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اختالل استرس  مبتال به بخشایش و رضایت زناشویی در مردان
  ناشی از جنگ و همسران آنانپس از ضربه 

 
  ،3،  دکتر محمدعلی گودرزی2، دکتر جواد مالزاده1ناطقیان سمانه*

  4دکتر چنگیز رحیمی

  گاه شیراز دانش-بخش روان شناسی بالینی -دانشیار 3 ، استادیار2،4،روان شناس بالینی دانشگاه شیراز1
  خالصه
         نظر گرفته   سالمت روان دره ی استرس که بر اثر حوادث گوناگونی از جمله جنگ رخ می دهد به عنوان یکی از عوامل تهدید کنند:مقدمه
 آن نیز به گردد که)PTSD( می تواند منجر به بروز اختالل استرس پس از ضربه  رویداد های استرس زای زندگی و پیامدهای آن،. می شود

       بــا ایــن وجود، عواملی مانند زیر. آیندهای مخربی، از جمله ناسازگاری زناشویی را در افراد متأهل به دنبال دارد  خود بروز پیه ینوب
بینی  ف پیشپژوهش حاضر با هد. ثیر مثبتی بر عالئم اختالل استرس پس از ضربه دارندأنگر همچون بخشایش، ت شناسی مثبت مؤلفه های روان

های اختالل در مردان و  شان براساس شدت نشانه و همسران) ناشی از جنگ(رضایت زناشویی در مردان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه 
  .میزان بخشایش ابراز شده توسط زوجین تدوین گردید

 در ،انتخاب شدند) جنت(و روان جانبازان شیراز  بیمار تحت درمان در از بیمارستان تخصصی اعصاب 103 به این منظور ابتدا :روش کار
 مرد با تشخیص 42مبنای نمره برش این مقیاس  بر.  بعد آنها  با استفاده از مقیاس اختالل استرس پس از ضربه مورد ارزیابی قرار گرفتنده یمرحل

PTSDاده از دو مقیاس بخشایش و سازگاری زناشویی، شان به منظور سنجش میزان بخشایش و رضایت زناشویی آنان با استف  به اتفاق همسران
  .، مورد تحلیل قرار گرفت)گام به گام(در نهایت داده های به دست آمده با روش رگرسیون چندگانه . انتخاب شدند

 و PTSDتواند رضایت زناشویی بهتری را در مردان مبتال به   میPTSDنشانه های   نتایج نشان داد که میزان بخشایش و شدت :نتایج 
  .همسران آنان پیش بینی نماید

. ناشی از جنگ همسو بوده استبه ویژه نوع  PTSDمبتال به  در گروه های افراد هیافته های این پژوهش با سایر مطالعات انجام شد :بحث
نگ وهمسران شان تاکید ناشی از ج PTSD متبال بهاین مطالعه بر نقش تمایل به بخشایش در افزایش رضایت و سازگاری زناشویی در افراد 

یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مقدمه ای جهت طراحی و تدوین برنامه ها و مداخالت زناشویی درمانی مبتنی  برآموزه های  .می ورزد
  . بخشایش به زوجین، مورد استفاده قرار گیرد

   بخشایش، رضایت زناشویی، اختالل استرس پس از سانحه:واژه های کلیدی
  

 مقدمه
             محــور اصــلی شــکل گیــری علــوم بهداشــتی 1ســالمت روان

و درمانی در این حوزه بوده و از این رو ، عوامل تقویت کننده              
  .آن همواره مورد بررسی بوده استی و تهدید کننده 

  
  
  

  
در این میان، رویکرد روان شناسی مثبت نگر و بهزیستی روانی و            

 عنــوان مؤلفــه هــای آن، از جملــه توانمنــدی هــای شخــصیتی بــه
  ).1( سالمت روان محسوب می گردند ه یعوامل تقویت کنند
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   سمانه ناطقیان و همکاران          و همسران آنان ناشی از جنگ PTSD مبتال به بخشایش و رضایت زناشویی در مردان
  
  

روان شناسی مثبت نگر، تبلور یک تغییـر در روان شناسـی از             
سازی کیفیت  بهینهصرف پرداختن به ترمیم آسیب ها به سمت 

بنابراین رویکرد مزبور به مطالعه علمی نقاط ). 2(است  زندگی
ــوت و ک ــردازد  ق ــی پ ــسانی م ــاالت ان ــی کــاوش ) 3(م و در پ

استعـدادهای فــردی در مـواجهــه بـا چـالــش هـا و شناسـایی               
فرد در تجارب روزمره وعواملی است      ی  عوامل توانمند کننده    

بنابراین رویکرد  . که زندگی را برای زیستن ارزشمند می سازد       
تحقیقات ی  مثبـت نگر در روان شناسی می تواند جهت دهنده          

بهزیـستی   ).4(آینده و کار در زمینه توان بخـشی روانـی باشـد             
روان شناختی با تعدادی از اجزای اولیه یک زنـدگی خـوب از             
جمله ارتباطات مثبـت بـا دیگـران ، داشـتن هـدف مناسـب در                
زندگی ، فرصت های رشد شخصی و احساس خودمختـاری و           

و زیــر طبقــاتی ماننــد ) 5(پــذیرش خــود ، مــشخص مــی شــود 
ــدگیرضــایت ــویی 1 از زن ــغلی،  2، رضــایت زناش ، رضــایت ش
گیرد و توانمندی های شخـصیتی نیـز          برمی را در ...  و 3شادمانی

غیـره را    ، امیـد و   5، بخـشایش  4زیر مقوالتی ماننـد شـکرگذاری     
  ). 1(شامل می شود 

ژوهش حاضر رضایت زناشویی و بخشایش که هر یـک            در پ 
ــات دو مولفــ    ــر طبق ــب از زی ــه ترتی ــستی ره یب ــی و  بهزی وان

   توانمنــدی شخــصیتی بــه شــمار مــی رونــد، مــورد مطالعــه قــرار 
رضایت زناشویی به عنوان خـشنودی و خرسـندی و          . گرفته اند 

     از نظــر ). 6(ســازگاری در رابطــه زوجــی معرفــی شــده اســت   
 میلــی بخـشایش ) 2003 (8 و تــی سـانگ 7 ، فینچـام 6مـک کـالو  

ســخ هــای درونــی اســت کــه افــراد را بــه ســوی بــازداری از پا 
طور مثبت نسبت بـه کـسی      ه  ناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن ب     

به . ها رفتار کرده است، متمایل می سازد       آن طور منفی با  ه  که ب 
 ،عبارت بهتر، در بخشایش تمایل بـه حفـظ بیـزاری از خطاکـار             

آشـتی و حـسن نیـت نـسبت بـه وی ـ بـه رغـم          کاهش و میل به
   ).7(اعمال مخربش ـ افزایش می یابد 

                                           
1 . Life Satisfaction  
2 . Marital Satisfaction 
3. Happiness 
4. Gratitude 
5 . Forgiveness 
6 .McCullough 
7 . Fincham 
8 . Tsang 

  
، آخـرین زیرگـروه     )PTSD(9استرس پس از سانحه   اختالل  

در آن نـشانه هـای مرضـی روان         اسـت کـه     اختالالت اضطرابی   
شناختی به دنبال یـک رویـداد اسـترس زا و غیرقابـل تحمـل از                
قبیل جنگ، سیل، زلزله، حوادث رانندگی، بمباران، وحـشت و          
       .زنــدگی در اردوگــاه هــای اســیران جنگــی رخ مــی دهــد      

ویژگی های مرضی ایـن اخـتالل شـامل تجربـه مجـدد رویـداد               
استرس زا، کرختی در پاسخ دادن به محرک ها، بـی احـساسی             
نــسبت بــه درگیــر شــدن بــا دنیــای بیرونــی و انــواع نــشانه هــای 
ــصبی       ــتگاه ع ــد دس ــیش از ح ــت ب ــاری و فعالی ــناختی، رفت ش

  ).  8(خودمختار است 
ــشان داده کــه عو         زا  امــل اســترسدر همــین راســتا، تحقیقــات ن

می تواند پیامدهایی مانند کاهش سالمت و خلـق را در پـی داشـته               
با این وجود، افراد در برابـر رویـدادهای اسـترس زا بـسته بـه                . باشد

میزان سابقه مواجهه با موقعیت استرس زا، شدت اسـترس، آسـیب            
پذیری، برخورداری از شبکه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابلـه         

 واکـنش نـشان مـی دهنـد         10رس و توانمندی های شخصیتـی    با است 
شــناختی در مقایــسه فعالیــت  چنــدین پــژوهش عــصب روان ).9(

 حـاکی از آن اسـت       PTSDقشرمخ افراد نرمال و بیماران مبتال به        
که قشرمخ افراد نرمال نسبت به موقعیت های قضاوتی بخـشایش و            

 کـه چنـین   همدلی پاسخ مثبت نشان می دهند و این در حالی است      
     مـشاهده  PTSD های مشابه در بیماران مبتال به موقعیت فعالیتی در

  ).10(نشده است 
یافته های دیگر حاکی از آن است که معمـوالً سـربازانی کـه              

ــان در جنــگ گذشــته اســت در   اهــا ســال ســت از شــرکت آن
هماهنگی مجدد با زندگی خانوادگی و روابط زناشـویی دچـار           

ربه استرس درسابقه این افراد به عنـوان        تج.مشکالتی می گردند  
رفتارهای آنـی و خـصومت آمیـز        عامل مهم خشونت درخانه و      

 کـه وی هـیچ گونـه دخـالتی در آن           نسبت به همـسرـ در حـالی      
  .)9(گزارش شده است موقعیت نداشته ـ 

                                           
9 . Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
10. Character Strengths 
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های اختالل نظیر داشتن احساس خصومت و         بنابراین بروز نشانه  
ــد   ــار آم ــعیف در کن ــایی ض ــاب،  توان ــا اجتن ــگری ی ن، پرخاش

بخشایش کمتر در برابر خطاهای اطرافیـان، تعـارض در روابـط            
 و در چرخـه ای    صمیمی به ویژه روابـط زوجـی را در پـی دارد       

معیوب تهدیدی بر سازگاری و رضایت زناشـویی خواهـد بـود            
ــه    ).11( ــدهایی از جمل ــشگران پیام ــات، پژوه ــب مطالع در اغل

ضـطراب اجتمـاعی، نارضـایتی      خشونت بین فـردی، اجتنـاب، ا      
زناشویی و خانوادگی و مشکالت شغلی در ارتباط بـا نـشانگان            
ــانحه ناشــی از جنــگ را       ــترس پــس از س ــالینی اخــتالل اس ب

  .)12-16(متذکرشده اند 
 ، پژوهـشگران بـه      PTSDدر مطالعه ای روی افراد مبـتال بـه          

ارزیـابی کیفیــت روابــط صـمیمی ســربازان مــرد ایـن گــروه بــا    
نتایج نشان داد کـه کـارکرد زناشـویی         .  سالم پرداختند  سربازان

 کمتر از سـربازان سـالم بـود و میـزان            PTSDسربازان مبتال به    
% 11و در گـــروه دوم % 30مـــشکالت ارتبـــاطی در دســـته اول

 سـازگاری و    ،PTSDبه عالوه سربازان مبـتال بـه        . گزارش شد 
شـان   ارتباط کمتر و مشکالت صـمیمیت بیـشتر را بـا همـسران            

در افراد  1چنین می توان به کرختی هیجانی      هم. زارش کردند گ
 اشـاره نمـود کـه       اختالل استرس پس از سانحه    دارای تشخیص   

طور قابل توجهی با مشکالت روابط بـین فـردی ـ مـستقل از     ه ب
 ).16(شدت و پیچیدگی نشانه ها ـ در ارتباط است 

یک گروه پژوهشی در آمستردام ، میـزان رضـایت از روابـط             
 بودنـد را    PTSD همسرسربازان سابق که مبتال بـه        708ی  زوج

در مقایسه با میزان رضایت همسران سربازانی که مبـتال بـه ایـن              
نتـایج نـشان دادنـد کـه        . نبودند مـورد بررسـی قـرار داد       اختالل  

گروه اول  روابط زناشویی خود را بسیار بدتر و نامطلوب تـر از              
ه ای مفـصل روی  مطالعـ  ) .17(گروه دوم توصـیف مـی نماینـد     

              2 مثبــت  نیــز نــشان داده کــه تجــاربPTSDســربازان مبــتال بــه 
  رضـایت   باعث احـساس   و رویدادها و صفات مثبت در این افراد       

   متعاقباً  و   شد خواهد بخشایش   و شکرگذاری  زندگی ،  از

                                           
1. Emotional Numbing 
2.Positive Experiences  

  
و تجربــه وقــایع منفــی در زنــدگی، ســبب عــدم  3عاطفــه منفــی

  ).1(ها می گردد   کمتر در آن4امیدواریرضایت از زندگی و 
در زمینه رابطه بین رضایت زناشویی و متغیرهـای روان شناسـی           
مثبت نگر و از آن جمله در مورد بخشایش و رضـایت زناشـویی،              

اخیراً پژوهـشی بـه   . مطالعات انگشت شماری صورت گرفته است    
بررسی بخشایش در زوج هـا پرداختـه و اهمیـت بخـشایش را در               

  .)18(تر تعارض زناشویی مورد تاکید قرار داده است حل به
ــوان    ــه عن مــرور مطالعــات مــشابه در مــورد بخــشایش، آن را  ب

مجمـوع،   در. افزایش دهنده سازگاری زناشویی معرفی مـی کنـد   
به رغم تحقیقات اندک پیرامون ارتباط بین بخـشایش و رضـایت            

الیی از رابطه   زناشویی، نتایج مطالعات انجام گرفته فعلی با توان با        
  ).19(مثبت و متقابل این دو متغیر با هم حمایت می نماید 

 و  PTSDپژوهش حاضر، در پـی بررسـی تـأثیر نـشانه هـای              
 یعنـی همچنین یکـی از مهمتـرین عوامـل توانمنـدی شخـصیتی             

بخشایش بر میزان رضایت زناشویی درجانبـازان بـا نـشانه هـای             
ت ایـن مطالعـه     ضـرور . این اختالل و همـسران آنـان مـی باشـد          

زمانی آشکار خواهد شد که اهمیت سالمت روانی و به تبع آن            
سالمت نظام خانواده در افراد مبتال به اختالالت پایدار و نافذی           

در .  مـدنظر قـرار گیـرد      اختالل استرس پـس از سـانحه      همچون  
همین راستا، نتایج پژوهش حاضر می تواند نقطه آغـازی بـرای            

ی زوج درمانی در مبتالیان به اختالل       طراحی و تدوین برنامه ها    
  . استرس پس از سانحه در پژوهش های آتی باشد

با استناد به پژوهش هایی کـه در زمینـه بخـشایش و رضـایت               
  صـورت گرفتـه اسـت    PTSDزناشویی در بین افراد مبـتال بـه    

 در مـردان و میـزان       PTSDفرض شد که اوالً شدت نشانه های      
         زناشــویی همــسران را  بخــشایش زوجــین ، میــزان رضــایت    

پیش بینی می کند؛ ثانیاً میزان بخشایش زوجین، سطح رضـایت          
بـه  . دهـد   زناشویی خود و همسرشان را مورد پیش بینی قرار می         

  زوجین، وضعیت اقتصادی خانواده، عالوه، اثرسطح تحصیالت

                                           
3. Negative Affect  
4. Hope 
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مــدت مجروحیــت، نــوع مجروحیــت، وضــعیت درمــانی و مــدت 

یمارستان نیز به عنوان متغیرهـای کنتـرل، بـر        بستری بودن بیمار در ب    
   .مندی زناشویی در زوجین مورد تحلیل قرار گرفت میزان رضایت

   

   کارروش
 مورد پژوهش کلیه جانبازان مـرد مبـتال بـه اخـتالل             ه ی جامع

استرس پس از سـانحه و سـاکن شـهر شـیراز و همـسران ایـشان          
لف تحت  بودند که پس از مجروحیت در بیمــارستان های مخت        

های   را بر اساس مالک    PTSDدرمــان قرار گرفته و تشخیص      
DSM-IV نموده اند  دریافت .  

به منظـور گـزینش نمونـه مـورد نیـاز در ایـن پـژوهش ابتـدا بـا                    
 مــرد مبــتال بــه 103گیــری در دســترس ،  اســتفاده از روش نمونــه

PTSD       پزشکی انتخاب    ، طبق تشخیص مندرج در پرونده روان
ا استفاده از مقیاس اختالل استرس پـس از سـانحه           شدند و سپس ب   

هـای    یافتـه بـرای اخـتالل      و مقیاس مـصاحبه بـالینی سـاختار       ) 20(
مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد و در          ) DSM-IV1) 21 در Iمحور  

ئید تشخیص بـا کـسب رضـایت نامـه از افـراد بیمـار و                أصورت ت 
جـا کـه ایـن       از آن . شان در پژوهش شرکت داده شدند      همسران

گروه از بیماران سابقه درمان دارویـی داشـتند و بـه علـت برخـی                
ها امکان استفاده از بیماران بدون سابقه درمان دارویی           محدودیت

بــرای پــژوهش میــسر نبــود، ســعی شــد تــا بیمــارانی در پــژوهش 
شناختی برای اخـتالل را     شرکت داده شوند که سابقه درمان روان      

 بیمـارانی انتخـاب شـوند کـه         ین وسیله تا حد امکـان     ه ا نداشته و ب  
  . اند سیمایه اصلی بیماری را حفظ نموده

  ها روش اجرا و تحلیل داده
خـود را  ) ن. س(شناس بـالینی   در این پژوهش ، نخست روان  

. هـا بیـان نمـود      به بیماران معرفـی و هـدف تحقیـق را بـرای آن            
 برای بیمـاران خوانـده شـد و         ها  نامه سپس، دستورالعمل پرسش  

نامـه بـه     یاز توضیحی دربـاره دسـتورالعمل پرسـش       در صورت ن  
شـناس   هـا توسـط یـک روان        نامـه  پرسش. بیماران ارائه گردید  

  بالینی و به صورت انفرادی بر روی بیماران اجرا شد و از لحاظ 
                                           

1. Structured Clinical Interview For DSM-IV Axis 1 
Disorders (SCID-1) 

  
بـه منظـور   . گـویی وجـود نداشـت    زمان محدودیتی برای پاسخ 

هــای آمــاری همبــستگی پیرســون،  هــا نیــز از روش تحلیــل داده
هـا بـرای دو گـروه مـستقل و تحلیـل رگرسـیون             حلیل میانگین ت

  . گردید استفاده چندگانه به شیوه گام به گام
  

  ابزارهای اندازه گیری
 ه ی در این پژوهش از مقیاس های اختالل استرس پس از سانح          

 . استفاده شـد   4ی زناشویی ر و سازگا  3 ، بخشایش  2می سی سی پی   
، بـرای   "پـی   سـی   سـی   یمقیاس اختالل استرس پس از سـانحه مـ        "

بـا  ) 1988 (5سنجش اختالل استرس پس از سـانحه توسـط کینـی          
 بـرای آن گـزارش   84/0و ضـریب آلفـای     گویه ساخته شده 39

 قـرار  156 تـا   0دامنه نمرات در این مقیـاس بـین         ). 20(شده است   
دارد که در پنج درجه به شیوه لیکرت از کـامالً صـادق اسـت تـا                 

این مقیاس در ایـران     . ذاری می شود  هرگز صادق نیست ، نمره گ     
 92/0اعتباریابی وآلفای کرونبـاخ برابـر       ) 1382(توسط گودرزی   

جهت تعیین روایی هم زمان مقیـاس مـذکور نیـز از            . گزارش شد 
 سیاهه پـادوآ    و PTSDسه ابزار فهرست وقایع زندگی، فهرست       

پی با هـر      سی  سی  استفاده گردید که ضریب همبستگی مقیاس می      
.  گـزارش شـده اسـت      75/0 ،   82/0 ،   23/0ها به ترتیب    یک از آن  

 به منظور ارزیابی و اندازه گیری بخشایش در         "مقیاس بخشایش "
مقیـاس مـذکور توسـط      .  مورد پژوهش اسـتفاده گردیـد      ه ی نمون
با همین هدف ساخته    ) 1998(  هودبین، الومونیر و جیرارد       ،مالت

رجـه از    د 6گویـه اسـت و بـا روش لیکـرت در             27شده و دارای    
). 22(کامالً موافقم تـا کـامالً مخـالفم ، نمـره گـذاری مـی شـود            

 135 تـا    0حداقل و حداکثر نمرات در این مقیاس به ترتیـب بـین             
ــرار دارد ــاملی    . ق ــل ع ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــازندگان آن ب       س

و %) 30(گویه های مقیاس به دو عامل انتقـام در برابـر بخـشایش              
دست یافتنـد و همـسانی درونـی        %) 9(شرایط شخصی و اجتماعی   

  ).23(گزارش شد  91/0عوامل 
                                           

2. Mississipi Scale 
3. Forgiveness Scale 
4. Marital Adjustment 
5. Keane 
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     37شماره  ،87 بهار                                                                                    نامه اصول بهداشت روانی        فصل
  

این آزمون جهت اجرا روی نمونه ایرانـی، توسـط محقـق و دو              
       .شـد   نفر از متخصصان زبان انگلیسی ترجمه و تطابق زبانی داده           

 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به ایـن مقیـاس     292های   پاسخ
ضریب همسانی درونی آن یا آلفـای        مورد تحلیل قرار گرفت و    

بـا اسـتفاده از روش تحلیـل عامـل،          .  بـود  94/0کرونباخ برابر با    
عوامل به دست آمده با ذکر میزان درصد واریانس قابـل تبیـین              

درصــد، حــساسیت بــه شــرایط 57/26تنفــر پایــدار : عبارتنــد از
حـداقل و   . درصـد 17/16 درصد و تمایـل بـه بخـشایش          59/23

 ، در عامـل دوم  0-45ر عامل اول مقیاس بـین   حداکثر نمرات د  
   .، قرار دارد0-35 و در عامل سوم بین 0-55بین 

 برای اندازه گیری میزان رضایت      "مقیاس سازگاری زناشویی  "
 ماده در   32این مقیاس با    . زناشویی در این پژوهش استفاده شد     

، به منظور سنجش میزان سازگاری و       1 توسط اسپنیر  1976سال  
 96/0این مقیاس با آلفای کرونبـاخ  . اشویی تهیه شد  رضایت زن 

نمــره ). 24(از همــسانی درونــی قابــل تــوجهی برخوردارســت 
های آزمودنی هـا در ایـن مقیـاس نیـز بـه شـیوه                گذاری پاسخ 

در . هـا متفـاوت اسـت      نـدی پاسـخ   بلیکرت اسـت کـه درجـه        
مجموع حداقل نمرات به دست آمده از این مقیاس که نشانگر           

حـداکثر نمـره کـه در       و   . صـفر  ی زناشویی اسـت   عدم سازگار 
مقابل باالترین سطح سازگاری زناشـویی را نمـایش مـی دهـد             

اعتبار مقیـاس را بـا روش       ) 1381(در ایران مالزاده    .  است 151
ــایی  ــاخ  86/0بازآزم ــای کرونب ــا روش آلف ــزان 89/0 و ب  و می

نامه سـازگاری زناشـویی الکـه ـ      روایی هم زمان آن با پرسش
  ).  25( گزارش نمود 90/0برابر واالس 

  
  نتایج 

 40-49در دامنه سنی : ویژگی های آزمودنی های مورد مطالعه
%) 3/76( سالگی در زنان 30-39و %) 2/50(سالگی در مردان 

سطح تحصیالت در هردو جنس . بیشترین فراوانی وجود دارد
   باالترین   خانواده اقتصادی  وضعیت  در گزارش و  پایین است 

                                           
1. Graham B. Spanier 

  
این در . مربوط به وضعیت ضعیف است) 6/78(درصد فراوانی 

ای وضعیت اقتصادی خود را عالی  حالی است که هیچ خانواده
           نیز باال )%3/64( درصد بیکاری مردان. معرفی نکرده است

شاخص های توصیفی نشان می دهد مدت زمانی که از . می باشد
 سال قرار 18-26ن مجروحیت مردان می گذرد در دامنه ای بی

   دارد و میانگین مدت زمان بستری های آنان پس از مجروحیت
  . است  ماه بوده 02/9تا کنون در بیمارستان های گوناگون 

میانگین نمرات زنان در دو مقیاس اجرا شده در پژوهش حاضر 
 15/14 با انحراف معیار 98/57بر روی زنان، در مقیاس بخشایش 

 91/20 با انحراف معیار 33/54زناشویی و در مقیاس سازگاری 
 و 23-86دامنه نمرات نیز در مقیاس بخشایش بین . به دست آمد

.  به دست آمد10-112در مقیاس سازگاری زناشویی بین 
همچنین میانگین نمرات مردان در این دو مقیاس و نیز در مقیاس 

. محاسبه گردید) می سی سی پی(اختالل استرس پس از سانحه 
 میانگین نمرات مردان در مقیاس بخشایش با انحراف 33/56

 میانگین آنان با 74/49 و 8-85 و دامنه نمرات بین 96/14معیار 
 در مقیاس 3-86 و دامنه نمرات بین 25/16انحراف معیار 

میانگین و انحراف معیار و دامنه . سازگاری زناشویی است
 و 7/8 ،43/123نمرات مردان  مقیاس می سی سی پی به ترتیب 

مقایسه میانگین نمرات مردان و زنان در .  به دست آمد136-107
 tدو مقیاس بخشایش و رضایت زناشویی با استفاده از آزمون 

مستقل تفاوت معناداری بین دو جنس در هر یک از مقیاس های 
  .مذکور نشان نداد

   شاخص های توصیفی مربوط به نمرات آزمودنی ها در-1جدول
   شده آزمون های اجرا

  شــاخص هـای آمــاری
  آزمــون هـا

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین 

98/57 86 23  زن بخشایش  15/14  

33/54 112 10 رضایت زناشویی  91/20  

33/56 85 8  مرد بخشایش  96/14  

74/49 86 3 رضایت زناشویی  25/16  

43/123 136 107   اختالل استرس پس از سانحه   70/8  

   نفر42=  نفر ، تعداد زن 42=        تعداد مرد       
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   و همسران آنانPTSDبا رضایت زناشویی به تفکیک جنسیت در مردان مبتال به ...  ماتریس همبستگی بین بخشایش و-2جدول

  متغیرها  1  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها
  مرد  2  78/0**  -32/0** 15/0  08/0  -02/0 -08/0 40/0** 01/0 01/0 -64/0**  0  85/0**  2 زن
  3  **68/0-  **59/0-  0  04/0-  09/0  23/0-  08/0  10/0  02/0  *35/0-  29/0  **58/0-  3    

  4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

18/0  
08/0  
08/0-  
23/0-  

06/0  
02/0  
28/0-  
24/0-  

21/0  
06/0-  

022/0  
22/0  
09/0  
08/0  
20/0  

*28/0-  

02/0-  
04/0-  

02/0  
22/0  
10/0  
05/0-  

10/0  
29/0  

0  
09/0-  
16/0-  

06/0  
*31/0  

25/0  
10/0  
18/0  

16/0  
0  
09/0-  

09/0  
10/0  
29/0-  
38/0-  

10/0  

10/0  
003/0-  
0  
08/0-  
12/0-  

09/0  
02/0  
12/0-  

22/0  
08/0-  

05/0  
0  
26/0  
20/0-  
13/0-  

26/0  

*35/0  
20/0  
12/0  
11/0  
0  
11/0-  

10/0  
20/0  

02/0  
18/0-  

07/0  
*28/0  

11/0-  
0  
21/0  
11/0-  

13/0  
06/0-  

13/0  
*23/0  

18/0  
14/0  
0  
10/0  

22/0  
*23/0-  

04/0-  
*37/0  

20/0  
06/0  

*28/0  
0  

07/0-  
05/0-  

*24/0  
003/0-  
20/0-  

17/0  
20/0  
20/0-  

4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

  

 .) دو دامنه (  معنی دار است 01/0همبستگی در سطح         **          .زن = 42مرد ،  = 42 :تعداد                     .) دو دامنه (  معنی دار است 05/0همبستگی در سطح    *
  

           مدت مجروحیت-8 وضعیت شغلی -7 وضعیت اقتصادی -6صیالت  تح-5 سن -4 شدت نشانه های اختالل استرس پس از ضربه -3 رضایت زناشویی -2 بخشایش -1: راهنمای جدول
  . قابل ذکر است در چهار متغیر اخیر برای زنان ، میزان صدمه همسر لحاظ شد.  مدت بستری -11 وضعیت درمانی -10 نوع مجروحیت -9

از ) ات بخشایش ، رضایت زناشویی ، شدت نشانه های اختالل ، سن ، مدت مجروحیت و مدت بسترینمر( ای در محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای جدول ، بین متغیرهای فاصله:  توضیح
  .از روش اسپیرمن استفاده شد)تحصیالت، وضعیت اقتصادی، وضعیت شغلی، نوع مجروحیت و وضعیت درمانی(روش محاسبه پیرسون و بین متغیرهای رتبه ای 

  
رهای مطالعه ، ماتریس همبستگی متغی)2(  شمارهدر جدول

  استحاضر به تفکیک جنسیت شرکت کنندگان ارائه گردیده
و همان طور که مشهود است هر دو گروه نمونه در متغیرهای 
بخشایش، شدت نشانه های اختالل استرس پس از سانحه و 
  . رضایت زناشویی همبستگی های معنی داری را نشان می دهند

 و میزان بخشایش های اختالل استرس پس از سانحه شدت نشانه
به منظور آزمون فرضیه نخست  :زناشویی پیش بینی رضایت  در

پژوهش از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام 
در این تحلیل تعدادی از متغیرها از جمله سطح . استفاده شد

تحصیالت، وضعیت اقتصادی خانواده، سن، وضعیت شغلی، 
 درمانی، مدت مدت مجروحیت، نوع مجروحیت، وضعیت

بستری بودن در بیمارستان و جنسیت به منظور دستیابی به 

اطالعاتی دقیق تر درباره متغیرهای تاثیر گذار بر متغیر مالک 
  . مورد کنترل قرار گرفتند) رضایت زناشویی(

 خطی بین متغیرهای پیش بین ه یپس از اطمینان از وجود رابط
مالک و میزان و مالک، رضایت زناشویی به عنوان متغیر 

بخشایش و شدت نشانه ها  و سپس متغیرهای مورد کنترل به 
نتایج به دست . عنوان متغیرهای پیش بین وارد تحلیل گردیدند

 ها در جدول آمده و ضرایب پیش بین  و سطوح معنی داری آن
  .ارائه شده است) 3(شماره

  

  

  الل استرس پس ازسانحه مردان و میزان بخشایش زوجین رگرسیون چندگانه رضایت زناشویی زوجین براساس اخت - 3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مقادیر
 r r2 b Beta t p  متغیرها

  0005/0  51/12  81/0  048/1  65/0  81/0  بخشایش
  بخشایش 

  012/1  67/0  82/0 وضعیت اقتصادی
779/4  

78/0  
15/0  

20/12 
35/2 

0005/0  
02/0  

  بخشایش 
  وضعیت اقتصادی
 PTSDشدت نشانه های 

83/0  69/0  
881/0  
703/4  

35/0- 

68/0  
14/0  
16/0-  

49/8  
36/2  
03/2 

0005/0  
02/0  
04/0  
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 گام به گام به منظور ه یمحاسبه رگرسیون چندگانه به شیو
درگام . پیش بینی رضایت زناشویی زوجین ، سه گام ارائه نمود

از واریانس متغیر % 65) متغیر پیش بین(اول میزان بخشایش 
در دومین گام . را پیش بینی نمود) ییرضایت زناشو(مالک 

وضعیت اقتصادی که به منظور کنترل اثر آن مورد ارزیابی قرار 
گرفت نیز به عنوان متغیری موثر بر میزان رضایت زناشویی ارائه 

 % 67 درصد افزایش به 2گردید و قدرت پیش بینی این گام را با 
ل استرس اختال سرانجام در گام نهایی شدت نشانه های . رساند

       توان پیش بینی، توان % 2نیز با ) متغیر پیش بین( پس ازسانحه
  .  درصد افزایش داد69پیش بینی واریانس کل متغیر مالک را به 

با استفاده از ضرایب متغیرهای پیش بین می توان معادله رگرسیون 
وضعیت : (رضایت زناشویی نیز به این صورت برآورد نمود

 = 845/38 ) +881/0×نمره بخشایش( + )-703/4×اقتصادی
 این + )-35/0×نمره شدت نشانه ها( رضایت زناشویی زوجین 

   مورد  به منظور کنترل نتایج در حالی است که سایر متغیرهایی که
  

   ارزیابی قرار گرفتند، تاثیری بر پیش بینی متغیر مالک در
ضرایب پیش .  تحت بررسی در این پژوهش نداشتنده ینمون

دست آمده از تحلیل نشان می دهند که میزان بخشایش ه ین بب
در هر یک از گام های ارائه شده، باالترین توان را در پیش 

   .بینی میزان رضایتمندی زناشویی دارد
میزان بخشایش زوجین در پیش بینی رضایت زناشویی خود و 

دومین مفروضه پژوهشی که به دنبال تبیین میزان : همسرشان
           نشانه های شدتی زناشویی زوجین با صرف نظراز رضایتمند
PTSDدر . ست اها  در مردان، به وسیله میزان بخشایش آن

 پژوهش حاضر مورد تحلیل ه یحقیقت، در آزمون اولین فرضی
ین ترتیب که جنسیت به عنوان ه اب. و ارزیابی قرار گرفته است

رسی شد و یکی از متغیرهای پیش بین در تحلیل فرض اول بر
مشخص شد که به دلیل عدم توانایی پیش بینی واریانس متغیر 
     مالک  بر اساس جنسیت، تفاوتی بین دو جنس در میزان 
  .پیش بینی متغیر مالک، توسط متغیرهای پیش بین وجود ندارد

  با رضایت زناشویی بین همسران...  ماتریس همبستگی روابط بخشایش و- 4جدول 
 مرد

  6  5  4  3  2  1  زن
1  **46/0 **37/0 16/0 06/0-  03/0  26/0  
2  **39/0 26/0 19/0 *32/0-  11/0  18/0-  
3  27/0 23/0 **63/0 06/0  03/0  04/0  
4  10/0- 04/0- **54/0 06/0  **81/0  05/0-  
5  14/0 25/0 **43/0 04/0  **91/0  01/0-  
6  009/0 04/0- 04/0 05/0-  01/0-  0  

 
  ) .دو دامنه (  معنی دار است 01/0همبستگی در سطح **                 زن= 42مرد ، = 42:   تعداد                .) دو دامنه ( ار است  معنی د05/0همبستگی در سطح 
 متغیرهای در محاسبه ضریب همبستگی بین:    توضیح   وضعیت اقتصادی-6 وضعیت شغلی -5 تحصیالت -4  سن -3 رضایت زناشویی -2 بخشایش -1: راهنمای جدول

از روش محاسبه پیرسون و بین متغیرهای )نمرات بخشایش، رضایت زناشویی، شدت نشانه های اختالل، سن، مدت مجروحیت و مدت بستری(ای  جدول،  بین متغیرهای فاصله
  . از روش اسپیرمن استفاده شد )تحصیالت، وضعیت اقتصادی، وضعیت شغلی(ای رتبه

  
 ارائه شده، )4(ر جدول شماره ماتریس همبستگی متغیرها که د

 ، =46/0r(همبستگی باالیی بین بخشایش زن و بخشایش همسرش 
01/0p<( و همچنین، بین بخشایش زن و رضایتمندی زناشویی 

رابطه معنی داری . را نشان می دهد)  >37/0r= ، 01/0 p(همسرش 
نیز در همبستگی بین میزان بخشایش مرد و رضایتمندی زناشویی 

 ، به دست آمد که می تواند به تحلیل )>39/0r= ، 01/0 p(همسر 
در اولین  . داده ها و تبیین نتایج حاصل از آنها کمک شایانی نماید 

 ه ی تحلیل میزان بخشایش به عنوان متغیرپیش بینی کننده یمرحل
میزان رضایت زناشویی زن و سطح تحصیالت او و وضعیت اقتصادی 

  .نترل، وارد تحلیل شدندخانواده  به عنوان متغیرهای ک
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   رگرسیون چندگانه  رضایت زناشویی  همسران براساس میزان بخشایش خودشان-5جدول
  

  
  
  

توان پیش بین معرفی نمود و % 32نتایج تنها میزان بخشایش را با 
ت  اقتصادی به عنوان متغیرهای بی اثر از سطح تحصیالت و وضعی
  ارائه شده 5نتایج این تحلیل در جدول . تحلیل حذف گردیدند 

 ی هبا استفاده از ضریب متغیر پیش بین می توان معادل. است
    :رگرسیون را چنین برآورد نمود

   بخشایش  نمره  زن    ×16/ 36  + ) 641/0 =رضایت زناشویی زن(

 تحلیل ، نمرات بخشایش زن ، همراه با یه در دومین مرحل
 کنترل سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی خانواده به منظور
پیش بینی رضایت زناشویی همسر مورد تحلیل قرار گرفت که 

 .ارائه شده است   )6(  شمارهنتایج در جدول

  

  
   رگرسیون چند گانه رضایت زناشویی درمردان براساس میزان بخشایش همسر- 6جدول 

  مقادیر
 r  r2  b Beta t p  متغیرها

  015/0  54/2  37/0  453/0  13/0  37/0  بخشایش
  

همان طورکه مشاهده می شـود در نتیجـه تحلیـل داده هـا تنهـا                
یک گام را برای پیش بینی رضایت زناشویی در مردان پیشنهاد            

بنـابراین   . می دهد و سایر متغیرها از تحلیـل حـذف مـی گـردد             
از واریـانس متغیـر     % 13ان مـی دهـد کـه        نتایج این محاسبه نـش    

           توســط بخــشایش زن ، مــورد   ) رضــایت زناشــویی (مــالک 
 رگرسـیون بـا اسـتفاده از    ه یمعادلـ . پیش بینی قـرار مـی گیـرد     

  :گردد پیش بین چنین برآورد میضریب متغیر 
  

  
 نمره بخشایش زن× 816/15 + 0)/453=رضایت زناشویی مرد(

رض دوم پژوهش ، مربوط بـه پـیش          آزمون ف  ه ی سومین مرحل 
 میـزان بخـشایش     ه ی بینی رضایتمندی زناشویی مردان به وسـیل      

ــرل ســطح تحــصیالت   آن ــا کنت ــا همــراه ب شــان و وضــعیت  ه
  .اقتصادی خانواده می شود

  
   

   رگرسیون چند گانه رضایت زناشویی درمردان براساس میزان بخشایش خودشان- 7جدول 
  مقادیر

 r r2  b Beta t p  متغیر ها

  0005/0  77/6  73/0  776/0  53/0  73/0  بخشایش
  

تحلیـل متغیرهــای پــیش بــین تنهـا یــک گــام را در پــیش بینــی   
مندی زناشویی مردان پیشنهاد می دهد و سایر متغیرهـا           رضایت

به این ترتیب، دیده می شـود کـه     . را از تحلیل حذف می نماید     
  مالک ر متغی از واریانس % 53میزان بخشایش مردان می تواند 

با استفاده از ضریب متغیـر      ). 7(  شماره را پیش بینی نماید جدول     
 رگرسیون را بـه قـرار ذیـل محاسـبه           ه ی پیش بین، می توان معادل    

  :نمود
  بخشایش  نمره  مرد ×  1/ 711) + 776/0 =ضایت زناشویی مردر

  

 مقادیر
  متغیرها

r  r2  b Beta t p 

  0005/0  33/4  56/0  641/0  32/0  56/0  بخشایش 
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  آزمون دومین مفروضه تحقیق به ارزیابی قدرته یآخرین مرحل
   تحصیالت  سطح    کنترل  با  همراه بخشایش،   میزان پیش بینی 

  
  

  مردان و وضعیت اقتصادی خانواده در تعیین میزان رضایت 
  . ها می پردازد در همسران آن) متغیر مالک(زناشویی 

  

   رگرسیون چندگانه رضایت زناشویی در همسران براساس میزان بخشایش شوهر- 8جدول 
 مقادیر                          

 r  r2  b Beta t p  متغیرها

  009/0  74/2  39/0  394/0 15/0 39/0  بخشایش 
  

 و  15/0در پی تحلیل متغیرهای پیش بین، بخـشایش بـا تـوان             
 به عنوان تنهـا متغیرمـوثر بـر پـیش بینـی             39/0ضریب پیش بین    

واریانس متغیر مالک معرفی شد و سطح تحصیالت و وضعیت      
 ه ی تاثیر بـر متغیـر مـالک در نمونـ         اقتصادی به موجب نداشتن     

     ارائه)7(شماره  نتایج در جدول    . تحت بررسی حذف گردیدند   
بنابراین، می توان بـا اسـتفاده از ضـریب پـیش بـین              . شده است 

    :نمود رگرسیون ذیل را برآورده یمحاسبه شده ، معادل
  نمره بخشایش مرد ×  474/32) + 394/0 = رضایت زناشویی زن

 
  بحث 

وجه به اهمیت سالمت روانـی و بـه تبـع آن سـالمت نظـام           با ت 
خانواده در افراد مبتال بـه اخـتالالت پایـدار و نافـذی همچـون               

سانحه، هدف پـژوهش حاضـر، بررسـی    اختالل استرس پس از     
 و بخـشایش بـا   اختالل استرس پس از سـانحه  ارتباط نشانه های    

 ایـن اخـتالل  و       میزان رضـایت زناشـویی درجانبـازان مبـتال بـه          
از ایـن رو اولـین مفروضـه پـژوهش          . همسران آنان بـوده اسـت     

     و میـزان بخـشایش      PTSDکه شـدت نـشانه هـای         مبنی براین 
می تواننـد میـزان رضـایت زناشـویی را پـیش بینـی نماینـد ، بـا          
استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانـه بـه شـیوه گـام بـه گـام ،                 

نتـایج پـژوهش حاضـر در    . مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت        
مجموع نقش تمایل به بخـشایش زوجـین را در ارتقـای سـطح              

هـا از روابـط زناشـویی شـان تائیـد نمـوده و               مندی آن  رضایت
گویای این نکتـه اسـت کـه بـا وجـود آسـیب دیـدگی مزمنـی                  

چــه افــراد از بخــشایش بــاالتری      ، چنــانPTSDهمچــون 
  .برخوردار باشند

ها برای فائق آمدن بر تعارضـات        تر آن توان انتظار توانایی باال     می
  . زناشویی شان و به تبع آن سازگاری دونفره بیشتری را داشت

این یافته ها از یک سو با دستاوردهای مطالعه ای که تمایـل بـه      
بخشایش را به عنوان عاملی در تحلیل بهتر تعارضات زناشـویی           

ر، و نهایتاً دسـتیابی بـه رضـایتمندی و سـازگاری زناشـویی بهتـ              
و همچنین با نتایج پژوهش مفصل انجـام  ) 18(معرفی می نماید   

شان، مبنی بـر     و همسران  PTSDگرفته روی سربازان مبتال به      
که افراد دارای تمایل کمتر به بخشایش، در مقابل رضایت           این

، هماهنـگ   ) 1(زناشویی پایین تری را نیز گـزارش مـی دهنـد            
الل است که با همه     های اخت   است و از سوی دیگر، شدت نشانه      

یافته های به دست آمده از مطالعات انجام شـده در ایـن زمینـه               
  .)12-17 ،26-28(همسو می باشد 

عوامــل اســترس زا در زنــدگی پژوهــشگران در زمینــه شناســایی 
مشترک، بر این باورند که سه دسته عوامل استرس زا در زندگی            

وامـل  کـه ع ) عمـودی ـ افقـی ـ نظـام دار     (مـشترک وجـود دارد   
     استرس زای افقـی، حـوادث غیرقابـل پـیش بینـی زنـدگی را در                

از این رو، مـی تـوان از طرفـی ، شـرکت در              ).  29(بر می گیرند    
جنگ و مجروحیت مردان و در طرفی دیگر ، ضربه ناشـی از آن       

شـان را جـزء ایـن دسـت از           و استرس های وارد شده به همسران      
نـشان   دیگر نیز  یج دو تحقیق  عوامل به حساب آورد به عالوه ، نتا       

ثیر فرسایـشی و مخربـی بـر    أ خصومت آمیز تـ   دادند که رفتارهای  
رضایت زناشویی در زوج ها دارند و در همین راستا، یافتـه هـای              

نیــز حــاکی از آن اســت کــه ناپایــداری هیجــانی ) 1986(آدامــز 
  ).29 (موجب عدم رضایت زناشویی می گردد
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 دریافتنـد   PTSDبتال به اختالل    پژوهشگران در بررسی افراد م    

که کارکرد زناشویی پایینی در این افراد وجود دارد و به ویـژه             
این سطح پایین کارکرد با کرختی هیجـانی کـه از نـشانه هـای               

در تطبیـق ایـن     ). 16(بارز اختالل است ، در ارتبـاط مـی باشـد            
یافته ها با ویژگی های نمونه مورد بررسی در پـژوهش حاضـر،        

ت تعدادی از نشانه هـای اخـتالل از جملـه خـصومت،             می بایس 
بنابراین پیش بینی . پرخاشگری و کرختی هیجانی را متذکر شد

ــه    ــتال ب ــایین رضــایت زناشــویی در مــردان مب وجــود ســطوح پ
PTSDدور از انتظار نمی باشد  .  

عالوه براین ، محققین حضور نشانه های بارز اختالل از جمله            
رختی هیجانی را در مبتالیان بـه       ک،پرخاشگری و اجتناب  ،خشم

این اختالل مورد توجه قرار داده و در پژوهش های گوناگونی           
ثیر نشانه های مذکور بر روابط زوجـی و میـزان سـازگاری و              أت

ها از زندگی مشترک را مـورد مطالعـه قـرار            مندی آن  رضایت
اند که اکثریت قریب به اتفاق ایـن یافتـه هـا تـاثیر مخـرب                  داده

منـدی زناشـویی مـورد       ی فوق را در روابط و رضـایت       نشانه ها 
   .)31-26،32-28(اثبات قرار می دهند

 نظر تعدادی از پژوهـشگران  به عالوه، یافته های پژوهش حاضر      
را در ایــن زمینــه کــه وضــعیت اقتــصادی از عوامــل تعیــین کننــده 

ثیر منفـی مـشکالت و سـطوح پـایین          أو تـ  است  رضایت زناشویی   
  . )29( می نماید   تائید را  زناشویی ضایتاقتصادی بر سطوح ر

  دومین فرض پژوهش این است کـه میـزان بخـشایش زوجـین              
    شــان را  مــی توانــد میــزان رضــایت زناشــویی آنــان و همــسران

نتایج به دست آمده از آزمون ایـن مفروضـه ،           . پیش بینی نماید  
در پی بررسی توان پیش بینی میزان رضـایت زناشـویی خـود و              

ش بر اساس میزان نمره بخشایشگری اش ، با یافتـه هـای             همسر
 مبنی بر تـاثیر میـزان     ) 2004 (3 و داویال  2، بیچ 1مطالعات فینچمن 

 هـا  آن توانـایی بهتـرآن     بـه بخـشایش و بـه دنبـال         تمایل زوجین 
ــان    ــویی ش ــات زناش ــل تعارض ــگ و) 18(درح ــسو هماهن         هم

  .گردد تائیدمی حاضر نیز پژوهش بنابراین، دومین فرض .می باشد

                                           
1. Finchman  
2. Beach 
3 . Davila 

        
چـه بیـان شـد ، یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از                   با توجـه بـه آن     

 رضایت زناشویی در نمونه تحت      ه ی متغیرهای پیش بینی کنند   
بررسی ، مفروضات پژوهش را مورد تائید قرار داد و به عـالوه             

از ایـن رو ،     . با ادبیات پژوهشی نیز تطـابق مناسـبی را نـشان داد           
ش حاضر مؤید این مطلب اسـت کـه بخـشایش    یافته های پژوه  

زوجین به عنوان یکـی از مؤلفـه هـای توانمنـدی شخـصیتی در        
افراد و همچنین یکی از شاخصه های سالمت روان ، می توانـد             

ای رضـایت زناشـویی را کـه آن نیـز          با نیرومندی قابل مالحظـه    
یکی از شاخصه های بهزیستی و سالمت روان است پیش بینـی            

 در حالی اسـت کـه اخـتالل نافـذی چـون اخـتالل               نماید و این  
استرس پس از سانحه بـه عنـوان یـک شـاخص منفـی سـالمت                
روان نیز می تواند تاثیر خود را بر میزان رضـایت یـا نارضـایتی               

 سطوح رضـایتمندی    ه ی زوجین اعمال نماید و پیش بینی کنند      
  . و سازگاری زناشویی در این زوج ها باشد

ری بـه کـار رفتـه در ایـن پـژوهش بـه               آما ه ی  شیو ه ی به واسط 
منظور محاسبه داده ها ، می توان میزان سهم هر یک از دو متغیـر               

) رضایت زناشـویی (پیش بین در تبیین واریانس کل متغیر مالک   
میزان سهم بخـشایش بـسیار بـیش از سـهم شـدت       . را تعیین نمود  

از . نشانه های اختالل استرس پس از سانحه در مـردان مـی باشـد             
  ن یافته چنین برداشت مـی شـود کـه وجـود شاخـصه هـایی از                ای

            منـــدی شخـــصیتی و ســالمت روان در افـــراد مبـــتال بـــه   تــوان 
ــژه     ــه وی ــل ســالمت روان و ب ــه مقاب ــی کــه در نقط ــاری روان بیم
بخشایش قرار دارد، همچنان مـی توانـد تـاثیر مثبـت نیرومنـدی،              

بهزیـستی روانـی   حتی بیش از اختالل و شدت نشانه هـای آن بـر            
  .  داشته باشد) کیفیت و سازگاری زناشویی(آنان 

         چـه از یافتـه هـای ایـن پـژوهش اسـتنباط             به ایـن ترتیـب، آن     
می گردد این است که شدت نشانه های اختالل استرس پس از        
ــان و       ــویی آن ــایتی زناش ــت نارض ــادر اس ــردان ق ــانحه در م        س

بـا ایـن وجـود، ایـن توانـایی          . شان را پیش بینی نمایـد      همسران
زمانی حفظ می شـود کـه میـزان     برای نشانه های اختالل تنها تا    

  .تمایل افراد به بخشایش ، در نظر گرفته نشده باشد
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ثیر شدت  نشانه ها رنگ ألذا به محض لحاظ این ویژگی در افراد ، ت       
  . می بازد و جای خود را به عاملی نیرومندتر واگذار می نماید

این رو، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که  با             از  
حضور بخشایش ، حتی در افراد مبتال به اختالل استرس پس از            
ســانحه، مــی تــوان انتظــار وجــود ســطوح بــاالتری از رضــایت  

بـه عبـارت دیگـر ، شـاید         . زناشویی را در این زوج هـا داشـت        
ود کـه در    بتوان از یافته های به دست آمده این طور استنباط نم          

اثر تالقی نشانه های اختالل با میزان تمایل فرد به بخـشایش در             
      بیماران مبـتال بـه اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه، تعـدیلی در                 
نشانه ها صورت می گیرد که در نهایت ، منجـر بـه پـیش بینـی                 
رضایت و سازگاری زناشویی در زوجـین مـی گـردد کـه ایـن               

اندازه صـورت مـی گیـرد و        پیش بینی در هر دو جنس به یک         
شان به یـک     میزان بخشایش مشاهده شده در مردان و همسران       
  . نسبت رضایت زناشویی آنان را پیش بینی می نماید

در این میـان، نقـش عـواملی چـون سـطح تحـصیالت ، مـدت                 
ــدت مجروحیــت ، وضــعیت       ــستری ، نــوع مجروحیــت ، م   ب

س کل متغیر درمانی ، سن و جنسیت ، در تبیین بخشی از واریان      
کـه    تنها وضعیت اقتصادی خانواده اسـت       . مالک رد می گردد   

ــار ــژوهش ، درصــدی از    درکن ــن پ ــین در ای ــیش ب ــر پ دو متغی
  . واریانس میزان رضایت زناشویی را به عهده می گیرد

یافته های این پژوهش مـی توانـد بـه عنـوان مقدمـه ای جهـت                 
انی مبتنـی   طراحی و تدوین برنامه ها و مداخالت زناشویی درم        

به . بر آموزه های بخشایش به زوجین ، مورد استفاده قرار گیرد          
عالوه ، طراحی و کاربردهـای درمـانی مبتنـی بـر آمـوزه هـای                
بخشایش به منظور تخفیف شدت نـشانه هـای اخـتالل اسـترس             

همچنـین ، در  . پس از سانحه، مـی توانـد سـودمند واقـع گـردد          
         ت نگـــر در راســتای یکــی از اهـــداف اصــلی رویکـــرد مثبــ    

    یک  عنوان بخشایش به بهره گیری از   بالینی  با  روان شناسی

  
ــص ــدوین    ه یخصی ــت ت ــصیتی ، در جه ــدی شخ ــم توانمن  مه

راهبردهای ارتقـای سـالمت روان و کیفیـت زنـدگی در افـراد              
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه و خانواده های آنان و نیز             

  . رداشتدر افراد غیر بیمار گام ب
 وجــود داشــت شــامل محــدودیت هــایی کــه در ایــن پــژوهش

مشکالت معمول در نمونه گیری های بالینی و بیمارسـتانی کـه            
موانعی را برای دستیابی به اهـداف پـژوهش ایجـاد مـی نمـود،               
عدم همکاری تعدادی از افراد و بی فایده دانـستن پاسـخگویی            

خـی از   نامـه هـا ، بـروز مـشکالت پزشـکی بـرای بر              به پرسـش  
نامه ها و کم سـوادی برخـی از          بیماران در زمان اجرای پرسش    

 . شرکت کنندگان می باشد
که از زاویه پژوهش حاضر می توان ارائـه نمـود           پیشنهادهایی  

مطالعه سایر متغیرهای روان شناسی مثبـت نگـر در نمونـه هـای              
مشابه، استفاده از گروه کنتـرل غیـر بیمـار در پژوهـشی مـشابه،               

یرهای این پژوهش میـان جانبـازان بـدون تـشخیص           بررسی متغ 
ــایر       ــه س ــتال ب ــاران مب ــانحه و بیم ــس از س ــترس پ ــتالل اس        اخ

ــی، بررســی رابطــ   هــوش و ویژگــی هــای  ه یاخــتالالت روان
شخصیتی با بخشایش و رضایت زناشویی در بیمـاران مبـتال بـه             

PTSDو ســایر بیمــاران روانــی و همچنــین جمعیــت بهنجــار  .
 ریزی برنامه هـای درمـانی مبتنـی بـر مـداخالت             سرانجام طرح 

بخشایش و برنامه های زوج درمانی در زوجهای مردان مبتال به           
  .اختالل استرس پس از سانحه

  

  تشکر و قدردانی 
 از مسئولین پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثـارگران شـیراز و روان            
شناسان محترم بیمارستان اعصاب و روان جنت به واسطه همکاری 

  . میمانه شان با محقق درانجام پژوهش حاضر تشکر می شودص
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Abstract  

 
Forgiveness and marital satisfaction in combat veterans 

 with post traumatic stress disorder and their wives 
 

Nateghian S, Mollazadeh J. MD, Gudarzi MA. MD, Rahimi CH. MD 
 
  

ntroduction: Stress caused by various events such as war is regarded as one of the factors 
threatening mental heath. Stressful life events and theirs consequences may result in post 

traumatic stress disorder (PTSD) which, in turn, will cause destructive effects, including marital mal-
adjustment between couples. However, factors such as positive psychological sub-components, 
including forgiveness will have positive effects on symptoms of PTSD. The present research aims at 
predicting marital satisfaction in men suffering from PTSD and their wives, based on severity of PTSD 
symptoms in men and the rate of forgiveness shown by partners. 

Methods and Materials: In order to achieve the objectives of the research, first 103 patients under 
treatment in Jannat specialized hospital for psychiatric patients in Shiraz were chosen. In the next step, 
they were assessed through PTSD Scale. Based on the cut-off point by this scale, 42 of the patients and 
their spouses were selected in order to be assessed for forgiveness and marital satisfaction through 
forgiveness, and dyadic marital adjustment scales. Finally, the data was analyzed by stepwise 
regression method. 

Results: The results showed that the higher score in forgiveness and the lower severity of PTSD 
symptoms can predict marital satisfaction in men suffering from PTSD and their wives. 

Conclusion: The findings of this research are in agreement with other studies conducted in various 
group particularly in combat related PTSD. This study emphasizes the role of forgiveness desire in 
increasing marital satisfaction and adjustment among combat related PTSD patients and their wives. 
The results of this study can be used to design and formulate programs and marital interventions based 
on forgiveness training for partners.  

Keywords: Forgiveness, Marital satisfaction, Post traumatic stress disorder 
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