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اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین 

 کودکان ناشنوا
 

 1زادهاکرم ملک

 2المیرا اعزازی بجنوردی

 3آمنه شاهنده

 4خواهحوریه وطن

 5*ثمینه بهادری جهرمی

 

 چکیده

 نجام شد.ا ن کودکان ناشنوادر والدیو پرخاشگری  زناشوییبخشش بر تعارض آموزش مهارت پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی : هدف

نفر  03 آماری پژوهش حاضر شامل نمونه و گروه کنترل بود. آزمونپس -آزمونپیشبا طرح  شبه آزمایشیاین پژوهش، یک مطالعه  روش:

و اوی مس طوربهو  گردیدند از مدارس استثنایی شهر تهران انتخابگیری در دسترس روش نمونهبه  شد کهمی والدین کودکان ناشنوااز 
برنامه  یجلسه آموزش 8گروه آزمایشی، در  نفر( جایگزین شدند. 61)هر گروه  کنترلگروه آزمایش و یکی از دو گروه  درتصادفی  صورتبه

تفاده با اسها گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. آزمودنی کهدرحالیشرکت کردند ( دقیقه 73جلسه؛ هر جلسه  2ای )هفتهمهارت بخشش 
ا ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری ب. دادهمورد ارزیابی قرار گرفتندپرسشنامه پرخاشگری  و زناشوییاز پرسشنامه تعارضات 

عارض تگروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای ها نشان داد که یافته ها:یافته .تحلیل شد 22نسخه  SPSSافزار نرم رگیریکابه

ض تعاربخشش بر مهارت چند متغیری نشان داد که آموزش  کوواریانستحلیل . نتایج (>31/3P)تفاوت معناداری دارند و پرخاشگری  زناشویی

مهارت برنامه آموزشی حاکی از آن بود که نتایج  گیری:نتیجه .(>31/3P)ها اثر مثبت و معناداری داشت نیآزمودو پرخاشگری  زناشویی

موزش آهایی مانند آموزش چنین برنامهریزی برای بنابراین برنامه؛ ها شدآزمودنیو پرخاشگری  زناشوییتعارضات کاهش بخشش سبب 
 خواهد داشت. و پرخاشگری زناشوییتعارض بهبود نقش مهمی در  بخشش

 بخشش مهارت ،کودکان ناشنوای، یتعارض زناشو ،پرخاشگری :هاکلیدواژه

 
 قدمهم

ردی ناشنوا فو عصبی است  -نقص حسی ترینرایج ناشنوایی 
گیری از شنوایی یا بدون بهره است که با استفاده از وسایل کمک

 ؛تواند گفتارهای دیگران را از طریق حس شنوایی بشنودنمی هاآن
یا  بلدسی 03، میزان افت شنوایی این گروه افراد دیگرعبارتبه

 62افت شنوایی در حدود (. 2363، 1بیشتر است )النسبرگر و دیاز

                                                           
 ه پیام نور، تهران، ایرانمربی، گروه روانشناسی، دانشگا. 1
 . کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران2
 . مربی، گروه معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور، آذربایجان غربی، ایران3
 اسالمی، تهران، ایران. دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد 4
 bahadori.jahromi@gmil.com شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران.. نویسنده مسئول: استادیار، گروه جامعه5

 24/6/1396تاریخ پذیرش مقاله:  9/6/1396تاریخ ارسال مقاله: 

6. Landsberger & Diaz 
7. World health organization 
8. Fellinger, Holzinger & Pollard 
9. Agrawal, Platz & Niparko 
10. Beria, Raymann & Gigante 

دهد، با توجه به قرار می تأثیردرصد افراد را در دنیا تحت  21تا 
افت شنوایی شیوع بسیار باالیی دارد ولی ناشنوایی در زمره  کهاین

کان رود و شیوع آن در کودبه شمار میهایی با شیوع پایین ناتوانی
هزار نفر است )سازمان بهداشت  63در هر  7حدود  آسیایی غیر

، پالتز ؛ آگرال2338، 8هولزینگر و پوالرد، ؛ فلینگر2366، 7جهانی
متأسفانه در . (2337، 63، ریمان و گیگانتی؛ بریا2338، 0و نیپارکو

ست ناشنوایی موجود نیکشور ما، آمار دقیقی از میزان کم شنوایی و 
در افراد ناشنوا به دلیل ناتوانی در  (.6003انصاری،  )حاجلو و

mailto:bahadori.jahromi@gmil.com
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کفایتی، احتمال ایجاد برقراری ارتباط مطلوب و احساس بی
انای، ، کرول، هیابد )کوشالناگارشناختی افزایش میاختالالت روان

(. ناشنوایی منجر به کاهش کیفیت 2337، 6متیو، کادل و اوقدای
و احساس طرد  های اجتماعی، کاهش فعالیت2گیریزندگی، گوشه

 4تعارض زناشوییگردد و در پی این اختالالت احتمال می 0شدن
، 1گریابد )آرلینناشنوا افزایش می در والدین کودکان 1و پرخاشگری

2330.) 
و  زیستی، روانی، عاطفی شرایط علت به اغلب ساالنبزرگ 

تجربیات هیجانی تر، وسیع اجتماعی شبکه با شدنمواجه و شناختی
 حاالتاین  از یکی ،کنندمی احساس راگیری چشمو احساسی 

آبکنار، است )عاشوری و جلیل 7خشم هاآن میان در هیجانی شایع
 ازجمله استخشم  بیرونی نمود که همان پرخاشگری (.6001

 رابطه اثر در است ممکن که است مشکالت رفتاری و هااختالل

شود و حتی در رفتارهای  ایجاد زوجینافراد یا  و ناسالم نامطلوب
 پرخاشگری به پژوهشگران باعث توجه آنچه تداوم پیدا کند. هاآن

؛ منصور، 6081است )احدی،  رفتارها گونهاینپیامدهای  است شده
 علت ترین. متداول(2361، 8؛ هاالهان، کافمن و پولن6087

 شناختی،روان خدمات برای دریافت نوجوانان و کودکان مراجعه

 که هاییراه از یکی متأسفانه است. رفتاری پرخاشگرانه الگوهای

 هایاز روش دیگر یکی است. آن ابراز آیندمی کنار با خشم افراد

 گزینه که دانندمی است. زوجین آن انکار خشم، با آمدن کنار رایج

کسانی  بخشش و همان درك دارد که وجود هاآن برای سومی هم
 تواندمی بخشش مناسب اند. آموزشصدمه زده هاآن به که است

، 0اختر و بارلوکند ) تعدیل خشم و پرخاش را احساساتی مانند
2361). 

 یاست که در آن رفتارها زناشوییارتباط  ینوع زناشوییتعارض  
جود و یزیکیسرزنش، انتقاد و حمله ف ین،مانند توه یزآمخشونت

 ،ینهاحساس خصومت، ک یکدیگرها در آن نسبت به دارد و زوج
دارد که همسرش آدم  یدهعق یکخشم و نفرت داشته و هر 

شود یاو م عذاباست که موجب رنجش و  ینامطلوب و ناسازگار
 آزارییا دل تعارض وجود خانوادگی، روابط در. (6001)محمدی، 

 روی بر رنجش خاطر است. این ناپذیراجتناب خاطر، رنجش و

 عامل رابطه، کیفیت ازآنجاکه گذارد ومی تأثیر رابطه کیفیت

 نظر به است، مندی زناشوییرضایت در قوی بینی کنندهپیش

 مؤثر رابطه، کیفیت در ارتقای تواندمی رنجش این حل که رسدمی

 برای توانمند و قوی راهی عنوانبه تواندمی شود. بخشش واقع

                                                           
1. Kushalnagar, Krull, Hannay, Metha, Caudle & Oghalai 
2. Withdrawal 
3. Rejection 
4. Aggression 
5. Marital conflict 
6. Arlinger 
7. Anger 
8. Hallahan, Kauffman & Pullen 

 مورداستفاده دردناك، یا تلرابطه مخ یک به دادن خاتمه

 کند. بنابراین فراهم را خطاکار با فرد مصالحه شرایط و قرارگرفته

 با را تعارضات و داده افزایش را مندی زناشوییرضایت تواندمی

؛ کوردووا، 2331، 63دهد )بث طرفین کاهش از یکی خروج
، 62داویال؛ فینچام، بیچ و 2331، 66کاوتیلی، سیمون و ساباگ

2337.) 
 اصالح که است ضروری منفی، تعامل حلقه از نکته این به توجه 

 طرف دو کهطوریبه است گذاری دوطرفهسرمایه مستلزم رابطه،

 اینتیجه به تا باشند داشته و مشخصی پایههم تالش بایستمی

 از یک هر اصالح، به دستیابی و برای حرکت برسند. مطلوب

 برزمان  از ایدوره طول در و داشته خاصرفتاری  باید طرفین

 حاکم قواعد مجدد بررسی بایست بهمی طرفین باشند. پایدار آن

 منجر که را برانگیزیبحث هایو دیدگاه بپردازند خود روابط بر

 و بخشودن مفاهیم و نموده بازنگری حل و بود، شده تخلف به
 آتی تخلفات پیامدهای یا بخشند وضوح شفافیت و را رفتار اصالح

 (.2337؛ فینچام و همکاران، 2336، 60الفنمایند )مک مشخص را
 جهت حل مشکالت امروزه که مداخالتی مؤثرترین از یکی 

برنامه رود کار می به زوجین تعارض خصوصا   انسانی، روابط
 اگرچه بخشایشگریمفهوم بخشش یا  است. 64آموزش بخشش

 هایحوزه متخصصان و پژوهشگران موردتوجه قرن ربع از بیش
 ئلمسا حوزه در طوالنی ایپیشینه اما است قرارگرفته مختلف
 نوانعبه کلیطوربه و روابط زوجین و ازدواج داشته ازجمله انسانی
زمیستر ) است قرارگرفته موردتوجه انسان خطاکاری به مثبت پاسخ

 را افراد است که درونی میل بخشایش،(. 2332، 61و رومرو
 طوربه کردن رفتار و ارتباطی ناخوشایند هایپاسخ از بازداری

 متمایل است، داشته هاآن با منفی رفتار که کسی به نسبت مثبت

 بخشایش مداخله (.2330، 61، فینچام و تسانگالفسازد )مکمی

 بسیار یکدیگر با افراد های متقابلواکنش و فردیبین روابط به

 بهبود برای باالیی توانایی بخشایش، افراد آموزش دارد. در توجه

 از بیشتری رضایت درنتیجه و کنندکسب می خود تعامالت در

بخشایش  یادگیری بنابراین ؛داشت خویش خواهند زناشویی روابط
 از حاصل منفی پیامدهای با مواجهه در به افراد دیگران( و )خود

 بهزیستی و کندکمک می فردی( میان و تعارضات )درون فردی

 همراه به را معناداری اجتماعی روابط و شناختی، شادکامیروان

9. Akhtar & Barlow 
10. Beth 
11. Cordova, Cautilli, Simon & Sabag 
12. Fincham, Beach & Davila 
13. McCullough 
14. Forgiveness 
15. Zechmeister & Romero 
16. Fincham & Tsang 

 کودکان ناشنوا نیدر والد یو پرخاشگر ییآموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشو یاثربخش
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، ورثینگتون و الف)مک شودو موجب کاهش پرخاشگری می دارد
 (.2360، 2چان؛ 6007، 6راچال

سنین در  هایی در خصوص اثربخشی آموزش بخششپژوهش 
 شدهانجامداخل و خارج از کشور های متفاوت در مختلف و در حوزه
( در پژوهشی 6001اسدی، سهرابی و برجعلی ) است. در این راستا،

نوجوانان  همدلی و پرخاشگری بر درمانیبخشش تأثیر به بررسی
درمانی  تهران پرداختند. برنامه تربیت و اصالح کانون بزهکار پسر

 و شد اجرا گروه آزمایش در ساعتهیک جلسه هشت در بخشش
 نشان آمدهدستبه هاییافته کرد.ن ای دریافتمداخله کنترل گروه

 طوربه کنترل گروه به نسبت گروه آزمایش همدلی که داد
 در آزمایش پرخاشگری گروه اما است یافتهافزایش معناداری

 حسنوند و سماعیلوندنکرد.  تغییر معناداری گواه گروه با مقایسه
 و جنسی دانش بین ارتباطای به بررسی ( در مطالعه6000)

 ساله 43تا  23ل متأه زنان روان متالس با زناشویی بخشودگی

 جنسی دانش بینها نشان داد که پرداختند. یافته الشتر شهرستان

 .داشت معناداری وجود مثبت رابطه متأهل زنان روان متالس و
 رابطه نیز متأهل زنان روان متالس و زناشویی بخشودگی بین

 این در جنسی دانش سهمت ولی داش وجود معناداری مثبت

و  . غفوری، مشهدینبود معنادار آماری سطوح در ینیبپیش
 درمانیروان ( در پژوهشی به بررسی اثربخشی6002آبادی )حسن

 و زناشویی رضایتمندی افزایش در بخشودگی بر مبتنی معنوی
مشهد پرداختند. نتایج نشان داد  شهر زوجین کاهش تعارضات

 افزایش باعث بخشودگی روش بر مبتنی معنوی درمانیروان

 کاهش و زناشویی مندیرضایت درنتیجه و معنادار بخشودگی

 است اما شده آزمونپس در مرحله زوجین تعارضات معنادار

اختر و  است. نبوده معنادار پیگیری دوره در تغییرات ،وجودبااین
 بر درمانیبا هدف بخشش تحلیلی فرادر پژوهشی  (2361بارلو )

 که دهدمی نشان و جوانان، نوجوانان شناختیروان بهزیستی

 میزان افسردگی، کاهش در معناداری صورتبه بخشش مداخالت

 همچنین و اندبوده اثربخش پریشانی و استرس خصومت، و خشم

 0و الو دهند. مناحم ارتقاء را مثبت عواطف سطح اندتوانسته
ایجاد  با درمانی ای عنوان کردند بخشش( در نتایج مطالعه2360)

 ارتقاء سبب دیگران و خود به نسبت جویانهصلح احساسات

 ( در2331) 4، هال و بیچشود. فینچاممی فرد روانی بهزیستی

 دریافت را بخشودگی برنامه که هاییزوج نشان دادند پژوهشی

 دست به خود همسر به نسبت بیشتری هیجانی کردند تجربه

 را زناشوییرضایت  و کیفیت از باالتری سطوح درنتیجهو  آوردند

                                                           
1. Worthington & Rachal 
2. Chan 
3. Menahem & Love 
4. Fincham, Hall & Beach 
5. Neff 

بخشایش  اهمیت پژوهش خود، در ( نیز2330) 1نشان دادند. نف
 1است. باکوس داده قرار تأکید مورد زناشوییتعارض  بهتر در حل را
 که متأهل دریافت زوج 678روی  بر تحقیق طی ( نیز2330)

 از بیشتر همسران بخشودگی با باال، عشق و زناشویی رضایت

 بخشایش نشان زمینه در دیگر است. مطالعات مرتبط یکدیگر

 به منفی منجر هیجانات کنترل طریق بخشایش از که اندداده

 شادکامی و جسمانی، روانی افزایش بهزیستی و کاهش تعارضات

، 7کارگردد )می زناشوییسازگاری  و زناشویی رضایت ارتقاء و
 (.2360؛ چان، 2337، 8کاردو ؛2334

درمان بودن آن و مشکالت  غیرقابل شنوایی،یب آس یچیدگیپ 
روزمره خانواده  یهمه در زندگ آورد،یکه به همراه م یارتباط

 ادییز یزانغالبا  مکودکان ناشنوا  ین. والدکندیم یجاداختالل ا
 ییها پس از شناسارا سال پرخاشگریو  ، تعارضاضطراب

 ،یریام ی،)مولل کنندیفرزندشان همچنان تجربه م ییشنوانا
الکساندرا، کویتنر، بارکر، ؛ 6004 ی،افراشته و مروت یوسفی

عنوان شد  آنچهبا توجه به (. 2363، 0و گریملی کارولین، ماری
پژوهشی در این حوزه را آشکار  خألچیزی که اهمیت این مطالعه و 

 بخششآموزش مهارت  یاثربخشسازد نقش مهم و حساسیت می
و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا  زناشوییتعارض کاهش  بر

بخشش به آموزش مهارت رسد است. در حقیقت، به نظر می
ری و پرخاشگ زناشوییتعارض بر کاهش والدین کودکان ناشنوا 

 یشاثربخمیزان  کهوقتیرود احتمال می. داشته باشد تأثیر هاآن
بخشش بر روابط چندبعدی و چندگانه میان آموزش مهارت 

ری دست تهای جالبمختلف بررسی شود بتوان به یافتهمتغیرهای 
گشاید که حاکی از نوآوری پژوهش ای نوین را مییافت و دریچه

شناسان را جهت طراحی و تدوین حاضر است و پژوهشگران و روان
ش بخشآموزش مهارت  شناختی نوین مانند برنامههای روانبرنامه

ا بنماید. ترغیب میو پرخاشگری  زناشوییتعارض جهت کاهش 
ی هیچ پژوهشدر این حوزه،  شدهانجامبررسی پیشینه تحقیقات 

آموزش مهارت  یاثربخشویژه به بررسی  طوربه یافت نشد که
و پرخاشگری در والدین  زناشوییتعارض بخشش بر کاهش 

، هدف شدهمطرحاند. با توجه به موارد پرداختهکودکان ناشنوا 
ر ببخشش آموزش مهارت  یاثربخشپژوهش حاضر تعیین میزان 

 ت.اسو پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا  زناشوییتعارض 

 روش
است که در آن از  شبه آزمایشیپژوهش حاضر از نوع مطالعات  

شد. با گروه کنترل استفاده  آزمونپس -آزمونپیشطرح پژوهشی 

6. Backus 
7. Carr 
8. Cradoc 
9. Alexandra, Quittner, Barker, Carolyn, Mary & Grimley 
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کودکان ناشنوا شهر  والدینجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 
)مدارس  در مدارس ویژه ناشنوایان هاآن فرزندانکه  شدتهران می

ها در برای انتخاب آزمودنی استثنایی( مشغول به تحصیل بودند.
در دسترس استفاده شد به این گیری پژوهش حاضر از روش نمونه

های ورود به پژوهش که واجد مالك والدینیصورت که از بین 
نامه پرخاشگری و تعارضات یعنی )کسب نمره باال در پرسش

با همسر و  سال، زندگی مشترك 43تا  03، دامنه سنی زناشویی
روج ختمایل به شرکت در پژوهش( و نیز فاقد معیارهای و فرزندان 

پزشکی و ، ابتال به مشکالت رواناز پژوهش )مانند مصرف دارو
کل( مواد و ال سوءمصرفپزشک، یتی بنا به تشخیص روانشخص
به روش تصادفی در یکی انتخاب و  (نفر 13)پدر و مادر  03بودند 

شدند. در ضمن، اعضای هر از دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین 
جلسه تحت مداخله  8نفر بود. گروه آزمایشی به مدت  61گروه 

آوری برای جمعتظار بود. قرار گرفت اما گروه کنترل در لیست ان
 است. شدهاستفادهاطالعات از ابزارهای زیر 

 6070در سال پرسشنامه  نیا: 6زناشوییپرسشنامه تعارضات  الف(
هشت بعد از دارد و  سؤال 14، است شدهساخته توسط ثنایی
 ،یکاهش همکار :از اندعبارتسنجد که یرا م زناشوییتعارضات 

ب جل شیافزا ،یجانیه یهاواکنش شیافزا ،یکاهش رابطه جنس
 خود، کاهش شاوندانیبا خو یرابطه فرد شیفرزندان، افزا تیحما

همسر و دوستان، جدا کردن امور  شاوندانیبا خو یرابطه خانوادگ
 نهیپنج گز سؤالهر  ی. برامؤثرو کاهش ارتباط  گریکدیاز  یمال

اختصاص  هاآننمره به  1تا  6 تناسببهکه  شدهگرفتهدر نظر 
 14 و حداقل آن 273 پرسشنامه است. حداکثر نمره کل شدهداده

 آن یهاسؤالبا تعداد  یمساو اسیمقاست. حداکثر نمره هر خرده
 یبه معن شتریابزار نمره ب نیدر ااست.  1ها ضربدر اسیمقخرده

ر رابطه بهتر و تعارض کمت یو نمره کمتر به معن شتریتعارض ب
 یخوب ییمحتوا ییاز روا زناشوییات است. پرسشنامه تعارض

 یآزمون، پس از اجرا یمحتوا لیبرخوردار است. در مرحله تحل
با کل پرسشنامه و  سؤالهر  یو محاسبه همبستگ یمقدمات
 چی، هسؤاالتمناسب تمام  یهمبستگ لیآن، به دل هایمقیاس
 کی یکل پرسشنامه رو یکرونباخ برا یآلفا .حذف نشد یسؤال
به دست آمد و برای هشت  01/3نفری برابر با  273 گروه
، کاهش رابطه 86/3کاهش همکاری  ازجملهمقیاس آن خرده

، افزایش جلب 73/3های هیجانی افزایش واکنش ،16/3جنسی 
، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 00/3حمایت فرزند 

نوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ، کاهش رابطه خا81/3
 مؤثر، کاهش ارتباط 76/3، جدا کردن امور مالی از یکدیگر 80/3
 .(6070به دست آمد )ثنایی،  10/3
 یپرسشنامه پرخاشگر دینسخه جد: 2پرسشنامه پرخاشگری ب(

 نیقرار گرفت. ا یموردبازنگر 6002در سال  یپرو توسط باس 
 یگونه رفتارها چهار مقیاس است کهدارای چهار خرده مقیاس

 و کالمی، خشم یپرخاشگر ،یبدن ی)پرخاشگر پرخاشگرانه
 ی با روش لیکرتیگذارکند. طریقه نمرهیم یابی( را ارزخصومت

(، تا 6متفاوت از من نمره ) کامال های است. به گزینه یادرجهپنج
(، تا حدودی شبیه من 0(، متوسط )2حدودی متفاوت از من نمره )

های شود. سپس نمره( داده می1)شبیه من نمره  کامال (، 4نمره )
های باالتر با شوند. نمرهمقیاس با هم جمع میعبارت هر خرده

بیشتر مطابقت دارند. دامنه نمرات این  یپرخاشگرمیزان 
روایی و پایایی در نوسان است.  641تا  20پرسشنامه بین 

پرسشنامه . است 03/3و  72/3 ه ترتیبب یپرسشنامه پرخاشگر
ی، )باس و پر است یقابل قبول ییاعتبار و روا یدارا یپرخاشگر
له با فاص) اسیمقخردهچهار  یبرا ییبازآزما بیضر جی. نتا(6002

مقیاس و همبستگی بین چهار خرده 83/3 تا 72/3هفته( بین  0
به دست آمد. جهت سنجش اعتبار درونی  40/3 تا 08/3 ترتیب

انگر ه نتایج نشمقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ک
، پرخاشگری 82/3همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی 

بود. در پژوهش دالور  83/3و خصومت  80/3، خشم 86/3کالمی 
و پایایی به روش بازآزمایی  80/3( نیز همسانی درونی 6081)

 است. شدهگزارش 83/3
شهر تهران،  مدارس ویژه ناشنوایانجهت اجرای پژوهش، ابتدا از  

 شدند. سپسانتخاب در دسترس گیری با روش نمونهها آزمودنی
 هاآنای توجیهی، ضمن تشریح اهداف پژوهش از در جلسه
نامه کتبی جهت شرکت در پژوهش را شد تا رضایتخواسته 

تکمیل نمایند. الزم به ذکر است که نمرات حاصل از اجرای 
شد. پس ته در نظر گرف آزمونپیش عنوانبه هانخست پرسشنامه
، هانآدر دسترس و جایگزینی تصادفی  صورتبهاز انتخاب افراد 
ای هفته و هفته 4ای )دقیقه 73جلسه آموزشی  8گروه آزمایش در 

های الزم برای جلسه( شرکت کردند. گروه آزمایش شیوه 2
های پژوهشگر آموزش مهارت بخشش را توسط آموزش

نمودند. محتوای جلسات دریافت )متخصص در حوزه روانشناسی( 
 :آموزشی گروه آزمایش به ترتیبی است که در ادامه آمده است

                                                           
1. Marital conflict questionnaire 2. Aggression questionnaire 

 کودکان ناشنوا نیدر والد یو پرخاشگر ییآموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشو یاثربخش
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 . محتوای جلسات آموزش مهارت بخشش1جدول 
 اهداف جلسات

 .آن یسوبه و حرکت بخشش درك آموزشی برنامه انتظارات و اهداف بیان معرفی، اول
 آزاردهنده و مال خود کردن تجربه. یدادبه خاطر آوردن رو دوم
 با گروه. خود شخصی تجربه گذاردن اشتراك به آن و همچنین تظاهرات و خشم سوم
 همدلی. مفهوم با آشنایی چهارم
 آن. نزدیک هایواژه با آن تفاوت و همدلی مفهوم پنجم
 خطاکار. فرد با همدلی جادیا ششم
 بخشش. به نسبت تعهد هفتم
 گیری.نتیجه و بندیبخشش و جمع تصمیم ماندگاری راهکارهای هشتم

 

پرسشنامه تعارض مجددا  هر دو گروه در مرحله پس از مداخله  
های داده را تکمیل کردند.پرسشنامه پرخاشگری زناشویی و 

، برای دو گروه آزمونو پس آزمونپیشاز دو موقعیت  آمدهدستبه
و دوم  در نسخه بیستبا استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری 

SPSS  قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد 

 

 هایافته
از والدین نفر(  13)زوج  03پژوهش حاضر، شامل های آزمودنی 

میانگین سن شد که میساله  43تا  03 کودکان ناشنوا در دامنه سنی
های شاخص بود. 16/2و  38/04ها و انحراف معیار آن در آزمودنی

توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل 
 .است شدهارائه 2در جدول  آزمونپسو  آزمونپیشدر موقعیت 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش. 2جدول 
 گروه کنترل آزمایشگروه  موقعیت متغیرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 76/2 30/643 41/2 11/600 آزمونپیش زناشوییتعارض 

 31/0 87/608 30/2 04/638 آزمونپس

 13/2 00/03 38/2 11/06 آزمونپیش پرخاشگری

 66/0 07/03 73/2 2/41 آزمونپس

 

تعارض  هاینمرهمیانگین های نمرهمیانگین  ،2با توجه به جدول  
به علت وجود  تفاوت دارند. هر دو گروهدر پرخاشگری و  زناشویی

متغیر وابسته  دوبخشش( و مهارت آموزش یک متغیر مستقل )
ن ( از آزموآزمونپرخاشگری و تعدیل اثر پیشو  زناشوییتعارض )

به  .استفاده شد )مانکووا( آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری
ها با استفاده از آزمون همین منظور، ابتدا نرمال بودن توزیع داده

 (.<31/3P)شد  یدتائاسمیرنوف بررسی و  -آماری کلموگروف
های پارامتریک ها از آزمونتوان جهت تحلیل دادهبنابراین می
نتایج آزمون ام. باکس بیانگر مفروضه همگنی  استفاده کرد.

برای تعیین (. <31/3Pکوواریانس بود ) -های واریانسماتریس

معناداری همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته از آزمون کرویت 
حاکی از وجود همبستگی کافی بین  بارتلت استفاده شد. نتایج

در  هاهمگنی واریانس مفروضه (.P=336/3بود ) متغیرهای وابسته

؛ (<31/3Pد )تائید ش از آزمون لونمتغیرهای پژوهش نیز با استفاده 
ووا برقرار است و کهای آزمون آماری مانبنابراین تمام مفروضه

ها از این آزمون استفاده کرد. به این توان جهت تحلیل دادهمی
واریانس چند متغیری روی میانگین کومنظور نتایج کلی تحلیل 

 هایتوسط آزمون هاگروهپرخاشگری و  زناشوییتعارض های نمره
ترین و بزرگ اثر هاتلینگاثر پیالیی، المبدای ویلکز، »چهارگانه 
 است. شدهارائه 0در جدول تحلیل شد که « ریشه روی

 واریانس چندمتغیریکو. نتایج کلی تحلیل 3جدول 
 معناداری سطح Fآماره  آزادی خطا درجه آزادی فرضیه درجه مقدار نام آزمون 

 
 گروه

 >3331/3 67/606 11 2 16/6 اثر پیالیی

 >3331/3 67/606 11 2 72/3 المبدای ویلکز

 >3331/3 67/606 11 2 63/201 اثر هاتلینگ

 >3331/3 67/606 11 2 63/201 بزرگترین ریشه روی
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گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از ، 0جدول  با توجه به 
 تفاوت معناداری دارندپرخاشگری و  زناشوییتعارض متغیرهای 

(3331/3P<) .آزمون آماری از به این تفاوت،  بردن یپ رمنظوبه
 آمده است. 4که نتایج آن در جدول استفاده شد مانکوا 

 واریانس چندمتغیریکونتایج تفکیکی تحلیل  .4جدول 

 مجذور اتا معناداری سطح Fآماره  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 16/3 3331/3 01/67 01/44 6 01/44 زناشوییتعارض 

 18/3 3331/3 37/60 67/08 6 67/08 پرخاشگری

 هایبا در نظر گرفتن نمرهها ، گروهجدولبا توجه به نتایج این  
همپراش، تفاوت نمرات بین  متغیرهای عنوانبهآزمون پیش

دو گروه آزمایش و در پرخاشگری و  زناشوییتعارض متغیرهای 
توان گفت که با بنابراین می؛ (>3331/3P)کنترل معنادار است 

در هر یک از تغییرات  ٪18و  ٪16توجه به مجذور اتا به ترتیب 
 آموزش برنامه توسطپرخاشگری و  زناشوییتعارض متغیرهای 

 .شودمهارت بخشش تبیین می

 گیریبحث و نتیجه

ت مهارآموزش  تأثیر میزانبررسی تعیین پژوهش حاضر با هدف  
 اوالدین کودکان ناشنوپرخاشگری و  زناشوییتعارض بر بخشش 
 داد نشان نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد.

ی پرخاشگرو  زناشوییتعارض بخشش بر کاهش مهارت آموزش که 
 داشت.اثر معناداری والدین کودکان ناشنوا 

مهارت آموزش  کهینانخستین یافته پژوهش حاضر مبنی بر  
است  ؤثرموالدین کودکان ناشنوا  زناشوییکاهش تعارض بر بخشش 

(، 2337) کاردو(، 2360(، چان، )2364) ویسزهای با نتایج پژوهش
مقدم (، خواجه و خضری2336مالتبی و همکاران ) (،2334، )کار
( و 6002غفوری و همکاران )(، 6004)و همکاران  رجبی(، 6001)

 همخوان است.( 6081افخمی و همکاران )
 در خانواده مهم نقش به توجه توان گفت بامیدر تبیین این یافته  

 افراد اخالقی و عقالنی عاطفی، جسمانی، رشد و شخصیت تکوین

 از آن، اعضای روی بر خانواده گسیختگیازهم نامطلوب اثرات و

خانواده و تعارض  مشکالت بهبود جهت در معنوی راهبردهای
 که معنوی راهبردهای این از یکی جست. سودتوان می زوجین

 است بخشش دارد خانوادگی روابط در را خاصی فراگیری و قدرت

شود.  واقع مؤثر بسیار زناشوییکاهش تعارض  جهت در تواندمی که
 خود، از درك افزایش که باعث است فرایندی بخشش چراکه

 و احساسات افکار، سلطه از طرفین را و شده روابط و یکدیگر
 فردی بین ناخوشایند رویداد یک از تجربه بعد منفی رفتارهای

 روابط به بخشش مداخله کهییازآنجا رهانند. از سوی دیگر،می

                                                           
1. Everett 

دارد.  توجه بسیار یکدیگر با افراد های متقابلواکنش و فردیبین
تواند به بهبود روابط و کاهش تعارض می بخششیادگیری مهارت 

همچنین  (.2331و ورثینگتون،  6منجر شود )اورت زناشویی
 ناپذیر ارتباطاتیک جنبه اجتناب زناشوییتعارض  کهییازآنجا

ند احتمال شوصمیمی می یکدیگردو نفر با  کهیهنگامانسانی است. 
 در خالل یک چراکه .بیشتری وجود دارد که تعارض را تجربه کنند

د تواننشوند و میها بارزتر میها یا تفاوتارتباط خصوصی، عادت
خطرناك  زناشوییتعارض، برای رابطه  هرچندآزاردهنده باشند. 

 تواند خطرساز باشدچگونگی مواجهه همسران با آن می ولی نیست
یابد چیزی جز آنچه در این راستا اهمیت می (.6086نیا، )شفیعی

فراد ا یش،در آموزش بخشا بخشیدن نیست. رفتنیادگبخشش و 
 درنتیجه و کنندیبرای بهبود در تعامالت خود کسب م ییباال ییتوانا
 چان،داشت )خواهند  یشخو زناشوییاز روابط  یشتریب یترضا

ر ببخشش مهارت ار نیست که آموزش ظبنابراین دور از انت؛ (2360
 باشد. مؤثروالدین کودکان ناشنوا  زناشوییکاهش تعارض 

 بخششمهارت آموزش  کهینادومین یافته این پژوهش مبنی بر  
ج است با نتای مؤثروالدین کودکان ناشنوا کاهش پرخاشگری بر 

و همکاران  هریس(، 2364) ویسز (،2361اختر و بارلو ) یهاپژوهش
(، اسدی و همکاران 2332) پارگامنت و (، ری2331) (، مالوکا2331)
 همخوانی دارد.( 6006( و قمری و همکاران )6001)
تجربیات  در اغلب ،توان عنوان کرد زوجینمیدر تبیین این یافته  

ی مواجه تروسیع اجتماعی شبکه با خود احساسی و هیجانی
 ،دکننهای هیجانی متناقضی را ابراز میشوند و گاهی واکنشمی
است )عاشوری  خشم هاآن میان در هیجانی شایع حاالت از یکی

ه است ک یروان یسمنوع مکان یک یپرخاشگر (.6001آبکنار، و جلیل
و  هایتاز محروم یناش یناخودآگاه فشارها طوربهفرد در آن، 

تجاوز، رفتار مانند حمله،  ییهاواکنش صورتبهخود را  هاییناکام
 ینا کهیدرصورتو تنها  دهدیو پرخاشگرانه نشان م توزانهینهک

 و مطلوب یعیطب ،حرکت رشد یرند،رفتارها تحت کنترل قرار گ
 بخشش مهارت مناسب آموزش (.6086 ی،خواهد شد )اکبر

 کودکان ناشنوا نیدر والد یو پرخاشگر ییآموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشو یاثربخش
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اختر و بارلو، کند ) تعدیل خشم و پرخاش را احساساتی مانند تواندمی
ها و های بهبود روابط بین زوجیکی از راهاز سوی دیگر، . (2361

این نگاه آن  فرضپیشاست.  هاآنکاهش پرخاشگری، آموزش 
م، ها و ابراز خششدن صمیمیت در رابطه زوج رنگکماست که دلیل 
 هاآندر ایجاد و تداوم روابط صمیمانه است.  هاآنفقدان مهارت 

طه صمیمانه و های الزم را در زمینه ایجاد و حفظ یک رابآموزش
ن دانند. برای پوشش دادن ایتزریق نشاط به زندگی مشترك را نمی

ها و آموزش آن به زوجین رویکردهای مختلفی وجود دارد مهارت
که به نظر  استها آموزش مهارت بخشش که یکی از این روش

رسد نقش مهمی را در این راستا ایفا کند )پارك، انرایت، اسیکس، می
ار نیست که آموزش ظبنابراین دور از انت ؛(2363، 6واکسلر و کالت

 ؤثرموالدین کودکان ناشنوا کاهش پرخاشگری بر بخشش مهارت 
 باشد.

فراهم نمودن شرایط مطلوب برای اجرای پژوهش  یطورکلبه 
گردد. در این پژوهش نیز پژوهشگر با میسر می یدشواربه

توان به موارد زیر می هاآن ازجملههایی مواجه شد که محدودیت
 و زناشوییتعارض بخشش بر مهارت آموزش اشاره کرد: اثربخشی 

تنها در مدت زمانی کوتاه والدین کودکان ناشنوا پرخاشگری 
قرار گرفت، فرصت انجام آزمون پیگیری و بررسی نتایج  یموردبررس
عوامل طبیعی فراهم نشد،  حاصل از پژوهش در محیط بلندمدت

آگاهی، نگرش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تفریح مختلفی مانند 
و  زناشوییتعارض ، خانواده و جامعه بر ها، فرهنگو سرگرمی

 این، احتماال  است.اثرگذار والدین کودکان ناشنوا پرخاشگری 
، که استها متفاوت متغیرها در شهر تهران با سایر استان

 ازجملهسازد. دشواری مواجه میپذیری این نتایج را با تعمیم
ها، استفاده های دیگر پژوهش حاضر، تعداد اندك آزمودنیمحدودیت

تعارض ای برای ارزیابی ای خاصی و ابزار ویژهاز برنامه مداخله
ت بنابراین شایسته اس؛ ها بوداین آزمودنیپرخاشگری و  زناشویی

 پذیری نتایج احتیاط شود.که در تعمیم
بررسی اثربخشی های بعدی شود که در پژوهشپیشنهاد می 

 والدینپرخاشگری و  زناشوییتعارض بخشش بر مهارت آموزش 
طوالنی و به همراه پیگیری نتایج  یزمانمدتدر کودکان ناشنوا 

 های فرهنگی ومهارت بخشش مبتنی بر آموزه باشد، برنامه آموزش
و  زناشوییتعارض و ارزیابی اثربخشی آن بر تدوین  دینی

های کودکان با والدین کودکان ناشنوا و سایر گروهپرخاشگری 
آموزش مهارت بخشش از زمینه شود، در  نیازهای ویژه بررسی

های ها استفاده شود، پژوهش با نمونهآموزش گروهی به خانواده
های و به متغیر انجام گیرد بیشتر از هر دو جنس در سنین مختلف

آگاهی، نگرش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی،  ازجملهای زمینه
 .شود افراد توجهها، فرهنگ تفریح و سرگرمی
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Abstract 

Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of forgiveness skill training on 

marital conflict and aggression in parents of deaf children. Methods: The present research was 

a quasi-experimental study by pre-test, post-test design with control group. Thirty parents of 

deaf children were selected by convenient sampling method from exceptional schools in 

Tehran city. They were divided into experimental and control group (each consists of 15 

individuals) randomly and equally. The experimental group participated in forgiveness skill 

training in 8 sessions (two sessions weekly; each lasts for 70 minutes), while control group did 

not. Marital conflict questionnaire and aggression questionnaire were used for assessment of 

all participants. Data were analyzed by multiple analysis of covariance through SPSS version 

22. Results: Findings showed that experimental and control groups had significant difference, 

at least in one of the marital conflict and aggression variables (P<0.05). The results of multiple 

analysis of covariance showed forgiveness skill training had positive and significant effect on 

the marital conflict and aggression in parents of deaf children (P<0.05). Conclusion: Findings 

indicated that forgiveness skill training has led to the reducing marital conflict and aggression 

in parents of deaf children. Therefore, planning for such training programs alike with the 

forgiveness training has an important role on reducing marital conflict and aggression in 

parents of deaf children. 

Key words: Aggression, Deaf children, Forgiveness skill, Marital conflict   
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