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Abstract  Article Info 

Introduction: The current research was conducted to determine the mediating 

role of negative affection toward self- forgiveness and procrastination in male 

students of Tabriz University . 

Methods: In the same vein, 361 male students were selected by random cluster 

sampling Method from three groups of technical and engineering, basic 

science and human science faculties. The general procrastination, decisional 

procrastination, positive and negative affect, and Heartland forgiveness 

inventories were used for gathering the data. The theoretical model was tested 

within a structural equation- modeling framework to identify both direct and 

indirect effects  . 

Results: The results indicated overall model fit. Although direct effects of self-

forgiveness on decisional and general procrastination behaviors were not 

significant, but indirect effect of self-forgiveness on the decisional and general 

procrastination behaviors, it was fully mediated by negative affection . 

 Conclusions: Due to effect of self-forgiveness on negative affect and 

academic procrastination, its training is needed for students.  
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 ده کی چ

 انجام شد.  انیدانشجو یریگمیو تصم یرفتار یورزرابطه گرایش به بخشش خود با تعلل نییپژوهش حاضر با هدف تع :مقدمه

كارشناسی   انیپسر در سه گروه فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی از دانشجو  یدانشجو   361شامل  نمونه پژوهش    ها:روش

 یورزتعلل یهاای انتخاب شدند و از پرسشنامهای چند مرحلهخوشه یریگنمونه  لهیبودند كه بوس زیهای دانشگاه تبرتمامی دانشکده

اطالعات استفاده   یعاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه گرایش به بخشش به منظور جمع آور  هاییاسمق  ،یریگمیتصم  یورزعمومی، تعلل 

 .  قرار گرفت یابیمورد ارز میمستق ریو غ میاثرات مستق نییتع  یبرا  SEMو از روش  AMOSبا استفاده نرم افزار   یشد. مدل نظر

 یرفتار یورزبه بخشش خود بر تعلل شیگرا میدار است. اثر مستقبر خور یپژوهش نشان داد كه مدل از برازش كل جینتاها: یافته 

 ییریگ میو تصم یرفتار یورزبر تعلل  ی عاطفه منف ق یبه بخشش خود از طر شیگرا میمستق ریدار نبود اما اثر غ یمعن یریگمیو تصم

 (.P<0.001دار بود ) یمعن

ی م شنهادیپ انیدانشجو یآموزش آن برا ورزی و كاهش تعلل یدر كاهش عاطفه منف یبا توجه به نقش خودبخششگیری: نتیجه

 . شود

 ی معادالت ساختار  یالگو، گرایش به بخشش خود، عاطفه منفی ،یریگ میو تصم یعموم یورزتعلل  : واژگان کلیدی
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 مقدمه
تعلل ورزی یا اهمالکاری محول كردن كارهای ضروری بدون  

 یاست، كه از قبل فرد بطور قطع  تصمیم ندهیبه آ یلیدل چیه
فرد با وجود آگاهی   ندیفرا  نی انجام دادن آن گرفته است، در ا  یبرا

آن،  شروع یا تکمیل كار را به تاخیر   ندآی از پیامدهای ناخوش
 نیا دهد، یاین رویه ادامه م بهاندازد و به صورت ناخودآگاه -یم

[ .  1] آید به صورت یك عادت یا صفت رفتاری در می طیشرا
است كه فرد با تعلل   یاز آسایش روانی و جسم  حالتی  ورزی  تعلل

كردن و به تاخیر انداختن شروع كارها، در صدد كسب آسایش 
را به   یپژوهشگران تعلل ورز ی[. برخ2جسمی و روانی است ]

آزار دهنده دانسته اند    فیفرار از تکال  ایاجتناب    یبرا  ی عنوان روش
 فیتکال لیتکم انداختن شروع و ریبه تأخ لیتما   ی[. تعلل ورز3]

  ای  ژهوی-حوزه عنوان به  یلیتحص ی[. تعلل ورز4است ] زیمهم ن
  ات یادب. [5شده است] فیتوص زین یمیتنظ-خود یاز ناكام
   یرفتار ی[. تعلل ورز6است ] یدو نوع تعلل ورز انگریب یپژوهش

است   ی و مهم زندگ یاصل فیتکال ل یدر تکم ریتأخ یكه به معنا
آگاهانه در   ر یتأخ یكه به معنا یرگی میتصم ی[، و تعلل ورز7]

  تعلل  ی بررس[. 8است ] نیمع یچارچوب زمان یبرا یرگی میتصم

آن ها در آستانه  كه نیدر گروه دانشجویان با توجه به ا ورزی
پذیرش پست های كلیدی و ایفای وظیفه در نهادهای مختلف 

  ورزی  برخوردار است.  شیوع تعلل یخاص ت یكشور هستند از اهم
-85  حدود   ،[9]درصد  75  ها  پژوهش   ی در بین دانشجویان، در برخ

میزان   زین رانای در.  است[12]،[11] درصد 50 ،[10] درصد 70
دانشجویان باالتر است. میزان شیوع  در بین  ورزی  شیوع تعلل

درصد گزارش كرده  61را در دانشجویان دانشگاه  یتعلل ورز
مطالعات  جینتا یبا تعلل ورز تیرابطه جنس نهی[. در زم13است]

 یتعلل ورز وعیمطالعات بر عدم تفاوت ش یمتناقض است. برخ
بر گسترده بودن آن    ی[ و برخ14,15دختر و پسر ] انیدر دانشجو
پژوهش ها  بر   شتریدارند. اما ب دی[ تأك16دختر ] انیدر دانشجو

 [ 17,18پسر اشاره نموده اند ] انیآن در دانشجو شتریب وعیش
  ی زشیمشکل انگ  ینشان دادند كه تعلل ورز  یتجرب  یها  پژوهش
عوامل موقعیتی،  تعلل ورزی را تابع برخی    ی نمونه برخ  یاست، برا

  شخصیتی،   های  نظیر تأخیر در پاداش و آزارندگی تکلیف و ویژگی 
و  نپایی كنترلی خود  ذهنی، نظمی  بی  كم،  خودآگاهی قبیل از

  ی از محققان تعلل ورز یاربسی[. 2] داند نقصان در انگیزش می
تعلل   ی[. برخ19دانند ]  یم  یمیتنظ  -خود  نییاز سطوح پا  یرا تابع

داند كه در آن،   یم "عملکرد  یمیتنظ -شکست خود"را   یورز
استرس زا   یها تیكاركردشان در موقع میافراد تعلل ورز در تنظ

 [.20خورند ] یباال شکست م یو با بار شناخت
مانند  یبیخودفر یاز مجموعه رفتار ها ای نمونه   یورز تعلل

با   یجنس یرفتار ها ،یقمارباز ، یاز اندازه، ولخرج ش یخوردن ب
از شکست در   یمتعدد است كه همه آنها ناش یها كیشر

نمونه كامل شکست در  ی[. تعلل ورز21هستند ] یمیخودتنظ

  « یمیظ»شکست در خودتن دگاهیدر د زیاست. دو چ یمیخودتنظ
به  بینوع رفتار آس كی یمهم است. اوالً تعلل ورز  یتعلل ورز

آمدن به هدف    ل ینا  ی برا  یم یشکست در خودتنظ  ی عنیخود است.  
بر خالف    گر،یاست. از طرف د  شتنینوع خطا در برابر خو  كیخود،  

مانند مصرف مواد و خوردن  گرید یها یمیشکست در خودتنظ
 یهستند، تعلل ورز یشیگرا یارفتار ه ی از اندازه  كه نوع شیب

( یخاص )رفتار اجتناب فیاز انجام وظا یدور  یشامل تالش برا
از  یمنطق ریدارند با اجتناب غ یكه رفتار تعلل ورز یاست. افراد

غلبه بر تعلل   جهیزنند. در نت ی م ب یخود به خودشان آس فیتکال
  ش یگرا زشیبا انگ یاجتناب زشیانگ نیا ینیگزیجا ازمندین یورز

 [. 2است ]
زده است    ب یكه به فرد آس  یتخلف   ك یرا به عنوان    ی تعلل ورز  اگر

  ر ییدر تغ یو ضرور یقدم اساس كیبخشش  م،یریدر نظر بگ
موثر است. پس به نظر می رسد بخشش یکی از متغیر   زش یانگ

هایی باشد كه با تعلل ورزی در ارتباط باشد. بخشش را با مصالحه، 
د اشتباه گرفت. بخشش  ینبا یو فراموش یچشم پوش ، یعفو قانون

و  یاحساس ،یشناخت یآن جنبه ها یاست كه ط یدرون یندیفرا
[. بخشش  22كند ] یم رییفرد در برابر خطا و خطا كار تغ یرفتار

دست كشیدن از حق تالفی جویانه متعاقب صدمه وارده، است  
[. منظور از بخشش فرایند چشم پوشی ارادی از حق عصبانیت  23]

 [.  24زیانبخش است ] رتکابیو انزجار از عمل ا
 یسه نوع بخشش خود، دیگران و موقعیت  طبقه بندبه   بخشش

بخشش كه مورد توجه محققان    ی[. از جمله مولفه ها25]  شود  یم
در   رییتغ كی یاست . خودبخشش یقرار گرفته است خودبخشش

مثبت است كه منجر به تجربه كمتر احساسات    ینگرش خودارجاع
  ی سر  كی  انبخشش خود به عنو   گر، یشود. به عبارت د  یم  یمنف

  ی برا زشیشود كه در آن انگ یتصور م زش یدر انگ راتییاز تغ
 یكاهش داده م  یه یاجتناب از محرک مربوط به تخلف و خود تنب

  ی م شیرفتار مهربانانه با خود افزا یبرا زشیشود، در مقابل انگ
 نیوجود دارد. در اول  یخودبخشش  یبرا  ی [.  سه گام اساس26]  ابدی

در برابر خود انجام داده   ییخطا ایكه تخلف  ردیپذ یگام فرد م
فرد احساس  ی. در گام بعدردیآن خطا را بپذ تیاست و مسئول

احساس   نیبر ا  دیكند. و سر انجام فرد با  ی گناه و تأسف را تجربه م
بخشد و در اثر  یكند و خودش را م یم دایو غلبه پ رهیخود چ

از خود    ر یین تغیشود و ا  یم  جادیاو ا  زش یدر انگ  یرییانجام آن تغ
 [. 26باشد ] یخود م رشیبه طرف پذ  یسر زنشگر

  ، یمولفه شناخت  كیبه عنوان    «یبر خود بخشش  ش یاز »گرا  عالوه
گذار باشد. تاكنون    ریتأث  یتواند بر تعلل ورز  یم  زین  یعوامل عاطف 

تعلل  یو شناخت یرفتار یشان بر سازه ها دیها تأك هینظر شتریب
هست. با وجود    ز ین  یشامل مولفه عاطف  یاست اما تعلل ورز  یورز

آن پژوهش انجام گرفته است. در   یجنبه عاطف یكمتر رو نیا
و عاطفه گناه و شرم در هنگام    جانیاز تجربه ه  قاتی از تحق  یبرخ

[بر پایة نظریه كنترل عاطفی  20,27اشاره شده است] یتعلل ورز
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تها و شرایط مختلف بر پایة سه پیش  ، افراد در واكنش به موقعی
  ه . در هر موقعیت، افراد به گون 1فرض دست به عمل می زنند: 

ای رفتار می كنند كه بین عواطف آنها و موقعیت تناسب وجود  
داشته باشد. بنابراین وقتی افراد عاطفة منفی باالیی دارند، در  

گرانی  واكنش به موقعیتهای ناعادالنه، بر مبنای اضطراب، ترس، ن
و رنجش پاسخ می دهند و در مقابل وقتی در وضعیت عاطفة  

نگر (خوش بینانه) و مبتنی    ثبتمثبت باالیی هستند، شیوه های م
. افرادی 2بر برقراری روابط و اطالع رسانی را در پیش می گیرند؛  

كه قادر به ابراز هیجانهای متناسب با موقعیت نیستند، سعی می  
.  افراد سعی می  3وقعیت را اصالح نمایندكنند تا ادراک خود از م

را كه   واطفیكنند حوادث و وقایعی را پدید آورند تا احساسات و ع
نسبت به خود و دیگران در آن موقعیت دارند، مورد تأیید قرار دهند  

[28.] 
كند تا برعواطف و احساسات   یبه افراد كمك م یخودبخشش

به بخشش    شیدهند، گرا  رییخود غلبه كنند و رفتار خود را تغ  یمنف
خود را كه   یجانیه یشود كه اوالً فرد آشفتگ یخود موجب م

شود را   ی م لیمربوط به تحص یمنجر به اجتناب از محرک ها
با  مانیتعهد و پ كینوعاً با  یچون خودبخشش  اًیكاهش دهد ثان

 مانیتعهد و عهد و پ نیهمراه است. ا ندهیرفتار خود در آ رییتغ
باشد   ریدر گ شتریب یشیگرا یا فرد با رفتار هاشود ت یموجب م

شود فرد    یموجب م  یخودبخشش  ن ی. بنابریاجتناب  یتا با رفتار ها
  تیبه انجام موفق شیبلکه فرد گرا دیاحتماالً كمتر اجتناب نما

 [ .29باشد ]  ندهیدر آ فیو تکال فیاوظ زیآم
  یكننده افسردگ  ینیب  شیبه بخشش خود پ  ش یگرا  یباال  سطوح

باشد.   ی باال م ی از زندگ تیخشم كم، و رضا ن،ییو اضطراب پا
از   ینیمع انسیآنها نشان داد كه بخشش خود وار جینتا نیهمچن

[.  25كند ] ی م نییرا تب یاز زندگ  تیاضطراب و رضا ،یافسردگ
مانند سوء   یروان یكه تجربه ضربه ها یافراد ن،یافزون برا

به بخشش خود،   ش یرا داشتند، گرا یو جنس یاستفاده جسمان
[.  30موجب كاهش نشانگان اختالل استرس پس از سانحه شد]

 یمقابله ا یبا راهبرد ها یدار یبخشش خود به صورت معن
با   ی مجدد مثبت و مقابله فعال و به صورت منف ریتفس رش،یپذ

 فیبا تکال یرفتار یریدرگ مانکار و عد یمقابله ا یراهبرد ها
تجربه استرس را   ریخودبخششی تأث همچنین [.31ط است]مرتب

  ی م ینبی شیدر سالمتی روانی زنان  مبتال به سرطان سینه، پ
كه رابطه عشق   ینشان داد افراد ی[. شواهد پژوهش32كند ]
آنها   یرا به طور ناخواسته قطع نمودند، خودسرزنشگر كیرومانت

  قیطراثر از  نیآنها شد، ا یكرده و منجر به افسردگ دایپ شیافزا
به    شینشان داد كه گرا  ی[.  مطالعه ا 33شد]  لیتعد  یخودبخشش
مخصوصاً احساس  یموجب كاهش  عواطف منف یخودبخشش

  ی شود، با كاهش احساس گناه و شرم تعلل ورز یگناه و شرم م
 شود كه  یموجب م  یخودبخشش  نی. بنابرابدی  یكاهش م  زیفرد ن

اجتناب   یبرا زش یانگ نیگزیبه عمل و رفتار جا شیگرا زش یانگ

در   یتعلل ورز تیتوجه  به اهم با [. 29عمل شود ] كیاز 
بودن رفتار    یبیبر خودتخر  یپردازان مبن  هینظر  دیو تأك  انیدانشجو

به بخشش خود در سالمت  شیو  نقش گرا یتعلل ورز یها
و    یانجیبر نقش م  یمبن  یقبل   یپژوهش  یها  افتهی   دیو تأك  ی روان

و   یو روان   یسالمت جسم  نیدر رابطه ب  یعاطفه منف  یواسطه ا
نقش   نییپژوهش حاضر با هدف تع گرید یروانشناخت ملعوا

به بخشش خود و   شیگرا ن یدر رابطه ب یعاطفه منف یواسطه ا
انجام گرفت و تالش داشت    ز یدانشگاه تبر  انیدانشجو  یتعلل ورز
 (. 1را مورد آزمون قرار دهد )شکل ریز  یمدل نظر

 
  یو تعلل ورز یبه بخشش خود، عاطفه منف شی( رابطه گرا1شکل) 

 زیپسر دانشگاه تبر  انیدانشجو یریگ میو تصم یرفتار

 

 

 هاروش 
 لیرر و برره روش تحل یطرررح پررژوهش حاضررر از نرروع همبسررتگ

 انیپررژوهش شررامل دانشررجو یاسررت. جامعرره آمررار ریمسرر 
بودنرد كره  زیر كارشناسی پسركلیه دانشرکده هرای دانشرگاه تبر

در سرره گررروه فنرری و مهندسرری، علرروم پایرره و علرروم انسررانی 
تقسرریم بنرردی شرردند. بررر اسرراس آمررار دانشررگاه، مجمرروع 

نفرر بودنرد. برر  5129برابرر برا  هراپسرر دانشرکده  انیدانشجو
دانشررجو برره  361[، 34م نمونرره ]حجرر  نیرریاسرراس جرردول تع

 تیرر جمع عیرر عنرروان نمونرره انتخرراب شرردند. بررا توجرره برره توز
 یطبقرره ا یتصررادف یریرر جامعرره از روش نمونرره گ یآمررار
 استفاده شد. ینسبت

 

 ( نمونه آماری دانشجویان کارشناسی پسر دانشگاه تبریز 1جدول )

 گروه های عمده تحصیلی

 

 انسانیعلوم  علوم پایه فنی و مهندسی

 1072 951 3106 جامعه
 75 70 216 نمونه
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( . این مقیاس  GPSمقیاس ارزیابی تعلل ورزی رفتاری ) -الف

توسط لی برای بررسی تعلل ورزی رفتاری ساخته  1986در سال

گزینه    5گویه است كه در مقابل هر گویه، طیف    20شده و دارای  

( قرار دارد. 4)نمره ای از قطعاً غلط )نمره صفر( و قطعاً صحیح 

/.  80(، آنرا ترجمه و ضریب  آلفای كرونباخ 1388حسینی و خیر )

برای آن مشخص و یك عامل عمومی در كل مقیاس برای آن  

 لیسازه ابزار با روش تحل  ییپژوهش روا  نیگزارش كرده اند. در ا

 8با حذف  ییقرار گرفت. در مدل نها یمورد بررس یدییعامل تأ

  93/0برابر با  CFI یپرسشنامه،  شاخص ها یها هیاز گو هیگو

كامل مدل را  یبه دست آمد كه برازندگ RMSEA= 06/0و

كل  یكرونباخ برا یبا آلفا زیآن ن ییایدهد. و پا ینشان م

 [.35بدست آمد ] 83/0پرسشنامه برابر با 

( . این DPSمقیاس ارزیابی تعلل ورزی تصمیم گیری ) -ب

[ برای اندازه گیری تعلل 36] 1982در سال مقیاس توسط مان 

گویه است كه در  5ورزی تصمیم گیری ساخته شده و دارای 

گزینه ای از قطعاً غلط )نمره صفر( و قطعًا   5مقابل هر گویه، طیف  

پایایی و روایی   ی( قرار دارد. این مقیاس دارا4صحیح )نمره 

جمه و  (، آنرا تر1388مطلوب گزارش شده است. حسینی و خیر )

/. برای آن مشخص و یك عامل عمومی  78ضریب آلفای كرونباخ  

شاخص های  نیدر كل مقیاس برای آن گزارش كرده اند. همچن

= 95/0CFIپژوهش) نیبه دست آمده در ا دیییعامل تأ لیتحل

 باشد.  یكامل مدل م یگاز برازند  ی( حاكRMSEA= 06/0و

( . این PANASمقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی ) -ج
[ برای  37توسط واتسون و همکاران ] 1988مقیاس در سال 

اندازه گیری دو بعد »عاطفه منفی« و »عاطفه مثبت« ساخته  
گزینه    5گویه است كه در مقابل هر گویه، طیف    20دارای    شده و

دارد كه   رار ( ق5( و بسیار زیاد )نمره 1ای از بسیار كم )نمره 
توسط آزمودنی رتبه بندی می شود و دامنه نمرات برای هر خرده  

ضریب سازگاری درونی  یاست. در پژوهش 50تا  10مقیاس 
/. و برای خرده مقیاس  88)آلفا( برای خرده مقیاس عاطفه مثبت،  

پژوهش از   ن ی[. در ا37/. گزارش نموده اند ]87عاطفه منفی، 
سازه استفاده شد.   ییروا ی سبرر یبرا  یدییتأ یعامل لیتحل

 ریشد. با توجه به مقاد یماده بررس20برازش مدل با دو عامل و 
 RMSEA= 03/0= و95/0CFIشاخص  یبه دست آمده برا

  ی ماده از عاطفه منف  8گرفت با حذف  جهیتوان نت یم نیبنابر ا
  یی ایبرخوردار است و پا یاز برازش خوب یو مثبت، مدل دو عامل

  ب یو مثبت به ترت  ی عاطفه منف  اس یمق  یكرونباخ برا  یآن با آلفا
 بدست آمد. 76/0و   73/0برابر با 

( . این مقیاس توسط  HFSمقیاس گرایش به بخشش ) -د
( طراحی  2005تامپسون، اشنایدر، هافمن و همکاران در سال )

گویه دارد و میزان گرایش به بخشش در افراد با توجه    18شد كه  
رشی  فرد مشخص می شود. این پرسشنامه سه زیر  گزا -خود

از  خششی،( برای اندازه گیری خود ب6تا1گویه ای، از) 6مقیاس 
( برای  18تا    13( برای اندازه گیری دیگر بخششی  و از )12تا    7)

اندازه گیری موقعیت بخششی  طراحی شده است در مقابل هر  
تا همیشه   (1درجه ای از همیشه غلط )نمره    7گویه یك مقیاس  

( قرار دارد. ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شده  7صحیح )نمره 
به بخشش )خود، دیگران و    ایش توسط طراحان برای مقیاس گر

/.، برای خود بخششی 83موقعیت( برای كل پرسش نامه برابر با  
/.  77/.  و برای موقعیت بخششی 73/.، برای دیگر بخششی 72

به   دیییعامل تأ لیتحل شاخص های نی[. همچن25بوده است ]

( RMSEA= 03/0= و98/0CFIپژوهش) نیدست آمده در ا
كامل  یاز برازندگ یمختلف حاك یهااز مولفه  هیگو 4با حذف 

 باشد.  یمدل م

 نتایج

به بخشش   شیگرا یرگی جهت  یهمبستگ سی( ماتر2جدول )
را نشان   یریگ میو تصم یعموم  یتعلل ورز ،ی خود، عاطفه منف

به دست   یهمبستگ  دهد  یدهد. همان گونه كه جدول نشان م  یم
  یبه بخشش همبستگ  شیاست. گرا  یشنهادیآمده همسو با مدل پ

  نیهمچندارد و    001/0در سطح  ی با عاطفه منف   یدار  یمعن  یمنف
  یریگ میو تصم ی عموم ی به بخشش با تعلل ورز شیگرا

 نیدارد. همچن 001/0در سطح  یدار یمعن یمنف یهمبستگ
و  یخود بخشش نیب یمربوط به همبستگ یهمبستگ نیبزرگتر

 یتعلل ورز یهمبستگ نیشتری( است. ب-526/0) یعاطفه منف 
آن   یپژوهش مربوط به همبستگ نیا یها ریبا متغ یرگی میتصم

شده  شنهادیپ یمفهوم یباشد. الگو ی( م388/0)یبا عطفه منف
نرم    ق یاز طر  ،یریگ  میو تصم  یعموم  ی رزتعلل و  ی نیب  ش یپ  یبرا

و از    یبررس  یساختار  ی ابیو با روش مدل    AMOS  یافزار آمار
، CFI یا سهیمقا ی، شاخص برازندگχ2))یشاخص مجذور كا

مربعات   نیانگیو مجذور م AIC نیب شیبرازش پ یشاخص ها
برازش مدل استفاده شد.   ی( براRMSEA)بیتقر یخطا

مدل گزارش شده   ایبرازش الگو  یخوب ی(شاخص ها2درجدول)
در     یدهد شاخص مجذور كا  یاست. همانطور كه جدول نشان م

بزرگ   باًیدار است. اما چون حجم نمونه تقر یمعن 001/0سطح 
آن به منزله رد فرض صفر و موجه   یتوان بر معنا دار ی است، نم

كاهش اثر   یبرا ن،یكرد. بنابر ا دیتأك جامعه یبودن آن برا
  یآن م ریشاخص ها و تفاس ریآن به اندازه نمونه به سا یوابستگ

  05/0) بیمجذورات تقر نیانگیم یخطا شهی. رمیپرداز
RMSEA=) خوب  یمدل ها یشاخص برا نیبدست آمد. ا

اندازه آن بزرگتر از   فیضع یو معموالً در مدل ها 05/0كمتر از 
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=(، شاخص CFI 95/0)یق یتطب یبرازندگ خصاست. شا 10/0
  یشاخص ها برا ن یمحاسبه شد. ا زی=( نTLI 92/0)سیتاكر لوئ
شود. با توجه به   یم ریتفس 95/0 ی ال 90/0 ن یخوب ب یمدل ها

  - یعاطفه منف  -به بخشش خود  شیمذكور مدل گرا  یشاخص ها
داده ها  یمدل مناسب برا یریگ میو تصم یعموم یتعلل ورز

 است. 

 

 ی ریگ  میو تصم یعموم ی تعلل ورز ،یبه بخشش خود، عاطفه منف شیگرا نیب  یهمبستگ سیپژوهش و ماتر ی ها ریمتغ اریو انحراف مع نیانگیم .2جدول

 M SD 1 2 3 متغیر ها

   - 96/4 50/24 خود بخششی -1

   -526/0** 96/4 45/15 عاطفه منفی -2

 - 278/0** -138/0** 65/4 67/15 تعلل ورزی عمومی -3

 502/0** 388/0** -222/0** 90/3 03/12 تعلل ورزی تصمیم گیری  -4

( نشان می دهند كه تعلل ورزی عمومی و  3( و جدول)2شکل )
بخشش خود، سازه های تصمیم گیری، عاطفه منفی و گرایش به  

نهفته در الگوی پیشنهادی حاضر هستند. تمام نشانگر های مربوط 
به سازه های نهفته در الگو، ضرایب مسیر باالیی را نشان دادند.  

( نشان می دهد كه مسیر سازه ی  2بررسی ضرایب شکل)
  (520/0گرایش به بخشش خود به عاطفه منفی) 1برونزای 

ضریب برآورد شده استاندارد قابل قبول و معناداری دارد. بر اساس  

الگوی ساختاری، اثر غیر مستقیم جهت گیری بخشش خود بر 
-191/0عاطفه منفی)تعلل ورزی عمومی از طریق سازه میانجی 

( و اثر غیر مستقیم گرایش به بخشش خود بر تعلل ورزی  
(   - 199/0)فیتصمیم گیری از طریق سازه میانجی عاطفه من

 نیز دارای ضرایب معنا داری هستند. اما مسیر های مستقیم سازه
برونزای گرایش به بخشش خود  به سازه های تعلل ورزی تصمیم 

   گیری و تعلل ورزی عمومی  معنی دار نبوده است.
 

 . شاخص های آماری برازندگی انطباق3جدول

χ2 CFI TLI IFI RMSEA 
444 95/0 92/0 93/0 05/0 

 
 الگوی معادله ساختاری پس از برازندگی داده ها با الگوی مفروض . 2شکل

 
  

 

 
1  .exogenous variables  [
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 : مسیر های آزمون شده در الگوی معادله ساختاری4جدول

 تأثیرات کل مستقیمتأثیرات غیر  تأثیرات مستقیم مسیرها

 به عاطفه منفی

 -392/0 - -392/0 گرایش به بخشش خود

 به تعلل ورزی عمومی
 عاطفه منفی  

 گرایش به بخشش خود
487/0 - 487/0 

- 191/0- 191/0- 

 به تعلل ورزی تصمیم گیری

 عاطفه منفی
 گرایش به بخشش خود

50/0 - 50/0 

- 199/0- 199/0- 

 بحث
 یبه بخشش خود با  تعلل ورز شیمطالعه رابطه  گرا نیدر ا

و واسطه    یانجیاثر م  قیاز طر  انیدانشجو  یریگ  میو تصم  یرفتار
معادالت  ی الگو ل یمورد مطالعه قرار گرفت. تحل یعاطفه منف  یا

  ریغ قی بر بخشش از طر شیما را كه گرا هیفرض نیا یساختار
 میو تصم  یرفتار  یورزبر تعلل    یكاهش عاطفه منف  یعنی  میمستق

مطالعه   نیا قرار داد.  دییاثر گذار است، مورد تأ انیدانشجو یریگ
بر كاهش تعلل   یمناسب  ریبه بخشش خود تأث  ش ینشان داد كه گرا

  گر یدارد. به عبارت د یكاهش عواطف منف ق یاز طر یورز
  قیداشتند از طر یبه بخشش باالتر شی كه گرا یانیدانشجو

مانند احساس گناه  یخود موجب شدند تا احساسات منف دنیبخش
 یه یو خود تنب ریتجربه نموده و احساس تقص یو شرم كمتر

  زشیانگ یداشته باشند و در اثر كاهش عواطف منف یكمتر
است و بر عکس   افتهی شی و عمل، افزا شرفتیبه پ شیگرا

تر بوده است   نییبه بخشش در آنها پا لیكه تما یانیدانشجو
تداوم احساسات    نیدر مورد خود داشتند و ا  یشتریب  یعواطف منف

خود را ادامه دهند.    یتعلل ورز  رموجب شده است تا آنها رفتا  یمنف
  ی كنترل عاطف هیپژوهش با نظر نیا یها افتهی ییهمسو

مفروضه مطرح در   نیاول هیشکل كه بر پا نیمحسوس است. به ا
مختلف همسو با  یها تیافراد در موقع  ی كنترل عاطف هینظر
  ی ها پاسخ م ت یخود به موقع ی حاالت عاطف ی ها و حت شیگرا

آنها  ربه بخشش د شیكه گرا یانیدانشجو نی[.  بنابر28دهند ]
  ،یمنیمانند احساس گناه، ترس و نا ا ی تر بوده، عاطفه منف نییپا

  ی انیتوان گفت دانشجو  یتجربه كردند. مخشم و احساس شرم را  
 نیكنند، چن یرا تجربه م یباالتر یه یو خود تنب  یكه خودانتقاد

خود نسبت  یها یرا به كوتاه یزندگ یتمام حوادث منف یافراد
  جهیخواهند داشت و در نت  یمنف   یعاطف  التحا  نیدهند و بنابر  یم

 دنبال خواهند نمود.   یمانند تعلل ورز یاجتناب یرفتار ها
نکته دارد كه عاطفه    نیاشاره به ا  زی[ ن38]  یپژوهش  یها  افتهی

و احساس گناه  ارتباط دارد.    یبا رگه اضطراب، ترس، نگران یمنف
در آنها باالتر   یبه خود بخشش شیكه گرا یافراد گریاز طرف د

به بخشش موجب   لیتما نی و ا رندیپذ یاست اشتباهات خود را م

 افتهیاز خود كاهش  دیشد یانتقادشود تا تنفر از خود و خود  یم
  شتر، یبه بخشش ب  شیگرا  نی ا  جه یكند. نت  دا یپ  ییو فرد از آنها رها

  ه یاست و لذا بر اساس نظر ی منف ی عاطف یكاهش احساس ها
 یكاهش رفتارها  یموج  یآمدن عواطف منف  نییپا  ،یكنترل عاطف

آن است   انگریب جیشود. نتا یدر آنها م یورز مانند تعلل یاجتناب
كننده   ینیب شیبه بخشش خود پ شیگرا یسطوح باال كه

باال از   ی از زندگ تیخشم كم، و رضا ن،ییو اضطراب پا یافسردگ
نشانگر آن است كه بخشش خود   ز یها ن افتهی[. 25است] یزندگ

  ریتفس رش،یپذ یمقابله ا یبا راهبرد ها یدار یبه صورت معن
مقابله    یها  اهبردبا ر  یمجدد مثبت و مقابله فعال و به صورت منف

[.  31مرتبط است] فیبا تکال یرفتار یریانکار و عدم درگ یا
خود   دن یبه بخش  لینشان داد كه تما یپژوهش یها افتهیباألخره 

وجود   ی منف ییو خصومت رابطه  یافسردگ میو عال گرانیو د
  یو با سازگار ی بطه منفخود و خصومت را دنیبخش نیدارد و ب

حوزه  پژوهشگران [.39دارد] یتگبه مثبت همبس یكل یروان
  ندیفرا ریبخشش مشابه سا ند یمعتقد هستند كه فرا ز یبخشش ن

را به دسته مسأله مدار    یانطباق  یاست. اگر روش ها  یانطباق  یها
  جان یه یبخشش خود جزء روش ها م،یكن میمدار تقس جانیو ه

روش مقابله ضمن كمك به  كیمدار است. بخشش به عنوان 
  تیبه تقو یاز درماندگ یناش یمنف جاناتیه تیریو مد هیتخل
 [. 40] كند یفرد كمك م یو سازگار یاجتماع تیحما

  زین یمیخودتنظ هیپژوهش بر اساس نظر نیا جینتا نییتب در
در   راتییاز تغ یسر كیتوان گفت بخشش خود به عنوان  یم

است تا اجتناب از محرک مربوط به تخلف   دهیباعث گرد زش یانگ
رفتار   یبرا زشیو  در مقابل انگ افتهیكاهش   ،یه یو خود تنب

از آن   یپژوهش حاك نیا جی .  اما نتاابدی ش یمهربانانه با خود افزا
  نیوده است بلکه به انب می به صورت مستق ر یتأث ن یاست كه ا

 ییبه بخشش موجب آزاد شدن و رها  ش یصورت بوده است كه گرا
شود و كاهش  ینسبت به خود م یفرد از احساس خطا و تخط

 شتریب یو انرژ ینسبت به خود موجب توانمند یاحساسات منف
 یریگ میتصم یروزمره و اجرا فیظاو و فیانجام تکال یفرد برا

 یها  افتهی  د ییدر تأ  یقبل  یپژوهش ها  ی خود شده است. برخ  یها
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سالمت    ی برا  یتواند مانع  یپژوهش حاضر است. فقدان بخشش م 
پژوهش آنها نشانگر آن است   جیافراد گردد. نتا یروان یستیو بهز

  یشود كه نشخوار ذهن  یبه بخشش خود موجب م  ش یكه عدم گرا
  نیو ا  افتهی ش یاخطا و تخلف نسبت به خود افز نهیزم رفرد د

 ی[. در پژوهش25شود] یموجب اضطراب فرد م ینشخوار ذهن
به بخشش خود به صورت   شش ینشان داده شد كه نگرش و گرا

  نه یزن مبتال به سرطان س  مارانیب  یروانشناخت  یسازگار  یمعنا دار
داشتند  یبه خود بخشش شیكه گرا ینمود. افراد ینیب شیرا پ

از خودشان   یوقت كمتر  جهیآنها قادر به بخشش خود شدند و در نت
خود صرف كردند و  یها ینشخوار اشتباهات و كوتاه یرا رو
  از  [.32مقابله با استرس آزاد شد] یآنها برا یشناخت تیظرف

موجود پژوهش حاضر محدود بودن پژوهش به   یها تیمحدود
پژوهش    میكه امکان تعمبودن آن است    ی پسر و مقطع  انیدانشجو

 ندهیبه محققان آ ه ی. توصكند ی مواجه م هایی اطیحاضر را با احت
به   شیگرا یاثرات كاربند د یبا یآت یآن است كه پژوهش ها

 یریگ میمو تص یرفتار یتعلل ورز یبر رو  یخودبخشش
 یمثل برنامه ها  یمداخله ا  یباشد. انجام پژوهش ها  انیدانشجو
مثبت روان   یسازه ها ریسا ی بررس ایو  یشگریبخشا یآموزش
 شود.   یم هیتوص یروان شناخت یی مثل سخت رو یشناخت

 نتیجه گیری
در   عیشا اریبس یزشیمشکل انگ  یاز آنجا كه تعلل ورز

  یمانند خود بخشش یاست. استفاده عوامل روانشناخت انیدانشجو
 یدر ارتباط است، روش كاربرد  یبا تعلل ورز  یكه به صورت منف

  ریاست. لذا در تداب ی زشیمشکل انگ نیكاهش ا یبرا یمناسب
بر   یشتریب دیتأك دیبا ،یتعلل ورز یو مشاوره روانشناخت یدرمان

   یها نه یفرد در زم یاز شکست ها ی كاهش احساس گناه ناش
  ی تجرب جیشود و همانطور كه نتا یلیو تحص یمختلف زندگ

انتقاد   لیكاهش احساس شرم و گناه فرد به دلپژوهش نشان داد 
شود.   یتواند موجب كاهش تعلل ورز ی م  یه یاز خود و خود تنب

  یبر آموزش روانشناس  دیپژوهش،تأك  نیا  جهینت  نیمهم تر  ن،یبنابر
امکانات    هیاز كل  یریبخشش خود در سطوح مختلف رشد و بهره گ

در خدمات  یبخشش درمان یریمتعدد به كار گ یو روش ها
 است.    یمشاوره و روان درمان

 یمالحظات اخالق
ارشد رشته   ینامه كارشناس انیمقاله حاضر مستخرج از پا 

و با كد     22/10/92دانشجو است كه در مورخه    یتیترب  یروانشناس
و علوم   یدانشکده روانشناس  یدر معاونت پژوهش787343مصوب 

 است.  دهیرس بیبه تصو زیدانشگاه تبر یتیترب

 ی سپاسگزار
   یدانشکده ها  یمحترم و كارشناسان آموزش  نیمسئول  هیاز كل

شركت كننده در مطالعه،  ان یو دانشجو زیمختلف دانشگاه تبر
 . .میدار ژهیو یتشکر و قدر دان 

 تضاد منافع 

حاصل از آن با   یو پژوهش یعلم ازات یو امت قی تحق ن یانجام ا
در تعارض  یگروه و نهاد چیكس، ه چیه یو معنو یمنافع ماد
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