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چكيده
.  صورت گرفتهاجپژوهش با هدف تعيين اثربخشي آموزش بخشودگي بر ميزان صميميت زواين

ي  جامعه.بود) گواه پس آزمون با گروه -پيش آزمون(آزمايشيهاي نيمه پژوهش از نوع پژوهشاين 

ي سازمان به مراكز مشاورهكننده با مشكالت زناشويي مراجعههاي  زوجييهكلاين مطالعهآماري 

 انتخاب و به گيري تصادفينمونه روش هب زوج 30از بين اين تعداد.بودند،بهزيستي شهر گرگان

پاسخ ها صميميت زوجي پرسشنامهو بهصورت تصادفي در گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند 

از ها بررسي دادهبراي .  جلسه آموزش مبتني بر بخشودگي شركت كردند8درگروه آزمايش.دادند

ها نشان داد كه آموزش  يافته.شداستفاده پيش آزمون هاي تك متغيري با كنترل نمرهكواريانس تحليل 
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مقدمه

داليل اصلي ازدواج و انتظارات همسران از يكديگر به طور چشمگيري تغيير يافته است و 

 از جمله 2رواني-و ارضاي نيازهاي عاطفيصميمانهي ، ايجاد رابطه1نياز به عشق و صميميت

، 3همچنين تعهد، وفاداري). 1385ادي،اعتم( امروزي براي ازدواج استيهاداليل اصلي زوج

دارند و از پيوندهاي عشق و  هستند كه روابط زناشويي را پايدار نگه مي4صميميت و اعتماد

همچنين صميميت به وقوع ).1386داغي، قراچه ترجمه،1988، 5بك(كنند ميمحافظتمحبت 

انجامد ميها در ميان آنها اشاره دارد، كه به احساس نزديكي، عشق و توجهتعامل بين زوج

صميميت عبارت از يك نزديكي، تشابه . )1387ترجمه تبريزي،، 6،2000اسگاربي و هالفورد(

است كه مستلزم شناخت و درك  با شخص ديگر،با هيجانم أتوو روابط شخصي عاشقانه 

يكديگر  تشابه با ي است كه نشانههاييطور بيان افكار و احساسعميق از فرد ديگر و همين

آيد كه در جريان ازدواج رفتارهاي خاص بين مردان و زنان پديد مي). 7،2001باگاروزي(است

ها، انتقادهاي بيش از حد و طرد هها، مشاجربحث. سازد ميها را نسبت به يكديگر بيگانهآن

رفتار را زير بنايي اين يها انگيزهاز آنجايي كه اغلب زوج از جمله اين موارد است، و8عاطفي

خمسه(شود ميهاها و كاهش صميميت بين آندانند اين رفتارها منجر به بيگانه شدن زوجنمي

هاهايي كه امروزه باعث آشفتگي در ارتباط زوجهمچنين يكي از شاخص). 1387و حسينيان،

ايجاد و). 1386، ترجمه تبريزي،2000اسگاربي و هالفورد،(شود كمبود صميميت استمي

ارضاي نيازهاي عاطفي در جريان ازدواج يك مهارت و هنر است،  صميمانه ويظ رابطهحف

يف ظاها و انجام وكه عالوه بر سالمت رواني و تجارب سالم اوليه نيازمند كسب مهارت

). 1382سهرابي،ترجمه، 9،1986 و برنشتاينبرنشتاين(خاصي است

، صميميت و عشق در زندگي زناشويي تواند به بهبود و افزايش اعتماد مي10بخشودگي

1-  intimacy
2-  psychological needs
3-  fidelity
4-  trust
5-  Beck
6-  Esgarbi, & Halford
7-  Bagarozi 
8-  affective rejection
9-  Bornstein, & Bornstein
10- forgiveness
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بخشودگي جزء ذاتي يك رابطه و جزء ضروري و الزم در جهت افزايش شادي و . منجر شود

 معتقد 2همچنين انرايت. )1381ترجمه عامري،،1998 و همكاران،1اوليري(رضايت است

است كه مهمترين فوايد رواني حاصل از بخشودگي افزايش احساس عشق و صميميت،

اعتماد به نفس زياد در ، ظرفيت پذيري براي اعتماد، آزاد شدن از كنترل افراد و حوادث گذشته

 براي حفظ جامعه انساني و ايجاد و حفظ صميميت  بخشودگي همچنين.روابط بين افراد است

). 1388 به نقل از كاظمي، ،3،2003مك انيتر(نيز الزم است

بخشودگي ميل دروني است كه فرد را به ) 2003(4، فينچام و تسانگچدر نظر مك كوال

طور منفي با هكسي كه بهاي ناخوشايند ارتباط و رفتار مثبت نسبت بهسوي بازداري از پاسخ

، معتقد است كه )2008، 6به نقل از اوون (5ينگتونتور. سازد ميرفتار كرده است متمايلهاآن

شود و با فروتني و تواضع فرد  ميغاز با فرد خاطي آ7فرايند بخشودگي با احساس همدلي

. پذيردكند و با سپردن تعهد به بخشودگي در برابر جمع پايان ميرنجيده خاطر پيشرفت مي

اخير يطي چند دههبخشودگي از مباحث جديد در حوزه مطالعات خانواده درماني است كه

نچه اهميت شناسي و مشاوره خانواده شده است و آبه طور مشخص وارد حوزه روان

حسيني،( درماني استهايلهبخش آن در مداخ، ماهيت التيامكند ميييدأتبخشودگي را 

هاي شود، جراحتي كه حريم ميعاطفي آغازضربه با يك  لزوم و نياز به بخشودگي).1383

هاي رواني سپس شخص، افكار و دفاع.دهدمورد تعرض قرار مياخالقي يا رواني را فيزيكي،

به ، 1990 و همكاران،8مينس(بندد  ميهاي تجاوز شده به كاربراي محافظت از حريمخود را 

اي از فوايد مرتبط با مجموعههاي ربع قرن اخيرپژوهش). 1379نقل از بهاري و سيف،

بخشيدن ديگران به خاطر آسيب گذشته را آشكار كرده است، از جمله اين فوايد، تقليل 

،9گلدمن(باشد مي رضايت نسبت به زندگي و سالمت ذهناضطراب و افسردگي و افزايش

1-  O’leary
2-  Enright
3-  Mc enitter
4-  Fincham, Tsang, & McCullogh
5-  Worthington
6-  Owen
7-  empathy
8-  Miness
9-  Goldman
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معناداري در ميزان  تأثير  كه كاربرد بخشش در روابط جاريدريافت) 1998(1 جكسون).2010

 كه كاربرد بخشش در نشان داد) 2004 (2 و اسپيرانسلي.اعتماد و روابط ميان فردي دارد

اي عديده مشكالت ها كه زوجكند ميبيان) 1384(اعتمادي.بسزايي دارد تأثير زناشوييروابط 

در ايجاد و حفظ روابط صميمانه دارند و يكي از مسائلي كه مشاوران ازدواج با آن روبرو 

. ها استزوجاين نوع صميميت و كمك به بهبود و افزايش آن در  مشكالت مربوط به،هستند

شود كمبود ها ميزوجبين هايي كه امروزه باعث آشفتگي در ارتباط زيرا يكي از شاخص

 افزايش صميمت، كاهش قابل يها در زمينهها در زوجعالوه وجود مهارته ب.صميميت است

هاي خانوادگي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت، زيرا صميميت به عنوان توجه نابساماني

واني خانواده و مين بهداشت رأيكي از ابعاد عشق همسران نسبت به يكديگر، متغير اساسي در ت

 مترادف با درگيري هيجاني و رفتاري روابط صميمي الزاماً). 1387خمسه،(جامعه است

 در جهت رضايت متقابل طرفين هاصميميت اغلب بايد از حل تعارض. باشد نميآميزسعادت

، ترجمه 1998بك، (هاي زيادي دارند تفاوتهاها در برخورد با تعارضزوج. به دست آيد

معتقدند ) 1381 ترجمه عامري،،1998 ( در همين رابطه اوليري و همكاران).1386داغي، قراچه

توان در جهت بازسازي و افزايش صميميت و ابراز محبت و عشق در هايي را ميكه فعاليت

 در جهت فراموش كردن هازوجبه  كمك و آموزش -1:انجام داد كه عبارتند ازها بين زوج

با .و بخشودگي در روابط صميميشتگذنقش بر كيد أ ت-2 و . گذشتهايهه و صدمهااشتباه

به اي مهم در زندگي زناشويي، پژوهشگر هلفهؤماز توجه به اهميت صميميت به عنوان يكي 

كليآموزش بخشودگي بر افزايش ميزان صميميت-1: استهاي زير فرضيهدنبال بررسي

 مؤثر هازوجصميميت عاطفي ايش ميزانآموزش بخشودگي بر افز-2.ثر استؤزوجين م

 و . مؤثر استهازوج عقالنيصميميتآموزش بخشودگي بر افزايش ميزان-3.است

.مؤثر استها  زوج ارتباطيصميميتآموزش بخشودگي بر افزايش ميزان-4

روش

هاي نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون با گروه پژوهشاز نوعحاضرپژوهش

1-  Jackson
2-  Ransley, & Spy
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ي سازمان هاي مراجعه كننده به مراكز مشاورهزوجي مورد مطالعه كليه جامعه. ل استكنتر

60.دبودنكه به فراخوان محققان پاسخ دادند، 1389ي اول سال بهزيستي شهر گرگان در نيمه

كه در پرسشنامه صميميت نمره پايين هازوجاين به صورت تصادفي از بين )  زوج30(نفر

در مرحله بعد، ).  زوج15هر گروه  ( شدندواگذارو گروه گواه و آزمايش به دكسب نمودند

مداخله قرار  در معرض كنترل و گروه قرار گرفتمداخله آزمايشي گروه ازمايش تحت تاثير 

.نگرفت

ابزار

 ميزان ش سؤالي كه براي سنج87پرسشنامه يك ابزار اين .هاپرسشنامه صميميت زوج

اولياء،  (تدوين شده استطه صيميت عاطفي، عقالني و ارتباطي در سه حيهازوجصميميت 

روايي مالكي ضريب و 98/0اين پرسشنامه را ضريب آلفاي كرونباخ ) 1385(اولياء .)1385

گزارش )p>01/0(92/0)1983(1تامپسون مقياس صميميت والتر وباهمزمان اين پرسشنامه 

.كرد

ي پژوهش اجراندرو

مراكـز  هاي مراجعـه كننـده بـه    زوجكليه فراخوان از از طريقوهش حاضر، پس از تأييد پژ   

 داشـتند   آموزش صـميميت مشاوره سازمان بهزيستي شهر گرگان كه تمايل به شركت در كارگاه    

سپس بين تمامي افرادي كه به فراخوان شركت در پـژوهش، پاسـخ مثبـت    .مددعوت به عمل آ

 هـدف از  در آغـاز  البتـه    .گرديـد  اجـرا    )1385اوليـاء، (ها  صميميت زوج پرسشنامهداده بودند،   

و هـا آوري پرسشنامهبعد از جمع. شدتوضيح دادههاكليه شركت كننده براي  اين مطالعه اجراي  

30،كسب كرده بودنـد   تري از صميميت     پايين يهايي كه در اين ابزار نمره     مشخص كردن زوج  

هر گروه  (آزمايش و كنترل   در دو گروه     به صورت تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي       زوج

. پيش آزمون به عمل آمد    قبل از آغاز مداخله درماني از هر دو گروه          . شدندجايگزين  )  زوج 15

تحت مداخلـه  گروه آزمايش هايشركت كننده ساعته 5/1جلسه 8طي  ماه و2سپس، به مدت   

در .نگرفتنـد قـرار  ) ودگيبخـش آموزش ( متغير مستقل  تحتگواهو گروه   آزمايشي قرار گرفتند    

.گرفته شدپايان هر دو گروه پس آزمون 

1-  Walter, & Tampson
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 آموزش بخشودگيهايهجلسصورت 

گـرفتن تعهـد بـراي    و بيان كلي هدف كارگاه و بيان قواعـد گـروه و       معارفه :ي اول جلسه

.شركت در جلسات

خشش بآغاز بحث در مورد بخشودگي، درك و حركت به سوي بخشودگي،       : ي دوم جلسه

، بازشناسي بخـشودگي توسـط   نفرت: ي دومين مرحله بخشودگي   بحث درباره ب ديده،   فرد آسي 

.پژوهشگر، بيان تصورات اعضا نسبت به بخشودگي و تعريف بخشودگي توسط پژوهشگر

معرفـي خـشم و آثـار آن    گفتگو درباره آنچه كـه باعـث عـدم بخـشودگي،      :ي سوم جلسه

گر، تعريـف خـشم از سـوي پژوهـشگر،         ، بيان درك خشم و عصبانيت از سوي پژوهـش         )كينه(

.مزاياي خشم، تجزيه و تحليل عصبانيت و مقابله با خشم و عصبانيت

زا در اعـضاي گـروه تـا        بازشناسي حادثـه، يـادآوري رويـدادهاي آسـيب        : ي چهارم جلسه

زا ي خود باشند و در ميان گذاشتن رويدادهاي آسيب        هاي خود را بپذيرند و مالك تجربه      تجربه

.كند ميو تحريف شناختي كه بخشودگي را دشوارباورهاي نادرستو بيان 

هـا و  ي خـويش، بيـان احـساس      تمركز روي واقعه، در ميان گذاشتن قـصه       : ي پنجم جلسه

ترغيب فرد خاطي تا اينكه مسئوليت رفتار خود        نظرهاي اعضاء نسبت به رويدادهاي يكديگر و        

.را بپذيرد

هـاي شخـصي، كمـك بـه اعـضاء، تـا از             بـا آسـيب   ايجاد همدلي، مقابلـه     :ي ششم جلسه

بيـان ايـن كـه چـرا مـردم بـه يكـديگر آسـيب                ها نگاه كنند و     اندازهاي متفاوت به پديده   چشم

كيد قرآن و روايـات و احاديـث در خـصوص فوايـد بخـشودگي از                أهمچنين بيان ت  . رسانندمي

بـراي مثـال،    (ط بخـشش    هاي قرآني و جمالتي از معصومين در باره شـراي         منظر قرآن و داستان   

.از طرف پژوهشگر)  سوره نور22و آيه ) ع(و امام صادق )ع(جمله امام سجاد

ها، معرفـي بخـشودگي بـه عنـوان      انجام بخشودگي و تمركز بر روي آسيب      :ي هفتم جلسه

.دهيم مياي كه ما به فرد آسيب زنندهو معرفي بخشودگي به عنوان هديهاي بشر دوستانههديه

ـ  جلسه درمـورد  كننـد، صـحبت    مـي  عـضا خودشـان را متعهـد بـه بخـشودگي           ا :شتمي ه

بخشودگي براي امروز، بخشودگي براي هميشه، بيان منشور بخشودگي براي اعـضاي گـروه و       “

.”ارزيابي منشور بخشودگي از طرف اعضاء
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هايافته

.اندشدهه ش ارايهاي پژوهفرضيهمربوط به توصيفي و در ادامه نتايج هاي ابتدا يافتهدر 

هاي آزمايش و كنترلآن در گروههاي مؤلفهميميت و صميانگين و انحراف معيار . 1جدول 

گروه كنترلگروه آزمايشگروه

ميانگينمرحلهمتغيرها
انحراف
استاندارد

ميانگين
انحراف
استاندارد

80/26075/6030/27075/61پيش آزمون
صميميت كلي

20/34096/5620/28034/59پس آزمون

66/3286/693/3161/5پيش آزمون
06/36573/3198/5پس آزمونصميميت عاطفي

40/2388/333/2318/4پيش آزمون
2633/386/2327/4پس آزمونصميميت عقالني

46/3358/493/3358/4پيش آزمون
صميميت ارتباطي

06/3689/373/3419/4پس آزمون

هاي گروه آزمايش از پيش آزمون به د، ميانگينشو مي مشاهده1 كه در جدول همان طور

هاي صميميت عاطفي، عقالني و ارتباطي نسبت لفهؤ كل صميميت و در ميپس آزمون در نمره

.به گروه كنترل افزايش يافته است

هاي گروهدر  نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري پس از كنترل پيش آزمون 2جدول 

.اندنشان داده شدهآن هاي مؤلفهزمايش و كنترل در متغير صميميت و آ

هاي آزمايش و كنترل آزمون در گروه نتايج تحليل كوواريانس تك متغيري پس از كنترل پيش        .2جدول

آنهاي مؤلفهدر متغير صميميت و 

متغيرها
مجموع 
مجذورات

درجات
آزادي

ميانگين
pسطح Fمجذورات

ضريب 
اتا

40/0>93/1423193/142326/18001/0ميتصمي

90/0>63/103163/10325/30001/0صميميت عاطفي

32/0>30/32130/3294/12001/0صميميت عقالني

18/0>61/21161/2102/6021/0صميميت ارتباطي
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يميت صمميزان آزمون پيش از كنترل پس تك متغيري اريانس وتحليل كوهاي آزموننتايج

آزمايش و يهابين گروه كل صميميت يدر نمره،كهدهدمينشان ،  آنهايلفهؤمها و زوج

تفاوت معنادار به نفع افزايش ميزان صميميت در گروه تحت ) >26/18F=،001/0P(كنترل 

ميزان هاي لفهؤدر م. وجود دارد) كنترل(نسبت به گروه بدون مداخله )آزمايش(مداخله 

،=94/12F(صميميت عقالني ميزان در ،)>25/30F=،001/0P(صميميت عاطفي 

001/0P<(در ميزان صميميت ارتباطي و)02/6F= ( در سطحو) 021/0P�(دار تفاوت معني

كلي و سه صميميت بر افزايش ميزانآموزش بخشودگيبه اين معنا كه .شود ميآماري ديده

رگانه اچههاي فرضيهها  اين يافته.ستبوده امؤثر آزمايشگروه هاي زوجي آن درلفهؤم

.كنند ميييدأوهش را تژپ

بحث

هاپژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش بخشودگي بر ميزان صميميت زوج

صميميت باعث افزايش ميزان آموزش بخشودگييافته اصلي پژوهش نشان داد كه . انجام شد

توان بيان  ميييد فرضيه حاضرأ تبيين تبراي. هاي گروه تحت مداخله شده استدر بين زوج

تواند ساختار مهمي در  مي زناشويي، بخشودگيييك رابطه نزديك همانند رابطه درنمود كه

 سالم يها، در جهت ايجاد يك دستور كار براي افزايش تجربه كردن يك رابطهروابط زوج

بخشد مي زناشويي را تسهيل صميميتپايدار، ظاهراًي  بخشودگي در يك رابطهوپايدار باشد، 

، نشان داد كه )2009(2 و پاتريكهاي گاندرسونپژوهشدر همين رابطه، .)2001، 1آلوارو(

) 2004(رانسلي و اسپاي .  ارتباط داردهايي و صميميت زوجبخشودگي با كيفيت زندگي زناشو

را افزايشصميميت ، اعتماد وهاكاربرد بخشودگي در روابط جاري زوجكه نشان دادند 

همچنين نشان داد كه جستجو و طلب بخشودگي صميميت زناشويي ) 2001(الوارو. دهدمي

هاي آموزش متمركز بر هيجان ميزان  كه دورهدريافت) 2000(3كريگ. دهدقرار مي تأثير تحت

 كه استفاده از بخشودگي در گيري كردنتيجه) 1998(جكسون. دهد ميصميميت را افزايش

1-  Alvaro
2-  Gunderson, & Patrick
3-  Craig
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) 1383(حسيني. ها دارداعتماد ميان آنداري بر صميميت ويمعن تأثير هاروابط فعلي زوج

يافته به دست . وجود داردرابطه ها و رضايت زناشويي زوجودگي نشان داد بين ميزان بخش

خود، يكي از بخشيدن شريك زندگي  بنابراين .باشد ميآمده با تحقيقات ذكر شده هماهنگ

اوليري).1387خمسه،( مفيد استهازوجاست كه در انواع روابط نزديك انطباقيهاي مهارت

از جمله آموزش هايي معتقدند كه آموزش) 1381ترجمه عامري،، 1998(و همكاران

گذشته و ايجاد روابط هاي ها و ضربهها در جهت فراموش كردن اشتباهبخشودگي به زوج

و افزايش صميميت و ابراز محبت و عشق در بين توان در جهت بازسازيي مراصميمي 

.ها انجام دادزوج

صميميت عاطفي ديگر يافته اين را نشان داد كه آموزش بخشودگي باعث افزايش 

بخشودگي به عنوان يك كرد كه بيان توان ميدر اين راستا.شده است گروه آزمايش هايزوج

جمله عواملي است كه به كارگيري آن موجب التيام زخم عاطفي فرد عمل مثبت و پسنديده، از 

 آن حفظ سالمتي روحي و حاصلشود و  ميرنجيده و جبران عمل خطا از طرف فرد خاطي

 براي حصول صميميت عاطفي بايد موانع موجود بر ).1387حسيني، (استنفرفكري هر دو

 ابراز ي اجازهفقطاگر،مثالً. وند برداشته شارتباط خاص در هايسر راه ابراز احساس

 به اگر فقطعكس برو. آيد ميمثبت داده شود يك جو تصنعي در روابط پديدهاياحساس

تار به خود  ابراز داده شود جو عاطفي پيرامون روابط، شكلي تيره وي منفي اجازههاياحساس

در نگرش،  شامل تغييراي است وبخشودگي فرايند پيچيده).2001باگاروزي،(خواهد گرفت

لزوم و نياز به بخشودگي ). 2004انرايت، و1باسكين(تغيير در رفتار استعاطفه و شناخت و

اخالقي يا فيزيكي،هاي  كه حريمايضربهشود،  ميآغاز) عاطفي( يا جراحت ضربهبا يك 

، )1379به نقل از بهاري و سيف،، 1990 و همكاران،2مينس(كند ميرواني را هتك حرمت

به نقل ،2002زيكمستر و رومرو،( سه جزء شناختي، عاطفي و رفتاري استشاملودگيبخش

 براي 4شناختي و ارتباطي و معنويبخشودگي يكي از فرايندهاي روان). 3،2008ناز دونكا

 رشد ارتباطي، عاطفي و جسماني يافزايش سالمت و روان و التيام آزردگي است كه الزمه

1-  Baskin
2-  Miness
3-  Dunka
4-  spiritual
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معتقدند كه بخشيدن ) 1371، داغيترجمه قراچه (1سيمون وسيمون). 1386ر، پوزندي(است

هاي عاطفي كه ناشي از صدمه و زخمدرد و جلوگيري ازلم وأتبراي فاصله گرفتن ازحق فرد

تند هاي احساسبه عبارتي به فراموشي سپردن و خالص شدن از. نصفانه استغيرموقايع 

كردن نيروهايي است كه زماني براي آزردگي و جام آزادنسبت به وقايع قبلي است و سران

.شد ميعاطفي التيام نيافته صرفهاي مراقبت از زخم

صورت چشمگيري  در گروه آزمايش به هاجعقالني زو صميميت نتايج ديگر نشان داد كه

تصميم كه توان گفت ميييد اين فرضيهأ در تبيين ت�افزايش يافته استنسبت به گروه كنترل 

 زيكمستر و رومرو.به بخشودگي و پيامدهاي آن داراي جنبه شناختي، عاطفي و رفتاري است

 شناختي بخشودگي شامل آن چيزي است كه لفهؤمند معتقد)2008، به نقل از دونكان، 2002(

توزي و تشخيص و تصديق اين كه كينه،مثالً. پردازد ميبه ارزيابي واقع بينانه از موقعيت

خرسندي فعلي يا بعدي است به طوري مانع ازها  ماندگار نيست و بن بستورزي،خصومت

اين ارزيابي ذهني ممكن است منجر. كه ممكن است پيشنهاد شود كه رابطه دوباره برقرار شود

لم و آزردگي خاطر است به ويژه أمانع از تگفتگو نيزبه اين تشخيص شود كه قطع رابطه يا

 بخشودگي با.احساس اندوه ناشي از فقدان يا قطع رابطهي ويك دوره زماني طوالنپس از

فرد خاطي شروع فرايند  احساس همدلي باهمدلي نسبت به ظالم يا متخلف همراه است و اين

،گيبونزفيتزانرايت و(لم وارده استأسرانجام رفع ناراحتي و تلم وأفصل فقدان و تحل و

 همدلي و نگاه به هازوج صميميت عقالني دريلفه نشان دهندهؤمهمترين مهمچنين). 2000

).2001باگاروزي،(چشم طرف مقابل استي مسايل از دريچه

 در گروه هازوجباعث افزايش صميميت ارتباطي  كه آموزش بخشودگيمشاهده شد

عذرخواهي در فرايند بخشودگي، گونه عنوان كرد كه  شايد بتوان اين. استشدهآزمايش 

، تصديق اشتباهات، پذيرش مسئوليت اندتي است كه به ناچار صورت گرفتهجبران اشتباها

به بهبود يك ارتباط وارده و تعهد به تغيير رفتار اشتباه، هاي ها، اظهار پشيماني از آسيبآن

بخشودگي را) 1998(2 اسكينر).1388اثباتي، (كند ميبعد از ارتكاب اشتباه بسيار كمك

. سازد ميپذيربخشي پيامدهاي اصول اخالقي ارتباطي را امكانداند كه ثمرفرايندي مي

1-  Simon, & Simon
2-  Skinner
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سازي جايگزيني: ير استز بخشودگي مستلزم عناصر بر اين باور است كه)2003(1دانپورت

يو رابطهها  خشم تجربه شده، كاهش چشمگير دفاع،سرزنش خود با ابراز محبت به خود

تغييرات انگيزشي است كه در ازاي گي مجموعهبخشودبنابراين، . فرديك پوينده و بالنده با 

بخشد  ميموقعي كه يك فرد، فرد خاطي را. دهدفردي مهم رخ مي- نتيجه يك خطاي درون

هاي شود و ديگر انگيزه ميخاطي كمتماس با فرداساسي او براي اجتناب ازهاي انگيزه

بازگردانده) ابطه مثبت همچون انگيزش براي از سرگيري يك ر،براي مثال(ساختاري رابطه 

روان شناختي و ارتباطي هاي بخشودگي يكي از فرايند). 2001همكاران، وچالوكمك(شودمي

و معنوي براي افزايش سالمت روان و التيام آزردگي است كه الزمه رشد ارتباطي، عاطفي و 

ايند مثبت بنابراين بخشودگي به عنوان يك فر).1385پور و همكاران، زندي(جسماني است

ايجاد كند و  زندگي زناشويي  در، و ارتباطيتواند صميميت را در ابعاد عاطفي، عقالنيمي

.نمايد تسهيل هادر بين زوجبازسازي صميميت و افزايش آن را

گيرينتيجه

 احتمال  بيشتر، جاري ارضاء كننديتوانند نياز به صميميت را در رابطهباگر افراد بنابراين 

ها ارضاء نشود،بنابراين اگر اين نياز به صميميت در زوج. حفظ كنندشان را هابط كه ردارد

در ها عالوه وجود مهارتهب. بيشتري براي پايان دادن به روابط جاري وجود دارداحتمال

هاي خانوادگي و اجتماعي را  افزايش صميمت، كاهش قابل توجه نابسامانييدر زمينهها زوج

صميميت به عنوان يكي از ابعاد عشق همسران نسبت به يكديگر، اشت، زيرابه دنبال خواهد د

ايجاد بنابراين،). 1387خمسه،(خانواده و جامعه استمين بهداشت رواني أير اساسي در تمتغ

مين بهداشت أعد خاص مثبت در زندگي زناشويي و تتواند با ايجاد ب ميصميميتو بازسازي

مشكالت فردي و اجتماعي كننده و نيرومند در برابرمحافظترواني اعضاي خانواده، عامل

كيد بر روابط صميمانه بين زن و شوهر به درك و شناخت بهتر رفتارهايأها باشد و تآن

به همين خاطر كشف و ).1384اعتمادي،(كند ميساز و تغيير اين گونه رفتارها كمكلهأمس

درماني ي تواند به عنوان يك مداخله ميتهايي از قبيل بخشودگي و گذشپرورش توانايي

صميميت زناشويي را افزايش داده و به عنوان راهي در جهت افزايش و حفظ رضايت و 

1-  Dawnport
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مذهبي، همچون هاي مؤلفهشود  مي پيشنهاد.سالمت بنيان خانواده در نظر گرفته شود

فاده از آن در و استها فردي و گروهي در مراكز مشاوره دانشگاههاي بخشودگي در مشاوره

افزايش رضايت و وهاي زناشوييپيش از ازدواج، جهت پيشگيري از تعارضهاي مشاوره

.آموزش داده شودها صميميت زوج

منابع

 رفتاري –اثربخشي رويكرد زوج درماني گروهي به شيوه شناختي ). 1388(.مهرنوشاثباتي،

نامه كارشناسي ارشدپايان. هانگر زوجو كاهش تفكر قطعير افزايش صميميتب

.دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. مشاوره

 آموزشي مبتني بر -اثربخشي رويكرد روانياي بررسي مقايسه). 1384(. عذرااعتمادي،

نامه پايان.ارتباط درماني بر افزايش صميميت زوجينورويكرد شناختي رفتاري

.دانشگاه تربيت معلم. تهران.دكتري

.هاافزايش صميميت زوجسازي زندگي زناشويي برآموزش غنيثيرأت). 1385(.نرگسء،اوليا

.119-135.، صص6شماره، سال دوم، پژوهيفصلنامه خانواده

،هاروان درماني زوج). 1998(.  و همكاران؛ هيمن، ريچارد؛ جانسما، آرتور، دانيلاوليري

.زيتوننشر برگ: ، تهرانچاپ اول). 1381(عامريفريده . درمانهاي طرح

گاه رفتاري، دزناشويي درماني از دي). 1986(. تي. مارسي،  برنشتاين؛اچ.  فيليپ،برنشتاين

. انتشارات رسا:تهران. )1382(. سهرابيفرامرز  ترجمه .ارتباطي

نشر: ، تهران20چاپ).1386(داغي قراچه.كافي نيستعشق هرگز). 1988(. تي. آرونبك،

.آسيم
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بخشودگي؛ معرفي مدل درماني در مشاوره ازدواج و ). 1379(. سيف، سوسن؛ ري، فرشادبها

.49-66.، صص)8 و 7 (2، شمارهمشاورهي هاو پژوهشها تازه:تهران. خانواده
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