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چكيده

 سؤال این است که آیا تفاوت در، با این حال. بخشش در روابط بهعنوان عامل بهبود دهنده کیفیت روابط بین فردی شناخته میشود:زمينه
 که جنبههای مختلفی از ایعاد بخشش را در زنان و،ابعاد بخشش و همچنین نگريهای مختلف نسبت به نقش های جنسیتی در فرهنگ ایرانی
 این پژوهش با: این جنبهها چیست؟ هدف، کیفیت روابط بین فردی را پیش بینی میکنند یا خیر؟ و اگر چنین است،مردان برجسته میکند
 بخشش دیگران و بخشش موقعیتها) با مشکالت بین شخصی و مقایسه نقش تعاملی انواع،هدف بررسی رابطه انواع بخشش (بخشش خود
) به092 : و پسر051 : نفر (دختر286  از میان دانشجویان دانشگاه تهران تعداد:بخشش بر کیفیت روابط در زنان و مردان اجرا شد روش
 نتایج همبستگی و: يافتهها.(پاسخ دادندIIP-30,2012 ( ) و پرسشنامه مشکالت بین شخصیHFS,2005( پرسشنامههای بخشش هارتلند
( و این رابطه منفیP<1/10( تحلیل رگرسیون دادهها نشان داد که بین انواع بخشش و مشکالت بینشخصی رابطه منفی معناداری وجود دارد
 نتایج پژوهش نشان دهنده: نتيجهگيری.) اتفاق میافتدB=-1/56( )و بخشش خود در مردانB=-1/62( از طریو بخشش موقعیتها در زنان
 به عبارتی دیگر مشکالت بینفردی در مردان اشاره به عدم،تفاوت جنسیتی در پیشبینی کیفیت روابط بین شخصی بر اساس انواع بخشش بود
بخشش خود یا سختگیری مردان به نقاط ضعف و نقصهای شخصی است در حالیکه مشکالت بین فردی در زنان میتواند نشانهای از عدم
، بخشش موقعیت، بخشش دیگران، بخشش خود: واژه كليدها.بخشش موقعیتها یا عدم پذیري فشارهای اجتماعی و فرهنگی باشد
مشکالت بین فردی
Background: Forgiveness in relationships is recognized as a factor in improving the quality of
interpersonal relationships. However, the question is whether the differences in the dimensions of
forgiveness as well as the different attitude towards gender roles in Iranian culture, which are different
aspects of the forms of forgiveness highlighted in women and men, predict the quality of interpersonal
relationships or not? And if so, what are these aspects? Aims: Based on these issue, current study aimed
to investigate the relationship between types of forgiveness (self-forgiveness, other forgiveness and
position forgiveness) and interpersonal problems. also it compared the interactive role of various type of
forgiveness on the quality of relationships in men and women Method: Among students of University of
Tehran, 154 women and 132 men responded to Dispositional Hartland Forgiveness Scale (HFS) and
Inventory of Interpersonal Problems (IIP-30). Results: Correlation and regression analysis of data showed
a negative relationship between types of forgiveness and interpersonal problems (P<0/01). This
relationship occurred through position-forgiveness in women (B=-0/62) and self-forgiveness in men (B=0/56). Conclusions: In sum, the results of the present study showed gender differences in the prediction
of quality of interpersonal relationship based on different types of forgiveness. In other words,
interpersonal problems in men point to the lack of Self-forgiveness or criticizing to personal weaknesses
and problems, while interpersonal problems in women can be indicative of situation-unforgiveness or not
accepting social and cultural pressures. Key words: Self-Forgiveness, Other-forgiveness, Position
forgiveness, Interpersonal Problems
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کیفیت روابط بینفردی براساس بخشش خود ،بخشش دیگران و...

مقدمه

)2101؛ در اینجا فرد با تصور اینکه قادر نیست روابط سالمی برقرار

زمانیکه افراد مرتکب رفتاری میشوند و آن را برای خودشان یا

کند ،به برقراری روابط کوتاه مدت روی میآورد و یا به دلیل

اطرافیان آسیب زننده تلقی میکنند؛ احساس گناه ،شرم و سرزنش

احساس گناه و خود تخریبگری که در اثر نبخشیدن خود در او به

خود ظاهر میشود (بایمستر 0331 ،؛ تانگنی و دیرینگ .)2119 ،

وجود آمده است دائما همان روابط آسیب زننده را تکرار میکند و

هیجانات خود تخریبگر با کاهش احساس ارزشمندی فرد ،مانعی

در دور باطل گناه و نفرت از خود گرفتار میشود (نبورسکی و

بر سر راه سالمتروانی و جسمانی فرد تلقی میشوند ،به افسردگی و

هاودالبیژ .)2102 ،در یک مطالعه بر روی زوجین مشخص شد میان

اضطراب دامن میزنند و روابط فرد با خود و دیگران را با مشکل

صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت و میان کمالگرایی و

مواجه میسازند (هال و فینچام 2115 ،؛ فرگوس و همکاران 2109 ،؛

رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد (احتشامزاده ،مکوندی و

دیکرسون ،گرونواک و کمانی  .)2111 ،در اینجا بخشش به عنوان

باقری .)0988 ،با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی در این

متغیری که روند خود تخریبگری را متوقف میکند نقش اساسی

مطالعه ،بخشودگی بین زوجین بهترین پیشبین میزان رضایت

در بازگشت احترام خود و ارزشمندی ایفا میکند (فیشر و اکسلین،

زناشویی گزاري شد .با این وجود ،بخشش در روابط ،همواره با

 .)2101هنگام تجربه بخشش خود ،کسی که مرتکب خطایی شده

رضایت همراه نیست .به عنوانمثال هنگام انجام عمل آسیب زننده

است ،اشتباه خویش را با آغوي باز میپذیرد و به احساسات

توسط فرد خطاکار ،بخشش طرف مقابل و نداشتن قاطعیت الزم برای

ناخوشایندی که سرکوب کردهاست اجازه پردازي میدهد .بخشش

دفاع از حو خود ،منجر به ادامه رفتار آسیب زننده میشود و رضایت

بآوری سنتی از سراسر نیکی و خوب بودن است ،بر اساس دیدگاه

زناشویی را در مقابل افرادی که در اینجا با سختگیری با رفتار طرف

ادیان ابراهیمی ،طلب بخشش تقاضای مقدسی است که افراد گناهکار

مقابل برخورد میکنند پایینتر میآورد .بنابراین مشکالت بین فردی

و خطاکار از خدا دارند (هال و فینچام  .)2118 ،بر اساس دیدگاه

همواره با بخشش رابطه منفی مستقیمی ندارد و این رابطه ممکن است

فلسفی ،بخشش فضیلتی ارزشمند و اصیل است که میتواند مصالحه

در برخی از زیر مقیاسهای مشکالت بین فردی متفاوت باشد (مک

و سازي را بعد از آشوب به همراه بیاورد و به اصطالح فرد را از فري

نالتی .)2105 ،همچنین بخشش در روابط زناشویی سرد میتواند منجر

به عري ببرد (آرنت 0358 ،؛ الدر  .)0338 ،براساس دیدگاه

به افزایش تمایل طرفین به خیانت شود .در اینجا فرد با پذیري اشتباه،

روانشناختی ،بخشش پیآمد انگیزههای فرا اجتماعی تلقی میشود؛ به

خود را مستحو داشتن رابطهای موازی در کنار رابطه خود میداند و

این معنا که فرد بخشنده ،انتقام و تالفی را منع میکند و احساسات

خیانت زناشویی بیشتر میشود (گریلن  .)2102 ،در پژوهش حاضر از

مثبت نسبت به فرد خطاکار را تجربه میکند .این تجربه ،اوج یک

پرسشنامه ابعادی بخشش که پژوهشهای متعدد تامسون و همکاران

رفتار حرفهای اجتماعی تلقی میشود ،به طوریکه بخشیدن فرد

( )2115سازگاری باالی آن را با رفتارهای اجتماعی نشان داده است،

خطاکار توسط قربانی  ،نتایج مثبت روانی و جسمانی به همراه خواهد

استفاده میشود .بخشش خود ،به ارتباط فرد با خودي هنگام انجام

داشت (فینچام .)2105 ،به عالوه بخشش خطایی خاص در روابط،

اشتباه ،بخشش دیگران به ارتباط فرد با دیگران هنگامیکه به او آسیب

منجر به کاهش رفتار آسیب زننده طرف مقابل در آینده میشود.

میزنند و بخشش موقعیتها به رابطه فرد با شرایط زمانی و مکانی

همچنین آموزي بخشش خود در زوجینی که به تازگی طالق

آسیبزننده به او مربوط است .همانطور که مشخص است مشکالت

گرفتهاند ،حاکی از ت ثیر شگرف بخشش خود در سازگاری با طالق

بین فردی میتواند با ابعاد بخشش مرتبط باشد .اینکه رابطه ابعاد

است و به طرز چشمگیری رابطه سالمتر و نه روابط آسیبزای خود

بخشش مانند بخشش خود و موقعیتها چگونه با مشکالت بین فردی

تخریبگر بعد از طالق را پیشبینی میکند (گریفین و همکاران،

مرتبط شود و تفاوتهای جنیستی در این رابطه ،هدف اصلی پژوهش

 .)2105وقتی افراد بعد از خطا یا اشتباه در تکلیف و یا رابطهای قادر

حاضر است.

به بخشیدن خود نباشند از تکلیفهای مشابه آن رفتار دوری میکنند

مشکالت بین شخصی ،مشکالتی هستند که در رابطه با دیگران

و در واقع رفتار دنبال شده و پیگیری کمتری در بلندمدت برای

تجربه میشوند و آشفتگی روانی ایجاد میکنند (هرویتز  .)0331 ،این

موفقیت در رابطه یا تکلیف نشان خواهندداد (هول ،سایچی و بنت،

مشکالت در شش زمینة قاطعیت ،مردم آمیزی ،اطاعتپذیری،
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صمیمیت ،مسئولیتپذیری و مهارگری نمود پیدا میکند (هرویتز و

از این رو طلب بخشش تا زمانیکه اطمینان قلبی و پذیري خطا اتفاق

ویتکاس .)0386 ،با توجه به اینکه مشکالت بین شخصی با

نیفتاده است میتواند اسباب سلطه و کنترل دیگران باشد .همانطور که

خودشیفتگی (بشارت ،خدابخش ،فراهانی و رضازاده )0931 ،و

ایجاد احساس گناه ساختگی در طرف مقابل میتواند یک فرد ظالم

ناگویی هیجانی (شولتز و مولتون  )2101 ،مرتبط هستند رابطه انواع

را مظلوم جلوه دهد .در نتیجه میتوان فرض کرد زمانیکه در روابط

آنها با بخشش در این پژوهش میتواند قابل توجه باشد .به عنوان مثال

بینفردی ،یکی از طرفین مقصر است ،طرف مقابل نیز میتواند مقصر

افراد با قاطعیت پایین توانایی بخشش خود پایینی دارند و نمیتوانند

باشد و یا حتی از این مورد ظلم قرار گرفتن سودهایی مادی و روانی

خود را در صورت ارتکاب اشتباه ببخشند در نتیجه از انجام امور

را کسب کند .از این رو فرد بخشنده خطا ،در جایگاهی فرشتهوار قرار

جسورانه پرهیز میکنند .در ادامه افراد دارای صمیمیت کمتر ،ممکن

میگیرد و سلطهاي بر زندگی فرد خطاکار حفظ میشود .بنابراین

است بخشش دیگران پایینی داشته باشند و افراد مسئولیتپذیر با

فرآیند طلب بخشش آنطور که به نظر میرسد ساده نیست و

پذیري محدودیتهای موقعیتی قادر به پیش بردن کارها هستند .از

فرآیندی تو بر تو و چند جانبه است .بخشش همواره منجر به روابط

این رو ابعاد مختلف بخشش میتواند به طور کلی و اختصاصی با

بین فردی مناسب نمیشود و در مواردی نیز میتواند به این روابط

مشکالت بین فردی مرتبط باشد .با وجود بررسی مجزای هر کدام از

آسیب بزند و با خودشیفتگی همراه باشد (مک نالتی و راشل .)2106 ،

ابعاد مشکالت بین فردی با بخشش تاکنون پژوهش که دو سازه

برای مثال زمانیکه فردی سبب آزار طرف مقابل شده است و طلب

مشکالت بین فردی و ابعاد بخشش را در کنار هم مورد توجه قرار

بخشش میکند ،پذیري بخشش او توسط فرد آزار دیده ،سبب می

دهد صورت نگرفته است.

شود خطاکار همچنان بر رفتار آسیب زننده اصرار ورزد و نتیجه

بخشش در روابط بینفردی با آنچه معموال مردم تصور دارند

عکس روی رفتار او داشته باشد .بخشش از دیدگاه فرد بخشنده خطا،

متفاوت است .عدهای از مردم تصور میکنند بخشش صرفا در درون

به عنوان تغییر فردی و اجتماعی فرد خطاکار به سمت دنیای ادراکی

خود فرد رخ میدهد و فرد بخشنده تنها با احساسات منفی که نسبت

فرد بخشنده است که در بافت روابط آنها در دنیای ادراکی او جا دارد

به فرد خطاکار دارد ،در درون خود کنار میآید ،این مدل از بخشش،

(مک کالو ،لوت ،تاباک و ویتولکیک .)2113 ،حال سؤال اینجاست

تحت عنوان بخشش درون فردی نیز شناخته میشود .عدهای دیگر

که آیا شکستن قواعد دنیای فردی یک نفر در رابطه خطای طرف

تصور میکنند بخشش کامل باید در برگیرنده رفتار مهربان و

مقابل محسوب می شود؟ و آیا این عمل خودخواهانه و خودشیفته

بزرگوارانه با فرد خطاکار باشد و اعتماد از بین رفته در رابطه بازسازی

وار نیست که فرد مقصر معیارهای شخصی فردی دیگر را نقض کرده

شود ،این بخشش تحت عنوان بخشش بینفردی شناخته میشود.

باشد در حالی که ممکن است این معیارها برای در بافت اجتماعی و

بخششی که معموال در پژوهشها بر آن متمرکز شدهاند ،بخشش بین

فرهنگی او متفاوت باشد و این قانونشکنی از جانب طرف مقابل تلقی

فردی است (گریفین و همکاران2105 ،؛ وید ،هوبت ،کیدول و

شود در حالیکه خود فرد بهواقع آن را قانونشکنی نمیداند .یکی از

وورتینگتون2101 ،؛ توشنت و همکاران .)2106 ،در روابط بین فردی

مشکالتی که در روابط بین فردی خصوصاً روابط زوجین مشهود

زمانیکه افراد شک داشته باشند که خطایی مرتکب شدهاند و یا

است عدم آگاهی طرفین از قوانین نانوشته موجود در ذهن یکدیگر

اسباب آزار طرف مقابل را فراهم کردهاند ابراز بخشش و تقاضای

است (وایزمن  .)2101 ،ازاینرو هنگام تنش و مشکالت دائما انگشت

بخشش ممکن است موجب برگشتن تنشها به رابطه شود و نتیجه

اتهام را به سمت یکدیگر نشانه میروند در حالی که بهواقع هر دو

عکس بدهد (آدامز ،ژو ،انسی و پبلوتا  .)2105 ،به عنوان مثال وقتی

حودارند .بنابراین تعامل انواع بخشش در پیشبینی مشکالت

فردی با ایجاد احساس گناه در همسري سبب شود او اقدام به

بینفردی میتواند تا حدودی این ابهام را روشن کند .همچنین به نظر

پرخاشگری کند ،با وجود اینکه در دلش به اینکه کامال مقصر است

میرسد رابطه همدلی در روابط و انواع بخشش در مردان و زنان

اطمینان ندارد اگر از همسري عذرخواهی کند این عذرخواهی او

تفاوت فاحشی را نشان میدهد بهطوری که همدلی در مردان با

سبب میشود همسر از این فرصت دوباره استفاده کند و با دامن زدن

بخشش مرتبط است ولی در زنان رابطه معناداری بین همدلی بهعنوان

بر این موقعیت دوباره احساس گناه فرد (خطاکار) را دوچندان کند.

یکی از عاملهای اصلی کیفیت روابط بین فردی و بخشش دیده

کیفیت روابط بینفردی براساس بخشش خود ،بخشش دیگران و...

نمیشود (توشینت و وب .)2115 ،
فرضيهها
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را در اندازههای  1درجه ای لیکرت از نمرة  0تا  1میسنجد .در
مطالعات تامسون و همکاران ( )2115ضرایب آلفای کرونباخ زیر

با توجه به ابهامات و چالشهای مطرح شده این پژوهش درصدد

مقیاسهای بخشش خود ،بخشش دیگران ،بخشش موقعیتها و

پاسخ دادن به سؤاالت زیر است:

مجموع بخشش در سه پژوهش به ترتیب متشکل از  511 ،0000و

 -1رابطه بخشش و مشکالت بین فردی چگونه است؟

 029نفر در سه مطالعه پی در پی به طور میانگین ،به ترتیب ،1/15

 -2از انواع بخشش کدامیک به ترتیب در مردان و زنان نقش مهم

 1/13 ،/18و  ./86محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس

تری در تعامل با مشکالت بین فردی ایفا میکند؟
فرضیه :ابعاد بخشش با مشکالت بین شخصی رابطه معنادار دارد.
روش
این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات و دادهها
پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر هدف ،از نوع
تحقیقات کاربردی میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه
دانشجویان دانشگاه تهران بودند و از بین دانشجویان لیسانس ،فوق
لیسانس و دکتری سال تحصیلی  35-31در دانشکدههای روانشناسی،
هنر ،فنی مهندسی ،مدیریت و زبان دانشگاه تهران ،نمونه  286نفری
غیربالینی (مؤنث 051 :و مذکر )092 :با میانگین سنی  ،29/1انحراف
معیار 1/01و دامنه سنی  08تا  50سال ،به شیوه در دسترس انتخاب
شدند.
ابزار
ابزار پژوهش بهصورت دفترچه شامل ابزارهای مذکور به همراه
پاسخنامه تهیه شد .توضیحات مربوط به هر مقیاس در ابتدای آن قرار
داده شد بنابراین دفترچه برای همه شرکتکنندگان یکسان بود .پس
از دادن اطمینان به افراد جهت حفظ اصل رازداری و محرمانه ماندن
اطالعات شخصی ،در فضای دانشکدههای روانشناسی ،هنر ،فنی
مهندسی و مدیریت دانشگاه تهران ،شرکتکنندگان سؤاالت دفترچه
را پاسخ دادند .زمان تقریبی اختصاص داده شده جهت تکمیل
پرسشنامهها  21الی  91دقیقه بود .دادههای مربوط به مطالعه در دو
بخش تحلیل شد .ابتدا ضریب همبستگی متغیرها به روي پیرسون با
یکدیگر تعیین شد تا مدل رابطه آنها با یکدیگر تعیین شود سپس از
طریو تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ،نقش تعاملی انواع بخشش و
مشکالت بینفردی در زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفت.
مقیاس بخشش هارتلند :مقیاس بخشش هارتلند یک آزمون 08
سؤالی است که توسط تامسون و همکاران ( )2115ساخته و اعتبار
یابی شده است .این مقیاس ،سه بعد بخشش خود ،دیگران و موقعیت

است .ضرایب همبستگی آزمودنیها برای سنجش پایایی بازآزمایی
زیر مقیاسها محاسبه شد .این ضرایب به طور میانگین برای بخشش
خود و دیگران  ،1/92خود و موقعیت ها  1/69و دیگران و موقعیت
ها  1/51ارزیابی شده است .همچنین نتایج بازآزمایی هر مقیاس در
سطو  p< 1/110معنادار بود که نشانه پایایی بازآزمایی رضایتبخش
مقیاس است .تامسون و همکاران ( )2115با اجرای همزمان مقیاس
بخشش هارتلند با مقیاسهای دیگر مشخص کردند بخشش با انعطاف
پذیری شناختی ( ،)1/90مقیاس عاطفه مثبت ( ،)1/29مقیاس نشخوار
پرسشنامه سبکهای پاسخ ( ،)-1/91مقیاس عاطفه منفی ()-1/18
مقیاس انتقام ( ) -1/96و مقیاس افکار خودکار کینه توزانه ()-1/95
رابطه معنادار دارد .این نتایج ،روایی همزمان مقیاس بخشش هارتلند
را ت یید میکنند .آلفای کرونباخ اجرای این مقیاس بر روی  511نفر
از داشجویان و طالب در زیر مقیاس بخشش خود ،بخشش دیگران و
بخشش موقعیتها به ترتیب  1/11 ،1/15و  1/66ارزیابی شد (قربانی،
واتسن ،کاشانکی و چن .)2101 ،ضرایب آلفای کرنباخ مقیاس
هارتلند در پژوهش حاضر بر روی نمونه  286نفری از دانشجویان در
این پژوهش ،در بخشش خود ،بخشش دیگران ،بخشش موقعیتها و
کل بخشش به ترتیب  1/11 ،1/10 ،1/16و  1/80ارزیابی شده است
که نشان دهنده همسانی درونی مطلوب مقیاس است.
مقیاس مشکالت بین شخصی :فرم کوتاه مقیاس  021سؤالی و 61
سؤالی مشکالت بینشخصی (بشارت ;0936 ،بشارت ،محمد مهر،
پوربهلول و عزیزی 0930 ،؛ هرویتز و همکاران ،)0388 ،یک آزمون
 91گویهای است و مشکالت بینشخصی را در شش زمینة قاطعیت ،
مردمآمیزی ،اطاعتپذیری ،صمیمیت ،مسئولیتپذیری و مهارگری
در مقیاس  5درجهای لیکرت از نمرة  0تا ( 5خیلی کم=  ;0کم= ;2
متوسط=  ;9زیاد= ;1خیلی زیاد=  )5میسنجد .این مقیاس از دو
قسمت تشکیل شده است :در قسمت اول که به چهار زیر مقیاس اول
مربوط میشود ،گویهها با عبارت «برایم دشوار است که  »...شروع
میشوند .در قسمت دوم ،گویهها با عبارت « ...را خیلی زیاد انجام می
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دهم ».پرسیده میشوند .عالوه بر شش زیر مقیاس فوق ،میانگین کل

 01/06محاسبه گردید و میانگین استحکام من عدد  85/09حاصل

آزمودنی در زمینة مشکالت بین شخصی نیز بر اساس نمرة وی در

شد .نتایج محاسبات از طریو نرمافزار  SPSSبیانگر همبستگی معنادار

مجموع  91گویه مقیاس محاسبه میشود .در اعتباریابی فرم فارسی

بین سالمتروان و استحکام من بود .همبستگی پیرسون بین سالمت

این مقیاس برای نمونههای دانشجویی ( 019دختر 021 ،پسر) و

روان و استحکام من سطو معناداری  1/10برابر است با  1/50که

جمعیت عمومی ( 985زن 921 ،مرد) ،ضرایب آلفای کرونباخ

همبستگی قابل توجه و قوی میباشد .اما هیچگونه همبستگی بین

مادههای هر یک از زیرمقیاسها از  1/11تا  1/31برای قاطعیت ،از

تحول من و استحکام من و یا تحول من و سالمتروان مشاهده نشد

 1/89تا  1/30برای مردمآمیزی ،از  1/15تا  1/83برای اطاعتپذیری،

(در واقع همبستگیهای مثبتی که وجود داشت ،معنادار نبودند) .برای

از  1/13تا  1/30برای صمیمیت ،از  1/81تا  1/39برای مسئولیت

فهم بهتر ارتباط میان سطوح تحول من با سالمتروان و استحکام من

پذیری ،از  1/85تا  1/31برای مهارگری و از  1/83تا  1/39برای نمره

در جدولی که در ادامه مشاهده میکنید ،میانگین استحکام من و

کل مشکالت بین شخصی محاسبه شد که نشانة همسانی درونی باالی

سالمتروان را برای هر یک از سطوح تحول من میتوانید مشاهده

مقیاس است .ضرایب همبستگی بین نمرههای دو نمونه  31و 002

کنید.

نفری در دو نوبت با فاصله دو تا شش هفته برای قاطعیت از  1/61تا

جدول .1ميانگين ،انحراف معيار و آلفای انواع بخشش و مشكالت بين

 ،1/18برای مردم آمیزی از  1/60تا  ،1/19برای اطاعتپذیری از 1/68

فردی به تفكيک جنسيت

تا  ،1/11برای صمیمیت از  1/11تا  ،1/13برای مسئولیتپذیری از

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

آلفای

 1/10تا  ،1/18برای مهارگری از  1/66تا  1/15و برای مشکالت بین

مونث

مذکر

مونث

مذکر

کرونباخ

بخشش خود

1/11

1/11

0/20

0/12

1/16

شخصی (نمره کل) از  1/61تا  1/18به دست آمد و در سطو

بخشش دیگران

1/61

1/11

0/09

0/10

1/10

بخشش موقعیتها

1/62

1/52

0/12

0/11

1/11

مشکالت بین فردی

11/81

11/38

09/69

09/93

1/83

 P< 1/110معنادار بودند .این ضرایب نشانه پایایی بازآزمایی رضایت
بخش فرم  61گویهای مقیاس مشکالت بین شخصی هستند .به منظور
بررسی روایی سازه مقیاس مشکالت بین شخصی از تحلیل عاملی

نتایج آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول شماره  2و

اکتشافی با روي تحلیل مؤلفههای اصلی برای کل شرکتکنندگان

 9نشان داده شده است .بر اساس این هر سه بعد بخشش رابطه منفی

در دو گروه استفاده شد .روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس

معناداری با مشکالت بین فردی دارند و از این میان به ترتیب بخشش

مشکالت بین شخصی از طریو اجرای همزمان مقیاس سالمتروانی،

خود ( ،)-1/11بخشش موقعیتها ( )-1/95و بخشش دیگران ()1/23

مقیاس درجهبندی ارزي خود و مقیاس هوي هیجانی در مورد

بیشترین رابطه را با مشکالت بین فردی نشان دادند.

آزمودنیهای دو گروه محاسبه شد .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون

بر اساس جدول  ،9انواع بخشش در زنان نیز مقادیر قابل توجهی

نشان داد که بین نمره آزمودنیها در زیر مقیاسهای مشکالت بین

از مشکالت بین فردی را به طور منفی پیشبینی میکند و از بین انواع

شخصی با بهزیستی روانشناختی ،ارزي خود و هوي هیجانی

بخشش به ترتیب بخشش موقعیتها ( ،)-1/91بخشش خود ()1/99

همبستگی منفی معنادار و با درماندگی روانشناختی همبستگی مثبت

و بخشش دیگران ( )-1/29بیشترین نقش را در پیشبینی مشکالت

معنادار وجود دارد .این نتایج ،روایی همگرا و تشخیصی مقیاس

بینفردی دارند .بر اساس مقادیر این دو جدول میتوان گفت در

مشکالت بین شخصی را ت یید میکنند .در این پژوهش نیز آلفای

مردان بخشش خود ،مشکالت بینفردی کمتر و کیفیت رابطه بیشتری

کرونباخ این مقیاس ،مطلوب ( )1/83ارزیابی شد.

را پیشبینی میکند و در زنان ،بخشش موقعیتها این نقش را دارد.

دادهها و يافتهها
در این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Amosدادهها را
مورد بررسی قرار دادیم .با استفاده از اطالعات به دست آمده و وارد
کردن آنها در نرمافزار  SPSSدادههای توصیفی زیر حاصل شد.
میانگین سطو تحول من  1/96به دست آمد .میانگین سالمتروان
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با متغیر واب سته .دو مفرو ضه اول دادهها پیشتر در بررسی همب ستگی

جدول .2همبستگی بين انواع بخشش و مشكالت بين فردی در مردان
9

0

2

 -2بخشش دیگران
 -9بخشش موقعیتها

**./21
**./65

**./98

 -1مشکالت بینفردی

**-./11

**-./23

بررسی شد .هم خطی بودن چندگانه با توجه به دو شاخص تحمل 2و

1

 -0بخشش خود

عامل تورم واریانس 9بررستتی شتتتد که این دو شتتتاخص نشتتتان داد
**-./95

متغیر های پیشبین ،مفروضتتتته عدم هم خطی چ ند گا نه را ت ی ید

P**<1/10

میکن ند .راب طه خطی باقی ما نده ها با متغیر وابستتت ته و نر مال بودن

P*<1/15

توضتتتیع باقی ما نده ها با نمودار های  p-pو  Scatterارز یابی

جدول .3همبستگی بين انواع بخشش ،مشكالت بين فردی در زنان
0

2

 -0بخشش خود
 -2بخشش دیگران

*./21

 -9بخشش موقعیتها

**./51

1/05

 -1مشکالت بینفردی

**-./99

**-./29

9

شدندکه نتایج صحت تمام این مفروضهها را ت یید کرد.

1

بر استتاس مقادیر رگرستتیونی جدول  ،1عالوه بر معنادار بودن هر دو
مدل رگر سیونی ،م شخص ا ست که انواع بخ شش در مردان  %21و

-

P**<1/10

در زنان  ،%03مشتتتکالت بین فردی را پیش بینی میکند که مقدار

**./91

P*<1/15

قابل توجهی به نظر میرسد.
در ادامه بر ا ساس ضرایب رگر سیونی و مقادیر جدول  5م شخص

قبل از اجرای تحلیل رگر سیون سل سله مراتبی ،دادهها ازنظر رعایت

شد انواع بخشش در مردان از طریو بخشش خود و انواع بخشش در

مفرو ضات این مدل آماری برر سی می شوند (تاباچنیک و فیدل ،0

زنان از طریو بخشتتتش موقعیت ها مشتتتکالت بینفردی را پیشبینی

 .)2111این مفرو ضهها عبارتند از :نرمال بودن تو ضیع متغیرها ،خطی

میکنند .تفاوت بارز جنسیتی در پیشبینی مشکالت بینفردی در دو

بودن رابطه آنها ،عدم وجود همخطی چند گانه بین متغیرهای پیش

جنس مشهود و قابل توجه است.

بین ،همگنی پراکنش باقی مانده ها و خطی بودن رابطه باقی مانده ها

جدول  .9آزمون معناداری رگرسيون سلسله مراتبی تعامل انواع بخشش (خود ،ديگران و موقعيتها) بر مشكالت بين فردی در
مردان و زنان
جنسیت
مردان
زنان

متغیرهای پیش بین
تعامل انواع بخشش (خود ،دیگران و
موقعیتها
تعامل انواع بخشش (خود ،دیگران و
موقعیتها

تغییراتR2

R

R2

R2تعدیلشده

تغییر F

P

1/15

1/21

1/08

1/21

01/11

1/11

1/19

1/03

1/01

1/03

00/92

1/11

جدول  .5ضرایب رگرسیونی (پیش بین :بخشش خود ،بخشش دیگران و بخشش موقعیتها ،مالک :مشکالت بین فردی)
جنسیت
مردان

زنان

متغیر پیش بین
مقدار ثابت
بخشش خود
بخشش دیگران
بخشش موقعیتها
مقدار ثابت
بخشش خود
بخشش دیگران
بخشش موقعیتها

SE
6/55
0/12
0/10
0/12
6
0/11
0/15
0/10

B
111/98
-0/61
-/21
-0/15
108/22
-0/21
-0/21
-/56

Beta
--0/19
-/16
-0/11
--0/11
-0/15
-0/15

T
11/12
-1/69
-1/99
-1/01
19/11
-1/81
-1/02
-1/91

P
0/00
0/00
0/06
0/18
0/00
0/06
0/02
0/00

بحث و نتيجهگيری

تن گاتنگی باهم دار ند و این یاف ته همستتتو با یاف ته های (جردن و

مشتتکالت بین فردی و بخشتتش همانطور که پیشبینی میش تد رابطه

همکاران2101 ،؛ وب و بریور )2101 ،استتتت .با این وجود تفاوت

1.

3.

Tabachnick, & Fidell
Homoscedasticity of Residuals

2.

Tolerance value
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مردان و زنان در م شکالت بینفردی یافته منح صر به فردی به شمار

2109؛ پلوچی ،پالری ،رجالی و فینچام )2105 ،ستتازگاری بیشتتتری

میآید که میتواند دریچهای نوین به پژوهشهای سالمتروان باشد

دارد و نشتتتتان میدهتتد مردان در جتتامعتته ا یران کمتر از زنتتان

و مداخالت مبتنی بر بخشتتش را در کیفیت روابط خصتتوصتتا روابط

تحتفشتتتارهای زمانی ،موقعیتی و فرهنگی قرار دارند در نتی جه در

زناشتتویی تحت ت ثیر قرار دهد .میتوان نتایج پژوهش حاضتتر را در

صورت پذیري عیبها ،نقصها و کا ستیهای خود میتوانند رابطه

موارد زیر خالصه کرد.

سازگارتری با دیگران داشته باشند ،دیگران را ببخشند و موقعیتهای

اول این که با وجود تصتتتور غا لب در پیش بینی کیف یت روابط،

نابستتتامان را درک کنند .البته باید بااحتیاط بیشتتتتری این یافته را از

بخشتتتش دیگران ،هم در زنان و هم در مردان نقش کمتری ای فا می

دانشتتجویان دانشتتگاه تهران بهکل زنان ایران تعمیم داد ولی پژوهش

کند ،به عبارت دیگر پذیري و درک اشتتتتباهات دیگران کمتر از

حاضتتر با در نظر گرفتن انواع فرهنگها ،دانشتتجویان شتتهرستتتآنهای

بخشتتتش خود و موقع یت ها ،کیف یت رابطه را پیش بینی میک ند .این

مختلف از رشتههای مختلف ،تا حدودی همسو با بافتهای پژوهشی

یافته همستتو با پژوهش ریک و مانیا ( )2102نشتتان میدهد بخشتتش

دیگر مبنی بر فشتتتارهای اجتماعی بر روی زنان ایران و مشتتتکالت

بیشتتتر یک ستتازه درون فردی استتت تا بین فردی و همانطور که در

درهمآمیختگی نقشها در آنها استتت .بنابراین روشتتنستتازی بافت

پژوهشها نشتتان داده شتتد پذیري خود و موقعیت و به عبارتی رابطه

فره نگ و جام عه در ز نان هن گام ان جام مداخالت در مانی مبتنی بر

ستتتازنده با خود و موقعیتها استتتت که منجر میشتتتود فرد روابط با

بخشتتتش ،میتواند به روند کیفیت روابط و درک دیگران و همدلی

کیفیتی داشتتت ته باشتتتتد تا این که بخوا هد دائ ما از دیگران با بت

در آنها بیفزاید.

اشتباههای شان گذشت کند (ویتز و میاد2101 ،؛ مک کاسیل2102 ،؛

ستتتوم ،با وجود اینکه پژوهش های اخیر مرتبط بودن بخشتتتش با

آدامز و همکاران .)2105 ،در واقع بخشتتتش دیگران زمانی کیف یت

ناسازگاری مانند خودشیفتگی (استرلن ،)2111 ،کمال گرایی (همزه

روابط را پیشبینی میکند که فرد خود یا موقع یت ها را درک کرده

و هالل )2102 ،و مشتتتکالت بین فردی خصتتتوصتتتا زمانی که طلب

باشد و سپس از دیگران گذشت کند.

بخشش متناسب با موقعیت نباشد (آدامز و همکاران )2105 ،را نشان

دوم اینکه زنان و مردان در ابعاد بخشتتتش و کیفیت روابط تفاوت

دادهاند ،این پژوهش نشان داد بخشش در ایران سازهای سازي یافته

فاحش تی را نشتتان میدهند .مردان هنگامی روابط باکیفیت و مناس تبی

است .با وجود تفاوتهای جنسیتی در بخشش این سازه بهطور مطلو

خواهندداشتت که دیگران و موقعیتها را از دریچه شتخصتیت خود

قادر به پیشبینی کیف یت باالی روابط بینفردی هم در زنان و هم در

ببخشتند .درواقع ابتدا خود و ستپس دیگران و موقعیتها را ببخشتند.

مردان استتت و نشتتان میدهد زنان روابط را مطابو انتظارات جامعه و

در زنان بخشتتش خود و دیگران از طریو موقعیتها قادر به پیشبینی

مردان مطابو با خواستههای خود طرحریزی میکنند بنابراین شناخت

کیفیتت روابط استتتتت .درواقع این یتافتتته نشتتتتان دهنتتده اهمیتت

خود در مردان و شتتناخت جامعه در زنان کیفیت روابط را در آنها به

جامعه پذیری بیشتتتتر زنان در کیف یت روابط استتتت .زنان جامعه ما

دنبال خواهد داشت.

معموالً بیشتتتتر مطابو با آنچه از آنها انتظار میرود زندگی میکنند و

مردان ایرانی ت حت فشتتتتار ها و انت ظاراتی قرار دار ند که بیشتتتتر

در صتتورت پذیري درک این انتظارات و توقعات که جامعه بر آنها

خودمحور است و با بخشش خود قادر خواهند بود روابط را مدیریت

تحمیل کرده استتتت میتوانند ابتدا دیگران و ستتتپس خود را درک

کنند ولی زنان تحت انتظارات جامعه ،روابط را میستتتازند و بیشت تتر

کنند و روابط ستتتالمتری با دیگران داشتتتته باشتتتند .درک فرهنگ،

متمرکز بر توقعات جامعه پیش میروند تا اینکه عالیو شخصی خود

انتظارات و توقعات و شرایطی که م شکالت بین فردی زنان را ایجاد

و دیگران را در نظر بگیر ند .الب ته با تو جه به این که این پژوهش بر

کرده استتتتت در آن ها کل یدی برای پذیري اشتتتت با هات دیگران و

روی دانشجویان انجام شد میتوان انتظار داشت که دختران دانشجو

خودشتتتان استتتت .بنابراین میتوان نتی جه گرفت زنانی که از درک

در ایران بی شتر تحت ت ثیر موقعیت و مردان تحت ت ثیر خوا ستهای

فرهنگی و موقعیت محور باالیی دارند ،مشتتکالت بین فردی کمتری

شتتخص تی به ارتباط روی میآورند .بنابراین پژوهشهای بیشتتتری بر

خواهند داشتتت .نقش مؤثر بخشتتش خود در کیفیت روابط مردان با

روی نمونههای مختلف الزم ا ست تا یافتههای این پژوهش گ ستري

پژوهشهای صورت گرفته (وب ،فیلیپ ،بارنگارنر و کانوی-ویلیام،

پیدا کند .همچنین به دلیل اینکه بخشتتتش ،فضت تیلتی دینی در جوامع
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