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چکیده
ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزي، هدف پژوهش حاضر

گري بخشش همدلی زناشویی و افسردگی با میانجی
دار از میان کلیه خانهمتأهلزن200بود. زنانزناشویی 

به روشاهوازهیدیحمدار شهرستان زنان متأهل خانه
ي ورود و خروج هامالكاساسبرو تصادفیگیرينمونه

، انتخاب شدندشهرداري این شهرستان گانهسهمناطق از
-تخلفبخشش)، (SCSخوددلسوزيي هااسیمقو 

و )MES(همدلی، )MOFS(خاص زناشویی
را تکمیل نمودند. )BDI(بکافسردگیپرسشنامه

همبستگی ضریب هاي آماري ها با استفاده از روشداده
رگرسیون سلسله مراتبی همزمان به روش پیرسون و

SPSS-21افزار آماري ) و نرم1986بارون و کنی (
بین ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که شدند. تحلیل 

متغیرهاي خوددلسوزي با همدلی زناشویی، خوددلسوزي با 
بخشش زناشویی و همدلی زناشویی با بخشش زناشویی 

با خوددلسوزيهمبستگی مثبت معنادار و بین متغیرهاي 
افسردگی، همدلی زناشویی با افسردگی و بخشش زناشویی با 

و ). >01/0pافسردگی همبستگی منفی معنادار وجود دارد (
هاي رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و حلیلتنیز

کنی نشان دادند که بخشش زناشویی میانجی بین 
خوددلسوزي و افسردگی و همدلی زناشویی و افسردگی 

، همدلی خوددلسوزيتوان بیان کرد که در نتیجه میهستند.
اي در زناشویی و بخشش زناشویی یک نقش راهبرد مقابله

گی و افزایش سالمت روانشناختیهاي افسردکاهش نشانه
دارند.
، همدلی زناشویی، خوددلسوزيهاي کلیدي: واژه

بخشش زناشویی، افسردگی

Abstract
The purpose of the current research was
evaluating the model the relationship between
self-compassion, marital empathy, and
depression with mediating marital forgiveness.
Two hundred married female among all of
married female Hamedeyhe Ahvaz city were
selected using random sampling method, and
according to inclusion and exclusion criterions
from three area of mayor of this city, and
completed Self-compassion SCS, the Marital
Empathy, and the Marital Offence-Specific
Forgiveness Scales (MOFS), and Beck
Depression Inventory (BDI-13). The data were
analyzed using Pearson correlation coefficient
and concurrent hierarchical regression analyses
by Baron and Kenny method (1986) and SPSS-
21 software. Pearson correlation coefficients
showed that there were significant positive
correlations between self-compassion with marital
empathy, self-compassion with marital forgiveness,
and marital empathy with marital forgiveness
variables and there were significant negative
correlations between self-compassion with
depression, marital empathy with depression,
and marital forgiveness with depression
variables (p<.01), and also, hierarchical
regression analysis by Baron and Kenny
method showed that marital forgiveness is
mediator between self-compassion and depression, and
marital empathy and depression. In result, can be
suggested that have self-compassion, marital
empathy, and marital forgiveness a role of coping
strategy in decreasing depression symptoms and
psychological health increase.

Keyword: Self-compassion, marital empathy,
marital forgiveness, depression
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مقدمه
ایجاد درد و رنج نیترشدهشناختهروانی است و به عنوان يهااختاللنیترعیشایکی از 1افسردگی

از نظر سازمان جهانی ). 2010عاطفی در زندگی و کاهش کیفیت زندگی شناخته شده است (ناول، 
).2005) افسردگی چهارمین مشکل عمده بهداشت روانی است (ویلیامز و ویلکینس، WHO(2بهداشت

بر اساس تعریف انجمن روانپزشکی آمریکا افسردگی یک اختالل ناهمگون است و اغلب با عالیمی در 
) 2013(3انجمن روان پزشکی امریکا. شودیممشاهده هیجانیو ، شناختیح فیزیولوژیکی، رفتاريوسط

بین ، و گزارش کرده استبرابر مردان در اوایل نوجوانی 3تا 5/1زنان در عمدهشیوع اختالل افسردگی 
روابط باثبات درصد از مردان معیارهاي اختالل افسردگی عمده را دارند.5/12درصد از زنان و 25تا 10

دارد که به احتمال کمتر صمیمی، اعضاي خانواده و دوستان وجود دارد هايزوجمانند روابطی که بین 
دهدیماست. این موضوع نشان هاآن، چرا که طبیعت این روابط طوالنی مدت بودن آسیب برساندهاآن

(ورثینگتون، ابندییمافزایش یابد، عواطف مثبت در روابط با ثبات فرسایش هابیآسکه هرچه شمار 
متاهل به کاهش سطح افسردگی نیاز دارد.هايزوجبین بخشرضایت). به همین دلیل روابط 1998

است که ياحوزه، ودر ارتباط استکاهش افسردگی با4خشش زناشوییکه بانددادهنشان مطالعات
، به نقل از فینچام، پالیري و 1998(5). گوردن و باکوم2005محققان به آن عالقه دارند (توساینت و وب، 

، هرچه همسر خود را بیشتر بخشندیم) نشان دادند که همسرانی که همسر خطاکار خود را 2009ریگالیا، 
، در زندگی زناشویی خود کنندیمزناشویی مثبت را ایجاد يهامفروضهببخشند به همان اندازه آنها 

بخشش زناشویی. دهندیمرا پرورش ياافتهیو روابط زناشویی نزدیک و سازگار کنندیماحساس برابري 
چنیننتیجه.کندیمنزدیکهمبهدوبارهاتحاديرا درآنهاوبردمیبینازرازوجینمنفیتعامالت

زندگیناپذیراجتنابيهاتعارضحل برايمنطقیتالشیومشتركزندگیازرضایتاتحادي افزایش
برالگو عالوهاینوی کنندبازیابراخودسالمعملکردتوانندمیزوجیننتیجهدرکهاستمشترك
يحوزهچه تالش براي ادغام بخشش در اگر.یابدتداومهمبعديهاينسلدرروان؛سالمتتضمین

اعتقاد بر این است که گستردهطوربهاما ،استکمیاب آن يهادگاهیدازدواج براي توسعه يهاهینظر
د نمایمشکالت در آینده کمک ایجادغلبه کردن و جلوگیري از ايرا برهازوجتواندیمبخشش 

).1990(ورثینگتون و دیبالسیو، 
به عنوان بخش -مانند، نقش، و سیستم ارزشی زوجین- موازات دیگر عناصر ارتباط به6همدلی

مختلف همدلی را به عنوان مفهومی که هاينظریه.شودیمبنیادي ساختار رابطه زناشویی در نظر گرفته 
درك. بعد شناختی همدلی شامل توانایی اندشناختی و عاطفی را در بر دارد فرض کرده يجنبههر دو 

1. depression
2. World Health the Organization
3. American Psychiatry Association
4. marital forgiveness
5. Gordan & Baucom
6. empathy
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عاطفی است که در پاسخ به تجارب فرد العملعکسنظر فرد دیگر است. در حالی که بعد عاطفی، نقطه
همدلی زناشویی موجب کاهش ناراحتی و افزایش احساس امنیت در روابط و ، شودمیدیگر احساس 

، وجود آن در روابط زن و شوهر که به عنوان دو شریک براي راحتی، پشتیبانی و حفاظت شودیمزوجین 
، ضروري است. همدلی یک جزء اساسی از نظام مراقبتی کنندیمدر زمان استرس به یک دیگر تکیه 
پریشانی یک شریک را تشخیص يهانشانهبه وسیله آن توانیمزناشویی است، و مکانیزمی است که 

بخشرضایتهمدلی به حفظ و ارتقا ارتباط صمیمی و کندمی) بیان 2013النگ ().1987چارد، (ریداد
که همسر احساس شودمی؛ از سوي دیگر، عدم همدلی باعث کندمیبین زوجین در طول زمان کمک 

کند که درك نشده، بی اهمیت و مورد غفلت شریک خود واقع شده است، که این امر بر چگونگی روابط 
) 2014لوسکو، الفانتاین، کارن، فلشخ و برونسون (.گذاردمیسوء تأثیرهاآنسطح رضایت زناشویی و 

بهبود يکنندهبینیپیشچشمگیري طوربهکه سطح باالیی از همدلی بین زوجین کنندمیبیان 
است.هاآنو در نتیجه افزایش رضایت در روابط ايمقابلهسازگاري و هايمهارت

که توسط نف خوددلسوزيسازه .است١خوددلسوزي، رابطه معکوس داردافسردگیبا متغیري که 
)b2003 (است که ریشه در عقاید شناختیروانشده است، رویکردي تازه درباره بهزیستی سازيمفهوم

ارائه داده است، نفتعریفی که ). مطابق با2007نف، رودي و کریک پاتریک، بودائیسم دارد (
در مقابل خود ٢مهربانی-یک شکل سالم خود پذیري است که داراي سه مؤلفه: خودخوددلسوزي

باشدمی٦در برابر همانندسازي افراطی٥ذهن آگاهیو انزوا در برابر٤حس اشتراك انسانی، ٣قضاوتی
خوددلسوزيبه این اشاره دارد که شخصی که اول. مؤلفه )b2003(که بر یکدیگر اثر متقابل دارند

دیدگاهی متعادل و همراه با مهربانی هابدبیاريو هاناکامیباالیی دارد قادر است حتی هنگام مواجهه با 
نسبت به خود داشته باشد و از اتخاذ رویکردي مبنی بر داوري و قضاوت نسبت به خود اجتناب نماید. 

به این معناست که هنگام تجربه شکست و رنج در زندگی، به این امر آگاه باشیم که تمام دوممؤلفه
و این شرایط (شکست و رنج) به عنوان بخشی از کنندمیو رنج را تجربه خورندمیشکست هاانسان

اد به معنی آن است که افرسوممؤلفهو افتدمیاتفاق هاانسانتجربه معمول بشري در زندگی تمام 
مناسب و مثبت در نظر بگیرند و ايگونهبهرا هاآنباشند و خودآگاههايهیجانو هااحساسنسبت به 

گیلبرت قرار بگیرند. هاآنکامل تحت سیطره طوربهاجتناب کنند و یا هاآناز کهاینتجربه کنند، بدون 
که از لحاظ دهدمیت افزایش ، بهزیستی را در افراد به این صورخوددلسوزي) اشاره کرد که 2005(

به عنوان راهبرد تنظیم توانمیرا خوددلسوزي) نشان داد که a2003هیجانی آرام و خونسرد باشند. نف (
منفی را به یک احساس مهربانی و یک مفهوم اشتراك انسانی هاياحساسهیجانی مالحظه نمود که 

1. self-compassion
2. self-kindness
3. self-judgment
4. sense of common humanity
5. mindfulness
6. over- identification
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از بهزیستی روانشناختی مانند هایینشانهبا خوددلسوزيکه ستادادهنشان ايمطالعه. کندمیتبدیل 
که دهندمینشان هایافته) همبستگی مثبت دارد. 2007و همکاران، ، خوشحالی (نفبینیخوش

در هاییافزایش)؛ a2003انتقادي، افسردگی و اضطراب (نف، -منفی با خودطوربهخوددلسوزي
انتقادي، افسردگی، نشخوار، سرکوب - در خودهاییکاهشدر طی یک دوره یک ماهه با خوددلسوزي

در احساس ارتباط بین فردي با دیگران در ارتباط است (نف و هاییافزایشافکار و اضطراب و با 
؛ نیلی، شالرت، محمد، روبرتس و چن، 2007، ، تیت، آدامز، باتز آلن و هانکوك؛ لیري2007همکاران، 

افسردگی دارمعنیمنفی هايبینافراطی و انزوا پیشهمانندسازي) دریافت که 2009). یانگ (2009
مک بت و گاملی .دهندقرار میهستند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم افسردگی را تحت تاثیر 

. دهدمیرا نشان بیمارينشانه هاي ترپایینسطوح خوددلسوزي) نشان دادند که سطوح باالتر 2012(
میانجی بین قربانی شدن و ناسازگاري حدوديتاخوددلسوزي) دریافتند که 2014و آنگلس سرزو (تیواجا

را کاهش دهد. اندقرارگرفتهپیامدهاي منفی نوجوانانی که مورد تعرض تواندمیروانشناختی است و 
و يخوددلسوز) به یک رابطه منفی بین 2013کریگر، آلتن اشتین، بتینک، دورینگ و هالتفورت (

اشتراك انسانی در دو نمونه بیماران افسرده و غیرافسرده دست یافتند. مؤلفهافسردگی به جز براي 
خوددلسوزي) نشان دادند که افرادي که تحت شرایط 2014دیدریچ، گرانت، هافمن، هیلر و برکینگ (

زیادي هايلعهمطاآموزش دیدند نسبت به افراد لیست انتظار کاهش خلق افسرده بیشتري را داشتند. 
یک خوددلسوزيتر در ارتباط است و باالتر، با اضطراب و افسردگی پایینخوددلسوزياند که نشان داده

و یک نقش میانجی را هم بر عهده دارد (اوزیس دس روان سالمتکننده قدرتمند براي بینیعامل پیش
).1395لهی، اامان؛ رجبی، گشتیل و 1394؛ رجبی و مقامی، 2010؛ ریس، 2013باگ، کو آ

بین بخشش ،)2005افسردگی (توسیانت و وب، وبخشش بین نشان دادند که هاپژوهشتعدادي از 
بین بخشش از دیگران و احساس بخشش از طرف خداوند با )،2003(براون، از دیگران و افسردگی 

افسردگی (ویت ولت، )، بین عدم بخشش خود و دیگران با افزایش 2003(کرایسه و الیسون، افسردگی 
، بین سطح پایین انتقام با احتمال وقوع افسردگی (کندلر، لو، گاردنر، )2004فلیپس، فلدمن و بکام، 

که دهندمینشان ي دیگرهایافته.رابطه وجود دارد)2003الرسون، مک کلوگ و پریسکات،
؛ 2014،یاماگوچی، کیم و اکوتسو؛ 2011، 2010(ریس، منفی با اضطراب و افسردگی طوربهخوددلسوزي

؛ قربانی، 2013؛ اوزیسیل و اکباگ، 2010؛ پولی و مک فرسون، 1392بشر پور ؛ 2010شاپیرا و مونگراین، 
عامل محافظ خوددلسوزيکهکنندیمبیان و این محققان،استدر ارتباط) 2012واتسون، چن و نورباال، 

افرادي که در مواقع سخت، کمتر همچنین. در مقابل مشکالت هیجانی از قبیل افسردگی استيابالقوه
، دائماً در مورد خود قضاوت کرده و به خاطر مشکالت خودشان را سرزنش اندبودهبا خودشان مهربان 

ن به ویژه اضطراب و افسردگی باالتري را نشاو مشکالت روانی میکنند، بیشتر احساس انزوا کرده
نشان )1997(کاورونسیک و پریویتی) و2010(ترامپتر، واتسون، الري و واتینگتونمطالعات. دهندمی

هايمداخلهنشان دادند که ) 2002ریپلی و ورثینگتون (دارد.رابطه منفی دادند که همدلی با افسردگی 
ي زناشویی بر اساس رابطهيسازیغنمحور و -ي زناشویی بر اساس بخشش امیدرابطهسازيغنی
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رابطه زناشویی بر سازيغنیي د، مداخلهنشومحور باعث افزایش رضایت زناشویی می- بخشش همدلی
رابطه زناشویی بر اساس سازيغنیشود، و مداخله محور باعث افزایش ارتباطات می- اساس بخشش امید

.شودز پیش مشخص شده میمحور باعث افزایش بخشش بیشتر نسبت به یک آسیب ا- بخشش همدلی
موقعیتی) -صفتی و هم همدلی-بین بخشش و همدلی (هم همدلیکه دهندمینشان هایافتههمچنین 

به هر حال، ) رابطه وجود دارد.2005؛ توساینت و وب، 2002فینچام و بیچ، ؛ 2002(زچمیستر و رومرو، 
شوندیماست که بسیاري از زنان در طول زندگی خود با آن مواجه يامسئلهشیوع غم، غصه و افسردگی 

هستند دارخانهزنان ریپذبیآسمتفاوتی در برابر آن داشته باشد. از جمله اقشار يهاواکنشو ممکن است 
با ، و آنها استيعهدهکه بار سنگین حفظ سالمت زندگی خصوصی و خانوادگی و تربیت فرزندان بر 

، چنانچه زنان افسرده باشند تاثیر منفی دهندیمتوجه به اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل 
به دنبال بررسی دو در این پژوهش ، مرور شدهبا توجه به مطالببر نظام و کارکرد خانواده خواهند داشت. 

افسردگی در زنان باو همدلی زناشویی خوددلسوزيمدل جداگانه بخشش زناشویی به عنوان میانجی بین 
.ایمبودهشهرستان حمیدیه دارخانهمتاهل 

شرو
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش 

به روش بارون و کنی 1همزمانرگرسیون سلسله مراتبیاین پژوهش همبستگی از نوع تحلیل 
یک چارچوب نظري یا در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساسست. ا) 1986(

مناطق سه گانه دارخانهي این پژوهش کلیه زنان متاهل جامعه. گیردتجربی مورد نظر محقق صورت می
مناطق میانازمنطقهدو،تصادفیگیرينمونهبا روشکه ،شهرداري ساکن در شهرستان حمیدیه بود

هاي ورود و زن بر اساس مالك200هاي آن، انتخاب و از هر منطقه بر اساس کوچهشهرداري گانهسه
داشتن حداقل یک - 2داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم، - 1خروج به صورت زیر انتخاب شدند: 

تمایل به شرکت در -5، شوهرساکن نبودن در خانه مادر- 4سال، 20- 45داشتن دامنه سنی - 3فرزند، 
باعث حذف آنها از نمونه بود.هامالكنداشتن این وداشتن حداقل دو سال زندگی مشترك- 6و پژوهش

گیرياندازهابزار
در این پژوهش براي بررسی متغیرهاي مورد مطالعه از ابزارهاي زیر استفاده شد:

در سال توسط ریس و همکارانخودلسوزياي ماده12مقیاس ).SCS(خوددلسوزيمقیاس 
خرده مقیاس 6تدوین شده و شامل )1394، جلوداري، رجبی، مقامی و (به نقل از شهبازي2011

افراطی) است، همانندسازي(مهربانی به خود، قضاوت کردن خود، اشتراك انسانی، انزوا، ذهن اگاهی و 
،3، نظري ندارم=2، تقریباً هرگز=1(هرگز=ايرتبه5هاي این مقیاس در یک طیف لیکرت که ماده

1. simultaneous hierarchical regression
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است، 60و12) مرتب شده است. حداقل و حداکثر نمره این ابزار به ترتیب 5و همیشه=4تقریباً همیشه=
هاي قضاوت کردن هاي خرده مقیاسدهد. ضمناً مادهرا نشان میخودلسوزيکه نمره باالتر سطح باالتر 

، به نقل از b2003شوند. نف (میگذارينمرهخود، انزوا و همانندسازي افراطی به صورت معکوس 
هاي و براي خرده مقیاس92/0) ضرایب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 1394شهبازي و همکاران، 

براي و93/0به فاصله سه هفته براي کل مقیاس را آزمایی آن -و ضرایب باز81/0تا 75/0ششگانه از 
ضرایب )1394(و همکارانشهبازي،)P>001/0(88/0تا 80/0هاي ششگانه فوق از خرده مقیاس

، ضریب روایی همزمان آن 92/0تا 77/0هاي ششگانه از و براي عامل91/0ونباخ کل مقیاس آلفاي کر
تحلیل عاملی تایید مدل شش عاملی (و )r)001/0<P=- 45/0سالمت عمومی پرسشنامهبا 

دارمعنیهمبستگیSCSهاي بلند و کوتاه ) بین فرم2010(ون چاتو ، پومیر، نف،ریس،)تاییدي
و براي 91/0ضریب آلفاي کرونباخ پژوهش، ضریب پایایی این ابزار با استفاده از در اینگزارش دادند. 

، 88/0، انزوا 76/0آگاهی، ذهن 66/0، قضاوت خود 70/0انسانیك اشتراتجارب حس عامل شش 
همگراي آن با استفاده از سازهیب رواییاو ضر، 76/0و همانندسازي افراطی 83/0د مهربانی به خو

هاي مهربانی به خود و براي خرده مقیاسr=88/0)2003(نف، الفلسوزيخودايماده26مقیاس 
و 81/0، همانندسازي افراطی 74/0، ذهن آگاهی 75/0انزوا، 80/0انسانی اشتراكهايویژگی، 76/0

.به دست آمد) P>001/0(87/0قضاوت خود 
گزارشی -ي خودماده13این پرسشنامه شامل . )BDI- 13(1رسشنامه افسردگی بکپ

هر گزاره این پرسشنامه شامل یک مقیاس . کندهاي خاص افسردگی را بیان میباشد که نشانهمی
0تا 39. حداکثر و حداقل نمره آن استشدهمرتب 3تا 0ي آنها از است که دامنهايگویهچهار 
هاي افسردگی مانند افسردگی عاطفی، هاي مختلف نشانهدر زمینهگیرياندازهبراي تأیید ، واست

) 1384از رجبی، (به نقل21985وف و الیوریالت.شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی تدوین شده است
آزمایی را به فاصله دو هفته -و قابلیت باز87/0) را BDI- 13ضریب آلفاي کرونباخ فرم کوتاه بک (

ضریب روایی همگرا ،82/0و 89/0) ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیب 1384و رجبی (90/0
در گزارش کردند.و مدل دو عاملی را 67/0ماده اي پرسشنامه افسردگی بک 21بین فرم کوتاه و فرم 

با استفاده از آن و ضریب روایی همگرا 85/0این پژوهش، ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 
) 1391، رجبی و کارجو کسمایی، BDI-II(3افسردگی بک ویرایش دومايماده21پرسشنامه 

86/0r=)001/0<P.بدست آمد (
جولیف و که توسط ماده است 20شامل مقیاس این . )MES(4ٍمقیاس همدلی زناشویی

کامال =1لیکرت (ايگزینه5در یک طیف ي آنهاباید به مادهکنندگانشرکتو) تدوین شده 2006فارینگتون (

1. Beck Depression Inventory
2. Latioff & Oliver
3. Beck Depression Inventory Second Edition (BDI-II)
4. Marital Empathy Scale
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ماده 7. همچنینکامالً موافقم) پاسخ دهند=5موافقم و =4نه مخالفم و نه موافقم، =3مخالفم، =2مخالفم، 
است و نمره پایین 100تا 20مقیاس آنينمرهحداقل و حداکثر .شوندمیگذارينمرهمعکوساین مقیاس 

. این ابزار شامل دو عامل همدلی دهدمیرا نشان نشانه عدم همدلی و نمره باال نشانه سطح باالي همدلی 
، 8، 11، 13، 15، 17و18هاي )، و همدلی عاطفی (ماده3، 6، 9، 10، 12، 14، 16، 19و 20هاي شناختی (ماده

استفاده "کلمه همسر"از "کلمه دوستان"در ماده هاي این مقیاس به جاي استفاده از ) است. 1، 2، 4، 5، 7
2مدل براي) ضریب پایایی آلفاي کرونباخ2013(ارد، آمبروسیو و بن صالحریچ- استیفانیاك، بیششده است. 

آوردند. در این پژوهش، ضریب پایایی آلفاي دستبه84/0و همدلی عاطفی 71/0عاملی همدلی شناختی 
BEA1همدلی باستون ايماده8و ضریب روایی همگرا این ابزار با پرسشنامه 90/0کرونباخ مقیاس 

آمد.دستبه) 001/0<p(r=65/0) 1983اوکوین، فولتز، واندرپالز و آیزن، (باستون، 
ماده دارد که توسط MOFS12مقیاس . )MOFS(2زناشوییخاص- مقیاس بخشش تخلف

خواهی (به عنوان مثال، نیکهاي ماده انگیزه5تدوین و تهیه شده است. 2009در سال ، پالیري و ریگالیا فینچام
5را از سر بگیریم)، مانرابطهگیرم تا رساند، من تمام آنچه اتفاق افتاده است را نادیده میاگرچه او به من آسیب می

کنم بخاطر اینکه او نیز به همین (براي مثال، من هنوز کمی با همسرم لجبازي میتوزيکینهیا میلیبیماده دیگر 
هاي اجتنابی (براي مثال، از زمانی که همسرم به این شیوه با من کند) و دو ماده آخر انگیزهمیصورت با من رفتار 

1ايرتبه6هاي این مقیاس در یک طیف سنجد. مادهکند تمایل کمی دارم با او صحبت کنم) را میرفتار می
نمره پایین نشانه عدم و72تا 12ره آن حداقل و حداکثر نم، کهاندشده(کامال موافقم) مرتب 6(کامالً مخالفم) تا 

) ضرایب آلفاي کرونباخ 2009فینچام و همکاران (بخشش و نمره باال نشانه سطح باالي بخشش زناشویی است.
براي شوهران 75/0خواهی نیکوبراي همسران83/0براي شوهران و 89/0اجتناب - را براي دو بعد (بی میلی

و ضریب 91/0این مقیاسدر این پژوهش، ضریب پایایی آلفاي کرونباخند.دگزارش دابراي همسران 84/0و 
پاروت و واد، اوکونر، ورثینگتون، ،(بريماده اي 3TFS10روایی همگراي آن با استفاده از مقیاس بخشش صفت

2005 (89/0=r)001/0<p (آمد.دستبه

روند اجراي پژوهش
مجوز معاونت پژوهشی دانشکده و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید هادادهآوريجمعبراي 

چمران اهواز گرفته شد. پس از ارائه توضیحات الزم، زنانی که مایل به همکاري بودند وارد مطالعه شدند. 
به زنان متاهل انتخاب شده در مورد هدف پژوهش و کاربرد آن در زندگی هاپرسشنامهقبل از ارائه 

گوشزد شد که آزادانه و با اختیار هاآناطالعات الزم به صورت فردي ارائه گردید. همچنین به زناشویی،
در این پژوهش شرکت کنند و هر کسی که تمایل به شرکت در این مطالعه را توانندیمو رضایت کامل 

ا نیز اطالعاتی به به هر یک از ابزارهیدهپاسخاز این مطالعه خارج شود. در مورد شیوه تواندمیندارد 

1. Baston Empathy Adjectives
2. The Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS)
3. Trait Forgiveness Scale
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محرمانه خواهند بود و هاآنايپرسشنامهگوشزد شد که اطالعات شخصی و هاآنزنان ارائه شده و به 
ها به صورت جمعی تحلیل خواهند شد. براي رعایت موازین اخالقی، پس از اخذ رضایت آگاهانه از داده

میل شدند تا محرمانه بودن اطالعات تامین بدون نام و نام خانوادگی تکهاپرسشنامه، هاکنندهشرکت 
انجام شد.هاپرسشنامهگردد. ارزیابی و تکمیل 

هاتجزیه و تحلیل داده
هاي آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و براي ابتدا از روشهادادهدر این مطالعه براي تحلیل 

بررسی دو مدل جداگانه از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی همزمان به روش 
همبستگی بین متغیر - 2همبستگی بین متغیر مستقل و میانجی، - 1بارون و کنی، براساس چهار مفروضه: 

رگرسیون همزمان متغیرهاي مستقل و - 4همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته و - 3سته، میانجی و واب
با استفاده از نرم افزار آماري هادادههمچنین استفاده شد. )1986(بارون و کنی، میانجی بر روي متغیر وابسته

SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.21نسخه

هایافته
) بودند. سایر اطالعات 46) و همسرانشان دیپلم (%5/68در این پژوهش داراي مدرك دیپلم (کنندگانشرکتبیشتر 

درج شده است.1در جدول کنندگانشرکتجمعیت شناختی 

1جدول 
هاي جمعیتی گروه نمونهویژگی

میانگین (انحراف معیار)متغیرها
)4(28سن

)5(31سن همسر
)4(7مدت ازدواج

درصد

تحصیالتمیزان
دیپلم

یپلمدفوق
5/68

4%
%5/25کارشناسی

%2کارشناسی ارشد

تحصیالت همسران

کمتر از دیپلم
دیپلم

21%
46%

%8دیپلمفوق
%22کارشناسی

%3کارشناسی ارشد
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2جدول 
)n= 200(آماري و ضرایب همبستگی بین متغیرها يهاشاخص

افسردگیزناشوییبخشش همدلیمیانگینمتغیرها
-76/0*78/0*72/0*)29/10(92/42خوددلسوزي

-64/0*70/0*)32/12(83/72همدلی زناشویی
-70/0*-)93/11(67/41بخشش زناشویی

-)75/5(70/5افسردگی
001/0<p*

خوددلسوزينشان داده شده است، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي 2که در جدول طورهمان
افسردگیو 93/11و 67/41بخشش زناشویی، 32/12و 83/72، همدلی زناشویی 29/10و 92/42
، همدلی زناشویی با r=- 76/0با افسردگی خوددلسوزيهاي، و بین متغیرباشدمی75/5و 70/5

همبستگی منفی و معنادار و بین r=- 70/0و بخشش زناشویی با افسردگی r=- 64/0افسردگی 
و همدلی r=72/0با همدلی زناشوییخوددلسوزي، r=78/0شوییبا بخشش زناخوددلسوزيمتغیرهاي 
.شودمی) همبستگی مثبت و معنادار دیده r)001/0<p=70/0بخشش زناشویی بازناشویی 

3جدول 
زناشویی به روش بارون و کنیگري بخششو افسردگی با میانجیخوددلسوزينتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 

t
p S.E B

β
F
p

2R R متغیر
گام اول

12/21
001/0 13/1 99/23 عرض از مبدأ
55/16-

001/0 02/0 42/0-
76/0-

19/274
001/0 %58 76/0 خوددلسوزي

گام دوم
01/22
001/0 10/1 32/24 عرض از مبدأ
66/7
001/0 04/0 30/0-

55/0- 65/152
001/0 %60 76/0

خوددلسوزي
69/3-
001/0 03/0 13/0-

26/0- بخشش زناشویی

و 78/0و بخشش زناشویی خوددلسوزي، بین متغیرهاي شودمیمالحظه 2چنانچه در جدول 
(شرط اول و دوم پیشنهادي بارون و کنی) به ترتیب همبستگی - 70/0بخشش زناشویی با افسردگی 
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براي بخشش زناشوییمتغیر گريواسطهنقش 3در جدول معنادار وجود دارد. همچنین منفی مثبت و 
بر افسردگی)β(اول مقدار بتاي يمرحلهبه روش رگرسیون سلسله مراتبی همزمان، در افسردگیو خوددلسوزي 

. )β ،001/0p=- 76/0(است منفی معنادارمحاسبه گردید که ضریب به دست آمده به صورت خوددلسوزيروي 
را افسردگی% واریانس 58و باشدمیافسردگیمعنادار منفیبینپیشخوددلسوزيکه دهدمیاین نتیجه نشان 

رابطه و وابسته که بین متغیر مستقل کندمیاول تأیید يمرحله. نتایج )F،001/0p=19/274(کندمیبینیپیش
و تعیین خوددلسوزيبراي کنترل نقش ).1986معنادار وجود دارد (شرط سوم پیشنهادي بارون و کنی، معکوس 

و بخشش زناشویی، خوددلسوزي، رگرسیون سلسله مراتبی همزمان افسردگی روي زناشوییبخششگريواسطه
که به تنهایی وارد معادله ايمرحلهنسبت به خوددلسوزيمتغیر بینیپیشمحاسبه گردید. در این مرحله توان 

در β=- 55/0ي اول به در مرحلهβ=- 76/0کاهش یافت اما هنوز مقدار معنادار است (از اياندازهرگرسیون شد تا 
کاهش یافته است (شرط چهارم 21/0، این رابطه در حدود ايواسطهمرحله دوم). به عبارت دیگر، با ورود متغیر 

که بر اساس پیشنهاد بارون و کنی اگر با ورود متغیر میانجی به معادله رگرسیون، ،)1986پیشنهادي بارون و کنی، 
). 1(شکل گیردمیمورد تأیید قرار گريواسطهیا گرينجیمیاضریب متغیر مستقل به سمت صفر یا کاهش میل کند، 

1شکل 
بخشش زناشویی  گريمیانجیبر افسردگی با خوددلسوزيمدل 

و بخشش 70/0شود، بین متغیرهاي همدلی زناشویی و بخشش زناشویی مالحظه می4چنانچه در جدول 
(شرط اول و دوم پیشنهادي بارون و کنی) به ترتیب همبستگی مثبت و منفی - 70/0زناشویی با افسردگی 

ی زناشویی و گري متغیر بخشش زناشویی براي همدلنقش واسطه4معنادار وجود دارد. همچنین در جدول 
افسردگی بر روي همدلی )β(ي اول مقدار بتاي افسردگی به روش رگرسیون سلسله مراتبی همزمان، در مرحله

. )β ،001/0p=- 64/0(زناشویی محاسبه گردید که ضریب به دست آمده به صورت منفی معنادار است 
% واریانس 41باشد و ار افسردگی میبین منفی و معناددهد که همدلی زناشویی پیشاین نتیجه نشان می

کند که بین متغیر ي اول تأیید می. نتایج مرحله)F ،001/0p=81/137(کند بینی میافسردگی را پیش
). براي کنترل 1986مستقل و وابسته رابطه معکوس معنادار وجود دارد (شرط سوم پیشنهادي بارون و کنی، 

ي بخشش زناشویی، رگرسیون سلسله مراتبی همزمان افسردگی روي گرزناشویی و تعیین واسطهنقش همدلی
بینی متغیر همدلی زناشویی نسبت همدلی زناشویی و بخشش زناشویی، محاسبه گردید. در این مرحله توان پیش
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اي کاهش یافت اما هنوز مقدار معنادار استاي که به تنهایی وارد معادله رگرسیون شد تا اندازهبه مرحله
در مرحله دوم). به عبارت دیگر، با ورود متغیر میانجی، این β=- 29/0اول به ي در مرحلهβ=- 64/0(از 

)، که بر اساس 1986کاهش یافته است (شرط چهارم پیشنهادي بارون و کنی، 35/0رابطه در حدود 
پیشنهاد بارون و کنی اگر با ورود متغیر میانجی به معادله رگرسیون، ضریب متغیر مستقل به سمت صفر 

).2گیرد (شکل گري مورد تأیید قرار میگري یا واسطهییا کاهش میل کند، میانج

4جدول 
گري بخشش زناشویی به روش بارون و کنینتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی همدلی زناشویی و افسردگی با میانجی

t
p S. E B

β
F
p

2R R متغیر
گام اول

60/14
001/0 88/1 49/27 عرض از مبدأ

74/11-
001/0

02/0 29/0-
64/0-

81/137
001/0 %41 64/0 همدلی زناشویی

گام دوم
01/15
001/0 69/1 61/25 عرض از مبدأ

29/4-
001/0

03/0 13/0-
29/0- 14/113

001/0 %53 73/0
همدلی زناشویی

25/7-
001/0

03/0 23/0-
49/0-

بخشش زناشویی

2شکل 
بخشش زناشوییگريمیانجیمدل همدلی زناشویی بر افسردگی با 
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بحث
، همدلی خوددلسوزيمدل دو بررسی رابطهارزیابی و همان گونه که اشاره شد هدف پژوهش حاضر، 

همدلی مثبت رابطهبود. دارخانهدر میان زنان بخشش زناشویی گريمیانجیزناشویی و افسردگی با 
)، زجمیستر و 2002)، فینچام و بیچ (2005توسیانت و وب (هايیافتهبخشش زناشویی با بازناشویی 

) معتقد است که در تسهیل فرایند بخشش زناشویی، عامل 2001هماهنگ است. هیل ()،2002(رومرو 
) معتقدند عامل همدلی نسبت به 1990بسیار ضروري است. همچنین ورثینگتون و دي بالسیو (همدلی

و مسئولیت عمل خود را منصرف شودکه فرد خاطی از سرزنش کردن خودش شودمیوجب همسر م
بپذیرد. و نیز دریافتند که براي بخشش کردن، داشتن نگرش پشیمانی از سوي فرد خاطی مهم است چرا 
که اگر وي همچنان به آسیب رساندن خود ادامه دهد در آن صورت بخشش کردن بسیار سخت اتفاق 

کردندگیرينتیجه) 1989برونخورست (-چنین راو، هالینگ، داویس، لیفر، پاورز و وان هم.افتدمی
، در واقع از دیدگاه خود و فرد خاطی، در تالش اندکردهافرادي که به لحاظ بین فردي آسیبی را تجربه 

به منظور براي مورد عفو قرار دادن فرد خاطی هستند، این پژوهش نشان داد توانایی عفو فرد آسیب دیده
که دهدمی) نشان 2001در تبیین رابطه بین بخشش و همدلی پژوهش برز (همدلی با فرد متخلف است.

، به این معنا که عفو کننده فرد خاطی را شودمیفرد متخلف هايهیجانعفو کننده با همدلی وارد تجربه 
جبار محیطی متوسل به خطا شده که به دلیل مشکالت شخصی و یا اداندمیجایزالخطابه عنوان انسانی 

ماکاس کیل و ديبی، . همچنین مالتبخشدمیاست. در نتیجه با فرد خاطی همدلی کرده و او را 
دیگران توانندمیافرادي که از سطح باالي همدلی برخوردار هستند به راحتی خاطر نشان کردند) 2010(

.مورد بخششش قرار دهندرا 
، چرا که ویژگی این رابطه زوجی منجر گرددصمیمی ممکن است به یک رابطه ثبات رابطه با

فرایند بخشش زناشویی کنندهتسهیلطوالنی بودن آن است که در این رابطه همدلی به عنوان فرایند 
و عذرخواهی، به این ترتیب که صمیمیت رابطه پیش از آسیب، از طریق ممکن ساختن کندمیعمل 

. در حقیقت، بخشش از طریق همدلی کندمیبخشش را تسهیل رسانآسیبسپس همدلی با همسر 
و مسئولیت عمل خود را داردبرمیاز سرزنش خود دست خطاکاربه این صورت که فرد شودمیتقویت 

ف دیده با نگرش ندامت و پشیمانی از طرآسیبدر جریان فرایند بخشش فرد ،. از سوي دیگرپذیردمی
هاياحساسدر کندمیو سعی کندمیاو را درك هاينگرشو هااحساسمواجه شده، رسانآسیبفرد 

همسر خطاکار خود شریک شود. 
) و اسکودا 2004فینچام، بیچ و داویال (هايیافتهشویی با بخشش زناولسوزيخودمثبت بینرابطه

مهربانی و - خود،، یعنیلسوزيخودمثبت هايمؤلفهبه هر حال هنگامی که . ) همسو است2011(
و بخشش لسوزيخودکه نه تنها دهدمیاین رابطه نشان .با بخشش دارندتريقويرابطه آگاهیذهن

اخص ذهن طوربهزناشویی که نشانه سالمت روان فرد هستند اغلب با همدیگر همبستگی دارند، بلکه 
هستند که با بخشش زناشویی ارتباط مثبتی دارند سوزيلخودآگاهی و مهربانی به خود دو مؤلفه مثبت 
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) نیز معتقد است با گسترش 2011، به نقل از اسکودا، 2000(1). فردریکسون2004(فینچام و همکاران، 
منفی شود. او هاياحساسفرایند تفکر زودگذر، ممکن است یک عاطفه مثبت باعث از بین بردن تاثیرات 

بلکه اندازدمیمثبت را به جریان هاياحساسمعناي مثبت، نه تنها یافتنکه کندمیهمچنین ادعا 
. دهدمیاست که احتمال پیدا کردن معناي مثبت را در وقایع بعد از آن افزایش ايگونهبهگسترش تفکر 

مثبت، از قبیل انسانی ساختن رابطه هايویژگیبا ایجاد و تقویت لسوزيخودبه این معنا که سطح 
، درگیر رفتارهاي ناسالم کنندمیداراي نقص هستند، اشتباه هاآنیی که اعتراف به اینکه همه انسزناشو

؛ باعث به جریان انداختن و تقویت بخشش شودمیو همچنین باعث درك درد و رنج همسر خود شوندمی
زناشویی خواهد شد.

)، یاماگوچی و همکاران 2011، 2010(ریسهايیافتهافسردگی با ابخوددلسوزيرابطه منفی
با ایجاد برخی خوددلسوزينتیجه گرفت که توانمیاست. بنابراین اهنگ) هم1392ور ()، و بشر پ2014(

دشوار هايتجربهمثبت چون ادراك معقول از خود، صبر و بردباري و تعادل هیجانی در طول هايویژگی
، از اثرات افتدمیبراي همگان اتفاق هابدبیاريو همچنین یادآوري این نکته به شخص که نامالیمات و

و (لیريکندمیپیشگیري نموده و به عنوان یک سپر دفاعی در مقابل افسردگی عمل هاآنمنفی 
به عنوان یک عامل محافظتی براي جلوگیري از همتواندمیخوددلسوزي). در واقع، 2007، همکاران

، مهربانی و محبت نسبت به خود و دیگران و دلسوزيابتالء به افسردگی باشد و هم از طریق گسترش 
شدن دوره درمان ترکوتاهمنفی خود و حوادث ناگوار زندگی به بهبودي افسردگی و هايجنبهپذیرش 

به برخی از متغیرهاي مهم روانشناختی مثل خوشبختی و يخوددلسوزکمک کند. عالوه بر این، ارتباط 
یک نکته کلیدي براي درك ارتباط منفی این متغیر با افسردگی باشد (گیلبرت و تواندمیبهزیستی 

).1394؛ رجبی و مقامی، 2006پراکتور، 
الیسون )، کرایسه و2005توسیانت و وب (هايیافتهافسردگی با ابخشش زناشویی برابطه منفی بین

توانمیبنابراین، وهماهنگ است) 2014کندلر و همکاران (و)2004(و همکاران)، ویت ولت2003(
رابطه دارد؛ تبیینتنگاتنگیرابطهافسردگی زوجیندر روابط زناشویی باکه بخششاستنباط کرد

حقرها کردناولاست:فهمقابلخوبیبخشش زناشویی بهساززمینهفراینددوطریقازالذکرفوق
فرایند.خاطیشخصبهمالیمت نسبتواستحقاقغیرقابلمهربانیو دومخصومتوبراي انتقامفرد
بهدومفرایند) و1991(انرایت، شودمیفکرينشخواروخشممثلمنفیهايهیجانباعث کاهش اول

افسردگی در فرد پیشگیري از اختاللفرایندهانتیجه این نوع .گرددمیمنجرمثبتهاياحساسافزایش
بنابراین،.)1999(ورثینگتون و واد، خواهد بود؛ که این امر منجر به سالمت روان وي خواهد شد

محافظت افسردگیبهمربوطهايادراكومنفیفرديبینمقابل تجاربدرراافراددیگران،بخشیدن
برايفردانگیزهکاهشباعثبخشش دیگراناول: شودمیایجادطریقدوازحفاظتاین.کندمی

شخصمورددرنشخوارتمایلکهایندوم) و2001(ورثینگتون، شودمیخاطی فردازگیريانتقام

1. Fredrikson
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درمثبترفتارهايوکندمیجلوگیري نایافتهسازشاجتماعیرفتارهايازودهدمیرا کاهشخاطی
بینهايتعارضبا کهراوقایعیمعیوبچرخهتجربهاینمتعاقباً.دهدمیافزایش راخاطیشخصبرابر

هایافته). این2000(مک کلوگ، شکندمیاستافسردگی همراهوفرديبینطردافکارفردي مثل
.سازندمیمطرح تبیینبرايراهاییاحتمال

کهشودمیمطرحصورتاینبهوداندمیافسردگیبروزعلترابخشیدندرناتوانیاحتمال،اولین
افسردگیبهکهشودخشممانندشدیدمنفیهاياحساستداومباعثممکن استبخشیدندرناتوانی
خودکردنرهاشاملکهداندمیفراینديبخشش را) نیز1991(). انرایت2003(براون، شوندمیمنجر

طیفیشاملمنفیهايپاسخایناورايب.شودمیخاطیشخصبهنسبتمنفیهاياحساسوافکاراز
شخصدیدنازندتوانمیمنفیافکاراست.خاطیبه شخصمعطوفرفتارهايوهااحساسافکار،از

باشد.متغیرصفتموجودي شیطانعنوانبهاوگرفتننظردرتاکفایتبیفرديعنوانخاطی به
قربانی نیزرفتاربعددرباشند.داشتهتفاوتتوزيکینهونفرتآزردگی تاحسازتوانندمینیزهااحساس

تاثیربهنیزانرایتبگیرد. بنابراین،خاطی انتقامفردازکهاینیاوکندغفلتجرموجنایتازتواندمی
وتمام افکارازخودکردنرهارابخششوداردعقیدهافسردگیدر مقابلبخششکنندهحفاظت
به.داندمیخاطیبهنسبتهمدلیومهربانی، گرمیمعنیبهآنازفراترحتیومنفیهاياحساس

و چرخهاستافسردگیتداومبرايعاملیخودبخشش،درنیز شکست)2006چنگ (وتسعقیده
). 2001، همکارانبی و (مالتکندمیایجادافسردهفردرفتاردرمعیوب

بخششدرناتوانیاساسیرا عاملافسردگیاست،مطرحهایافتهاینبرايکهدیگريتبیین
انتخابیصورتبهرابخشودنتواناییافسردگیمعتقدند)2006، چنگوتسمثال،. برايداندمی

درناتوانیومورد افسردگیدر)2003اسکات، اینگرام و شادل (نظریههمچنین.دهدمیکاهش
در آنهاشدتکههستندهیجانیعاملدوخصومتوآنها غمگینیعقیدهاست. بهتوجهجالببخشودن

. طبقشودمیمنجردیگرانبراي بخشیدنآنهاکمترتمایلبهواستافرادسایرازبیشافسردهافراد
عنوانرا بهمنفیوقایعتادارندتمایلآنهاباشد،غالبافسردهافرادغمگینی دروقتیآنهانظریه

کههنگامیولیاستگريسرزنشخوداشنتیجهکهکنندادراكشمولجهانوکلیحوادثی
دیگرانسرزنشاشنتیجهکهشودمیدیگرانبهمعطوفشخصینگرشغالب باشد،هیجانخصومت

با آنهاوانگیزاندبرمیغمگینیبهنسبترابیشتريافسرده، خصومتافراددرشدید،هايآزردگیاست.
.بخشندنمیرا آنهادر نتیجهوپردازندمیخاطیسرزنشبهبیشترياحتمال

، که رفتار همدلی از رفتار غریزي دلبستگی دهدمینشان افسردگی باهمدلی زناشویی رابطه منفی
رفتاري و ناسازگاري اجتماعی نقش مهم هاياختالل. از نظر بالبی، رفتار دلبستگی در بروز شودمیناشی 

اثرات درازمدت محرومیت از دلبستگی و همدلی مادرانه، در مراحل و قابل توجه دارد. او بیان کرد که 
. رفتار دلبستگی، در دوران رشد شودمیبعدي زندگی به صورت رفتارهاي نوروتیک و بزهکارانه ظاهر 

شخص دیگر) بروز هايرنج، نیازها و هااحساسفهم و پذیرش ،و به صورت همدلی (یعنییافتهتحول
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اجتماعی و سالمت روان هايمسئولیتو بر پایبندي افراد نسبت به معیارهاي فرهنگی و پذیرش کندمی
مختلف همدلی را به عنوان مفهومی که هر دو هاينظریه. گذاردمیتاثیر هاآنو سازگاري اجتماعی 

نظرك نقطه . بعد شناختی همدلی شامل توانایی دراندفرض کرده برداردشناختی و عاطفی را در يجنبه
عاطفی است که در پاسخ به تجارب فرد دیگر العملعکسفرد دیگر است. در حالی که بعد عاطفی، 

و افکار هااحساسدر شدنسهیمتعریف جامع همدلی به توانایی فرد در درك و روایناز شودمیاحساس 
ی زناشویی اشاره دارد، که به خاص به همدلطوربهدیگران اشاره دارد. همدلی ابراز شده نسبت به همسر 

کنندمیاحساس هاآنیکدیگر است. هاياحساسگذارياشتراكعنوان فعالیت زوجین براي درك و به 
، از کنندمی، احساس صمیمیت بیشتري را تجربه اندبخشیدهخود را اعتبار يرابطهو اندشدهکه درك 

از و شودمیاز زندگی خود بیشتر هاآنایت و در نهایت رضبرندمیبودن در کنار هم لذت بیشتري 
، به 1984، 3؛ هافمن1996، 2؛ دوان و هیل1،1994(دیویسکاسته خواهد شدمشکالت روانشاختی شان 
) به این نتیجه دست یافتند که همدلی 1393) و زارع (2013باولک ().2014نقل از لوسکو و همکاران، 

.شودمیو رضایت در روابط زوجین افزایش احساس امنیت، شادکامیعاطفی و زناشویی موجب کاهش ناراحتی و 
) همخوان 2011(با نتیجه پژوهش اسکودابر افسردگی از طریق بخشش زناشوییلسوزيدخودرابطه 

و خوددلسوزيواسطه بین تواندمی) در تبیین این یافته که بخشش زناشویی چگونه 2011است. اسکودا (
از طریق درك موقعیت، درد و رنج همسر و اعتراف به اینکه او خوددلسوزيافسردگی باشد بیان کرد که 
؛ همسران شودمیبه جریان انداختن، تسهیل و تقویت بخشش زناشویی باعثیک انسان جایزالخطا است 

دخواهانه و بدون نیز در هنگام بروز آسیب از سوي همسر خود، رفتار اشتباه او را غیرعمدي، غیر خو
باعث رونق گرفتنکه کندمیرا اعمال تريسازندهو بدین ترتیب نگرش مثبت و دهندمیتقصیر جلوه 

. از سوي دیگر، بخشش زناشویی به عنوان یک تحول درون شودمیبخشش در روابط زناشویی را باعث 
هايارزشرها کردن خود از فردي نسبت به ارزش یک رویداد زناشویی از منفی به خنثی یا مثبت است.

به ایجاد فضاي روانی مورد نیاز زوجین به تجربه احساس انسانیت تواندمیمنفی یک رویداد زناشویی 
است. عدم خوددلسوزيمنوط به وجود هااینمشترك، مهربانی به خود، و ذهن آگاهی نیاز دارند که همه 

افراطی را فعال نماید که تمام آنها همانندسازيقضاوتی، انزوا و - خودتواندمیتوانایی بخشش همسر 
. وجود زنندمیزناشویی دامن هاياختالفهستند و به سطوح باالتري از خودلسوزيعدم هايمؤلفه

از قبیل شرم، اضطراب، انزوا، احساس روانشناختیو مشکالت مداوم بین زوجین به مشکالت هااختالف
هايمؤلفههااینکه همه انجامدمیا همسر و افکار خودکشی گناه، سرزنش خود، مشکالت ارتباطی ب

اظهار کرد؛ مصالحه و آشتی که حاصل بخشش توانمیهمچنین ).2010افسردگی هستند (میستلر، 
کردن با جانشین خوددلسوزيباعث کاهش سطح افسردگی شود. در نتیجه تواندمیزناشویی است 

.شودمیمثبت باعث کاهش افسردگی رفتارهايي و افزایش عواطف منفی با بخشش زناشویی و بردبار

1. Davis
2. Duan & Hill
3. Hofmann
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با نتایج ترامپتر و همکاران، زناشوییبخشش گريمیانجیهمدلی زناشویی بر افسردگی با رابطه
) همسو است. در تبیین این 2006) و وانستین وگان و اورتینکال (2002)، زجمیستر و رومرو، (2010(

گفت توانمیواسطه بین همدلی زناشویی و افسردگی باشد تواندمییافته که بخشش زناشویی چگونه 
کاهشدرویژهبهعاطفی همسر گذارياشتراكکه همدلی زناشویی از طریق درك حالت عاطفی و 

هايپردازشدر افزایش مهمیخشم و افزایش عواطف مثبت، عاملچونمنفیهیجانیهايواکنش
؛ بخشش گیردمیاست. رابطه بین دو زوج که بخشش را به عنوان یک ارزش در نظر بخششبامرتبط

که زوجین حس خوب بودن را در رابطه شودمیو باعث شودمیبه وسیله یک درك همدالنه تقویت 
، به 1994(گاتمن، کنندمثبت را نسبت به یکدیگر تقویت طوربهتجربه کرده و انگیزش براي رفتار کردن 

). به عالوه، همدلی کردن زنان با همسران متخلف شرایط تسهیل بخشش را 2002، بیچفینچام و نقل از 
انسانی از قبیل همکاري، نوع دوستی، و مهار پرخاشگري نسبت به همسر را هايپدیدهو کندمیفراهم 
، به نقل 1991). همچنین باستون و شاو (2002، بیچ، به نقل از فینچام و 1990(باستون، کندمیتقویت 

انسانی و جامعه پسند به وسیله همدلی هايپدیده) معتقدند بخشش همانند دیگر 2002، بیچاز فینچام و 
سازنده با همسران خود رفتار ايشیوهبا کنندمی. وقتی زنان با همسران خود همدلی شودمیتسهیل 

د باعث افزایش مراقبت از و به نوبه خوشودمیکه باعث تسهیل و تقویت بخشش زناشویی کنندمی
. دهدمیقرارالشعاعتحتکه برجستگی رفتارهاي منفی همسر متخلف را نیز شودمیشریک متخلف 

حمایتگر اما مخرب که به -خودهايپاسخهمچنین زوج بخشنده همسر متخلف خود را از پافشاري بر 
سازنده مانند مصالحه و آشتی هايپاسخو او را به سمت داردمیباز کندمیرابطه زناشویی لطمه وارد 

درراتغییراتی) بخشش زناشویی2007تعریف آلمند و همکاران (به. از سوي دیگر با توجهدهدمیسوق 
بهتوجهمثبت همراه خواهد بود. باهاياحساسافزایش ومنفیهاياحساسکاهشباکهگیردبرمی
دریافتتوانمیمثبت،هاياحساسافزایشونفیمهاياحساسازدر کاستنبخشش زناشویینقش

که بخشش زناشویی در کاهش سطح افسردگی موثر است. همچنین افزایش بخشش زناشویی از طریق 
بهبود حمایت اجتماعی، بهبود روابط بین زوجین، افزایش رفتارهاي سالم و ایجاد شادي در کاهش سطح 

به این فرایند منجر شود که همسران با شریک تواندمیافسردگی موثر است. بنابراین همدلی زناشویی 
و خود احساس صمیمیت کرده و بتوانند بخشش بیشتري را نشان داده و در نهایت به کاهش افسردگی 

منجر شود.ارتقاء سالمت روان 

گیرينتیجه
باید با بین متغیرها است که در تفسیر نتایج علت و معلولی روابط این پژوهش درهايمحدودیت

در محیط هاپرسشنامهپاسخگویی زنان به ماده . محدودیت دیگر این است که صورت گیرداحتیاط 
خانواده و در حضور همسر تا حدودي بر نتایج پژوهش تاثیر گزار بوده است. در نهایت این که با توجه به 

جام شده است، لذا تعمیم انزبان شهرستان حمیدیه با قومیت عرب دارخانهاجراي پژوهش فقط روي زنان 
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تایید هايباید با احتیاط صورت گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده از مدلدیگرهايجمعیتنتایج به 
سایر پژوهشگران، درمانگران و مشاوران کهشودمی، پیشنهاد متغیرهادست آمده بین شده و روابط ب

را نیز مورد بررسی قرار دهند، تا گذارندمیروانشناختی که روي افسردگی تاثیر خانوادگی و متغیرهاي
مختلف هايدورهبتوان عوامل تاثیر گذار بر کاهش افسردگی را تشخیص داد و در نهایت برگزاري 

در افزایش خوددلسوزيو ، همدلی زناشوییدر مورد تاثیر بخشش زناشوییهاخانوادهآموزشی آشناسازي 
.رسدمیربه نظخانواده با توجه به نقش این متغیرها در کاهش افسردگی در جامعه ما ضروريسالمت

سپاسگزاري
بدین وسیله از کلیه شهرداران مناطق سه گانه شهرستان حمیدیه اهواز که امکان اجراي این پژوهش 

صمیمانه که در این پژوهش با ما همکاري هاییکنندهشرکتهايخانوادهرا فراهم نمودند و از کلیه 
داشته اند، کمال تشکر را داریم. 
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