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The effectiveness of spiritual psychotherapy based on forgiveness in order to 

increase marital satisfaction and prevent marital conflicts of couples in  

the city of Mashhad 

 Abstract 
 Introduction: Family is the smallest and important social 

unit that requires a large amount of psychological 

investment. This study investigated the effect of spiritual 

psychotherapy based on forgiveness on the increase of 

marital satisfaction and the decrease of family conflicts. 

 Materials and Methods: This semi-experimental study 

was conducted with pretest, posttest and follow-up design, 

using control group. This research was done during 2009-

2010. Samples of study were 10 couples who referred to 

clinics in the city of Mashhad that were chosen using the 

convenient sampling method and were randomly allocated 

in experimental or control group. Therapy was conducted 

for the experimental group in the course of nine sessions. 

Both the Enrich marital satisfaction questionnaire and 

family conflicts assessment were used as pre-test, post-test, 

and as a follow-up evaluation (one month later) for both the 

experimental and control groups.  To analyze research data, 

mixed analysis of variance were used. 

 Results: The findings suggest that using spiritual 

psychotherapy based on forgiveness causes a 

significant increase in forgiveness and consequently 

marital satisfaction and a significant decrease in 

couples’ conflicts in posttest (P<0.001) but these 

changes weren’t significant in follow up level (in 

order P=0.1, P=0.2). 

 Conclusion: The element of forgiveness seems to 

enable couples to understand emotions of each other 

and as a result, provide an opportunity for cognitive 

process. Thus, couples
,
 relationship may improve over 

the course of the treatment.   

Keywords: Forgiveness, Marital conflicts, Psychotherapy, 

Satisfaction, Spirituality  
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 مقدمه

ي و رشد معنوي در انسان، در چند دهه  اهميت معنويت

شناسان و متخصصان  گذشته به صورتي روزافزون توجه روان

پيشرفت علم . بهداشت رواني را به خود جلب کرده است

ي جوامع نوين پيچيدهشناسي از يک سو و ماهيت پويا و روان

از سوي ديگر، باعث شده است که نيازهاي معنوي بشر در برابر 

ها و نيازهاي مادي قد علم کرده و اهميت بيشتري  خواسته

رسد که مردم جهان، امروزه بيش از  چنين به نظر مي. بيابند

شناسان و  پيش به معنويت و مسايل معنوي گرايش دارند و روان

يابند که استفاده از  ه طور روزافزون درميپزشکان نيز ب روان

هاي سنتي و ساده براي درمان اختالالت رواني کافي  روش

در حقيقت، افراد باورهاي مذهبي خود را پشت در اتاق . نيست

ها، تجربيات، روابط و حتي درمان نمي گذارند و باورها، ارزش

 (.1، )ها است هاي معنوي هميشه با آنکشمکش

آفرين شناسي همواره جنجالي مذهب و روانابطهاز ديرباز ر

  و اسکينر 1شناسان مانند فرويداي از روانعده. بوده است

ارزش معنويت و مذهب را زير سئوال برده و حتي آن را مضر 

اعتنا به معنويت و فرويد نگرشي بي(.  به نقل از )اند دانسته

-زردگي ميآي روانهاي معنوي داشته و دين را نشانهتجربه

ي دوران هاي اوليهاو نياز نوع بشر به مذهب را به تجربه. داند

داند که از درماندگي طفل و در نتيجه ابراز کودکي مربوط مي

اي غير قابل گيرد و اين رابطهي او به پدر نشات مينياز و عالقه

ي توجيهاتي کنندهفرويد، مذهب را به عنوان ارايه. انکار است

ابهامات زندگي تلقي نموده که خداوند بخشنده،  دروغين براي

توانند هنگام دعا از او کند و مردم مينقش پدر را ايفا مي

رفتاردرماني برخاسته از نظر (. 1، به نقل از )حاجت بطلبند 

اسکينر نيز اختالالت زندگي افراد را ناشي از يادگيري دانسته و 

. داندها موثر ميآنزدايي را در اصالح به همين دليل يادگيري

رفتاردرماني به جاي تمرکز بر فرايندهاي دروني مانند روياها، 

ي تغيير ي انسان و نحوهها بر رفتار قابل مشاهدهتخيالت و تکانه

معتقد است که  1به همين دليل روان. آن تمرکز دارد
                                                 
1Spirituality 
2Freud 
3Skinner 
4Rowan 

ي معنويت، سخني توانند در زمينهرويکردهاي رفتاري کمتر مي

و   ، راجرز5در مقابل برخي افراد مانند يونگ (.5)داشته باشند 

نگرش مثبتي به مذهب داشته و حتي آن را در رويکرد   فرانکل

يونگ با تاييد واقعيت رواني نياز . انددرماني خود وارد کرده

-معنوي و مذهبي در انسان، معتقد است که رنج هر فرد روان

ه شمار آورد بايد رنجي براي روح او برنجور را در نهايت مي

 يونگ بر خالف فرويد،. که هنوز معناي خود را درنيافته است

هاي بالقوه سالم از هاي معنوي و مذهبي را به عنوان جنبهتجربه

وي معتقد است خداوند يک . گيردهستي انسان در نظر مي

ترين سطح ذهن ناهوشيار بوده و تجلي عميق  الگوکهن

 عنوان به خدا از الگوييهنک شکل اين .است( ناهوشيار جمعي)

ي بعدي فعال در درون زندگي رواني و به مثابه واقعيت يک

 (.1، )باشد رواني مي

گري عالوه بر يونگ، نويسندگاني تحليلدر دنياي روان

هاي معنوي وجود دارند که نقش مثبت و سالم معنويت و تجربه

رشد مذهب   براي مثال الوينگر. پذيرندرا در زندگي انسان مي

ورزد داند و اصرار ميمرتبط مي   ءو باورها را با روابط شي

هاي مهمي وجود که در تصويرسازي مذهبي مراجعان، داده

ي با استفاده از نظريه   چنين شافرانسکهم(.  به نقل از )دارد 

هاي مذهبي روابط شيء به درك عناصر ناهوشيار در تجربه

کارهاي باليني خود بعد  راجرز در (. )اقدام کرده است 

جديدي از معنويت را وارد ساخت که به شرايط جامع و موثر 

( قيد و شرط مثبت، خلوص و درك همدالنهتوجه بي)مشاوره 

 1 او اين بعد جديد را فقدان ميانجي يا حضور. اضافه گشت

   زادنژندي انديشهفرانکل نيز علت روان(. 5، به نقل از )ناميد 

معنايي را بي( ف و منظور و احساس تهي بودننبودن معنا، هد)

فرانکل در بحث سالمت روان به . داندو مشکالت معنوي مي

 ،باور دارد( وجود معناي نهايي در زندگي) 1 وجود فرامعني
                                                 
5Jung 
6Rogers 
7Frankel 
8Archetype 
9Lovinger 
10Object Relation 
11Shafranske 
12Presence 
13Noogenic Neuroses 
14Suprameaning 
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خداي مورد . گردد و معنايي معنوي استاين معنا به خدا برمي

 .نظر فرانکل، خداي سطحي ذهن يا خداي عرفي مذاهب نيست

گرداندن روي که است ما از يک هر درون در او فرانکل، نظر بر طبق

ي درون خود را ها است، چون فرشتهاز آن منبع تمام بيماري

 (. ، به نقل از )ايم سرکوب و به شيطاني مبدل کرده

هاي مختلف به کار اي از مداخالت معنوي در پژوهشگستره

ون به اثبات رسيده ها در اختالالت گوناگرفته و اثربخشي آن

( معنوي)، انديشه  توان به دعااز جمله اين مداخالت مي. است

، بخشودگي و  هاي متون مقدس، خواندن نوشته1و مديتيشن

، کسب هدايت  ، همراهي و خدمت5، عبادات و مناسک1توبه

 نتايج (. ) کرد اشاره  اخالقي هايآموزش و  هدايت معنوي

-مداخالت معنوي مي هاي مختلف نيز نشان داده کهپژوهش

 تواند در

، ( )   ، اضطراب( )   ، الکليسم( )  هاي افسردگيحوزه 

 عدم بخشودگي(   )   ، خشم( ) 1 اختالالت خوردن

 .موثر واقع شود( 1 ، )و رضايت زناشويي (   -  )

با توجه به نقش مهم خانواده در تکوين شخصيت و رشد 

د شکوفايي جسماني، عاطفي، عقالني و اخالقي افراد و رش

گسيختگي خانواده بر روي استعدادهاي و اثرات نامطلوب ازهم

توان به صورت موثري از راهبردهاي معنوي در  اعضاي آن، مي

يکي از اين . جهت بهبود مشکالت خانواده سود جست

راهبردهاي معنوي که قدرت و فراگيري خاصي را در روابط 

ر جهت تواند د است که مي 1 خانوادگي دارد، بخشودگي

. مندي زناشويي بسيار موثر واقع شودافزايش رضايت

کند که بخشودگي زوجين را فرايندي تعريف مي 5 ورثينگتون

                                                 

1Prayer 
2Contemplation and Meditation 
3Reading Sacred Writing 
4Forgiveness and Repentance 
5Worship and Ritual 
6Fellowship and  Service 
7Seeking Spiritual Direction 
8Moral Instruction 
9Depression 
10Alcoholism 
11Anxiety 
12Eating Disorders 
13Anger 
14Forgiveness  
15Worthington 

باعث افزايش درك از خود، يکديگر و روابط شده و طرفين 

ي افکار، احساسات و رفتارهاي منفي بعد از خود را از سلطه

(. 5 )نند رهاآيند بين فردي، ميي يک رويداد ناخوشتجربه

اگر چه در متون پژوهشي مختلف، انواع متفاوتي از بخشودگي 

،   مانند بخشودگي بازداري شده)تعريف شده است 

، بخشودگي   ، بخشودگي زيرکانه  بخشودگي مشروط

، ( 1، بخشودگي تکرارشونده 1، بخشودگي کاذب  ناپخته

و به  11بخشودگي مورد نظر در اين جا از نوع بخشودگي اصيل

هاي شناختي، عاطفي و رفتاري اي از بازسازيصورت رشته

. هاي رابطه، احاطه دارندها و نارساييوقايعي است که بر لغزش

دوستانه، بخشي از فرآيند اين نوع بخشودگي، غيرمشروط، نوع

(.   )اي فرايندي و بدون قرينه است ، پديده رشد و تحول

است که از آن جمله بخشودگي اصيل داراي اجزاي متعددي 

توان به اجزاي عاطفي، شناختي، رفتاري، بخشيدن خود،  مي

طلب بخشودگي، عشق، پذيرش بخشودگي، جبران، درك 

(.   -  ،1 )بينانه و سرانجام بخشيدن ديگران اشاره کرد واقع

شود که عضوي از خانواده با عمل  بخشودگي، زماني مطرح مي

عضو يا اعضاي ديگر  يا سخن خود موجب نارضايتي و آزار

نويسد که اعضاي  در اين باره ورثينگتون مي. شودخانواده مي

توانند بدون اين که گاهي مواقع و شايد هم اغلب  خانواده نمي

اين جمله (. 1 )اوقات، يکديگر را بيازارند، با هم زندگي کنند 

به آن معني است که در روابط خانوادگي، وجود تعارض يا 

اين رنجش . ناپذير است ش خاطر، اجتنابآزاري و رنج دل

گذارد و از آن جا که خاطر بر روي کيفيت رابطه تاثير مي

مندي ي قوي در رضايتکنندهبينيکيفيت رابطه، عامل پيش

تواند در رسد که حل اين رنجش ميزناشويي است، به نظر مي

تواند به بخشودگي مي. ارتقاي کيفيت رابطه، موثر واقع شود

ي مند براي خاتمه دادن به يک رابطهراهي قوي و توان عنوان

مختل يا دردناك، مورد استفاده قرار گرفته و شرايط مصالحه با 

                                                 

16Arrested Forgiveness 
17Conditional Forgiveness 
18Collusive Forgiveness 
19Premature Forgiveness 
20Pseudo Forgiveness 
21Repetitious Forgiveness 
22Authentic Forgiveness 
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مندي تواند رضايت بنابراين مي. فرد خطا کار را فراهم کند

زناشويي را افزايش داده و تعارضات را با خروج يکي از طرفين 

توجه به اين نکته (.  1، 1)ي تعامل منفي، کاهش دهد از حلقه

گذاري ضروري است که اصالح رابطه، مستلزم سرمايه

پايه و بايست تالش همدوطرفه است به طوري که دو طرف مي

براي . اي مطلوب برسندمشخصي داشته باشند تا به نتيجه

يابي به اصالح، هر يک از طرفين بايد رفتاري حرکت و دست

به . مان بر آن پايدار باشنداي از زخاص داشته و در طول دوره

عنوان مثال قرباني بتواند تمايل قابل توجهي از خود نشان دهد، 

سرزنش را کنار گذاشته و تمايل به شروعي ديگر را از خود 

متخلف بايد قبول مسئوليت کرده و به اشتباهات . نشان دهد

بايست مي طرفين .بپردازد را خود اشتباه تاوان و داشته اذعان خود

بررسي مجدد قواعد حاکم بر روابط خود بپردازند و  به

برانگيزي را که منجر به تخلف شده بود، حل هاي بحثديدگاه

و بازنگري نموده و مفاهيم بخشودن و اصالح رفتار را شفافيت 

و وضوح بخشند يا پيامدهاي تخلفات آتي را مشخص نمايند 

د و اگر قرباني به طرف ديگر داستان، توجه کن(. 11، 1)

عذرخواهي متخلف را بپذيرد، آن گاه متخلف، اطالعاتي در 

دهد، به دست مورد اين که قرباني چگونه به مشاجره پاسخ مي

آميز، اين نوع شک را تا حد رفتار مسالمت(.  1)خواهد آورد 

برد، نگراني را کاهش داده و صميميت را زيادي از بين مي

توانايي زوجين در تواند چنين رفتاري مي. دهدافزايش مي

آور را ارتقا بخشد و امکان برخورد با موقعيتي اضطراب

بنا بر اين براي تخلفاتي که در . تخلفات آينده را کاهش دهد

بايست با گيرند مداخالت ميبافت روابط موجود شکل مي

حضور هر دو زوجين صورت گيرد، زيرا چنين مداخالتي با 

 .يابدزنده تحکيم ميقواعد حاکم بر روابط و مذاکرات سا

ها و با توجه به اهميت نقش معنويت و بخشودگي در خانواده

اي ويژه تاکيد آن، در که ايران گرايجمع فرهنگ به توجه با نيز

توان از اين شود، ميبر ارتباطات اجتماعي و قواعد گروهي مي

در جهت ارتقاي سالمت خانواده سود ( بخشودگي)مداخله 

ه ابعاد مختلف بخشودگي الزم است که براي توجه ب. جست

، (ي اوليه و اصلي اين مدلهسته)مدل درماني سه جزء همدلي 

درك امکان خطاکار بودن خود و آرزوي دروني فرد )فروتني 

در مورد بخشودگي قرار گرفتن، جايزالخطا ديدن انسان و 

فردي، عمل يک اقدام ميان)و تعهد ( پاسخ فروتني به آن

را مد نظر قرار دهد تا بتواند بعضي از  (آشکار بخشودن

هاي هيجاني را اصالح کرده، الگوهاي مخرب خانواده و آسيب

به تعامالت رنگي دوباره بخشيده و با ارتقاي عملکرد خانواده، 

هاي آينده را عالوه بر رضايت زناشويي، سالمت رواني نسل

تواند به عنوان يک در اين راستا بخشودگي مي. تضمين کند

ي متفاوتي را چهارچوب مجدد در خانواده عمل کرده و شيوه

ي وقايع دردناك گذشته ارايه دهد و به اين ترتيب براي تجربه

انرژي مثبتي را درون سيستم خانواده آزاد کرده و با رها کردن 

هاي منفي باعث افزايش سازگاري رواني زوجين از هيجان

درماني معنوي بنابراين پژوهش حاضر اثربخشي روان. شود

زناشويي  منديرضايت افزايش در را بخشودگي يمداخله بر مبتني

 .دهدو کاهش تعارضات در خانواده، مورد بررسي قرار مي

 کارروش

-آزمونپيش طرح با آزمايشينيمه پژوهش يک حاضر يمطالعه

هاي باشد که در سايت کارآزماييآزمون با گروه شاهد ميپس

به ثبت  IRCT2012070210157N1باليني با شماره کد 

اين پژوهش که در زمستان  ي آماريجامعه .رسيده است

 تمامي زوجين اجرا گرديد، شامل     و بهار     

آماري  ينمونه .بودند مشهد شهر مشاوره مراکز به کنندهمراجعه

ي بودندکه به شيوه( نفر  1)زوج    در اين پژوهش شامل 

تصادف در دو گروه  گيري در دسترس انتخاب شده و بهنمونه

درمان . قرار گرفتند( نفر   )و گروه شاهد ( نفر   )آزمون 

جلسه و با حضور هر دو زوج اجرا   براي گروه آزمون در 

ي درماني انجام نشد اما براي گروه شاهد، هيچ مداخله. گرديد

گروه شاهد پس  کنندگان دربا توجه به مسايل اخالقي، شرکت

کنندگان شرکت از .کردند دريافت را درمان اين تحقيق اتمام از

ي آخر و يک ي اول، جلسهگروه آزمون خواسته شد در جلسه

مندي رضايت بخشودگي، هاينامهپرسش جلسه، آخرين از پس ماه

کنندگان شرکت. زناشويي و تعارض خانواده را تکميل کنند

گروه آزمون، در سه نوبت به  زمان بانيز هم گروه شاهد

آزمون، هاي پيشدر نهايت داده. ها پاسخ دادندنامهپرسش



 انو همکار سمانه غفوري                                                                                  5312 بهار، (5) 51ي اصول بهداشت رواني، سال  جلهم 15

 SPSSافزار گيري به کمک نرمي پيآزمون و دورهپس

 .تحليل گرديدندآزمون تحليل واريانس مختلط، و    ي نسخه

 :ابزار پژوهش 
اين مقياس توسط (: FFS)  مقياس سنجش بخشودگي -الف

ساخته شد و سيف و بهاري      و همکاران در سال  1پوالرد

سازي نمودند  هاي ايراني هنجاريابي و ميزان آن را براي خانواده

 5اين مقياس داراي (.  1)برآورد کردند   /1 و اعتبار آن 

بينانه، تصديق خطا، جبران  درك واقع: است( بعد)مقياس خرده

. و سبکباليعمل ارتکابي، دلجويي کردن و احساس بهبودي 

پرسش و دو بخش است که بخش   1نامه داراي اين پرسش

هاي  ، بخشودگي را در خانواده(  تا   هاي پرسش)نخست 

ميزان (  1تا   1هاي پرسش)اصلي و والدين او و بخش دوم 

. سنجد مي( همسران)اي هاي هسته بخشودگي را در خانواده

اي است  زينهپرسش چهارگ  مقياس داراي هر خرده چنين هم

ميانگين . امتياز دارد 1ي د، امتياز و گزينه  ي الف، که گزينه

. است  5/1و انحراف معيار آن   1 / نمرات اين مقياس 

ي ميزان بخشودگي بيشتر دهنده نمرات باال در اين مقياس، نشان

 (. 1) است کمتر بخشودگي ميزان يدهنده نشان پايين، نمرات و

نامه پرسش اين : انريچ زناشويي مندييترضا ينامهپرسش -ب

هاي سئوالي است که براي ارزيابي زمينه 5  نامه يک ابزار 

 يرابطه پرباري و قدرت هاي زمينه شناسايي يا زابالقوه مشکل

-نامه براي تشخيص زوجاز اين پرسش. رود زناشويي به کار مي

خود ي شود که نياز به مشاوره و تقويت رابطه هايي استفاده مي

مقياس شامل تحريف خرده 1 نامه از اين پرسش. دارند

آرماني، رضايت زناشويي، مسايل شخصيتي، ارتباط،حل 

ي هاي اوقات فراغت، رابطه تعارض، مديريت مالي، فعاليت

هاي پروري، خانواده و دوستان، نقش جنسي، فرزندان و فرزند

 (.11)گيري مذهبي تشکيل شده است  طلبي و جهت مساوات

و  1نامه در گزارش اولسوناعتبار ضرايب آلفاي اين پرسش

نامه بين هاي مختلف اين پرسشمقياسهمکاران براي خرده

نامه اعتبار بازآزمايي پرسش. گزارش شده است  /  تا   / 1

                                                 
1
Family Forgiveness Scale 

2Pollard 
3Enrich Marital Satisfaction Scale 
4Olson 

سئواالت بر روي پيوستاري از خيلي زياد . بوده است  /  نيز 

مندي رضايت ينشانه باالتر ينمره که اند شده مرتب کم خيلي تا

هاي رضايت خانوادگي از  روايي مقياس. بيشتر زناشويي است

  / 1تا  /1 هاي رضايت زندگي از  و با مقياس  /  تا  / 1

هاي  مقياستمام خرده. ي آن استي روايي سازهاست که نشانه

هاي جوان راضي و ناراضي را متمايز نامه، زوجاين پرسش

نامه از روايي خوبي دهد که اين پرسش کنند و اين نشان مي مي

 (.11)برخوردار است 

سئوالي است  11يک ابزار : ي تعارض زناشويينامهپرسش -ج

که براي سنجيدن تعارض زناشويي بر مبناي تجربيات باليني 

نامه هفت بعد اين پرسش(. 11)توسط ثنايي ساخته شده است 

کاهش : سنجد که عبارتند از از تعارضات زناشويي را مي

ي جنسي، افزايش واکنش هيجاني، همکاري، کاهش رابطه

ي فردي با افزايش جلب حمايت فرزندان، افزايش رابطه

ي خانوادگي با خويشاوندان خويشاوندان خود، کاهش رابطه

اعتبار . همسر و دوستان و جدا کردن امور مالي از يکديگر

ن نامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ براي کل ايپرسش

  /  تا   /  مقياس بين خرده  و براي   /1 نامه برابر پرسش

اي ليکرت تنظيم  گزينه 5هر سئوال بر اساس مقياس . بوده است

ها به آن 5تا   ها، نمرات شده است که متناسب با پاسخ

ي بيشتر به معني تعارض يابد که در اين ابزار، نمره اختصاص مي

نامه اين پرسش. ي بهتر استابطهي کمتر به معني ربيشتر و نمره

ي تحليل در مرحله. از روايي محتواي خوبي برخوردار است

ي همبستگي هر مواد آزمون، پس از اجراي مقدماتي و محاسبه

 55سئوال از    هاي آن، نامه و مقياسسئوال با کل پرسش

 . سئوال اوليه حذف شده است

به ( 1 )ن روش درمان از مدل درماني بخشودگي ورثينگتو

فرهنگ، . دست آمد و با فرهنگ ايراني مطابقت داده شد

هاي ارزشي است که عادات، هاي اعتقادي و موقعيتسيستم

شناسي را تحت تاثير قواعد و رسوم اجتماعي در روندهاي روان

با توجه به اين که فرهنگ ايراني، فرهنگي . دهندقرار مي

اي متقابل و جمعي مي باشد از خويشتن به عنوان رابطه

اجتماعي ياد کرده و بر ارتباطات اجتماعي و قواعد گروهي 

ديدگاه مالکيت اشتراکي از روابط جمعي نشان . تاکيد دارد
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دهد که بخشودگي، انتخابي است که فردي نبوده و بيشتر مي

. دهداي است که در شرايط فرهنگ خاص روي ميوظيفه

احتماال براي يک مند اجتماعي، توهين براي يک گروه نظام

براي نظام . گيرددهد؛ بلکه جمعي را دربرميفرد روي نمي

اشتراکي، نمود ديگران و نمود خود هر دو براي بخشودن الزم 

بنا بر اين هنگام بخشودن، گروه، خانواده و جمع مطرح . است

ي نظام اشتراکي به سازش و بخشودگي هر دو در مقوله. است

. ي مربوط به هم مطرح هستندرديف و دو مقولهعنوان هم

هدف نظام اجتماعي از بخشودگي، بيشتر حفظ هماهنگي 

افراد جامعه . اجتماع و سعادت اجتماعي است تا منافع شخصي

کنند تا از طريق آيين و هاي فرهنگي استفاده ميدهندهاز التيام

هاي سنت. رسوم اجتماعي به بخشايش و بخشودن دست يابند

شود ها و نمادها مياکي اغلب شامل روايتفرهنگي نظام اشتر

با (. 5 )تا به درك ابزارهاي فرهنگي براي بخشودن نايل آيند 

ي درماني مطرح شده در اين توجه به مسايل فوق، برنامه

ها ريزي شد که در آنهايي برنامهپژوهش متفاوت از فرهنگ

 .باشدتاکيد بر فردگرايي و خويشتن مي

ان، حضور هر دو زوج در تمام جلسات ي درمي ادامهالزمه

ي اوليه و تشخيص مناسب بعد از انجام مصاحبه. درمان بود

بودن آزمودني براي ورود به طرح پژوهش، مشکل مراجع 

جلسات  ساختار آن از پس .شد ريخته درمان طرح و شده بنديفرمول

 . اجرا شد  اي مطابق جدول دقيقه   ي جلسه  به صورت 

ي اول اهداف اخالقي، در جلسهمالحظات به منظور رعايت 

عالوه بر اين . مورد نظر پژوهش براي زوجين توضيح داده شد

 به آنان اطمينان داده شد که نتايج پژوهش به صورت

گيري کلي منتشر خواهد شد و آنان اختيار کامل دارند نتيجه

د که در پژوهش شرکت نکنند و يا در هر مرحله که بخواهن

 . ي پژوهش انصراف دهندمختارند از ادامه

 

 خشودگيبدرماني معنوي مبتني بر محتواي جلسات روان -1جدول

 محتواي جلسات جلسات

 معرفي و آشنايي کلي با قالب جلسات، ايجاد اتحاد درماني، اجراي تست و طرح مشکل اول
 ها و اهداف، مقاصد و تعهد طرفينها، ارزيابي ارزشها و  روشي مشکالت و اثر آن بر روي زندگي، تبيين مشکل، راه حلتوضيح درباره دوم
احساس خشم، کنترل بروز عواطف منفي، آشنايي طرفين با مفهوم بخشودگي، معرفي بخشودگي به عنوان يک بيان احساسات مراجعين در مورد مشکل و به ويژه  سوم

 هاي بخشودگي، اثرات نابخشودن، بررسي موانع بخشودگي، کشف ديدگاه زوجين در مورد بخشودگيعامل درماني، لزوم، سودمندي، مزايا و محدوديت
اي براي افزايش تبادالت مثبت، توجه به بافت وقوع حادثه و تجارب قبلي همسر، تحمل در شنيدن نظر مخالف ديگران، برنامهمعرفي همدلي به عنوان راهي براي  چهارم

 ديده توسط فرد خاطياي از احساسات فرد آسيببيان خالصه
تجارب خود از بخشودن ديگران يا بخشوده شدن توسط ديگري ي تعامالت مثبت و احساسات زوجين از برنامه، دعوت زوجين به در ميان گذاشتن ارزيابي برنامه پنجم

 زاي خودهاي آسيبي ليستي از حوزهو بيان احساسات و افکار خود پس از عمل بخشودگي، دعوت زوجين به تهيه
جايزالخطا، پذيرفتن درد و رنج  زاي طرفين، تالش براي درك و فهميدن يکديگر، در نظر گرفتن خود به عنوان شخصهاي آسيبکار بر روي ليست حوزه ششم

 وارده، ايجاد يک ديد جامع و فراگير براي بخشودگي
ادي و کشف نياز زوجين به بخشودن يکديگر، کشف حمايت و اتکاي متقابل زن و شوهر، عذرخواهي بابت خطاهاي خود، اعتراف صادقانه به خطاي خود، آز هفتم

 گياختيار در بخشودن، برچسب شجاعت زدن به بخشود
 هاي ارتباط و حل تعارض، ايجاد فهم جديد از رابطه و انتظارات و توجه به نقاط ضعفپيدا کردن معنا در بخشودن، آموزش مهارت هشتم
بندي بررسي و برطرف کردن موانع عملي بخشودگي، بررسي اشکال نادرست بخشودگي، معناي زندگي پس از بخشودگي، مواجهه با عود، بحث و جمع نهم

 نامهجلسات، پرسش
 

 نتایج

( نفر  1در مجموع )زوج    ، آزمايشينيمهدر اين پژوهش   

در گروه ( نفر   )زوج  5شرکت کردند که از اين تعداد 

ميانگين . در گروه شاهد قرار گرفتند( نفر   )زوج  5آزمون و 

سال و  1 ±1/5شاهد برابر  و انحراف استاندارد سن افراد گروه

 درصد    چنينهم .است بوده سال 1 / ±5/  برابر آزمون گروه سن

 و تحصيالت ديپلم شاهد، گروه افراد درصد    و آزمون گروه افراد

 نمرات و سن متغيرهاي تفاوت داريمعني بررسي براي .داشتند باالتر

 مستقل آزمون تي از گروه دو در زناشويي منديرضايت يپايه

 ‚ P≥ /5) سن متغير نظر از شاهد و آزمون گروه دو .شد استفاده

 11/ - (=  )t) مندي رضايت ينامهپرسش در پايه ينمره

 .نداشتند داريمعني تفاوت (P1 5/ - (=  )t‚ ≥ /5) زناشويي
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درماني معنوي مبتني بر روش تاثير روان به منظور بررسي

مندي زناشويي و کاهش بخشودگي در افزايش رضايت

در  .تعارضات، از آزمون تحليل واريانس مختلط استفاده شد

آزمون، پيش ها در جلساتآزمودني نمرات)اين آزمون، زمان 

به عنوان عامل درون آزمودني و گروه ( گيريآزمون و پيپس

 .به عنوان عامل بين آزمودني وارد مدل شدند( شاهد و آزمون)

تحليل واريانس مختلط يعني طبيعي بودن هاي آزمون مفروضه

 گيري و اي بودن مقياس اندازهها، فاصلهتوزيع، تساوي واريانس

 . ها رعايت شدانتخاب مستقل آزمودني

 جلسات در هاآزمودني نمرات ميانگين و انحراف استاندارد

هاي نامهگيري در پرسشآزمون و پيپس آزمون،پيش

و  1در جدول  رض زناشوييمندي و تعابخشودگي، رضايت

نشان داده   نتايج آزمون تحليل واريانس مختلط در جدول 

 .شده است

 

 گيريآزمون و پيآزمون، پسجلسات پيش ها دراستاندارد نمرات زوجميانگين و انحراف  -1جدول 
 متغیرها آزمونپیش آزمونپس گیريپی

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد  میانگین انحراف استاندارد

 بخشودگي شاهد   /   /1  5/   /    1/1 5/ 
 آزمون 5 /   /    /5  /    /   /1
 مندي زناشوييرضايت شاهد   1/1   /    1/1 5 /    5/1 5 /5
 آزمون   5/1  5/1   1 11/   1 5/1 11/ 
 تعارض زناشويي  شاهد  1   11/1 5 /     /1 1 / 1 1 /  
 آزمون 5  /1  1/   1    1/      /    1/  

 

زمان شود، تاثير عامل مالحظه مي  همان طور که در جدول 

مندي زناشويي و تعارض در متغيرهاي بخشودگي، رضايت

ترتيب به )دار خانوادگي به لحاظ آماري معني

  /1 =(  ‚1)=F (1‚  )=  1/    و=F  و

 1 / 1=(  ‚1)=F ،   / >P )به عبارت ديگر. است ،

آزمون تا ي پيشمندي زناشويي از جلسهبخشودگي و رضايت

داري نشان داده است در حالي گيري افزايش معنيپي يجلسه

اثر تعامل زمان با گروه . انددار داشتهکه تعارضات کاهش معني

مندي زناشويي و تعارضات خانواده نيز ، رضايتدر بخشودگي

و  F=(1‚  )= /5   و F=(1‚  )= /  به ترتيب )

   / =(  ‚1)=F ،   / >P )يعني تفاوت . است دارمعني

مندي ميزان افزايش نمرات رضايت داري بين دو گروه درمعني

 يزناشويي و کاهش نمرات تعارض خانواده از جلسه

 .گيري وجود داردي پيآزمون تا جلسهپيش
 

 و تعارض زناشوييمندي هاي بخشودگي، رضايتنامهها در پرسشمختلط با توجه به نمرات زوج نتايج آزمون تحليل واريانس - جدول 

 متغیرها اثر اصلی df میانگین مجذورات P F ي اثراندازه

 بخشودگي  *زمان 1   1/    1/ 1  /     /  
 زمان×  **گروه 1 1 /15  /51  /     /1 
 مندي زناشوييرضايت زمان  1  111/     1/    /     /1 
 زمان×  گروه 1 1 /     /5    /     /  
 تعارض زناشويي   زمان 1  15 / 1 1 / 1   /     / 1
 زمان×  گروه 1    /     /     /     /1 

 

 آزمون،ي پيشها در مرحلهچنين نمرات آزمودنيهم

ي ي اين است که نمرهدهندهگيري نشانآزمون و پيپس

ي هاز مرحلمندي زناشويي و تعارضات بخشودگي، رضايت

به ترتيب )دار داشته است آزمون تغيير معنيآزمون تا پسپيش

   / =P ،  / =P  1  و/ =P ) اما با وجود تغييرات، اين

به ترتيب )دار نبوده است گيري معنيي پيافزايش در مرحله

  / =(  ‚1)=F  و / =P ،   / =(  ‚1)=F  و / =P، 

  / =(  ‚1)=F ،1/ =P). 
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 بحث

ها موجودات بشري معتقد است که انسان  هارد دي چاردينتيل

 ها موجودات معنويي معنوي دارند بلکه آننيستند که تجربه

هاي تجربي پژوهش (.  از نقل به) دارند بشري يتجربه که هستند

اند که ايمان و تعهد مذهبي با مختلف نيز به طور قطع نشان داده

. ي مثبت دارندعي، رابطهعملکرد سالم جسمي، عاطفي و اجتما

 توان صرفا به عنوانمذهبي را ديگر نمي-باورهاي معنوي

بايد معالجه ها يا باورهاي غير منطقي که ميرنجوريروان

بلکه اکنون بسياري از درمانگران، باورها و . شوند، نگريست

 در رفتارهاي معنوي را به عنوان منابع قدرتمند تغيير درماني،

 . گيرندمي نظر در خانواده يا و وهيگر فردي، درمان

هدف اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي بخشودگي در 

مندي زناشويي و کاهش تعارضات خانواده در افزايش رضايت

. ي شهر مشهد بودکنندگان به مراکز مشاورهاي از مراجعهنمونه

نتايج پژوهش حاکي از آن بود که بخشودگي زوجين باعث 

مندي زناشويي و کاهش تعارضات در خانواده افزايش رضايت

بالسيو دي مانند افرادي قبلي دستاوردهاي با نتيجه اين .است شده

 1، فينچام، پالري و رکاليا( 1، 1)  ، فينچام و بيچ(15) 1و بندا

، ( 1)  ، اينرايت و فيتزگيبونز( 1) 5، فينچام، بيچ و داويال( 1)

، (  )،  النج، اورکرك، کارامانس، ون(  )  تاوسينت و وب

   ، فينچام، بيچ و هال(1 )  ، وانستيوگن و اوراتينکال(  )

، ناطقيان، مالزاده (5 )زاده ، افخمي، بهرامي و فاتحي(1 ،  )

ها ثابت شده که که در آن(   )،گودرزي و رحيمي 

 بخشودگي،

دار پرخاشگري، رضايت زناشويي و ي معنيکنندهبينيپيش

و رضايت از زندگي در ميان زوجين سازگاري، سالمت رواني 

بوده و باعث ارتقاي کيفيت روابط بين زوجين شده و 

 . باشدسو ميدهد، همها را کاهش ميافسردگي آن

                                                 
1Tilhard de Chardin 

2DiBlasio and Benda 
3Fincham and Beach 
4Paleri and Recalia 
5Davila 
6Enright and Fitzgibbons 
7Toussaint and Webb 
8Karremans, Van Lange, Ouwerkerk and Keluwer  
9Vansteenwegen and Orathinkal 
10Hall 

تواند تغييرات مثبتي را در سالمت عاطفي بخشودگي مي

ايجاد کند، سالمت جسماني و رواني را افزايش دهد، حس 

ديده و و بين صدمهقدرت و توان فردي را بازيابي کرده 

بخشودگي يک فرايند (.  1)زننده مصالحه ايجاد کند صدمه

اي عبور مرحلهمعنوي و هيجاني است که از يک فرايند شبه

کند که شامل شوك و انکار، آگاهي از مورد سوءاستفاده و مي

آزار قرار گرفتن، احساس صدمه ديدن، ماتم، خشم و تنفر و 

سات به ديگران، نياز به پذيرش اين فرصتي براي ابراز اين احسا

اند و امکان اجراي عدالت، بازسازي ها اشتباه کردهکه آن

اي مرحلهشبه. مرزها و زندگي را با گذشت سپري کردن، است

بودن به اين معنا است که مراجع بايد در طول درمان، فرصت 

شفايابي  فرايند با مواجهه طريق از کافي و مناسب کار براي الزم

احساسات  به تواندمي بخشيدن در آمادگي عدم زيرا باشد، داشته ار

 (.  )اي مانند ماتم، خشم و تنفر منجر شود حل نشده

فردي در فردي دارد و اين ماهيت ميانبخشودگي ماهيتي ميان

زندگي زناشويي . روابط زناشويي به خوبي قابل مشاهده است

از دو نفر با ترين نهادهاي بشري است که يکي از جهاني

هاي متفاوت و با عاليق و نيازها و استعدادها و توانايي

ترين ارتباط، مهم. هاي مختلف تشکيل شده استشخصيت

در طول اين ارتباط، وجود . بخش اين زندگي مشترك است

عدم توجه . افتدجراحت رواني امري است که مکررا اتفاق مي

ها باعث و گاليهها ها و ناديده گرفتن رنجشبه اين جراحت

 ايجاد ديوار سنگي و در نهايت، فروپاشي روابط صميمانه

تواند در حل بخشودگي، روشي است که مي(.   ،5 )شود مي

هاي عاطفي در خانواده، موثر واقع شود و نيروهايي را جراحت

شد،آزاد کرده و در راه هاي رواني ميکه زماني صرف دفاع

 . يردعملکرد سالم خانواده به کار گ

توان چنين استدالل کرد که بخشودگي، ها ميدر تبيين يافته

فراهم کردن جوي . دهدبعد عاطفي زوجين را هدف قرار مي

بدون تهديد به همراه توجه مثبت غير مشروط براي بيان 

ي خشم و رنجش طرفين، فرصتي براي احساسات فروخورده

يروهايي که بنابراين ن. کندهاي ناقص فراهم ميتکميل گشتالت

هاي التيام زماني براي آزردگي، مرارت و مراقبت از زخم

 هاي رواني شکستهشد، آزاد شده و دفاعنيافته صرف مي
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شوند تا دريابند که انتقام و شوند و از اين رو افراد قادر ميمي

فايده است و اين آغاز پردازش شناختي حادثه توزي بيکينه

شوند تا شناختي، افراد قادر ميدر طول اين پردازش . است

نقش خود را در از دست دادن اين رابطه مورد بازبيني قرار 

دهند، از توجه صرف به خطاها و نقاط ضعف ديگران به درون 

شوند، رو ميشوند و با اصل وجود خود روبهخود هدايت مي

اصلي خطاکار و در عين حال ارزشمند با احساسي از 

توانند افکار ول اين مرحله افراد ميدر ط. شرمندگي و گناه

انگارانه را کنار گذاشته و با بررسي رفتار و درك نقش و مطلق

فقط بعد از ( .   ،   )مسئوليت رفتار خويش، خود را ببخشند 

تواند وارد دنياي پديداري چنين بخشودگي است که فرد مي

يجه، در نت. فرد ديگري شده و او را نيز مانند خود در نظر بگيرد

انگيزش، افکار،احساسات و رفتار فرد نسبت به متخلف تغيير 

ي واقعي بخشودگي، تعهد به تغيير رفتار و تالشي نتيجه. کندمي

 تعامالت تواندمي بخشودگي. برابر براي جبران قصورها است

ها را در اتحادي دوباره به هم آن و برده بين از را زوجين منفي

اتحادي افزايش رضايت از زندگي ي چنين نتيجه. نزديک کند

ناپذير مشترك و تالشي منطقي براي حل تعارضات اجتناب

توانند ي آن زوجين ميزندگي مشترك است که در نتيجه

عملکرد سالم خود را بازيافته و اين الگو عالوه بر تضمين 

 (. 1-11، 1)هاي بعدي هم تداوم يابد سالمت رواني در نسل

درماني قوي است که افراد را از  يبخشودگي، يک مداخله

ي خشم ناهوشيار است، رها خشم و احساس گناهي که نتيجه

ناآگاه  و ظريف کنترل از بخشدمي که فردي اين بر عالوه کند،مي

رها کردن ديگران به معني رها کردن . شودمتخلف رها مي

 (.11، 1، 1)خود است زيرا رنجش، شکلي از دلبستگي است 

صدمه  خود به واقع در کنندنمي انتخاب را بخشودگي که کساني

آميزي را دهند که روابط محبتزنند، زيرا به خود اجازه نميمي

، (15)  افرادي مانند هوپ. که نيازمند آن هستند، داشته باشند

به ظرفيت (  1) 1و فالنيگان(   )بالسيو ورثينگتون و دي

. اندپرداخته گذشته روابط ترميم و زناشويي رضايت در بخشودگي

                                                 

1Hope 
2Flanigan 

اين ترميم به حدي است که حتي وقتي متخلف درگذشته است 

فرايند جذب (  1)  مطابق نظر برگين .شودنيز موثر واقع مي

تواند از انتقال افتد ميکه در بخشودگي اصيل اتفاق مي 1درد

بين نسلي اين درد جلوگيري کرده و سالمت رواني نسل آينده 

 .را تضمين کند

ي ترين زيرمجموعهبر اين، خانواده به عنوان کوچکافزون 

ترين و اثرگذارترين واحد در رشد و پرورش جامعه و مهم

اعضاي جامعه، نيازمند تعادل و سالمت جسمي و رواني براي 

ترين از بين اعضاي خانواده، محوري. باشدعملکرد مطلوب مي

ي ها تاثيرنقش از آن زن و شوهر است که وضعيت رواني آن

تعارضات و . ناپذير بر عملکرد اين واحد کوچک دارداجتناب

هاي گزاف درماني و رواني را به نارضايتي از زندگي هزينه

رشد نرخ طالق و آثار . کندجامعه و اعضاي خانواده تحميل مي

رشد  لزوم براي شاهدي عنوان به توانمي را آن اجتماعي و رواني

 نظر در زناشويي منديرضايت ارتقاي و بهبود براي هايشيوه

نظر  در و فرهنگي بافت با عنايت با درمان يشيوه اين .گرفت

 .باشد امر اين براي شاياني کمک تواندمي هاانسان معنوي بعد گرفتن

با اين حال بخشودگي اکسيري براي حل تمام مشکالت 

گاه تضادها و اختالفات خانوادگي کاربرد . خانواده نيست

به ويژه اين . سازددرماني دشوار ميدر خانوادهبخشودگي را 

از طرف ديگر . که اين اختالفات معموال ماهيت دوسويه دارند

شناخت ناکافي از ساز و کارهاي اثربخشي بخشودگي، استفاده 

عالوه بر اين، بايد . سازدي درماني را محدود مياز اين مداخله

ير نيست، پذدر نظر داشت که بخشودگي نيز همواره امکان

اي درصدد دهند که آن را ادامه ندهند، عدهبعضي ترجيح مي

چنين مسايل بنيادي وجود دارد که هم. جويي هستندانتقام

براي مثال . ها صورت نگرفته استتحقيقات کافي راجع به آن

دهد بخشودگي به نفع چه کسي اين که کدام شرايط نشان مي

ر فرايند درمان بهترين هست يا نيست، يا چه زماني بخشودگي د

پژوهشگر در روند تحقيق حاضر با  (. 1)فايده را دارد 

رو بود که ممکن است بر کيفيت پژوهش هايي روبهمحدوديت

توان به تعداد محدود نمونه از اين جمله مي. تاثير گذاشته باشند

                                                 
3Bergin 
4Absorption of Pain 
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گيري قطعي را با دشواري مواجه اشاره کرد که امکان نتيجه

ديگر، لزوم حضور هر دو زوج در محدوديت . سازدمي

ي کمتر و دسترسي جلسات درمان بود که منجر به نمونه

گيري را نيز ي پيداري در مرحلهمحدودتر شد و احتماال معني

هاي عالوه بر اين يکسان نبودن ويژگي. تحت تاثير قرار داد

شناختي مراجعين و در نتيجه عدم آشنايي با فرايند جمعيت

ي اول فرايند تداوم ر بهبود در چندين جلسهدرمان و انتظا

با توجه به تاکيد اين رويکرد . جلسات را با مشکل مواجه کرد

هاي ي بين زوجين، مشکالت هر دو زوج در خانوادهبر رابطه

  بررسي قرار  مورد  مبدا و مشکالت شخصيتي مراجعان به دقت

 پژوهش محسوب هايمحدوديت  گيرد که از ديگرنمي

شود که اين رويکرد در مورد در انتها پيشنهاد مي. شودمي

ي تري مورد بررسي قرار گرفته و در برنامهجمعيت وسيع

  و مبدا يدرماني فرصتي براي پرداختن به مسايل فرد در خانواده

 

 

 

 .شود گرفته نظر در مسايل اين روي بر فردي کار

 گیرينتیجه

مداخالتي در جهت با توجه به نتايج مطالعه ي حاضر،    

بخشودگي و ترميم روابط زوجين بر ابعاد مختلف رضايتمندي 

زناشويي تاثير گذاشته و مي تواند باعث آزاد سازي نيروهايي 

شود که زماني براي آزردگي، مرارت و مراقبت از زخم هاي 

توانند در اکنون اين نيروها مي. التيام نيافته صرف مي شد

ها يعني در توانايي دوست وديها و خشنترين رضايتعميق

 .داشتن و دوست داشته شدن صرف شوند
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