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 هاي آن و سالمت رواني در زوجين عادي  مقايسه بخشودگي و مؤلفه

  و در شرف طالق شهر اصفهان
  

  4محسن معروفي، 3، اصغر آقايي2، شيما مصري پور1سميه كريمي
  

  
   چكيده

مقايسـه بخشـودگي و   اين هدف  .باشد تواند بر ابعاد سالمت روان زوجين و در نهايت خانواده مؤثر هاي بخشودگي مي مؤلفه بررسي :زمينه و هدف
  .بود هاي آن و سالمت رواني در زوجين عادي و در شرف طالق شهر اصفهان لفهؤم

تعداد  گروه طالق و) زوج 100(نمونه پژوهش از دو گروه متشكل از گروه زوجين عادي  .استمورد و شاهد از نوع  اين پژوهش :ها مواد و روش
كننـدگان بـه     و گـروه دوم نيـز از بـين مراجعـه    ) هـا  پـارك (صورت تصادفي از بين مراجعين به مراكز تفريحي به گروه اول زوجين . بودند) زوج 100(

 Family Forgivenessايـ  FFS(هـاي آن از پرسشـنامه بخشـودگي    شـودگي و مؤلفـه  بخ براي سـنجش . مراكز طالق شهر اصفهان انتخاب گرديدند

Scale(  و براي سنجش سالمت روان از پرسشنامه سالمت روان )G H Q اي General Health Question( استفاده شد.  
درك واقـع بينانـه، تصـديق    (هـاي آن   لفـه ؤ،نشان داد كه ميزان بخشـودگي و م  (MANOVA)نتايج حاصل از تحليل واريانس چند عاملي  :ها يافته

ايـن يافتـه در   . داري باالتر از زوجين طالق است در زوجين عادي بطور معني) خطا، جبران عمل ارتكابي، دلجويي كردن، احساس بهبودي و سبكبالي
نيز به دست ) جسماني، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در كنش اجتماعي، افسردگي اساسي يمعال(هاي آن  ارتباط با سالمت روان و خرده مقياس

  .آمد
ز يتواند حـا  در مجموع نتايج پژوهش حاضر مؤيد آن است كه،توجه به ميزان بخشودگي و سالمت رواني زوجين در موارد ارجاعي براي طالق مي :گيري نتيجه

  .اهميت باشد
  بخشودگي، سالمت رواني، طالق :ي كليديها واژه

مقايسه بخشودگي و سالمت رواني در زوجين عادي و در شرف طالق  عدم .آقايي اصغر، معروفي محسـن  مصري پور شيما،، كريمي سميه: ارجاع ت
  260-252): 4(11؛ 1392مجله تحقيقات علوم رفتاري . شهر اصفهان
  7/7/1392: پذيرش مقاله              9/10/1391 :دريافت مقاله

  مقدمه
ثر از عوامل متعددي است، اگر چه اين أرواني افراد مت سالمت 

گيرند ولي در  عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار مي
بدين معني . ثر از يكديگر استأواقع اين موضوع چند وجهي مت

رواني افراد كه به علت شرايط محيطي يا عوامل فردي تعادل 
ثير أو هر چه شدت اين عوامل زيادتر باشد، تدچار تغييراتي شده 

   رواني از آن جهت كه رابطه سالمت .بيشتر خواهد بود آن
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  سميه كريمي و همكاران

 - هاي رواني و آسيب "اجتماعي –عملكرد فردي"مستقيمي با 
سازمان . دارد، از اهميت زيادي برخوردار است "اجتماعي

بهداشت جهاني خانواده را به عنوان عامل اجتماعي اوليه در 
درست به  ).1( افزايش سالمتي و بهزيستي معرفي كرده است

تواند فوايد زيادي داشته  هاي سالم مي همان اندازه كه ازدواج
روي سالمت  منفيتواند نتايج  مي نيزهاي ناسالم  باشد، ازدواج
. سالمت روان داراي ابعاد مختلفي است . بگذارد رواني افراد

رواني را  سالمتانجمن بهداشت رواني كانادا در يك ديد جامع 
هاي مربوط  مربوط به خود ، نگرش هاي نگرش"در سه قسمت 

  .كند تعريف مي "به زندگي طهاي مربو به ديگران و نگرش
ه شده كه يارا» سالمت روان«تاكنون تعاريف متعددي از 

كيد ورزيده أتماميت و يكپارچگي شخصيت ت، همگي بر اهميت 
  .اند

 Chauhanss ؛پذيري حس مسئوليت - (پنج الگوي رفتاري - 
 -  ؛هاي شخصي ارزش - ؛مداري هدف - ؛ حس اعتماد به خود

 استتوضيح داده در ارتباط با سالمت روان  ،فرديت و يگانگي
)1(. 

 ventiseداند كه  سالمت روان را وابسته به هفت مالك مي
  :عبارتند از

فقدان  - رهايي از نگراني و گناه؛  - رفتار اجتماعي مناسب؛  - 
خويشتن  - كفايت فردي و خودمهارگري  - بيماري رواني؛

يافتگي و سازماندهي  توحيد –پذيري و خودشكوفايي؛ 
  .پذيري نگري و انعطاف گشاده - شخصيت؛ 

مطالعات نشان داده است دو جنبه مهم از سالمت روان يعني 
 يايت از زندگي در ارتباط با بخشودگعاطفه مثبت و رض

(Forgiveness)   2(است.(  
مي توان به اين نتيجه رسيد كه  با كمي دقت به تعاريف فوق،

هاي سالمت رواني به  براي دست يابي به چند مالك از مالك
  .باشد  است نياز مي "بخشودن"آن چيزي كه مفهوم 

ناپذير است اما چه  در اختالفات زناشويي بخشودن امري اجتناب
  مقدار و به چه كيفيت ؟ 

اختالفات زناشويي به دليل طرز تلقي متفاوت از مفهوم  
ه شده از بخشودگي حاكي يبررسي تعاريف ارا.بخشودگي است 

از آن است كه بخشودگي يك عمل اخالقي نيست بلكه يك 

محققان پس از . هايي است  يند است و داراي انواع و مؤلفهافر
ليفي درباره بخشودگي، پنج حيطه أاكثر آثار تحقيقي و تمطالعه 

بخشودگي را تعيين كردند كه در ساخت مقياس سنجش 
اين ابعاد يا خرده . بخشودگي در خانواده آن را به كار گرفتند

بينانه  درك واقع) 1هاي آزمون عبارتند از خرده مقياس  مقياس
) 5كردن دلجويي  )4) اشتباه(جبران عمل ) 3 خطا تصديق) 2

  .)3. (احساس بهبودي و سبكبالي
هاي اخير احساس امنيت، آرامش، روابط صميمانه ميان  در سال

اي    ها به گونه زن و مرد رو به سستي گراييده است و خانواده
ي  طبق گفته.اند فزاينده با نيروهاي ويرانگر روبرو شده

,Fowers , Mantel., Olsenl  و ميزان طالق روبه فزوني
  .)4( است

به يقين شد از سالمت رواني بيشتري برخوردار بافرد هرچه 
با  زوجين مي توانند.  كمتر خواهد بود ويپذيري  آسيب

هاي بيشتري  به موفقيت ،برخورداري از سالمت فكر و روان 
بين فردي و اجتماعي و پيش بر مشكالت  و بيش ازبرسند 

از اين ق آيند بدين منظور برخورداري يخانوادگي خود فا
هايي از  توان آنها را در كشف و پرورش توانمندي توانمندي مي

  .قبيل بخشودگي نقش بسزايي داشته باشد 
هاي بخشودگي مي تواند  شناخت و تعيين مؤلفه نمايد بديهي مي

  .بر ابعادي از سالمت روان فرد و در نهايت خانواده مؤثر باشد
لذا با بررسي تحقيقات مختلف سعي شده است به اين پرسش 
پاسخ داده شود كه آيا ميزان و نوع بخشودگي بر سالمت روان 

  زوجين مؤثراست ؟ 
Jeni L. Burnette   وRenae Franiuk   در تحقيقات خود
هاي فردي در باورهاي مربوط به ماهيت  نشان دادند كه تفاوت

بيني كند  ميزان بخشودگي را پيش تواند رابطه و معناي رابطه مي
همچنين نشان دادند كه اگر فردي همسر خود را متناسب با .

آل در ذهن خود بداند ميزان بخشودگي در  شرايط شريك ايده
   ).5(وي بيشتر خواهد بود 

Orth  و همكاران در تحقيقي نشان دادند كه تغييرات بين فردي
ازگاري همبستگي در بخشودگي به طور مثبت با تغييرات در س

كند اما  آنها معتقداً سازگاري ،بخشودگي را تسهيل مي. دارد
   .)6(كند   بخشودگي سازگاري را تسهيل نمي
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  ...مقايسه بخشودگي و سالمت رواني در زوجين عادي

Toussaint  و همكاران در پژوهش خود يافتند كه بخشودن
خود و ديگران به طور منفي جستجوي بخشودگي به طور مثبت 

بخشودن خود و ديگران با نااميدي . با افسردگي همبستگي دارد
اي نشان دادند  ها با تحليل واسطه آن.نيز همبستگي داشته است

 كه نا اميدي واسطه رابطه بين بخشودن خود و ديگران با
رابطه ) تأييد كننده(ها نشان دهنده    افسردگي است كه اين يافته

  ). 7(بخشودگي با سالمت روان است 
Maltby  و همكاران در تحقيقي اعالم داشتند بخشودگي با

  . سالمت روان همبستگي بيشتري دارد
دهد كه  شناسي اجتماعي نشان مي چندين مطالعه روان

شناسي  روندهاي جامعهبخشودگي با رويدادهاي اجتماعي و 
ها كه با  گيرد به خصوص اعترافات و عذرخواهي شكل مي

شوند بخشودگي را  عاليم قابل مشاهده پشيماني همراه مي
  .)8( انگيزانند  بيشتر مي

F.Gibons  طي تحقيقات نشان داد مشاوره  2000در سال
بخشودگي سطح خشم ، اضطراب، افسردگي مددجويان را 

 ). 9(دهد   كاهش مي
و كافمن  1993نتايج مشاهدات وي با تحقيقات هانتر در سال 

  ).10(باشد  همخوان مي 1995در سال 
دارد عدم بخشايش با سالمت  اي بيان مي فرهوديان در مقاله

  ).11( تر همبستگي دارد روان ضعيف
سيف و بهاري رابطه بين بخشودگي وسالمت رواني زوجين 

هاي  رد بررسي قرار داده است و يافتهدانشجو وغير دانشجو را مو
حاصل از اين تحقيق نشان داد كه بين بخشودگي و سالمت 

داري بين مدت زمان ازدواج و  رواني در زوجين رابطه معني
ميزان بخشودگي رابطه معكوس و همچنين بين سن و ميزان 

   ).10( داري وجود ندارد بخشودگي زوجين رابطه معني
قياس سنجش بخشودگي در خانواده همچنين سيف و بهاري م

)FFS هاي ايراني  را در خانواده) ساخته پوالر و همكاران
هنجاريابي كردند و نتيجه گرفتند كه مقياس سنجش 

بخشودگي . بخشودگي از پايايي و روايي مناسبي برخوردار است
و سالمت روان دو متغير تأثيرگذار بر روابط بين فردي مؤثر 

الزم است اين دو متغير در زوجين عادي و زوجين است بنابراين 
در شرف طالق مورد ارزيابي قرارگرفته تا مشخص شود چه 

تفاوت كمي و كيفي از لحاظ اين متغيرها بين اين دو گروه 
محققان نشان دادند كه بخشودگي و سالمت روان . وجود دارد

تواند در طول زندگي دستخوش تغييراتي شود اگر  مي
ن دست بتواند ، مؤثر بودن اين متغيرها را در هايي از اي پژوهش

توان با آموزش و  كيفيت روابط زوجين نشان دهد پس مي
درمان اين متغييرهارا افزايش داده تا مشكالت بين فردي 

  ).12( ها پيشگيري شود كاهش يافته يا از بروز آن
  

  ها مواد و روش
پژوهش  جامعه مورد نظر در .است شاهد  - موردپژوهش حاضر 

هاي مرداد ، شهريور و مهر  شامل زوجيني بود كه در ماه حاضر
ساكن شهر اصفهان بودند و به دو گروه تقسيم شدند،  1388سال 

منظور زوجيني (گروه اول شامل زوجين عادي شهر اصفهان 
و گروه ) باشند است كه ازدواج كرده و در حال زندگي مشترك مي

ظور زوجيني است كه براي من(دوم شامل زوجين در شرف طالق 
  ). اند  طالق به مراكز مشاوره و قضايي شهر اصفهان مراجعه كرده

   حجم نمونه - 
ها  فرمول كوكران يكي از پركاربردترين روشباتوجه به اين كه 

  ).13( براي محاسبه حجم نمونه آماري است
 250با استفاده از فرمول فوق حجم برآوردي براي اين پژوهش 

زوج  160نمونه را به دو گروه، ن گرديد و پژوهشگران يزوج تعي
هاي   زوج در شرف طالق تقسيم كرده و پرسشنامه 160عادي و 

كه از اين . براي هر دو گروه اجرا شد و سالمت روان بخشودگي
زوج در شرف طالق  100پرسشنامه زوج عادي و  100بين، تعداد 
  .گذاري و تفسير به دست آمد قابل نمره

  گيري ي نمونه  ه شيو - 
از بين مراكز مشاوره و طالق شهر اصفهان تعدادي مركز به 
صورت تصادفي انتخاب شدند و سپس زوجين مراجعه كننده را 

هاي ياد شده  و پرسشنامهبه صورت در دسترس انتخاب كردند 
براي انتخاب زوجين عادي ، شهر  .شد اجرا زوج 160درمورد 

منطقه تقسيم گرديده و از هر منطقه پارك بزرگي  4اصفهان به 
زوج حاضر در  160ها در  پرسشنامهدر نظر گرفته شد و 

  . هاي مورد نظر اجرا شد پارك
  آوري اطالعات و جمع گيري  ابزارهاي اندازه
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  سميه كريمي و همكاران

ه كه ب) پوالرد و همكاران( پرسشنامه مقياس سنجش بخشودگي 
هنجاريابي و  وسيله سيف و بهاري براي خانواده هاي ايراني

برآورد گرديد كه در حد عالي  84/0سازي شد و پايايي آن  ميزان
درك  - 1: است ) بعد(خرده مقياس  5است اين مقياس ، داراي 

 - 4جبران عمل ارتكابي ؛  - 3تصديق خطا ؛  - 2واقع بينانه ؛
  .كبالي احساس بهبودي و سب - 5دلجويي كردن ؛ 
پرسش و دو بخش دارد كه بخش نخست  40اين پرسشنامه 

هاي اصلي  ، ميزان بخشودگي را در خانواده)20تا  1پرسش هاي (
، ميزان ) 40تا  21هاي  پرسش(و بخش دوم  ،) والدين(

  .سنجد  مي) همسران(اي  هاي هسته بخشودگي را در خانواده
اي است  چهارگزينهپرسش  8همچنين ، هرخرده مقياس داراي 

ميانگين نمرات . امتياز دارد 4)امتياز و گزينه د 1)كه گزينه الف 
نمرات باال در . است  5/23و انحراف معيار آن  6/12اين مقياس

تر و نمرات  ي ميزان بخشودگي بيش دهنده اين مقياس نشان
يعني .دهنده بخشودگي كمتر است  پايين در اين مقياس نشان

فهمد  آورد يعني مي بينانه مي يي در درك واقعنمره باالكسي كه 
در مالك .را رنجانده است) طرف مقابل( چه زماني همسرش

تواند درد  تصديق خطا نمره باال مؤيد آن است كه فرد خاطي مي
همچنين .و رنجي را كه براي قرباني ببار آورده است درك كند

داند  مينمره باال در مالك جبران عمل ارتكابي يعني فرد خاطي 
كه اگر كسي را رنجاند بايد از قرباني عذرخواهي كند و همچنين 

در مالك دلجويي . داند قرباني پذيرش عذرخواهي را ضعف نمي
كردن خاطي و قرباني پس از عذرخواهي به هم نزديكتر شده و 

و در احساس بهبودي پس از . كنند همديگر را بهتر درك مي
. كنند ساس فشار و ناراحتي نميها ديگر اح ناماليمات و ناراحتي

در كل نمره باال در بخشودگي مؤيد باالبودن ميزان بخشش و 
 ).3(پايين بودن آن نشانه كم بودن ميزان بخشش است 

سوال در مورد سالمت  28پرسشنامه سالمت روان شامل 
 7و هر خرده مقياس خرده مقياس  4داراي است كه  عمومي
  :است  سؤال

 - 3اضطراب و اختالالت خواب - 2) جسماني(هاي بدني  نشانه- 1
 افسردگي اساسي - 4 )نارساكنش وري اجتماعي(كاركرد اجتماعي

. 

 ( )گلدبرگ و هيلر(عمومي روان رسشنامه سالمت پ
Goldberg & Hiller G H Q ياGeneral Health 

Question(:  توسط سؤالي سالمت عمومي  28پرسشنامه
مراكز درماني و جامعه طراحي شد گلدبرگ براي بيماران رواني در 

  :شود  ها توجه مي در اين پرسشنامه به دو طبقه اصلي از پديده
  .وري سالم   ناتواني فرد در برخورداري از يك كنش - 1
  .كننده هاي جديد با ماهيت معلول ه بروز پديد - 2

  :است  سؤال 7و هر بعد  بعد 4داراي اين آزمون 
  . 7تا  1از سؤال ) جسماني(هاي بدني  نشانهبعد  - 1
  . 14تا  8از سؤال اضطراب و اختالالت خواب  بعد- 2

 15از سؤال ) وري اجتماعي نارساكنش( كاركرد اجتماعي بعد - 3
 . 21تا 

 . 28تا  22از سؤال  افسردگي اساسي بعد - 4

 3هر پرسش چهار گزينه دارد كه صفر امتياز به گزينه الف و  
  . شود  مي امتياز به گزينه د داده

، و پايايي آن  23نامه در مطالعات داخلي   برش اين پرسشنقطه 
 .برآورد شده است ) مير خشتي(درصد  92تا ) هومن(درصد  84از 

پاالهنگ بهترين نقطه برش در زنان با ميزان حساسيت، ويژگي 
را  درصد16، درصد78، درصد 88و ميزان كلي اشتباه به ترتيب 

الي سالمت ؤس 28پايايي پرسشنامه . كند ذكر مي 21نمره 
نشان  درصد91گيري از ضريب پيرسون در سطح  عمومي با بهره
 ).14(داده شده است 

  :ها   روش اجرا و تجزيه و تحليل داده
 16SPSSافزار  هاي پژوهش با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده

 تحليل واريانس چندعامليو از روش  انجام گرفت

(MANOVA):  به منظور بررسي اختالف چند ميانگين از چند
  .شده استاستفاده شده  يادجامعه آماري 

  
  ها يافته

بخشودگي و ميزان  هدف اين پژوهش مبني بر اين بودكه، بين
هاي آن در زوجين عادي و در شرف طالق شهر اصفهان  مؤلفه

تفاوت وجود دارد، براي تأييد فرضيه اول و دوم پژوهش مبني 
هاي آن در زوجين عادي و  بخشودگي و مؤلفهميزان  بينتفاوت 
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در شرف طالق شهر اصفهان و تفاوت بين سالمت رواني و 
هاي آن در زوجين عادي و در شرف طالق با مرور جداول  مؤلفه

  .زير تأييد اين موارد مورد بررسي قرار خواهد گرفت 
 هاي دموگرافيك براي مقايسه دو گروه عادي ويژگي 1در جدول 

متغيرهاي بخشودگي و  2در جدول . و طالق ارايه شده است
سالمت روان در دو گروه عادي و در شرف طالق با هم مقايسه 

 .شده و نتايج آن آورده شده است

  
  هاي دموگرافيك مقايسه دو گروه عادي و طالق ويژگي. 1جدول 

 استانداردانحراف  ميانگين تعداد  گروه

 27464/0  1489/33  188 سن عادي

  09011/1 2400/1 200 تعداد فرزند 
  30431/102 0000/124 200 مدت ازدواج 
 85350/8 2450/34  200 سن طالق

  05768/1 8700/0 200 تعداد فرزند 
 25934/88 5900/94  200 مدت ازدواج 

  
  متغييرهامقايسه . 2جدول

  

 مجموع مجذورات وابسته ريمتغ منبع
درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F توان آزمون اندازه اثر  معني داري  

بخشودگي 
عادي و در (

 )شرف طالق

 940/0  040/0  000/0  46/12  21/108  1 21/108 بعد درك واقع بينانه

  000/1  235/0  000/0 79/91  48/1197 1 48/1197 بعد تشخيص و تصديق
 810/0 026/0  005/0 10/8  85/75 1 85/75 تاوان غرامت

 000/1  252/0 000/0 24/100  33/821 1 33/821 دلجويي و اصالح عمل

  000/1  420/0 000/0 90/215  75/1209 1 75/1209 احساس بهبودي
 000/1 297/0 000/0 83/125  82/13725 1  82/13725 بخشودگي

 سالمت روان

عادي و  (
 )طالق

 935/0  33/0 001/0 15/12 23/225  1  23/225 عالئم جسماني

 990/0 050/0 000/0 55/18  07/478 1  07/478 اضطراب و اختالل خواب

 000/1  109/0 000/0 65/43  36/360 1  36/360 كاركرد اجتماعي

 000/1 095/0 000/0 52/37  39/1135 1  39/1135 افسردگي اساسي

 000/1 087/0 000/0 04/34 48/8019 1  48/8019 سالمت روان

  
  

  گيري بحث و نتيجه
ازدواج موفق باعث ارضاي بسياري از نيازهاي جسماني و رواني 

ويژه فرزندان ه شود و در صورت شكست، زن و شوهر ب افراد مي
شوند، عوامل متعددي منجر به  با ضربه رواني شديدي روبرو مي

شود كه ميزان بخشودگي نيز جزئي از اين  و طالق مي شكست

هايي كه از سوي پيشگامان  عليرغم تالش. باشد عوامل مي
سالمت رواني در جهان به منظور تأمين هرچه بيشتر سالمتي 

توان گفت كه در ابتداي راه بوده و در  عمل آمده است هنوز مي به
د امكانات قابل واقع يكي از اهداف مربوط به سالمت رواني، ايجا

قبول براي تأمين يك زندگي انساني در هر فرد است، انساني كه 
  .از نظر فيزيكي و رواني اجتماعي در امنيت كامل به سر مي برد
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هاي آن و  اين پژوهش به منظور مقايسه بخشودگي ، مؤلفه
سالمت رواني در زوجين عادي و در شرف طالق شهر اصفهان 

  . انجام شد
رآيندهاي روان شناختي و ارتباطي براي افزايش بخشش يكي از ف

سالمت روان و التيام آزردگي است كه الزمه رشد ارتباطي، 
هاي  عاطفي، روحاني، و جسماني انسان است و بر بيشتر شاخص

و روابط بين  سالمت روان، كه در افزايش خشنودي از زندگي
ينه با توجه به اين كه پيش. گذارد ثيرميأند، تهست ثرؤم فردي

بيشتر تحقيقات در يك گروه و بصورت دهد  پژوهشي نشان مي
تا با بررسي  پژوهش حاضركوشيدفردي صورت پذيرفته است 

زوجين عادي و در شرف وي ررودگي و سالمت روان ببخش
ها  نتايج تجزيه و تحليل داده. طالق به نتايج جالبي دست يابد

در زوجين هاي آن  لفهؤبخشودگي و مميزان  بيننشان داد كه 
اين در  عادي و در شرف طالق شهر اصفهان تفاوت وجود دارد

درك  - هاي بخشودگي فهؤلهاي مبني بر م بررسي زير گروه
احساس  - دلجويي  - اشتباه(جبران عمل ارتكابي  - بينانه واقع

كه  مشاهده شدنيز مورد ارزيابي قرارگرفت و ) بهبودي يا سبكبالي
داري  گروه عادي به طور معني هاي آن لفهؤاز نظر بخشودگي و م

به عبارت ديگر زوجين . باالتر از گروه در شرف طالق هستند
لم ودرد فاصله بگيرند و از أتر مي توانند از ت گروه عادي راحت

هاي عاطفي كه ناشي از حوادث غيرمنصفانه است، جلوگيري  زخم
به عبارتي، به فراموشي سپردن و خالص شدن از . كنند

د نسبت به وقايع قبلي در زوجين عادي بهتر هاي تن احساس
دست آمده از پژوهش حاضر ، نشانگر آن   هاي به يافته. است

است كه از بين پنج مؤلفه بخشودگي، درك واقع بينانه، تشخيص 
ها  و تصديق و دلجويي كردن، در گروه عادي باالتر از بقيه مؤلفه

دي، آگاهي بوده كه شايد نشان از اين داشته باشد كه گروه عا
لم و آزرده خاطر و چه زوج أچه زوج مت(دروني رواني بيشتري 

لم شده است دارد و اين امر أاي كه موجب رنج و ت از واقعه) خاطي
دهد و وي  زوج خاطي را در موقعيت تشخيص و تصديق قرار مي

دارد تا بين انتقام و دلجويي كردن و عمل ابراز ندامت،  را برآن مي
هاي اين پژوهش حاكي از آن است  يافته. مايد يكي را انتخاب ن

شود كه  در گروه زوجين عادي ، زوج خاطي بيشتر ترغيب مي

دلجويي كردن را انتخاب نمايد ، اما در گروه در شرف طالق 
بينانه از جراحت عاطفي به دليل پايين  رغم وجود درك واقع علي

 بودن تصديق و تشخيص كه در اصل به معني پذيرفتن ايجاد
مشكل است ، دلجويي كمتري از طرف زوج خاطي مشاهده 

سفانه چون أوي احتماالً تنها به فكر جبران است كه مت. گردد  مي
تصديق و تشخيص درستي از جراحت ندارد عمل جبران ، منجر 

هاي تشخيص ،  لفهؤميانگين م. شود به احساس بهبودي نمي
يافته تا اين . تصديق و احساس بهبودي مؤيد اين فرضيه است

هاي رانسلي ، مك كاالف فينچام و  حدي با نتايج پژوهش
استون، رانسلي، فينچام، پيلري و ردكاليا، حسيني، و افخمي 

ها به اهميت بخشودگي و  در تمام اين پژوهش. باشد همسو مي
  ).15- 17(اثر آن در رضايت زناشويي اشاره شده است 

هاي آن در  لفهؤم همچنين نتايج نشان دادكه بين سالمت رواني و
. زوجين عادي و در شرف طالق شهر اصفهان تفاوت وجود دارد

اضطراب و  - جسماني يمعال(هاي سالمت روان  خرده مقياس
نيز ) افسردگي اساسي - اجتماعي  وري نارسا كنش - اختالل خواب

مورد توجه قرارگرفت و نتايج نشان داد كه از نظر سالمت روان و 
داري در وضعيت بهتري  ي به طور معنيهاي آن گروه عاد لفهؤم

م يبه عبارت ديگر عال. از گروه در شرف طالق قرار دارند
جسماني، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در كنش اجتماعي و 

داري كمتر از  افسردگي اساسي در زوجين عادي به طور معني
در گروه درشرف طالق اختالل . باشد زوجين در شرف طالق مي

 صهردگي اساسي و مشكل در روابط اجتماعي بخواب و افس
داري باال بوده كه اين نشان دهنده، آن است كه  ورت معني

تعارضات زناشويي اين گروه را مستعد براي ابتال به افسردگي، 
اين . كند  اضطراب و مشكالت خواب و مشكالت بين فردي مي

 هاي مالتبي، رانسلي، هيل، مك يافته تا حدي با نتايج پژوهش
كاالف، جان، فينچام و استون، سيف و بهاري و خداياري فرد 

همسو بابادي  ناطقيان و خوشكام، ساماني، پژوهش صادقي،
  ). 18 - 26(باشد   مي

دهد كه تحصيالت دانشگاهي بر درك  اين پژوهش نشان مي
واقع بينانه تأثير به خصوصي دارد و مشكالت در روابط زوجين در 

شايد  .بينانه دارد بيشتري بر درك واقع كرده تأثير زوجين تحصيل
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هاي  اي همچون ويژگي اين امر به دليل وجود متغيرهاي واسطه
خواهي و  آل آرمانگرايي و ايده هاي شناختي ، تحريف شخصيتي ،

هاي ديگري تأثيرهاي  توان در پژوهش باشد كه مي مي... 
اي چنين متغيرهايي را در رابطه با بخشودگي و كيفيت  واسطه

همچنين تشخيص و . روابط بين فردي مورد بررسي قرار داد
تصديق،در زوجين در شرف طالق و عادي با هم تفاوت 

داري دارد اما تحصيالت دانشگاهي در اين امر تأثيري  معني
به طوري كه زوجين در شرف طالق كمترين ميزان .نداشته است 

  .اند  تشخيص وتصديق را داشته
دگي بيشتري براي پرداخت غرامت و زوجين دانشگاهي عادي آما

تاوان مشكل دارند يعني احتماالً گروه دانشگاهيان عادي هرگاه 
اند براي عذرخواهي و پس دادن  احساس كنند همديگر را رنجانده

هاي به عمل آمده پژوهش مشابهي در   در بررسي.اند  تاوان، آماده
  . اين زمينه يافت نشد

ودگي تأثير چنداني ندارد كه بطور كلي تحصيالت بر ميزان بخش
البته اين پژوهش با بخشي از پژوهش سيف و بهاري همسو 

  .باشد  مي
همچنين در ميزان سالمت روان در دو گروه عادي و در شرف 
طالق تفاوت وجود دارد بطوري كه سالمت روان گروه 
دانشگاهيان عادي از همه باالتر بوده در گروه دانشگاهيان در 

  .ن ميزان سالمت روان مشخص شدشرف طالق كمتري
  

  تشكر و قدرداني 
جناب آقاي  زاده و ، دكتر فاتحي زهره عالالدينيدكتر  از خانم

در مركز طالق اورژانس  عزيزو همكاران  اسماعيل هونجاني
كه در انجام اين پژوهش بسيار  اجتماعي بهزيستي اصفهان

  .گزاريمنمودند سپاس انهمراهيم
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Abstract  
Aim and Background: The purpose of this study was comparison of forgiveness and its components 
together with mental health in normal and ongoing divorce couples in Isfahan. 
Methods and Materials: The population is consisted of couples who lived in Isfahan city in 1387 (2009). 
100 normal couples were selected randomly from 4 parks  in four regions of city and 100 at-divorce 
couples were selected randomly from couples who referred to divorce centers in Isfahan. Forgiveness and 
its components was measured by forgiveness scale (FFS) and mental health was measured by General 
Health Questionnaire (GHQ)  
Findings: The results of a factor analysis of variance (MANOVA), showed that forgiveness and its 
components (Recognition, Reparation, Restitution, Resolution) significantly higher than in normal 
couples. The couple's divorce. The findings related to mental health and its subscales (somatic symptoms, 
anxiety and insomnia, social dysfunction, major depression) were obtained. 
Conclusions: The results of this study confirm that, in cases referred for mental health and the relief of 
divorce can be very important. 
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