
مقایسه وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، 

هایی بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در زوج

سال  10-3های سال ازدواج کرده و زوج 1-2

 ازدواج کرده
 2، حسن حیدری1مینا سرلک

 31/6/1395تاریخ پذیرش:   _ 22/12/1394تاریخ دریافت:  چکیده

از این پژوهش مقایسه وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین  هدف: هدف
ساا   10-3هاای کارد  و زوج ساا  ازدواج 2-1هاایی فردی و کیفیت زندگی در زوج

ای بود. باه ایان مقایسه -پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی روش:ازدواج کرد  بود. 
ین ساا  ازدواج کارد ا از با 10تاا  3زوج  30تا دو سا  و  1زوج  30زوج ) 60منظور 

شاادند و بااه انخخااا   در دسااخر گیری هااای شسرسااخای  بااین بااه رو  نبونااهزوج
فاردی و کیفیات های وضعیت زناشویی، بخشاودگی فاردی، بخشاودگی بینپرسشنامه

نخاای  ها: یافته  مسخقل تحلیل شاد. t با اسخفاد  از آزمویها زندگی پاسخ دادند. داد 
هاایی کاه سا  از ازدواجشای گذشخه بود نسبت به زوج 10تا  3هایی که زوجنشای داد 

گی وضعیت زناشاویی، بخشاودسا  از ازدواجشای گذشخه بود نبرات باالتری در  2تا  1
 ا.p<01/0)انااد  فااردی و کیفیاات زناادگی بدساات آورد فااردی، بخشااودگی بااین

دگی زناشاویی، بخشاومخغیرهای وضعیت نخای  پژوهش حاضر نشای داد  گیری:نتیج 
  فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی از جبله مخغیرهایی هسخند کاه  ازدواج

هاا آیها در و با افزایش مدت زماای ازدواج زوجاین ایان سااز  گذاردتأثیر میها بر آی
 افزایش  واهد یافت.

                              
 .رانیا ن،یخم اسالمی، دانشگاه آزاد ،نیخمواحد ،  ییارشد مشاوره و راهنما یآموخته کارشناسدانش. 1

دانشدگاه  ،نیخمدواحدد ،  گروه مشاوره ،دانشیاری تخصصی مشاوره خانواده، دکتر)نویسنده مسئول( . 2

 .Heidarihassan@yahoo.com.رانیا ن،یخم اسالمی، آزاد
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ضاعیت کیفیت زندگی، بخشودگی فردی، بخشودگی باین فاردی، و: های کلیدیواژه
 ناشوییز

 مقدمه

(. 1386شدود )احمددی، آغداز میتشکیل خانواده و ارتباطات زناشدویی ادا ازدوا  

زمانی که زن و شدوهر از زنددگی زناشدویی خدود ر دایت داشدته ااشدند، خدانواده از 

 ادا مسدا ل و مشدکالت اده درسدتی توانندمیشود و آنان استحکام خوای ارخوردار می

ای از ه(. در واقد  اگدر مام د1384امان امانند )موسوی، ها در ارخورد کنند و از آسیب

تواننددد ادیددای سددالمتی کنددد. هددای سددا م و مت ددادل ارخددوردار نباشددد، نمیخانواده

کنندد کدارکرد هایی که زن و شوهر اا هم تفاهم دارندد و احسدار ر دایت میخانواده

(. همچندین 1389کنندد )سداروخانی، تری داشته و نقدش خدود را ارتدر ایفدا میمناسب

ای است که محیط سا می ارای س ادت زن و شوهر و نیز محدیط خانواده سا م، خانواده

ه ادگداهی ازدوا  (. 1389سا می ارای ترایت فرزندان فدراهم آورد )ر دایی و نراقدی، 

گذارد آگداهی از شود و ار کیفیت زندگی زومین تاثیر میدالیل یدیده دچار مشکل می

از  گوناگون خبر یو حیطه هاها کیفیت زندگی افراد در اافت اهمیت ارزیاای و سنجش

تدر،  دهد که مسیر آن از رهیافت صرفاً طبی و پزشکی اه رهیافت ندوینتغییر مرمی می

 یفدرد است و ار روااط متقاال این یزیستی، روانی، امتمایی است. این ا گو چند ا د

ام در آن انجدها که ف ا یت یاا رفتار خواهند یا ااید انجام دهد و نیزهایی که میف ا یت

ادا  اول زندگی اده د یدل یددم آشدنایی کدافی یگیرند اشاره دارد. زومین در گام هامی

قل یکدیگر اا مسا لی دست اه گریبان هستند که االفاصله ا دد از شدروز زنددگی مسدت

آورد و گذارد و کیفیت زندگی را پدایین مدیکند و ار ر ایت زناشویی تاثیر میاروز می

 انیان خانواده را سست می نماید.

. یکدی از ایدن یوامدل و د یت زناشویی تأثیر می گذارند یوامل مت ددی در رااطه

کده یدا  ی زناشدوییاست. و  یت زناشویی ارزیداای کلدی از کیفیدت رااطده 1زناشویی

                              
1. Marital status. 
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ی یاشقانه )ر ایتمندی( یا غیریاشقانه )یدم ر دایتمندی( کندونی فدرد اسدت و رااطه

تواند ان کاسی از میزان نین ر ایت زناشویی که یک و  یت زناشویی است و میهمچ

یوامدل واسطه اسدیاری از ه ترکیبی از خشنود اودن ا شادی افراد از رااطه زناشویی و یا

اخش را اه ینوان یدک توان و  یت زناشویی ر ایتمختص رااطه زناشویی ااشد. می

آیدد الکده مسدتلزم خود اده ومدود نمیاهخودشناختی در نظر گرفت که موق یت روان

(. از سددویی 2010پددور، کیمیددایی و اف ددلی، تددالش هددر دو زو  اسددت )احمدددی، نبی

هدای ی ارزیاای کلی فرد است که در آن ویژگیزناشویی ر ایتمند نشان دهندهو  یت

ده کننزناشویی من کسهای منفی تقریبا ومود ندارند و یدم ر ایتمثبت اارز و ویژگی

نسبتا  مثبتهای های منفی اسیار اارز هستند و ویژگیآن ارزیاای است که در آن ویژگی

(. همچنددین 1389؛ ادده نقددل از ادداقری، 2000، 1ومددود ندارنددد )ارداددری، فیددنچم و اددی 

های ارزیستی درونی شامل نگدرش و  یت زناشویی ر ایتمند اه ینوان یکی از مؤ فه

های زنددگی، یت زنددگی خدود و یدا ارخدی از منبدهفرد، ارزیاای یمومی نسبت اه کل

زندگی خانوادگی و تجراه آموزشی است. طبق این ت ریف ارزیاای شدخص از  همچون

خود ممکن است اه شکل شناختی )ق اوت آگاهانه نسبت اه مواندب زنددگی( یدا اده 

 ی هیجانات و خلقیات ناخوشایند و خوشایند افراد در موامره ااصورت یاطفی )تجراه

زندگی خود( ااشد. اه این نحو که اگدر کسدی اغلدب از زنددگی خدود را دی ااشدد و 

خوشی را تجراه نماید، ارزیستی درونی ااال خواهد داشدت. ادریکس، اگدر از زنددگی 

پیوسته منفدی، د و هیجانات ی اندکی را تجراه نمایخود نارا ی ااشد و خوشی و یالقه

ارزیستی دروندی پدایینی اسدت. اندااراین  مثل خشم و ا طراب را احسار نماید دارای

شود، الکه اده ر ایت از و  یت زندگی یک صفت درونی و پایدار در نظر گرفته نمی

اش از اهمیدت تغییرات محیطی نسبتا حسار است و دیدگاه شخص در مورد ارزیسدتی

( 1388احددی و ارممندد )(. 2010، 2ارخوردار است )اهمتگو، سوامی و چدامرو زیادی

                              

1. Bradbury, R .,  Fynchem, F. D.,  & Bich, S. R. 

2. Ahmetogl,  G., Swami, V.,  & Chamorro, T. 
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زناشویی مانند ر ایتمندی زناشویی را ناشی از یوامل اسدیاری  موثر ار و  یت یوامل

ها تفکر و شناخت می ااشد. تفکرو شدناخت از مرمتدرین یوامدل داند که یکی از آنمی

در رواادط  (یقیدده دارد کده اخدتالل1389ااشدند. ا دیس)زناشویی میموثر ار ر امندی

ی رفتار همسر خود دارندد و نده دراارۀشوهر  زناشویی ناشی از ارداشتی است که زن یا

خود رفتار. در واق  ارداشت زن و شوهر از رفتار یکدیگر ایش از خود رفتدار در ادروز 

هدا مدوثر اسدت. شدناخت یدک مریدان و ها و ت امل آشفته در آنخشم و دیگر هیجان

ادا تدالش یااد و اه مرور زمان و ای است که اه صورت نسبی و مستمر تداوم میپدیده

رسدد کده اخدش محددودی از آن در قبدل از ازدوا  و تری میی کاملزومین اه درمه

 .شوداخش ایظم آن در زندگی زناشویی حاصل می

ا یرااطة مختل شده  یکخاتمه دادن اه  یو توانمند ارا یقو یاز سویی اخشش راه

و همکداران،  1نچدامیندد )فکیار را فدراهم مکط مصا حه اا فرد خطایاست و شرا کدردنا

ش داده و ت ار ات را اا خدرو  یرا افزا ییزناشو یتمندیتواند ر این میاناارا (.2003

یندوان یمدل مثبدت و  اده 2اهش دهد. اخشودگیک، ین از حلقه ت امل منفیاز طرف یکی

سدازی و هایی است کده افدراد در خدود دارندد. شناسدایی، ف المقبول از ممله پتانسیل

 های یلمی است تا اتوان ااصورت مداخله درمانی مستلزم تکیه ار یافتهاستفاده از آن اه 

ی تغییر و تحول الزم و افزایش کیفیت زندگی را در سیستم خانواده ها زمینهتومه اه آن

، فدرد نسدبت اده اخشش یک فرآیند است که در طدی زمدان(. 2001، 3فراهم کرد )هیل

های منفی مانند امتناب و انتقدام ط انگیزهکند و کمتر توسخاطی تمایالت مثبت پیدا می

(. کلید و قلب این ت ریف، این اسدت 2008، 4شود )اونو، مک کاال و روتارانگیخته می

که اخشش اه ینوان یک فرآیند تغییر در واق  مایگزینی تمایالت امتناای و انتقامی فرد 

                              
1. Fincham, F. D, & at al. 

2. Forgiveness. 

3. Hill, E. W. 

4. Bono, G., McCullough, M. E.,  &  Root, L. M. 
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تدوان گفدت اخشدش میگرا نسبت اه فدرد دیگدر اسدت. اندااراین های امتمازاا انگیزه

(. 2003، 1فردی است )اسدنایدر و تامسسدونفرآیندی درونی اا در نظر گرفتن روااط میان

آن را  یندیو د ی، امتمداییت چنددفرهنگیدمراوط اه اخشدش، هندوز ماه یهاژوهشپ

گرا و ممد  یهدامثال فرهنگ یمختلف )ارا یهارا مردم فرهنگیرده است؛ زکروشن ن

اددا گذشددت زمددان، افددراد  .(1389حمیدددی پددور، (از آن دارنددد یتمتفدداو کگددرا( درفرد

هایشان را اه سمت شخصی که مرتکب تجاوز شده اسدت تغییدر میدهندد. )مدک انگیزه

(. مدل انرایت ار این گفتده مبتندی اسدت کده اخشدش فرآینددی 2،2003کاالو و همکارن

)ااسدکین و شامل تغییراتی تدریجی در واکنشرای فرد نسبت اه شخص خطاکار اسدت. 

(. اخشودن یدک وییفده نیسدت الکده فراتدر از وییفده اسدت و در واقد  3،2004انرایت

ای اه فرد مت در  اسدت. از ایدن رو حسداب اخشدودن را اایدد از توان گفت هدیهمی

فراموش کردن، انکار، چشم پوشی و م ذور داشتن، مدا کدرد. اخشدودن ادا سدازش و 

یدا تی یک نفر دیگر نش اخالقی یک نفر اه ایااشد: اخشودن واکآشتی نیز متفاوت می

است، حال آنکه سازش و آشتی مستلزم این است که هر دو طرف اده احتدرام متقداالی 

رسدد ادا کیفیدت (. یکی دیگر از یواملی کده اده نظدر می2015، 4ارسند )کورنیش و واد

اشد کیفیدت روااط خانواده و تحکیم انسجام خانواده و یواقب مراوط اه آن در ارتباط ا

 ااشد.می 5زندگی

افدراد و  یگونداگون ادرا یم دان یه داراکداسدت  یاگسدترده مفروم یت زندگیفکی

 یه، ارخدیناح یک یریست پذیت زیآن را اه ینوان قاال یمختلف است. ارخ یهاگروه

، خوب ادودن، داشدتن یتمندی، ر ایامک، شادیامتمای یستی، ارزیاه ینوان رفاه یموم

ت یمانندد درآمدد و و د  ینیا یوامل ییازها و ی(، تحقق نیم ن یهدفمند )دارا یزندگ

                              
5. Schneider, S.,  & Thompson, C. 
5. McCullough, M., E. Fincham. F. D., & Tasang, J. 

3. Baskin, T, W., & Enright, R. D. 

4. Cornish, M. A., & Wade, N. G. 

5 Quality of life. 
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( کیفیدت زنددگی را اده 2003) 2(. همچنین پسیون2008، 1اند )اپلی و مننسالمت دانسته

طور کلی اه و  یت محیط زندگی مدردم از نظدر میدزان آ دودگی و کیفیدت مسدکن و 

د مدردم مانندد سدالمت و میدزان های مومدود در خدوچنین ارخی صفات و ویژگیهم

(، کیفیدت زنددگی را 2007) 3تحصیالت ت ریف نمود. افزون ار آن کوستانزا و همکاران

هدا از شدیوه اه ینوان میزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط ادا ادراکدات افدراد و گروه

ه (، کیفیت زنددگی را اد2008) 4کند. داسنمطلوب زندگی که در ذهن دارند، ت ریف می

انجدام  یهاینمایدد. اررسدینوان میزان ارزیستی مردم و محیط زندگی آنرا ت ریدف می

پرداخته شدده  یت زندگیفکیاه  یمختلف یهاه اا نگاهک ت استین واق یاز ا کیشده حا

ار مطلق و مام  و مران یسنجش آن م  یه اراکاست  ینسب یامر یت زندگیفکیاست. 

ان اسدت و یوامدل کداه شدت متأثر از زمان و م هکاست  یومود ندارد. مفروم یشمو 

نندد. کیر مییدتغ یط فرهنگیو شرا ییایو مغراف یانکو م یمؤثر ار آن استه اه دوره زمان

 کیشدوند و شدیف میدت ر یو مل یفرد یهاار اسار ارزش یت زندگیفکی یهامؤ فه

ر آن نقدش ز دیفرد ن یزندگ یت مادیمام ه و و   ینیط ییها و شراتیه واق کست ین

ه ادر کداسدت  یه انسان مومدودکد تومه داشت یگر اایدارد. اما از مرت دننده کنییت 

ندد و رفتدارش، کیم یت زنددگیدت، نده خدود واق یدخود از واق  یر ذهنیاسار تصو

ت انطبدا  نددارد یده ا زامداً ادا واق کدت دارد یده از واق کاست  کیو در یارداشت ذهن

 (.1386، ی)خوارزم

مت ددی اه اررسی متغیرهای پژوهش در زومدین و زنددگی زناشدویی های پژوهش

ی چندگاندده اددین ( در پددژوهش خددود نشددان داد کدده رااطدده1389پرداختنددد. ادداقری )

زناشویی ومود دارد و اخشودگی ارترین گرایی و صمیمبت اا ر ایتاخشودگی، کمال

                              
1. Epley, D. R., & Menon, M. 

2. Pacione, M. 

3. Costanza, R. 

4. Das, D. 
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احتشدام زاده و  ی میزان ر ایت زناشویی زومین گزارش شد. همچندینکنندهاینیپیش

زناشدویی رااطده مثبدت  اند که این اخشودگی و ر دایت( ینوان کرده1389همکاران )

 دارم نیدار ومود دارد. همچنین میان صمیمیت و ر ایت زناشویی رااطه مثبت و م نی

دار ومدود دارد. افدزون ادر آن زناشویی رااطه منفی م ندی و میان کما گرایی و ر ایت

زناشدویی  کنندده میدزان ر دایتاینیاود که اخشودگی ارتدرین پیش نتایج حاکی از آن

( در پدژوهش خدود نشدان دادندد کده 2006) 1کاال و فیچامتسانگ، مک ااشدزومین می

کند، اا اد خیرخواهی و انتقام مویی اخشودگی، صمیمیت و ت رد زومین را تسریل می

ای ادا صدمیمیت و ت ردد دومانبدهدر حا ی که ا د امتناب اخشودگی رااطه متقاادل و 

زندان  یت زندگیفکیا د  8ان ی( دریافتند در م1390همچنین ایات و ایات ) داشته است.

ن یمتدرک یالت روحدکن نمره و در ا د مشیشتریا یرد مسمکمورد مطا  ه در ا د یمل

ت تأهدل نشدان یالت و و  یاراسار سن، تحص یت زندگیفکیسة ینمره را داشتند. مقا

و سدالمت  یالت مسمک، مشیرد مسمکیمل یهاطهین حیا یاختالف م ناداردهد یم

( 1390مختلف ومود دارد. یالوه ار آن نجاتی و همکداران ) یسن یهادر گروه ییموم

، یکدیزیت فید، ف ا یدر اا داد نقدش مسدم یت زندگیفیدر پژوهش خود نشان دادند ک

تفداوت  یمدورد اررسد یسن یهادر گروه ی، سالمت روان و درد مسمیسالمت یموم

های مطرح شده و اا تومه دار داشت. در نرایت اا تومه اه مبانی نظری و پژوهشیم ن

اه اهمیتی که متغیرهای و  یت زناشویی، اخشدودگی فدردی و ادین فدردی و کیفیدت 

ایدن  یملکرد ازدوا  زومین داشته ااشند، هدف از پژوهش حا در توانند ارزندگی می

و  یت زناشویی، اخشودگی فردی، اخشودگی ادین فدردی و کیفیدت است که آیا این 

تفاوتی  سال ازدوا  کرده 10-3های سال ازدوا  کرده و زو  2-1هایی زندگی در زو 

 ومود دارد؟

                              
1. Tsang, G. A.,  McCullough, M. E., & Fincham, F. D.  
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 روش

ااشد. مام ه آماری مدورد ای میمقایسه -طرح مطا  ه حا ر توصیفی و از نوز یلی

و در  1394ااشد. این مام ه در سدال ل میسا 50تا  20استفاده در این پژوهش زومین 

تدا دو سدال و  1زو   30زو  که  60شررستان خمین انتخاب شد. نمونه آماری شامل 

ای کده گیریااشد. روش نموندهسال از ازدوامشان گذشته اود می 10تا  3زو  هم  30

د. اددین ااشدارفی میة گیری غیر تصادفی از نوز گلو در این پژوهش اه کار رفته نمونه

ها خواسدته شدد ها را اا م رفی افراد پیدا کرده و سسس از آنصورت که ااتدا یکی از آن

شناسند م رفی نمایند. اه منظور تجزیده در صورتی که افراد دیگری اا این شرایط را می

های آمار توصیفی )میدانگین و انحدراف اسدتاندارد( و آمدار و تحلیل اطالیات از روش

 استفاده شده است. 19VSPSSافزار ( اه کمک نرمtن استنباطی )آزمو

 گیری:شرایط ورود و خرو  نمونه

ها گذشته ااشد، مدادر سال از ازدوا  آن 10تا  1افراد  اا تحصیالت ااالی دیسلم که  

ها ااسوادند و درآمد ماهیانه ااالی پانصد هزار تومان، ازدوا  سنتی و اخدتالف و پدر آن

 داشته ااشند، اود. سنی کمتر از ده سال

 ابزارهای پژوهش

(: ایدن پرسشدنامه GRIMS) راستت -کپرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبو الف:

سدوال اسدت.  28( تددوین شدده و دارای 1988) کتوسط راست، انان، کرو و گلومبدو

 یکدرت، مشدکالت مومدود در رواادط زناشدویی  یاها در مقیار چردار درمدهپرسش

زومین را از نمره صفر تا سه در زمینه میدزان، حساسدیت و تومده زومدین نسدبت اده 

، ااراز محبت، ایتماد، صدمیمیت ی، مشارکت، همدردییکدیگر، ت رد و وفادار ینیازها

 سنجد. حداقل نمره آزمودنی در این مقیار صفر و حدداکثر نمدرهو همد ی زومین می

درمده ادر حسدب شددت و  د ف  9هدا در خواهد اود نمره تدراز شدده آزمودنی 84

شود. در فرم فارسی این پرسشنامه نمره کدل مقیدار ادا مشکالت زناشویی محاسبه می

مردها محاسبه شد کده نشدانه  یارا 94/0ها و از زن یاارای نمونه 92/0کرونباخ  یآ فا
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 (.1380، پرسشنامه است )اشارت یهمسانی درونی ااال

اسدت  یاازار خودسنج یکاین پرسشنامه،  پرسشنامه سنجش بخشودگی خود:ب: 

ه ادر کدتم است یآ 15ار شامل ین مقیشد. ا ی( طراح2001اران )کو هم 1یکه توسط را

شدود. یم یگدذارامال مدوافقم نمرهکد 5امال مخا فم تدا ک 1رت از یک  یانداسار درمه

نش کدو ومدود وا ینش منفدکدار )فقددان وایددو خرده مق یار حاوین مقین ایهمچن

ه کد یاگونهز مناسب گزارش شده است، اهیار نیه ایتبار هر دو خرده مقکمثبت( است 

نش مثبدت اده کدو ومود وا ینش منفکار فقدان وایهردو خرده مق یرونباخ اراک یآ فا

آن  ییاه دست آمده است. ایتبار اازآزمدا 87/0و ارای کل مقیار  85/0و  86/0ترتیب 

گزارش شده اسدت )رای و  80/0و ارای کل مقیار  76/0ار یهر دو خرده مق یز اراین

( در پژوهش خود از این پرسشنامه ارره 1390( . یسگری و همکاران )2001همکاران، 

ار یدار ادا مقیدن مقیداردند و روایی و پایایی آن را محاسبه کردندد. ایتبدار همزمدان ا

 ینش منفکهای فقدان واارای هر یک از خرده مقیارو  84/0تامسسون اراار  یاخشودگ

ار از یدن مقیدى ایایدست آمد. پااه 77/0و  82/0ب اراار ینش مثبت اه ترتکو ومود وا

نش مثبدت کدار ومود وایخرده مق یو ارا 92/0ار یل مقک یرونباخ اراک یق آ فایطر

 محاسبه شد. 883/0 ینش منفکفقدان وا یهااریخرده مق یو ارا 0/ 793

سدوال ادوده  25 ین پرسشنامه دارایا :ین فردیب یج: پرسشنامه سنجش بخشودگ

( تدوین شده است. هدف آن سدنجش میدزان 1389که توسط احتشام زاده و همکاران )

خدرده مقیدار شدامل ارتبداط مجددد و  3است. پرسشنامه دارای  یاین فرد یاخشودگ

ااشد. سواالت پرسشنامه ار و فرم واق  اینانه می کرنترل رنجش، دک، ییمونترل انتقامک

موافدق قدرار داشدته اسدت. احتشدام زاده و  4مخدا ف تدا  1روی یک طیف  یکرت از 

همزمان  ی، از امرایاین فرد یمقیار اخشودگ یی( مرت سنجش روا1389اران )کهم

ن دو یدادین ا یه همبستگکاستفاده شد  یدر خانواده اصل یآن اا خرده مقیار اخشودگ

ااشدد ین مقیدار میدخدوب ا یدیاز روا کین رااطه حدایدار ادست آمد. ایمقیار م ن

                              
1. Rye, M. S. 
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 یآ فدا یگیرا قاالیت ایتمداد آن ادا اسدتفاده از روش انددازهیپرسشنامه  یا یهمچنین پا

نتدرل کرونبداخ ادرای ا دد ارتبداط مجددد و ک یرونباخ محاسبه شدد کده مقددار آ فداک

ل کدو ادرای  57/0و فردم واقد  اینانده  ک، در66/0نتدرل رنجدش ک، 77/0 ییانتقامجو

 اه دست آمد. 81/0پرسشنامه 

(: کیفیت زندگی سازمان ارداشت مردانی WHOQOL) د: پرسشنامه کیفیت زندگی

این  یامرا شد. هدف این طرح ایجاد اازار 1991او ین اار در سال  یطرحی اود که ارا

زنددگی افدراد ادود. ایدن اادزار  ا مللی و ناوااسته اده فرهندگ مردت ارزیداای کیفیدت

ارزشی و فرهنگی و همچندین اهدداف  یهاافراد را نسبت اه سیستم ک)پرسشنامه( ادرا

است که  یکند. این پرسشنامه، اازارهای خود ارزیاای میشخصی، استانداردها و نگرانی

 از مراکز در سرتاسر دنیا استفاده شده و اه طدور گسدترده مدورد آزمدایش و یدر ت داد

آیدتم  26(. فرم کوتاه آن شامل 1993اررسی قرار گرفته است )سازمان ارداشت مرانی، 

حیطه وسدی   4آیتمی این پرسشنامه گرفته شده است. پرسشنامه  100است که از نسخه 

کند، که یبارتند از: سدالمت مسدمی، سدالمت روانشدناختی، رواادط می یگیررا اندازه

تواندد ارد این پرسشنامه سدالمت یمدومی را نیدز میامتمایی و محیط. یالوه ار این مو

شدود. ارزیداای می یاگزینده 5یک مقیدار  یپرسشنامه نیز ار رو یهاارزیاای کند. آیتم

ااشدد. اسدکوینگتون،  طفدی و اوکاندل دهنده کیفیدت زنددگی ارتدر مینمره ااالتر نشان

، 80/0ی سالمت مسدمانی ( ایتبار اازار را اا استفاده از روش آ فای کرونباخ ارا2004)

انددد. گددزارش کرده 80/0و محیددز  66/0، روااددط امتمددایی 76/0سددالمت روانشددناختی 

( میزان ایتبار اازار را ارای کل آزمون و هر 1394ر ایی، اکبری الوطبنگان و رحمانی )

ها شامل سالمت مسمی، سالمت روانشناختی، روااط امتمدایی و محدیط کدام از مؤ فه

 ادست آوردند. 69/0و  57/0، 68، 69، 74/0اه ترتیب 

 هایافته

ها مورد اررسی قدرار گرفدت. ااتددا ومدود و  یت کلی دادهها قبل از انجام تحلیل

ها اصدالحات الزم های خار  از محدوده اررسی و اا مرام ه اده اصدل پرسشدنامهداده
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مشدخص شدد های گزارش نشده مورد اررسی قرار گرفدت و انجام شد. پس از آن داده

هدای پدرت تدک متغیدری ادا ای ومود ندارد. افزون ادر آن دادههی  داده گزارش نشده

( اررسی و نتایج نشان داد که هی  داده پرت تدک Box Plotاستفاده از نمودار مستطیلی )

محاسدبه و  SPSSها اا اسدتفاده از ندرم افدزار متغیری ومود ندارد. کجی و چو گی داده

ااشدد. مفرو ده نمی ±1و چو گی هی  کدام از مقدادیر ایشدتر از نتایج نشان داد کجی 

اسمیرنوف ارزیداای شدد و نتدایج  -ها اا استفاده از آزمون کو موگروفنرمال اودن داده

 ارا ه شده است. 1نتایج در مدول نشان داد این مفرو ه ارقرار است. 

 هاهاسمیرنوف جهت نرمال بودن داد _ . نتایج آزمون کولموگروف1جدول 

 گروه متغیر
Z کولموگروف- 

 اسمیرنوف
 داریمعنی

 و  یت زناشویی
 121/0 184/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 1-2زو  هایی که 

 534/0 793/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 3-10زو  هایی که 

 اخشودگی فردی
 140/0 399/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 1-2زو  هایی که 

 132/0 165/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 3-10 زو  هایی که

 اخشودگی این فردی
 117/0 191/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 1-2زو  هایی که 

 602/0 765/0 گذشتهها سال از ازدوا  آن 3-10زو  هایی که 

 کیفیت زندگی
 264/0 006/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 1-2زو  هایی که 

 881/0 250/1 گذشتهها سال از ازدوا  آن 3-10زو  هایی که 

 

اه منظور مقایسده اخشدودگی فدردی،  tیالوه ار آن در ادامه نتایج مراوط اه آزمون 

اخشودگی این فردی، کیفیت زندگی و و  یت زناشدویی در دو گدروه زومدین ارا ده 

 خواهد شد.

مستقل برای مقایسه بخشودگی فردی و بخشودگی بین فردی در دو گروه  . نتایج آزمون 2جدول 

 زوجین

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد
 داریسطح معنی درجه آزادی tارزش 

 0005/0 118 -533/4 892/23 83/42 2-1 و  یت زناشویی
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 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد
 داریسطح معنی درجه آزادی tارزش 

3-10 53/60 550/185 

 اخشودگی فردی
1-2 40/19 142/12 

350/18- 118 0005/0 
3-10 00/56 553/9 

اخشودگی این 

 فردی

1-2 18/23 732/14 
785/10- 118 0005/0 

3-10 03/60 988/21 

 کیفیت زندگی
1-2 55/38 125/22 

523/14- 118 0005/0 
3-10 15/86 543/12 

 

سال ازدوا   2-1دهد این دو گروه زومین همانگونه که نتایج مدول فو  نشان می

، اخشودگی این فدردی ،اخشودگی فردی هایمتغیر همه ازدوا  کرده در 10-3و  کرده

 118ادست آمده و درمده آزادی  tاا تومه اه میزان  کیفیت زندگی و و  یت زناشویی

 .ادست آمده است p=/0005داری در سطح تفاوت م نی

 گیریبحث و نتیجه

شددن هدر فدرد در  یو امتمدای ی، رواندیساز رشد مسمخانواده او ین پایگاه استر

ایتندا ااشدند یا ایدها ماهدل تیکده اده حقدو  و مسدئو  ییهاااشد. خانوادهیمام ه م

اد، فددرار و یددل خشددونت، ایتیدداز قب ی، روانددیگوندداگون امتمددای یهابیسدداز آسددنهیزم

د یدندده دچدار احدران خواهدد گردیت نسدل آیدجه ترایناارنجار اوده و در نت یرفتارها

مقایسده و د یت از این رو هدف از پژوهش حا در  (.1389اصل،  یسفویو  ی)محدث

 2-1هدایی زناشویی، اخشودگی فردی، اخشودگی این فردی و کیفیت زنددگی در زو 

ها اود. ارای تجزیه و تحلیل داده سال ازدوا  کرده 10-3های سال ازدوا  کرده و زو 

ه این و  یت زناشویی دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داده است ک tاز آزمون 

های ایدن پدژوهش یافتدهاده ایدن م ندی کده ادر اسدار داری ومود دارد. م نی تفاوت

هایی که مدت زمان ایشتری از ازدوا  شان گذشته است و  یت زناشویی ارتدری زو 

اند اه طوری که این گروه احسار مطلوب ایشتری از ازدوا  خود دارند که ایدن داشته
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  یت زناشویی شامل ر ایت از: میزان، حساسیت و تومه زومین نسبت ور ایت از 

، ااراز محبت، ایتماد، صدمیمیت ی، مشارکت، همدردییکدیگر، ت رد وفادار یاه نیازها

( مبندی 2004) 1های این پژوهش اا نتایج پژوهش هندری و میلدرااشد. یافتهو همد ی می

صمیمیت یاطفی و مو دویات منسدی،  گیری،ها، ارتباط، ت رد، تصمیمار اینکه ارزش

( 1392ترین آثاری هستند که ار ر ایت زناشدویی تدأثیر دارندد و یدرب ادافرانی )قوی

دار و مدوثر ایندی کنندده م ندیمبنی ار این که صمیمیت ادین دانشدجویان متاهدل، پیش

های مدیری و مان ازرگدی ااشد و اا نتایج یافتهو  یت زناشویی آنان است همسو می

ایشتری از ازدوا   هایی که مدت زمان( مبنی ار اینکه و  یت زناشویی در زو 1390)

دار زومدین در ااشد. یافته دیگر پژوهش تفاوت م ندیشان گذشته ارتر است همسو می

هایی که مددت زمدان ایشدتری از زو  نتایج پژوهش نشان دادمتغیر کیفیت زندگی اود. 

اند، اه طوری که از تر نشان دادهخود را مطلوبشان گذشته است کیفیت زندگی ازدوا 

 حاظ حیطه سالمت مسمانی، سالمت روانی، روااط امتمایی و سالمت محدیط اسدیار 

پژوهش های این پژوهش اا نتایج ااشد. یافتهسال می 3-10های تر از گروه زو مطلوب

، یرد مسدمکدملی یهاطهین حیا ی( مبنی ار اینکه اختالف م نادار1390ایات و ایات )

زومین ومود دارد و همچنین اا  یسن یهادر گروه یو سالمت یموم یالت مسمکمش

در اا داد  یزنددگ تیدفی( مبنی ار این کده ک1390) همکارانهای پژوهش نجاتی و یافته

در  ی، سددالمت روان و درد مسددمی، سددالمت یمددومیکددیزیت فیدد، ف ا ینقددش مسددم

سدویی ادین  ااشدد. ازار دارد همسدو میدیتفداوت م ند یمدورد اررسد یسن یهاگروه

 3-10هایی کده ها گذشته و زو سال از ازدوا  آن 1-2هایی که اخشودگی فردی زو 

داری مشداهده شدد، اده طدوری کده میدانگین ها گذشته تفاوت م نیسال از ازدوا  آن

سال ادست آمد که تفاوت این این  3-10های سال کمتر از میانگین زو  1-2های زو 

هایی که مدت زمان ایشتری از ازدوا  شان گذشته است و میانگین اسیار ااالست. زو د

، خشدم یریگدادند اه طوری که کاهش کنارهاخشودگی فردی ایشتری از خود نشان می

                              
1. Henry, R. G., & Miller, R. B. 
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ش داده و یو انتقام نسبت اه همسر خطاکدار دارندد و ایشدتر احساسدات مثبدت را افدزا

های ایدن پدژوهش ادا نتدایج پدژوهش اداقری یافتهند ینمایم ین احساسات منفیگزیما

ی میدزان ر دایت اخشودگی فردی ارتدرین پدیش ایندی کنندده( مبنی ار این که 1389)

( مبنی ار این 1389های احتشام زاده و همکاران )زناشویی زومین است و اا نتایج یافته

مسدو گدذارد هکه صمیمیت و ر ایت زناشویی ار اخشودگی فردی زومدین تدأثیر می

( در پژوهش خود همبستگی منفی را ادین 1384ااشد. این در حا ی اود که حیدری )می

های حاصدله از ایدن پدژوهش میزان اخشش و ر ایت زناشویی گزارش داد که اا یافته

، رااطده یت از زنددگین اخشدش و ر دایه اکدهد یها نشان میاررس ااشد.همسو نمی

ر اخشدش در یدهند که تأثینشان م یض است. ارخقات متناقیج تحقیومود دارد؛ اما نتا

ج یممکن است افت نشان دهد. نتا یریگیمرحلة پس آزمون م نادار است و در مرحله پ

 یهان، پرسدشیداست. افزون ادر ا یریگیر اخشش در مرحله پیانگر تأثیگر اید یارخ

 .ده اسدتاه آنرا داده نش یه هنوز پاسخکدر حوزۀ اخشش ومود دارد  یمت دد و اساس

یافته دیگر این پژوهش تفاوت اخشودگی این فردی در دو گدروه زومدین ادود. نتدایج 

ها گذشته و سال از ازدوا  آن 1-2هایی که نشان داد این اخشودگی این فردی در زو 

ها گذشته تفاوت م ناداری ومود دارد اه طدوری سال از ازدوا  آن 3-10هایی که زو 

سدال ادود. طبدق  3-10هدای میدانگین زو  سدال کمتدر از 1-2هدای که میدانگین زو 

هایی که مدت زمان ایشدتری از ازدوا  شدان گذشدته اسدت های این پژوهش زو یافته

نترل کدهند اه طوری که ارتباط مجدد و اخشودگی این فردی ایشتری از خود نشان می

تر مطلدوب و فردم واقد  اینانده در ایدن گدروه اسدیار کنترل رنجش، درک، ییانتقامجو

( مبنی ار ایدن کده 2005و فیچام ) 1های این پژوهش اا نتایج پژوهش هالااشد. یافتهمی

هایی کده مددت زمدان ایشدتری از ازدوا  شدان گذشدته وقتدی در مراحدل نردایی زو 

اخشودگی )مانند فرونشانی خشم، تجراه هیجانی مثبت نسبت اه همسر( قدرار داشدتند، 

(  مبنی 2015ی زناشویی را نشان دادند و کرنیش و واد )طهسطوح ااالتری از کیفیت راا

                              
1. Hall, J. H. 
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ار این که کارارد اخشودگی در روااط ماری زومین که زمان ایشدتری از ازدوا  شدان 

ااشد. دهد همسو میگذشته خصوصا ایتماد و صمیمیت را اه طور م ناداری افزایش می

ادین ر دایت زناشدویی و داری ی مثبدت و م ندی( رااطده2002اه یقیده فیچام و ای  )

اخشودگی ومود دارد. اه این م نی که اخشودگی در زومین ر ایت زناشویی، کیفیت 

کنددد. همچنددین فینچددام و اینددی میمراقبددت از یکدددیگر، ارتبدداط و پرخاشددگری را پیش

داری اده ( نشان دادند که اخشودگی ایشتر در شوهران اده طدور م ندی2004همکاران )

دار زارش شده در زنان همراه اود. از سوی دیگر اخشودگی م نیمیزان پایین ت ار  گ

  زناشویی در هر دو زو  مشاهده است.مثبت اا ر ایت

 توان گفت:تبیین نتایج اه دست آمده از پژوهش حا ر می ارای

ااشد و او ین و مرمترین زیرمنظومه زیرمنظومده هایی میخانواده صاحب زیرمنظومه

درزیرمنظومه زن و شوهری تکدا یفی زن و شدوهر ادر یردده دارندد، زن و شوهریست. 

هدا یاداگیرندد اده مدای اینکده سازی متقاال اسدت. ی ندی آنازممله این تکا یف ارون

هایی که اراسار فرافکنی یمل کنند اراسار واق یت یمل کنند. درواق  ی نی طرحواره

کنندد واق یتی کده مشداهده می اند را ار اسارهمراه خودشان اه زندگی زناشویی آورده

ها چه در زمینه زناشدویی و چده خدانوادگی تغییر ادهند.  وقتی زومین از این طرحواره

های اول زن و شدوهر دا مدا کنند. در سالسازی یمل میکنند اراسار دروناستفاده می

کنند و هندوز اده سدازماندهی مجددد در رااطده ادا های خود یمل میاراسار طرحواره

سدازی ی واق یت اه مدای دروناند، اا گذشت زمان و مشاهدهواده دست پیدا نکردهخان

سدازی متقاادل هایی که از قبل در ذهن دارندد را تغییدر داده و اده ارونکردن، طرحواره

سازی متقاال سازگاری زناشویی پیدا کرده و ادا افدزایش رسند و اا اتفا  افتادن ارونمی

یااد و اده همدان انددازه کیفیدت زنددگی و یز افزایش میسازگاری زناشویی صمیمیت ن

 (1395اه نقل از زهراکار ،  1965کند. )او ن، اخشودگی هم افزایش پیدا می

این پژوهش نیز خا ی از محدودیت نبوده است. محدود اودن نمونه آمداری اده دو  

های اداالتر  این پژوهش را اه ازدوا سال که ت میم نتایج 1-10های این گروه و ازدوا 

سازد. از سویی پژوهش در شررسدتان خمدین مدورد سال اا محدودیت موامه می 10از 
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ر شررها نیز ااید اا احتیاط یج مطا  ه اه سایم نتایاررسی قرار گرفته است از این رو ت م

ها نیدز از دیگدر گویی مناسدب ا  دی از افدراد اده پرسشدنامهصورت گیرد. یدم پاسخ

ای مقایسه-حا ر اوده است. همچنین این پژوهش از نوز یلی های پژوهشمحدودیت

های های آموزشی ومود ندارد. ادا تومده اده محددودیتاود  ذا در آن روااط و مداخله

تری مورد استفاده قرار گیرد تا های آینده نمونه وسی شود ارای پژوهشفو  پیشنراد می

ایدن پدژوهش در شدررهای دیگدر  شودتری ادست آید. همچنین پیشنراد مینتایج دقیق

امددرا شددود. آمددوزش هددر یددک از متغیرهددای و دد یت زناشددویی، اخشددودگی فددردی، 

اخشودگی این فردی و کیفیت زندگی در قا ب ملسات آموزشی صورت گیرد تا تدأثیر 

های آموزشی مرت ها و کالرآموزش نیز مورد اررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد زمینه

تر پیشدنراد ی موان از یکدیگر ارای رسیدن اه زندگی مطلوبهاآگاهی و شناخت زو 

کننده در این پژوهش اخاطر ایتمداد شود. در نرایت پژوهشگران از کلیه افراد شرکتمی

 کنند.ها، تقدیر و تشکر میو صبر و حوصله در تکمیل پرسشنامه

 منابع
 سنجش یارا یمقیاس یاایایتبار و ساخت(. 1389ز. ) حیدری، ص.،  ،یتیح.، ینا ،یاحد زاده، پ.، احتشام 

 .15 -23(، 4)16 ،رانیا یاا ین یروانشناس و کیروانسزش مجله .یفرد این یاخشودگ

های روان شناختی سدا م. روزنامده مسدتقل (. رویکرد نظری ار شاخص1388(احدی، حسن. ارممند، ا رام.  

 دی 15ران. یصبح ا یسراسر

ی ای تغییدر شدیوهموثر ار سازگاری زومین و مقایسه دو روش مداخلدهاررسی یوامل (. 1386احمدی، خ. ) 

ی دکتدرا، دانشدگاه یالمده ، پایدان نامدهزندگی و حل مشکالت خانوادگی در کداهش ناسدازگاری زناشدویی

 طباطبایی ترران.

اررسی رااطه اخشودگی، کما گرایی و صمیمیت ادا ر دایت زناشدویی در میدان زومدین (. 1389ااقری، ا. ) 
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. مانباز شرر اهواز،

امتمایی و فرهنگی خانواده از دیدگاه زنان  -ی کیفیت زناشویی اا موق یت اقتصادیرااطه(. 1380ااقری، ا. ) 

 ی کارشناسی ارشد دانشگاه ا زهرا.، پایان نامهترران 12ی دارای همسر منطقه

فصدلنامه هدای ناادارور. های د بستگی اا مشکالت زناشویی در زو (. اررسی رااطه سبک1380) اشارت، م. 
 .17-33(، 20) 5، های روان درمانیتازه

نامه کارشناسی ارشدد، دانشدگاه پایان زنان در شرر مشرد. یت زندگیفکی یاررس(. 1390ایات، م.،  ایات، م. ) 
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 آزاد خراسان.

( اا یوامدل ینید یارهایم )ار اسار  ییزناشو یرااطه ر امند ی(. اررس1390) ازرگی، م.مدیری،  .،  مان 

(، 6) 5 مجله روانشناسی و دیدن،. یالت، طول مدت ازدوا ، سن ازدوا  وتفاوت سنی، تحصیشناختتیمم 

54-43. 

ن ی، مجلده روایت زناشدویر مشاوره گروهی مبتنی ار اخشش ادر ر دای(. اررسی تأث1389حمیدی پور، ر. ) 

 123د 107(، 1) 3ودین،   یشناس

(، 4) 1، مجله فدک(. اررسی ا گوی خانواده سا م در سیره پیامبر اسالم )ص(. 1389ر ایی،  .،  نراقی، ز. ) 

124-93. 

(. ارزیداای ا گدوی سداختاری تبیدین کیفیدت زنددگی 1394ر ایی، ز.، اکبری الوطبنگان، ا.، رحمدانی، ف. ) 

نخستین همایش ملی ا گوی خانواده سا م ادا محوریدت پیشدگیری از ق.  های یشدانشجویان ار اسار سبک
 طال .

ها(.  چاپ دوم، تردران: انتشدارات (. مشاوره خانواده ) مفاهیم، تاریخچه، فرآیند و نظریه1395زهراکار، ک. ) 

 ارسباران.

 انتشارات سروش.زدهم، ترران:  یچاپ س ای ار مام ه شناسی خانواده.مقدمه(. 1389ساروخانی، ب. ) 

ی ااورهدای مدذهبی و شدادکامی ادا (. رااطده1391یسگری، پ.، روشدنی، خ.، ااافدت، ح.، و  دمیری، ا. ) 

 -112(، 21) 6 های نو در روانشناسدی،یافته هینشراخشودگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.  

101. 

 8، مجله پرستاری و مامایی ارومیهان خانواده.  ینم ای(. راهکارهای تحک1389وسفی اصل، م. )یمحدثی، ح.،   

(4 ،)75- 269. 

اررسی و مقایسه یوامل موثر ار ر امندی زناشویی در سه گروه پزشدکان، کارمنددان و (. 1384موسوی، ر. ) 
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ترایت م لم.پایان کارگران شرر ترران.

 یسدن یهادر دهده یت زنددگیدفیسه اا اد کی(. مقا1390 ایی، ف. )نجاتی، و.، احمدی، خ.، شریفیان، م.،  ش 

 .218 -227(، 4)1 مجله دانشگاه یلوم پزشکی شرید ارشتی،مختلف. 

 Ahmadi, K., Ashrafi, S., Kimiaee, S., & Afzali, M. (2010). Effect of family 

problem-solving on marital satisfaction. Journal of Applied Sciences, 10, 682-

687. 

 Ahmetogl, G., Swami, V., Chamorro, T. (2010). The Relationship between 

Dimensions of Love. Personality, and Relationship Length. Arch Sex Behavior, 

39, 1181-1190. 

 Baskin, T .W., & Enright, R. D. (2004). Intervention studies on forgiveness :A 

Meta analysis, Journal of counseling & Development,82, 79-90. 

 Bono, G., McCullough, M. E., & Root, L. M. (2008). Forgiveness, feeling 

connected to others, and well-being: Two longitudinal studies. Personality and 

Social Psychology Bulletin, 34, 182-195. 

 Cornish, M. A., & Wade, N. G. (2015). A therapeutic model of self‐forgiveness 

with intervention strategies for counselors. Journal of Counseling & 
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