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 چکيده
ی انتخاب بر بخشش و شفقت به خود هدف اثربخشی فنون نظریه با حاضر مطالعه: هدف

 و آزمونپس – آزمونپیش نوع از و آزمایشیپژوهش نیمه: روش. انجام گرفت زنان در

 . بود کنترل گروه با پیگیری

 02 پژوهش شامل نمونه های ساکن شهر تهران وپژوهش تمامی زوج آماری : جامعهروش

 ادفیصورت تص به و در داوطلبانه انتخاب شدند گیریروش نمونه با که بود زنان این از نفر

های شفقت به خود، مقیاس گروه دو هایآزمودنی. گرفتند قرار کنترل آزمایش و گروه دو در

 اخلهآزمایش هشت جلسه مد گروه هایآزمودنی. کردند بخشش و سالمت عمومی را تکمیل

 یامداخله و بودند فهرست انتظار در گواه گروه و بر اساس نظریه انتخاب دریافت کردند

 اب هاداده. ها آزمون پیگیری به عمل آمدی آزمودنیدریافت نکردند و پس از یک ماه کلیه

 قرار تحلیل و تجزیه مکرر مورد گیری اندازه با تحلیل واریانس آماری آزمون از استفاده

 . گرفت

ود شافزایش بخشش می باعث داریمعنی طور به مداخله این که داد نشان نتایج: هایافته

 .باشدکنترل معنادار نمی گروه با ولی تغییر میزان متغیر شفقت به خود در مقایسه

ی فنون نظریه انتخاب سبب افزایش بخشش در زنان شد و نقش مهمی مداخله: گیرینتیجه

 در روابط زوجین دارد.

  .نظریه انتخاب ،شفقت به خود، بخشش :اژگان کليديو
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 2علی سليمانی، 1زهرا پوراسدي

 .دانشگاه علم و فرهنگ، خانواده درمانی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 1
 .استادیار دانشگاه علم و فرهنگ، دکتری روانشناسی 0

 

  نام نویسنده مسئول:

 زهرا پور اسدي

 اثربخشی آموزش فنون نظریه انتخاب بر بخشش و شفقت خود زنان
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 مقدمه
 که است اعضا روانی عاطفی و سالمت متضمن آن سالمت گرفته و شکل مرد زن و زناشویی پیوند از است که اجتماعی نهادی خانواده

 و دوام هک است انسانی یترین رابطهوصیخص و ترینصمیمی زناشویی رابطه همچنین .باشدمی و شوهر زن روابط تداوم به وابسته نیز این

ی مهم در این راستا، بخشش و (. دو مؤلفه1931باشد )درختکار و آهنگرکانی، می آن تحکیم در مهارت دانش و داشتن مستلزم آن کیفیت

ورز سالمت خودشفقت از آن است که افراد یشواهد حاکتواند نقش مؤثری در روابط زوجین داشته باشد زیرا شفقت به خود است که می

در (. همچنین 0212، 1سی)پترمورشود شناخته میبا آسیب  ارتباطعامل محافظ در  کیبه عنوان  یاندهیبه طور فزاو  دارند یشتریروان ب

 یزندگ بخشش در یابیبه ارز قاتیاز تحق یاگر چه تعداد کم آن بر سالمت شده است. ریثأت به بخشش و یسال گذشته توجه خاص بیست

بخشش باعث کاهش  .شودیرشد سالمت روان م بوده که سببمربوط  یاند اما بخشش به بهداشت روانپرداخته یفردنیو روابط ب یواقع

 یو احساس توانمند یو احساس معنادار بودن زندگ یرشد احساس معنو ،گرانیروابط مثبت با د احساسات مثبت، شیافزا ،یافکار منف

 انیدر م ژهیبه و یکننده در سالمت روان نییممکن است نقش مهم و تع یفرد یدهد که بخشش خطاهایها نشان مافتهیشود. یم

رسد دو عامل بخشش و شفقت خود پس با توجه به این مطالب به نظر می (.0212 ،0داشته باشد )آلن دوالن یو معنو یمذهب یهاتیجمع

 (.0212و مؤثر است )نف،  برای بهبود روابط زوجی بهتر و رضایت زناشویی بیشتر الزم

خود  یفیک یایدن ریها و تصاوبهتر آن است که دو زوج خواسته ییزناشو یهاهیپا تیتقو یمعتقد است که برا 9گالسر از سوی دیگر،

م آن است خود مستلز یفیک یایمطرح کردن دن مطرح سازند. گریدخواهند بدون ترس و واهمه با همیچه را مگذارند و آن انیرا با هم در م

از  نینچهمو دنیای کیفی شریک خود را بپذیرد. کند،  انیخود را ب یفیک یایباشد تا بتواند دن شتهدا یارزشمند-که فرد در ابتدا خود

س اصول رفتار نه براسا رییو سازنده است. تغ دیانتخاب اعمال مف قیرفتار از طر رییتغ ،ییراه درمان مشکالت زناشو نیگالسر بهتر دگاهید

 رییتغ ازر ترفتار خود فرد آسان رییتغ رابطه، نیگردد. در ایکه موجب بهبود رابطه زن و شوهر م ییانتخاب رفتارها قیبلکه از طر ییرفتارگرا

 ابانتخ هینظر پردازد،یم ییکه به مطالعه روابط زناشو ییهاهیاز نظر یک(. با توجه به این، ی0222 )گالسر، استت دیگری شناخ ایاحساس 

به کنترل  یبرا نیاز زوج کیاز تالش هر  یناش ییزناشو یهابیاز نظر گالسر مشکالت و آس. (19۳۱ ،یو ناصر یآباد عی)شف گالسر است

و رشد کنترل  یرونیکنترل ب کاهش ،این نظریههدف  .(1932صاحبی، )ت خود اس یهاو خواسته ازهایبه منظور ارضا ن یگریدرآوردن د

 یها رفتارهااز آن کیبه عالوه هر  باشد.میخود  شتریبه کنترل همسر و کنترل ب ازینکاهش  ،نیزوج برایآن  عملی هدفو  است یدرون

 (.022۳)گالسر،  و مستحکم سازد تیها را تقوآن ییزناشو یتواند زندگیقرار دهند که تا چه اندازه م یابیخود را مورد ارز

ه برای کاهش تعارضات زناشویی که هدف اصلی آن کمک به مراجع در جهتی که در همین راستا، فنون نظریه انتخاب روشی است ک

خواهد به دست آورد، شود چیزی را که میدهد )عمل، کنش، تصمیم، اقدام( باعث میخودش را ارزیابی کند و ببینیم آیا آنچه که انجام می

ه احتمال موفقیتشان بیشتر است جستجو و شناسایی کند )صاحبی، ها و برخوردهای متفاوتی را کها، شیوهاگر نه به او کمک کنیم تا راه

 از جای هب قوت نقاط بر تأکید و است پیشگیری عامل یک عنوان به روانی سالمت درباره آن کاربرد این رویکرد قوت نقطه ترین(. مهم1932

اهانه توجه به حال و انتخاب آگ و شخصی سئولیتم بر دارد مثبت دیدی که رویکرد این فلسفی اساس. ضعف و پذیرش است نقاط بردن بین

 (.13۳1 شیلینگ،) باشد داشته بر در را زیادی بار منافع تواندمی که جامعه و فرد برای و زندگی درباره است دیدگاهی دیدگاه انتخابی. است

نشان دادند اشاره کرد که ( 0210) ۱گوردن و باکومتوان به پژوهش هایی انجام شده است که از این میان میدر همین راستا پژوهش

مثبت را  ییهای زناشوها مفروضهبه همان اندازه آن ببخشند شتریهرچه همسر خود را ب بخشند،یکه همسر خطاکار خود را م یکه همسران

و، لوسک. همچنین نددهیرا پرورش م یو سازگار کینزد ییو روابط زناشو کنندیبرابری م احساس خود ییزناشو یدر زندگ کنند،یم جادیا

در  نیزوج نیب بخشتیو رضا یمیبه حفظ و ارتقا ارتباط صم یهمدل به این نتیجه رسیدند که (021۱)  ،1کارن، فلشخ و برونسون ن،یالفانتا

 کیو مورد غفلت شر تیاهمیکه درك نشده، ب کند که همسر احساس شودیباعث م یعدم همدل گر،یاز سوی د کند؛یطول زمان کمک م

( در پژوهش خود نشان 19۳2. گودرزی )گذاردیسوء م ریآنها تأث ییزناشو تیسطح رضاو  روابط یامر بر چگونگ نیود واقع شده است، که اخ

ود و شداد که بین مکان کنترل )درونی و بیرونی( و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. کنترل درونی باعث افزایش رضایت زناشویی می

ی بررسی مشکالت مربوط به صمیمیت زوجین و تأثیر ( در زمینه192۳ار برای کنترل درونی است. نتایج عرفانی اکبری )بخشش نوعی راهک

این درمان بر صمیمیت زوجین نشان داد که نظریه انتخاب توانسته است مشکالت مربوط به عدم توافق، محبت و تعهد زوجین را بهبود بخشد. 

                                                           
1- Peter & Moris 
2- Alen Dolan 
3- Glaser 
4- Gordon & burton 
5- Losko & Lafantayn & Karen & felshkh & berunsun 
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دهد که باورهای ارتباطی درباره کنترل خود به جای کنترل دیگری نقش مهمی در رضایت و عدم رضایت ی( نشان م19۳۱راد )پژوهش ادیب

ای بین ی پژوهش نشان داد که رابطهی سه سالهزوج در یک دوره 32( بر روی 022۳به نقل از گالسر ) 2زناشویی دارد. تحقیق زولی رابرتس

ی مشکالت جدی در روابط زناشویی است بینی کنندهتند طرف مقابل، شاخص تعارض و پیش گیری همسران در مقابل سرزنش و انتقادکناره

و در عوض در ازدواجی که هر یک از همسران معتقد به کنترل رفتار خویش است، میزان سرزنش و ایراد گرفتن به همسر اندك و سطح 

 یسازگار شیافزا یبرا یگروه وهیآموزش بخشش به ش افت کهدری یقیدر تحق( 0222سازگاری و صمیمیت زناشویی باالتر است. افخمی )

در  یاسالم دگاهیبر د دیکأعفو و ت یبا روش درمان( 022۳مثمرثمر است. خدایاری )مورد مطالعه  یهازوج ییو کاهش تعارض زناشو ییزناشو

 وردون،گ است. همچنین ثر شناختهؤم گرانیبا د روابط یو بهبود دهیاحساسات و رفتار رنج کاربرد بخشش در اصالح افکار، یمطالعه مورد کی

 یمال آشتاحتاست و  کننده بازگشت به رابطهشگویپ نیزنان بهتر لهیخشن به وس یجنس کیکه بخشش شر افتندیدر (022۱) 2پرتر برتون،

 نیبر بخشش به ا یو مبتن دیز بر امدو نوع مداخله متمرک سهیبا مقا یقیدر تحق( 0212) ۳به نقل از فیتز جرالد نگتونیورث دهد.یم شیرا افزا

تند که دانس یاضداد یتیماه یبخشش را دارا زین یاعده ییاز سو. کنندیرا برقرار م یترکه در برابر گروه گواه ارتباط مثبت دندیرس جهینت

و شفقت خود  یاده اصلسالمت خانو یرابطه (1931قزلسفلو ) پژوهش. شودیم یشخص دو هم موجب رش یرفتار فرد خاط تیهم موجب تقو

 یسالمت روان و خود شفقت ورز شیمتمرکز بر شفقت خود، باعث افزا یهادرمان با آموزش نشان دادها داده لیتحل که بود ییبا تعهد زناشو

 .دیها گردموجب دوام ازدواج قیطر نیشد و از ا

شان در روابط یاورزانهاهداف مهربانانه و شفقت خود، شفقت ینشان دادند که افراد دارا (022۳) 3مطالعه کروکر و همکارانش کی در

 ها اجتناب کنند واز آن کهنیبا همسرانشان دارند، بدون ا یفردنیاعتماد ب قیو تشو یاجتماع تیبه حما لیها تماکه آن یمعن نیبه ا دارند،

 بگیرند. ها قرارآن طرهیبه طور کامل تحت س ای

ان، )نف و همکار یخوشحال ،ینیبخوش مانند یشناختروان یستیاز بهز ییهابا نشانه ه شفقت خوداست کنشان داده  دیگر ایمطالعه

 نشخوار، سرکوب ،یدر خودانتقادی، افسردگ ییهاماهه با کاهش کیدوره  کی یدر ط خوددلسوزیهمچنین مثبت دارد.  ی( همبستگ0222

، 12یانگروبرتس و چن ؛0222 همکاران، در ارتباط است )نف و گرانیدی با دفر نیدر احساس ارتباط ب ییهاشیو اضطراب و با افزا افکار

0223.) 

است و  یشناختروان شدن و ناسازگاری یقربان نیب یانجیتا حدودی م شفقت خودکه  افتندی( در021۱) 11و آنگلس سرزو وایجات

خودشان مهربان  با افرادی که در مواقع سخت، کمتر نیچنهمهد. اند را کاهش دکه مورد تعرض قرارگرفته یافراد یمنف امدهاییپ تواندیم

 ژهیو به یاحساس انزوا کرده و مشکالت روان شتریب کنند،یم خودشان را سرزنش اند، دائماً در مورد خود قضاوت کرده و به خاطر مشکالتبوده

بر اساس  ییی زناشوسازی رابطهیغن هایکه مداخله ( نشان دادند0220) نگتونیو ورث یپلی. ردهندیم باالتری را نشان یاضطراب و افسردگ

ازی سیی غنمداخله شوند،یم ییزناشو تیرضا شیمحور باعث افزایهمدل بخشش بر اساس ییی زناشوسازی رابطهیمحور و غندیبخشش ام

محور یهمدل بخشش بر اساس ییناشوسازی رابطه زیو مداخله غن شود،یارتباطات م شیمحور باعث افزادیبخشش ام اساسبر ییرابطه زناشو

 .شودیمشخص شده م شیاز پ بیآس کینسبت به  شتریبخشش ب شیباعث افزا

 نید و اداشته باش نیبر شفقت خود و بخشش در زوج تقیممس یریثأتواند تیم نظریه انتخاب به نظر میرسد توجه به مطالب باال با

 ؟اثرگذار است زنانو بخشش در  یورزخودشفقت فزایشبر ا نظریه انتخابد که آیا پاسخ ده ریال زؤتا به س است برآن قیتحق

 

 روش پژوهش
 جامعه. است و با دوره پیگیری یک ماهه با گروه کنترل آزمونآزمون و پسی، پیششیآزماکه نیمه باشدیم یکاربرد از نوع قیتحق نیا

 یریگ. نمونهباشندیاز ازدواجشان گذشته م سال کیکه حداقل سال  ۱2 تا 02 یسن یساکن شهر تهران در بازه نیزوج یتمام یآمار

و د ش جاممصاحبه ان ،را دارند یطرح پژوهش نیبه شرکت در ا لیکه تما ینیاز زوج یبعد از اعالن عموم کهی به طور ،و داوطلبانه یتصادفریغ

ه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش زن وارد تحقیق شدند که ب 02با تکمیل آزمون سالمت عمومی و گرفتن نمره بهنجار، 

 . شدداده  حیتوض شانیبرا یورود به مطالعه اهداف طرح پژوهش طیبعد از احراز شراشدند. 

 

                                                           
6- Zuly & Roberts 
7- Gordon & Burton & Porter 
8- Fiterzgrald 
9- Crocker 
10- ying 
11- Jatia & Angeles cresso 
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 ابزار پژوهش
. نف و ون گاچت ساخته شده است ر،یپام س،یفرم کوتاه توسط ر یخود دلسوز یاماده 10: مقیاس 10پرسشنامه شفقت خود-1

( در 0211و همکاران ) سیر. ( به عبارات پاسخ دهندشهیهم باًیتقر 1 تا تقریبا هرگز 1) یادرجه 1 تکریل فیدر ط ستیباین مدهندگاپاسخ

 کیشده و  انیعامل ب 2 اس،یهمچون فرم بلند مق ز،ین اسیعامل مواد مق لیگزارش کردند. تحل۳2/2را  اسیمق یدرون یمطالعه خود، همسان

 ،یرانیا نمونهدر  اسیمق یساختار عامل ی( عالوه بر بررس1930) یلنگرود یرا نشان داد. در مطالعه سبزه آرا یسوزعامل مرتبه دوم خود دل

 ت.شگگزارش  ۳۱/2 اسیمق یدرون ی( همسان0210واتسن، ژو و نور باال ) ،یدر مطالعه قربان و 2۳/2 اسیکرونباخ مق یآلفا

. شودارزیابی می پرسشنامه این ی بخشش توسط، انگیزه1۱آسیب با مرتبط فردی بین های انگیزه ی : پرسشنامه19پرسشنامه بخشش-0

 و بخشش به مربوط تحقیقات در را کاربرد ترینگسترده بخشش، یپرسشنامه از بعد. سنجدمی ایتم 10 در را بخشش میزان پرسشنامه این

 مقیاس توسط است که اجتناب و انتقام شامل مقیاس دو نای. شد ساخته( 133۳) 11همکارانش و کاال مک توسط که دارد.مقیاسی آن سنجش

 بیانگر باشد باالتر مقیاس این در آزمودنی ینمره چه هر. شودمی سنجیده( موافقم کامال=  ۱ تا مخالفم کامال= 1) ایچهار درجه و لیکرت

انتقام  قیاسم درونی روایی برای کرونباخ آلفای که دادند نشان همکارانش و کاال مک. است خطاکار فرد به نسبت بیشتری جوییدوری یانگیزه

 برای و 3/2جویی  انتقام مقیاس برای هفته 9 طی در آن پایایی میزان و باشددرصد می 3۱-۳2 اجتناب و دوری مقیاس مورد در و 3/2 جویی

 مهرخجسته توسط شده انجام پژوهش. باشندمی 2۱/2 و 21/2 میزان به هفته 3 مدت برای مقادیر همین باشد.می ۳2/2 اجتناب و دوری مقیاس

 30/2 نامهپرسش کل برای و 31/2 اجتناب بعد ،۳1/2 انتقام بعد برای کرونباخ آلفای روش از استفاده با را نامهپرسش پایایی ایران در( 19۳۳)

  .کردند محاسبه

سؤالی  0۳جمعیت ایرانی است که دارای  ( یک ابزار غربالگری سالمت عمومی در1320پرسشنامه سالمت عمومی: گلدبرگ ) -9

های مختلف سنجی باالیی را دارد. پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای رواناست که شاخص 0۱باشد. بهترین نقطه برش این پرسشنامه می

 (.19۳2کنند )تقوی، را گزارش می 32/2،  39/2،  22/2

 باشد:در هشت جلسه یک ساعته و یک بار در هفته به شرح زیر می (022۳ لوئیس، شیلینگ،)جلسات آموزشی: جلسات آموزشی  -۱
 

 جدول یک ـ پروتکل نظریه انتخاب
 

 توضیح اصل جلسات

 جلسه اول
 اول اصل

 عاطفی درگیری

 اساس بر را خود ارتباط باید او. شود درگیر عاطفی لحاظ به مراجعان با باید مشاور

 ایدنم برقرار مراجع به توجه و عالقه همدلی،

 جلسه دوم
 دوم اصل

 یکنون رفتار بر تاکید و توجه

 .یابند آگاهی حال زمان در خود رفتار از هوشیارانه تا کندمی کمک مراجعان به مشاور

 چکار قبال تو" کهاین نه "کنی؟می چکار تو" بپرسند که است این بر تاکید

 کردی؟می

 جلسه سوم
 سوم اصل

 حال زمان بر تاکید و توجه

 ارتباطی او آورحزن گذشته به و است مربوط فرد کنونی زندگی به نیازها ارضای

 حال زمان در فرد آموزش و رفتار تغییر به و پوشید چشم گذشته از باید لذا ندارد؛

 کرد. اقدام

 جلسه چهارم
 چهارم اصل

 ارزشی قضاوت

 مهم راداف و آنها برای رفتار آن آیا کهاین اساس بر را رفتار که خواهدمی مشاور

 مورد این در مراجعان همچنین. دهند قرار قضاوت مورد بد، یا است خوب زندگیشان

 خیر یا است قبول مورد اجتماعی نظر از آنها رفتار آیا که کنندمی قضاوت نیز

 جلسه پنجم
 پنجم اصل

 ریزی طرح

. نمایند تدوین قضاوت اجرای برای نقشه یا طرح یک تا کندمی کمک آنها به مشاور

 نبدو و توانایی از خارج نقشه یا طرح شود مطمئن که است این مشاور کار از بخشی

 موثر شده داده طرح چنانچه. نباشد آن اجرای برای مراجع هایانگیزش با ارتباط

 گردد آن جایگزین دیگری طرح و شود گذاشته کنار باید نبود،

                                                           
12 Self compassion 
13 Forgiveness 
14 TRIM 
15 Mac  cullough  
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 جلسه ششم

 ششم اصل

 ریخته طرح به نسبت تعهد

 شده

 انجام خوب را آن مطمئنا مراجع که است این معنی به خوب طرح یک داشتن

 مانگردر خود به تعهد این اصوال. بگیرد تعهد او از بایستمی درمانگر بنابراین. دهدمی

 کسب را خودارزشمندی حس مراجعان اینکه از بعد سرانجام اما شود،می داده

 هندبد خودشان به را تعهد این توانندمی وقتآن نمودند،

 جلسه هفتم

 هفتم اصل

 و بهانه و عذر نپذیرفتن

 تنبیه از اجتناب

 ریزیطرح از قبل که او ارزشی قضاوت کند،نمی عمل خود تعهد به مراجع که موقعی

 زهنو ارزشی قضاوت اگر. گیرد قرار بررسی مورد دومرتبه باید است، گرفته صورت

 طرح اگر. گیرد قرار مجدد بیارزیا مورد باید شدهریخته طرح آنگاه باشد، معتبر

 هاینک یا و کند متعهد آن به نسبت دومرتبه را خود باید یا مراجع باشد، مناسبی

 آن هب نسبت را خود او دیگر که بگوید اگر. است شده منصرف آن انجام از که بگوید

 وفادار خود تعهد به نسبت اگر اما. نیست هم مسئول دیگر داند،نمی متعهد طرح

 تواندنمی درمانگر. بشمارد محترم را تعهد این که بخواهد او از باید رمانگرد بماند،

 نینشیعقب آن از تواندنمی نیز و نگهدارد متعهد تنبیه با یا و قانونی راه از را مراجع

-این از. است تنبیه حکم در درمانگر طرف از آورخفت و منفی اظهارنظر هرگونه. کند

 دهد قرار مخاطب انتقادی کلمات با ار مراجع نباید درمانگر رو،

 جلسه هشتم
پیگیری فنون آموزش داده 

 شده
 هاآزمون مجدد گرفتن و پیگری جلسه

 

تجزیه و تحلیل شد. در سطح  SPSS-21گیری به کمک نرم افزار آماری : داده ها پس از اتمام نمونهاطالعات لیو تحل هیتجز روش

ر ها تحلیل واریانس با اندازه گیری مکردگی )میانگین و انحراف معیار( و برای تجزیه و تحلیل دادهتوصیفی شاخص های آماری مرکزی و پراکن

 شود.دار تلقی میمعنی 21/2ها سطح زیر استفاده شد. در تمامی آزمون

 

 هایافته
اند. میانگین سنی کل صورت تصادفی گمارش شده)آزمایش و کنترل( به نفریزن است که در دو گروه ده 02ی پژوهش شامل نمونه

سال قرار داشت. همچنین میانگین گروه آزمایش و کنترل به  93الی  02ی باشد که در بازهمی 21/1سال با انحراف استاندارد  21/03نمونه 

اشد. اما میانگین و انحراف استاندارد دو متغیر شفقت به خود و بمی 11/2و  ۳2/9ها به ترتیب و انحراف استاندارد آن ۱/92و  3/0۳ترتیب 

 اند:شدهآزمون و پیگیری( در جدول دو بررسیآزمون، پسی پژوهش )پیشبخشش در سه مرحله
 

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي شفقت به خود و بخشش -جدول دو
 

 انحراف استاندارد میانگین گروه مرحله متغیر

 به خودشفقت 

 آزمونپیش
 23/۱ 9/02 آزمایش

 12/9 3/01 کنترل

 آزمونپس
 ۱3/1 2/02 آزمایش

 00/۱ ۱/02 کنترل

 پیگیری
 ۱2/1 3/02 آزمایش

 1۱/۱ ۱/01 کنترل

 بخشش

 آزمونپیش
 21/3 ۳/92 آزمایش

 20/۳ 3/90 کنترل

 آزمونپس
 39/3 3/92 آزمایش

 31/1 0/91 کنترل

 پیگیری
 ۳1/3 1/91 ایشآزم

 31/3 0/91 کنترل
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داده است که توان دریافت که طی مراحل پژوهش تغییراتی در متغیرهای پژوهش رخهای توصیفی جدول دو میبا نگاه اجمالی به داده

های جهت آزمون فرضیهی آن گانهشود. با توجه به طرح پژوهش و وجود مراحل سهجهت بررسی معناداری آن از آمار استنباطی بهره برده می

های این آزمون ابتدا از آزمون کروسکال فرضمنظور بررسی پیششود اما بهگیری مکرر بهره برده میتحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

ود و شمی ها و نیز همبستگی پیرسون جهت بررسی عدم وجود همبستگی چندگانه استفادهوالیس جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده –

 گفته، ذیل هر فرضیه خواهد آمد.های آزمون در صورت احراز شرایط پیشفرضدیگر پیش
 

 هابررسی نرمال بودن توزیع داده -جدول سه 
 

 بخشش شفقت به خود 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش 

 13/9 221/2 ۱21/1 101/2 022/2 221/2 مجذور خی

Df 1 1 1 1 1 1 

Sig 9۳0/2 2۱3/2 ۱22/2 001/2 32/2 21۳/2 

 

های توان از آزمونی تحقیق دارای توزیع نرمال بوده که درنتیجه میگانهها در مراحل سهدهد که تمامی دادهجدول فوق نشان می

گانه بین متغیرهای وابسته، در سطح آمده جهت هم خطی چندعملهای بهها استفاده کرد. همچنین با بررسیپارامتریک جهت آزمون فرضیه

20221p< فرض مدنظر را احرازشده دانست.توان پیشها وجود نداشته و میای میان آنمالحظهنشان داده شد که همبستگی قابل 

ها در گروهها گیری مکرر و نیز جهت بررسی برابری ماتریس کوواریانسهای آزمون تحلیل واریانس با اندازهفرضبه منظور بررسی پیش

 شود:باکس بهره برده میاز آزمون ام
 

 باکس جهت متغير شفقت به خودآزمون ام -جدول چهار 
 

 12/99 ام باکس

F 11/۱ 

Df1 2 

Df2 ۱2/09۱2 

Sig 221/2 

 

ر، خود با یکدیگها برای متغیر شفقت به ها در گروهباکس مبنی بر برابری ماتریس کوواریانسبا توجه به نتایج حاصل از آزمون ام

شود که نتایج آن ها طی مراحل درمان پرداخته میشود. در ادامه به بررسی اثر تعاملی متغیرها و تفاوت آنفرض آزمون مدنظر احراز میپیش

 در جدول پنج آمده است:
 

 خود به شفقت متغير با رابطه در چندمتغيره هايآزمون - پنج جدول
 

 مجذور اتا sig خطا Df هافرضیه  F Df ارزش اثر متغیر

 شفقت به خود

 291/2 22/2 12 0 020/2 291/2 اثر پیالی

 291/2 22/2 12 0 020/2 323/2 المبدای ویکلز

 291/2 22/2 12 0 020/2 290/2 اثر هتلینگ

 291/2 22/2 12 0 020/2 290/2 بزرگ ترین ریشه روی

 گروه * شفقت به خود

 200/2 ۳0/2 12 0 13۱/2 200/2 اثر پیالی

 200/2 ۳0/2 12 0 13۱/2 32۳/2 المبدای ویکلز

 200/2 ۳0/2 12 0 13۱/2 209/2 اثر هتلینگ

 200/2 ۳0/2 12 0 13۱/2 209/2 بزرگ ترین ریشه روی
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، =020/2Fگانه تحقیق معنادار نبوده است )دهد که تغییرات صورت گرفته در متغیر شفقت به خود طی مراحل سهجدول فوق نشان می

22/2p<و این تغییرات با تعامل تغییرات در دو گروه آزمایش و کنترل نیز معنادار نمی )( 13۱/2باشدF= ،۳0/2p< اما به منظور سنجش .)

آزمودنی از آزمون لون استفاده شد که در جدول ذیل نتایج فرض استفاده از آزمون اثر بینهای خطای متغیرها به عنوان پیشبرابری واریانس

 ارائه شده است:
 

 آزمون لون جهت متغير شفقت به خود -جدول شش 
 

 F Df1 Df2 sig مرحله
 021/2 1۳ 1 29/1 پیش آزمون

 21/2 1۳ 1 121/2 پس آزمون

 20/2 1۳ 1 01/2 پیگیری

 

 ی متغیرها وجود نداشتهشود که در تمامی مراحل آزمون تفاوت معناداری میان واریانس خطاهای فوق نتیجه گرفته میبا توجه به یافته

 توان به جدولآزمودنی میفرض را احراز شده در نظر گرفت. اما برای مشخص شدن وضعیت تقابلی میان متغیرهای درونتوان این پیشو می

 زیر مراجعه کرد:
 

 آزمون اثر بين آزمودنی ها جهت متغير شفقت به خود -جدول هفت 
 

 مجذور اتا F sig مجذور میانگین df جمع مجذورات منبع

 32۳/2 221/2 321/230 212/۱02۳0 1 212/۱02۳0 جداگانه

 201/2 1۱9/2 9۳1/2 ۱12/02 1 ۱12/02 گروه

    223/19 1۳ 099/311 خطا

 

( ولی این تفاوت میان >321/230F= ،221/2pدهد که تفاوت معناداری میان مراحل آزمون ایجاد شده است )جدول فوق نیز نشان می

(. به عبارت دیگر تغییرات متغیر شفقت به خود طی مراحل پژوهش ناشی از >9۳1/2F= ،1۱/2pمایش و کنترل مشهود نیست )دو گروه آز

 درمان مدنظر نبوده است. 

ها در گیری مکرر و نیز جهت بررسی برابری ماتریس کوواریانسهای آزمون تحلیل واریانس با اندازهفرضاما به منظور بررسی پیش

 شود:باکس بهره برده میهت متغیر بخشش از آزمون امها جگروه
 

 آزمون ام باکس جهت متغير بخشش -جدول هشت 
 

 32/۳ ام باکس

F 001/1 

Df1 2 

Df2 ۱20/09۱2 

Sig 030/2 

 

فرض یش، پها برای متغیر بخشش با یکدیگرها در گروهباکس مبنی بر برابری ماتریس کوواریانسبا توجه به نتایج حاصل از آزمون ام

شود که نتایج آن در جدول ها طی مراحل درمان پرداخته میشود. در ادامه به بررسی اثر تعاملی متغیرها و تفاوت آنآزمون مدنظر احراز می

 نه آمده است:

 بخشش متغير با رابطه در چندمتغيره هايآزمون -نه جدول
 

 مجذور اتا sig خطا Df فرضیه ها F Df ارزش اثر متغیر

 بخشش

 2۱2/2 221/2 12 0 11۱/01 2۱2/2 اثر پیالی

 2۱2/2 221/2 12 0 11۱/01 019/2 المبدای ویکلز

 2۱2/2 221/2 12 0 11۱/01 313/0 اثر هتلینگ
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 2۱2/2 221/2 12 0 11۱/01 313/0 بزرگ ترین ریشه روی

 گروه * بخشش

 10/2 220/2 12 0 022/3 10/2 اثر پیالی

 10/2 220/2 12 0 022/3 ۱۳/2 المبدای ویکلز

 10/2 220/2 12 0 022/3 2۳9/1 اثر هتلینگ

 10/2 220/2 12 0 022/3 2۳9/1 بزرگ ترین ریشه روی

 

، =11/01Fگانه تحقیق معنادار بوده است )دهد که تغییرات صورت گرفته در متغیر بخشش طی مراحل سهجدول فوق نشان می

221/2p<مل تغییرات در دو گروه آزمایش و کنترل نیز معنادار می( ولی این تغییرات با تعا( 022/3باشدF= ،220/2p< اما به منظور .)

آزمودنی از آزمون لون استفاده شد که در جدول فرض استفاده از آزمون اثر بینهای خطای متغیرها به عنوان پیشسنجش برابری واریانس

 ذیل نتایج ارائه شده است:
 

 بخشش متغير جهت لون آزمون -ده جدول
 

 F Df1 Df2 sig مرحله
 21/2 1۳ 1 121/2 پیش آزمون

 ۳2/2 1۳ 1 221/2 پس آزمون

 ۳2/2 1۳ 1 202/2 پیگیری

 

شود که در تمامی مراحل آزمون تفاوت معناداری میان واریانس خطای متغیرها وجود نداشته های فوق نتیجه گرفته میبا توجه به یافته

 توان به جدولآزمودنی میض را احراز شده در نظر گرفت. اما برای مشخص شدن وضعیت تقابلی میان متغیرهای درونفرتوان این پیشو می

 یازده مراجعه کرد:
 

 آزمون اثر بين آزمودنی ها جهت متغير بخشش -جدول یازده 
 

 مجذور اتا F sig مجذور میانگین df جمع مجذورات منبع

 30/2 221/2 121/092 212/29۱۱2 1 212/29۱۱2 جداگانه

 222/2 202/2 102/2 21/99 1 21/99 گروه

    23/02۳ 1۳ 12/۱۳92 خطا

 

( و این تفاوت میان دو >1/092F= ،221/2pدهد که تفاوت معناداری میان مراحل آزمون ایجاد شده است )جدول فوق نیز نشان می

ت دیگر تغییرات متغیر بخشش طی مراحل پژوهش تنها ناشی از درمان (. به عبار>102/2F= ،202/2pگروه آزمایش و کنترل مشهود نیست )

 ها و مراحل آزمون است:ی جفتی گروهمدنظر نبوده است. لیکن برای بررسی بیشتر نیاز به مقایسه
 

 جدول دوازده مقایسه جفتی مراحل آزمون جهت متغير بخشش
 

 

 اطمینان درونی بر تفاوت 31%     

 حد باال حد پایین sig خطای معیار ت میانگینتفاو (jگروه ) (iگروه )

 آزمونپیش
 ۳11/1 2۱1/0 221/2 1۳3/2 9/۱ آزمونپس

 11۳/2 0۱0/0 221/2 ۱20/2 0/۱ پیگیری

 آزمونپس
 -2۱1/0 -۳11/1 221/2 1۳3/2 -9/۱ آزمونپیش

 123/1 -923/1 22/1 ۱1۳/2 -1/2 پیگیری

 

های پیش از این ( که طبق یافته>221/2pآزمون تفاوت معناداری وجود دارد  )و پس آزموندهد که میان پیشجدول فوق نشان می

شود آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده میی پیشتواند ناشی از درمان و مداخله باشد اما الزم به ذکر است که میان دو مرحلهمی
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(221/2p<ولی میان دو مرحله )نادار نمیآزمون و پیگیری تفاوت معی پس( 221/2باشدp< به طور خالصه این بدین معناست که اثر .)

 اندی درمان پایدار بوده است و اثرات درمانی را حفظ کردهمداخله پس از طی دوره

 

 گيريبحث و نتيجه
که  ام گرفتدر پژوهش حاضر که با هدف چگونگی اثربخشی آموزش فنون نظریه انتخاب بر بخشش و شفقت خود زنان بوده است، انج

 یآزمودنی در قالب دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش آن جلسات آموزشی را طی کردند و طی دو مرحله 02در این راستا 

. دهای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل واقع شهای حاصل با توجه به فرضیهآزمون مورد سنجش قرار گرفتند و در انتها دادهآزمون و پسپیش

ود. شبه طور خالصه اثربخشی آموزش فنون نظریه انتخاب بر بخشش زنان مثمر ثمر است و سبب تغییراتی در میزان شفقت به خود می

ت وجود دارد که چرا شفقت خود سالم یلیدالهای حاضر باید گفت که در تبیین یافته ی موجود همسو است.های حاضر با تمامی پیشینهیافته

د که شویفراهم م ودشفقت خ یلهیو آرامش به وس یجانیه یآورکه تابنیا ها عبارتند ازآن نیترکه مهم کندیم لیرا تسه یفردنیروابط ب

، خشدب شان بهبودرا در رابطه یشناختسالمت روان لهیوس نیتا بد دهد،یم را ها در روابطسازنده به مشکالت و تعارض یهابه افراد اجازه پاسخ

ها قادرند آن تعلق برآورده سازند، وی مهربان آرامش، قیرا از طر شانیازهایتوانند به طور گسترده نیشفقت باال م یکه افراد دارانیادوم به علت 

هایی مانند نظریه انتخاب با توجه به تکنیک (.0212، جرالد تزیف) بدهند یشان به همسر خود بدون کنترل اضافرا در رابطه یشتریب یکه آزاد

رسد بر بخشش و شفقت خود اثرگذار باشد و به همین ه بر زمان حال و قضاوت ارزشی و همچنین تأکید بر انتخاب و امید به نظر میتوج

ام دهد انج در زندگی زناشویی تواند برای کسب هویت موفقمی فرداز جمله اقدامات کلیدی که منظور برای ارتقا این دو مؤلفه اثرگذار است. 

به احساسات  لبا توس فردای مسئوالنه رفتار کند. وقتی ت به رفتار غیرمسئوالنه خود آگاه شود و بیاموزد که چگونه به شیوهآن است که نسب

ابد. یاو ادامه می یدر رابطه کند؛ در این صورت، هویت شکستهای گذشته، رفتار غیرمسئوالنه کنونی خود را فراموش میمنفی و بدبختی

ورزی مانع سازگاری و به تبع آن رضایت زناشویی توام با آرامش همچنین عدم داشتن روحیه بخشش و خود شفقت .(19۳2 ،)شفیع آبادی

 شود. شود، پس ارتقا این دو مؤلفه در روابط خصوصاً روابط زناشویی مهم است و عدم وجود این دو خصیصه باعث بروز مشکالت میمی

ود که زنان مسئولیت مسائل رخ داده در زندگی خود را پذیرفته و سعی نمایند با توجه به شعالوه بر این، فنون نظریه انتخاب سبب می

ها هستند که با انتخابشان، مسئول پیامد آن خواهند آموزند که این خود آنهای خود را کم کنند. در واقع زنان میهای بخشش تنشروش

ه شود. شاید به دلیل آن است کباعث افزایش طوالنی مدت شفقت خود در زنان نمی بود. اما با توجه به تحقیق انجام شده فنون نظریه انتخاب

 در ایران معموال نقش زن و مادر نمونه همواره با نادیده گرفتن خود مطلوب و پذیرفته شده است.

سازی افراد عدم همسانتوان به هایی است که میها دارای محدودیتدر پایان باید گفت که پژوهش حاضر نیز همانند تمامی پژوهش

گری از جمله سن، تحصیالت و سایر متغیرهای جمعیت شناختی، و نیز زمان کوتاه پیگیری و تعداد جلسات نمونه بر اساس متغیرهای مداخله

ست سیت اساخت. مطالعه محدود به بررسی یک جنرو میها را با مشکل روبهمحدود، یادگیری تمامی مطالب آموزشی و تمرین بیشتر آموخته

 توانستند در ساعت خاص در جلسات شرکت کنند. و به دلیل مشکالتی که مردان نمی

 ها افزایش یابد. همچنینتر مهارتتر و عمقیشود که تعداد جلسات آموزشی به منظور تمرین و آموزش دقیقدر همین راستا پیشنهاد می

سازی شود و نتایج آن با مطالعه حاضر مقایسه گردد و در آخر گر همسانلهدر مطالعات بعدی نمونه مورد مطالعه براساس متغیرهای مداخ

 شود این تحقیق بر روی مردان انجام شود و نتایج آن با مطالعه حاضر مقایسه گردد.پیشنهاد می
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