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Abstract 

This study aimed to predict self and other forgiveness based on core and compensatory 

schemas among students of Tehran universities. Four hundred and seven students from 
Tehran universities were recruited through Multi-stage cluster sampling. The Schema 
Questionnaire- short version and Forgiveness Scale were utilized. The data were then 

analyzed using Pearson correlation and multiple linear regression. The results showed a 
significant positive relationship between the core and compensatory schemas and the non-

forgiveness of self and others. The results also showed that core schemas could significantly 
predict the non-forgiveness of self and others. Therefore, it could be concluded that not 
forgiving self and others can be rooted in early experiences that have developed early 

maladaptive schemas. Finally, the role of core schemas in shaping an individual's inability to 
forgive was discussed from a clinical and research point of view. 
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 چکیده
یح دانشددجویان س بنیددادیح و ربراندي در بددهدداطرحوارهبخشددودگي ددود و دیگددرس براسداس  بیندديپیش ،هدد  ایددح تققید 

 سادوشددهگیرس تاددران بدا نموندده سدانشددگاهاانفددر از دانشدجویان  407 تعددداد ،بدده همددیح من دور ؛تاددران بدود سدانشدگاهاا

 هدادادهسدس  . ده شدداسدتفا و بخشودگي دود و دیگرس هاطرحوارهفرم کوتاه  ۀپرسشناماز دو . انتخاب شدند سامرحلهچند

 سهداطرحوارهیح بدندد . نتایج نشدان دادشدندوتقلیل پیرسون و رگرسیون دطي چندگانه تجزیه با استفاده از روش همبستگي

 سهداطرحوار ندددنتدایج نشدان دا ،یحمثبت معندادار وردود داشدت. هم ند ۀدود و دیگرس رابط یدنبخشنبنیادیح و ربراني و 

 د در بخشدش ددود وتواني فدرندانتیجده گرفدت  تدوانيم ،بندابرایح ؛ندکرد ينیبشیپصورت معنادارس بخشودگي را بنیادیح به

بنیدادیح در  سهدارهطرحوا. نقدش اندددادهرا شدکل  هداطرحوارهکده داشدته باشدد ریشده در تجدارب گذشدته  توانديمدیگرس 

 . شدفرد براس بخشش از من ر بالیني و پژوهشي بقث  ناتواني سریگشکل

س ناسازگار هاطرحوارهس ربراني، هاطرحوارهس بنیادیح، هاطرحوارهبخشودگي دیگرس و دود، : کلیدس سهاواژه

 اولیه
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 مقدمه
 ۀرویاندددکشدددیدن از حددد  تالفيدست ،بخشدددودگي
فدردس  شوديمعنوان و شده وارده، تعریف  ۀمتعاقب صدم

و تدالش  يندیبشیپ، تشدخیص، ببخشد کنديمکه انتخاب 

 & Sells) بددردال  قددانون تالفددي عمددل کنددد کنددديم

Hargrave,1998 .)دشدويبخشش در دو حیطه بررسدي م :
بخشش دود به معناس رهایي از افکدار و احساسدات منفدي 

( نسدبت بده ددود بده غیره)سرزنش دود، پشیماني، دشم و 

 سددبباشددتباهات گذشددته و بخشددش دیگددران بدده  سددبب
 .(Thomasine et al., 2005) اندکه رسانده هایيیبآس

بخشدودگي عملددي تقدددیرآمیز و نامشدروک اسددت کدده 

بخشدودن عملدي  ،هم نیح .استلم أتوان فرد مت یقیح دربه

کددده شدددخص را از نیددداز بددده انتقدددام و اسدددت اضددددادس 
معدا  گذشدته  سهداسأیو  هدااهانتسبب رویي به تالفي

مبناسددددازس و  کدددده در ددددالل فرآینددددد ندددو سدددازديم

در . (Hill, 2001) ردیدددگيمسدددازس صدددورت همسطح
رهدایي از احسداس  صدورتبهبخشدودگي  1فرهنگ وبسدتر

انزردار نسدبت بده عمددل ارتکدابي غلدض، اغمدا  از طلددب 

دسددارت، یددا ربددران عمددل از سددوس فددرد دطاکددار و 
تعریددف شددده اسددت. مفاددوم  اوپوشددي از تقصددیر چشم

از حد  عصدبانیت  پوشديعنوان فرآیندد چشمبخشودگي به

و انزرار از یک عمل ارتکابي پرگزند تعریف شده اسدت 
آمیز را بدا فدرد رفتدارس گدرم و مقبدت ،که شخص سدالم
 . )et al., 2010 Zakiei( ردیگيمداطي در پیش 

اسددت کدده امکددان  یيهددابخشددودگي یکددي از واکنش

یددا ناکددامي در  انددتیاشددتباه، د بدداورودتددداوم روابددض 
. بخشدودگي سدازديمسادتح انت دارات را ممکدح برآورده
صدمیمیت بدر فدرد  ۀعواطف منفي بازدارندد دهدينمارازه 

 تردهید یو ایح واکنش معر  ظرفیت شنادتي پ کندغلبه 

روابدض اسدتمرار  دهدديمشخص است. بخشودگي اردازه 
 ؛شدددودد و بددداورود تادیددددها، صددمیمیت تقویدددت نددیاب

بخشودگي ابزار مامي در حفد  و تدداوم روابدض  ،روازایح

. بخشدودگي (Saffarian Tosi et al., 2018)اسدت پایدار

                                                 
1. webester. 

ایجاد چارچوب شنادتي و رفتدارس مطلدوب در با  توانديم
  را کداهش دهدد فدردسبیح سهارنجش، هاکدورتزمان 

)Ehteshamzadeh et al., 2009.( 
 اسدت یيهداریمتغیکي از  اولیه هاس ناسازگارطرحواره

معنادارس بدا آن داشدته باشدد.  ۀرابط توانديمکه بخشودگي 
شدنادتي  هیجداني و سهاالگو ۀناسازگار اولی سهاطرحواره

رشدد و تقدول در  رساني هستند که در ابتدداسدود آسیب

. شدونديمو در سدیر زنددگي تکدرار  گیرنددميذهح شکل 
 ؛شددودينمرفتدار یدک فدرد بخشدي از طرحدواره مقسدوب 

بلکه رفتارهاس ناسازگار در پاسدخ بده طرحدواره بده وردود 

 ؛رنددیگيمت ئنشد هاطرحوارهرفتارها از  ،بنابرایح ؛ندیآيم

 Young et) شدوندينمولي بخشي از طرحواره مقسدوب 

al., 2003) .بررسددي رابطدده بددیح بدده پژوهشددي کدده  در

 پردادتدهدگي و انتقدام وناسازگار اولیه، بخش سهاوارهطرح

 سهدداوارهکدده بددیح طرح ل شدددصددایددح نتیجدده حااسددت، 
معندادار منفدي وردود  ۀناسازگار اولیده و بخشدودگي رابطد

ناسدازگار  سهداطرحوارهدارد و هر چقدر میدزان و شددت 
بده همدان انددازه هدم میدزان بخشدودگي  ،اولیه بیشتر باشدد
نتددایج  ،هم ندیح. (Brock, 2014) کندديمکداهش پیدددا 

س ناسدازگار هداطرحوارهبدیح ندد دادنشان  پژوهش دیگرس

اولیدده بددا بخشددش، همبسددتگي منفددي و معنددادار و بددیح 

س ناسازگار اولیه بدا انتقدام همبسدتگي مثبدت و هاطرحواره
ندد دادنشدان  ایدح تققید  سهاافتدهی. داشدتمعنادار ورود 

پذیرس در برابدر ضدرر بازدارس هیجاني و آسدیب سهالفهؤم

کننده منفي و معندادارس بدراس بخشدش ينیبشیو بیمارس پ
 / اعتمدددادسهاس مقرومیدددت هیجددداني، بيمؤلفدددهو بدددود 

 سهاکنندددهبینيپیشدارس ناکددافي بدددرفتارس و دویشددتح

 & Abbasi). گددزارش شدددمثبددت و معنددادار انتقددام 

Omidvar, 2015) 
 سهددداالگوعنوان ناسدددازگار اولیدده بددده سهدداطرحواره

س هدداطرحوارهامددا دربددیح  ؛ندددارسددان مطر دودآسیب
بنیددادیح و بردددي  سهدداطرحوارهناسددازگار اولیدده، بردددي 

 ;Young et al., 2003) نددداربراني سهدداطرحواره

Young, 1999) .سهابیآسد ۀبنیادیح نتیجد سهاطرحواره 

در حدالي  ؛در طدول دوران رشددند مفاوم دودواردشده به 



  67 همکارانالاام فتقي و               ي بخشش دود و دیگرسنیبشیپس بنیادس و ربراني در هاطرحوارهنقش 
 

  

ارتنداب از من ور کنارآمدن یا س ربراني بههاطرحوارهکه 

 بندابرایح، ؛شدونديمابتدایي ایجاد  سهاطرحوارهشدن فعال
، نددوعي مقابلدده نیددز در سددطح سامقابلددهعددالوه بددر سددبک 

 سهدداطرحوارهورددود دارد. بددا گددذر زمددان  هدداطرحواره
و بدددده  شددددونديمو ناسددددازگارتر  ترسددددختربرانددددي 

 شددونديمابتدددایي دددتم  سهدداطرحواره سهاکنندددهتقویت
)et al., 2015 FrancescoDi-Simeone(. 

بنیددادیح و  سهدداطرحوارهاز آنجددایي کدده تمددایز بددیح 

 دارد ربراني به لقاظ بالیني اهمیدت بسدزایي سهاطرحواره
ه بدبا تورده و  است نشدهتوره به آن و در ادبیات پژوهشي 

نقددش تعیددیح  ،هددد  ایددح پددژوهش ،بخشددودگياهمیددت 

بخشدودگي  يندیبشیپبنیدادیح و ربراندي در  سهاطرحواره

 دود و دیگرس است. 
 

 روش

پژوهش حاضدر آمارس و نمونه:  ۀ، رامعروش پژوهش

 ۀ. رامعددددبددو مبسددتگيمقطعددي و از نددو  ه - توصددیفي

س دانشددگاهااان یدر ایددح پددژوهش دانشددجو شدددهبررسي
گیرس مدن ر ایح پدژوهش بدا روش نمونده نمونه. بودتاران 

 سدانشددگاهاااز بددیح دانشدجویان  سامرحلدهچند سادوشده

نمونده  عنوانبدهنفدر  407تاران و براساس ردول مورگان 
س دانشددگاهاااز بددیح نخسددت، انتخدداب شددد. در مرحلدده 

ي و تاران، دانشگاه عالمه طباطبدایي، دانشدگاه شداید باشدت

 صدورتبهدانشگاه آزاد واحد علوم و تققیقات و مرکدزس 
تصدادفي انتخدداب شددند و در مرحلدده دوم از هدر کدددام از 

در  تصدادفي انتخداب و صدورتبهیک دانشکده  نشگاهاادا

 - 97 تقصددددیليسدددال در  هادانشدددکدههدددر کددددام از 
 .شدتصادفي توزیع  صورتبه هاپرسشنامه1396

 بر (2003) 1فرم کوتاه یانگ ۀپرسشنام: ابزار سنجش

 شدده سدادته بالیني متخصصان ۀشدتجربه مشاهدات پایه

 مداده 205 سدارا دودگزارشدي و پرسشدنامه ایح ست.ا

 غیرانطبداقي طرحدواره شدانزده سریگاندازه سبرا و است

بده  پرسشدنامه حیدا ترکوتداه است. فرم شده طراحي اولیه

 اررا ساولت نیز و اصلي نسخه سهايژگیو داشتح دلیل

                                                 
1 Young Schema Questionnaire Short Form 

ایح  (1998یانگ )است.  گرفته قرار استقبال مورد بیشتر

است.  سادته طرحواره 15 سریگاندازه سبرا را پرسشنامه
 6 لیکدرت در طیف که است ماده 75 شامل مقیاس ایح

 داده درسدت( پاسدخ کدامالً تدا غلدض )کدامالً سادررده

 احتمدال معدیح، مقیداسِدرده یدک در بداا نمره .شوديم

 نشدان فرد سبرا را غیرانطباقي یک طرحواره ورود بیشتر

ایح پرسشنامه پدنج حدوزه  .(Ghiasi et al. 2011) دهديم

بریددگي و  -1 از:اندد عبارتکده  سنجديمرا  ساطرحواره

 -3 ؛ددددددودگراني و عملکدددددرد مختدددددل -2 ؛طدددددرد
 -5 و منددددسدیگدددر رات -4 ؛مختدددل سهاتیمقدددود

 ,.Young et al)حدد بدیش از  گوش به زنگدي و بدازدارس

 2بنیدادیح و  سهداطرحواره حوزه اول 3 ،هم نیح. (2003

 ندددکنيمس ربرانددي را بررسددي هدداطرحواره حددوزه بعدددس
)2015et al.,  DiFrancesco-Simeone( .تققیدد  در 

همسدداني درونددي مقیدداس را  رانیددا از دددار  در شددهانجام
همسداني دروندي تمدامي  ،عالوههندد. بدکردگدزارش  96/0
 یيآزمددابازبددود. پایددایي  80/0بددااتر از  هددامقیاسدرده

 بدده دسددت آمددد 82/0تددا  5/0هددم بددیح  هددامقیاسدرده

(Waller et al., 2001) .شددده در ایددران انجام پددژوهش
و نمدره کدل  90/0تا  62/0بیح را  هامقیاسدردههمساني 

),.Sadooghi et al  اسددتکددرده گددزارش  94/0را 

از روش  دیگدددرس کددده در پدددژوهش ،. هم ندددیح2008(

 يیپایدددا ۀبازآزمددایي و آلفددداس کرونبددام بدددراس مقاسددب
نتدایج نشددان  ،اسددت کدردهفدرم کوتدداه اسدتفاده  ۀپرسشدنام

شدده مقاسبه سدر ضدرایب پایدایي میدانگیح آلفدا دندهيم

 دربدددارۀبدددود. بدددااتریح ضدددریب آلفدددا  80/0برابدددر بدددا 
( و 87/0د وابسددتگي د اطالعددت ) نقددص مقیدداسدرده

دودانضددباطي  مقیدداسدردهکمتددریح ضددریب آلفددا بددراس 

. )Divandari, 2009( ( بدده دسددت آمددد60/0ناکددافي )

 64/0 در تققیقدي پرسشنامه زمان ایحهم روایي ،هم نیح
 (. Ghiasi et al., 2011) گزارش شد

بدراس  (1992) 2و همکداران بخشودگي موگر مقیاس 
. ایح پرسشنامه یدک استسنجش بخشش دود و دیگرس 

                                                 
2 Mauger et al. Forgiveness Scale 

https://www.researchgate.net/publication/323581957_Factor_Structure_and_Reliability_of_the_Japanese_Version_of_the_Young_Schema_Questionnaire_Short_Form
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بخشدش  مقیداسدردهالي اسدت کده دو ؤسد 30پرسشنامه 
اول  سددؤال 15. سددنجديدیگددرس و بخشددش دددود را م
دوم آن مربدوک  سدؤال 15مربوک به بخشودگي دیگرس و 

 هدامقیاسدرده. هدر چقددر نمدرات به بخشش ددود اسدت

کددداهش و  ،افدددزایش پیددددا کندددد، مقددددار بخشدددودگي

) Sohrabi & Fathi ابدددیيمبخشددودگي افددزایش نا

مددوگر از نددو   ۀطیددف پاسددخگویي پرسشددنام .,2012(
موافد   مخالف تا کامالً از کامالً ترتیببهلیکرت بوده که 

هدر دردصوص پایدایي،  تایه شده است. 5تا  1و از امتیاز 
بخشددودگي از همسدداني درونددي مناسددبي  مقیدداسدردهدو 

 ددود، بخشدش ؛α=  79/0بردوردارند )بخشش دیگرس، 

82/0  =α) .دیگددرس بخشددش بددراس بازآزمددایي اعتبددار 
(94/0  =rو بخشددش دددود ) (67/0  =r ) شدددگددزارش .

 ،مقیداسدردهندد ایدح دو کردموگر و همکداران گدزارش 

بررسدي دروندي  .(r=  37/0همبستگي کمي بداهم دارندد )

نفدر از زندان  65بخشودگي دود در نمونه ایراني کده روس 
انتخاب و اررا شده بدود، آلفداس  ،تصادفي صورتبهمطلقه 

روایدي  ،هم ندیح .بده دسدت آمدد 87/0کرونبام برابر بدا 
).Sohrabi  شددیید أواس پرسشنامه حاضر تصورس و مقت

)et al., 2015 ; FathiFathi, 2012&   

در ابتدددا پروپددوزال تققیدد  در : لیددروش ارددرا و تقل
بددددا کددددد  دومکمیتدددده اددددداله دانشددددگاه نویسددددنده 

 ۀسددددس  بسددددتشددددد، ییددددد أت 13820701962007

شدنادتي مذکور به همراه اطالعدات رمعیت سهاپرسشنامه

گیرس تایده و بدا اسدتفاده از نمونده ،آگاهاندهو فرم رضایت 

 وتوزیدع  ،در میان نمونده پدژوهش ساچندمرحله سادوشه
 و پیرسددونهمبسدتگي  سهداروشبدا اسددتفاده از  ،ناایدتدر

 .شدوتقلیل رگرسیون دطي چندگانه تجزیه

 

 هاافتهی
شدددده از بدددیح آورساطالعدددات رمع بدددا تورددده بددده

درصدد آن را مدردان  56تادران،  سدانشدگاهاادانشجویان 

قداطع در م ،. هم ندیحاندددادهدرصد را زنان تشکیل  44و 

درصدد کارشناسدي  38درصد کارشناسدي،  58تقصیلي، 
سدال  25تدا  15. ازن ر سح، استدرصد دکترا  4ارشد و 

 7بده بداا هدم  36درصد،  17سال  35تا  26درصد،  76

 87و تعدددداد  دادنددددهندگان را تشددکیل درصددد پاسددخ

 .بودندهل أدرصد مت 13دهندگان مجرد و پاسخدرصد 

میدانگیح، انقدرا  معیدار و نیدز ضدرایب  1در ردول 
س هداطرحوارههمبستگي بخشش دود، بخشدش دیگدرس، 

.اندس ربرانددددي آورده شدددددههدددداطرحوارهبنیددددادیح و 
 

خود و  یبخشودگناو  بنیادین و جبرانی یهاطرحواره یهاریمتغ میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی .1جدول 

 دیگری

Table 1: Mean, Standard Deviation, and matrix of correlation for variables of core and 

compensatory schemas and non-forgiveness of self and others . 

 M SD 1 2 3 4 متغیرهاس پژوهش ردیف

05/120 س بنیادیحهاطرحواره 1  43/37      

08/55 س ربرانيهاطرحواره 2  34/14  0/622**    

40/41 بخشودگي دیگرسنا 3  26/9  0/273** 0/101*   

75/43 بخشودگي دودنا 4  71/9  0/338** 0/268** 0/454**  

05/0 P< *   01/0 P< ** 
س بنیدادیح هداطرحوارهبیح ، 1ردول شماره  با توره به

بخشددودگي دددود بددا مقددادیر نابخشددودگي دیگددرس و ناو 

. شدوديممعنادار مشداهده  ۀضریب همبستگي پیرسون رابط

س بنیدادیح، میدزان هداطرحوارهبا افدزایش  ،دیگر به عبارت

بخشددودگي دددود هددم افددزایش نابخشددودگي دیگددرس و نا

ربرانددي و  سهدداطرحوارهبددیح  ،هم نددیح .دواهدد یافددت

معنددادار مشدداهده  ۀبخشددودگي دیگددرس و دددود رابطددنا

 شود. يم
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آزمدون  از هدادادهبودن نرمدال ۀمن ور بررسي مفروضبه

بدا تورده بده نتدایج  اسمیرنف استفاده شدد. - کلموگرو 

دارس بدراس سدطح معندي ،آزمون کلمدوگرو  اسدمیرنف
 .( و بددراس متغیدر بخشددش/164) متغیدر بخشددش دیگدرس

که با توره به اینکه ایدح مقدادیر از پدنج  .( بود/178) دود

بودن فددر  نرمددال، پیش(p > 0.05) صدددم بیشددتر اسددت

از  ،بندابرایح ؛دشدويمییدد أمدل رگرسدیوني ت هاسیماندهباق

اسدتفاده  بینديیشپرگرسیون دطي براس مقاسبات آمارس 

رگرسددیون نمددرات بخشددش دددود و  2. ردددول شددودمي
نشدان دیح و ربراندي بنیدا سهاطرحوارهبراساس را دیگرس 

 .دهديم

 

 و جبرانی ی بنیادیهاطرحوارهبخشش خود و دیگری براساس  هایمتغیرمدل رگرسیون چندگانه  خالصۀ. 2جدول 
Table 2. Summary of the multiple regression models for the forgiveness of self and others 

variables based on core and compensatory schemas 

 متغیرهاس مستقل متغیرهاس وابسته ردیف
ضریب 

 همبستگي
 ضریب تعییح

ضریب تعییح 

 یافتهتعدیل

دوربیح  آمارۀ

 واتسون

سطح 

 معنادارس

1 
 0.00 1.93 0.07 0.072 0.266 س ربرانيهاطرحواره بخشش دود

 0.00 1.92 0.112 0.114 .3380 س بنیادیحهاطرحواره

2 
 0.037 2.16 0.008 0.010 0.10 س ربرانيهاطرحواره بخشش دیگرس

 0.00 2.17 0.072 0.074 .2730 س بنیادیحهاطرحواره

05/0 P< *   01/0 P< ** 
)ضدریب تعیدیح  Rمربدع  آمدارۀمقدار  ،در ردول فوه

شده( براس هدر یدک از متغیرهداس بخشدش ددود و تعدیل

س بنیددادیح آورده شددده هدداطرحوارهدیگددرس در رابطدده بددا 

س بنیدادیح هداطرحواره شدوديمطور که دیدده است. همان
 0.072و  درصد از تغییدرات متغیدر بخشدش ددود 0.11

کنددد. ميدرصددد از واریددان  بخشددش دیگددرس را تبیددیح 

دوربدیح  آمدارۀدار رددول فدوه، مقد با تورده بده ،هم نیح

اسددت کددده نشدددان از  2.5تدددا  1.5واتسددون مددددل بددیح 

 همبستگي پیاپي است. نا

بددراس بررسدي نقدش متغیرهدداس  3در ادامده در رددول 

 شدوديممستقل در تبییح متغیر وابسته، رگرسیوني آزمدون 
کدده در آن بخشددش )دددود و دیگددرس( متغیددر وابسددته و 

متغیرهدداس س بنیددادیح و ربرانددي هدداطرحوارهمتغیرهدداس 

 . ندزیر صورتبهند. نتایج امستقل
 

 یگریبر بخشش خود و د یادیو بن یجبران یهاطرحواره ریتأث یالگو انسیوار لیتحل .۳جدول 

Table 3: Analysis of variance of the pattern of the effect of compensatory and core schemas on 
self and other forgiveness 

 دارسسطح معني F میانگیح مربعات آزادس ۀدرر مجمو  مربعات  متغیر وابسته

 
 دود یدنبخشن

 0.00 28.92 2419.14 2 4838.28 رگرسیون

 83.62 422 35288.50 هاماندهباقي

  424 40126.79 کل

 0.00 18.77 1494.85 2 2989.71 رگرسیون دیگرسنبخشیدن 

 79.60 422 33594.28 هاماندهباقي

  424 36584.00 کل

05/0 P< *   01/0 P< ** 
دارس بدراس ، سدطح معندي3با تورده بده نتدایج رددول 

( کمتدر 0.00( و بخشش دیگرس )0.00نبخشیدن دود )

، پ  مدل رگرسدیون مددن ر (p < 0.05)است  0.05از 

ضرایب رگرسیوني را در رابطده بدا  4معنادار است. ردول 
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 شوند. که در ادامه بررسي مي دکنيمبررسي هدداس ربرانددي و بنیددادیح متغیرهدداس وابسددته و طرحواره
 

 یادیو بن یی جبرانهاطرحوارهازطریق  یرگیبینی بخشش خود و دساده برای پیش ینتایج رگرسیون خط. 4دول ج

Table 4. Simple linear regression results for predicting self and other forgiveness through 
compensatory and core schemas  

 ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  متغیر وابسته
Beta 

T دارسسطح معني 
B  استاندارد انقرا 

 

 بخشش دود

 0.00 17.19  1.82 31.37 أعر  از مبد

 0.086 1.71 0.100 0.04 0.068 س ربرانيهاطرحواره

 0.00 4.73 0.276 0.015 0.072 س بنیادیحهاطرحواره

بخشش 

 دیگرس

 0.00 19.76  1.78 35.18 أعر  از مبد

 0.066 -1.84 -0.110 0.039 -0.071 س ربرانيهاطرحواره

 0.00 5.72 0341 0.015 0.084 س بنیادیحهاطرحواره

05/0 P< *   01/0 P< ** 
 

بدراس متغیدر بخشدش ددود،  ،با توره بده رددول فدوه

س هددداطرحواره شدددۀشددیب دددض رگرسدددیوني استاندارد

 بددرس بنیددادیح براهدداطرحواره( و 0.100) ربرانددي برابددر

طور بدراس متغیدر بخشدش دیگدرس نا( است. هم0.276)

س ربرانددي هداطرحوارهمیدزان شددیب ددض رگرسددیوني در 

س بنیدددادیح برابدددر هدددارحوارهط( و در -0.110) برابدددر

طور کده نتدایج ایدح رددول نشددان ( اسدت. همدان0.341)

دارس ضدددرایب بدددراس متغیدددر سدددطح معندددي دهدددديم

ود ددبخشش  وابستۀس بنیادیح در هر دو متغیر هاطرحواره

اما  ؛استو معنادار  (p < 0.05) 0.05و دیگرس کمتر از 

 س ربرانددي بددراس هددر دو متغیددرهدداطرحوارهبددراس متغیددر 

 . نیستبخشش دود و دیگرس معنادار 
 

 ثبح
معندددادار بدددیح  ۀوردددود رابطدددنتدددایج ایدددح مطالعددده 

و بخشدودگي دیگدرس و  بنیدادیح و ربراندي سهاطرحواره

س هدداطرحوارهیعنددي بددا افددزایش  ؛کنددديمییددد أت را دددود

بخشددودگي نابخشددودگي دیگددرس و نا، بنیددادیح و ربرانددي

نتایج ایح تققی   ،هم نیح. دود هم افزایش دواهد یافت

بخشدودگي  بینديیشپبنیدادیح بده  سهاطرحوارهند نشان داد

معندادار  بینديیشپربراني بده  سهاطرحوارهاما  قادر بودند؛

 تدوانيمدر تبیدیح موضدو  . ندنیستقادر بخشودگي در فرد 

س ناسددازگار اولیدده، الگوهددا یددا هدداطرحوارهبیددان کددرد 

نددد کدده از ددداطرات، اهاس عمیدد  و فراگیرسیددهمادرون

و احساسددات بدددني تشددکیل  هاوارههددا، شددنادتیجانه

سددیر مو طددي دوران کددودکي شددکل گرفتدده و در  اندشددده

بدده  و ددود و دیگددرس بده بقددا ادامده داده ۀدر رابطدد زنددگي

نتدایج ایدح . (Young et al., 2003) شددت ناکارآمدندد

س ناسدازگار هداطرحوارهمعندادار بدیح  ۀورود رابطد تققی 

بده  .کندديمییدد أترا بخشودگي دیگدرس و ددود نااولیه و 

س ناسدازگار افدزایش هداطرحوارههر چقددر  ،عبارت دیگر

بخشدددودگي نیدددز افدددزایش دواهدددد یافددددت. نا، دندددیاب

هایي بددر يعدسدد ۀمثابددناسددازگار اولیدده بهس هدداطرحواره

د. نددگذاريمادراک فددرد از راددان، دددود و دیگددران ا ددر 

شددنادتي  سهاسددادتارغیددر انطبدداقي اولیدده  سهدداطرحواره

ندد اددود، دیگدران و مقیض ۀدربار یيهاباورعمیقي، شامل 

که اطالعات مربوک به رابطه بیح فرد و مقدیض را تقریدف 

 ،و درناایددت کننددديمو افکددار دودکددار منفددي را فعددال 

را در پدي دارندد. بددر  بانجددارنانگدرش و پدردازش شدنادتي 

 سهدداطرحوارهشدددن بددا فعالرود مدديانت ددار  ایددح، اسدداس
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در فددرد  بخشددودگي دیگددرس و دددودنا، میددزان ناسددازگار

گفدددت بدددا  تدددوانيم. (Young ,1999) افدددزایش یابدددد

تمایدل بده  زانیدم ،ناسدازگار اولیده سهاطرحوارهشدن فعال

. (Brock, 2014) یابددديمبخشددودگي افددزایش ناو انتقددام 

 گدرانید اید ددودبده  ساعتمدادبيبده  هداطرحوارهاز  يبردد

 یيتواندابدر دود ۀنوبدبه يمنفد سهابرداشتو  شوديممنجر 

از  ي. بردددددگددذاريم ریتدددأ  گددرانیبخشددش ددددود و د

مانند نقص / شرم، نگرش افراد نسبت بده ددود  هاطرحواره

و  ساعتمددادي، ماننددد بگددرید يو برددد دندددهيم رییددرا تغ

 دهدديم رییدتغ گدرانینگرش افراد را نسبت بده د رفتارسبد

 .شوديممنجر بخشش  رییکه به تغ

فرد نسدبت بده ددود و  یدگاهااسد ییرها به تغطرحواره

 بده نسدبت فدردبرداشت  ییرتغ یحو ا دشويمنجر م یگراند

 یرتدأ  یگدرانبر نو  تعامدل بدا ددود و د یزن یگراندود و د

دددود و  يبخشددودگ شددودميگددذارد. پدد  اسددتنباک يمدد

 متدأ ر دیگدرس، و ددود با تعامل نوعي عنوانهم به یگرسد

بددر پددردازش تجددارب  هدداطرحواره. اسددت هدداطرحددواره از

در تفکدر، احسداس  ساعمدهگذارند و نقش يم یر أبعدس ت

 . معمدواًدارنددبرقدرار ارتبداک بدا دیگدران  ۀو رفتار و نقو

کده افدراد  شوديموقتي ظاهر  هاطرحوارهماهیت ناکارآمد 

در روند زندگي روزمره دود و در تعامالتشدان بدا دیگدران 

 دنییددد شددوأت هدداطرحوارهعمددل کننددد کدده  ساگونددهبدده 

(Young et al., 2003). 

س بنیدادیح ایجداد شددند، هداطرحوارهوقتي  هم نیح، 

بده دنبدال ندو   هداطرحوارهکنارآمددن بدا ایدح  دنبالفرد به 

دواهدد در مقابدل طرحدواره و ربدران آن  سامقابلدهسبک 

ایجادشدده در ایدح مسدیر  سهداربران. برددي از اندوا  بدود

باشدددند کددده بدددراس کددداهش  یيهددداطرحواره توانندددديم

 ندشدويمس بنیادیح ایجداد هاطرحوارهوارده از  هاسیبآس

گویندد کده در مقابدل س ربراندي ميهداطرحوارهکه به آناا 

 هاسیبآسدد ۀکنندددعنوان ربرانهس بنیددادیح بدهداطرحواره

که با گدذر زمدان  کننديمعمل  س اولیههاطرحوارهوارد از 

و  شدونديمو ناسدازگارتر  ترسدختربراني  سهاطرحواره

 شدونديمس ابتددایي ددتم هاطرحواره سهاکنندهبه تقویت

)et al., 2015 DiFrancesco-Simeone(.  تققی  حاضر

و اسدت بندس همخدوان ازن ر مبناس ن درس بدا ایدح تقسدیم

گیرس بنیدددادیح در شدددکل سهدداطرحواره دهدددديمنشددان 

و ایددح موضددو   انددد ر بودهؤشددنادتي فددرد مد ااسیددگاهد

رده بده اینکده بدا تو ازن ر بالیني بسیار حائز اهمیدت اسدت.

 هداطرحوارهبندس در رابطه بدا تقسدیم تققیقات بسیار کمي

مانندددد  یيهامؤلفددده)بنیدددادس و ربراندددي( در رابطددده بدددا 

از ایددح بعدددد  تددوانيم ،بخشددودگي انجددام شددده اسددت

 .کرددر تققیقات بعدس استفاده  هاطرحواره

شددد کدده منجددر کدده ایددح تققیدد  بدده ایددح نتیجدده این 

انداز ما نسبت به افزایش بخشودگي دیگدرس و ددود چشم

گیرس باورهداس ابتددایي دوران کدودکي با تمرکز بر شکل

و ایجداد  ندو  طرحدواره بررسديتوان با يم .گسترش یافت

 تدورايدرددور س مبتني بدر طرحدواره بده میدزان هادرمان

بدراس نسبت به افزایش میزان بخشدودگي ددود و دیگدرس 

بدده  بنددابرایح، ؛رسددیدن بدده سددالمت روان حرکددت کددرد

درماني، توصدددیه درمدددانگران و پژوهشدددگراني بخشدددش

طدي  قبدل ازبنیادیح و ربراني س هاطرحوارهد ورود شويم

یددک مسددیر  عنوانبددهمراحددل درمددان را بررسددي و از آن 

دگي دیگدرس و ددود و سدس  کوتاه براس افزایش بخشدو

ازرملددده  کنندددد؛رسدددیدن بددده سدددالمت روان اسدددتفاده 

هاس ایح تققی  ایح اسدت کده ایدح تققید  در یتمقدود

و کرده و در میدان افدراد تقصدیل دانشجویان تاران ۀرامع

یسدت به روامع دیگر ن پذیرانجام شد و تعمیمروان  عمدتاً

اوت در روامع دیگر با تقصیالت متفد دشويمکه پیشنااد 

 .شودهم بررسي و در سنیح متفاوت 
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