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  :  با بخشش خودييگرا رابطه كمال
   احساس شرم و گناهيگر  نقش واسطهيبررس

  15/10/94: تاريخ پذيرش مقاله    25/04/94: تاريخ دريافت مقاله

  2يفرهاد خرمائ، 1يماپ  راهيراسم

  :چكيده
ـ        يجانات ه يا   نقش واسطه  يهدف پژوهش حاضر بررس    :مقدمه  ين خودآگاه شرم و گناه در ارتباط ب
  .  با بخشش خود بودي مثبت و منفييگرا كمال
 مقطـع   ياناز دانـشجو  )  پـسر  110 دختـر و     131( نفـر    241 پـژوهش    يـن كننـدگان ا     شركت :روش
 مـورد  يابزارهـا .  شـدند اب انتخيا  چند مرحله  يا  خوشه يوه بودند كه به ش    يراز دانشگاه ش  يكارشناس

بـه  .  بخـشش بـود    يـاس و مق  شرم و گناه     ي پرسشنامه آمادگ  يي،گرا  نامه كمال  استفاده شامل پرسش  
  . استفاده شديموسافزار ا  در نرم ير مسيل مدل پژوهش از روش تحليمنظور بررس

 و هـم بـه صـورت        يم هم به طور مستق    ي مثبت و منف   ييگرا   روشن ساخت كه كمال    يج نتا :ها يافته
رت  صـو  ينبه ا . باشند  ي كننده بخشش خود م    بيني  يش احساس شرم و گناه پ     يق و از طر   مستقيم  يرغ

 احـساس شـرم   ير به واسطه احساس گناه بخشش خود را به طور مثبت و از مسييگرا  كه ابعاد كمال  
  . كنند ي مبيني يش پي را به طور منفودبخشش خ
 نقش سـازگارانه احـساس گنـاه در بـروز           يد پژوهش حاضر مؤ   هاي يافته در مجموع،    :گيري نتيجه
  .باشد ي و از جمله بخشش خود مي اخالقيرفتارها

  . شرم و گناه، بخشش خوداحساس  يي،گرا كمال :گان كليدياژو
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Relation of Perfectionism and Self Forgiveness:  
The Mediating Role of Shame and Guilt Feeling 

Rahpeyma, S. 
Khormaei, F. 

Abstract: 
Introduction: The aim of this study was to investigate the mediating role 
of shame and guilt feeling in the relation of perfectionism and self-
forgiveness. 
Method: Participants were 241 (131 girls and 110 boys) students of 
Shiraz University which were selected using the multistage cluster 
sampling method. Data collection tools consisted of the Inventory of 
perfectionism, Measure of guilt and shame proneness and forgiveness 
questionnaire. For analyzing the research model, path analysis in Amos 
software was used. 
Results: findings showed that positive and negative perfectionism 
predicted self-forgiveness both directly and indirectly through shame and 
guilt feeling. Components of perfectionism predict self-forgiveness 
through guilt feeling positively and through shame feeling negatively. 
Conclusion: The results of this study showed that guilt feeling has a 
compatible role in moral behavior like self-forgiveness.  
Keywords: perfectionism, shame and guilt feeling, self-forgiveness. 

 مقدمه

 ، انسان يها ي به نقش فضائل و توانمند     نهادن با ارج    1گرا  مثبت يشناس  روان ري اخ يها  سال در
 حـوزه  از آن تنهـا در     شي فراهم آورده است كه پ     يمي و مفاه  وضوعات م ي بررس ي برا يبستر مناسب 

 دو اشاره نمود كـه در       2 بخشش يلت به فض  توان ي م لي فضا ني جمله ا  از.  بودند مطرح اخالق و نيد
 عنـوان   بـه بخـشش   ). 2005 ،3نگتـون يورت (است اقبال روزافزون محققان مواجه شده       با رياخدهه  
 انتقـام  ،يورز نهيك يو به جا  )  خود فرد  يا (گراني در مواجهه با خطا و اشتباه د       ي اخالق يلت فض يك
 در  دهگـستر  يهـا  يساز مفهوم رغم  يعل). 2011 ،4يتانرا (كند ي به فرد خطاكار بروز م     زدن يبو آس 
.  حوزه با آن مواجـه اسـت  ني است كه اييها  جمله چالشاز آن ييست چو يف تعر، با بخشش رابطه
 كـار   بـه   در آن  بخشش كه)  خدا، فرهنگ و جوامع    گران،يچون خود، د   (ي متعدد و مختلف   يها بافت

 و همكـاران،    1تامپـسون  (آن مشابه با    يها سازه وجود نيو همچن ) 2005 ،5 و وب  ينتتوس (رود يم
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 محققـان  از   يبرخ رو، نيازا.  دشوار ساخته است   را بخشش از   يكسان و   حي صح ييف تعر ارائه) 2005
 و  انـد  پرداختـه  مـشابه    يهـا   بخشش بـا سـازه     ي مفهوم يز تما به) 1991 مون،ي و س  2مونيمانند س (

. انـد    مطـرح سـاخته     خطا  انكار و تحمل   ، اغماض ،يفراموش از   زي متما ي را به عنوان مفهوم    بخشش
 زيتمـا  يـن  ا بـر  رابطه بـا بخـشش       در يپژوهش مقاله   20 مرور با) 2005 (نگتونيورت ينه، زم نيدرا

 و  يجانـات  ه افكـار،  آن   ي اسـت كـه طـ      ينـد ي فرآ بخـشش  ياز نظـر و   . گذارد  ي م صحه يمفهوم
 فرد  يت مسئول ينكه بدون ا  شود؛ يم نييگز عوامل مثبت جا   با نسبت به فرد خطاكار      ي منف يرفتارها

ـ از ا). 4   و همكـاران، نگتـون يورت( اشتباه صورت گرفته انكـار شـود    خطا ويمتخلف برا  منظـر  ني
 يك تخلف ادراك شده در      يا خطا   كي است كه در برابر      يفرد  درون پسند  جامعه يير تغ كيبخشش  

ـ انرا). 2000 ،3 پارگامنت و تورسـن    كال، مك (دهد ي م ي خاص رو  يفرد ينبافت ب   و همكـاران    تي
 و همـسو بـا      دهنـد  ي از بخـشش ارائـه مـ       يا  مـشابه  يسـاز   مفهوم زين) 2000 (كال و مك ) 1992(

 و عـشق    ييرخواه فرد متخلف و احساس خ     بهبر لزوم پاسخ مثبت     ) 2014( و همكاران    نگتونيورت
 ،  از محققـان صـرف متوقـف سـاختن شـناخت           ي حـال، برخـ    ين ا با. ورزند ي م دي تأك ينسبت به و  

 و  4يتـانجن  (داننـد  يرا معـادل بخـشش مـ      ) انتقـام  و   ييجو نهيمانند ك  (ي منف ي و رفتارها  يجاناته
 عمـدتاً   نيشيـ  پ يهـا   در پژوهش  ينكه توجه به ا   با). 2005 تامپسون و همكاران،     ؛1999 همكاران،

 مدنظر بوده است و بخشش خود كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه               يگرانبخشش در قالب بخشش د    
 ينبـد . باشـد  ي مـ ينه زمني در اي علّ ي بخشش خود و ارائه مدل     ي بررس ياست، پژوهش حاضر در پ    

 از.  نظر گرفتـه شـده اسـت       در) 2005( و همكاران    تامپسون كرديرو با   مطابق خود بخششمنظور  
 ضـمن  افراد آن   ي كه ط  يا  ادراك شده است به گونه     ي تخلف و خطا   رييتغ خود   بخشش ها آننظر  

 ي حالـت منفـ    از يجه نت در و پردازند يم و رفتار خطا     خود مجدد از    يياب به ارز  ، رخ داده  ي خطا ييدتأ
  . دهند ي جهت مرييتغ مثبت اي ي حالت خنثبه خود به نسبت
 تي از آن، اكثر محققان بر اهمي مورد توافقيف عدم وجود تعرو  بخششدهييچ پيت ماهرغم يعل

ـ   ييكـ  را به عنوان     جاناتي دارند و ه   توافق در بخشش    جاناتي ه ييدو نقش كل   ـ  ني از اول  ينـ يب يش پ
ـ در ا ). 2011 ،5ي و د  ي هار ي، واكر، باسبا  يال پاد ستنسن،يكر (كنند ي م يخشش معرف  ب يها كننده  ني

 مـرور   .دارد افـراد  يجانـات  در ه  يـشه  بخـشش ر   كـه معتقدنـد   ) 2001( و همكاران    ينگتونراستا، ورت 
 ،6اسـتاكوس  (ييـشان  و پر  شرم بخشش با    كه آن است    از ي حاك ينه زم ين صورت گرفته در ا    قاتيتحق

 و بـا    ي صورت منف  به)   ،8وتاورك (يو اضطراب و افسردگ   ) 2010 ،7ر، جلفند و نگ   فه(، خشم   )2016
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و عاطفـه   ) 2004 ،2كـال  ك و مـ   ز امون ،2010فهر، جلفند و نگ،      (ي همدل ،)2011 ،1اسكودا (يمهربان
 تامپسون پژوهش   ين، برا عالوه. باشد يبه طور مثبت در ارتباط م     ) 2005تامپسون و همكاران،    (مثبت  

 آن بـا    ي از ارتباط مثبت بخشش خود با عاطفـه مثبـت و ارتبـاط منفـ               ي حاك زين) 2005 (و همكاران 
  . باشد ي ميعاطفه منف

 از جملـه  اسـت،  خـود  بخـشش  ي و مركـز ي خود، بخـش محـور   ينكه به اتوجه حال، با نيا با
 يقـ  خودآگاه اخاليجانات هد با بخشش خود داشته باش   ي تنگاتنگ تباط ار رسد ي كه به نظر م    ييجاناته
 ييـاب  ارز ريـ درگ "خـود " از آنجا كه در احساس شرم و گنـاه        . باشد ي جمله احساس شرم و گناه م      از و

ـ  خود آگاه هـستند و از آن جهـت كـه ا         يجاناتياست، شرم و گناه ه      در پـرورش رفتـار   يجانـات  هني
 ،4نـگ يري و ديتانجن. (رنديگي م قرار 3ي اخالق جاناتي ه ي برعهده دارند در زمره    ي نقش مهم  ياخالق
ـ  ا ي مفهـوم  زي بر تمـا   ه امروز پندارند، ي م كساني احساس شرم و گناه را       ييار بس رچهگ). 2004  دو  ني

 5سيي است كه لـو يكيتفك ينه، زمين در ايز تماين تربرجسته. شود ي ميار بس يد تأك گرييكد از   يجانه
 در احـساس    يكه حال در است؛ "خود" احساس شرم تمركز بر      در ي نظر و  از. انجام داده است  ) 1971(

 يـن  در ا"خـود " تفاوت شرم و گنـاه بـه نقـش    يد اساس كل ينبر ا . باشد يگناه تمركز بر رفتار خطا م     
 در احساس   كه ي حال در است   "خود" بر   ي منف يابيدر احساس شرم تمركز ارز    . شود ي م مربوطتجارب  

 يـل  دل نيبـه همـ   ). 1996 ي،تـانجن  (باشـد  ي ناتمام م  اي بر رفتار انجام شده      ي منف يابيگناه تمركز ارز  
 در رابطه   تواند ي و از آنجا كه فرد نم      باشد يم و حقارت همراه     يارزش ي چون ب  ياحساس شرم با حاالت   

 بـه   شي دردناك است كه با گـرا      ييجان شرم ه  دي انجام دهد و درصدد جبران آن برآ       ي كار يتبا موقع 
حساس گناه رفتار خطا را مورد       افراد در ا   نكهي ا يلاما به دل  . باشد ي شدن همراه م   ي شدن و مخف   پنهان

 رسد ي گناه كمتر از شرم دردناك به نظر م        يجان و فرصت جبران امور را دارند ه       دهند ي قرار م  ييابارز
 احـساس گنـاه بـه عنـوان         يكـه  درحال شود ي م ي ناسازگار تلق  ييجان شرم ه  رو، ني ا از). 1971 س،يلو(
 بـا  شـرم و گنـاه   احساس ارتباط ي به بررس  ي معدود قاتيتحق. ّشود  ي سازگار در نظر گرفته م     ييجانه

 احساس شرم بـا     ي ارتباط منف  و به ارتباط مثبت احساس گناه       قاتيق از تح  يا پاره. اند بخشش پرداخته 
 ن،يگـاف  مـك  ؛  و همكـاران،   7نييف گر ؛  ،6يلت و و  تسانگ يگنور،كارپنتر، ت  (اند  كرده اشاره خودبخشش  

بـه  ) 2005 (9نـگ يير د و بـون    ،يتـانجن  جمله از   ييگر د نمحققا كه ي حال در ،)2013 ،8يين و د  يونزل
 1 و رومرو  ستريزم و) 2007 (10استرلن. اند افتهي احساس شرم و گناه با بخشش خوددست         يارتباط منف 
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 پـژوهش . اند   گزارش كردهگراني احساس شرم و گناه را با بخشش د       ي منف ارتباط زين) 2002( 1رومرو
 جينتـا . باشـد  يط مثبت احساس شرم با بخـشش خـود مـ           از ارتبا  ي حاك زين) 2014 (2 و ونزل  ياتوود
 و عدم ارتباط احـساس گنـاه بـا بخـشش            م شر احساس يمنف ارتباط   از يحاك يز ن قاتي از تحق  يا پاره

 ينـه  زم يـن  در ا  يقات تحق يج نتا شود ي كه مالحظه م   گونه همان).  ،3تودورو و   رنجاندهان (باشد يخود م 
 رابطه در جهت روشن ساختن نحوه روابط        ينام پژوهش در ا    الزم است با انج    ينبنابرا. متناقض است 

  .  گام برداشتيرها متغينا
 اسـت  ي از عـوامل گـر ي ديكي 4ييگرا  كمال افراد و از جمله    يتي شخص يژگيو يجانات، بر ه  عالوه

 و به   يبعد  تك يا  ابتدا به عنوان سازه    ييگرا كمال. باشد ارتباط   در بخشش خود    ا ب رسد يكه به نظر م   
 يبلـر،  هولسمن، فـر، ك    ل،يه (يد كامل و بدون نقص مطرح گرد      جي به نتا  يابي دست ي تالش برا  يمعنا
ـ  بودن ا  ي بر چندبعد  ييگرا ل از كما  ي بعد يها يساز  حال، مفهوم  نيبا ا ). 2004 ،5ي و كند  يكنتو  ني

 ي، و رزمـ   يقـت  حق ،يچـار  نيحـس  ،ييد نقل از جمش   به( هاماچاك   ينه زم نيدر ا . اند دهي ورز يدسازه تأك 
 بعـد بهنجـار و نابهنجـار        دو ي دارا يـي گرا  معتقد است كه كمـال     ي دو بعد  ييكرد اتخاذ رو  با) 1388
 خود در صورت لزوم اهداف خـود را         ي به اهداف عال   يابي  دست يافراد بهنجار ضمن تالش برا    . است
احساس  به اهداف    يياب نابهنجار هرگز از عملكرد خود در دست       انيگرا  كمال كهي در حال  كنند، ي م ليتعد
 در نظـر    ي دو بعـد   يا  را به عنـوان سـازه      ييگرا  كمال زين) 2004( و همكاران    ليه. كنند ي نم تيرضا
 تمركـز بـر     ي، اعتقـاد آنـان نـشخوار فكـر        به.  سازگار و ناسازگار است    يها  جنبه ي كه دارا  رنديگ يم

 اسـت در    يـي گرا  جنبـه ناسـازگار كمـال      يانگر ب ييد به تأ  ياز و ن  ني والد ياشتباهات، ادراك فشار از سو    
 جنبه سازگار   گراني د ي باال برا  اري و مع  ي هدفمند ،ي بودن، نظم و سازمانده    ي عال ي تالش برا  كهيحال

 مـورد  ي مختلفـ يقات افراد با بخشش در تحق  تي شخص ييژگ و رابطه. دهند ي م لي را تشك  ييگرا كمال
 عامـل   تي بزرگ شخص  عامل پنج   از آن است كه     يانگر ب يقات تحق ين ا جينتا.  قرار گرفته است   يبررس
 و عامـل    ي صـورت منفـ    بـه ) 2015 ،7همپتون؛  2016 نچم،ي و ف  6ي سلبا يشل، م ت،يو تيبر (تيعصب
ـ      به) 2007 نتو،   ؛2010فهر، جلفند و نگ،      (يريپذ توافق  كننـده بخـشش     ينـ يب يش صـورت مثبـت پ

 را  خـود  بخـشش    ييگرا  و كمال  ي انجام شده نشخوار ذهن    يقات اساس تحق  بر ين، برا عالوه. باشند يم
ـ تويو (كننـد  ي م ينيب شيپ ي،به طور منف   ). 2010 ،9ستلريـ م ؛2010 ،8يانـگ  ي و د  ينمـا  كنـول، ه   ل،ي

ـ فرا( خـود    سـرزنش ،  )2011 ،10انـگ ي (ي ذهنـ  نـشخوار  ن،يبرا افزون  يسـاز  فاجعـه  و) 2007 ،1دمني
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. باشـند  ي بخـشش مـ  كننـده  ينيب شي پيبه صورت منف) 2016 ينچم، فو ي سلباشل،ي مت،يو تيبر(
 جينتـا  با احساس شـرم و گنـاه،         ييگرا  در خصوص ارتباط ابعاد سازگار و ناسازگار كمال        ين، برا وهعال

 شرم و گناه را بـه طـور         ساس اح ي منف ييگرا نشان داد كه كمال   ) 2005 (2 برنز و گومز   فدوا،پژوهش  
ـ  ي طـور منفـ    بـه  را مثبت احساس شـرم      ييگرا كمال يكه، در حال  كند ي م ينيب شيپمثبت    ينـ يب شيپ

 نـشان  زيـ ن) 2007 (3 و مون  سيپژوهش استوبر، هر  .  ندارد ي و با احساس گناه ارتباط معنادار      كند يم
 تجربه را ي ناسازگار احساس شرم و گناه كمتر      انيگرا  با كمال  يسه سازگار در مقا   انيگرا كمال كهداد  
 خـالف . باشند يم كننده مثبت احساس گناه      ينيب شي پ ييگرا  حال، هر دو جنبه كمال     ين با ا  كنند، يم
 يـاس  پژوهش خود بـا اسـتفاده از مق        در) 2008 (4ي كمپ و كوآ   استوبر،` ، مطرح شده  يقات تحق يجنتا

 شـرم و گنـاه دسـت        ي بـرا  ي با آمـادگ   ييگرا  به ارتباط مثبت تمام ابعاد كمال      ييگرا  كمال يچند بعد 
  . اند افتهي

 است كه عالوه    گرا بت مث يشناس  روان يصل ا ي از محورها  ييك كه مطرح شد بخشش      گونه همان
ـ  بـه عنـوان      افراد ييست بر بهز  ير تأث لي به دل  ،ي و اجتماع  ي فرد ي تعادل در زندگ   يجادبر ا   يـر  متغ كي

 بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ       ن،يبنـابرا .  شده اسـت   يمعرف افراد سالمت   شاهراه و مهم يمحافظت
 و عوامـل    ندهايشايـ  پ ييشناسا سازه و    ين ا راموني افراد پژوهش پ   ي و روان  يبخشش با سالمت جسم   

 عمدتاً بخشش را در     نييش پ قاتي ذكر شد تحق   چنانچه حال،   ين ا با. يابد ي م يژه و تي آن اهم  ساز ينهزم
 پـژوهش   رو، يـن  ا از. اند داده مورد توجه قرار     كمتر را و بخشش خود     اند  كرده ي بررس يگرانارتباط با د  

 بخـشش خـود     يجـان يو ه ) ييگرا كمال (ي فرد يندهايشاي پ ي به بررس  يعلّ  مدل كيحاضر در قالب    
 ذكر شده، پژوهش حاضر به دنبال يقات تحق جي به مطالب فوق و با توجه به نتا        يداشت رو با. پردازد يم

  :باشد ي مري زيها هي فرضيبررس
 . باشد ي م خود كننده بخششينيب شي پي مثبت و منفييگرا كمال -1
 . باشد ي گناه م كننده احساس شرم وينيب شي پي مثبت و منفييگرا كمال -2
ـ        ي مثبت و منف   ييگرا كمال -3  كننـده بخـشش خـود       ينـ يب  شي با واسطه احساس شرم و گناه پ
 .  باشد يم

  روش
   كنندگان پژوهششركت

 بود كه در سال     رازي دانشگاه ش  ي مقطع كارشناس  اني پژوهش حاضر تمام دانشجو    ي آمار يجامعه
 نفـر از    241 پـژوهش شـامل      يـن ا كننـدگان شـركت .  بودند لي مشغول به تحص   1394-95 ييلتحص

                                                                                                                                    
1 Fridman 
2 Fedewa, Burns & Gomez  
3 Stoeber, Harris & Moon   
4 Kempe & Keogh 
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بـه  .  انتخاب شدند  يا مرحله د چن يا خوشه ييوهبودند كه به ش   ) 110(و پسر   ) 131( دختر   ياندانشجو
 انتخاب و از هر رشـته       ي كه ابتدا چهار دانشكده و از هر دانشكده سه رشته به طور تصادف             يب ترت نيا
 ار قـر ييـاب اضر در آن كالس مورد ارز حيان دانشجوتمام  شد ودهي برگزي كالس به طور تصادفكي

  .گرفتند

   پژوهشيابزارها

 59 ي شـده و دارا    يـه ته) 2004( و همكـاران     يل توسط ه  ياس مق نيا: ييگرا  كمال اسيمق
 يـي گرا  مثبـت و كمـال     ييگرا  دو عامل كمال   لي تشك ي است كه به طور كل     ياس خرده مق  8 و   هيگو
 ي عـال ي تـالش بـرا  ي، هدفمنـد ي، و سازمانده ابعاد نظم يب از ترك  ياس مق يندر ا . دهند ي م يمنف

 تمركـز بـر     ييد، به تأ  ياز نمرات ابعاد ن   يب جنبه سازگار و از ترك     گران،ي د ي باال برا  يارهايبودن و مع  
. شـود  ي حاصل م  ييگرا  جنبه ناسازگار كمال   ي نشخوار فكر  ن،ي والد ياشتباهات، ادراك فشار از سو    

 ي آلفـا  بي پرسشنامه با استفاده از روش ضـر       ني ا ييايپا) 1387( و همكاران    ييد پژوهش جمش  در
 ي سـالمت عمـوم    يـاس  بـا مق   اسيـ  رابطه ابعـاد مق    ي بررس قي آن از طر   ي همگرا ييكرونباخ و روا  

.  پرسشنامه بـود   نيا) 80/0( قابل قبول    يياي از پا  ي كرونباخ حاك  ي آلفا بيمحاسبه ضر .  شد يبررس
 دييـ  تأ ي و سالمت روان   ييگرا  كمال يعاد منف  اب نيب يمنف با وجود رابطه     يز ن اسي مق يي روا ينهمچن
  . يدگرد

 از  يـي  كرونباخ و جهت سـنجش روا      ي از روش آلفا   يييا پا يين به منظور تع   يز پژوهش حاضر ن   در
 بـا چـرخش     ،ي اصـل  يهـا  بـه روش مؤلفـه     يل عـام  يـل  تحل جينتـا .  استفاده شد  يديي عامل تأ  ليتحل
مـالك اسـتخراج   .  نـشان داد   هاهي را در گو   ي مثبت و منف   ييگرا  كمال ي وجود دو عامل كل    يماكسوار

 بي و ضـر   82/0 برابر   KMO يبمقدار ضر .  بود 1 باالتر از    ژهي و ارزش و   ي نمودار اسكر  يبعوامل ش 
ـ بـود كـه نـشان از كفا       ) >0001/0P (891/1947 بارتلت برابر    يتكرو  سي و مـاتر   يريـ گ  نمونـه  تي

ـ  كرونباخ استفاده گرد   ي از روش آلفا   يز ن اسي مق يييا پا يين منظور تع  به.  داشت هاهي گو يهمبستگ . دي
  .  حاصل شد75/0 كرونباخ ي ابزار به روش آلفانيا يييا پايبضر

ـ ا : شرم و گناه   ي آمادگ اسيمق  توسـط كـوهن، ولـف، پـانتر و          2011 در سـال     يـاس  مق ني
ـ ا.  شد ي طراح گناه شرم و    يجان افراد به ه   يل تما يزان و به منظور سنجش م     ينسكوا  يحـاو  ابـزار  ني

 كه) رديگ ي موافقم قرار م   كامالً =5 مخالفم تا    كامالً =1 از   ييف ط يه مقابل هر گو   در (است وينارس 16
ـ ا در. كند يم يريگ اندازه روزانه يزندگ مختلف يها تيموقع در را افراد واكنش  احـساس  اسيـ مق ني

 شـامل  زيـ ن شرم احساس و خطا به يجبران يها پاسخ و رفتار يمنف يابيارز اسيرمقيز دو شامل گناه
ـ در ا . باشـد  ي م شدن ي مخف رفتار به شيگرا و يمنف يابيخودارز اسيمق ريز دو  كـوهن و    يـاس  مق ني

هاي موجود نمود رفتاري و هيجاني متمايز         اند برخالف ديگر مقياس     در تالش بوده  ) 2011(همكاران  
 .هاي شرم و گناه را مطرح سازند كننده پديده
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 يييـا  پا يبضـر . اند  مطلوب گزارش كرده   ي عامل يل تحل  را به روش   ياس مق ني ا يي روا سازندگان
  . گزارش شده است69/0و 80/0 بي به شرم و گناه به ترتي آمادگي برايز نياس مقنيا

.  عوامـل اسـتفاده شـد      يـل  از روش تحل   ياس مق ني ا يي روا يين به منظور تع   يز پژوهش حاضر ن   در
 ييد را تأ  ها يه عامل در گو   2 وجود   كسماي با چرخش وار   ي اصل يها  به روش مؤلفه   ي عامل يل تحل يجنتا

 يبمقـدار ضـر   .  بـود  يـك  بـاالتر از     ژهي و ارزش و   ي نمودار اسكر  يبمالك استخراج عوامل ش   . نمود
KMO 0001/0 (672/1360 بارتلـت برابـر بـا        يت كرو يب و ضر  85/0 برابرP< (       بـود كـه نـشان از

 از روش   يـز  ن اسي مق يييا پا يينبه منظور تع  .  داشت ها هي گو ي همبستگ سي و ماتر  يريگ  نمونه تيكفا
و 83/0 بي احساس گناه و احساس شرم به ترت       ي حاصله برا  يب كه ضرا  دي كرونباخ استفاده گرد   يآلفا
  .به دست آمد62/0

استفاده ) 2005( تامپسون و همكاران     نامه  سنجش بخشش از پرسش    جهت : بخشش اسيمق
شـش پرسـش اول، خـرده       . اسـت  يـاس سئوال و سه خـرده مق     18 يرنده مذكور دربرگ  نامه پرسش. شد
 و شش پرسـش سـوم خـرده         يگران بخشش د  ياس بخشش خود، شش پرسش دوم خرده مق       اسيمق
 از كامالً مخالفم    يا ينه پنج گز  يف ط يهدر مقابل هر گو   . دهد ي را نشان م   يت بخشش در موقع   ياسمق
 و نمره كل باشد ي نمره كل مي مذكور دارانامه پرسش.  شده است  يمتنظ) پنج(تا كامال موافقم    ) كي(

در پـژوهش   . شـود  ي محاسـبه مـ    هـا  ياس از خرده مق   يك آمده در هر     دست  مجموع نمره به   يقاز طر 
الزم بـه   . حاضر با توجه به سئوال و هدف پژوهش تنها بعد بخشش خود در نظر گرفتـه شـده اسـت                   

 .رديـ گ ي معكـوس صـورت مـ      صـورت   بـه  11،  9،  7،  6،  4،  2 سـواالت    يگذار  است كه نمره   يادآوري
 بخـشش خـود در دامنـه        اسيـ مق  خـرده  ي كرونباخ را برا   ي آلفا يبضر) 2005(تامپسون و همكاران    

 در مدت زمان سـه      زي ن يي پرسشنامه با استفاده از روش بازآزما      ييياپا. اند  گزارش كرده  75/0 تا   72/0
 ياس مق ني ا ي برا ي قابل قبول  يييا پا يانگر گزارش شده كه ب    77/0 و در مدت زمان نه ماه        82/0هفته  
  .است

ـ  ا يي روا يين پژوهش حاضر به منظور تع     در ـ  ي از روش همـسان    نامـه   پرسـش  ني  اسـتفاده   ي درون
.  كرونباخ استفاده شـد    ي از روش آلفا   زي ن ييايجهت سنجش پا  .  مناسب ابزار بود   يي روا يد مؤ جينتا.شد
  .  آمددست  به66/0 خود بخشش اسيمق  خردهي كرونباخ براي آلفابيضر

  هاافتهي
 كـه بـه     ري مـس  يـل  تحل يج و سپس، نتـا    قي تحق يرهاي متغ يفي توص يهايافته بخش ابتدا    ين ا در

 پـژوهش   ييرها متغ اني م يهمبستگ. شودي صورت گرفتند، ارائه م    قي تحق يها هي فرض يمنظور بررس 
  .  ارائه شده است1 در جدول يار و انحراف معنيانگي شامل مييف اطالعات توصنيو همچن
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  ) =241N( پژوهش يرهاي متغي همبستگسيماتر و يار انحراف معن،يانگيم - 1 جدول

 )M SD )1( )2( )3( )4( )5 متغيرها

     1 39/17 20/87 گرايي منفي  كمال-1
    1 24/0** 86/17 02/78 گرايي مثبت  كمال-2 

   1 19/0** 29/0** 26/5 06/25  احساس شرم-3
  1 66/0** 31/0** 21/0** 58/6 86/29  احساس گناه-4 

 1 43/0** 17/0** 21/0** -07/0 90/2 65/13  بخشش خود-5 
001/0 **p<  

 نيا.  پژوهش ارتباط معنادار وجود دارد     ييرها اكثر متغ  يان م شود ي مالحظه م  1 در جدول    چنانچه
ـ  ه  ب. آورد ي را فراهم م   ير مس لي از جمله تحل   ي آمار يها يلامر امكان انجام تحل     از انجـام    يشعالوه پ

 مـستقل   ييرها متغ اني بودن رابطه م   ي آزمون از جمله خط    ني استفاده از ا   يها مفروضه ير، مس يلتحل
ـ   .  شد ي پژوهش بررس  ييرها متغ اني م يخط  عدم وجود هم   نيو وابسته و هچن    -نيمقدار آزمون دورب

 بـه منظـور     . پـرت بودنـد    ير فاقد مقـاد   ها  داده ينهمچن.  كرد ييد استقالل مشاهدات را تأ    زين 1واتسون
 و اثـرات كـل مربـوط بـه       مييرمـستق  غ يم،اثرات مـستق  .  شد يموس ا افزار پژوهش از نرم   مدل   يبررس
 .  گزارش شده است2 پژوهش در جدول شماره ييرهامتغ

   پژوهشييرها و كل متغيم مستقير غم،ي اثرات مستقيبررس - 2 جدول

   اثر مستقيم اثر غيرمستقيم اثر كل
 گرايي مثبت به  مسير از كمال   

 اس شرماحس 13/0* ---- ----
 احساس گناه  28/0** ---- ----

 بخشش خود 13/0* 13/0* 26/0
 گرايي منفي به مسير از كمال   

 احساس شرم 26/0** ---- ----
 احساس گناه  14/0* ---- ----

 بخشش خود - 17/0** 02/0* -15/0
 مسير از احساس شرم به   

 بخشش خود -19/0** ---- ----
 ه بهمسير از احساس گنا   

 بخشش خود 53/0** ---- ----
05/0  *p<    01/0   **p<  

                                                           
1 Durbin-watson  
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 مثبـت بـر احـساس       يـي گرا  كمال يم اثر مستق  شود ي مالحظه م  2 كه در جدول شماره      گونه همان
) =05/0p<، 13/0β(و بخشش خود    ) =p<، 28/0β 01/0(، احساس گناه    )=p<، 13/0β 05/0(شرم  
. باشـد  يمعنـادار مـ   ) >05/0p (زيـ  آن بر بخشش خود ن     مييرمستق اثر غ  ين،عالوه برا . باشد ي م معنادار
 ،>01/0p( بـر احـساس شـرم    زيـ  ني منفـ ييگرا  كماليم مستقاثر دهد ي نشان م  يج كه نتا  گونه همان

26/0β=(  ،گناه   احساس )05/0p<، 14/0β= (   خودو بخشش) 05/0p<، 17/0-β= ( باشد يمعنادار م .
 احساس شرم به طور     ين برا افزون. باشد ي معنادار م  )>05/0p (زي آن بر بخشش خود ن     مييرمستقاثر غ 
 كننـده   ينيب شيپ) =01/0p<، 53/0β(و احساس گناه به صورت مثبت       ) =01/0p<، 19/0-β (يمنف

  . باشند يم خودبخشش 
 انگريـ  شد كه ب   ي بررس زي برازش مدل ن   يها شاخص. باشد ي نشان دهنده مدل پژوهش م     1 شكل

 .)GFI= 0.99، RMSEA= 0/05،AGFI= 0.86 ، CFI= 0.97. (بودبرازش مناسب مدل پژوهش 

  
05/0*p<    01/0**p< 

   پژوهشيمدل تجرب - 1 شكل

  يريگ يجه و نتبحث
 شرم و گناه در ارتبـاط       ي خودآگاه اخالق  جاناتي ه يگر  نقش واسطه  ي پژوهش حاضر بررس   هدف

 هـم  ي مثبت و منفـ ييگرا  نشان داد كمالاه افتهي. بود خود  بخشش با ي مثبت و منف   ييگرا  كمال نيب
ـ ر و از ط   مييرمستق و هم به صورت غ     ميبه طور مستق   ـ  گنـاه  و   شـرم  احـساس    قي  كننـده   ينـ يب يش پ
  . باشند يمبخشش خود 

 جينتا ، با بخشش خود   ي مثبت و منف   ييگرا  بر ارتباط كمال   ي اول پژوهش مبن   يه رابطه با فرض   در
 خـود را    بخـشش  يمنفـ  طـور    بـه  ي منف ييگرا  كمال ومثبت   طور   به مثبت   ييگرا كمالنشان داد كه    

 تمركز بر اشتباهات، ادراك فـشار از        ي، شد نشخوار ذهن   يان ب يشتر كه پ  گونه همان. كنند ي م ينيب شيپ
  و همكاران،ليه (باشد يم ي منفييگرا  كمالي اصليها  از مؤلفهيگران دديي به تأياز و نني والديسو

 ؛ كننـده اسـت    يابي ارزشـ  يهـا  ي نگران ي منف ييگرا  كمال ي كانون اي يل محور اص  ي، طور كل  به). 2004
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 ين،بنـابرا ). 1375 ،ييم و خـدارح   ياننجار (گري اشخاص د  يابيارز و انتقاد   ، در مورد اشتباهات   ينگران
 بـر   يار تمركز بس  يل به دل  شوند ي اشتباه م  اي مرتكب خطا    ي به نوع  ي منف ييگرا  با كمال  افراد كه   يزمان

ـ  راجع به آن و ترس از ارز       يگرفته، نشخوار ذهن  اشتباه صورت     يـشتن  بـه سـرزنش خو     گـران ي د يابي
 بلكـه بـر     شـود  ي درباره خود م   ي امر نه تنها مانع از فروكش كردن احساسات منف         ين و هم  پردازند يم

 خطـا و    ي خـود را بـرا     تواننـد  ي افراد نم  يجه و در نت   ديافزا ي م شتني نسبت به خو   يشدت عواطف منف  
 بـر  تمركـز معتقدند كه ) 2010( و همكاران    ليتويو يافته، ين با ا  همسو. گرفته ببخشند اشتباه صورت   

 بـروز بخـشش     از ي، منفـ  جانـات ي ه كردن فعال   با صورت گرفته و تفكر مكرر در رابطه با آن           يخطا
 انگ،ي (ي نشخوار ذهن  ي بر ارتباط منف   ي گذشته مبن  يها  پژوهش يج با نتا  يافته نيا. كند ي م ييرجلوگ

 يـي گرا ، كمـال  )2007 يـدمن، فرا(، سـرزنش خـود      )2010 يانـگ،  ي و د  ينما كنول، ه  ل،ييتوو؛  2011
بـا بخـشش همـسو    ) 2016 يـنچم،  فو ي سـلبا يـشل،  مت،يو تيبر (يو فاجعه ساز) 2010 ستلر،يم(
  . باشد يم

 به صورت مثبت را مثبت، بخشش خود ييگرا  كمالشود ي كه مالحظه مگونه  همانين، براعالوه
 است بـر نقـش      يديي تأ ، و مثبت بر بخشش خود     ي منف ييگرا اثرات متفاوت كمال  . كند يم ينيب يشپ

 ،يديجمـش  (نييـش  پ قـات ي كـه در تحق    ي منف ييگرا  مثبت و اثرات ناسازگار كمال     ييگرا مالسازگار ك 
 هيـ در توج .  به دسـت آمـده اسـت       زين) 2004 و همكاران،    لي؛ ه 1387 ي، و رزم  يقت حق ،يچار ينحس

 يهـا   جمله مؤلفـه   از مطرح شد    يشتر كه پ  گونه  همان ، مثبت با بخشش خود    ييگرا لرابطه مثبت كما  
 و همكـاران،    ليـ ه( بـودن اسـت      ي عـال  ي و تالش برا   ي مثبت نظم، هدفمند   ييگرا موجود در كمال  

 كي صورت بروز    در و   كنند ي عمل م  ييزش عامل انگ  يك مثابه عوامل به    ين ا رسد ي نظر م  به). 2004
 و تالش در جهت جبران آن از        يزير  تا با اقدام به برنامه     دهند ي امكان را م   نيراد ا  به اف  ،خطا و اشتباه  
  .  بتوانند خودشان را ببخشندتر حت رايجه در نتو نسبت به خود بكاهند ياحساسات منف

 شـرم و    جانـات ي بـا ه   ي و منف  بت مث ييگرا  بر ارتباط كمال   ي دوم پژوهش مبن   يه رابطه با فرض   در
ـ   ييگرا  دو جنبه كمال   هرداد كه    نشان   جيگناه، نتا   ينـ يب شي احساس شرم و گناه را به صورت مثبت پ

 ي برا يتر ي كننده قو  ينيب شي پ يمنف ييگرا  كمال رفت ي كه انتظار م   گونه  حال، همان  نيبا ا . كنند يم
 ييـشتر  را بـا قـدرت ب  گنـاه  سـازگار  جـان يه مثبت  ييگرا  كمال يكه حال در بود شرم ناسازگار   جانيه
  . نمود ي مينيب شيپ

 اسـت   معتقد) 2002 (يتانجن با احساس شرم و گناه       ي منف ييگرا  خصوص ارتباط مثبت كمال    در
 انتظـار  خود و    ي باال برا  ييارها در نظر گرفتن استانداردها و مع      لي به دل  ي منف ييگرا  با كمال  افراد كه

 جانـات يهربه   تج يا بر يشتري ب ي آمادگ ، بروز خطا  اي شكست   صورت درعملكرد كامل و بدون نقص      
 ارزش خود را    ي منف ييگرا ، افراد با كمال   )1950 (يهورنا بنا به نظر     ياز طرف .  و گناه دارند   شرم يمنف

 ين بـه همـ    ، كامل به آنها وجود نـدارد      يياب كه امكان دست   دانند ي م يي و استانداردها  ارهايوابسته به مع  
ـ  ارز يمنف طور   بهان را    و عملكردش  خود ي از انجام هر عمل    بعد معموالً افراد   ين ا يلدل  كننـد؛  ي مـ  يابي
 افـراد پـس از انجـام        نيدر واقع، ا  .  باشند  داشته مطلوب و قابل قبول      ي كه عملكرد  يطي در شرا  يحت



  احساس شرم و گناهيگر قش واسطه نيبررس:  با بخشش خودييگرا رابطه كمال

92  

 ي عملكـرد بهتـر    يـد  با يا باشند   اشته د ي عملكرد بهتر  توانستند ي كه م  شندياند ي م ينگونه ا ي،هر عمل 
 كـه   طـور  همـان  ين، بـرا  عالوه. كنند يرا تجربه م   ييشتر احساس گناه ب   يل دل نيداشته باشند، به هم   

 داننـد  ي مـ  شي مـدنظر خـو    ي و استانداردها  يارها افراد ارزش خود را وابسته به تحقق مع        ين شد ا  يانب
ـ   ،ي اخالق ي خطا يك ارتكاب به    يا در صورت شكست     ين بنابرا ،)1950 ،يهورنا(  يارزشـ  ي احساس ب
 يآمـادگ  افراد نيا رو، يناز ا. كنند ي ادراك م تيكفا  يب و   ري حق ي و خودشان را به عنوان افراد      كنند يم
 بـر اشـتباهات و      تمركـز  مطرح شـد     چنانچه ين، ا ر ب افزون.  تجربه احساس شرم دارند    ي برا يشتريب

ـ  است كه بـر ارز     ي منف ييگرا  با كمال  افراد ييژگ و گري راجع به آن از د     ينشخوار ذهن  ـ  ا ي منفـ  يابي  ني
  .  زند ي تجربه احساس شرم و گناه دامن مجهينتافراد از خود و عملكردشان و در 

ـ          زي مثبت ن  ييگرا  كه مطرح شد كمال    گونه همان  ينـ يب يش احساس شرم و گناه را به طور مثبت پ
 بر ارتباط مثبـت تمـام ابعـاد     يمبن) 2008 (ي پژوهش استوبر، كمپ و كئوا     يج با نتا  يافته نيا. كند يم

 مثبـت بـا     يـي گرا  رابطـه مثبـت كمـال      كـه،  يدر حال .  با احساس شرم و گناه همسو است       ييگرا كمال
و ) 2004(وهش فـدوا، برنـز و گـومز          از جملـه پـژ     ينه زم ين در ا  نيشي پ يها  با پژوهش  رماحساس ش 
 يا  مثبت به عنـوان جنبـه      ييگرا  كمال ينكه توجه به ا   با. ناهمسو است ) 2007( و مون    يساستوبر، هر 

 ناسـازگار   ييجـان  با احساس شرم كـه ه      رفت ي انتظار م  شود، ي گرفته م  ظر در ن  ييگرا سازگار از كمال  
 مثبـت   صورت به   زي مثبت احساس شرم را ن     ييگرا  كمال گرچه.  در ارتباط باشد   ينفاست به صورت م   

 بـا احـساس شـرم،       يـسه  مقا در است   مشخص پژوهش   مدل در كه   گونه همان   كرده است،  ينيب يشپ
 امـر   نيا.  كرده است  ينيب شي پ يباالتر) 28/0β (ي بتا بي مثبت احساس گناه را با ضر      ييگرا كمال
ـ  مثبت در مقا   ييگرا  است بر نقش سازگارانه كمال     يديي تأ يتا حد   كـه   ي منفـ  يـي گرا  بـا كمـال    سهي

 يـي گرا  ارتباط مثبت كمال   يه توج در ن،يا بر افزون. است احساس شرم    ي برا يتر ي كننده قو  ينيب شيپ
 يـي گرا  بـا كمـال    سهي مثبت در مقا   ييگرا  كمال  خاطر نشان كرد كه گرچه     ديمثبت و احساس شرم با    

 گـرا   كـه كمـال    ي بـا افـراد    سهي مثبت در مقا   ييگرا  است، اما كماكان افراد با كمال      تر  سازگارانه يمنف
 نوبـه خـود و در       به يز افراد ن  نيا ن،يبنابرا.  خود در نظر دارند    ي برا ي باالتر ييارها اهداف و مع   يستندن

 كنند ي را تجربه م   يشتري و از جمله احساس شرم و گناه ب        ابانهيرزا  خود جاناتيه بروز شكست    تصور
  ).  2005فدوا، برنز و گومز، (

ـ         يگر  بر نقش واسطه   ي سوم پژوهش مبن   يه رابطه با فرض   در  ني احساس شرم و گناه در ارتبـاط ب
 ني احساس شرم و گناه در ارتباط ب       يگر  از نقش واسطه   ي حاك جي نتا ، و بخشش خود   ييگرا ابعاد كمال 

 بـه   را خـود  احساس گناه بخشش     ري از مس  ييگرا  صورت كه ابعاد كمال    نيبد.  پژوهش بود  ييرهامتغ
 ين اجينتا ، مجموعدر. كنند ي مينيب شي پي منفطور به را بخشش احساس شرم يرطور مثبت و از مس

ـ ا.  احساس شـرم   ناسازگار با اثرات    سهي است بر نقش سازگارانه احساس گناه در مقا        يييدبخش تأ   ني
 ن،يگـاف   مـك  ؛  و همكـاران   نييف گـر  ؛ يلت و و  تسانگ  گنور،يكارپنتر، ت  (نييش پ يقات تحق يج با نتا  يافته

 احـساس شـرم بـا بخـشش         ي ارتباط منف  و بر ارتباط مثبت احساس گناه       يمبن) 2013 يين، و د  يونزل
ـ آ ي كه مطرح شد آنچه بعد از احساس گناه در فرد به وجـود مـ               گونه همان. باشد ي م همسو  ي نـوع  دي
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). 1996 و بـارلو،     يكر فل يلر، م ي،تانجن( شده است    جادي ا يها  جبران و كم كردن خسارت     ي برا شيگرا
 تا پـس از     كند ي به افراد كمك م    ، در بخشش  ييد كل امل جبران خطا به عنوان ع     ي و تالش برا   ليم

. ببخـشند را   خودشان نسبت به خود بكاهند و       ي بتوانند از احساسات منف    تر  خطا راحت  كي به   ارتكاب
 بـه پنهـان     شي و گرا  يتيكفا ي ادراك ب  ،ي منف يها يابي است كه احساس شرم با خودارز      ي در حال  نيا

 خطـا و اشـتباه، تجربـه احـساس شـرم و             يـك  ارتكاب به    هنگام). 1971 يس،لو(شدن همراه است    
ـ    ي احساسات منف  ر ب آن موجود در    يتي شخص يخودسرزنش ـ افزا ي بـه خـود مـ      سبت افـراد ن  و مـانع    دي
 به انزوا   يل تما ،يشناخت شرم بر خالف احساس گناه با نشانگان روان        يل دل ين هم به. شود يبخشش م 

ـ  و و  ياو كونـور، بـر    ( همـراه اسـت      پسندرجامعهي غ ي و رفتارها  ييجوو كناره  ، بـه نقـل     1999 ،1سي
ته و   گذشقاتي سازگارانه احساس گناه در تحقنقش ج،ينتا ين با اهمسو). 2008تامپسون و همكاران، 

ـ   ي مثبت اجتماع  ي سازگار ،يشناخت  روان يسازگار چون   يييرهادر ارتباط با متغ     يم تعمـ  ،يفـرد  ني و ب
 ي د يتن، لـو  ن،يفونتـا (، عـشق    )2008به نقل از تامپسون و همكـاران،         (يفرد ني مثبت ب  يها حل راه

نر و گارمزو،    واگ ،يتانجن (يو همدل ) 2008 به نقل از تامپسون و همكاران،        2001 ،2نيبووك و كورول  
  . شده استدييتأ) 1989
از جنبـه   .  قابـل توجـه اسـت      ي و عمل  ي كاربرد نظر  يطه پژوهش از دو ح    ني حاصل از ا   يها افتهي
 شـده   ي مثبـت كمتـر بررسـ      يشناس  از جمله بخشش در روان     ي فضائل اخالق  نكهي با توجه به ا    ينظر

از نقطه  . دي نما ييار حوزه   نيا ي به بسط و گسترش نظر     تواند ي آن م  يها يافته پژوهش و    نياست، ا 
 خـود  و از جملـه بخـشش        يق اخال ي رفتارها شي با توجه به نقش احساس گناه در افزا        ينظر كاربرد 

  .  باشديت و تربيم تعلاندركاران  مشاوران و دستي راهگشاتواند ي پژوهش مين اجينتا
ـ يهـا   پژوهش درشود ي ميشنهاد در بخشش، پجاناتي هتي با توجه به نقش و اهم      يان پا در  ي آت
 در  و ي بخشش بررس  بر يجان ه مي تنظ يراهبردها و از جمله     يجان كننده ه  مي تنظ يها زميمكاننقش  
 به ذكر است پـژوهش حاضـر از نـوع           الزم.  شود سهي مختلف از جمله دختران و پسران مقا       يها گروه

  .  نموديت را رعاياط جانب احتيد باها افتهي از ي است و در استنباط علّيهمبستگ
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