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 تأثیر آموزش بخشایش در میزان احترام به همسر                                     

 و رضایت زناشویی در زنان دچار مشکالت زناشویی                                  

  )2(، محمد آهنگرکانی)1(تکارعلی درخ                                                 
  

  چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بخشایش در احترام به همسر و رضایت زناشویی در زنـان دچـار مشـکالت زناشـویی انجـام       :هدف
کلیـه زنـان    جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل    . پس آزمون و پیگیري با گروه کنترل بـود  - پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون :روش. گرفت

گیـري در  نفر از این زنان بود که با روش نمونـه  30دچار مشکالت زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان بابل و نمونه پژوهش شامل 
 هـاي هـاي دو گـروه مقیـاس   آزمودنی. دسترس انتخاب شدند و پس از همتاسازي به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

 هاي گروه آزمایش شش جلسـه آزمودنی. حترام به همسر و رضایت زناشویی را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري تکمیل کردندسا
ها با استفاده از آزمـون آمـاري تحلیـل    داده. اي دریافت نکردندآموزش بخشایش دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار بودند و مداخله

داري باعـث افـزایش   نتایج نشان داد که این مداخلـه بـه طـور معنـی     :هایافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) مانکوا(چندمتغیري  کوواریانس
میزان احترام به همسر و رضایت زناشویی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون و پیگیري چهار ماهـه، شـده اسـت    

)001/0P< .(رفتاري با ایجاد تغییر در شناخت و رفتـار فـرد، نقـش مهمـی در      - آموزش بخشایش به عنوان یک رویکرد شناختی :گیريهنتیج
  .بهبود روابط زوجین دارد

  بخشایش؛ احترام به همسر؛ رضایت زناشویی :کلیدواژه
  

  ] 5/7/1394: ؛ پذیرش مقاله22/7/1393: دریافت مقاله[
   

  
  مقدمه

اجتماعی است که از پیوند زناشـویی زن  خانواده یک نهاد 
سالمت خانواده متضمن سالمت عاطفی . گیردو مرد شکل می

و روانی افراد آن است که این نیز وابسته به تداوم روابط زن و 
تـرین  تـرین و خصوصـی  رابطه زناشـویی صـمیمی  . شوهر است

رابطه انسانی است که دوام و کیفیت آن مستلزم داشتن دانـش  
ــارت د ــیم آن اســت  و مه ــات ). 1(ر تحک ــان ) 3، 2(مطالع نش

دهند که کیفیت رابطه زن و شوهر از عوامل اصلی و تعیین  می
امروزه توجه و تأکید بـر مسـأله   . کننده رضایت زناشویی است

شد روز افزونی پیدا  رضایت زناشویی زوجین و تقویت آن، ر
  ). 4-6(کرده است 

. ویی قـرار دارد در مقابل رضایت زناشویی، نارضایتی زناش
نارضایتی زوجـین از یکـدیگر و از زنـدگی مشـترك موجـب      

شود و سـالمت اعضـاي   نابسامانی و پریشانی درون خانواده می
وجود نارضایتی در روابـط  ). 7(دهد آن را تحت تاثیر قرار می

زناشـویی همچنــین باعــث کــاهش میــزان رضــایت از زنــدگی  
، 8(کنـد  ایجاد میگردد و در روابط اجتماعی افراد مشکل  می

9.(  
نارضایتی در خانواده، ناکامی و خشم و همچنین سوء ظن، 
سوء استفاده عاطفی، خصـومت و سـرزنش را در پـی خواهـد     

از سوي دیگر خشم نیز با فراهم نمودن زمینه رنجش و . داشت
تواند به بروز نارضایتی دامن زد و ایـن دور باطـل   آزردگی می
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نارضایتی و خشـم در خـانواده   ممکن است به وخامت شرایط، 
  ).7(بیفزاید 

ــاك ــو 1کارایرم ــتاین) 10( 2و گولوگل ــویس3والرس و  4، ل
هاي صورت گرفتـه در  دریافتند که بیشتر طالق) 11( 5بلکسلی

ها بعـد  زوجین ناسازگار، ناشی از خشم بوده و این خشم مدت
بــه عــالوه خشــونت و خشــم بــا . یابــداز طــالق نیــز ادامــه مــی

  . وابط زوجین ارتباط داردآشفتگی در ر
ــار       ــویی در کن ــایت زناش ــر رض ــوثر ب ــل م ــی از عوام یک

ــه ــمیمیت و درك   مؤلفـ ــه و صـ ــدلی، عالقـ ــر همـ ــایی نظیـ هـ
متخصصـین علـوم رفتـاري،    . احساسات، احترام به همسر است
ترین نیازهاي روانی انسـان بـر   نیاز به احترام و محبت را از مهم

در کنـار عوامـل دیگـري    اند، به طوري که این عامل را شمرده
نظیر همدلی، رهبري، ابراز عالقه و مسئولیت پـذیري شخصـی   

هـاي داراي عملکـرد   هـاي ضـروري خـانواده   از جمله ویژگـی 
  ). 12(دانند مطلوب می

احترام بـه همسـر یـک نیـروي مثبـت زناشـویی اسـت کـه         
هـاي مثبتـی چـون مهربـانی نسـبت بـه همسـر، متانـت،         ویژگی

پیوستگی با همسر را به ارمغان می مروت، همدردي و احساس
کند تا موقع مواجه شدن بـا  آورد و همچنین به افراد کمک می

رفتارهاي نامطلوب از جانب همسر، نسبت به او مهربـان بـوده،   
  ). 14، 13(به زندگی مشترك امیدوار باشند 

ــروزه جهــت حــل     ــه ام ــداخالتی ک ــؤثرترین م یکــی از م
ابــط زوجــین بــه کــار مشــکالت روابــط انســانی، خصوصــاً رو

بخشایش، میـل درونـی اسـت    . رود، مداخله بخشایش است می
هاي ناخوشایند ارتباطی و که افراد را به سوي بازداري از پاسخ

رفتار کردن به طور مثبت نسبت به کسی که رفتار منفی با آنها 
  ).15(سازد داشته است، متمایل می

اي هـ مداخله بخشـایش بـه روابـط بـین فـردي و واکـنش       
در آموزش بخشایش . متقابل افراد با یکدیگر بسیار توجه دارد

افــراد توانــایی بــاالیی بــراي بهبــود در تعــامالت خــود کســب  
کنند و در نتیجه رضایت بیشتري از روابط زناشویی خویش  می

به ) خود و دیگران(بنابراین یادگیري بخشایش . خواهند داشت
درون (از تعارضـات   افراد در مواجهه با پیامدهاي منفی حاصل

کنـد و بهزیسـتی روانشـناختی،    کمک می) فردي و میان فردي

_______________________________________ 
1 Karairmak 
2 Guloglu 
3 Wallerstein 
4 lewis  
5 Blakeslee 

، 16(داري را به همـراه دارد  شادکامی و روابط اجتماعی معنی
17 .(  

بعضی از مطالعات انجام شده در رابطه با رضایت زناشویی 
ي بخشـایش یـک   دهد که مداخلـه ، نشان می)12(و بخشایش 

جهـت اصـالح روابـط زوجـین      هیجـانی در  -راهبرد شـناختی 
در پژوهشـی نشـان   ) 18(و همکـاران   6فینچـام . ناسازگار است
هـایی کـه برنامـه بخشـودگی را دریافـت کردنـد،       دادند، زوج

تجربه هیجانی بیشتري نسبت به همسر خود به دست آوردند و 
در نتیجه سطوح باالتري از کیفیت و رضایت زناشویی را نشان 

پژوهش خود، اهمیت بخشایش را در  نیز در) 19( 7نف. دادند
ــرار داده اســت   ــر تعــارض زناشــویی مــورد تأکیــد ق . حــل بهت

ــاکوس ــر روي   ) 20( 8ب ــق ب ــی تحقی ــز ط ــل،  178نی زوج متأه
دریافت که رضایت زناشویی و عشق باال، با بخشودگی بیشـتر  

  .همسران از یکدیگر مرتبط است
) 21،17،13،12-25(مطالعــات دیگــر در زمینــه بخشــایش 
اند کـه بخشـایش از طریـق کنتـرل هیجانـات منفـی،       ن دادهنشا

ــی و      ــتی روان ــزایش بهزیس ــاهش تعارضــات و اف ــه ک ــر ب منج
جسمانی، شـادکامی و ارتقـاء رضـایت زناشـویی و سـازگاري      

  . گرددزناشویی می
تواند، ماهیت حلقـوي  هایی که میبنابراین یکی از مکانیزم

ــا   ــازد، بخش ــل س ــام زوجــین را مخت ــاب و انتق یش اســت اجتن
)28،10،27،26.(  

هاي آموزش بخشایش به زوجین، درصدد هماهنگ برنامه
شدن با اصول پیشگیري، کـاهش تعارضـات زناشـویی قبـل از     

سازي زوجین براي مقابله اثر بخـش بـا ایـن    و آماده تشدید آن
  ). 29(تعارضات است 

بــا توجــه بــه آمــار بــاالي طــالق کــه ریشــه در نارضــایتی  
ین که یکی از عوامل مهم در بروز نارضایتی زناشویی دارد و ا

زناشویی بی احترامی و هتک حرمت، خشم و عواقب ناشی از 
هـاي ارتبـاطی و   آن است و همچنین با توجه به ضعف مهارت

، انجـام مـداخالتی کـه ایـن     )30(حل تعارض در این زوجـین  
لـذا بـا در   . رسـد مسائل را هدف قرار دهد، ضروري به نظر می

هاي تاثیر بخشایش بر کاهش خشم و ارتقاء مهارتنظر گرفتن 
، ایــن مطالعــه در جهــت بررســی )32،31(شــناختی و ارتبــاطی 

اثربخشی آمـوزش بخشـایش بـر احتـرام بـه همسـر و رضـایت        

_______________________________________ 
6 Fincham 
7 Neff 
8 Backus 
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زناشویی در زنان داراي مشکالت زناشویی مراجعـه کننـده بـه    
  .مرکز مشاوره شهرستان بابل انجام شد

 
  روش 

 -مایشـی بـا طـرح پـیش آزمـون     پژوهش حاضر از نوع آز 
جامعـه آمـاري شـامل کلیـه زنـان      . پس آزمون با پیگیـري بـود  

هلی بودند که داراي مشکالت زناشویی بودند کـه در سـال   أمت
با هدف بهبود زندگی زناشـویی بـه مرکـز مشـاوره      93-1392

مهرورزان پویا شهر بابل مراجعه و ثبت نام کرده بودند بعـد از  
ــریچ را تکمیــل   آن داوطلبــان پرسشــنامه رضــایت زناشــویی ان

نفر از ایـن زنـان    30کردند که از این بین نمونه پژوهش شامل 
هـاي ورود بـه   که داوطلب شرکت در پژوهش و واجد مالك

هـاي ورود عبـارت بودنـد    مالك. مطالعه بودند، انتخاب شدند
ســال، دارا بــودن مــدرك تحصــیلی  50تــا  18طیــف ســنی : از

ایـن افـراد بـه    . م رضـایت آگاهانـه  حداقل سیکل و تکمیل فـر 
و ) آمـوزش بخشـایش  (صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 

). نفـر  15در هـر گـروه   (قـرار گرفتنـد   ) در لیست انتظار(گواه 
هاي دو گروه از لحـاظ متغیرهـایی مثـل مـدت زمـان      آزمودنی

. اقتصـــادي همتـــا شـــدند   -ازدواج و وضـــعیت اجتمـــاعی 
ه مداخلـه گروهـی   هـاي گـروه آزمـایش شـش جلسـ      آزمودنی

آموزش بخشایش دریافت کردند اما گـروه گـواه در فهرسـت    
دو گروه آزمایش و . اي دریافت نکردندانتظار بودند و مداخله

کنترل، به طور همزمان دو مقیاس رضـایت زناشـویی انـریچ و    
، بالفاصله )پیش آزمون(احترام به همسر را قبل از شروع درمان

مــاه پــس از درمــان  4و ) پــس آزمـون (پـس از اتمــام جلســات 
  .تکمیل کردند) پیگیري(

به منظور رعایت اخالق پژوهش، از کلیـه بیمـاران جهـت    
ــد    ــه کســب ش ــرح پژوهشــی رضــایت آگاهان . شــرکت در ط

اطالعات پژوهش تنها در اختیـار محققـین بـود و صـرفاً بـراي      
از آنجــا کــه  . هــا اســتفاده گردیــد  مقاصــد پژوهشــی از آن 

در معـرض مداخلـه قـرار نگرفتنـد،      هاي گروه کنترلآزمودنی
پس از اتمـام دوره پیگیـري، بـراي ایـن افـراد برنامـه آمـوزش        

هـاي زنـدگی برگـزار گردیـد کـه در صـورت تمایـل        مهارت
  . توانستند در آن شرکت کنند می

بیشترین فراوانی تحصیالت در گروه آزمـایش مربـوط بـه    
براي مقطع کارشناسی و کمترین آن سیکل و بیشترین فراوانی 

ــیکل     ــرین آن س ــع کارشناســی و کمت ــز مقط ــرل نی ــروه کنت گ

هـا در ایـن پـژوهش شـامل زنـان متأهـل بـا         آزمودنی. باشد می
  .بودند 15/36میانگین سنی

  : ها از ابزارهاي زیر استفاده شدجهت گردآوري داده 
این ابراز توسط اولسـون   :پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

سؤال  115لی این پرسشنامه از فرم اص. ساخته شد) 33)(1983(
ها عبارتنـد  خرده مقیاس. خرده مقیاس تشکیل شده است 12و 
ــف آرمــانی، رضــایت زناشــویی، مســائل شخصــیتی،  : از تحری

ارتباط، حل تعـارض، مـدیریت مـالی، اوقـات فراغـت، رابطـه       
هاي مساوات طلبـی،  جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، نقش

  ).33(گیري مذهبیجهت
هـاي پرسشـنامه   اصلی بـا توجـه بـه زیـاد بـودن سـؤال      فرم 

شـد، بنـابراین   هـا مـی  موجب خستگی بیش از اندازه آزمـودنی 
فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیـه کـرد کـه     )34(سلیمانیان

نمره باال در این پرسشنامه نشانه رضایت . سؤال است 47داراي 
در مطالعه . تو نمره پایین نشانه نارضایتی از رابطه زناشویی اس

روایی محتـوایی ایـن ابـزار توسـط متخصصـان      ) 34(سلیمانیان 
ــرار گرفــت    روان ــورد تائیــد ق ــی م ــریب پایــایی  . شناس و ض

  .گزارش شد93/0
پرسشنامه احترام بـه همسـر کـه    : پرسشنامه احترام به همسر

توســط دانــش و حیــدریان ســاخته شــده اســت  1385در ســال 
ي همسر قائل هستند را مـورد  ، میزان احترامی که افراد برا)35(

این ابزار بر اساس عوامل زیر ساخته شده . دهدسنجش قرار می
هــا، افکــار، نیازهــاي ارزش قائــل شــدن بــراي صــحبت: اســت

هــا و هــاي روانــی، غــمجســمانی، نیازهــاي روانــی، حساســیت
ها، وسایل و اشیاي مربوطـه و همچنـین محترمانـه رفتـار     شادي

حساسات درونی مبتنی بـر احتـرام یـا    کردن با همسر، افکار و ا
ماده است  47این پرسشنامه داراي . عدم احترام نسبت به همسر

تـا   1از (اي لیکرت که هر ماده بر روي یک مقیاس پنج درجه
در مطالعـه دانـش و حیـدریان    ). 35(شـود نمره گذاري مـی ) 5
ــط     ) 35( ــزار توس ــن اب ــوایی ای ــی محت ــاتید   4روای ــر از اس نف

ضریب همسانی درونی این . د تائید قرار گرفتروانشناسی مور
  .به دست آمد 97/0مقیاس 

در پژوهش حاضر از بسـته   :بسته مداخله آموزشی بخشایش
مرحلـه اي دانشـگاه اسـتنفورد کـه      9آموزش بخشـایش طـرح   

محتـوي ایـن   . تدوین شد، استفاده شد) 2001(توسط السکین 
اران بسته پس از ترجمه و هنجار سـازي توسـط عـرب و همکـ    

  .جلسه در هفته اجرا شد 1اي و  دقیقه 90جلسه  6در ) 1390(
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  ساختار کلی جلسات آموزش بخشایش - 1جدول
 محتوي جلسه عنوان جلسه جلسه

آشنایی با عناصر برنامه  اول
 آموزشی و یادگیري آرامش

معارفه، آشناسازي با فرایند، اهداف، مقررات و فواید برنامـه آمـوزش بخشـایش، توضـیحاتی دربـاره خشـم و       
تمـرین  (تباط ان با بخشایش، توضیحاتی درباره تاثیرات خشم بر دستگاه قلبی عروقـی، آمـوزش تمرکزقلبـی   ار

 ) تنفس عمیق، تجسم خاطره اي با همه جزئیات و توجه به احساس آرامش و شادي ناشی از آن

سازي و توانمندسازي  آگاه دوم
 درباره رنجش و بخشش

رنجـش کمتـر، کمتـر    (، تعریف سه جزء اصلی بخشـایش »حافظروکش کردن قلب با پوشش م«اجراي تمرین 
شخصی تلقی کردن و کمتر مالمت کردن، آموزش برنامه توانمند سازي افراد دربرابر تجربه دردناك، تمرین 

یادآوري داستان رنجش با جزئیات و توجه به تغییرات ضربان قلب و تاثیرات کوتاه مـدت و بلنـد   (تجسم منفی
 و عملکرد دستگاه قلبی و عروقیهاي منفی مدت هیجان

نقش افکار در تجربه رنجش  سوم
 یا بخشایش

هاي شکر گذاري به همراه تمرین تنفس عمیـق، توضـیح در مـورد    هاي مثبت، انجام نفستمرین تجسم هیجان
ها، توضیح دوبـاره در مـورد سـه جـزء اصـلی بخشـایش و       هاي اصلی زندگی و تاثیر گذاري کینه بر آنارزش
کر افراد در رنجش افراد، بحث درباره قوانین غیر قابل اجرا، توضیح در مورد دو راه اصلی رسـیدن بـه   نقش تف

 )کشف و مبارزه با قوانین غیر قابل اجرا -2تجسم مثبت یا تمرکز قلبی و  -1(بخشایش 

ها و آگاه سازي درباره راه  چهارم
 موانع بخشایش

، توضـیح  )انـد  اي کـه دیـده   رکز بر امیدها به جاي توجه بر صـدمه تم(هاي مثبت ها و خواستهتمرین تجسم نیت
مجدد درباره برانگیختگی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و قدرت انتخاب افـراد، توضـیح مجـدد دربـاره دو مسـیر      
رسیدن به بخشایش و موانع بخشایش، تمرین در مورد نحوه آماده شدن براي بخشایش، بحث در مورد قـوانین  

 هاي مثبتتمرین تجسم هیجان غیر قابل اجرا،

تمرین مجدد جابجایی شناختی کامل، توضیح دادن و بحث در مورد اینکه احساسـات افـراد توسـط خودشـان      تمرین بازسازي شناختی  پنجم
هـاي مثبـت بـه    قابل کنترل است، آموزش تجسم جابجایی شناختی و سپس تمرین آن، تمـرین تجسـم هیجـان   

 عنوان تکلیف خانگی هاي بین فردي بههنگام تنش

بندي و آماده سازي  جمع ششم
 براي اختتام

 خالصه کردن مطالب، ارزیابی نهایی، اختتام برنامه آموزش بخشایش

 

  
هاي دو گروه آزمایش و کنترل، در مراحل پیش ت زناشویی آزمودنییهاي احترام به همسر و رضامیانگین و انحراف معیار نمره - 2جدول 

 آزمون، پس آزمون و پیگیري

  مرحله
 

 گروه
 رضایت زناشویی احترام به همسر

 )انحراف معیار±(میانگین )انحراف معیار±(ین میانگ

  آزمون پیش
 

)±78/2( 41/48 )± 08/2( 06/97 آزمایش  

 )±32/2( 18/50 )± 58/1( 12/98 کنترل

  آزمون پس
 

 )±21/2( 12/123 )± 38/3( 11/191 آزمایش

 )±92/1( 09/58 )± 07/4( 01/110 کنترل

  پیگیري
 

 )±96/2( 46/125 )± 54/4( 23/198 آزمایش

 )±41/3( 17/59 )± 21/2( 17/107 کنترل

 

صورت گرفته در ایـن پـژوهش طـی شـش جلسـه       مداخله
در ) دقیقـه  120-90هر هفته یک جلسـه و هـر جلسـه    (متوالی 

. مرکز مشاوره مهرورزان پویا در شهرستان بابـل انجـام گرفـت   
. دشناس بالینی آموزش دیده اجرا شـ مداخله توسط یک روان

  .نشان داده شده است 1جدول محتواي جلسات در 
نسـخه   SPSS افـزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

  .و به روش تحلیل کواریانس چند متغیري انجام گرفت  20

  ها یافته
هـاي احتـرام بـه    میـانگین و انحـراف معیـار نمـره     2جدول 

آزمایش هاي دو گروه همسر و رضایت زناشویی در آزمودنی
و کنترل را در مراحل پـیش آزمـون، پـس آزمـون و پیگیـري      

  .دهدنشان می
هـاي احتـرام بـه همسـر و     در گروه آزمایش، میانگین نمره

گیري نسـبت بـه   رضایت زناشویی در مرحله پس آزمون و پی
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هاي گـروه  آزمودنی درزناشویی احترام به همسر و رضایت هاي پس آزمون نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روي میانگین نمره -5جدول 

  آزمایش و کنترل
 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغیر وابسته

 >001/0 18/19 12/559 1 12/559 احترام به همسر

 >001/0 892/19 66/591 1 66/591 رضایت زناشویی

  
هـاي گـروه   آزمـودنی  دراحترام به همسر و رضـایت زناشـویی   هاي پیگیري نمره نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روي میانگین -6جدول 

  آزمایش و کنترل
 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغیر وابسته

 >001/0 97/17 197/734 1 197/734 احترام به همسر

 >001/0 30/22 121/834 1 121/834 رضایت زناشویی

 

در حالی کـه تغییـر چنـدانی    . مرحله پیش آزمون افزایش یافت
   .)2جدول (در گروه کنترل مشاهده نشد 

ــین معنــی ــین نمــرهجهــت تعی هــاي گــروه داري تفــاوت ب
ــه همســر و   آزمــایش و کنتــرل در دو متغیــر وابســته، احتــرام ب
رضایت زناشویی، از روش تجزیه و تحلیـل کوواریـانس چنـد    

   .استفاده شد) MANCOVA(متغیري 
 هــاي متغیرهــاي در ابتــدا بــراي بررســی همگنــی واریــانس

اسـتفاده   از آزمـون لـوین   احترام به همسر و رضایت زناشـویی 
ها جهت تحلیل نتایج نشان داد که فرض همگنی واریانس. شد

  .)3جدول ( کوواریانس چند متغیره محقق شده است
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مـانکوا بـر روي   ، 4جدول 

احتـرام بـه همسـر و رضـایت      هـاي پـس آزمـون   میانگین نمـره 
ترل با کنترل پـیش  هاي گروه آزمایش و کنزناشویی آزمودنی

  .دهدآزمون را نشان می
بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهـاي وابسـته در   

بنـابراین حـداقل   . تفاوت معناداري دیده شـد  >p 001/0سطح 
ــه همســر و رضــایت  (در یکــی از متغیرهــاي وابســته  ــرام ب احت

جهـت  . داري وجود دارد، بین دو گروه تفاوت معنی)زناشویی
این تفاوت، دو تحلیل واریانس یک راهـه در مـتن   پی بردن به 

  .درج گردیده است 5جدول مانکوا انجام گرفت که در 
هاي آزمایش و کنترل در پس آزمون، از تفاوت بین گروه

لحاظ متغیرهاي احترام به همسر و رضایت زناشویی در سـطح  
001/0 p< بر این اساس آموزش بخشـایش باعـث   . معنادار بود

ن احترام به همسـر و رضـایت زناشـویی در گـروه     افزایش میزا
تفـاوت   ).5جدول (آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است 

هاي آزمایش و کنترل در مرحلـه پیگیـري، از لحـاظ    بین گروه

  آزمون لویندر  احترام به همسر و رضایت زناشوییهاي داري متغیرسطوح معنی - 3جدول
 سطح معناداري Fنسبت  درجه آزادي کامل درجه آزادي متغیرها

 23/0 18/1 24 1 ترام به همسراح

 69/0 113/0 24 1 رضایت زناشویی

  
هاي گروه احترام به همسر و رضایت زناشویی آزمودنی هاي پس آزموننتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مانکوا بر روي میانگین نمره - 4جدول 

  آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون

 داريسطح معنا  خطا F df  df مقدار نام آزمون

 >001/0 22 3 563/7 442/0 اثرپیالیی

 >001/0 22 3 563/7 524/0 المبداي ویلکز

 >001/0 22 3 563/7 757/0 اثر هتلینگ

 >001/0 22 3 563/7 761/0 بزرگترین ریشه روي
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هــاي احتــرام بــه همســر و رضــایت زناشــویی در ســطح  متغیــر
001/0p<  ــود ــادار ب ــث   . معن ــایش باع ــوزش بخش ــابراین آم بن

رام بــه همســر و رضــایت زناشــویی گــروه افــزایش میــزان احتــ
  ).6جدول (ماهه شده است  4آزمایش در مرحله پیگیري 

  
  بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بخشایش در 
احترام به همسر و رضایت زناشویی در زنـان داراي مشـکالت   
زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرسـتان بابـل انجـام    

حاضــر نشــان داد کــه مداخلــه آمــوزش  نتــایج پــژوهش . شــد
بخشایش باعث افزایش احترام به همسـر و رضـایت زناشـویی    

این افزایش بعد از گذشت چهـار مـاه همچنـان    . گردیده است
  . تداوم داشت

ــه  ــن یافتـ ــی    ایـ ــات قبلـ ــی از مطالعـ ــایج بعضـ ــا نتـ ــا بـ هـ
همسو است که نشان ) 21،28،36،37، 20، 19، 10،12،15،18(

ــد، آمــوزش بخشــا ــر  دادن یش در کــاهش خشــم و تحلیــل بهت
ــت     ــین و در نهای ــط زوج ــالح رواب ــویی، اص ــات زناش تعارض
. دستیابی به رضایتمندي و سازگاري زناشویی بهتر، موثر است

ــر اهمیــت    ــز ب ــالینی نی بســیاري از متخصصــان و روانشناســان ب
بخشایش در افزایش رضایت زناشویی و کاهش عواطف منفی 

  ). 38-40(کنند مرتبط با آن تأکید می
با توجه به این که یکی از عوامل مهـم در بـروز نارضـایتی    
 زناشویی، خشم و عواقب ناشی از آن است، بنـابراین در بسـته  

ــق، بخــش عمــده  ــه شــده در ایــن تحقی ــاثیر آموزشــی ارائ ي ت
هـاي شــناختی همچــون  آمـوزش بخشــایش از طریـق آمــوزش  

اخلـه در  ها و پیامـدهاي آن و مد آشنایی با مفهوم خشم و نمود
هـاي مثبـت و   بعد هیجانی و رفتاري نظیر تمرین تجسم هیجـان 

شرکت کنندگان در فرایند مداخله یـاد  . تمرینات تنفسی است
توانند در انتخـاب هیجانـات و احساسـات خـود     گرفتند که می

مثبـت بیشـتري    دخیل باشـند، خشـم خـود را کنتـرل و هیجـان     
طح بـاالیی از  نسبت به همسر خـود ابـراز کننـد و در نتیجـه سـ     

  .رضایت زناشویی را تجربه کنند
جا که کاهش رفتار خشونت آمیـز بـه بهتـر    همچنین از آن

کنـد، شـرایط بـراي ایجـاد     شدن الگوهاي ارتباطی کمک مـی 
هـا  ارتباط بین همسران و بـروز احساسـات و عواطـف بـین آن    

شود کـه ایـن ممکـن اسـت همسـران را بـه تصـمیم        تسهیل می
ل دادن الگوهاي رفتاري جدید تشـویق  گیري مجدد براي شک

 ).7(کند 

در پژوهش حاضر تأثیر آموزش بخشایش بر مولفه احترام  
توان گفت که در تبیین این نتیجه می. دار بودبه همسر نیز معنی

بسیاري از مشـکالت زناشـویی، حاصـل عـدم ارتبـاط صـحیح       
ــت     ــدیگر اس ــا یک ــین ب ــی زوج ــی و غیرکالم ــین . کالم زوج

رتباط خود به صورت تکانشی و هیجانی و بدون ناسازگار در ا
احترامی به آن بی کنند که معموالً پیامدتنظیم هیجانی رفتار می

. گرایانه و آمرانه اسـت هاي انتقام جویانه، سلطهیکدیگر، رفتار
مسلماً چنین ارتباطات معیوبی به کاهش عشق و عالقه و احترام 

. شـود تر زوجین مـی به همسر و در نهایت سبب ناسازگاري بیش
جا که در جلسات آموزش بخشایش پژوهش حاضر، بـه   از آن

شود که از شدت صـدمه و آزار ادراك  افراد آموزش داده می
شـود کـه ارزیـابی واقـع     هـا کمـک مـی   شده بکاهنـد و بـه آن  

هـاي  تري از حادثه داشته باشند تـا بـدین ترتیـب واکـنش     بینانه
  ). 37(هیجانی منفی زوجین را تعدیل کند 

ــراد      از آن ــایش، اف ــی بخش ــات آموزش ــه در جلس ــا ک ج
تـري از حادثـه داشـته باشـند،     آموزند که ارزیابی واقع بینانه می

یابـد و  شدت ادراك افراد از صدمه و آزاردیدگی کاهش مـی 
). 35(گرد بدین ترتیب واکنش هیجانی ناشی از آن تعدیل می

ی، خشـم،  عـدالت فرد در فرایند رنجش، احساساتی همچون بـی 
صدمه دیدگی، بیان این احساسات براي دوسـتان و همکـاران،   
بازخوانی حادثه، فکر کردن در مورد آن و در نهایت حرکـت  

از طریـق  . کنـد به سمت پردازش این احساسات را تجربـه مـی  
ها در فرایند آمـوزش بخشـایش، ارزیـابی    آموزش این مهارت

توانـد منجـر بـه    یکند که این مـ فرد از وقایع و روابط تغییر می
  .بازسازي رفتار زوجین در ارتباط با یکدیگر شود

از طرفی در فرایند بخشایش، آگاهی نقش بسیار مهمـی را  
ــی  ــا م ــدایف ــرش  . کن ــایش، نگ ــوزش بخش ــیر آم ــاي در مس ه

شـوند،  مهرورزي، شفقت و مراقبت به طور آگاهانه درگیر می
هـاي  که این به نوبه خـود بـه افـزایش کنتـرل فـرد بـر واکـنش       

هیجانی، برانگیختگی جسـمانی ناشـی از نگرانـی و رفتارهـاي     
در این شرایط فرد قادر خواهـد بـود   . رساندخودکار، یاري می

با پذیرش بیشتر و قضاوت کمتر به آسیب وارد شده در روابط 
ــار   ــیار افکـ آشـــفته بنگـــرد و از الگوهـــاي نابهنجـــار و ناهشـ

هـا  زا همچون نارضایتی و رنجش پرهیز کند کـه ایـن   اضطراب
آمـوزش  . تواند منجر به افزایش میزان احترام به همسر شودمی

ــردازش      ــد پ ــه در فراین ــق مداخل ــین از طری ــایش، همچن بخش
هیجانات منجر به تعدیل هیجانات منفـی و روابـط ناخوشـایند    

نمـودن الگوهـاي هیجـانی    شود که این امـر از طریـق فعـال   می
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ین و ایجــاد اطالعــات جدیــد در طــی جلســات آمــوزش  پیشــ
  ).7(شود بخشایش و تمرینات مربوطه حاصل می

توان گفت کـه  در تبیین اثربخشی این مداخله همچنین می
در جلســات آموزشــی بخشــایش، دگرگــونی در ادراکــات و  

ي این تغییرات، الگوي به واسطه. افتدنگرش و عقاید اتفاق می
گیـرد کـه یکـی از    در افراد شـکل مـی  ارتباط سازنده جدیدي 

سـاز ایجـاد   ترین عوامل در برابر استرس و زمینـه کنندهحفاظت
بنـابراین منطقـی بـه    . احترام و پایداري زندگی زناشویی اسـت 

رسد که آموزش بخشایش بر ارتقاء احترام به همسـر و  نظر می
در نتیجه افزایش رضـایت زناشـویی نقـش مـوثر داشـته باشـد       

)40.(  
مطالعــه بــر روي ، اجــراي هــاي ایــن مطالعــهدودیتمحــاز 

تعــدادي از زنــان در دســترس مراجعــه کننــده بــه یــک مرکــز  
ــان      ــه زن ــه ب ــن مطالع ــایج ای ــیم نت ــابراین تعم ــاوره اســت بن مش

. هاي دیگر و به مردان بایـد بـا احتیـاط صـورت گیـرد      جمعیت
ــا   پیشــنهاد مــی ــه ب ــن مداخل ــی، ای گــردد کــه در مطالعــات آت

همچنـین  . اختی دیگر مورد مقایسه قرار گیردمداخالت روانشن
شــود کــه نتــایج ایــن پــژوهش در مشــاوره قبــل از توصــیه مــی

  .ازدواج، مشاوره زناشویی و مشاوره قبل از طالق به کار رود
  

  سپاسگزاري
این مقاله با کمک هزینه مؤسسه مهرورزان پویا وابسـته بـه   

له وســی کــه بــدین اداره بهزیســتی بابــل آمــاده گردیــده اســت
  .شود قدردانی می

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته [
  .]است

  
  نابعم

1. Mosavi SA. Practical family therapy with systematic 

approach. Tehran: Alzahra University. 2011. [Persian]  

2. Gottman, J. What predicts divorce? The relationship 

between marital processes and marital outcomes. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1994. 

3. Markman HJ. The longitudinal study of couple’s 

interactions: implication for understanding and 

predicting the development of marital distress. New 

York: Guilford press.1984. 

4. Brotherson SE, Duncan WC. Rebinding the ties that 

bind: Government efforts to preserve and promote 

marriage. FAM RELAT. 2004; 53(5): 459-468.  

5. Goddard HW, Olson CS. Cooperative extension 

initiatives in marriage and couples education. FAM 

RELAT. 2004; 53 (5): 433-439. 

6. Hamidi F, Abbasi Makwand Z, Mohamad Hosseini Z. 

Couple Therapy: Forgiveness as an Islamic approach in 

counseling. Soci Behav sci. 2010; 5: 1525-1530. 

[Persian]  

7. Arab A, Shahidi S, Bagherian F. Effectiveness of 

forgiveness training on the anger and its component in 

the married people. J Appl Psychol. 2012; 5(4): 7-25. 

[Persian]  

8. Horwitz AV, Helen RW, Sandra HW. Becoming 

married and mental Health: A longitudinal study of as 

cohort of young adults. MARRIAGE FAM. 1997; 58: 

895 - 907.  

9. Hoseini Ghafari F, Ghanbari HashemAbadi B, Agha 

Mohammadian Sherbaf H. Comparison of 

effectiveness of group psychotherapy based on the 

choice theory and Systematic Motivational treatment in 

increase of marital satisfaction. STUD Educ Psychol. 

2009; 9(2): 65-78. [Persian] 

10. Karairmak O, Guloglu B. Forgiveness and PTSD 

among veterans: the meditating role of anger and 

negative affect. Psych Res. 2014; 219 (3): 536- 542. 

11. Wallerstein JS, lewis J, Blakeslee S. The unexpected 

legacy of divorce. New York: Guilford press. 2000.  

12. Hamid N, Dehghani M. Effectiveness of a religion-

centered transactional analysis training on attachment, 

respect to spouse and marital satisfaction. 

Ravanshenasi-va- Din. 2013; 5(4), 23-40  . [Persian]  

13. Cradoc CAE. Relationship between attitudinal 

similarity couples satisfaction in married and defector 

couples. Australian J psychol. 2007; 43: 11-16. 

14. Peterson R, Gfeen S. Families first Keys to successful 

family functioning communication. Available from: 

http: // www. Ext. vtedual pubs/ family. 2009; 092-350. 

15. McCullough ME, Fincham FD, Tsang JA. Forgiveness, 

forbearance and time: the temporal unfolding of 

transgression-related interpersonal motivations. J Pers 

Soc Psychol. 2003; 84: 540–557. 

16. Mccullough ME, Worthington E L, JR, Rachal KC. 

Interpersonal forgiving in close relationships. J Pers 

Soc Psychol. 1997; 73(2): 321- 360. 



37 

  

  
  محمد آهنگرکانی و علی درختکار 

 

 

37

ال 
س

ت و
بیس

/ دوم
مار
ش

 / 1 ه 
هار 

ب
139

5
  

V
ol

. 2
2 

/ N
o.

 1
 / 

Sp
rin

g 
20

16
   

  

17. Chan DW. Subjective well-being of Hong Kong 

Chinese teachers: The contribution of gratitude, 

forgiveness, and the orientations to happiness. TEACH 

TEACH EDUC. 2013. 32: 22- 30. 

18. Fincham FD, Hall J, Beach SR. Forgiveness in 

marriage: Current status and future direction. Fam 

Relat. 2006; 55: 415-427. 

19. Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualization 

of a healthy attitude toward on self. ISSI. 2003; 2: 85- 

101. 

20. Backus LN. Establishing links between desecration, 

forgiveness and marital quality during pregnancy 

[dissertation].[Ohio]: Bowling green State University; 

2009. 91p. 

21. Carr A. Positive psychology. Handbook of psychology. 

New York: Brunuen- Rutledge press. 2004. 

22. Johnson L, Kaufhold JA. The analysis of the emotional 

intelligence skills and potential problem. Areas ELEM 

Edu. 2005; 4 (125): 615. 

23. Marrioh BH, Amato PA. Comparison of high and low 

distress Marriages that End in divorce. Marriage Fam. 

2007; 3(69): 621- 638. 

24. Park JH, Enright RD, Essex MJ, Waxler C, Klatt JS. 

Forgiveness intervention for female South Korean 

adolescent aggressive victims. J Appl Dev Psychol. 

2013; 34 (6): 268- 2760. 

25. Nateghian S, Mollazadeh J, Godarzi MA, Rahimi CH. 

Forgiveness and marital satisfaction in combat veterans 

with post-traumatic stress disorder and their wives. 

Fundam J Ment Health. 2009; 10(37): 23-46. [Persian] 

26.  Harris AHS, Luskin F, Norman SB, Standard S, 

Bruning J, Evans S. Effects of a group forgiveness 

intervention on forgiveness, perceived stress, and trait 

anger. J Clin Psychol. 2006; 62(6): 715 -733. 

27. DiBlasio FA, Benda BB. Forgiveness intervention with 

married couples: two empirical analyses. J Psychol 

Christ. 2008; 27(2): 150 -158. 

28. Fayyaz F, Besharat MA. Comparison of forgiveness in 

clinical depressed, non-clinical depressed and normal 

people. SOC BEHAV SCI. 2011; 30: 89 -93. 

29. Shapiro AF, Gottman JM, Carrére S. The baby and the 

marriage: Identifying factors that buffer against decline 

in marital satisfaction after the first baby arrives. J Fam 

Psychol. 2000; 14(1): 59-70. 

30. Douglass IV, Frazier M, Douglass R. The Marital 

Problems Questionnaire (MPQ), a short screening 

instrument for marital therapy. JFI.1995; 17: 386- 407. 

31. Shokohiyekta M, Zamani N, Parand A, Akbari 

Zardkhaneh S. Effectiveness of anger management 

training on parents’ anger expression and control. DEV 

PSYCHOL. 2011; 7(26): 137-146. [Persian]  

32. Asia SG, Olson DH, David H. Five types of marriage; 

an empirical typology based on ENRICH. Fam J. 1993; 

1: 196-207. 

33. Olson, D. Circumflex Model of Marital and Family 

Systems. J Fam Ther. 2000; 22(2): 144–167. 

34. Soleimanian A. Effect of irrational beliefs based on 

cognitive approach on marital dissatisfaction. 

[Dissertation]. [Tehran]: Tarbiat Moalem University; 

1994. [Persian] 

35. Danesh E, Heidarian M. Relationship between Mutual 

respect and spouses ‘marital satisfaction in Qom city. 

COUNS RES DEV. 2006; 5(18): 59-76. [Persian]  

36. Fincham FD, Beach SRH, Davila J. Forgiveness and 

conflict resolution in marriage. J Fam Psychol. 2004; 

18(1): 72-81. 

37. Worthington EL, Jenningz DJ, DiBlasio FA. 

Interventions to promote forgiveness in couple and 

family context: conceptualization, review, and analysis. 

J Psychol Theol. 2010; 38(4): 231 245.  

38. Lin WF, Mack D, Enright RD, Krahn D, Baskin TW. 

Effect of forgiveness therapy on anger, mood, and 

vulnerability to substance use among inpatient 

substance-dependent clients. J Cons Clin Psychol. 

2004; 72(6): 1114–1121. 

39.  Enright RD. Enright Forgiveness Inventory. 

Redwood City, CA: Mind Garden. 2004. 

40. kamari S, shahidi SH, Ahangarkani M. The 

relationship between marital values and religion 

orientation with family structure in male and female 

married individuals. J Res Behave Sci.2014; 12(2) 

 

 



38 

  

  
  ییزناشو تیدر احترام به همسر و رضا شیش بخشاآموز ریتأث 

 

 

38

سال 
بیست و

دوم
 /

شمار
 ه 

1 / 
بهار 

1395
  

V
ol. 22 / N

o. 1 / Spring 2016
   

  

 

 
 

 
 

The Effect of Forgiveness Training on the Level of Respect to Spouse  
and Marital Satisfaction in Women with Marital Problems 

  
 

Abstract 
Objectives: The aim of the present research was to determine the effect of 
forgiveness training on respect to spouse and marital satisfaction in women 
with marital problems. Method: This is an experimental study with pre-and 
post-test and follow-up with a control group. The population consisted of all 
the married women referred to Babol city counselling center. The sample 
included 30 married women selected using convenience sampling method and 
after matching were randomly assigned to either experimental or control group. 
Both groups completed the respect to spouse and marital satisfaction 
questionnaires at pre-and post-test, and follow-up. The experimental group 
received forgiveness training for six 90-minute sessions and control at group 
were placed on a waiting list and received no intervention. Data were analyzed 
using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results: The results 
showed a significant effect of forgiveness training on promotion of respect to 
spouse and marital satisfaction in experimental group compared to controls at 
post- test and at four-month follow-up (p<0.001). Conclusion: Forgiveness 
training as a cognitive behavioral approach through changing the individual’s 
cognition and behavior has an important role in improving couples’ relations. 

Key words: forgiveness; respect to spouse, marital satisfaction 
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