقیق به  قیتحق نيلذا در ا باشدینم یقاعده مستثن نياز ا زیحاضر ن

ذا يافتهه هها بها له شودیمحدود م بخشش اسیمقو  بزرگساالن یبرا یعاطفه خودآگاه اسیمق دنظرشدهينسخه تجد نیسوم

دخالهت برخهی از متغیرههای مهزاحم از قبیهل موقعیهت اقتصهادی، خهانوادگی،  محدوديتهاى ابزارهاى مزبور همراهى دارند

 نيهبا توجه به اهای تحقیق منجر به کاهش روايی درونی تحقیق شده است،اجتماعی، وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی نمونه

شهده  هیافراد شرکت کننده در پژوهش تک یهاشده وبه گزارش یگرد آور یزارشخودگ قيپژوهش حاضر از طر یهاکه داده

اسهتفاده صهرف از وبرخهوردار نباشد يیبهاال يیها از روا افتهيامکان دارد  نيشده باشد بنا برا فيخود آگاه تحر انايخود آگاه 

ود کهه اجهرای ايهن تحقیهق در سهاير پرسشنامه ها و به کار نگرفتن شیوه مصاحبه برای گردآوری اطالعات. پیشنهاد می ش

جوامع و مقايسه نتايج حاصل با يکديگر انجام گیرد.پیشنهاد می شود اجرای اين تحقیق به منظور مطالعه تهاثیر متغیرههای 
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 اين پژوهش در بین افراد مراجعه کننده به خانه سالمت شهرکرج انجهام شهده اسهت، پیشهنهاد ديگر بر بخشش انجام گیرد،

توجه به با.حاضر بر روی نمونه های ديگری از افراد انجام گیرد تها امکهان مقايسهه نتهايج بهتهر فهراهم آيهد می شود تحقیق

رتبط هههمو مل مؤثر اشناسايی عوی مینهی در زبیشترت تحقیقاد میشود پیشنها، هشوپژرد موی متغیرهااز همیت هر يک ا

 .دشوم نجابخشش ابا 

 
 منابع فارسي

 بینهی بخشهودگی(. نقش هوش هیجهانی و ههوش معنهوی در پهیش1393یل؛ رجبی، سعید. )امانی، مالحت؛ شیری، اسماع

 .73-80، صص 1، شماره 15، سال شناسی کاربردیفصلنامه دانش و پژوهش در رواندانشجويان. 

ه بهین افهراد عادالنه های اسناد و باور به دنیای(. مقايسه سبک1396. )نينیا، پروو رفیعی زيصباحی، پرو ه؛يبهارلوهوره، حور

 .35-50 ص، ص1، شماره 7، سال های علوم شناختی و رفتاریفصلنامه پژوهشگرا و عادی. رنجورگرا، برونروان

مین نسهخه تجديهدنظر شهده سو»بررسی اعتبار و پايايی (. 1386مقدم، ثنا. )فرد، مهديه؛ نوریروشن گسلی، رسول؛ عطری

 دانشهور رفتهار-فصهلنامه روانشناسهی بهالینی و شخصهیت(. TOSCA-3« )مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگساالن
 . 31-46، صص 1، شماره 25، سال سابق

تنی درمانی گروهی مب(. بررسی تاثیر زوج1389. )محمد؛ فراهانی، محمدنقیذاکر، باقر؛ نظری، علیرحیم؛ ثنائیپور، حمیدی

 . 49-73، صص 4شماره ، 8 ، سالشناختی زنانفصلنامه مطالعات اجتماعی روان. بر بخشش بر رضايت زناشويی

ههای ديهدگاهی بهر حسهب (. باور به دنیای عادالنه و ناعادالنهه )نگهاهی بهر تفهاوت1388پرور، محسن؛ اکبری، محمد. )گل

 .119-142، صص 4، شماره فصلنامه روانشناسی و دينمتغیرهای جمعیت شناختی(. 

نیهای عادالنهه و (. رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت بها بهاور بهه د1393زهرا. )پرور، محسن؛ برازنده، امین؛ جواديان، گل

 .61-74، صص 10، شماره 21، سال فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیتباورهای جبران عدالت. 

ه و ناعادالنه عادالن (. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای1393پرور، محسن؛ برازنده، امین؛ جواديان، زهرا. )گل

 .61-74، صص 2، شماره 10، سال انشور رفتار سابقد-فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیتو باورهای جبران عدالت. 

ههای ا شهاخص(. الگوی ارتباطی بین باورهای دنیای عادالنه برای خهود و ديگهران به1386پرور، محسن؛ جوادی، سارا. )گل

 . 109-122، صص 31-32، شماره 8، سال فصلنامه اصول بهداشت روانیی. بهداشت روانی: الگوی معادالت ساختار
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