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 گروهي هبررسي تأثير مشاور

 مبتني بر بخشش بر رضايت زناشويي
 *پوررحيم حميدي

 چكيده

 شناسي کانون توجه قرار گرفتهه،بخشش، موضوعي است که به تازگي در ادبيات روان

ژوهش حاضر، بررسهي هاي تجربي کمي دربارة آن انجام شده است. هدف پاما پژوهش

گروهي مبتني بر بخشش، بر رضهاتت زناشهوتي اسهت. روح تق،يه ، مشاوره تأثير 

اند گروهي( بود. ابزارهاي پژوهش عبارتبين ـ گروهيآزماتشي با طرح آميخته )درون

زا تها هاي بهاق،وة مشه  ارزتهابي زمينههاز م،ياس رضاتت زناشوتي )انرتچ( که براي 

هاي قوت و پرباري رابطة زناشوتي و به منزقة تک ابزار معتبهر پژوهشهي بهراي زمينه

گيرد، و م،ياس بخشش، که بهراي سهنجش بررسي رضاتت زناشوتي استفاده قرار مي

بخشش فرد خهاطي طراحهي شهده اسهت. نمونهة تق،يه  شهام  ده زور از افهراد 

تگهر در ه مرکز مشاوره بودند. پنج زور در گروه آزماتش و پهنج زور دکننده بمراجعه

گروه کنترل به طور تصادفي جاتگزتن شدند. در قاقه  مشهاوره گروههي، در بي هت 

ها آموزح داده شد. تقلي  وارتانس نشان داد که گروه ساعت، مهارت بخشش به زور

و هم در مهارت بخشهش، آزماتش در م،ات ه با گروه کنترل، هم در رضاتت زناشوتي 
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 مقدمه

های های مختلـ  بـوده اسـت. ريشـ يکي از واژگان فرهنگ 1های متمادی، بخششدر طول قرن

دچار اشتباه شد ـ از ميوه  توان يافت. زماني ك  حضرت آدمبخشش را در بسياری از مذاهب مي

ممنوع  خورد و از بهشت هبوط پيدا كرد ـ مورد رحمت خداونـد قـرار گرفـت و بخشـيده شـد. 

حسادت برادران حضرت يوس  موجب شد ك  او را ب  چاه بيندازند؛ اما بعدها زماني ك  حضرت 

 يوس  در اوج اقتدار بود، آنها را بخشيد.

تـوان يـ  ها و اديان مختل  متفاوت باشد، امـا مينگبسا معنا و مفهوم بخشش در فرهچ 

دار بـودن اسـت. بـا وجـود ريشـ  2اتفاق نظر اساسـي در مـورد آن يافـت و آن آزادی از گذشـت 

شناسـان، ، بخشش توجـ  روان1980های بخشش، تا اين اواخر توجهي ب  آن نشده بود. از سال

ايد اين توج ، بازتابي از محيط اجتماعي درمانگران و پژوهشگران را ب  خود جلب كرده است. ش

دهــد؛ محي ــي كــ  ط يــان و ت ييرهــای آشــکار فرهنگــي و اجتمــاعي از انســان را نشــان مي

شناسـان بـ  بخشـش، تـ  ير شناسي مثبت نيز در توجـ  روان. جنبش روان3های آن استويژگي

 .4های مثبت انسان استبسزايي داشت  است؛ بخشش يکي از قابليت

هـای تواند ب  سالمت كم  كنـد، انگيـزب بسـياری از پژوهشفرض ك  بخشش مياين پيش

حوزب بخشش شده است. برای درک بيشتر ت  ير بخشش بر سـالمت، بهتـر اسـت پاسـا م ابـ  

های قلبي توزی را در نظر گرفت. اين پاسا يکي از عوام  بيماریبخشش، يعني دشمني و كين 

ترين ت  ير بخشش بر سالمت روانـي، كمـ  بـ  بهبـود مهمـ عروقي و دردهای مزمن است؛ اما 

. در قـرآن كـريم، آيـاتي وجـود دارد كـ  اهميـت 5كيفيت ارتباطات و مناسبات بين فردی است

 كنيم:.دهد ك  ب  برخي از آنها اشاره ميبخشش را در زندگي اجتماعي و فردی نشان مي

ك  ب  طـور آشـکار يـا پنهـان انجـام سورب نسا، خداوند انسان را ب  عم  ني ،  149در آية 

های ديگـران كند )اٍن تُبدوا خَيراً ....( و سپس ب  عفو و بخشش در برابر بدیشود، تشويق ميمي

های ديگران درگذريد، بـ  اگر از بدی»كند ك  )تَعفوا عَن سوءٍ ...( ت كيد، و در پايان آي  بيان مي

 .6«آن صفت عفو با داشتن قدرت بر تالفي استايد و يکي از صفات كمالي  خداوند متص  شده

را بـ  در پـيش گـرفتن عفـو و بخشـش  سورب اعراف، خداوند رسـول اكـرم 199در آية 

تر از ايـن آيـ  ای جامعدر قرآن كريم آي  كند. ب  فرمودب امام صادق)خُذِالعَفو ....( سفارش مي

از جبرئيـ  تويـي ، و شـيوه  ر اكرمدربارب مکارم اخالق نيست. وقتي اين آي  نازل شد، پيامب

از كسي ك  ب  تو ظلم كرده درگذر، »عم  ب  اين آي  را درخواست كردند. جبرئي  پيام آورد ك  

 7.«و با كسي ك  با تو ق ع راب   كرده است، ارتباط برقرار كن

بختي خـانواده دو نـوم م ـررات قرآن برای ت مين آسايش و آرامش انسان و سعادت و نيـ 
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كند: ح وقي و اخالقي يا بـ  عبـارت ديگـر اجتمـاعي، و فـردی. در م ـررات ح ـوقي و ئ  ميارا

گون  ك  هست رعايت شود؛ كند ك  حق بايد هماناجتماعي، قرآن كريم اين ح ي ت را بيان مي

ناپذير است، با برخي م ررات عـاطفي و اما از آنجا ك  قوانين ح وقي ب  تنهايي خش  و انع اف

سوره ب ـره، نخسـت ح ـوق و  237سازد. ب  همين دلي ، در آية تر ميندگي را انسانياخالقي، ز

در  كند و سپس آنان را ب  گذشت، ايثار، فـداكاری و بخشـش حتـيحدود زن و مرد را بيان مي

خواند. اين آيـ  اهميـت بخشـش را در روابـط زناشـويي تـا آنجـا ن تَعفوا ...( فرا مي)و اَهنگام طالق 

كند ك  حتي طالق و جدايي نبايد مانع عفو و بخشش شود. ب  عبارت ديگـر، بخشـش نـ  ترسيم مي

تنها در طول زندگي زناشويي، بلک  هنگام جدايي نيز م رح است. امروزه پيامدهای منفـي طـالق بـر 

(، يکـي از پيامـدهای منفـي طـالق 2000همگان آشکار است. بـ  نظـر انرايـت و فيتزگيبـونز )

و  8تواند تهديدی برای سالمت فرد و جامع  ب  شمار رود. بخشش نـوعي ت ـوااست. خشم مي« خشم»

تواند در افزايش كيفيت زندگي زناشويي فضيلت است ك  در تمام اديان وجود دارد و ن  تنها مي

 های ناشي از طالق را نيز كاهش دهد.تواند آسيبو پيشگيری از طالق مؤ ر باشد، بلک  مي

های متفـاوتي از آن ارائـ  نظر وجود دارد و تعري ی بخشش، اختالفسازدر تعري  و مفهوم

ها و شده است. فرآيند كاهش خشـم، كـاهش ناريـايتي يـا تنفـر از ديگـران، آزادی از قضـاوت

ها، و تالش برای التيام های آموخت  و عادی نسبت ب  موقعيتهای گذشت ، آزادی از پاساادراک

. بيشتر پژوهشـگران بخشـش را نـوعي رفتـار 9اندای ارائ  شدهههای گذشت  از جمل  تعري زخم

دانند ك  نداشـتن آن بـ  فشـار روانـي و آسـيب و داشـتن آن بـ  سـالمت مربـوط مي 10ان باقي

و فراموشـي اشـتباه گرفـت.  14چشـم پوشـي 13عفـو قـانوني، 12. بخشش را نبايد بـا مصـالح ،11شودمي

ی شـناختي، احساسـي و رفتـاری فـرد در هافردی است ك  در آن جنب بخشش فرآيندی درون

 كنـد. تعريفـي كـ  بيشـتر مـورد توافـق اسـت عبـارت اسـت از:برابر خ ا و خ اكار ت ييـر مي

شـود و گيری، خشـم و انت ـام نسـبت بـ  فـرد خ اكـار ميانگيزشي ك  سبب كـاهش كنـاره»

اسـات . كـاهش احس15«احساسات مثبت را افزايش داده و جايگزين احساسـات منفـي مـي نمايـد

های بخشـش اسـت كـ  بيشـتر مـورد توافـق ترين جنب منفي و افزايش احساسات مثبت، مهم

. در پژوهش حاير، از ابزاری ك  توسـط رای و همکـاران بـرای سـنجش بخشـش سـاخت  16است

ايم. بنابراين، در تعري  بخشش، بـر دو جنبـة كـاهش احساسـات منفـي و شده است، بهره برده

 شود ك  در ساخت ابزار در نظر گرفت  شده است.كيد ميافزايش احساسات مثبت ت 

تـوان آنهـا را در چهـار های مختلفي دربارب بخشش م رح شده است كـ  ميالگوها و نظري 

 . الگوهـای فرآينـدی؛ 2شـناختي؛ های روان. الگوهای مبتني بر نظريـ 1بندی كرد: طب   دست 

شناسي بخشـش. در ايـن بـين، الگوهـای تيپ . الگوهای مبتني بر4. الگوهای مبتني بر رشد؛ 3
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ای(، بيشترين توج  پژوهشگران را ب  خود جلب كـرده، و تح ي ـات بيشـتری )مرحل  17فرآيندی

گيـرد. بـا تکيـ  بـر ايـن را جهت داده است. الگوهای فرآيندی چهار تا شـش مرحلـ  را دربرمي

مرحلـ  فـرد را بـ  بخشـش ب  توان مراح  بخشش را آموزش داد و ب  تدريج و مرحلالگوها، مي

 .18نزدي  كرد

اند؛ مانند الگوی ای گوناگوني را م رح كردهپژوهشگران و درمانگران مختل  الگوهای مرحل 

ــ  ــنج مرحل ــتنپ ــي و ورتينگ ــيب،2002) 19ای ريپل ــادآوری آس ــام : ي ــدلي، 20( ش ــع، 21هم  22تواي

: تخليـ  و بيـان احساسـات ( شـام 1982) 25ای برانداسـماالگوی چهار مرحلـ  24و نگهداری؛ 23عم 

ها و دالي  رفتـاری ديگـران، و منفي، مواجه  با حوادث گذشت  و دردناک، درک نيازها، انگيزش

و بخشـش؛  29جبـران 28درک، 27( شـام : بيـنش،1994) 26ای هـارگريوبخشش؛ الگـوی چهـار مرحلـ 

گيری، كـار، متصـمي 31( شام : آشـکار سـازی،2000) 30ای انرايت و فيتزگيبونز الگوی چهار مرحل 

( شـام : انکـار، سـرزنش خويشـتن، 1387ای سـيدني )و الگـوی شـش مرحلـ  32بخشـي؛و عمق

 34و يکپارچگي. 33قرباني، خشم، بازمانده

و در در پژوهش حاير، از الگوی ريپلي و ورتينگتن بهره گرفتـ  شـده اسـت؛ زيـرا ايـن الگـ

شـش در روابـط زناشـويي تسـهي  بخ تر، و مراحـ  آن بـرایم ايس  با الگوهـای ديگـر جديـد

هـای خـود را از ديگـران م ـرح تر است. در مرحلة يادآوری آسيب، فرد بدی و دلخوریمناسب

پوشي كامال دهد ك  فرآيند بخشش، با فرآيندهايي مانند فراموشي و چشمكند. اين نشان ميمي

هـا اينکـ  آنشـود؛ هـا آمـوزش داده ميمتفاوت است. در مرحلة همدلي، توانايي همدلي بـ  زوج

هـا و داليـ  كند تا انگيزشبتوانند زندگي را از نگاه ديگران ببينند. اين مهارت ب  آنها كم  مي

گيرنـد؛ های خـود را نيـز در نظـر ميرفتاری يکديگر را درک كنند. در مرحلة توايع، افراد بدی

ها دیب  دلي  اين ببسا زيرا هر انساني افزون بر اينک  بدی ديده است، بدی نيز كرده است و چ 

دی بـبخشش دريافت كرده باشد. در مرحلة عم ، مراجع آشکارا همسر يـا فـردی را كـ  بـ  او 

آمـوزد كـ  بـا موقعيتهـای بخشد و در مرحلة نگهداری، يمن ادام  بخشـش، ميكرده است مي

تدريج از  ديده از بدی ديگران، ب ای داشت  باشد. ب  اين ترتيب، فرد آسيبآينده برخورد سازنده

دهـد و احساسـات مثبـت را جـايگزين سرزنش م لق، بـ  ميـ  بـ  بخشـش ت ييـر ادراک مي

 كند.احساسات منفي مي

 25ها، هم جنبة پيشگيران  دارد و هـم جنبـة درمـاني. تنهـا حـدود آموزش بخشش ب  زوج

. 35های پيشگيران  و پربارسازی زندگي زناشويي توج  جـدی شـده اسـتسال است ك  ب  آموزش

كند: يکي بهبود كيفيـت زنـدگي خـانواده و های پيشگيران ، دو هدف عمده را دنبال ميآموزش

. 36انجامـدها در امريکـا بـ  طـالق ميديگری پيشگيری از طالق. حدود چه  درصد اولين ازدواج
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كشور آسيايي، طالق در كشـورهای آسـيايي بـ   7(، دربارب 2005)37براساس بررسي جن هوانگ 

رشـد و ازدواج  %12های اخير طالق ی افزايش پيدا كرده است. در ايران، در سالطور چشمگير

طالق رخ داده است ك  در م ايس  با  8365، 1386ماه اول سال  9كاهش داشت  است. در  22%

 (.1387افزايش داشت  است ) سازمان  بت اسناد و امالک كشور،٪ 4آمار مشاب  سال قب ، 

ب ت  ير بخشش بر سالمت روان تح ي ات تجربـي انجـام شـده حدود ي  ده  است ك  دربار

مـا ا 39؛دهد كـ  بـين بخشـش و ريـايت از زنـدگي، راب ـ  وجـود داردها نشان مي. بررسي38است

دهند ك  ت  ير بخشش در مرحلة پس آزمـون معنـادار نتايج تح ي ات متناقض است. برخي نشان مي

هد. نتايج برخي ديگـر بيـانگر تـ  ير بخشـش در گيری ممکن است افت نشان داست و در مرحل  پي

های متعدد و اساسي در حـوزب بخشـش وجـود دارد كـ  افزون بر اين، پرسش 40.گيری استمرحل  پي

هـای مربـوط ژوهشپ(، 2003همکـاران )و  41هنوز پاسخي ب  آنها داده نشده است. ب  اعت اد سـندايج

زيـرا مـردم  ٰ  ي آن را روشن نکرده است؛ب  بخشش، هنوز ماهيت چندفرهنگي، اجتماعي و دين

 .گرا( درک متفاوتي از آن دارندگرا و فردهای جمعهای مختل  )برای مثال فرهنگفرهنگ
سـازد هايي را م ـرح مي( يمن بررسي ابعاد روان تحليلي بخشش، پرسـش2005) 42هارويتز

تواننـد امـا برخـي نميبخشند، ك  هنوز پاسخي برای آنها پيدا نشده است؛ چرا بعضي زودتر مي
كند؟ دورب رشد چـ  تـ  يری بـر توانـايي گذشت كنند؟ چ  عوام  رواني بخشش را تسهي  مي

باشد؟ آيـا ممکـن  43سازیبخشش دارد؟ آيا ممکن است بخشش ي  نوم مکانيسم دفاعي واكنش
 44است ي  نوم سركوبي خشم باشد؟ چرا بخشيدن اشتباهات والدين برای بعضـي دشـوار اسـت؟

هـای كنند كـ  پژوهشهای ح وقي بخشش، چند پرسش اساسي م رح ميز بررسي جنب پس ا
فراواني بايد دربارب روشن شدن آنها انجام شود؛ مانند اينک  معنا و مفهوم بخشش چيسـت؟ آيـا 
نبود احساسات منفي كافي اسـت؟ آيـا بخشـش سـبب افـزايش خ اهـای فـرد بخشـيده شـده 

فرد رنجيده و خاطي مفيد است؟ آيا افراد يـا خ اهـای  شود؟ در چ  شراي ي بخشش براینمي
هـای استفاده جنسـي و قتـ  ريرقابـ  بخشـش هسـتند؟ انگيزهشکني، سوءخاصي مانند پيمان

كنند، بخشـش را نيـز عدالتي را ت ويت ميزيربنايي بخشش چيست؟ آيا عواملي ك  احساس بي
 دهند؟تحت ت  ير قرار مي

سـازی و افـزايش كيفيـت زنـدگي . پربار1كند: دنبال مي پژوهش حاير س  هدف اساسي را

های م لوبتر درمـان مشـکالت . ارائ  راه3. پيشگيری از تعاريات زناشويي و طالق؛ 2زناشويي؛ 

های ديني و فرهنگي همخواني داشت  باشـد و بـ  دنبـال آزمـايش ايـن دو زناشويي ك  با زمين 

ش ميزان بخش»، «بخشش و كنترل متفاوت استميزان ريايت زناشويي گروه »فريي  است ك  

توان با آمـوزش بخشـش بـا روش ب  عبارت ديگر، آيا مي«. گروه بخشش و كنترل متفاوت است

 ها، ريايت زناشويي و توانايي بخشش را افزايش داد؟مشاورب گروهي ب  زوج
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 روش تحقيق

گروهـي( بـا درونگروهـي ـ نهـای آميختـ  )بياز نـوم طرح 2*3روش تح يق شب  آزمايشي 

های تکراری است. عام  مست   پژوهش، شام  دو س   گروه بخشش و كنترل است كـ  اندازه

گيـرد ميگروهي تح يـق را دربرنيز مت ير درون گيرد. عام  وابست گروهي را دربر ميمت ير بين

 و گـروه بخشـش وگيری تشکي  شده اسـت. هـر دآزمون و پيآزمون، پسك  از س  س   پيش

گيری تحت آزمون قرار گرفتند. گروه بخشش آزمون و پيآزمون، پسكنترل در س  مرحلة پيش

آزمون ب  مدت بيست ساعت تحت مشاوره گروهي مبتني بر بخشش قـرار گرفـت و پس از پيش

 ای صورت نگرفت.در مورد گروه كنترل مداخل 

 آماري جامعه و نمونه

اسـت.  1387شاوره واقع در كـرج در پـاييز   مركز مكننده ب  يهای مراجع جامع  آماری زوج

های آموزشي است. پنج زوج در گـروه بخشـش و نمون  شام  ده زوج داوطلب شركت در كالس

ر پنج زوج در گروه كنترل بـ  طـور تصـادفي گمـارده شـدند. روش انتخـاه نمونـ ، تصـادفي د

 دسترس است. 

 ابزار تحقيق

) ريـايت زناشـويي( ) نـايي، 45ب ـ ، ارتبـاط و خشـنودیم ياس انـري:: پربارسـازی و ت ويـت را

سـاخت   1989ماده و توسط اولسون و همکاران در سال 115(. م ياس اولي  انري: دارای 1379

های قـوت و پربـاری راب ـة زا يا زمين های بال وب مشک شده است. اين ابزار برای ارزيابي زمين 

تبر پژوهشي برای بررسي ريايت زناشـويي اسـتفاده زناشويي در مشاوره و ب  منزلة ي  ابزار مع

خـرده م يـاس )تحريـ  آرمـاني،  11پرسـش دارد كـ  از  47شود. فرم كوتاه اين م يـاس، مي

ريايت زناشويي، ريايت از شخصيت همسر، ريايت از ارتباط، ح  تعارض، ريايت از مـديريت 

سي، ريـايت از تربيـت فرزنـدان، های اوقات فرارت، ريايت از روابط جنمالي، ريايت از فعاليت

 گيری ع يدتي( تشکي  شده است.ريايت از روابط با خويشاوندان و دوستان، و ريايت از جهت

ها بـ  صـورت باشد. پاسا ب  پرسـشم ياس بيانگر ريايت زناشويي مي 11های هرمجموم نمره

گـذاری نمره 5تـا  1ين ها بـای ليکرتي ) كامالً موافق تا كامالً مخال ( است. پرسـشپنج گزين 

دهندب ريايت باالتر است. يـريب همبسـتگي ايـن م يـاس بـا شوند و نمرب باال در آن نشانمي

گزارش شده اسـت و توانـايي تشـخي   41/0های ريايت از زندگي و ريايت خانوادگي م ياس

هـای اسم يهای رايي و نارايي را در كارهای باليني و پژوهشي دارد. يـريب اعتبـار خردهزوج

گـزارش شـده اسـت و در  92/0و  86/0نام  در گـزارش اولسـون و همکـاران بـين اين پرسش
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های متفاوت داخلي توسط مهدويان، ميرخشتي و سليمانيان يـمن هنجاريـابي، اعتبـار پژوهش

ب  دست آمده است. در پژوهش مهدويان، يريب همبستگي پيرسـون بـ  95/0و  62/0آن بين 

بـ  دسـت آمـده اسـت. در  94/0اصل  ي  هفت ( برای گروه مردان و زنـانروش بازآزمايي )ب  ف

 پژوهش حاير، از فرم كوتاه اين م ياس استفاده شده است.

ای ليکرتـي )كـامالً موافـق تـا كـامالً پرسش پنج گزين  15: اين م ياس از 47و46م ياس بخشش

ليـ  عـاملي، برای سنجش بخشش نسبت ب  فرد خاطي طراحي شده است. تح مخال ( تشکي ،

گيرد ك  بيانگر نبود افکار، احساسات هايي را دربرميدو عام  را نشان داده است؛ ي  عام  ماده

و رفتار منفي دربارب فرد خاطي است )نبود منفي(؛ عام  ديگر، بيانگر وجود افکـار، احساسـات و 

های منفي و سارفتار مثبت دربارب فرد خاطي است )وجود مثبت(. بنابراين، م ياس حاير هم پا

هـای بـاال بيـانگر شـود. نمرهگـذاری مينمره 5تـا1ها بـين سنجد. پرسشهای مثبت را ميهم پاسا

برای سنجش واكـنش  1998های پايين نشانة عدم بخشش است. اين م ياس در سال بخشش و نمره

های آن شزنان نسبت ب  بدی ك  در راب ة عاش ان  خود ديده بودند، ساخت  شد؛ اما بعدها پرسـ

ای ت يير پيدا كرد ك  همة افراد و هر نوم بدی را دربرگيرد. بين ايـن م يـاس و م يـاس گون ب 

 48داری،هـای ديـنو بـين ايـن م يـاس و م ياس بخشش انرايت، همبستگي مثبت ب  دست آمده

و  52هـای صـفت خشـمهمبسـتگي مثبـت و م ياس 51و اشـتياق اجتمـاعي، 50اميـد 49سالمت معنوی،

اعتبار آلفـای كرونبـاخ  (=P<287N,0.0001)همبستگي منفي ب  دست آمده است 53حالت خشم

نام ، بررسـي روايـي گزارش شده است. در پژوهش حاير، پـس از ترجمـة پرسـش 87/0نيز آن

بـ   83/0محتوا و م اب ت آن با نسخ  اصلي، اعتبار آلفای كرونباخ آن بـر روی نمونـة تح يـق 

 دست آمد.

 روش اجراي پژوهش

های آموزشي مركـز دا ده زوج ب  طور تصادفي در دسترس از بين داوطلبان شركت در كالسابت

مشاوره انتخاه، و در دو گروه بخشش و كنترل ب  طور تصـادفي قـرار گرفتنـد. پـس از اجـرای 

آزمون بر روی هر دو گروه، آموزش بخشش با روش مشاوره گروهي ب  گروه بخشـش آرـاز پيش

گر عم  كرد و بر اصول اولية مشـاوره گروهـي ماننـد ور ب  منزلة تسهي شد. در طول دوره، مشا

تعام  بين اعضا، ارائة بازخورد، بيان احساسات نسبت ب  يکديگر و حمايـت ت كيـد شـد. در هـر 

شدند تا ع ايد و احساسات خـود جلس ، پس از ارائ  محتوای آن توسط مشاور، اعضاء تشويق مي

يگر واكنش نشان دهند و مشاركت فعال داشت  باشند. در طـول دوره، را بيان كنند، در برابر يکد

طرف  پرهيز شد. در پايان هـر جلسـ ، تکليفـي مـرتبط بـا آن ارائـ  های سنتي و ي از آموزش

سـاعت ارائـ  شـد. محتـوای  4هفتـ ، هـر هفتـ   5سـاعت در  20شد. اين آموزش ب  مدت مي
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هفتـ  ارائـ  شـد كـ   5( در 2002ورتينگـتن ) ای ريپلـي وجلسات بر اساس الگوی پنج مرحل 

 عبارت است از:

ای كوتـاه، اجـرای : در اين جلس  پـس از م دمـ بيان احساسات منفي و رنجش از ديگران

ها و هـا آسـيبهـا خواسـت  شـد تـا فهرسـتي از رنجآزمون و ارائة محتـوی جلسـ ، از زوجپيش

د. سپس از آنها خواست  شد ميـزان انـرژی شده از دورب كودكي تا كنون تهي  كننهای ديدهبدی

مشخ ، و دربارب جزئيات  100تا  1شده را بر مبنای شده بر روی هر ي  از افراد فهرستصرف

شده بـرای  آن با گروه تعام  كنند. هدف از چنين فرايندی، تخلي  هيجاني و توج  ب  انرژی تل

 های ديگران است.بدی

ز بيان محتوای : در اين مرحل ، پس افتاري ديگران )همدلي(ها، داليل ردرك نيازها، انگيزش

هـا، داليـ  جلس  توسط مشاور، اعضای گروه دربـارب چگـونگي درک ديـدگاه ديگـران، انگيزش

رخـي بـدی برفتاری و توانايي همدلي ب  تعام  پرداخت  و آموزش ديدند. اينک  چرا از نظـر مـا 

 قع شد.كنند، مورد بحث واكرده و دلخوری ايجاد مي

: پس از ارائـ  محتـوای جلسـ ، از اند ) تواضع(هايي كه آنها در حق ديگران كردهبيان بدي

اند تهي ، و دربارب جزئيات آن هايي ك  در حق ديگران كردهافراد خواست  شد تا فهرستي از بدی

د كـ  او يابب  تعام  بپردازند. چنين فرآيندی ب  افزايش توايع و فروتني فرد كم  كرده، درمي

 هايي در حق ديگران بدی كرده، بخشيده شده يا انتظار بخشش داشت  است.هم زمان

جلس  توسط مشاور،  : پس از ارائ  محتوایجويي و ابراز بخششكنار گذاشتن كينه و انتقام

جويي ها خواست  شد تا توانـايي بخشـش خـود را آزمـايش و دربـارب آ ـار كينـ  و انت ـاماز زوج

را ابراز بخشـش و موانع بخشش را بررسي كنند. آنها از يکديگر طلب بخشش، و آشکانظر، تبادل

 كردند و دربارب نحوه بخشش ديگران نيز ب  تعام  پرداختند.

های آينده و : در اين مرحل ، قرارداد افراد با خود برای مواجه  با موقعيتنگهداري و قرارداد

شـده آنهـا را های آموخت د يمن حفظ مهارتتواننادامة بخشش مشخ  شد؛ اينک  چگون  مي

های آينده ب  كار گيرند. همچنين دربارب اهداف و شرايط جديـد زنـدگي بـ  تعامـ  در موقعيت

ان توان دور شد. در پايـپرداختند؛ شراي ي ك  با ادام  بخشش از اي راه، رم، اندوه و خشم مي

 آزمون اجرا شد.پس

گونـ  ها دعوت شد. در اين فاصل ، هي:گيری، از زوجن پيپس از چهار ماه، برای اجرای آزمو

آزمـون و آزمـون، پسز در سـ  مرحلـة پيشني ای صورت نگرفت. در يمن، گروه كنترلمداخل 

 گيری ف ط تحت آزمون قرار گرفتند.پي
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 نتايج

ص ، . ب  طور خالبودگروهي مبتني بر بخشش مشاوره هدف از پژوهش حاير، بررسي ا ربخشي 

گيری پيشـرفت معنـاداری ها در ريايت زناشويي و بخشش در مرحل  پيوان گفت آزمودنيتمي

 ونشان دادند و هر دو فريي  )زوج درماني مبتنـي بـر بخشـش بـر افـزايش ريـايت زناشـويي 

ي گـروه افزايش مهارت بخشش ت  ير دارد( ت ييد شدند. ب  عبارت ديگر، ميزان ريـايت زناشـوي

. (P< 01/0) داشـت  اسـت اداری گيری افزايش معنه كنترل، در مرحل  پيدر م ايس  با گروبخشش 

 (. P < 03/0) عناداری داشت  است مگيری افزايش ميزان بخشش آنها نيز در مرحلة پي
 هاي و سطح معناداري. نمره2جدول 

 داريامعن N F انقراف استاندارد ميانگين گروه سطح آزمون

ي
وت
اش
 زن
ت
ضات
ر

 

 01/0 40/5 10 24 131 بخشش آزمونپيش 

 10 22 131 کنترل

 10 31 131 بخشش آزمونپس 

 10 26 131 کنترل

 10 25 154 بخشش گيريپي 

 10 25 127 کنترل

ش
ش
بخ

 

 03/0 87/3 10 10 46 بخشش آزمونپيش 

 10 6 45 کنترل

 10 9 50 بخشش آزمون پس

 10 6 46 کنترل

 10 6 52 بخشش يگيرپي

 10 7 44 کنترل

هـا، بـ  تفکيـ  گـروه و سـ   ها، انحراف استاندارد و س   معناداری آزمونميانگين نمره

و دنشان داده شده است. اعداد بيانگر ت  ير معنـادار آزمـايش و ت ييـد هـر  2ها در جدول آزمون

گيری مشهود شـده اسـت. بـ  پي فريي  پژوهش است؛ اما اين ت  ير پس از چهار ماه در مرحلة

اند. ميزان بخشش آنها آزمون ت ييری از خود نشان ندادهها در مرحلة پسعبارت ديگر، آزمودني

 ما معنادار نيست.( اP > 09/0آزمون ت يير داشت  است ) در مرحلة پس

 
 : م،ات ة دو گروه کنترل و بخشش در آزمون بخشش1نمودار 
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 وه کنترل و بخشش در آزمون رضاتت زناشوتي: م،ات ة دو گر2نمودار 

 تفاوت دو گروه كنترل و بخشـش را در آزمـون ريـايت زناشـويي و بخشـش 2و  1نمودارهای 

آزمـون دهـد، گـروه بخشـش در مرحلـة پسنشـان مي 1طور ك  نمـودار دهند. هماننشان مي

روه گـادار اسـت و گيـری معنـدهد. اين افزايش در مرحلة پيبخشش، افزايش نمره را نشان مي

بيانگر تفـاوت معنـادار دو گـروه بخشـش و  2دهد. همچنين نمودار كنترل، كمي افت نشان مي

زناشــويي اســت. گــروه بخشــش پيشــرفت محسوســي در گيــری ريايتكنتــرل در مرحلــة پي

 دهد.گروه كنترل كمي افت نشان مي وزناشويي داشت  است ريايت
 هاونهاي دوتاتي سطوح آزمم،ات ه 3جدول 

 معناداري خطاي معيار تفاوت سطوح مورد م،ات ه آزمون

ت 
ضات
ر

ي
وت
اش
زن

 

 94/0 80/4 35/0 آزمونآزمون و پسپيش

 01/0 64/3 6/9 گيريآزمون و پيپيش

 09/0 10/5 25/9 گيريآزمون و پيپس

ش
ش
بخ

 

 09/0 62/1 85/2 آزمونآزمون و پسپيش

 03/0 34/1 95/2 گيريآزمون و پيپيش

 93/0 15/1 1/0 گيريآزمون و پيپس

دو م ايسـ  گيری( ب  صورت دوبـ آزمون و پيآزمون، پسس وح آزمونها )پيش 3در جدول 

درماني مبتني بر بخشش گيری است؛ يعني زوجآزمون و پيشد و مؤيد تفاوت معنادار بين پيش

 ر بوده است.گذازناشويي و مهارت بخشش ت  ير گيری، بر ريايتدر مرحلة پي

 گيرينتيجه

نتايج پژوهش، ت  ير معنادار مشاوره گروهي مبتني بر بخشـش بـر ريـايت زناشـويي و مهـارت 

توان نتايج را بررسي كرد: يکي دهد. از دو منظر كلي ميگيری نشان ميبخشش را در مرحل  پي

روزه درمـاني گروهـي. امـبا تمركز بر پيـدايش مويـوم جديـد بخشـش و ديگـری ماهيـت زوج

ها ك  ماهيت آموزشي و پيشگيران  دارد، مورد ت كيـد اسـت و ا ربخشـي آن در درماني زوجگروه
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شناسان بر اين باورند كـ  بهبود روابط زناشويي ت ييد شده است. با اين حال، پژوهشگران و روان

روی، نايـ. از54در حال حاير، خانوده بيش از گذشت  نياز ب  ي  زيربنـای معنـوی و اخالقـي دارد

هايي بهره گرفـت كـ  زيربنـای معنـوی و اخالقـي خـانواده ها بايد از روشدر گروه درماني زوج

 سازد.ت ويت شود؛ بخشش چنين زيربنايي را فراهم مي

هـای گروهـي و پوياييمشـاوره ها بر ا ـر برای تشخي  اينک  افزايش ريايت زناشويي زوج

در آن ت  ير داشت  است، م يـاس بخشـش اجـرا ناشي از آن بوده است و يا آموزش بخشش نيز 

آزمـون های بخشش بيانگر دو نکتة قاب  توج  است؛ يکي اينک  بخشش در مرحلة پسشد. نمره

آزمون تفاوتي ايجاد شده است؛ هرچند معنادار نيست؛ اما ميزان ريايت زناشويي در مرحلة پس

گيری داشت ، و از ميـزان بخشـش گيری تفاوت چشمآزمون نداشت  است و در مرحلة پيبا پيش

رسد ك  م دار كمي بخشش، برای ايجاد م دار بيشتری ريـايت نيز فراتر رفت  است. ب  نظر مي

زناشويي مؤ ر است و ممکن است افراد بتوانند زود ببخشند؛ اما فراگير شدن نتيجة بخشـش بـر 

ر ريايت زناشـويي در مرحلـة زندگي و تعميق آن، ب  زمان نياز دارد. ب  همين دلي ، ت  ير آن ب

گيری، چهار ماه پس از آزمايش، آشکار شده است. ممکن است دلي  ديگر ب  ماهيت آموزش پي

نظر از نـوم الگـوی صـرفای است ك  بخشش مربوط باشد؛ زيرا فرآيند آموزش بخشش، ب  گون 

ری كننـد. چنـين های گذشـت  را در اولـين گـام يـادآوها و آسـيبآن، افراد بايد بتوانند رنجش

های فرآيندی دو نکت  را نشان مي دهد: يکي اينک  بخشش اجازب فراموشـي و سـركوبي آسـيب

دهـد. ايـن تفـاوت، بخشـش را بـا برخـي از فرآينـدها ماننـد فراموشـي، گذشت  را ب  فـرد نمي

ها بـ  طـور موقـت ها و بـدیدهد؛ دوم اينکـ  يـادآوری آسـيبپوشي و مصالح  نشان ميچشم

فردی بيشتری را ايجاد كنـد و فـرد را وارد بـرزخ كنـد. بـ  فردی و بينها درونند تعارضتوامي

های آشکارشده را ح  كند، ب  زمـان نيـاز ها و آسيبهمين دلي ، برای اينک  فرد بتواند تعارض

ها اسـت تـا رسد چنين فرآيندی شبي  نبش قبر و دفن مجدد خاطرات و آسيبدارد. ب  نظر مي

های گذشت  خداحافظي كند. با در نظر گرفتن تـ  ير بخشـش رد برای هميش  از آسيببار فاين

سـو و بـا برخـي هـا همگيری و تبيين آن، نتايج پژوهش حاير با برخي از پژوهشدر مرحلة پي

دهنـد كـ  ميـزان بخشـش در مرحلـة ( نيز نشان مي2003سو است. بورچارد و همکاران )ناهم

دهند ك  ميزان بخشش در مرحلـة ( نشان مي2002ا سلز و همکاران )گيری معنادار است. امپي

كند. ب  دلي  ماهيت ويژب بخشـش و گيری افت پيدا ميآزمون معنادار است و در مرحلة پيپس

آزمون و افـزايش بر بودن ت  ير آن، انتظار افت يا عدم ت يير ريايت زناشويي در مرحلة پسزمان

سـو ويژه شواهد جديدتر هم رسد و بيشتر شواهد، ب تر ب  نظر ميگيری من  يآن در مرحلة پي

هـا را نبايـد از نظـر . با اين حال، تفاوت در روش تح يق، ابزارها و آزمودني55باشدبا اين ع يده مي
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ها، بدون دور داشت. از نظر ت  ير بخشش بر افزايش ريايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زوج

های قبلي ت  ير گذاری آن و روش تح يق، نتايج پژوهش حاير با پژوهشدر نظر گرفتن مرحلة 

 .56سو استهم

اما چگون  ممکن است بخشش بر ريايت زناشويي و كيفيت زندگي ت  ير بگذارد. بـا اسـتناد 

سورب ب ره، بخشش نوعي قانون اخالقي ب  شمار مي رود ك  در كنار قوانين ح ـوقي  237ب  آية 

بخشد و ريايت زوج را از زندگي خود ي خانوادگي روح انساني و عاطفي ميو اجتماعي، ب  زندگ

ها، بخشش را ب  منزلة نسا، يمن توصي  خداوند ب  گذشت از بدی 149دهد. در آية افزايش مي

شـدن انسـان ها، يعني متص يکي از صفات خداوند معرفي كرده و عم  بخشش از جانب انسان

تواند سالمت و ريايت فـردی و خـانوادگي براين، چنين اتصافي مي. بنا57ب  يکي از صفات خداوند

عفـو و گذشـت موجـب نـزول »فرمايد: ك  مي را در پي داشت  باشد. براساس سخن امام علي

، نـزول رحمـت الهـي در روابـط زناشـويي، شـادی و احساسـات مثبـت را 58«رحمت الهـي اسـت

طور كـ  دوسـت همان»فرمايد: ديگر مي كند. امام در جایجايگزين كين  و احساسات منفي مي

داری خداوند سبحان تو راعفو كند، تو نيز مردم را عفو كن و هي: وقت بر گذشـت و عفـو خـود 

رسد انسان با عفـو و بخشـش ديگـران، ح ـي را بـرای خـود حفـظ . ب  نظر مي59«پشيمان مباش

د. بنـابراين، يکـي از كند و آن اينک  در وقت خ ـا و ل ـزش، از خداونـد انتظـار بخشـش دارمي

 كند، بخشش است.های محکمي ك  فرد را ب  ديگران و خداوند نزدي  ميريسمان

 پژوهشگران حوزب بخشش معت دند فرآيند بخشش مشاب  ساير فرآينـدهای ان بـاقي اسـت.

بخشـش جـزو  يم،كنـت سـيم  61مـدارو هيجان 60مدارهای ان باقي را ب  دو دست  مسـلل اگر روش

هـا بـا مدار در موقعيتهای مسلل دهد ك  شيوهها نشان ميمدار است. پژوهشانهای هيجروش

تواند در محيط خـود ت ييـر هـايي بـ  وجـود آورد؛ امـا در مؤ رتر است؛ زيرا فرد مي 62كنترل باال

محور ممکن است ايجاد ناكـامي كنـد. در چنـين های مسلل های با كنترل پايين، روشموقعيت

مدار مؤ رتر است؛ زيرا يمن كم  ب  تخلي  و مديريت هيجانـات شهای هيجانهايي، روموقعيت

كنـد. منفي ناشي از درماندگي و نااميدی، ب  ت ويت حمايت اجتماعي و سازگاری فرد كمـ  مي

بخشـد، يـ  فرآينـد . ب  اين ترتيـب، فـردی كـ  مي63در حالي ك  كنترل ناچيزی بر محيط دارد

 آيد.كند و ت ييری در نگرش و كيفيت ارتباط او ب  وجود ميمدار را طي ميان باقي هيجان

شواهد بيانگر آن است ك  بخشش ت ييرهايي در سيستم عصبي و فيزيولـوژيکي فـرد ايجـاد 

دهد. فعاليت سيستم عصبي در حالت نابخشودگي، مشـاب  حـالتي كرده، و استرس را كاهش مي

را  64هـايي از نـواحي م ـزند. بخشش، بخشكاست ك  فرد استرس و هيجانات منفي را تجرب  مي

سازد ك  با كاهش استرس و افزايش سازگاری مرتبط است. همچنين شواهدی مبني بر فعال مي
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های كـاهش فشـار خـون و كـاهش تـنش ماهيچـ  65،راب ة بخشش با كـاهش سـ   كـورتيزول

 66.صورت وجود دارد

ح  كرده، از سـركوبي خشـم  های ناشي از دلبستگي راتحليلي، بخشش تعارضاز بعد روان

های دلبستگي دوران كودكي ممکـن اسـت كند. براساس نظرية دلبستگي، تعارضجلوگيری مي

سالي و ازدواج تسری پيدا كـرده، زنـدگي زناشـويي را بـا مشـک  مواجـ  سـازد. ب  دوران بزرگ

صوير كند تا دو بعد تگيرد؛ زماني ك  كودک سعي ميظرفيت بخشش در دورب كودكي شک  مي

ای ح  كند، اولـين بخشـش بـين او و مادر )عشق و نفرت( را در درون خود ب  صورت يکپارچ 

 67.شودمادر مبادل  مي

، 1997گروهي مبتني بر بخشش، در ادبيات پژوهشي، مويوعي جديد است. تا سال مشاوره 

اره مـا ت ريبـاً چيـزی دربـ 68.مورد تح ي ات تجربي دربارب بخشـش گـزارش شـده اسـت 58تنها 

دانيم و برای درک ماهيت پيچيدب آن راهي دراز در پيش است. بنـابراين بـ  دليـ  بخشش نمي

گر، )ماننـد: های داوطلب و عدم كنترل ت  ير مت يرهای مداخل تازگي اين حوزه، استفاده از گروه

های زن و مرد، سـاختار قـدرت، ماهيـت آسـيب ارتبـاطي، عوام  مربوط ب  خانوادب اصلي، ن ش

ديني و شخصيت( در تعميم نتايج پژوهش حاير بايد احتياط كـرد. پيشـنهاد  ـ ام  فرهنگي عو

مدت مبتني بر بخشش های كوتاهشود تح ي ات آينده نيز اين عوام ، و هم ا ربخشي مداخل مي

مدت مـؤ رتر بـوده اسـت. دهد ك  بخشش در بلندبررسي كنند؛ زيرا پژوهش حاير نشان مي را

هـای بعـدی و گيریشود. با اين حال، ارزش پيمدت، تاكيد ميهای كوتاهر درمانامروزه بيشتر ب

طولي آ ار مشاوره مبتني بر بخشش بر ابعاد زندگي بـ  جـای خـود بـاقي اسـت؛ زيـرا بخشـش 

 تواند ب  مرور بر ابعاد معنوی و سالمت افراد ت  يرگذار باشد.مي
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