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چکيده
پژوهش حاضر ،با هدف ارائه الگوي تاثیر سرمايهروانشناختی ،رضايت از زندگی ،همدلی ،احساس گناه و
شرمساري با خود بخشايشگري میباشد .جامعه آماري دانشجويان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور ساري به تعداد  212نفربوده است ،که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  952نفر
( 13پسر و  51دختر) ،تعیین و سپس با سهم جمعیت هر طبقه در جامعه اجرا شد .ابزارهاي گردآوري دادهها
شامل شاخص واکنشگري بین فردي ديوس ( ،)9114مقیاس حالت شرم و گناه مارشال ،سانفتنز و تانگنی
( ،)9115مقیاس خودبخشايگري ول ،دي شی و واکینی ( ،)2228مقیاس رضايت از زندگی ،دينر و همکاران
( )9185و پرسشنامه سرمايه روانشناختی لوتانز و همکاران ( )2220بود .يافتهها نشان داد که بین
سرمايهروانشناختی ،رضايت از زندگی ،همدلی و خودبخشايشگري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .يعنی با
افزايش سرمايه روانشناختی ،رضايت از زندگی و همدلی ،خودبخشايشگري افزايش میيابد .همچنین بین
احساس گناه و شرمساري و خود بخشايشگري رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .همچنین نتايج نشان داد
احساس شرم ،همدلی و رضايت از زندگی اثر مستقیمی بر خودبخشايشگري دارند و رضايت از زندگی و
همدلی نیز داراي نقش واسطهاي بودند.
کليد واژهها :خودبخايشگري ،رضايت از زندگی ،سرمايه روانشناختی ،احساس شرم ،همدلی
h.naderi@umz.ac.ir
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مقدمه
در سالهاي اخیر مفهوم بخشش به يک مفهووم کلیودي در حووزه رواندرموانی تبوديل شوده اسوت
(ديلون .)50 :2229 ،9ورود مفهوم بخشوش بوه حووزه روانشناسوی بوه دهوه  02مویالدي در جامعوه
آمريکايی برمی گردد که با نفوذ روانشناسانی مانند مازلو و راجرز قوت بیشتري گرفت (ويتوز و میوده،2
 .)253-241 : 2299يکی از مفاهیم بسیار نزديک به بخشوش ،مقولوه خودبخشايشوگري اسوت کوه،
برخی محققان آن را فرزندخوانده بخشش میدانند (هال و فیچام)128: 2225 ،3؛ و توانايی فرد بوراي
جلوگیري از رهاسازي خشم براي يک اشتباه و توسعه خصیصههايی مانند عطوفت ،سخاوت و عشو
و شامل ادراک يک عمل نادرست ،غلبه بر احساسات ناشی از اين عمل و پذيرش درونوی خطواي ر
داده تعريف میشود (ول ،دشیا و واکینی .)2228 ،خودبخشايشگري به تغییر پاسخ بوه دور از مجوازات
خود 4اشاره دارد (راس ،هرتن اسین و روبل )919-951: 2220 ،5و ظهور روانشناسی مثبت تاثیر بسیار
مثبتی بر بر توسعه اين مفهوم داشته است (سلیگمن و سکسدمالیان .)92-1: 2222 ،1نکتوه مهوم در
مقوله خودبخشايشگري آن است که ،عفو و بخشش موجب کاهش افکار و احساسات منفوی میشوود
(رومرو 0و همکاران )32: 2221 ،و با کاهش افسردگی (فرديمن و انرايت9111 ،8؛ استرانسل ،ويلیامز،
موزيووک و بوووک )341: 2292 ،1و بهبووود سووالمت روان (کووروز و الیسووون )82: 2223 ،92و جسووم
(ويلسون 99و همکاران )823-011: 2228 ،همراه است.
متغیري که با مرور مطالعات به نظر می رسد رابطوه نزديکوی بوا مولفوههاي ذکور شوده و بوه ويوژه
خودبخشايشگري داشته باشد ،مقوله سرمايهروانشناختی است که در حال رشد و ظهور در روانشناسوی
مثبت است (آوي ،لوتانز ،اسمیت و پالمر)2292 ،؛ و سازه قابل انعطوافی اسوت کوه قابلیوت تقويوت و
تضعیف داشته و میتواند به عنوان میانجی تاثیرات مثبتی را در روند زندگی افراد بگوذارد (سویتون،92
 .)2299اين مفهوم به عنوان يک مفهوم سطح باال که متشکل از  4متغیر(خودکارآمودي ،امیودواري،
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Dillon
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خوشبینی و انعطافپذيري) ،است ،به عنوان يک کل در نظر گرفته شوده و داراي قودرت پیشبینوی
باال و تاثیر فراوان بر رفتار است (الرسوون 9و لوتوانز2221 ،2؛ براينوت 3و سویونگروس-2224:201 ،4
 281؛ لیمبومريسکی 5و همکاران .)892: 2225 ،خودکارآمدي به عنوان يکی از چهار عامل اصولی در
سرمايه روانشناختی از طیف گستردهاي از تحقیقات برخووردار اسوت و بوه تاثیرگوذاري کوه شوخص
میتواند در راستاي رسیدن به اهدافش بگذارد اشاره مینمايد(دتري .)2224 ،1اين مفهوم اولوین بوار
توسط بندورا مطرح گرديد (بندورا )931-921 : 9182 ،0و به درجهاي از اعتماد به نفس و قابلیتهاي
فردي در انجام موفقیتآمیز وظايف ويژه در زمینوههايی کوه فورد در آن فعالیوت میکنود توجوه دارد
(استاجکويچ 8و لوتانز )248: 9118 ،در حقیقت خودکارآمدي به اين معنی است کوه فورد قوادر اسوت
شايستگیهاي خويش را در انجام امور نشان دهود (وود 1و وود ،)9111 ،تئووري امیود نیوز توا حودود
زيادي در دستیابی به اهدافی که میتواند سخت يا آسان باشد ،خالصه میشود (اسونايدر ،)2222 ،92و
به يک ادراک تعريف شده که فرد نسبت به دستيوابی بوه اهوداف دارد ،اشواره میکنود (پترسوون و
بايرون ،)2220 ،تحقیقات گستردهاي در پشتیبانی از رابطه مثبت بین امیدواري و نگرش و

عملکورد99

وجود دارد (الرسن 92و لوتانز 01 :2221 ،؛ لوتانز و جوزف2220 ،93؛ پترسون 94و بايرون ،)2220 ،95که
نشان دهنده اهمیت اين مولفه میباشد .مقوله بعدي سرمايه روانشناختی ،خووشبینی اسوت ،کوه بوه
عنوان درجهاي که يک فرد صفات و يا اتفاقات مثبت يوا منفوی را توضویح و تفسویر میکنود ،گفتوه
میشود ،فرد خوشبین تفسیر مثبتی از اتفاقات داشته و آنها را ناشی از تاثیرگوذاري شخصوی میدانود
(لوتانز و جوزقف ،)2220 ،و رويدادهاي منفی را ناشی از عوامل خارجی دانسته و آنها را به عنوان يک
رويداد خاص در نظر میگیرد (الرسون 91و لوتانز ،)2221 ،90افراد خوش بین انتظارات مثبتی نسبت به
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ظرفیتهاي خويش داشته و انتظار دارند در انجام فعالیتها با موفقیت بیشتري روبرو شووند (لوتوانز و
جوزف ،)2220 ،انعطافپذيري ،نیز به عنوان توانايی افراد بوه منظوور کنارآمودن موفو در مقابلوه بوا
تغییرات ،سختیها و همچنین ريسک تعريف شده است (استوارت ،9ريود 2و منگوام)32-25 :9110 ،3
در انعطافپذيري اين که چه اتفاقی براي شما میافتد از اهمیت زيادي برخوردار نیست ،بلکوه اينکوه
شما چگونه با آن برخورد میکنید مهم است (لوتانز .)2222 ،4نتايج مطالعات مختلف نشوان داده کوه
سرمايه روانشناختی رابطه معکوس و معناداري با حاالت روانوی منفوی دارد(گیلبورت9118 ،5؛ جیوو،1
گورين 0و کروگور9111، 8؛ فردريکسوون2229 ،1؛موادوکس 2221:800 ،92؛ آوي ،لوتوانز و جنسون،99
2221؛ ديانت ،جاويدي و بقولی)9313 ،و از طرف ديگر مطالعوات نشوان داد کوه سرمايهروانشوناختی
رابطه مثبت و معناداري با توسعه حواالت روانوی مثبوت دارد (آوي ،ريچوارد ،لوتوانز و موارتر2299 ،؛
لیمبومريسکی 92کینگ 93و داينر2225 ،94؛ آوي ،95ورنسینگ 91و لوتانز2228 ،؛ شاتلیف 90و وگوس،98
 923 :2223؛ تنن و آفلک.)9118 ،91
با مرور پیشنیه پژوهشی به نظر می رسد متغیري ديگري که در خودبخشايشگري بسویار مووثر
است داشتن احساس شرم و گناه است .لحظاتی وجود دارد که فرد با ارتکاب خطا در رابطه با ديگران،
خود و يا شکست در رعايت کردن استانداردهاي شخصی ،اسوتانداردهاي ديگوران ،يوا اسوتانداردهاي
معنوي دچار عمل خطا می شود ،ايون زموانی اسوت کوه احسواس شورم و گنواه را در خوود احسواس
میکند(نادي و لبکی.)9314 ،
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شرم يک خود ارزيابی کلی و منفی مرتبط با احساس درمانودگی و نافعوالی مربووه بوه خطوا و
اشتباه است .در تجربه شرم تمرکز بر " تمامیت " خود است  .ارزيابی منفی از خوويش منجور بوه آن
می شود که فرد فکر کند من فرد بدي هستم.
گناه هیجانی است مرکب از احساس پشیمانی و تمايل به جبران مبنی بر اين که فرد رفتوار يوا
عمل خود را مورد سرزنش قرار می دهد .احساس گناه رابطه مستقیمی با رفتارهاي اخالقوی دارد کوه
سبب می شود افراد از باورها و هنجارهاي اجتماعی خود پیروي کنند ،چرا که احساس گنواهی کوه از
انجام فعالیتی خطا به وجود می آيد می تواند سبب شود فرد براي جبران آن بوه سوراه همودردي بوا
ديگران رفته و مسئولیت خطاي خود را بپذيرد .احساس گناه می تواند به صورتی ناخوشايند باشد کوه
در طوالنی مدت به اضطراب ،ناراحتی هاي شديد ،افسردگی يا نفرت از خوود منجور شوود .برخوی از
محققین معتقدند احساس گناه تنها مختص انسان می باشد .احساس گناه تا حدودي به احساس شرم
مربوه است اما با آن تفاوت دارد .در حالی که احساس گناه با رفتار خطا مرتبط است ،شرم با خود فرد
در ارتباه می باشد .افرادي که احساس گناه دارند فکر می کنند “من کوار خطوايی انجوام دادم” اموا
فردي که احساس شرم دارد می گويد ” من بد هستم” .تفواوت شورم و گنواه در تعريوف ايون دو در
فرهنگ ها نهفته است .در فرهنگ هايی مانند فرهنگ يونانی يا ژاپنی ،برداشت ديگران در مورد فرد
اهمیت زيادي دارد و زمانی که فردي خطايی انجام می دهد ،آبرو و احترامش را از دست می دهود ،و
بسیار خجالت زده می شود .تنبیه آنها عدم پذيرش از جانب ديگران و بی آبرويی است .در حوالی کوه
در فرهنگ هايی که به اخالق بسیار اهمیت می دهند مانند فرهنگ ما ،عذر خواهی بابت کار خطايی
که انجام داده و سعی در جبران آن می تواند از بار گناه آن بکاهد .در فرهنگ هاي مذهبی که در آن
گناه نقش اصلی و اساسی ايفا می کند ،نقش خودآگاه در انجام کاري خطا بسیار اهمیت پیدا می کند.
(مدلتون موز)09 :9303 ،
احساس شرم و گناه به عنوان يک عمل اخالقی 9و برخواسته از خودآگواه 2فورد اسوت کوه بوه
ارزيابی در ارتباه با استانداردهاي فرد میپردازد (تراسی و روبینز 921: 2224 ،3؛ لووئیس ،9109 4بوه
نقل از دونفورد و گرانگر ،)2290 ،5استدالل میکنند که شرم ،بوه عنووان بود بوودن ،نواالي  9بوودن،
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کوچک شمردن تلقی شده و فرد از آن که به صورت منفی مورد قضاوت قورار گیورد واهموه دارد .در
واقع شرم شامل ترسیدن از معرض عموم قرار گرفتن و رد شودن توسوط ديگوران اسوت (گیلبورت،2
 )90-1 : 9118از سويی ديگر ،احساس گناه بهعنوان نوعی سرپیچی از هنجارهوا و ارزشهوايی کوه
پیشینیان به ما ياد دادهاند تعريف میشود (زرگر ،مردانی و هنرمند )88 :9319 ،و ناشی از پشویمانی از
اقدامات فرد است (دونفورد و گرانگر)2290 ،؛ و فرد در آن به ارزيابی خود میپردازد (قاضوی مورادي،
 .)50 :9383در احساس شرم آنچه اهمیت دارد ارزيابی منفی داخلوی از سووي فورد اسوت (توانگی و
ديرينگ ،)2222 ،3اما در احساس گناه تمرکز بر خارج فرد است (گیلبورت )9118 ،کوه تمرکوز بوراي
رفتارهاي اصالحی را افزايش میدهد(دونفورد و گرانگر .)2290 ،4همچنین بوا وجوود اينکوه احسواس
شرم و گناه در برخی مواقع مثبت ارزيابی میشوند اما به طور معمول تبعات منفی براي انسوان درپوی
خواهنوود داشووت (کروسووکی ،کوووري و لوووري )2295 ،5و سووالمتروان را بووا تهديوود روبوورو خواهنوود
کرد(پووورفرج .)33 :9388 ،نتووايج مطالعووات مختلووف نشووان داده کووه رابطووه احسوواس گنوواه بووا
خودبخشايشگري و رابطه احساس شرم با خودبخشايشگري معکوس و معنادار است(هال 1و فینچام،0
2228؛ نادي و لبک .)9314،احساس گناه باعث میشود عملکرد فرد در محیط بوا اضوطراب و تورس
همراه شودو نتواند خود را با محیطهاي مختلف بهخوبی سازگار کند و به سادگی ببخشد(زرگر ،مردانی
و هنرمند )01 :9319 ،و موجب کاهش ارتباطات اجتماعی و ناامیدي میگردد(جوورمن)221: 2224 ،8
همچنین احساس شرم نامتعارف موجب افسردگی (وب1و همکواران )9952-9941: 2220 ،و مصورف
مواد مخدر (ديرينگ92و همکواران ،)9422-9311 :2225 ،فرسوودگی شوغلی(99برنوارد 92و کووري،93
 )951-959 : 2299می شود .در اين راستا براي رها شودن از احسواس گنواه و شورم ،فورد بوا مقولوه
خودبخشايشگري 94رابطه برقرار میکند(مک کانل ،9ديکسون ،2فینچ 3و هوملز .)2292 ،4همچنین بوه
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دلیل رابطه منفی سرمايه روانشناختی با حاالت روانی منفی مانند احساس شرم و گناه (جیو ،5گرين 1و
کروگر 83-01 :9111، 0؛ فردريکسون2229 ،8؛ديانوت ،جاويودي و بقوولی )9313 ،و از طورف ديگور
رابطه مثبت سرمايهروانشناختی با حاالت روانوی مثبوت ماننود همودلی (آوي ،1ورنسوینگ 92و لوتوانز،
2228؛ شاتلیف99و وگوس 11: 2223 ،92؛ تنن و آفلک )9118 ،93می توان نتیجه گرفت کوه احسواس
شرم و گناه و همدلی نیز می تواند در ارتباه سرمايه روانشناختی و خودبخشايشگري نقظ واسوطه اي
و میانجی داشته باشند .در اين راستا احسواس خودبخشايشوگري ،ممکون اسوت بوا بوروز احساسواتی
همچون ،مهربانی و همدلی باشد (بري 94و ورتینگتون )441 :2229 ،95همدلی به مجموعه رفتارهوايی
که فرد مقابل را در نظر میگیرد و در واقع به نفع ديگران حرکت کردن معنوی میدهود و رفتارهوايی
مانند کمک ،به اشتراکگذاري و آرامشدادن به ديگران را شوامل میشوود (آيزنبور  91و همکواران،
 )951-940 :2292اصطالح همدلی اولین بار در آغاز قرن بیستم براي کمک به توضویح تجربوههاي
زيباشناختی مطرح شد (ايکس ،2223 ،90به نقل از خواجه ،بهرامی ،فاتحی زاده و عابودي)08 :9319 ،
که هم شامل بعد شناختی و هم عاطفی است ،جز شناختی اشاره به توانايی فورد بوه درک احساسوات
ديگران و بعد عاطفی اشاره به ظرفیت فرد براي تجربه احساسات ديگران دارد (نوردن و همکواران،98
 )145: 2295فرد همدل قادر به اشتراکگذاي احساساتش است (جیوبک 91و همکاران)418: 2228 ،
پیامهاي ديگران را درک میکند و آنها را میپذيرد (فرحان فر ،نادي و مولوي 00 :9313 ،؛ ملکوی و
اصالنپور .)9312 ،نتايج پژوهشی (ديويس)995 :9183 ،22؛ نادي ولبکی ()9314؛ زکمايسوتر و رومورو

1

McConnell
Dixon
3 Finch
4 Holmes
5 Jew
6 Green
7 Kroger
8 Fredrickson
9 Avey
10 Wernsing
11 Sutcliffe
12 Vogus
13 Affleck
14
Berry
15
Worthington
16 Eisenberg
17
Lips
18
Noorden
19 Dziobek
20 Davis
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()2222؛ فرزادي ،فرامرزي ،شهنی و قاسمی ( )9315نشوان موی دهود کوه همودلی رابطوه مثبوت و
معناداري با خودبخشايشگري دارد .همچنین همدلی ،برانگیزنده کنشها ،قضاوت و اصوول اخالقوی
(جان بزرگی )81-84 :9388 ،و موجب گسترش رفتارهاي اجتماعی مطلووب میگوردد (فرحوان فور،
نادي و مولوي )11 :9313 ،برخی مطالعات ديگر نیز نشان داد که سرمايه روانشناختی رابطه مثبوت و
معناداري با همدلی دارد (ريف 9و اسنیگر2222( 2؛ استرانسل ،ويلیامز ،موزيک و بوک 348 : 2292 ،3؛
حسینی ،رضايی و کیخسروي . )955 :9312 ،بنابراين می توان در نظر گرفت که متغیر همدلی جدا از
رابطه مستقیم با خودبخشايشگري ،به صوورت غیور مسوتقیم نیوز در رابطوه سورمايه روانشوناختی و
خودبخايشووگري توواثیر گووذار خواهوود بووود .نقووش واسووطه اي در ارتبوواه سوورمايه روانشووناختی و
خودبخايشگري خواهد داشت.
به نظر می رسد به جز همدلی و احساس شرم و گناه ،رضايت از زندگی نیز يکی از مولفوههايی
است که رابطه مناسبی با مقوله خودبخشايشگري دارد(مکاسکیل )39 : 2292 ،4و بازتاب توازن میوان
آروزهاي شخصی و وضعیت موجود فرد است (هاشمی )18-929 :9383 ،و نشانگر آن است که پاسخ
دهنده چگونه زندگیاش را در کول ارزيوابی و بورآورده کورده و بور ارزيوابی دامنوهداري کوه فورد از
زندگیاش به عمل میآورد متمرکز است(ارجنگی و فراهوانی .)98-29 :9388 ،برخوی از دانشومندان،
رضايت از زندگی را قضاوت فرد در مورد مطلوبیت کلی زندگی خود میدانند .بوه ايون معنوا کوه هور
فردي جنبههاي مثبت و منفی زندگی خود را ارزشگذاري کرده و سپس به يک قضاوت کلی در مورد
میزان رضايت از زندگی خود دست میيابد (شیخ االسالمی . )82-84 :9312 ،در حقیقوت رضوايت از
زندگی به عنوان جامعترين ارزيابی افراد از شرايط زندگی است (داينر )2222 ،که میتواند به صوورت
معنادار شاخصهاي سالمتروان را پیشبینی کند (نصیري و جوکوار .)9380 ،رضوايت از زنودگی بوه
مثابة نشانهاي بارز از سازگاري موفقیتآمیز فرد با تغییر در موقعیتهاي گوناگون زندگی موورد توجوه
قرار گرفته است (دينر و همکاران ،9111 ،به نقل از نصیري و همکاران .)9312 ،زندي پور و يادگاري
( )9381نشان دادند که رضايت از زندگی رابطه مثبت و معنواداري بوا خودبخشايشوگري دارد؛ نتوايج

1 Ryff
2 Singer
Sternthal, Williams, Musick, & Buck
Macaskill
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مطالعات ديگر نیز اين رابطه را تايید کرده است(داينر2222 ،؛ نصویري و جوکوار9380 ،؛ قلوی زاده و
شیرانی03 :9381 ،؛ مکاسکیل.)48 : 2292 ،9
محق با بررسی مدلهاي هال و فینچام ( ،)2228مدل فرآيندي انرايت ( ،)9119مودل هرموی
ورتینگتون ( ،)9118مدل خودبخشايشگري السکین ( ،)2222مدل نادي و لبکی ( )9314سعی کورده
است مدلی مفهومی را پیشنهاد .با توجه به مبانی نظري ارائه شده و نقش تاثیرگذار خودبخشايشگري
در زندگی و تاثیرپذيري آن بر مولفههايی مانند احساس گناه و شرم و همدلی ،پژوهش حاضور درپوی
برررسی تع یین روابط سرمايه شناختی ،احساس گناه ،همدلی و احساس شرم و رضوايت از زنودگی در
فرايند خودبخشايشاگري می باشد .همچنین تقدم و تاخر مولفهها بوه نحووي اسوت کوه نشوان دهود
چگونه سرمايهروانشناختی با اثر بر همدلی ،رضايت از زندگی و احساس شرم و گناه به تسهیل فرآيند
خودبخشايشگري در افراد میپردازد .بنابراين هدف اصلی پژوهش بررسی تواثیر سرمايهروانشوناختی،
احساس گناه و شرمساري به عنوان متغیر پیشبین و همدلی و رضايت از زندگی به عنوان متغیرهاي
واسطهاي بر خودبخشايشگري به عنوان متغیر مالک است (شکل .)9

رضايت از زندگی

خودبخشايشگري

احساس گناه

همدلی

سرمايه روانشناختی

احساس شرم

شکل ( :)9مدل مفهومی پیشنهادي

روش شناسي

پژوهش حا ضر ،يک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که بوا روش معوادالت سواختاري انجوام
شده است .جامعهي آماري پژوهش شامل کلیه دانشجويان مقطع لیسانس رشته علومتربیتی دانشوگاه
پیام نور ساري بود که با استفاده از جدول کرسی و مورگان تعداد  952نفر ( 13پسور و  51دختور) ،بوا
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استفاده از روش تصادفی طبقهاي به عنوان گروه شرکتکننده انتخاب شدند.به اين ترتیب که با توجه
وروديهاي هر سال ،نسبت دانشجويان مشخص و سپس بوه صوورت تصوادفی انتخواب شودند و بوه
پرسشنامهها پاسخ دادند.
روش مدل يابی علی مورد استفاده در اين پژوهش براي بررسی آثار مسوتقیم و غیور مسوتقیم و
کل متغیرهاي مورد مطالعه بر خودبخشايشگري به کار گرفته شوده اسوت .در ايون پوژوهش از روش
تحلیل معادالت ساختاري استفاده می شود اين روش به علت ضوعف روش تحلیول مسویر در تعیوین
مسیر علیت بین متغیرها و شناسايی و کنترل خطاهاي انودازهگیري توسوعه يافتوه اسوت و شوامل دو
بخش است .مدل اندازهگیري که تعیین میکند چگونه متغیرهاي مکنون يا سازههاي فرضی در قالب
تعداد بیشتري متغیر قابل مشاهده اندازهگیري شدهاند و مدل ساختاري که روابوط علوی بوین سوازهها
(متغیرهاي مکنون) و قدرت تبیین آنها را نشان میدهود .ارزش ايون روش بوه دلیول کموک آن بوه
مفهومیکردن و تشکیل فرضیههاي پیچیوده میباشود (کرلینجور9110 ،؛ بوه نقول از ،نوادي ،ازموان
مشفقی و سیادت.)9312 ،
ابزار پژوهش

شاخص واکنشگري بین فردي :9ديويس ( ،)9114شاخص واکنش بینفردي را تدوين نمووده اسوت،
که منظور از آن ساختارهايی است که مربوه به واکنشهواي يوک فورد در مقابول تجوارب ديگوران
میشود ،اين شاخص  28گويه دارد که به سنجش  4بعد همودلی شوامل ،شوامل نگرانوی همدالنوه،
پريشانی شخصی ،خیالپردازي و خود را به جاي ديگران گذاردن میپردازد و هريک از ابعواد داراي 0
گويه است ،شاخص واکنشگري بین فردي با استفاده از مقیاس لیکرت پونج درجوه اي (کوامال مورا
توصیف میکند= 5و اصال مرا توصیف نمیکند= ،)9کمیسازي شده و نمرات بیشتر همدلی بواالتر را
میرساند ،آلفاي کرانبا اين پرسشنامه در پژوهش نادي و لبکی ( ./02 ،)9314و در پوژوهش حاضور
 ./03به دست آمده است.
مقیاس حالت شرم و گناه :2مارشال ،سانفتنز و تانگنی ( ،)9115اين مقیاس را ابداع نموده کوه شوامل
 95گويه براي سنجش خرده مقیاس که شامل احساس گناه ،احساس شرمسواري و غورور (هرکودام
5گويه) ،هستند تشکیل شده و با مقیاس طیف لیکرت با دامنهاي از يک تا پنج (به هیچ وجوه چنوین

)Interpersonal Reactivity Index (IRI
)State Shame and Guilt Scale (SSGS

1
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احساسی ندارم= 9و بسیار زياد اين احساس را داشتهام= ،)5درجه بندي شوده اسوت و نمورات بیشوتر
نشاندهنده سطوح باالتري از احساس گناه و شرمساري است ،رجبی و بهلول ( ،)9381آلفاي کرانبا
اين پرسشنامه را در جامعه دانشجويی ./84 ،گزارش نموده و در پژوهش حاضر آلفاي کرانبا آن ./85
میباشد.
مقیاس خودبخشايگري :9ول ،دي شی و واکینی ،)2228( 2مبدع اين مقیاس هسوتند کوه از دو خورده
مقیاس احساسات و کنشهاي خودبخشايشگري شامل  8گويه و باورهاي خودبخشايشگري شامل 1
گويه تشکیل شده است ،آلفاي کرانبا اين پرسشنامه در پوژوهش نوادي و لبکوی ( ./89 ،)9314و در
پژوهش  ./81به دست آمده است ،کلیه گويهها با استفاده از يک مقیاس چهار درجهاي (کامال= 4و به
هیچ وجه= ،)9درجهبندي شدهاند.
مقیاس رضايت از زندگی :3اين مقیاس توسط دينر و همکاران ( ،)9185تهیه و از  5گزاره کوه مولفوه
شناختی بهزيستی را اندازه گیري میکند ،تشکیل شده است ،که براي همه گوروه هواي سونی تهیوه
شده است ،اين مقیاس متشکل از  48سوال بود که میزان رضايت از زندگی و بهزيسوتی را مونعکس
میکرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل دهنده  92سوال آن بوا رضوايت از زنودگی
مرتبط است و پس از بررسیهاي متعدد به  5سوال کاهش يافت و بوه عنووان مقیواس مجوزا موورد
استفاده قرار گرفوت ،ايون مقیواس در طیوف  0درجوهاي از (کوامال مخوالف= 9تاکوامال موافو = )0
درجهبندي شدهاست ،همچنین بیانی و همکاران ( ،)9381آلفاي کرانبوا مقیواس موورد نظور را ./83
گزارش کرده اند و در پژوهش حاضر آلفاي کرانبا  ./80گزارش شده است.
پرسشنامه سرمايه روان شناختی :4اين پرسشنامه توسط لوتوانز و همکواران ( )2220در مقیواس پونج
درجهاي لیکرت (کامال مخالفم= 9تا کامال موافقم= )5تهیه شده است .اين پرسشنامه  24سواال دارد
که چهار مالفه سرمايه روانشناختی خودکارآمدي ،امیدواري ،خووشبینی و انعطوافپوذيري را موورد
سنجش قرار میدهد .آلفاي کرانبوا سورمايه روانشوناختی در پوژوهش فروهور ( 2/80 ،)9381و در
پژوهش حاضر  ./85گزارش شده است.
يافتهها

1

)State Self Forgiveness Scale (SSFS
Wohl & DeShe & Wahkinney
)3 The Satisfaction with Life Scale (SWLS
)4 Psychological capital Questionnaire (PCQ
2
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براي تجزيه و تحلیل دادههاي پژوهش از روشهاي آماري در دو سطح توصیفی و استباطی
استفاده شد .جدول  9میانگین ،انحراف معیار و ضريب همبستگی درونی میان متغیرهاي پژوهش را
نشان میدهد .با توجه به جدول ( )9میانگین و انحراف معیار سرمايه روانشناختی ( 4/95و ،)2/34
رضايت از زندگی ( 3/54و  ،)2/52همدلی ( 3/11و  ،)2/82احساس گناه و شرمساري ( 2/10و )2/11
و خود بخشايشگري ( 3/41و  )2/52میباشد.

جدول  :9میانگین ،انحراف معیار و ضريب همبستگی میان متغیرهاي پژوهش
رديف

متغیرهاي پژوهش

میانگین

انحراف
معیار

9

2

3

9

سرمايه روانشناختی

4/95

2/34

9

2

رضايت از زندگی

3/54

2/52

**2/52

3

همدلی

3/11

2/82

**2/52

**2/51

4

احساس گناه و شرمساري

2/10

2/11

**-2/12

**-2/19

**-2/44

5

خود بخشايشگري

3/41

2/52

**2/38

**2/42

**2/12

4

*-2/25

= 952N
* ≥ 2/25P
** ≥ 2/9 P

همچنین يافتهها نشوان داد کوه بوین سورمايه روانشوناختی ( ،)r= 2/38, p<2/29رضوايت از
زنوودگی( ،)r= 2/42, p<2/29هموودلی ( )r= 2/12, p<2/29و خودبخشايشووگري رابطووه مثبووت و
مع نوواداري وجووود دارد .يعنووی بووا افووزايش سوورمايه روانشووناختی ،رضووايت از زنوودگی و هموودلی،
خودبخشايشگري افزايش میيابد .همچنین بین احساس گناه و شرمساري ( )r= -2/25 , p<2/25و
خود بخشايشگري رابطه معکوس و معناداري وجود دارد يعنی با افزايش احساس گنواه و شرمسواري،
خودبخشايشگري کاهش میيابد.
براي تعیین تأثیر متغیرهاي پیشبین پژوهش بر خود بخشايشگري (متغیر مالک) از مدليابی
معادالت ساختاري 9استفاده گرديد .اين مدل ساختاري شامل مجموعهاي از معادالت ساختاري اسوت
structural equation model

1
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که روابط علی بین متغیرها را توصیف میکند .نتايج مودل يوابی معوادالت سواختاري در جودول  2و
شکل  2نشان داده شده است.
به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از معادله سواختاري
استفاده شد ،برآوردهاي مربوه به شاخصهاي ارزيابی کلیوت مودل معادلوه سواختاري و پارامترهواي
اصلی مدل (اثرات مستقم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر وابسته) در شکل  ،2و جداول  3 ،2و 4
گزارش شده است.

شکل ( :)2مدل معادله ساختار اثر متغیرهاي مستقل بر وابسته پژوهش

با توجه به روابط پیچیده بین متغیرها در مدل معادالت ساختاري و با توجوه بوه يافتوههاي روابوط
همبستگی ساده که در جدول  9گزارش گرديد میتوان گفت در سطح همبستگی ساده بوین سورمايه
روانشناختی و خود بخشايشگري رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد .همچنین بر اسواس مودليابی
معادالت ساختاري سرمايه روانشناختی به صوورت غیور مسوتقیم از طريو احسواس شورم بور خوود
بخشايشگري تأثیر دارد .همچنین در مورد همدلی نیز بر اساس يافتههاي جدول  9میتوان مالحظوه
نمود که اين متغیر رابطه معناداري با خود بخشايشگري دارد .عالوه بر اين احسواس گنواه در سوطح
همبستگی ساده رابطه معکوس و معنادار با خود بخشايشگري دارد (جدول  .)9اما بر اساس شکل  2و
در قالب مدل معادالت ساختاري و هنگامی که در کنار ساير متغیرها قرار میگیرد ،به واسطه رضوايت
از زندگی بر خود بخشايشگري تأثیر غیر مستقیم دارد .در رابطه با احساس شرمسواري نیوز در سوطح
همبستگی ساده (جدول  )9وجود رابطه منفی و معنادار اين مالفه با خودبخشايشگري به تأيید رسوید.
ضمن اينکه با توجه به نتابج شکل  2و دادههاي جدول  3احساس شرمساري در قالب مدل معوادالت
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ساختاري داراي اثر مستقیم بر خود بخشايشگري میباشد .در مورد رضوايت از زنودگی نیوز مالحظوه
میشود که اين متغیر هم در سطح روابط همبستگی ساده (جدول  )9و هم بر اساس مودل معوادالت
ساختاري داراي تأثیر مستقیم و معناداري بر خودبخشايشگري میباشد.
جدول  :2برآورد شاخصهاي ارزيابی کلیت مدل معادله ساختاري
شاخص

درجه

مقدار

25

آزادي9

برازش

کاي اسکوئر

شاخص برازش

شا

نسبی2

تطبیقی3

تطبیقی

میانگین مربعات

مقتصد4

2/12

2/19

ريشه دوم

شاخص

هلتر1

خطاي

2/54

برآورد 5

2/21

952

با توجه به دادههاي جدول  2مالحظوه میشوود کوه شواخصهاي ارزيوابی کلیوت مودل معادلوه
ساختاري با در نظر گرفتن مقادير مطلوب اين شاخصها در مجموع بیانگر ايون مطلوب اسوت مودل
مفروض تدوين شده توسط داده هاي پژوهش حمايت شوده اسوت .بوه عبوارتی بوا توجوه بوه مقودار
( )RMSEAکه بین  2/25تا  2/28است میتوان گفت که مدل از برازش مطلوبی برخووردار اسوت و
شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاري دارند .همچنوین پارامترهواي انودازهگیري روابوط
مستقیم در مدل در جدول  3گزارش شده است.
جدول  :3پارامترهاي اندازهگیري روابط مستقیم در مدل
مسیرها

برآورد استاندارد

خطاي معیار

نسبت بحرانی

سطح معناداري

سرمايه روانشناختی به احساس گناه

-2/32

2/20

4/98

2/229

سرمايه روانشناختی به احساس شرم

-2/08

2/21

5/22

2/229

سرمايه روانشناختی به همدلی

2/83

2/21

1/24

2/229

همدلی به خود بخشايشگري

2/12

2/92

5/24

2/229

رضايتاززندگی به خود بخشايشگري

2/08

2/21

5/94

2/229

احساس شرم به خود بخشايشگري

-2/43

2/21

0/21

2/234

* ≥ 2/25P
** ≥ 2/29 P

DF
)CMIV/D
GFI
PGFI
RSMEA
HOLTER

220

ارائه الگوي تاثیر سرمايه روانشناختی ،رضايت از زندگی ،همدلی ،احساس گناه و شرمساري

با توجه به دادههاي جدول  3و ضرايب مسیر استاندارد و مقادير بحرانی مربوه به مدل میتوان
گفت که تمام رابطههاي مستقیم بین متغیرها در مدل معادالت ساختاري معنادار هستند .عالوه بر
اين به دلیل وجود متغیر میانجی همدلی و براي بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرها از روش بوت
استراپ( 9پريچر و هیز ،)2228 ،2استفاده شد که نتايج آن در جدول  4گزارش شده است.
جدول  :4پارامترهاي اندازهگیري روابط غیرمستقیم در مدل
مسیرها
سرمايه

روانشناختی

با

خود

بخشايشگري از طري همدلی
سرمايه

روانشناختی

با

خود

بخشايشگري از طري احساس شرم
احساس گناه با خود بخشايشگري از
طري رضايت از زندگی

دادهها

بوت

سوگیري

خطاي استاندارد

حد پايین

حد باال

2/359

2/354

2/222

2/221

2/292

2/192

-2/392

-2/395

-2/229

2/220

-2/542

-2/232

-2/442

-2/21

-/221

2/225

-2/2225

2/2924

* ≥ 2/25P
** ≥ 2/29 P

فاصلههاي اطمینان مندرج در جدول  4حاکی از اين است که در مسویرهاي غیرمسوتقیم صوفر
قرار نگرفته است .بنابراين میتوان گفت که سطح اطمینان بوراي فاصولههاي اطمینوان  15و تعوداد
بازنمونه گیري بوت استراپ  5222است.
حث و نتيجهگيري

هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر سرمايهروانشناختی ،رضايت از زندگی ،همدلی ،احساس گنواه و
شرمساري با خود بخشايشگري میباشد .نتايج حاکی از رابطه معکووس و معنوادار احسواس گنواه بوا
خودبخشايشگري است .نتايج نشان داد که هر چقدر که احساس گناه افزايش يابود ،فورد نموی توانود
خود را ببخشدو خود بخشايشگري وي کاهش می يابدو هر چقدر که احساس گناه کاهش يابود ،فورد
نمی تواند خود را ببخشدو خود بخشايشگري وي افزايش می يابد .نتايج مطالعه با نتايج مطالعه زرگور
و همکاران( ،)9319جورمن ،)2224( 3هال و فینچوام ()2228؛ نوادي و لبکوی ( )9314و کروسوکی و
همکاران ( )2295کامالً همسو است .در اين راستا شخصی که احساس گنواه میکنود ،احتمواال دچوار
احساساتی همچون تاسف و پشیمانی ،حقارت ،تنش و استرس میشودو خود را انسان بدي میپندارد،
1
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در نتیجه نمیتواند نسبت به خود احساس ترحم و دلسوزي نماي و در رابطه بوا پوذيرش خوود دچوار
مشکل شده و با خودسرزنشگري درصد جبران از راه مجازات خويش برمیآيد .همچنوین در احسواس
گناه تمرکز بر خارج فرد است که تمرکز براي رفتارهاي اصالحی را افزايش میدهد.
نتايج ديگر اين مطالعه حاکی از رابطه معکوس و معنادار احسواس شورم بوا خودبخشايشوگري
است .بدين صورت که که هر چقدر که احساس شرم افزايش يابد ،فرد نمی تواند خود را ببخشدو خود
بخشايشگري وي کاهش می يابدو هر چقدر که احساس شرم کاهش يابد ،فورد نموی توانود خوود را
ببخشدو خود بخشايشگري وي افزايش می يابد .نتايج اين مطالعه نیز کامالً با نتايج مطالعه هاي وب
و همکوواران ()2220؛ هووال و فینچووام ()2228؛ برنووارد 9و کوووري()2299؛ (مووک کانوول 2و همکوواران
()2292و نادي و لبکی ( )9314همسو است .برخی مواقع احساس شرم مثبت ارزيابی میشوند اما بوه
طور معمول تبعات منفی براي انسان درپی خواهند داشت؛ در احساس شرم آنچه اهمیت دارد ارزيوابی
منفی داخلی از سوي فرد است که تمرکز براي رفتارهواي اصوالحی را افوزايش میدهود (دونفوورد و
گرانگر .)2290 ،3همچنین با وجود اينکه احساس شرم و گناه در برخی مواقع مثبت ارزيابی میشووند
اما به طور معمول تبعات منفی براي انسان درپی خواهند داشت (کروسکی ،کوري و لوري )2295 ،4و
سالمتروان را با تهديد روبرو خواهند کرد (پورفرج .)38 :9388 ،نتايج نشان داد که احساس گنواه بوا
میانجی گري رضايت از زندگی رابطه معکووس و معنواداري بوا خودبخشايشوگري دارد ،کوه میتووان
نمايانگر اين موضوع باشد که رضايت از زندگی به عنوان يک عامل مهم و تاثیرگوذار در هموه ابعواد
جسمی و روانی انسان تاثیر مهمی بر مقولوههاي مهوم روانشوناختی از جملوه خودبخشايشوگري بوه
صورت جزيی و مقوله بخشش به صورت کلی خواهد گذاشت.
در بخش ديگري از نتايج ،سرمايه روانشناختی رابطه معکوس و معنواداري بوا احسواس گنواه و
شرم دارد ،در اين راستا نتايج پژوهشهاي بسیار گسترده در حوزه سرمايهروانشناختی و مولفههاي آن،
نشان از اين موضوع دارد که سرمايهروانشناختی رابطه مثبت و معناداري بر توسعه حاالت روانی مثبت
(آوي ،5ريچارد ،لوتانز و مارتر2299 ،؛ لیمبومريسوکی 1کینوگ 0و داينور2225 ،8؛ آوي ،ورنسوینگ 9و
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لوتانز2228 ،؛ شاتلیف 2و وگوس10: 2223 ،3؛ تونن و آفلوک9118 ،4؛  ،)19-81و رابطوه معکووس و
معناداري بر کاهش حاالت روانی منفی(آوي ،لوتانز و جنسن2221 ،5؛ جیو ،1گرين 0و کروگر9111، 8؛
فردريکسون2229 ،1؛ ديانت ،جاويدي و بقولی )9313 ،که اثرات مخربی بر جسم و روان انسان دارند،
بر جاي گذاشته است ،که احساس و شرم و گناه نیز به عنوان يک حالت روانی عمدتا منفی نمیتواند
از اين قاعده مثتثنی باشد ،افراد خودکارآمد ،در مورد توانايیهاي خوويش بوراي انجوام کارهوا نگوران
نبوده ،بلکه نسبت به توانايیهاي خود براي انجام امور ايمان دارنود (موادوکس)882-801: 2221 ،92؛
اين امر در کاهش احساس گناه و شرم کمک شايانی به فرد خواهد نمود ،چرا که ،همانطور کوه بیوان
شد در احساس گناه تمرکز بر خارج فورد اسوت (گیلبورت ،)9118 ،و فورد خودکارآمود بوا تمرکوز بور
توانايیهاي خويش و با استفاده از راهبردهاي مقابلهاي بوه تاثیرگوذاري بور محویط بیورون مبوادرت
میورزد (ترنر ،ارسر و کمپ )1: 2225 ،99همچنین در ارتباه با احساس شرم میتوان بیان نموود کوه؛
افرادي که درباره توانمنديهاي خود در يک زمینه خاص شک دارند از انجام وظايف به نسبت دشوار
در آن زمینه خاص احساس ترس يا شرمندگی میکنند .افرادي کوه نسوبت بوه توانمنوديهاي خوود
اعتقاد راسخ دارند فعالیتهاي دشوار را بیشتر بوه عنووان فرصوتهايی بوراي مهوارتآموزي در نظور
می گیرند تا تهديوداتی کوه بايود از آنهوا اجتنواب شوود (بنودورا .)925-991 :9113 ،92در ارتبواه بوا
خوشبینی ،نیز میتوان بیان نمود که فرد خوشبین کسی است که انتظار وقايع مثبوت و مطلووب در
آينده دارد (پترسون ،)2222 ،93و فرد بدبین کسی اسوت کوه بوه طوور موداوم افکوار منفوی در ذهون
می پروراند و به اين باور رسیده که وقايع منفی حتمواً اتفواق خواهود افتواد (شورر 94و کوارور2221 ،95
 )151-150:در نتیجه فرد تمايل به توجه بیش از حد به حوادث و احساسات منفی و ناگوار اسوت کوه
احساس شرم و گناه نیز در اين زمره میتوانند قرار گیرد ،در اينجا است که خوشبینی بوا تاکیود بور
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جنبههاي مثبت زندگی (سلیگمن ،اسوتین ،پوارک و پیترسوون ،)422-498: 2225 ،9میتوانود از ايون
اتفاق جلوگیري نمايد .انعطافپذيري نیز انطاب با شرايط سخت معنی شده است (والر ،اوکاتومو ،میلز
و هاردل ،)2223 ،2که توانايی فرد را در برابر رفتارهاي خود شکنانه و مقابله با شرايط سخت افوزايش
میدهد (لتزارينگ ،بالک و فاندر) 494-429: 2225 ،3؛ و میتواند عامل مهمی در کواهش احسواس
گناه و شورم باشود ،در ايون راسوتا والوین 4و والوین ( ،)2225بوا تاکیود بور جنبوه اخالقوی در حووزه
انعطافپذيري معتقدند؛ انعطافپذيري از طري نظمدهی به فعالیتهاي فردي ،همراه بوا يوک نظوام
ارزشی و اصولی که فراهمکننده يک اساس و مبنا براي تصمیمگیري است زمینه الزم براي مقابله بوا
مشکالت روانی و احساسات ناخوشايند را فراهم میکند .در امیدواري نیز احسواس تجوارب موفقیوت
افزايش میيابد (يو ،فرلنگ ،فیلیکس ،شارکی و توانیگوا ،)2228 ،5و موجوب تنظویم بهتور احساسوات
میشود (ايروينگ 1و همکاران )431-430 : 2224 ،و با کمک به سازگاري روانی (مايکل و اسنايدر،0
2225؛ شوري ،استايدر ،يانگ و لووين )112-181: 2223 ،8در کاهش احسواس گنواه و شورم مووثر
خواهد بود.
همچنین نتايج نشان داد سرمايه روانشناختی رابطوه مثبوت و معنواداري بوا همودلی دارد ،در ايون
خصوص ذکر اين نکته ضروي است ،ريف 1و اسنیگر ،)2222( 92ادعا میکنند ،که سرمايهروانشوناختی
و مولفههاي آن باعث تقويت خوداتکايی ،99خودکارآمدي ،خودآگاهی ،خودمکاشفهاي ،92و رابطه مثبت
و معناداري با همدلی دارند .به عنوان مثال نتايج پژوهشها نشوان داده اسوت افورادي کوه از روحیوه
خودبخشايگري برخوردار هستند سطوح پايینتري از افسردگی را تجربه میکنند (استرانسل ،ويلیوامز،
موزيک و بوک )351 : 2292 ،93و اين در حالی است که سطوح پايین افسوردگی يکوی از نشوانههاي
اصلی رضايت از زندگی است (حسینی ،رضايی و کیخسروي.)943 :9312 ،
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4 Wolin
5 You, Furlong, Felix & SHarke &Tanigawa
6 Irving
7
Michael & Snyder
8
Shorey, Snyder, Yang & Lewin
9 Ryff
10
Singer
11
Self-reliance
12 Self-disclosure
13 Sternthal, Williams, Musick, & Buck
2
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همینطور در بخش ديگر نتايج ،همدلی رابطه مثبت و معناداري با خودبخشايشگري دارد ،که بوا
نتايج نادي ولبکی ( ،)9314زکمايستر و رومرو ( ،)2222فرزادي ،فرامرزي ،شهنی و قاسومی (،)9315
همخوان می باشد ،در اين راستا ،همدلی نقش مهمی در ايجاد روابط دوستانه با ديگران و حتوی حفوظ
روابط شخصی دارد ،فردي که احساس همدلی دارد ،اين امکان را دارد تا درباره حواالت و احساسوات
خود و ديگران فکر کرده و نسبت به آن حساس شود ،و در حقیقت رنج ،استرس و تمايالت ناخوشايند
خود و ديگران را بهتر و دقی تر احساس کنند ،و همین امر موجوب افوزايش احسواس بخشوش چوه
نسبت به خود و چه نسبت به ديگران خواهد شد ،نتايج تحقیقات نیز نشان دهنده اين موضووع اسوت
که؛ همدلی با مقوله بخشش ارتباه تنگاتنگی دارد ،با اين احتمال که فرد همدل تمايل بیشتري براي
بخش خود و ديگران دارد (ديويس.)991 :9183 ،9
همچنین نتايج نشان داد رضايت از زندگی رابطه مثبت و معناداري با خوود بخشايشوگري دارد،
که با نتايج زندي پور و يادگاري ( ،)9381همخوان است ،در تببین اين نتیجه میتوان به اين موضوع
اشاره نمود که افرادي که رضايت از زندگی بیشتري احساس میکنند ،ارزيابی جوامعتري از خوود و از
شرايط زندگی خود دارند (داينر ،)2222 ،در اين راستا افراد با رضايت از زندگی باال ،از احساس آرامش
و خشنودي بیشتر نسبت به افورادي کوه از رضوايت زنودگی کمتوري دارنود ،برخووردار خواهنود بوود
(خووارزمی9381 ،؛ بوه نقول از قلوی زاده و شویرانی ، )9381:82 ،ايون خوود زمینوه توسوعه و بهبوود
مجموعهاي از متغیرهاي روانشناختی که در زندگی افراد نقش مثبتی ايفا میکنند را فراهم خواهد کرد
(نصیري و جوکار .)9380 ،که مقوله خودبخشايشگري ،نیز در اين رابطوه قورار میگیورد در حقیقوت،
افرادي که رضوايت از زنودگی بهتوري دارنود نمورات بهتوري در خودبخشوايگري دريافوت میکننود
(مکاسکیل.)53 :2292 ،2
در جمعبندي نتايج پژوهش میتوان به اين موضوع اشواره نموود ،کوه پوژوهش حاضور جودا از
بررسی عو امل موثر به مقوله خودبخشايشگري ،سعی بر آن دارد تا نگاه ويوژهاي بوه مقولوه سورمايه
روانشناختی به عنوان يکی از مولفههاي تاثیرگذار در زندگی امروزي داشوته باشود ،در حقیقوت اموروز
توجه روانشانسی به سمت تالش در جهت بررسی توانمنديهاي انسان و فراهم آوردن بستري براي
مطالعاتی در مورد بهزيستی و شادمانی در حوزههاي مخلتف آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و دانشوگاهی

Davis
Macaskill

1
2
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جلب شده است (گلستانی ،به نقل از نیوک مونش و کواظمی )9380:99 ،و بوا نگواهی بوه تاريخچوه
روانشناسی در میيابم که ،ماموريت روانشناسی در اوايل شکلگیري آن کمک به بیمارانی بود کوه از
نظر روانی داراي اختالالت بودند .اما بعد از گذشت چند دهوه توجوه خاصوی بوه رويکورد جديودي از
روانشناسی شد ،در واقع اين رويکرد به جاي اينکه به فقط جنبههاي منفی تمرکز نمايد تاکید خوويش
را بر جنبههاي مثبت انسانی قرار داده است (سلیگمن و سیکسیزنتمال ،)2222 ،9در حقیقت توجوه بوه
آن چه که در زندگی انسان مثبت است به میزانی که به مسائل و مشکالت انسوانی پرداختوه میشوود
حائز اهمیت است (پترسون .)2221 ،2به همین منظور توصیه میشوود تموام افوراد مسوئول در هموه
زمینههاي فعال در جامعه ،يعنی هم در مدارس ،دانشگاهها ،سازمانها ،کارخانجات و هر بخشی که با
نیروي انسانی سر و کار دارد ،توچه ويژهاي به مقوله سرمايه روانشناختی داشته باشد چرا که اين مهم
می تواند تاثیر بسزايی در افزايش سالمت و رضايت از زندگی و به ويژه افزايش اثربخشوی و عملکورد
فرد در حوزه مورد فعالیت داشته باشد ،همچنین پژوهش حاضر با رويکردي جديد سعی بر نشان دادن
مولفههاي جديدي بود که میتوانند چه با واسطه و چه بیواسطه تاثیر مثبت و يا معکوسی بور مقولوه
خودبخشايشگري بگذارند معرفی نمايد ،و از آنجا که خودبشخايشگري میتواند اثرات مهم و عمیقوی
بر متغیرهاي روانشناختی همانند سالمتروان و رضايت از زندگی داشته باشد توجه بوه آمووزش آن و
همچنین توجه به عواملی که میتواند بر جنبههاي مثبت آن تاثیرگذار باشند در جامعوه اموروز ايرانوی
الزم و ضروري به نظر میرسد.

1 Csikszentmihalyi
2 Peterson
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