Positive Psychology Research, Vol. 4, No. 3, 2019

The Effect of Self-forgiveness Workbook Intervention on Responsibility,
and Willingness to Make Reparations among Students
Mohammad Torkizadeh1, Kobra Hajializadeh2, Abdolvahab Samavi3
1. Master in Clinical Psychology, Department of Psychology, Human Sciences Faculty, Bandar Abbas
Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2. Assistant Professor of Psychology, Human Sciences Faculty, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad
University, Bandar Abbas, Iran.
Human Sciences Faculty, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3. Assistant Professor of Psychology, Human Sciences Faculty, University of Hormozgan, Bandar
Abbas, Iran

Abstract:
The purpose of this research was to examine the effect of self-forgiveness workbook
intervention on responsibility, and willingness to make reparations among students. At the
first, using Heartland Forgiveness Scale, from among 280 students, a total of 40 with
minimum score, were randomly chosen and assigned to two experimental and control groups.
The research method was semi-experimental. The experimental group received ten 60-minute
sessions self-forgiveness training and the control group did not receive any training during
this period. Both groups responded to the California Responsibility Scale and Woodyatt and
Wenzel Willingness to Make Reparations Scale before and after the intervention. The results
showed that there was a significant difference between the experimental and control groups
in responsibility and willingness to make reparations. Self-forgiveness workbook intervention
was effective in promoting responsibility and willingness to make reparations among
students. Also, the result revealed intervention effects was permanent during time (from
posttest to follow-up). In general, Self-forgiveness is effective in changing the students`
responsibility by reducing negative and increasing positive emotions, and by increasing the
adaptive strategies in students. It tends to improve willingness to make reparations. The
results of this study have implications for combined training methods of promoting
forgiveness.
Keywords: self-forgiveness, responsibility, willingness to make reparations, self-forgiveness
workbook intervention, students.
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نشاندادنددانشجویانشرکتکنندهدرگروهآزمرایش

ریرراحينیررا،فرررزاد،حاصررليوامررامي()5939در


میزانباالتريازخودبخشودگيحالتيوسیرموقعیتيرا

مقایسۀاثربخشيکتابدرمانيورفتاردرمانيشناختيبر

گرررزارشکردنرررد.بررربوهمکررراران()1851نیرررزدر

افسررردگيدانشررجویانکارشناسرريبرراشکسررتعررالفي

مطالعررهاي،نقررشمررداخالتخررودهرردایتشرردهرادر

نشاندادندهمروشکتابدرمانيوهرمرفتراردرمراني

خررودبخشررودگي،بررسرريوایررنشرریوههررارا
ارتقرراي 

شرررناختيدرکررراهشافسرررردگيدانشرررجویانگرفترررار

کارآمدتوصیفکردند .

شکسرررتعرررالفيمدثرنرررد.همچنرررینبررریناثربخشررري

اختروبارلو()1850درپژوهشيفراتحلیلري،نقرش

روشهررايکتررابدرمررانيورفتاردرمررانيشررناختيدر


بخشررشدرمررانيرادرارتقررايبهزیسررتيافرررادبررسرري

کرراهشافسررردگيدانشررجویاندچررارشکسررتعررالفي

کردند.نترای نشراندادنردبخشرشدرمرانيدرکراهش

تفاوتمعناداريمشاهدهنشد.درپژوهشيدیگر،قمري

افسررردگي،خشررم،خفررومت،اسررترسوآشررفتگيو

گیرررروي،محبرررريوصررررادقي()5935اثربخشرررري

همچنینارتقايعالفۀمثبتمردثراسرت.درپژوهشري،

بخشرشدرمراني برر پرخاشرگري و میرزان بخشرش در

کانگوکیم()1851اثربخشيآموزشبخششدرماني

پسراننوجوان کانون اصرالح و تربیرت شرهر تهررانرا

برررررعررررزتنفررررس،خشررررموبخشررررشرادرافررررراد

بررسيکردند.نتای نشاندادند آموزش بخشش سبب

سوءمفررفکننردرالکرببررسريکردنرد.نترای نشران

کاهش شاخص کلي پرخاشرگري و افرزایش بخشرش

دادنرردکرراهشمعنرراداردرخشررموافررزایشمعنرراداردر

بینفردي گروه آزمایش شده است .


عررزتنفررسوبخشررشگررروهآمرروزشصررورتگرفترره

لوافپورنوري،زهراکاروثنرایيااکرر()5935در

بخشایشدرماني گروهري در کراهش

بررسي اثربخشي

است .
بررب()1850درپژوهشرريبررهارزیررابيکتررابکررار

پرخاشررگري نوجوانرران پرخاشررگر55تررا59سررالۀ

لراحيشدهبرايارتقرايخودبخشرودگيپرداخرت.او


بخششدرماني برهصرورت

شهرستان دزفولنشاندادند

خالرنشررانکررردایررنمداخلررهشررامبسررهبحر عمرردر

گروهري مريتوانرد برهلرور معنريدار و اثرربخش،

تشررروی برررهرفتارهرررايجامعر رهیارانررره،یرررافتنموانر ر 

درمانيبرمسئولیتپذیريوتمایببهجبراندردانشجویان05/


يمبتنيبرکتاب
خودبخششگر

اثربخشيآموزش

خودبخشودگيوارتقايتفکررورفتارهرايسرالمبرود.

ابزارسرنجش:درپرژوهشحاضررازسرهپرسشرنامه

نترررای پرررژوهشنشررراندادنررردگرررروهآزمرررایشکررره

برايجم آوريالالعاتاستفادهشد.بهمنظورسنجش

کتابدرمانيشدهبودند،برهصرورتمعنراداريسرطوح

بخشررشخررودازمقیرراسبخشررشهارتلنررد(5)HFS

باالتريازخودبخشودگيرادرمقایسهباگرروهکنتررل

استفادهشد.تام سونوهمکاران()1881اینمقیراسرا

نشاندادند .

لراحيکردندکه50گویهداردوازسهخرردهمقیراس

مروريبرشواهدتحقیقراتينشرانمريدهردعمردر

خودبخششي،دیگربخششيوموقعیتبخششريتشرکیب

نفرررديتمرکررزکررردهانررد.
پررژوهشهررابررربخشررشب ری 

شدهاستودرمقاببهرگویه،یکمقیاس1درجرهاي

همچنررین،اثربخشرريکتررابدرمررانيوبخشررشدرمرراني

ازهمیشهسل (نمره)5تاهمیشهصحیح(نمرره)1قررار

بررهصررورتمجررزادردرمررانبسرریاريازمشررکالتدر


دارد.مقیرراسکلرريبخشررشنیررزازمجمررو نمرررههرراي

پژوهشهايمتعددتأییردشرد(گالویرنومونگرومري،

خردهمقیاسهامحاسبهميشود3.گویهازاین50گویره


1851؛میسکوسرررکيواسرررکوگین.)1851،پرررژوهش

گذاريميشوند.نمرربراالتر


صورتمعکوسنمره

نیزبه

يوکتابدرماني

حاضرباترکیبدوشیوربخششدرمان

بیانکنندربخششبیشترونمررپایینترربیرانگربخشرش

درصددبودهاستاثربخشريآمروزشخرودبخشرودگي

دهمقیراسخودبخششري
کمتراست.پژوهشرگرانازخرر 

مبتنيبرکتابدرمانيرابرمسئولیتپذیريوتمایرببره

اینپرسشنامهدراینپژوهشاستفادهکردهانرد.ضرریب


جبراندردانشجویانبررسيکند .

آلفررايکرونبرراامحاسرربهشرردرتام سررونوهمکرراران
()1881برايمقیاسگرایشبهبخشش(خود،دیگرران

روش
روشپژوهش،جامعۀآماريونمونه:لرحپژوهش

وموقعیرت)بررین8/11الري8/11مشررخصشردهاسررت.
دستآمرده
عامبتأییديبه 

شاخصهاي تحلیب

همچنین

شآزمرون–پرسآزمرونوپیگیرريبراگرروه
ازنو پی 

ازدانشآموزان،بررايروایريسرازرایرن

روي588نفر

آزمررایشوکنترررلبررود.درخرروراکررراسررتآمرروزش

ابرررزار،نشررراندادروایررريایرررنپرسشرررنامهدرسرررطح

بخشودگيمبتنيبرکتابدرمرانيبرهعنروان مت یرر


خود

خشرباني،
يشری 
رضایتبخشيقراردارد.درایران،هاشرم 


مسئولیتپذیريوتمایرببرهجبررانبرهعنروان

مستقب و

بسرراکنررژاد()5903ایررنپرسشررنامهرابررراي

امینرريو

شدهانرد.جامعرۀآمراري
مت یرهاي وابسته در نظر گرفته 

نخستینبراردرایرران،ترجمرهوروایريآنرابراروش

پرژوهشحاضررشرامبکلیرۀدانشرجویاندانشررگاهآزاد

تحلیبعامليتأییدکردند.اینپژوهشگرانپایرایيایرن

اسالميواحدبندرعباسدرسالتحفیلي30-31برابرر

مقیاسراباروشآلفايکرونباابرابربا8/09گرزارش

با55188نفربودهاسرت.برهمنظرورانتخرابنمونرههراي

کردهاند.آلفايکرونباابررايپرسشرنامۀخودبخششري


پژوهش،لبر جردولمورگران،تعرداد908پرسشرنامۀ

براساسدادههايبهدستآمدهدرایرنپرژوهش()8/11

بخششبیندانشجویانتوزیر شردوازایرنتعرداد08،

است .

نفرپایینتریننمرهرابهدستآوردندوبهعنوانگرروه


خردهمقیاس

مسئولیتپذیري از

براي سنجش میزان

نمونهانتخابشدندودرپایانبهصورتتفادفيدردو


پرسشنامۀشخفریتيکالیفرنیرا1بهرره

مسئولیتپذیري


گروهآزمایشوکنترلگماردهشدند .
heartland forgiveness ccale
)california psychological inventory (CPI

1
2

/01پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهسوم،پیاپي(،)51پاییز5931

پرسشنامه  001سردال داشرتکره

گرفته شد.کب این

ترجمۀپرسشنامهبهدرستيصورتگرفتهاسرت.مقیراس


 01ماده از آن مربوط به حرس مسرئولیتپرذیري برود.

پاسخگویياینپرسشنامه،لیکرتهفتدرجرهاياسرت

پرسشنامهرابراي

هاریسون گاف در سال،5315این

کهاز=5اصالًتا=1بهلورکامرباسرت.نمررربراالتر

نخستین باربا000سدال و 51ویژگي شخفیتي انتشار

نتررر
نشرراندهنرردرتمایررببررهجبرررانبیشررترونمررررپررایی 

مقیاسهاي آن بره 50ترا افرزایش

داد ودر سال5311

نشاندهندرتمایببهجبرانکمتراست.وودیاتوونزل

یافت تا اینکه دوباره در سال5301تجدیردنظر شرد و

()1859روایياینپرسشرنامهرابراروشتحلیربعامرب

مقیاسهراي آن بره


خرده
سدالهاي آن به  001و

تعداد

بررسرريکردنرردوسرراختارعررامليآنراتأییرردکردنررد.

 18عرردد افررزایش یافررت(مارنررات5330،؛ ترجمررۀ

همچنیناینپژوهشگران،ضرایبپایایياینپرسشرنامه

پاشاشریفيونیکخرو.)5901،نمررربراالترنشراندهنردر

رابین8/38تا8/30اکرکرردهانرد.درمطالعرۀحاضرر،

نترررنشرراندهنرردر
مسررئولیتپررذیريبیشررترونمررررپررایی 

روایرريایررنپرسشررنامهبرراروشتحلیرربعام ربتأییرردي

مسئولیتپذیريکمترراسرت.موسروي()5911نیرز در


بررسيشدونتای نشاندادندساختارعامليپرسشرنامه

مسئولیتپذیري به سه

پژوهشي ،ضرایب پایایي مقیاس

هابرازشداردوهمۀمادههرارويعامربمربروط


باداده

روشدونیمرهسرازي سرداالت فررد وزو  ،آلفراي

بارعرامليبراالي8/08داشرتند.پایرایيایرنمقیراسدر

کرونباا و گتمن محاسربه کررده اسرت کره برهترتیرب

پژوهشحاضررنیرزبراروشآلفرايکرونبراا8/01بره

8/18،8/03و8/03برهدسرتآمردهانردوحراکي از

دستآمد .

پایایي مناسب مقیاس مذکور است.همچنرین براسراس

روشاجررراوتحلیررب:درایررنپررژوهش،ازشرریور

نترای  همرین پرژوهش برراي بررسري ضررایب اعتبرار

خودبخشرودگيمبتنريبررکترابدرمرانياسرتفادهشرده


همزمران
مسئولیتپذیرياز روش مالکي 

خردهمقیاس


اسرررت.محتررروايجلسررراتبراسررراسمفررراهممهرررم

استفاده شرده و مقردار آن برابرر برا 8/05برودهکرهدر

خودبخششگريواصالحرابطه(اکسالینوهمکراران،

سررطح8/885معنرريداربررودهاسررت.میررزانپایررایيایررن

1855؛هال1وفینچرام1880،9؛دیراتوونرزل،)1859،

مقیاسدرپژوهشحاضر،بااسرتفادهازضرریبآلفراي

شررررامبآمرررروزشروانشررررناختيدربرررراررفرآینررررد

کرونباا8/19بهدستآمد .

خودبخششررگري،اهمیررتپررذیرشمسررئولیتاقرردامات

برايسنجشتمایببهجبران،ازخردهمقیراسشرش


خود،نحوراقدامبرايتکمیبترمیمهايمناسب،مقابلره

مرادهايتمایررببرهجبرررانپرسشررنامۀتررمیمبررینفررردي5

برراارزشهررايشکسررتهشرردهدرلررولخطرراوراههرراي

(وودیاتوونزل )1859،استفادهشد.نویسرندگانایرن

کاهششرموارتقايپذیرشخودبود(ببوهمکاران،

مقاله،اینپرسشنامهراابتدابرهفارسريترجمرهکردنرد،

.)1851درایررنپررژوهشازکتابچررۀاشرربي،رایررسو

س سمتنترجمهشدهدراختیاردومترجمقررارگرفرت

مارتین()1880اسرتفادهشردهاسرت.محتروايجلسرات

ومررتنترجمررهشرردهبررهزبررانانگلیسرريبرگردانرردهشررد.

آموزشدرجدول5اراسهشدهاست .

متنترجمهشدهومتناصليپرسشنامهنشرانداد

مقایسۀ
- interpersonal reparation questionnaire

1

- Hall
-Fincham

2
3

درمانيبرمسئولیتپذیريوتمایببهجبراندردانشجویان09/


يمبتنيبرکتاب
خودبخششگر

اثربخشيآموزش

جدول  .1شرح جلسات آموزش خودبخشودگی مبتنی برکتاب درمانی
جلسات

شرح جلسه

جلسهاول

توضیحاهمیتودرستيهمراهباراستيدرپرکردنکاربرگهاوتأمبوتوجرهبرهمطالربکتابچرۀ

اراسۀاهدافبرنامهپیشرو،
راهنما،توزی کتابچهبینافرادهمراهباتوضیحاتکلي

جلسهدوم  توضیحمفهومبخشش،تعاریفبخشش،مزایايبخشرشخرودومعایربعردمبخشرشوکینرهتروزي،بررسريعوامربمردثردر
کینهورزي
خودبخشودگيو 
جلسهسوم

مطالعۀکتابچه،شرو آموزشهاياساسي،اراسۀتوضیحاتدرباررنحورانتخابموضروعاتتوسر شررکتکننردگان،توضریح
شروطالزمبرايانتخابموضو ،انتخابموضوعاتتوس شرکتکنندگان

جلسه

شرکتکنندگان،مطالعۀانوا بخشرشبرههمرراهاکرر

مرورشروطالزمانتخابموضو ،المینانازدرستيانتخابموضوعات

چهارم

داستانتاموسوزانبههمراهخطاهايموجوددربخششسیرواقعي،پاسخبهسداالتشرکتکنندگان


جلسه

،نوشتنخطاهايشرکتکنندگانتوس خودشاندرکتابچرۀراهنمرايخرود،

مطالعۀبخشکاربرگهايخطاهايرای A, B,


پنجم

کردنخطاها،نوشتنراهکارهادرمحبمشخصشده


هايشخفيخود،مطالعۀبخششاراسۀراهکارهایيبرايکم
بررسيارزش
درکتابچۀراهنماتوس شرکتکنندگان

جلسه

هايمثبتوسالمفکرکردن،شامبتمرینهايپذیرشخودبدونقیدوشررطو

ورودبهبخش1کتابچهراهنمابراياراسۀروش

ششم

تأکیدبرقضاوتروياعمالورفتاربجايقضاوترويخودواشخاشدیگرهمراهبرامطالعرهوتوضریحبخرشاراسرۀمفراهیم
کلیديوتمرینبراساسرهنمودهايموجوددرکتابچۀراهنما

جلسه

ها)ترسیبشرکتکنندگانبرايتوجهواهتمامالزمبررايمطالعرهبخرش9


کتابچه(رفتارهايسالمومسئولیت
ورودبهبخش9

هفتم

بهوسیلهرهنمودهايکتابچرهبررايقردم برداشرتندررفتارهرايسرالموجلروگیريازرفتارهرايمضرروکسربآرامرشپرساز
هايکوچکوبزرگوبزرگتر


هايواردهبهخودیاسایرینشامبنحوربرداشتنقدم

آسیب

جلسه

ورودبهبخش0کتابچهومطالعهبخش0توس شرکتکنندگانوتوضیحاتتکمیليبرگرفتهازکتابچهتوس مدرسراج به

هشتم

توجهبهاهمیتتنظیممدتوشدتهیجاناتمنفيوافکاروپرکردنتمرینهايمربولهکتابچهدراینبخش


جلسهنهم

نوراهنمایيآنهابهوسیلۀمدرس

توضیحاهمیتگذرزمانبامثالماشینزمان،مطالعۀکتابچهتوس هریکازشرکتکنندگا

جلسهدهم

کنندگانواجرايپسآزمون


بنديجلسات،پاسخبهابهاماتبعضيازشرکت
س اسگزاري،جم 



برررايجمرر آوريالالعرراتالزم،پررسازکسررب

کتابدرماني،بهگروهآزمایشبرهمردتدهجلسرۀ38

اجرررازهازحراسرررتدانشرررگاهآزاداسرررالميواحرررد

دقیقهاي،آموزشدادهشدوگروهکنترلدراینمردت

بندرعباس،اقردامبرهگرردآوريدادههرايمردنظرشرد.

هری گونررهآموزشريدریافررتنکردنرد.پرریشوپررساز

بررهمنظررورشناسررایيدانشررجویان،تعررداد908پرسشررنامۀ

موزش،هردوگروهبهپرسشنامههرايپرژوهشپاسرخ

آ

بخششخودبیندانشجویانبرهصرورتتفرادفيتوزیر 

دادنررد.همچنررین،دومرراهبعرردازپای راندورهآموزشرري

شدودرپایان08،نفرکهپرایینترریننمررهراداشرتند،

مرحلۀپیگیرياجراشد.برايرف هرگونهابهرامدربرارر

بهصورتتفادفيدردوگروهجایگزینشدند.بهآنهرا


هرردفاجرررايپررژوهش،نحررورتکمیرربمقیرراسهررا،

الال دادهشدشرکتآنهادرجلساتداوللبانرهاسرت

نیازنداشتنبهثبتنامونامخانوادگيواهمیتصرداقت


وهمۀالالعاتشخفيآنهرامحرمانرهخواهردبرود.از

درپاسخگویيبههررفرردتوضریحاتياراسرهشرد.زمران

تماميشرکتکنندگانرضایتنامۀکتبيبرايشررکت


انجاممطالعه،آبانماه5930بودهاست .

بخشرررشخرررودمبتنررريبرررر

درپرررژوهشاخرررذشرررد.
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برررايتجزیررهوتحلیرربدادههرراازروشتحلیررب

بااسرتفادهازخطروطرگرسریونوپرراکنشنمررههراي

واریانساندازهگیريمکرربررايآزمرونفررضهراي


آزمونوپسآزمونمت یرهرابررسريشردکرهایرن

پی 
ش

آمارياستفادهشد .

مفروضهنیزتأییدشد.همچنریننترای آزمرونکرویرت
تپررذیري(،F =8/19
مرروخلي5برررايمت یرررمسررئولی 

یافتهها
پیشازانجرامتحلیربواریرانسانردازهگیرريمکررر،

يدهررد
)P=8/50معنررادارنبررودکررهایررنیافتررهنشررانمر 

پیشفرضهايآنمانندنرمرالبرودندادههرا،همگنري

يشرود.برراي
پیشفرضبرابريکواریرانسهراتأییردمر 


واریانسهرا،وجودنداشرتندادههرايپررتوهمگنري

تحلیررربدادههررراازنررررمافرررزارSPSS-19درسرررطح

شیبرگرسیونآزمرودهشرد.براسراسنترای آزمرون

يداري8/81اسررتفادهشررد.درجرردول1می رانگین،
معن ر 

سطحمعنيداريبرايهمرۀ

کولموگروف-اسمیرنف

انحرررافمعیراروکمترررینوبیشررتریننمرررهمربرروطبرره

مت یرهرابراالتراز8/81برودکررهدرنتیجرهنرمرالبررودن

تپذیريوتمایببهجبرانبررايافرراد
مت یرهايمسئولی 

دادههاتأییدشرد.همچنریننترای آزمرونلروینبرراي


شآزمررون،
گررروهآزمررایشوکنترررلدرمراحرربپرری 

همسانيواریانسهانیزنشاندادنردسرطحمعنريداري


پسآزمونوپیگیرياراسهشدهاسرت.همرانگونرهکره

مقادیرآماريبرايهمۀمت یرهاباالتراز8/81بودکه

مالحظهميشود میانگین دانشجویانگروهآزمرایشدر

درنتیجههمسانيواریانسنیزتأییدشد.وجودنداشرتن

مت یرهايپژوهشدرپسآزموننسبتبهپریشآزمرون

دادههررايپرررتبررااسررتفادهازآزمررونماهرراالنوبیس


افررزایشداشررتهاسررت؛امررادرگررروهکنترررلتفرراوت

بررسرريشرردکررهنتررای نشرراندادنرردهرری دادرپرررت

مشهوديمشخصنیست .

)P=8/15وبرايمت یرتمایرببرهجبرران(،F =8/11

چندمت یريمشاهدهنشد.همگنيشیبرگرسریوننیرز 
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
مسئولیتپذیری

گروهها
آزمایش 

مرحله
پیشآزمون 

پسآزمون 

پیگیري 
پیشآزمون 

پسآزمون 

پیگیري 

میانگین
 50/18
 15/11
 11/58
 51/91
 50/11
 51/10

آزمایش 

پیشآزمون 

پسآزمون 

پیگیري 
پیشآزمون 

پسآزمون 

پیگیري 








کنترل 

تمایل به جبران

کنترل 

11/81
95/90
13/00
10/11
11/98
11/58

انحراف معیار
 5/01
 1/08
 1/58
 5/90
 5/18
 5/00
5/83
5/05
5/13
8/35
5/98
8/35








کمترین
 50
 50
 53
 51
 50
 51
11
11
10
19
19
19








بیشترین
 15
 10
 10
 53
 18
 18
11
90
99
10
11
10
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يمبتنيبرکتاب
خودبخششگر

اثربخشيآموزش

يدهد .
9نتای تحلیبرانشانم 

برايبررسياثرمداخلۀآزمایشيدرلولزمان،از
تحلیبواریانساندازهگیريمکرراستفادهشد.جدول


جدول  .3نتایج تحلیل واریانس با روش اندازهگیری مکرر برای تأثیر آموزش خودبخششگری مبتنی بر کتابدرمانی بر
مسئولیتپذیری و تمایل به جبران
متغیر

منبع اثر

مسئولیتپذیری

تمایل به جبران

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره F

معناداری

مجذور
اتا

زمان 

 11/13

5

 11/13

 05/11

 8/885

 8/11

زمان*گروه 

 13/90

5

 13/90

 01/95

 8/885

 8/10

خطا 

 00/10

 90

 5/11







زمان 

 510/81

5

 510/81

 00/55

 8/885

 8/18

زمان*گروه 

 35/05

5

 35/05

 01/80

 8/885

 8/09

خطا 

 19/00

 90

 5/08









یافترررههرررانشررراندادنررردمت یررررمسرررتقببررررمت یرررر

دارشدهاستکهاینامرنشانميدهدروند


تعامبمعني

مسرئولیتپرذیري()F= 41.55, p < 0.001ومت یرر

میررانگینگررروهآزمررایشوکنترررلازلحررا سررطوح

تمایببهجبران()F= 5.25, p < 0.05معنراداربروده

مت یرهررايوابسررتهبررایکرردیگرمتفرراوتاسررت؛بنررابراین

يتروانتعیرینکرردمت یرر
است.باتوجهبهمجذوراتامر 

آموزشخودبخششگريبرمسئولیتپذیريوتمایببه

مسررررتقبحرررردود11درصرررردازواریررررانسکررررب

جبرانتأثیرداشتهاست؛درنتیجهبرايمقایسۀاینکهبرین

مسئولیتپرذیريوحردود18درصردازواریرانسکرب

میررانگینکررداممراحرربتفرراوتوجرروددارد،ازمقایسررۀ

تمایببهجبرانراتبیینميکند.درباررهردومت یر،اثرر



زوجياستفادهشد .



جدول  .4مقایسۀ زوجی مسئولیتپذیری و تمایل به جبران گروهها در مراحل پسآزمون و پیگیری

متغیرها
مسئولیتپذیری

عامل ((i
پیشآزمون 

پیگیري 

تمایل به جبران

پیشآزمون 

پیگیري 

عامل ((j

تفاوت میانگینها

انحراف استاندارد

معناداری

پسآزمون 


 -1/11

 8/91

 8/885

پیگیري 

 -5/35

 8/13

 8/885

پیشآزمون 


 5/35

 8/13

 8/885

پسآزمون 


 -8/95

 8/50

 8/11

پسآزمون 


 -9/09

 8/95

 8/885

پیگیري 

 -1/03

 8/10

 8/885

پیشآزمون 


 1/03

 8/10

 8/885

 -8/30

 8/11

 8/50

پسآزمون 





یافتررههررانشرراندادنرردبررینمیررانگینپرریشآزمررونبررا

پرریشآزمررونبررهلررورمعنرريداريافررزایشیافتررهاسررت.

پیشآزمونباپیگیريتفراوت
پسآزمونوبینمیانگین 


همچنررینبررینمیررانگینپررسآزمررونوپیگیررريتفرراوت

يداريوجرروددارد.بررهعبررارتدیگررر،نمرررات
معنرر 

يداريوجودندارد .
معن 

پسآزمونوپیگیريگروهآموزشدرمقایسهبانمرات 
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بحث
پررررژوهشحاضررررربرررراهرررردفتررررأثیرآمرررروزش
بخششدرمانيمبتنيبرکتابدرمانيبرربخشرشخرود،

پذیرشخرودبحر کرردهاسرتکرهایرنراهبردهرابرا
کاهششرموارتقايپذیرشخود،مسرئولیتپرذیريو
تمایببهجبرانرادردانشجویانافزایشدادهاست .

مسئولیتپذیريوتمایببهجبرراندانشرجویاندانشرگاه

درتبیررینایررنیافتررهبررهمحترروايجلسرراتآموزشرري

آزاداسررالميواحرردبنرردرعباساجررراشررد.نتررای ایررن

شامبارزشدهيمجددونیز

اشارهميشود.اینمداخله

آزموننشاندادنردآمروزشخودبخشرودگيمبتنريبرر

راهبردهاي شناختي وراهحربمحروربررايپررداختنبره

کتابدرمانيبرارتقايخودبخشودگيمدثربودهاست.

نشخوارفکري،عرزتنفرسپرایینوشررمبرود.درواقر 

ينیراوهمکراران
اینیافتهبرانترای پرژوهشهرايریراح 

یررکمزیررتواهمیررتویررژرایررنمداخلرره،گنجانرردن

يگیرررويوهمکررراران(،)5935بررربو
(،)5939قمرررر 

يهرايجرام اسرتکرهکمترربرهآندردیگررر
اسرتراتژ 

همکاران(،)1851گریفینوهمکاران(،)1851اختررو

مداخالتتوجهميشود.باتوجهبهاین،خودبخشودگي

بررارلو(،)1850کانررگوکرریم()1851وبررب()1850

مبتنرريبرررکتررابدرمررانيمرريتوانرردجنبررههررايمختلررف

همسررواسررت.برربوهمکرراران()1851نشرراندادنررد

خودبخشررودگيرااصررالحکنررد.یکرريازمهررمترررین

دانشجویانشرکتکنندهدرآموزشبخشرشمبتنريبرر

موارديکهدراینمداخلرهشرایانتوجرهقررارگرفرت،

کتابدرمانيمیزانباالتريازخودبخشرودگيحرالتيو

تروی نگرشهاياجتما یاربودکهمشارکتکنندگان

سیرمرروقعیتيراگررزارشکردنررد.گررریفینوهمکرراران

راتشوی ميکرددرباررخطاااعانکننردوارزشهراي

()1851درمطالعهاينقشمداخالتخودهدایتشرده

شکستهشدهرامشخصکنندواقداماتخاصيرابرراي


خررودبخشررودگيبررسرريکردنرردوایررن
رادرارتقرراي 

ترمیمآسریبهرابراسراساسرتراتژيهرايتعیرینهردف

وههرراراکارآمرردتوصرریفکردنررد.بررب()1850نیررز
شری 

برنامهریزيکنند .


خالرنشانکردگروهآزمایشکهتحتبخشرشمبتنري

همچنررریننترررای پرررژوهشنشررراندادنررردآمررروزش

برکتابدرمانيقرارگرفتهبودند،برهصرورتمعنراداري

خررودبخشررودگيمبتنرريبرررکتررابدرمررانيبرررارتقرراي

سطوحباالتريازخودبخشودگيرادرمقایسهباگرروه

مسئولیتپذیريدانشجویانتأثیردارد .اینیافتهبانترای 

کنترلنشاندادند .

پژوهشهايببوهمکاران()1851ناهمسروبرود.بربو

یافتههايپژوهشنشاندادهاندکتابدرمانيبااراسرۀ


همکاران()1851نشاندادنددانشجویانشررکتکننرده

راهبردهايعمليوهدایتافرادشرکتکنندهبرهسروي


درآموزشخودبخشودگيمبتنيبررکترابدرمرانيدر

اتخاادیدگاهبخششمدار،مسئولیتپذیريوتمایرببره

اینمت یرتفاوتمعناداريباگروهکنترلنداشتند .

يرسدتشوی افراد
جبرانراافزایشدادهاست.بهنظرم 

درتبییناینیافتهميتوانگفتبخشرشبراکراهش


بهیافتنراهبردهايتررمیمکننردرروابر آسریبدیردهو

احساساتمنفريیراکراهشاحساسراتمنفريهمرراهبرا

برنامهریزيبراياجرايچنرینراهبردهرایيدرزنردگي


افرررزایشاحساسررراتمثبرررت،ت ییراتررريرادرحررروزر

واقعي،عناصررتعیرینکننردرمداخلرۀکترابدرمرانيدر

میانفرديایجادميکنرد؛زیررابخشرشبرهعنروانت ییرر

تپذیريوتمایببهجبرانبودهاسرت.از
افزایشمسئولی 

میانفرديواجتماعيمثبت،درمقابربخطرایيتعریرف

دیگرررسررو،محترروايآمرروزشاراسررهشرردهدرمداخلررۀ

ينیرا
شدهاستکهدرحوزرمیانفرديقراردارد(ریراح 

کتابدرمراني،دربراررراههرايکراهششررموارتقراي

وهمکرراران.)5939،درایررنراسررتامسررئولیتپررذیري
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يمبتنيبرکتاب
خودبخششگر

اثربخشيآموزش

خفیفۀشخفياستکهبهگسرتردگيبرادیگرراندر

شرررکتکننرردهدرآمرروزشخودبخشررودگيمبتنرريبررر

ارتباطاست.اینمداخلهعالوهبررراهبردهرايمتمرکرز

کتابدرمانيدرتمایببهجبرران،تفراوتمعنراداريبرا

برهیجان،راهبردهايمسئلهمحوررانیزدرنظررداشرت.

گروهکنترلنداشتند .

ایررنموضررو زمین رهسررازارتقررايمسررئولیتپررذیريدر
دانشجویانرافراهمميآورد .


انگیررزههررايپررسازخطاکرراريمرريتواننرردویرانگررر
باشرررندوانتقررراممعمررروالًنیرومنررردتروتقریبرراًهمیشررره

اینمداخلههمچنینشامبرفتارهاوتفکرراتسرالم

انسانهاتمایرب
فریبندهتراست(ببوهمکاران .)1851،

برود.هرردفبحر ،کمررکبررهشرررکتکننرردگانبررراي

دارندبهصدماتوتجاوزاتواردهازسويدیگررانبرا

توسعۀبرنامهايآنهرادرجهرترهاشردنازافکرارمنفري

واردآوردنآسیبوتجاوزمضاعفپاسخدهند.ازاین

درخفوشگناهوارتقايمسئولیتپذیريدرخفروش

گذشته،وقتيقربانيانتقاممريگیررد،خطاکراراصرلي،

دیگرررانبررود.دریررکفعالیررتدرایررنخفرروش،از

انتقامرابزرگترازرنجشاصليادراککردهو

بیشتر،

شرررکتکننرردگانخواسررتهمرريشررودتفررورکننرردیرک
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