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Abstract 
Introduction: The purpose this research was studying the structural model of the relationship between big five 
traits personality, emotional intelligence abilities and positive psychological (gratitude and optimism) with 
interpersonal forgiveness. 
Methods: The method was correlation and the population comprised of all nursing students of Isfahan 
University of medical sciences and Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan) in academic year 2015-2016 
that 274 persons were selected by stratified sampling procedure that was proportional to the portion of 
population in community according to Cohen et al (2000) sample size table. Research instruments were five 
major personality traits questionnaire, emotional intelligence ability questionnaire, gratitude questionnaire, life 
orientation questionnaire and interpersonal motivation related to damage. Data were analyzed using Pearson's 
correlation coefficient and Structure Equation Modeling. 
Results: There is a significant relationship between five traits include personality, emotional intelligence abilities 
and psychological positive (gratitude and optimism) with interpersonal forgiveness (P < 0.01). Moreover the 
results of structural equations indicated that personality traits included openness to experience, agreeableness 
and conscientiousness have direct effect on emotional intelligence. The emotional intelligence has direct effect 
on gratitude and optimism also the gratitude has the same effect on revenge. 
Conclusions: The results of this study showed that big five traits personality, emotional intelligence abilities and 
positive psychological (gratitude and optimism) can help to grow and improve interpersonal forgiveness of 
nursing students. 
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 مقاله پژوهشی            روان پرستارینشریه 

های هوش هیجانی با های شخصیتی و قابلیتالگوی ساختاری رابطه بین ویژگی

 انگیزه بخشش بین فردی در بین دانشجویان پرستاری
  

 ،*2، محمد علی نادی  1لیال شانه ساززاده 

  
 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران 1
 واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و 2
واحد اصفهان )خوراسگان(،  روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمیمحمد علی نادی، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و : نویسنده مسئول *
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 12/02/1397 تاریخ پذیرش مقاله:   02/05/1396 تاریخ دریافت مقاله:

 تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه

ای مهیج و پر چالش دوره دانشجویی برای دانشجویان پرستاری دوره

زای فراوان و لزوم است، بنابراین به دلیل رویارویی با عوامل استرس

سازگاری مناسب، باید از سالمت روانی و خود اتکایی باالیی برخوردار 

تری در تحصیل و حرفه خود باشند تا بتوانند به توفیقات روز افزون

. همچنین پرستاران از نظر تأثیر بر پدیده سالمتی در [1]بند دست یا

ک ی کماند، زیرا پرستاری حرفهموقعیتی منحصر به فرد قرار گرفته

شده است، . دنیای مدرن کنونی با وسواس انتقام پر [2]رسانی است 

وقفه جامعه را با ترسیم به ظاهر شیرین انتقام و ترویج آن ها بیرسانه

ه کنند. ببه عنوان آخرین راه برای پایان دادن به رنج و درد بمباران می

ی تفاوترسد مردم تمایل به بخشش دیگران ندارند، چراکه بینظر می

تفاوت ن بیجای همدلی را پر کرده و مردم نسبت به رنج و درد دیگرا

 .[3]اند شده

جتماعی به ناچار خطر آزار دیدن توسط دیگران وجود در برخوردهای ا

دارد، چنین تخلفاتی حداقل دارای دو انگیزه بین فردی وابسته به آسیب 

هستند، که انگیزش برای جلوگیری از منبع آسیب و انگیزش برای انتقام 

. مک کالوک، ورتینگتون و راچل مشاهده کردند، [4]گیرد را در بر می

اند، دهند که یک تخلف بین فردی را بخشیدهافراد نشان میزمانیکه 

ترمیم روابط مثبت و متعادل کنند تا احتمالاین دو محرک را تعدیل می

 .[5]بین فردی با متخلف افزایش یابد 

 چکیده

و خوش  یقدردان ،یجانیهوش ه یهاتیقابل ت،یرابطه پنج عامل شخص یساختار یالگو یپژوهش با هدف بررس نیا :مقدمه

 اجرا شد. یپرستار انیدانشجو نیدر ب یفرد نیبخشش ب زهیبا انگ ینیب

اصفهان و آزاد  یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو یهیآن کل یبود و جامعه آمار یپژوهش از نوع همبستگ :روش کار

(، 2000بودند که با استفاده از جدول حجم نمونه کوهن و همکاران ) 1394-95 یلیاصفهان )خوراسگان( در سال تحص یاسالم

ها از داده یجمع آور یطبقه در جامعه انتخاب شدند. برا تیمتناسب با سهم جمع یاطبقه یریگروش نمونه قینفر از طر 274

 نیب یهازهی(، انگینی)خوش ب یزندگ یریگجهت ،یقدردان ،یجانیهوش ه تیقابل ت،یپنج پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخص

 د.ش لیتحل یختارمعادالت سا یو الگو ساز رسونیپ یهمبستگ بیضر قیها از طراستفاده شد. داده بیمرتبط با آس یفرد

( با بخشش ینیو خوش ب ی)قدردان یمثبت روانشناخت یهایژگیو و یجانیهوش ه یهاتیقابل ت،یپنج عامل شخص نیب ها:یافته

ودن ب رایپذ یتیشخص یژگیو میاثر مستق یمعادله ساختار یالگو ساز جی(. نتاP < 01/0رابطه معنادار به دست آمد ) یفرد نیب

 زیو ن ینیو خوش ب یبر قدردان یجانیهوش ه نیو همچن یجانیه شبر هو یشناس فهیو وظ یرینسبت به تجارب، سازش پذ

 نمود. دییبر انتقام را تأ یقدردان

 ینیو خوش ب یقدردان ،یجانیهوش ه یهاتیقابل ت،یشخص یهایژگیمطالعه نشان داد، که و نیحاصل از ا جینتا نتیجه گیری:

 کمک کند. یپرستار انیدر دانشجو یفرد نیبه رشد و بهبود بخشش ب تواندیم

 یفرد نیبخشش ب ،ینیخوش ب ،یقدردان ،یجانیهوش ه یهاتیقابل ت،یپنج عامل شخص واژگان کلیدی:
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ها است، از بخشش یک عامل مهم برای سالم و آرام نگه داشتن رابطه

دی که افراآنجائیکه اثرات مفیدی بر سالمت روانی و فیزیکی افراد دارد 

کنند و بخشند، مشکالت زیادی برای خود و دیگران ایجاد مینمی

که در  . نتایج یک نظرسنجی[6]توانند روابطشان را حفظ کنند نمی

درصد از افرادی که به پزشک  70نیویورک به عمل آمد، نشان داد 

. بخشش [7]کردند به شکلی در زندگی دچار رنجش بودند مراجعه می

بین فردی برای هزاران سال یک موضوع فلسفی بوده است. بخشش بین 

فردی آنقدر که در علوم دینی کانون توجه بوده است در روانشناسی 

های ها، به مکانیسم. در طول سال[8]مورد توجه قرار نگرفته است 

دی ها توجه زیابنیادی دخیل در ارتباطات و بخشش بین فردی در انسان

. یکی از دالیل آن هم که به وسیله روانشناسان اجتماعی، [4]شده است 

شخصیت و بالینی مطرح شده، تأثیرات بین فردی مثبتی است که 

. بخشودن و بخشش یک فضیلت اخالقی [9]بخشودگی بر افراد دارد 

شود و قابل آموزش دادن است، که در برابر خطای دیگران انجام می

ان در برابر خطاهای . هرچند انتقام گرفتن پاسخ طبیعی انس[10]است 

. [12]. اما بخشش شاهراه سالمت روانی است [11]دیگران است 

فو کردن )که یک کلمه حقوقی است(، چشم پوشی کردن بخشش را با ع

پردازد(، آشتی کردن )که به معنی از سرگیری )که به توجیه آسیب می

یک رابطه است(، معذرت خواهی کردن )به این معنی که آسیب رسان 

ای برای آسیب داشته باشد(، فراموش کردن )به این دلیل قانع کننده

تی از بین رفته( و انکار کردن )یعنی معنی که خاطره آن آسیب به راح

. [13]فرد آسیب دیده از ادراک آسیب اکراه دارد( نباید اشتباه گرفت 

بخشش بین فردی یک ویژگی است، که در اثر آن شخصی که در روابط 

بین فردی، مورد آزار یا آسیب )مانند اهانت یا خیانت( قرار گرفته است، 

 ای. در واقع بخشش بین فردی انگیزه[5]بخشد خطای فرد خاطی را می

د و گرداست، که سبب کاهش خشم و انتقام نسبت به فرد خطاکار می

 نمایدافزایش داده و جایگزین احساسات منفی می احساسات مثبت را

امی توان گ. با شناخت عوامل تسهیل کننده بخشش بین فردی می[14]

مهم در بهبود سالمت روان افراد برداشت، چرا که کاهش احساسات 

های بخشش هستند ترین جنبهمنفی و افزایش احساسات مثبت مهم

. یکی از این عوامل، پنج [15]وافق شده است که بیشتر در مورد آنها ت

گرایی، سازش پذیری، عامل بزرگ شخصیت است، که شامل برون

رنجور خویی و پذیرا بودن نسبت به تجارب وظیفه شناسی، روان

به طور پذیری و روانجورخویی دهد سازشها نشان میباشد. پژوهشمی

 .[17, 16]معناداری با بخشش مرتبط هستند 

ابید، شفیق، نیاز و ریاض در پژوهشی که در بین دانشجویان انجام شد 

نشان دادند که رابطه معناداری بین عوامل شخصیتی و سطح بخشش 

وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد، که یک ارتباط مثبت و معنادار 

گرایی، گشودگی و تطابق پذیری با سطح میان وظیفه شناسی، برون

روان رنجوری به طور معنادار و منفی با سطح  بخشش وجود دارد و

. همین گزارش در پژوهش مولت، نتو و ریوری [6]بخشش مرتبط است 

بخشش دیگران و پذیرش ضعیف برآورد شد و  داده شد اما رابطه بین

است  بینی بخششنشان داده شد که ویژگی تطابق پذیری قادر به پیش

دادند، که ویژگی شخصیتی  . شفرد و بلیکی در پژوهشی نشان[18]

. هوش [19]بینی کننده بخشودگی است ترین پیشسازش پذیری قوی

هیجانی نیز عامل مؤثر دیگری در فرایند بخشش معرفی شده است. 

قابلیت هوش هیجانی به معنی توانایی تشخیص، ارزیابی و بیان هیجان 

به شیوه صحیح و سازش یافته، همچنین توانایی درک هیجان و آگاهی 

های شناختی و عمل سازش یافته ها، توانایی تسهیل فعالیتاز هیجان

. سطوح [20]ها در خود و دیگران است دهی به هیجانیی نظمو توانا

باالتر هوش هیجانی رابطه مثبت با تمایل به بخشیدن دارد و الزم به 

. [21]کنند ا میها هم نقش مهمی در آن ایفذکر است که فرهنگ

کاروالهو و ماروولی به بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تمایل به 

آموزان پرداختند. در پژوهش آنها، ارتباط صفت هوش بخشش در دانش

. در پژوهش موگراگ [22]هیجانی با تمایل به بخشش کشف شد 

مدارکی برای ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و بخشش فراهم نشد 

. قدردانی و خوش بینی، دو ویژگی مثبت روانشناختی دخیل در [23]

، نه و فعال به مزایافرایند بخشش هستند و در واقع قدردانی، توجه آگاها

ها و تجارب مثبت زندگی روزانه و احساس خوشایند نسبت به ارزش

زندگی کنونی، گرایش کلی برای تأیید و ارائه پاسخ هیجانی مثبت 

. پژوهشی که ارتباط [24]نسبت به خیر خواهی افراد دیگر است 

بخشش و قدردانی با سالمت روان در جوانان بود نشان داد، که بخشش 

و قدرشناسی با هم مرتبط هستند و یک ارتباط بسیار قوی مثبت با 

ت اس تریبینی کننده قویسالمت روانی دارند و بخشش عامل پیش

و همچنین قدرشناسی میزان قابل توجهی از تغییرات تمایل به  [25]

. آرسیگلو نیز رابطه بین بخشش و [17]دهد بخشش را شرح می

. خوش بینی نیز انتظار [26]قدردانی را مثبت و معنادار اعالم کرد 

ومی از رخداد وقایع خوب در آینده و یا به طور کلی انتظارات مثبت عم

. همچنین خوش بینی، گذشت را تا [27]در تبادل زندگی است 

ای که سازگاری مثبت و حل مشکالت پس از دعوا را تسهیل کند، درجه

در واقع افراد خوش بین تعامالت کمتری را  [4]بینی خواهدکرد پیش

. این مطالعات موید آن است که وقتی قدردانی و [28]دهند نشان می

های شخصیتی، هوش هیجانی و خوش بینی در رابطه بین ویژگی

ها و هوش هیجانی بر بخشش را ولیه ویژگیگیرند آثار ابخشش قرار می

دهند که یک تخلف یعنی زمانیکه افراد نشان می [4]کنند تعدیل می

کنند تا اند، این دو انگیزه را تعدیل میبین فردی را بخشیده

ترمیم ارتباطات مثبت و متعادل بین فردی با متخلف افزایش احتمال

دهند که خوش بینی، گذشت را تا یابد. برخی از تحقیقات نشان می

ت پس از دعوا را تسهیل کند، ای که سازگاری مثبت و حل مشکالدرجه

. اما اینکه آیا قدردانی و خوش بینی [28-15]پیشگویی خواهد کرد 

های قادر هستند مسیر ارتباط مذکور را در شرایطی که ویژگی

بین هستند شخصیتی و هموش هیجانی متغیرهای اصلی پیش

گری نمایند بررسی نشده است. در واقع اینکه تا چه اندازه این سطهوا

ها و ادراکات و آمیختگی بین های بین فردی تحت تأثیر نگرشانگیزه

گردد از اهداف اصلی پژوهش حاضر است. از طرفی بینی میها پیشآن

، پنج عاملی بزرگ [29]روابط مهم متغیرهایی چون هوش هیجانی 

با انگیزه بین فردی  [31]و خوش بینی  [17]، قدردانی [30]شخصیت 

طور ای در ایران بهاما تاکنون هیچ مطالعه مرتبط با آسیب بررسی شده،

همزمان به بررسی نقش چهار ویژگی روانشناختی با بخشش بین فردی 

به ویژه دربین دانشجویان پرستاری به عنوان گروهی از افراد که در 

کنند و درگیر حاالت آینده از یک سو به جامعه کمک فراوانی می

ی دیگر حفظ سالمت افراد را گردند و از سومختلف ذهنی و روانی می

به عهده خواهند داشت، نپرداخته است. گرچه روابط دو به دو این 

متغیرها در برخی از مطالعات داخلی و خارجی بررسی شده است. بر 
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صویر تهمین مبنا نیز الگوی نظری پژوهش مطابق با الگوی ارائه شده در 

نظری باال مطرح شده شده است تا  و براساس مبانی پژوهشی و 1

های مشخص گردد که آیا قدردانی و خوش بینی قادرند تأثیرات ویژگی

شود، را دریافت و به انتقام و شخصیتی که بر هوش هیجانی منتقل می

ازی گر را باجتناب برسانند و عالوه بر انتقال این تأثیرات نقش واسطه

 های هوش، متغیر پنج عامل بزرگ شخصیت، قابلیت1یر تصونمایند. در 

ین بین و بخشش بهیجانی، قدردانی و خوش بینی به عنوان متغیر پیش

فردی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است. این پژوهش با 

های هوش هدف بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، قابلیت

بین فردی اجرا شد. بر پایه هیجانی، قدردانی و خوش بینی با بخشش 

آنچه گفته شد، در این پژوهش سؤال اصلی پژوهش این بوده که آیا 

بین پنج عامل بزرگ شخصیت، هوش هیجانی، قدردانی و خوش بینی 

.با بخشش بین فردی در دانشجویان پرستاری رابطه وجود دارد؟

 

 
 مدل نظری پژوهش :1تصویر 

 

روش کار

ای از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش طرح پژوهش رابطه

مرد( مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم  -را دانشجویان پرستاری )زن 

پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان واحد )خوراسگان( در 

در دانشکده پرستاری و  دادند کهتشکیل می 94-95سال تحصیلی 

باشد. نفر می 946مامایی مشغول به تحصیل بودند و تعداد کل آنها 

حجم نمونه در این پژوهش طبق جدول تعیین حجم نمونه کوهن و 

نفر برآورد گردید. در این پژوهش از  274( برابر با 2000همکاران )

 ای متناسب با سهم جمعیت طبقه در جامعهگیری طبقهروش نمونه

استفاده گردید و با مراجعه به دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسالمی اصفهان واحد )خوراسگان( تعداد 

گیری به شکل در دسترس از بین های منتخب در نمونهنمونه

 .ها قرار گرفتهای پژوهش در اختیار آندانشجویان انتخاب و پرسشنامه

 (BFI)امل بزرگ شخصی مقیاس پنج ع

( ساخته شده دارای 1999این مقیاس که توسط جان و سرویستاوا )

 رودباشد و برای سنجش پنج عامل شخصیت به کار میگویه می 44

ای لیکرت از )کامالً درجه 5(. طیف پاسخ گویی این مقیاس طیف 32)

باشد. همسانی درونی خرده ( می5تا کامالً موافقم = 1مخالفم =

به دست  90/0تا  75/0ای از های پنج گانه این مقیاس در دامنهاسمقی

تا  80/0آمده است. پایایی بازآزمایی سه ماهه این مقیاس نیز در دامنه 

( به دست آمده است. پایایی و روایی این مقیاس 85/0)با میانگین  90/0

در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همسانی درونی خرده 

متغیر بوده است و این پنج عامل  80/0تا  61/0پنج گانه از های مقیاس

(. 33اند )درصد از واریانس کل این ابزار را تبیین کرده 40در روایی 

ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای روان رنجور خویی، 

برونگرایی، پذیرا بودن، سازش پذیری و وظیفه شناسی به ترتیب 

 .به دست آمده است 652/0و  781/70،0/0، 70/0، 765/0

 (EIAپرسشنامه قابلیت هوش هیجانی )

( براساس مدل نظری 1998این پرسشنامه توسط شات و همکاران )

( طراحی و تدوین گردید 1990هوش هیجانی مایر و سالووی )

خرده مقیاس تحت عنوان؛  3سؤال و  33(. این پرسشنامه دارای 34،35)

اشد. بهیجان و بهره برداری از هیجان میتنظیم هیجانی، ارزیابی و بیان 

پاسخ دهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر سؤال در یک 

 5تا کاماًل موافقم = 1ای لیکرت که از کامالً مخالفم =مقیاس پنج درجه

کنند. در ایران ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه است تعیین می

های فوق الذکر به خرده مقیاسو برای  81/0برای هوش هیجانی کل 

گزارش شده است. همچنین همبستگی  50/0و  67/0، 78/0ترتیب 

و الکسی  -25/0، اضطراب -33/0های هوش هیجانی با افسردگی نمره

گزارش شده است که بیانگر روایی مالکی مناسب آزمون  -15/0تایمی 

 انی(. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای هوش هیج36است )

 706/0و  876/0، 772/0ها به ترتیب و برای خرده مقیاس 901/0کل 

 .به دست آمد

 (GQ-6پرسشنامه قدردانی )

( طراحی و تدوین 2002سوالی که توسط مک کالوک و همکاران ) 6فرم 

ای لیکرت از )کامالً مخالفم = شده است و بر اساس مقیاس هفت درجه

شود. ضریب آلفای کرونباخ این می( پاسخ داده 7تا کامالً موافقم =  1

(. در ایران روایی و پایایی این پرسشنامه 24برآورد گردید ) 82/0مقیاس 

توسط قمرانی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و بررسی همسانی 

محاسبه شده  80/0درونی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

طریق اجرای همزمان آن است. روایی همگرایی پرسشنامه قدردانی از 

با مقیاس امید صفتی و مقیاس خوش بینی بررسی شد. نتایج نشان داد، 

باشد که ضرایب در می 46/0و  56/0که ضریب همبستگی به ترتیب 
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(. در پژوهش حاضر پایایی 37( معنادار بودند )P=  01/0سطح )

 .محاسبه شد 793/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در 

 (LOT-rگیری زندگی )آزمون جهت

( جهت ارزیابی خوش بینی سرشتی، 1985اسچیر، کارور و بریدگس )

آزمون جهت گیری زندگی را تدوین کردند و بعدها آن را مورد تجدید 

 گیری زندگینظر قرار دادند. نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت

(LOT-r)  است  گویه 6جانشین آزمون اصلی شد. این آزمون شامل

گویه نشان دهنده تلقی  3بینانه و گویه نشان دهنده تلقی خوش 3که 

تا  0ای لیکرت از )کامالً مخالف =باشد و در طیف پنج درجهبدبینانه می

شود. این آزمون از همسانی درونی ( نمره گذاری می4کاماًل موافق =

(. 38باشد )می 70/0مطلوبی برخوردار است و ضریب آلفای کرونباخ آن 

ضریب پایایی این آزمون در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است و 

محاسبه  74/0ضریب پایایی کل آزمون از طریق روش آلفای کرونباخ 

شد. بعالوه ضریب روایی مقیاس خوش بینی براساس روش وابسته به 

مالک محاسبه شد و ضریب روایی بین خوش بینی با افسردگی و خود 

(. در 39به دست آمد ) 725/0و  -649/0ترتیب تسلط یابی به  _

 .به دست آمد 70/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

های بین فردی مرتبط با آسیب پرسشنامه انگیزه

(TRIM) 

( به منظور سنجش 1998این پرسشنامه توسط مک کالوک و همکاران )

های بین فردی مرتبط با آسیب طراحی و تدوین شده است و انگیزه

خرده مقیاس انتقام و اجتناب است. خرده مقیاس اجتناب  شامل دو

دهی باشد و طیف پاسخگویه می 7گویه و خرده مقیاس انتقام  5دارای 

( 5تا کامالً موافق = 1ای لیکرت )کاماًل مخالف =آن مقیاس پنج درجه

باشد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای می

به دست  86/0و برای خرده مقیاس اجتناب  90/0انتقام خرده مقیاس 

(. در ایران این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت که پایایی 40آمد )

و  85/0پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس انتقام 

محاسبه  92/0و برای کل پرسشنامه  91/0برای خرده مقیاس اجتناب 

های بین فردی مرتبط با آسیب از طریق نگیزهو روایی سازه پرسش نامه ا

همبسته نمودن آن با مقیاس گذشت صفت برای ابعاد انتقام و اجتناب 

(. ضریب آلفای کرونباخ 41به دست آمد ) -595/0و  – 579/0به ترتیب 

به  70/0برای هر دو خرده مقیاس اجتناب و انتقام در پژوهش حاضر 

 .دست آمد

های مخدوش ها و خارج کردن پرسشنامهپرسشنامهپس از جمع آوری 

های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل آماری دهی، دادهبه لحاظ پاسخ

ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی قرار گرفتند. در تحلیل داده

 AMOS و 21نسخه   SPSSمعادله ساختاری از طریق نرم افزار آماری

 .استفاده شد 22نسخه 

 هایافته

 همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است. 1جدول در 

 

 همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش :1جدول 

 معنی داری اجتناب معنی داری انتقام انحراف معیار میانگین متغیر

 174/0 083/0 001/0 335/0 17/5 82/23 روان رنجوری

 751/0 019/0 315/0 -061/0 74/4 71/24 برون گرایی

 015/0 147/0 16/0 -085/0 23/5 03/24 پذیرا بودن

 274/0 064/0 001/0 -348/0 6/4 03/32 سازش پذیری

 149/0 087/0 026/0 -134/0 51/4 52/29 وظیفه شناسی

 001/0 217/0 004/0 -176/0 /46 01/117 هوش هیجان

 001/0 227/0 021/0 -14/0 14 41/36 هیجانی تنظیم

 002/0 183/0 098/0 -1/0 31/5 79/44 ارزیابی هیجانی

 006/0 166/0 001/0 -249/0 27/6 82/35 بهره برداری هیجانی

 056/0 116/0 001/0 -266/0 69/4 11/33 قدردانی

 063/0 112/0 001/0 -193/0 5/3 21/14 خوش بینی

شود، ضریب همبستگی بین ویژگی مشاهده می 1جدول چنانچه در 

شخصیتی روان رنجور خویی، پذیرا بودن، سازش پذیری و وظیفه 

( و تنها رابطه بین پذیرا بودن P<  05/0شناسی با انتقام معنادار بوده )

 (. P<  05/0با اجتناب معنادار است )

ضریب همبستگی بین همه ابعاد هوش هیجانی به غیر از ارزیابی 

( و ضریب همبستگی بین P<  05/0هیجانی با انتقام معکوس معنادار )

( معنادار بوده است. رابطه P<  05/0هوش هیجانی با اجتناب در سطح )

( تأیید شده P<  05/0ار قدردانی با انتقام در سطح )معکوس معناد

است. ضریب همبستگی بین قدردانی و بخشش بین فردی )اجتناب( 

 (.P<  05/0باشد )معنادار نمی

 ضریب همبستگی بین خوش بینی با انتقام معنادار بوده است

(05/0  >P بنابراین بین خوش بینی با انتقام رابطه معکوس معناداری .)

دارد. ضریب همبستگی بین خوش بینی با اجتناب معنادار وجود 

نتایج الگوسازی معادله ساختاری  2جدول (. در P<  05/0باشد )نمی

 برای الگوی نهایی پژوهش آمده است.

شود ضرایب تأثیر ویژگی شخصیتی پذیرا بودن بر چنانچه مشاهده می

 284/0پذیری بر هوش هیجانی )(، سازش β=   358/0هوش هیجانی )

 =β( هوش هیجانی بر قدردانی ،)549/0  =β هوش هیجانی بر خوش ،)

 01/0( در سطح β=  225/0و قدردانی بر انتقام ) (β=  509/0بینی )

 معنی دار شده است.
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(، وظیفه β=  16/0گرایی بر هوش هیجانی )همچنین ضریب تأثیر برون

معنادار به دست  05/0(، در سطح β=  274/0شناسی بر هوش هیجانی )

آمده است. اما ضرایب تأثیر روان رنجوری بر هوش هیجانی، قدردانی و 

خوش بینی بر اجتناب و خوش بینی بر انتقام معنادار به دست نیامده 

به این شرح بود:  3جدول های برازش مدل نهایی در است. شاخص

دهد این است که نشان می 245/3شاخص کای اسکوئر نسبی برابر با 

 الگو از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

 

 اصلی در الگو: مقایسه برآوردهای به دست آمده به روش حداکثر درست نمایی و خود گردان سازی )بوت استراپ( برای پارامترهای 2جدول 

 خودگردان سازی حداکثر درست نمایی پارامتر

برآورد  

 استاندارد

برآورد  معنی داری

 غیراستاندارد

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

خطای  میانگین

 معیار

حد 

 پایین

حد 

 باال

 072/0 -112/0 046/0 -023/0 -458/0 042/0 -019/0 647/0 -025/0 هوش هیجانی <روان رنجوری 

 21/0 029/0 047/0 163/0 136/3 044/0 137/0 002/0 16/0 هوش هیجانی <گرایی برون 

 361/0 189/0 048/0 357/0 71/6 042/0 279/0 001/0 358/0 هوش هیجانی <پذیرا بودن 

 371/0 137/0 056/0 277/0 314/5 047/0 251/0 001/0 284/0 هوش هیجانی <سازش پذیری 

 33/0 125/0 052/0 278/0 055/5 049/0 247/0 001/0 274/0 هوش هیجانی <وظیفه شناسی 

 176/1 737/0 111/0 547/0 403/9 101/0 945/0 001/0 549/0 قدردانی <هوش هیجانی 

 58/0 316/0 061/0 51/0 578/8 051/0 437/0 001/0 509/0 خوش بینی <هوش هیجانی 

 16/0 -031/0 046/0 077/0 244/1 041/0 051/0 214/0 083/0 اجتناب <قدردانی 

 -06/0 -203/0 038/0 -22/0 -497/3 036/0 -131/0 001/0 -225/0 انتقام <قدردانی 

 086/0 -255/0 085/0 -097/0 -501/1 075/0 -112/0 133/0 -097/0 انتقام <خوش بینی 

 249/0 -097/0 086/0 078/0 159/1 082/0 095/0 246/0 077/0 اجتناب <خوش بینی 

 

 های هوش هیجانی، قدردانی و خوشهای شخصیتیی، قابلیتهای کلی برازش در الگوی ساختاری ویژگیشاخص :3جدول 

 شاخص مقتصد شاخص های تطبیقی

TLI CFI PCFI RMSEA 

905/0 912/0 553/0 07/0 

 9/0( از CFI( و برازش تطبیقی )TLIلوییس )های توکر مقدار شاخص

و  5/0( باالتر از PCFIبیشتر است. مقدار شاخص نیکویی برازش )

( نیز RMSEAمطلوب است. مقدار ریشه میانگین مجذورات تقریب )

است و نشان  07/0ترین شاخص برازش کلی برابر با به عنوان مهم

خوردار است. براساس دهد که به طور کلی الگو از برازش مطلوبی برمی

نتایج به دست آمده پیرامون نرمال بودن چند متغیره، ضریب مردیا در 

( به دست آمده است 569/10)نسبت بحرانی  408/23این الگو برابر با 

دهد پیش فرض نرمال بودن چند متغیره برای این مدل که نشان می

رای یز بتأیید نگردیده است. به این ترتیب از روش خودگردان سازی ن

دول جتر برآورد پارامترها استفاده شده است که نتایج در بررسی دقیق

.ارائه شده است 2

الگوی ساختاری نهایی پژوهش :2تصویر 

شود، خطای معیار در روش مشاهده می 2جدول همانگونه که در 

خودگردان سازی در همه پارامترها بیشتر از خطای معیار با روش 

حداکثر درست نمایی است و نیز مقدار غیر استاندارد برآورد شده برای 

همه پارامترهای اصلی در محدوده پایین و باالی برآورد شده برای این 

دهد پارامترهای نشان میمتغیرها به روش خودگردان سازی است که 

ها با صفر به روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و تفاوت معنادار آن

الگوی نهایی ارائه  2تصویر از دقت الزم برخوردار است. همچنین در 

های شخصیتی به عنوان متغیرهای آشکار شده است. در این الگو ویژگی

زا و قدردانی، خوش بینی، غیر مکنون درونزا، هوش هیجانی متبرون

زا در نظر گرفته شده انتقام و اجتناب به عنوان متغیرهای آشکار درون

 .است
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 بحث

این پژوهش که با هدف برررسی الگوی ساختاری رابطه بین پنج عامل 

های هوش هیجانی، قدردانی و خوش بینی با بخشش شخصیت، قابلیت

تاری اجرا گردید، شواهدی از رابطه بین فردی در دانشجویان پرس

ها بر یکدیگر )اثر های آنمستقیم و غیر مستقیم متغیرها و مؤلفه

مستقیم ویژگی شخصیتی پذیرا بودن نسبت به تجارب، سازش پذیری 

و وظیفه شناسی اثر مستقیم بر هوش هیجانی دارد همچنین هوش 

جویان ام( در دانشهیجانی بر قدردانی و خوش بینی و نیز قدردانی بر انتق

پرستاری به دست داد. در سطح روابط ساده نشان داد که بین پنج عامل 

های مثبت های هوش هیجانی و ویژگیبزرگ شخصیت، قابلیت

روانشناختی )قدردانی، خوش بینی( با بخشش بین فردی )انتقام و 

مورد تبیین رابطه بین (. در 1جدول اجتناب( رابطه معنادار وجود دارد )

توان اذعان داشت روان رنجوری ابعاد شخصیت و بخشش بین فردی می

کند زیرا افراد دارای به عنوان یک ویژگی بازدارنده بخشش عمل می

ویژگی روان رنجوری از لحاظ عاطفی ثبات ندارند، دمدمی مزاج یا بیش 

 ه بخشششود که تمایلی بها سبب میاند و این ویژگیاز حد حساس

دیگران نداشته باشند، در واقع این صفت ممکن است فرد را به سوی 

های منفی نسبت به فرد خطاکار سوق دهد و بدین تجربه مجدد هیجان

. [19]های مثبت را به تعویق اندازد گیری و رشد هیجانترتیب شکل

بین پذیرا بودن نسبت به تجارب با بخشش رابطه معنادار مثبت وجود 

، با توجه به این که افراد دارای این ویژگی، خالقانه بودن زندگی [6]دارد 

ای در مقابل ذهنی بسته دارند و همچنین فاقد ویژگی ذهنی و تجربه

های این پژوهش را مبنی بر کلیدی بودن ستیزه جویانه هستند، یافته

کند. سازش پذیری با با بخشش را حمایت و تبیین میاین صفت 

. افراد سازگار، به [17, 6, 4, 3]اند بخشش همبستگی مثبت نشان داده

رشد روابط بین فردی خود عالقمندند و در مقایسه با سایر افراد تعارض 

کنند زیرا ویژگی شخصیتی سازگاری کمتری را در روابط خود تجربه می

در برگیرنده صفاتی چون نوع دوستی، همدلی، دلسوزی و سخاوت است، 

باط مثبت با (. وظیفه شناسی، ارت6این افراد بسیار بخشنده هستند )

از آنجا که ویژگی  [3]و ارتباط منفی با انتقام دارد  [6]بخشش دارد 

ها و شخصیتی افراد وظیفه شناس این است که به خوبی بتوانند تکانه

داند کنترل کنند و با آگاهی جامعه مطلوب میها را به نحوی که تنش

باشد این ارتباط را به اینکه بخشش، بسیار مورد پسند جامعه می

 گرایی و بعد انتقام در بخششتوان تبیین کرد. ارتباطی بین برونمی

های بین فردی مشاهده نشد این نتیجه در پژوهش حاضر با یافته

و ناهمسو با ابید و  [4]سو گزارش شده در پژوهش ری و اکسترمرا هم

. هیچ کدام از صفات شخضیت به غیر از پذیرا بودن [6]همکاران است 

بینی اجتناب را نداشتند. این نتیجه همسو شرایط آماری الزم برای پیش

با این تفاوت که سازش پذیری به جای  [4]با ری و اکسترمرا است 

های پذیرا بودن جای گرفته بود، شاید به توان این امر را به دلیل تفاوت

فردی و فرهنگی دانست. تبیین رابطه بین هوش هیجانی با ابعاد بخشش 

بین فردی به این صورت است که افراد دارای امتیاز زیاد در هوش 

ل تعامالت مؤثرشان در پاسخ به هیجانی، توانایی بیشتری برای کنتر

تخلفات بین فردی دارند )برای مثال کاهش انتقام( در این میان آنهایی 

 های تخلف بین فردی نسبتکه امتیازات بیشتری دارند، از اثرات آسیب

و  ترندهایی که دارای سطوح کمتر هوش هیجانی هستند، آگاهبه انسان

جاد میلی قویتر به اجتناب از تواند به ایاین آگاهی و فهم بیشتر می

متخلف برای جلوگیری از آسیب بیشتر منجر شود زیرا برای آنها اجتناب 

دارای کاربرد خود حفاظتی است، به طور کلی هوش هیجانی معیارهای 

. همچنین افراد دارای توانایی [4]بخشد عملکرد اجتماعی را بهبود می

. به طور [29]ی به بخشش دارند زیاد در مدیریت هیجان، میل بیشتر

کلی افراد دارای سطوح باالتر هوش هیجانی، ارتباط مثبت با بخشیدن 

 [21]کنند ها هم نقش مهمی در این زمینه ایفا میدارند، البته فرهنگ

توان عدم ارتباط ارزیابی هیجانی با بعد و بر اساس همین تفاوت می

انتقام را توجیه کرد. قدردانی به عنوان یک ویژگی مثبت روانشناختی 

( 2007ین فردی ارتباط دارد. این نتیجه همسو با نتیجه نتو )با بخشش ب

طوری که افراد دارای صفت شخصیتی قدردان، بیشتر از باشد بهمی

صفاتی برخوردار هستند که موفقیت در روابط بین فردی را سبب 

کند و به مردم برای مقابله با شود زیرا روابط اجتماعی را تقویت میمی

قدردانی بخشی از یک فرایند خالق است که به کند، استرس کمک می

دهد که احساسات خود مخرب را به بازسازی تبدیل افراد اجازه می

تواند تمایل به بخشش را باال ببرد کنند، مداخالت قدردانی محور می

. به [17]زیرا کلید بلوغ انطباق با زندگی به جای خشم و انتقام است 

عنوان یک حس اخالقی، افراد قدردان نسبت به دیگران حس حمایت، 

گری بیشتری دارند و به طور سازگار با این چهارچوب، بخشندگی و یاری

خ قام پاسافراد قدردان آسیب وارده از طرف دیگران را کمتر با خشم و انت

. در ارتباط با تبیین عدم رابطه معنادار بین قدردانی و [4]دهند می

توان ذکر کرد از آنجا که قدردانی ریشه در دین دارد نقش اجتناب می

باشد. در ادیان انتقام مورد مذهب و همچنین فرهنگ بسیار مهم می

نکوهش قرار گرفته ولی از آنجا که اجتناب بار منفی کمتری دارد فرد 

در  کند. از فرد متخاصی اجتناب و نه نزدیکی میآسیب دیده نه کامالً 

لب توان به این مطتبیین همبستگی بین خوش بینی با بخشش می

اشاره داشت، که خوش بینی با انعطاف پذیری رفتاری در مقابله با عوامل 

های طوالنی مدتی دارند، زا همراه است، افراد خوش بین دوستیاسترس

ها افراد زیادی را برای پشتیبانی در سختی شوند وتر پذیرفته میراحت

و حمایت در اختیار دارند؛ خوش بینی صفت اجتماعی باارزشی است و 

تر صورت گیرد، شود حل و فصل مشکالت در روابط راحتباعث می

ها به احتمال زیاد به گوش دادن و ابراز عالقه تمایل دارند و کمتر آن

ت کنند، به طور کلی خوش بینی احتمال دارد که انتقاد یا ترک وضعی

زیرا  شودنسبت به دیگران موجب بهتر شدن نحوه تعامل با دیگران می

 زا همراهخوش بینی با انعطاف پذیری رفتاری در مقابل عوامل استرس

. فرد خوش بین متخاطی را به عنوان فرد فاسد و رو به زوال [28]است 

ای هست کند که آن شخص پیچیدهبیند، بلکه به این دید نگاه مینمی

ایل دیگران، تمو این توانایی را دارد که فرد بهتری شود، زیرا نسبت به 

. در مورد عدم ارتباط [27]بیشتری به انتظار چیزهای خوب را دارند 

توان بیان کرد خوش بینی به عنوان یکی بین خوش بینی با اجتناب می

دیگر از صفات مثبت روانشناختی در افراد تأثیری در روابط بین فردی 

افراد مبنی بر اجتناب نخواهد داشت زیرا انسان موجودی اجتماعی و 

دی های فرتفاوتمجبور به ارتباط با دیگران است، بر حسب نوع نیاز و 

تواند متفاوت باشد چه فرد خوش بین و یا بدبین باشد. حدود ارتباط می

به طور خالصه هوش هیجانی بخشی از سازه شخصیت است و شخصیت 

بستر عملکرد هوش هیجانی که ارتباط مستقیم با دو سازه مثبت 

روانشناختی دارد، خوش بینی و قدردانی به عنوان یک صفت اخالقی 
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ل مؤثر در بخشش دیگران به خصوص از بعد انتقام است. علی که عام

رغم اینکه در مطالعات قبلی روابط ساده بین قدردانی و خوش بینی با 

بخشش به تأیید رسیده بود و همچنین در در پژوهش ری و اکسترمرا 

یتی های شخصنقش تعدیل کنندگی این دو متغیر نیز در روابط ویژگی

های این پژوهش معنادار شده بود اما یافتهو هوش هیجانی با بخشش 

ای این دو متغیر در روابط مطرح در مدل نظری پژوهش از نقش واسطه

حمایت نکرد که به احتمال زیاد عوامل فرهنگی جامعه شناختی، 

توان از دالیل احتمالی ها را میروانشناختی و هیجانی و تفاوت در ویژگی

های شخصیت، (. ویژگی2جدول ت )این نتایج غیرمعنادار در نظر گرف

های هوش هیجانی، قدردانی و خوش بینی بازتاب فرایندهای توانایی

خود تنظیمی عاطفی و ادراکی و دخیل در عملکرد اجتماعی هستند، 

های فرهنگی و فردی در ارتباط با بخشش بین فردی نیز نقش تفاوت

ه بر اساس همکاری صفات شخصیتی، باشد و مداخالت بالقومؤثر می

 های مثبت روانشناختی افراد؛های هوش هیجانی با تقویت ویژگیتوانایی

توانایی بیشتری برای تعامالت مؤثر در پاسخ به تخلفات بین فردی 

 .خواهند داشت

 نتیجه گیری

شود فرد آسیب دیده بر اساس فرایند بخشش دیگران باعث می

ند روان رنجور خویی، وظیفه شناسی، های شخصیتی خود مانویژگی

سازش پذیری و پذیرا بودن و تنظیم و مدیریت هوشمندانه عواطف در 

هنگام ناراحتی و همچنین در نظر گرفتن احساس خود و دیگران، رفتار 

ی هوش هیجانی باال است نشان مناسب با موقعیت را که نشان دهنده

حساسی چون انتقام و دهد و بر احساس وارد شده از تخطی دیگران )ا

های مثبت روان یا تمایل بر اجتناب( فائق آید. در این بین، ویژگی

شناختی چون قدردانی و خوش بینی نیز باعث تسهیل این فرایند شده، 

رسد، که باید احساسات منفی را کنار زده و شخص به این نتیجه می

دگاه دیانعطاف بیشتری نشان دهد زیرا هیچ انسانی کامل نیست. این 

ا افراد کند تمثبت نسبت به ماهیت انسان به فرد آسیب دیده کمک می

و  ریزی برای تربیتتر ببخشد. بنابراین مدیران در برنامهخاطی را راحت

توانند با تقویت ابعاد شخصیت، آموزش جامعه دانشجویان پرستاری می

هوش هیجانی و کانون توجه قرار دادن شخص آسیب دیده بر روی 

های مثبت )قدردانی و خوش بینی( بخشش بین فردی را در آنان گیویژ

افزایش دهند. زیرا یک پرستار تنها به دانش و مهارت نیاز ندارد بلکه 

شیوه برخورد با رفتارهای مختلف و با افراد متفاوت نیز مهم است. بدین 

شود با تأکید به این نکته که آموزش مداخالت منظور پیشنهاد می

های عاطفی با هدف کاهش محرکات پایه برای جتماعی تواناییا -روانی

های مرتبط گیری پس از یک تخلف بین فردی، بایستی بر تواناییانتقام

با هوش هیجانی، قدردانی، خوش بینی تأکید داشته باشد. در بعد 

پژوهشی، مسجل شد که کنترل مواردی چون سطح روابط، صمیمیت، 

هایی است شدت و فراوانی آن از مؤلفهعمدی یا سهوی بودن آسیب و 

توانست روی نتایج تأثیرگذار باشد و همچنین بررسی زود هنگام که می

متغیرهایی چون حساسیت )زود رنج بودن( و نشخوار فکری نیز 

توانست نتایج بهتری به دست آورد، که برای پژوهشگران عالقمند می

های این در تفسیر یافته گردد.در آینده بررسی این متغیرها پیشنهاد می

های پژوهش شامل عدم تفسیر علت و پژوهش الزم است به محدودیت

معلولی از نتایج پژوهش و محدود بودن گروه نمونه به دانشجویان 

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .)اصفهان( خوراسگان توجه و احتیاط الزم صورت گیرد

 سپاسگزاری

های علوم های پرستاری دانشگاهدر پایان از روسای محترم دانشکده

پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد )اصفهان( خوراسگان و 

و  شان تقدیرهمچنین دانشجویان پرستاری به دلیل همکاری صمیمانه

ن مساعدت و همراهی نماییم چرا که این پژوهش بدوتشکر می

د. به گردیدانشجویان پرستاری شرکت کننده در این مطالعه میسر نمی

همین دلیل در اینجا از کلیه این عزیزان سپاس و قدردانی می نمائیم.
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