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نمونهاي با حجم  93نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو
گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند .گروه آزمون  13جلسه  53دقيقهاي برنامه
بخششدرماني را دریافت کرد و پس از اتمام مداخالت درماني ،دوباره تعارضات
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مقدمه

درباره آن یافت شده و آن آزادي از گذشته است .تعریفي

ازدواج یکي از مهمترین تصميماتي است که هر فرد در

که بيشتر درباره آن توافق وجود دارد عبارت است از:

زندگي خود خواهد داشت ،امري که اثرات عظيمي در

انگيزشي که سبب کاهش کناره گيري ،خشم و انتقام نسبت

زندگي فرد ،خانواده و حتي اجتماع ميتواند داشته باشد.

به فرد خطاکار مي گردد و احساسات مثبت را افزایش داده و

زندگي زناشویي موهبتي است که انسانها در طول عمر

جایگزین احساسات منفي مينماید ( .)7داشتن زندگي با

خویش از آن بهره مند ميگردند ،روابط صميمانه زناشویي،

کيفيت مطلوب همواره آرزوي بشر بوده است .سازمان

مهمترین من بع شادماني و مهمترین پيش بيني کننده هاي

بهداشت جهاني کيفيت زندگي 1را درك فرد از وضعيت

رضایت کلي از زندگي است ( .)1این درحالي است که

زندگي خود با توجه به اهداف ،انتظارات ،استانداردها و

تعارضهاي ارتباطي بين آنها ،این شادماني را از بين برده و

عالیقش در زمينه فرهنگ و سيستم ارزشي که در آن

موجب رنجش و خشم همسران نسبت به یکدیگر شده و

زندگي ميکند که شامل نگرش فرد به سالمت فيزیکي،

بنيان زندگي مشترك را متزلزل ميسازد .تعارض ،طرد،

وضعيت رواني،سطح استقالل ،ارتباطات اجتماعي ،وابستگي

حسادت ،رنجش همسران از جمله عواملي هستند که به

هاي شخصي و تعامل با شرایط محيط تعریف کرده است.

سالمت جسماني و رواني آنان آسيب ميرساند ( .)5تعارض

کارداك )8 ( 5فرآیند کاهش نارضایتي یا تنفر ،آزادي از

زناشویي ،ناشي از واکنش نسبت به تفاوتهاي فردي بوده و

قضاوت ها و ادراکات گذشته ،آزادي از پاسخ آموخته و

زماني که شدت آن به گونه اي باشد که احساس خشم،

تالش براي التيام زخم هاي گذشته از جمله تعاریف ارائه

خصومت ،کينه ،نفرت و سوئ رفتار کالمي و فيزیکي در

شده براي بخشش است .بخشش یکي از توانایي هاي مثبت

روابط آنان حاکم شود و به حالت ویرانگر درآید ،حالتي

انسان است (  .)5آموزش بخشش به زوج ها ،هم جنبه

غير عادي است ( .)9توانایي براي مدیریت و حل تعارض ها

پيشگيرانه و هم جنبه درماني دارد ( .)13آموزشها ي

به شکل سازنده ميتواند یك ارتباط قوي را در رابطه ي

پيشگيرانه دو هدف عمده را دنبال مي کند ،یکي بهبود

زوج شکل دهد و زوج ها را براي ایجاد یك رابطه ي

کيفيت زندگي خانواده و دیگري پيشگيري از طالق است.

صميمي و نزدیك کمك کند ( .)1بنابراین مهارتهاي حل

از آنجایي که ظرفيت بخشش در دوره کودکي شکل

تعارض یك شاخص کليدي در روابط عاشقانه موفق

ميگيرد ،زماني که کودك سعي مي کند تا دو بعد تصویر

مي باشد و افرادي که داراي مهارت هاي قوي حل تعارض

مادر (عشق و نفرت) را در درون خود بصورت یکپارچهاي

هستند ،طول رابطه خود را افزایش ميدهند ( .)2روشهاي

حل کند اولين بخشش بين او و مادر مبادله مي شود و در

حل تعارض در رابطه ي زناشویي ،باعث تسهيل صميميت

دوره بزرگسالي نگهداري کينه به جداسازي ارتباطي فرد

ميشود و این در حالي است که راههاي مخرب مقابله با

منجر مي شود ،فرد در ضمير ناخودآگاه خود به رابطه ي توام

تعارض ممکن است اختالل و اضطراب را در رابطه ي

با استرس و انتقام جویانه مي اندیشد تا بر آن غلبه کند

زوجين تشدید کند ( .)6درتعریف و مفهوم سازي بخشش،

بخشش به یکپارچه سازي این دو تصویر متناقض کمك

اختالف نظر وجود دارد و تعاریف متفاوتي از آن ارائه شده

ميکند ( )11در این رویکرد به مطالعه علمي نقاط قوت و

است .هرچند ممکن است معنا و مفهوم بخشش در فرهنگها

کماالت انساني پرداخته ميشود و در پي کاهش استعداد

و ادیان مختلف متفاوت باشد ،اما یك اتفاق نظري و اساسي
Life Satisfaction
3
Çardak
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هاي فردي در مواجهه با چالش ها و شناسایي عوامل توانمند

نمود .پس از اعمال متغير مسقل از هر دو گروه ،پس آزمون

کننده ي فرد در تجارب روزمره و عواملي است که زندگي

گرفته شد.

را براي زیس تن ارزشمند ميسازد ( .)15بخشش فرد خطا کار

ابزار پژوهش

وسيله اي قوي براي پایان دادن به رابطهاي مختل و دردناك

الف  -پرسشنامه تعارضات زناشویي (  :)MCQپرسشنامه

که شرایط را براي آشتي مصالحه با وي ایجاد مي کند (.)19

سنجش تعارضات زناشویي و ابعاد آن توسط ترابي و ثنایي

بخشش را مي توان به عنوان سه ویژگي یا مشخصه تعریف و

( )1972ترجمه و تنطيم گردیده است .این پرسشنامه هفت

مورد ارزیابي قرار داد :به عنوان یك صفت؛ به عنوان تمایل

بعد از ابعاد تعارضات زناشویي را اندازهگيري ميکند .این

در رابطه مشترك؛ و به عنوان پاسخي در برابر یك رنجش

ابعاد عبارت است از :کاهش همکاري زوجين ،کاهش رابطه

( )11همچنين مداخالت بخشش بر کاهش خشم ،نگرش

جنسي ،کاهش واکنشهاي هيجاني منفي ،جلب حمایت از

هاي خصمانه و پرخاشگري سطوحي از بهبودي سازگاري

فرزندان ،افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود ،کاهش

روانشناختي و افزایش معنادار همدلي در نوجوانان تاثير دارد

رابطه خانوادگي با خویشاوندان همسر و دوستان و جد ا

( .)12بخشش درماني در کاهش خشم ،بهبود افسردگي و

کردن امور مالي از یکدیگر .اعتبار آزمون به روش آلفاي

ترميم هيجان ات کلي و سالمت روان تاثير دارد (.)16

کرونباخ براي کل پرسشنامه روي یك گروه  95نفري برابر

پژوهشها نشان داده اند که بخشش به عنوان یك سازه

با  3/29براي 7خرده مقياس آن از این قرار است :کاهش

روانشناختي و درماني براي مشکالت ارتباطي و اختالف

همکاري3/93؛

کاهش رابطه جنسي3/23؛ افزایش

زناشویي محسوب ميشود ( .)17همچنين نشان داده شده

واکنشهاي هيجاني3/79؛ افزایش جلب حمایت فرزند3/63؛

که تصميم براي بخشيدن موجب کاهش احساسات منفي و

افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود3/61؛ کاهش رابطه

به تبع آن کاهش واکنشهاي استرس زا ميشود ( .)18بر این

خانوادگي با خویشاوندان همسر و دوستان3/61؛ جداکردن

اساس پژوهش حاضر با هدف ،پربارسازي و افزایش کيفيت

امور مالي از یکدیگر 3/ 21؛ (ترابي و ثنایي .)1975،دهقان

زندگي زناشویي و پيشگيري از تعارضات زناشویي و طالق

اعتبار آزمون کل آزمون را  3/25و خرده مقياسها را بين

انجام شده است.

3/93تا  3/85گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ،اعتبار

روشکار

کل آزمون را به روش آلفاي کرانباخ  3/672و براي خرده

از بين زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش شهر

مقياسها بين 3/18تا  3/612برآورد شد.

تهران در سال  1951که در آزمون تعارض زناشویي که

ب  -آزمون کيفيت زندگي ( :)SF-36فرم کوتاه  96سوالي

نمرات باالیي (باالتر از  )52کسب کرده بودند 93 ،نفر با

که به طور گسترده براي ارزیابي کيفيت زندگي ،به کاربرده

ميانگين سني  92و انحراف معيار 5/5سال به عنوان نمونه

ميشود .این آزمون ظرف  13سال و با استفاده از یافته ها و

دردسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و

پرسشنامه هاي مطالعا ت پيامد طبي تهيه شده است .این

شاهد جایگزین شدند .حجم نمونه در هر گروه  12نفر بود.

آزمون داراي  96سوال در دو حيطه اصلي جسمي و رواني

گروه آزمایش در معرض بخشش درماني قرار گرفت در

است که  8شاخص مرتبط با سالمت (کارکردجسماني،

حاليکه گروه شاهد برنامه هميشگي و قبلي خود را دنبال

نقش جسماني ،درد جسماني ،سالمت عمومي ،سرزندگي،
کارکرد اجتماعي ،نقش هيجان ،سالمت رواني) را
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ميسنجد.مك هورني ،ورازك ( )1559اعتبار این آزمون را

هشتگانه بين  3/77و  3/52گزارش نموددهاند و فقط اعتبار

براي مقياسهاي هشتگانه  3 /73به باال گزارش نموده اند .در

مقياس سرزندگي  3/62گزارش شده است.

ایران این فرم توسط منتظري ،گشتاسبي ،وحداني نيا

پس از انتخاب نمونه و اجراي پيش آزمون ،برنامه درماني به

( ،)1981ترجمه و روي  1169نفر در رده سني باال (ميانگين

شيوه گام به گام طي ده جلسه  53دقيقهایي براي گروه

سني  92/1سال) ،که  25درصد آنها زن بودند هنجاریابي

آزمایش اجرا شد ،این برنامه بر اساس مدل فرایندي انرایت

شده است .محققان مذکور اعتبار آزمون را براي مقياسهاي

و گروه مطالعات رشدي آسان ( )15،53تدوین شده است.

جدول  -1جلسه بخشش درماني :مدل فرایندي انرایت
جلسه

اول

محتوا

آشنایي با آزمودني ها و معارفه ،ایجاد رابطه حسنه و بيان قوانين و اجراي
پيش آزمون
مواجهه کردن آزمودني ها با رنجش که تجربه کردند و یادآوري رویدادي

دوم

که قبال باعث ناراحتي شده و بيان درجه بندي احساسات خود راجع به
رویداد و دادن تکليف

سوم

بررسي تکليف جلسه دوم ،کشف مکانيسم هاي دفاعي و تشویق آنها به
جستجوي مکانيسم دفاعي خود ،بازخورد از جلسات قبل و دادن تکليف

بررسي تکليف جلسه قبل ،مواجهه باخشم،بررسي مضرات خشم سرکوب
چهارم

شده و روشهاي ابراز ناسالم آن ،آموزش روشهاي ابراز سالم خشم ،بازخورد
ازجلسات قبل و دادن تکليف

پنجم

ششم

بررسي تکليف جلسه قبل  ،بخشش و توجه به بخشش به عنوان انتخابي براي
کنار آمدن با هيجانات و رنجشهاي گذشته و باز خورد از قبل و دادن تکلي

بررسي تکليف جلسه قبل،رشد دیدگاه جدیدي از فرد خاطي و رشد
احساسات همدالنه نسبت به خاطي

بررسي تکليف جلسه قبل،پذیرش رنج و یافتن معنایي در فرایند رنج بردن و
هفتم

در فرایند بخشيدن،تسهيل نگرش آنها نسبت به بي عدالتي و دیدگاه آنها از
رنج،ارائه تکليف و باز خورد از جلسه قبل

بررسي تکليف قبل ،بررسي مجدد مفهوم بخشش ،پي بردن به این نکنه که
هشتم

فرد خودش در گذشته نيازمند بخشش دیگران بوده ،بازخورد ازجلسات قبل
و دادن تکليف
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بررسي تکليف جلسه قبل ،یافتن حمایت و الگویي در فرایند بخشش،بررسي
نهم

احساسات جدید آنها نسبت به فرد خاطي بازخورد از جلسات قبل و دادن
تکليف

دهم

بررسي تکليف جلسه قبل ،جمع بندي و نتيجه گيري از جلسات  ،اجراي
آزمون

نتایج

مفروضه برابري واریانسها پذیرفته ،و با فرض برابري

آزمون لون براي برابري واریانسها نشان داد که F=3/126

واریانس ها به آزمون فرضيه اقدام شد.نتایج تحليل در

است در سطح آلفاي کمتر از 3/32معني دار نيست .بنابراین

جدول  5آمده است.

جدول  -2خالصه آزمون براي مقایسه ميانگين نمرات افتراقي تعارضات زناشویي گروهاي آزمایش و شاهد
گروه

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل

M
132/8

SD
11/38

M
132/87

SD
19/98

آزمایش

56/63

18/38

78/12

18/31

نمرات افتراقی

M
3/28
/92
59

T
)(28

SD
18/95

9/68

15/98

**

P ** <3/31

جدول  5نشان ميدهد که بخشش درماني بر کاهش
تعارضات زناشویي زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره
آرامش تهران تاثير معني داري داشته است .اندازه اثر ()3/27
نشان مي دهد بخشش درماني بر تعارضات زناشویي زنان
تاثير باالیي داشته است.
براي آزمون تاثير بخشش درماني بر خرده مقياسهاي هفتگانه
تعارضات زناشویي از تحليل واریانس چندمتغيري براي
نمرات افتراقي استفاده شد .متغيرهاي وابسته با یکدیگر
ارتباط خطي و معنا دار دارند و در عين حل مساله هم خطي
چندگانه

1

بين زوج متغير وجود ندارد و بدین ترتيب

مفروض ه هاي اصلي تحليل واریانس چند متغيري وجود
دارد .براساس بررسي هاي به عمل آمده سایر شرایط همگني
ماتریس ها ي واریانس کوواریانس با آزمون باکس 5و
بهنجاري توزیع با آماره اسمينرو 9نيز برقرار است .جدول 9
خالصه تحليل آزمون آماري تحليل واریانس چند متغيره
براي نمرات افتراقي را گزارش ميکند.

Multiple collinearity
3
Box test
2
Sminrov
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جدول  -3خالصه نتيجه چند متغيره براي تعارضات زناشویي و

یکدیگر .جدول  1نشان مي دهد که در آزمودنيها ي گروه

خرده مقياسهاي آن

شاهد و گروه آزمایش در خرده مقياسهاي مذکور تفاوت
توان
آماری

معني دار داشته است .اما براي سایر خرده مقياس ها در
آزمودني هاي گروه شاهد و گروه آزمایش تفاوت معنا دار
نداشته است.

آزمونها

d.f

F

p



اثرهوتلينگ

 7و 55

2/639

3/339

3/686

3/56

اثر پيالیي

 7و 55

2/639

3/339

3/686

3/56

نتایج جدول  9نشان ميدهد که بين سطوح درمان (بخشش

جدول  -5آزمون  tبراي مقایسه ميانگين کيفيت زندگي

درماني در برابر فقدان درمان) در متغيرهاي وابسته یعني

گروههاي آزمایش و شاهد

تعارضات زناشویي و خرده مقياس هاي تعارضات زناشویي
p< 3/339,

تفاوت معني دار وجود دارد=3/686 { .

}بدین ترتيب مي توان نتيجه گيري کرد که بخشش درماني
برتعارضات زناشویي و خرده مقياسهاي تعارضات زناشویي
تاثير معني داري داشته است.

گروهه
ا

کنترل

پیش آزمون

SD

M
/65

6/15

61

آزمای

/18

/32

ش

68

16

نمرات

پس آزمون

M
/62
68
78

افتراقی

SD

)T (28

M
/58

SD
/58

5

9

9/987

/78

/88

/85

**

13

5

6

6/25

جدول  -4خالصه تحليل واریانس یك متغيره براي خرده

**P< 3/31

مقياسهاي تعارضات زناشویي

جدول  2نشان ميدهد که بخشش درماني بر کيفيت زندگي

مقیا



توان

زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش تاثير معني دار

/ 356

/ 169

/ 653

داشته است .اندازه اثر ( )3/21نشان مي دهد بخشش درماني

3

3

3

برکيفيت زندگي زنان تاثير باالیي داشته است .براي آزمون

/3/8

/ 399

/ 121

/ 287

2

3

3

3

تاثير بخشش درماني بر خرده مقياسهاي هشت گانه کيفيت

/18

/ 331

/ 912

/ 528

زندگي از تحليل واریانس چند متغيري براي نمرات افتراقي

11

3

3

3

استفاده شد .جدول  6خالصه تحليل آزمون آماري تحليل

S.S

d.
f

M.S

F

1

78/81

1

76/82

2/95

5

68/23

1

68/23

9

178/61

1

178/61

1

28/85

1

28/85

1/15

2

15/59

1

15/59

1/35

6

98/26

1

98/26

9/92

7

73/22

1

73/22

1/92

س

کل

/83

1

9511

P

/ 312
3

3/15

/ 295
3

واریانس چند متغيره نمرات افتراقي را گزارش ميکند.
جدول  -6واریانس چند متغيره براي کيفيت زندگي و خرده

/ 395

/ 176

3

3

/ 382

/ 138

/ 153

آزمونها

3

3

3

اثر پيالیي

/ 317

/ 192

/ 259

3

3

3

/83

/57

/ 331

/ 955

/ 513

9511

19

3

3

3

3/99

مقياسهاي آن

اثرهوتلينگ

d.f

5
و53
5و
53

F

2/868
2/868



P

3/3331
3/3331

3/792
3/792

توان

3/558
3/558

نتایج جدول  6نشان ميدهد که بين سطوح درمان (بخشش

خرده مقياسهاي تعارضات زناشویي ( - 1کاهش همکاري

درماني در مقابل فقدان درمان)در متغيرهاي وابسته یعني

زوجين؛ - 5کاهش رابطه جنسي؛- 9افزایش واکنشهاي

کيفيت زندگي و خرده مقياس هاي کيفيت زندگي تفاوت

هيجاني منفي؛ - 1جلب حمایت از فرزندان؛ - 2افزایش رابطه

معني دار وجود دارد=3/752 (.

 و ) p<3/331بدین

فردي با خویشاوندان خود؛ - 6کاهش رابطه خانوادگي با

ترتيب بخشش درماني برکيفيت زندگي و برخي خرده

خویشاوندان همسرو دوستان؛ - 7جداکردن امور مالي از

مقياسهاي کيفيت زندگي تاثير معني دار داشته است.

جدول  - 7خالصه تحليل واریانس یك متغيره براي خرده مقياسهاي کيفيت زندگي
متغ

S.S

d.f
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یر

1

12/95

1

12/95

5/755

3/332

3 /563

3/828

5

7/25

1

7/25

6/532

3/315

3 /189

3/672

9

3/535

1

3/535

5/515

3/112

3 /372

3/939

1

3/678

1

3/678

3/573

3/922

3 /392

3/125

2

5/692

1

5/692

2/395

3/392

3 /127

3/282

6

3/892

1

3/892

5/792

3/135

3 /385

3/925

7

5/71

1

5/71

1/21

3/312

3 /195

3/297

کل

965/662

1

965/662

11/16

3/335

3 /552

3/532

خرده مقياسها به ترتيب (- 1کارکرد جسماني- 5 ،نقش

فعل درآوردن بخشش معرفي کرده عبارت است از- 1 :

هيجاني- 9 ،درد جسماني- 1 ،سالمت عمومي- 2 ،سرزندگي،

بخشش به صورت یك چارچوب مجدد عمل مي کند یعني

- 6کارکرد اجتماعي- 7 ،نقش هيجاني- 8 ،سالمت رواني).

شيوه متفاوتي براي تجربه وقایع دردناك گذشته ارائه مي

نتایج جدول  7نشان ميدهد که تحليل متغيرهاي وابسته به

دهد .لذا یك فرا عمل است یعني جهتي به سوي سطح

تنهایي نيز نشان داد .که در آزمودني ها ي گروه کنترل و

متفاوتي از منطق- 5 .بخشش مستلزم توانایي مجدد خطا و

گروه آزمایش در خرده مقياسهاي مذکور تفاوت معني

خاطي است و براساس یك چارچوب سازي مجدد پيش

دارداشته است .ولي تاثير بخشش درماني بربقيه خرده

بيني صورت ميگيرد .این عمل به صورت خودجوش یا در

مقياسها معني دار نبوده است .از مقایسه ضریب ایتاي سهمي

نتيجه مداخله درماني صورت ميگيرد و انرژي مثبت تازهاي

براي تعارضات زناشویي ميتوان دریافت که ميزان تاثير

را در درون منظومه خانواده آزاد ميکند - 9 .بخشش به

متغير مستقل ( بخشش درماني) بر تعارضات زناشویي بيشتر از

صورت یك عامل موقتي قدرت بخش عمل ميکند و به

آن بر کيفيت زندگي موثر بوده است.

طرز چشمگيري موازنه قدرت را در درون رابطه به شيوههاي

بحث

مرموزي عوض ميکند نخست ،موازنه قدرت را به صورت

تحليل داده نشان داد که بخشش درماني بر تعارضات

مبادله مستقيم از فرد خاطي قبلي صاحب قدرت به قرباني

زناشویي زنان تاثير باالیي داشته است .این نتایج با یافته هاي

فاقد قدرت تغيير ميدهد .این پویایي قدرت ممکنه بين

الگارد و همکاران ( ، )5وایسکریچ و دليوي ( ، )2دليدارو

طرفين تجربه شود .به طوري که هر کدام از طرفين اقدام و

همکاران ( )6و ساماهو ( )1و توسانيت و همکاران ()51

عمل فرد مقا بل را طي فرایند بخشش نوعي بازي تلقي

همسو و همخوان است ،از آنجایي که بخشش به عنوان یك

ميکند .منظومه قبلي متوقف و منظومه خانواده به وضع قبلي

سازه روانشناختي و درماني براي مشکالت ارتباطي و

باز ميگردد .در دیدگاه خانواده درماني بخشش ،خانوادهها

اختالف زناشویي محسوب ميشود .مهارت هاي حل

بافت هایي هستند که براي مداخالت بخشش مناسب

تعارض به عنوان یك شاخص کليدي در روابط عاشقانه و

ميباشد )59( .با استفاده از عقاید برخاسته ازخانواده درماني

توانایي مدیریت و حل تعارض هابه شکل سازنده در روابط

بخشش را به صورت یك نظریه معتبر درآورد .او بر بعد

زناشو یي ،تسهيل صميميت زوجين است و این یافته به لحاظ

اصول اخالق ارتباطي که موازنه سازي ذهني حقانيت،

نظري با یافته هاي پژوهشگران مذکور سازگار و همخوان

اعتماد و استحقاق بين اعضاي خانواده مورد توجه قرار

است .از طرفي از لحاظ منطقي تعارضات زوجين که باعث

ميدهد ،تاکيد کرده است .تحليل داده ها نشان داد که

تنش ميشود در صورتي که مورد بخشش قرار گيرد به

بخشش درماني بر کيفيت زندگي زنان تاثير داشته است .این

کمتر شدن اصطکاك بين زوجين ميانجامد ( .)55اینکه

نتيجه با یافته هاي پژوهش هاي الورو همکاران ( ،)51ملون

بخشش چگونه عمل ميکند ( )15سه روش عمده براي به

و همکاران ( )18همسو است .اما چگونه ممکن است
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بخشش بر تعارضات زناشویي و کيفيت زندگي تاثير

آزمون هاي استاندارد شده با اعتبار و روایي باال بکار رفته،

بگذارد؟ از آنجایي که پژوهشگران ( )52به حوزه بخشش

از طرح نميه آزمایش استفاده شده؛ و متغيرهاي زیادي مثل

معتقد هستند که فرآیند بخشش مشابه سایر فرآیندها ي

جنسيت و تفاوتهاي فردي آزمودنيها کنترل شد .بنابراین

انطباقي است .اگر روش انطباقي ر ا به دسته مساله مدار و

یافته هاي پژوهش قابل اطمينان بوده و ميتوان گفت بخشش

هيجان مدار تقسيم کنيم ،بخشش جز روش هاي هيجان مدار

درماني بر کيفيت زندگي زناشویي و تعارضات زنان تاثير

است .پژوهشها نشان ميدهد که شيوه ي مساله مدار

دارد .لذا با تو جه به نتایج این پژوهش پيشنهاد ميشود از

درموقعيت هاي با کنترل باال موثرتر است (  .)9زیرا فرد مي

بخشش درماني براي حل تعارضات استفاده شود .از طرفي

تواند در محيط خود تغييراتي به عمل آورد اما در موقعيت

ارزش پي گيري ها ي بعدي و طولي اثرات مشاوره مبتني بر

هاي با کنترل پایين روش هاي مساله مدار ممکن است ایجاد

بخشش برابعاد زندگي به جاي خود باقي است ،زیرا بخشش

ناکامي کند از طرفي شيوه ي هيجان مدار موثرتر خواهد بود

ميتواند به مرور بر ابعاد معنوي و سالمت افراد تاثير بگذارد.

زیرا ضمن کمك به تخليه و مدیریت هيجانات منفي ناشي از

نتیجه گیری

درماندگي و نااميدي ،به تقویت حمایت اجتماعي و

نتایج نشان ميدهد که مداخله بخشش درماني در تعارضات

سازگاري فرد کمك مي کند درحاليکه کنترل ناچيزي بر

زناشویي و خرده مقياسهاي تعارضات زناشویي و همچنين

محيط دارد ( .)56به این ترتيب فردي که مي بخشد یك

آرامش زندگي تاثير مثبتي داشته و منجر به کاهش

فرایند انطباقي هيجان مدار را طي ميکند و تغييري در

تعارضات زناشویي و افزایش آرامش زندگي شده است.

نگرش و کيفيت ارتباط او به وجود مي آید.
خانواده در کيفيت زندگي فردي اعضا سهم دارد و هریك
از اعضا نيز در کيفيت زندگي خانوادگي در یك پيوستار
سهيم اند و این یك چرخه پویایي را بين خانواده و اعضا آن
ایجاد ميکند ( .)11اعضا خانوادههایي که کيفيت زندگي
فردي رضایت بخشي دارند ،کيفيت زندگي رضایت بخش
را تجربه ميکنند ( .)5البته ممکن است خالف آن هم باشد
( .)57ملون و همکاران ( )18نشان دادند که تصميم براي
بخشيدن موجب کاهش احساسات منفي و کاهش واکنش
هاي استرس زا ميشود .الور و همکاران ( )51بين بخشش،
دلبستگي و بهتر زیستن رابطهي معني دار گزارش دادهاند.
اگرچه با تایيد فرضيه هاي پژوهش نميتوان گفت که
بخشش تنها تعيين کننده کاهش تعارضات زناشویي و
افزایش کيفيت زندگي زنان است اما شواهد نشان ميدهد
که بخشش بر ک اهش تعارضات و افزایش کيفيت زندگي
زنان تاثير دارد ( .)58عوامل زیادي بر کيفيت زندگي و
تعارضات زناشویي تاثير ميگذارد .از بعد روان تحليلي،
بخشش تعارضات ناشي از دلبستگي را حل کرده و از
سرکوبي خشم جلوگيري ميکند ( )55درپژوهش حاضر
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