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 بررسی رابطه نگرش مذهبی با بخشودگی، سالمت روان و رضایت زناشویی

 در کارکنان اداره های دولتی شهر خرم آباد 

 

 3، مریم فعلی2، معصومه موحدی1پگاه باقری طوالبی

 

 

 

 ایران. کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران، خرم آباد،1
رزمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت دانشگاه خوا2

 آباد، ایران 
 ایران. خرم آباد، ،کارشناس سالمت روان شبکه بهداشت حاشیه شهرکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، 3

 

 
 

 

 سالمت بخشودگی، با مذهبی نگرش رابطه بررسی هدف با پژوهش ینا :چکيده

. شد انجام آباد خرم شهر دولتی های اداره کارکنان در زناشویی رضایت و روان

 خرم شهر دولتی های اداره متاهل کارکنان از نفر 044 پژوهش این آماری جامعه

 و بودند شده انتخاب ای مرحله چند تصادفی گیری نمونه روش با که بودند آباد

 بخشش مقیاس زاده، سراج مذهبی های نگرش های پرسشنامه تکمیل به اقدام

 روش با پژوهش های داده. نمودند انریچ زناشویی رضایت و روان سالمت خانواده،

 می نشان پژوهش نتایج. گرفت قرار تحلیل مورد ساده همبستگی و توصیفی آمار

 در زناشویی رضایت و روان سالمت گذشت، با مذهبی های نگرش بین هک دهد

 با گذشت بین همچنین. دارد وجود دار معنی مثبت رابطه( >441/4P) سطح

 .دارد وجود معناداری رابطه زناشویی رضایت و گذشت و روان سالمت

 زناشویی روابط کیفیت صمیمیت، زناشویی، رضایت گذشت، :کليدی واژگان

 

 مقدمه

اگر کلمه طیبه  ها و ابعاد گوناگون زندگی انسان حضور قابل توجهی دارد. از منظر قرآن کریم،ین حقیقتی است که در جنبهد

های شیرین نگرش و رفتار پاک، انسانی و الهی را و اندیشه پاک توحیدی در وجود انسان، آگاهانه رشد بدواند به اذن الهی میوه

به نظر  در نتایج پژوهش خود نشان دادند که افراد مذهبی گذشت بیشتری دارند، (1993) 1ئودر پی خواهد داشت. گورساچ و ها

                                                           
1 . Gorsuch & Hao 
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 1آنها ممکن است فرد به وسیله پیوند مذهبی یا باورهای مذهبی خود برای بخشش کردن تحت تاثیر قرار بگیرد. همچنین شفیلد

 وانایی فرد در بخشیدن دیگران کمک کند.تواند به افزایش تهای مذهبی میبر این باور است که فعالیت (2443)

اشاره کرد و آن  (2442) 3آسکیلتوان به تعریف مک تعاریف زیادی ارائه شده است، که از آن جمله می 2برای بخشودگی

گیری، خشم و انتقام نسبت به فرد خطاکار می گردد و احساسات مثبت را افزایش داده و عبارت است از انگیزشی که سبب کناره

آمیز و نامشروط معرفی می کند که یقیناً در ( نیز گذشت را عملی تقدیر2442) 0لونیکنماید. کیگزین احساسات منفی میجا

معتقد است که باورها در مورد آنچه گذشت است، به طور قابل توجهی با  (2414)2 توان فرد متالم می باشد. همچنین گلدمن

های مختلفی در مورد بخشش مطرح شده است که در نها قرار دارد. الگوها و نظریههای اساسی مردم و تحت تاثیر فرهنگ آارزش

های روان شناختی که بخشش را یک نوع تغییر شناختی و ادراکی الگوهای مبتنی بر نظریه- 1شوند: چهار طبقه دسته بندی می

فرایند رشد و  الگوهای مبتنی بر رشد،-2(؛ 2442، 6، مک استیل و گیلتگیرند )مالتبی نسبت به خطا و خطاکار در نظر می

الگوهای  -0الگوهای مبتنی بر تیپ شناسی بخشش که انواع بخشش را برسی می کند؛  -3قابلیت بخشش را برسی می کند؛ 

فرآیندی که بیشترین توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، و این الگو معموال مراحل بخشش را آموزش می دهد )دنتون و 

 (.1992 ،2مارتین

های مختلف رخ ها می تواند در نتیجه آموزه ها و باور( نیز معتقدند که بخشش در خانواده2440) 2گودمنو  ، مارکزدوالهایت

 دهد.

 134( در پژوهش خود رابطه بخشودگی و نگرشهای مذهبی را بررسی کردند. شرکت کنندگان 2446) 9باتسون و شوالب

اد که سطوح ایمان و بخشودگی در مردان و زنان مشابه است. سطوح باالی ایمان با بخشش زوج کاتولیک بودند. نتایج نشان د

 دوام زناشویی رابطه داشت.رابطه داشت. همچنین نگرشهای مذهبی و بخشودگی با

اساس عشق و محبت ( در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه بخشش بر پایه تعهد مذهبی و بخشش بر2442) 14هانگ و انرایت

کننده مثل )خنده های ساختگی، هایی ناراحتین نتیجه رسیدند که افرادی که بر مبنای الزام دینی بخشیده بودند پاسخبه ا

ها که از سر محبت بخشیده بودند بروز دادند و این مسئله افزون بر آن های پایین افتاده و فشار خون باال( را نسبت به آنچشم

تواند در پاسخهای فیزیولوژیک و رفتاری او موثر باشد، به این مهم نیز اشاره می رد میکه نشان می دهد مفهوم بخشش برای ف

 کند که تنها آزادانه بخشیدن است که با سالمت و زندگی خوب در ارتباط است.

( در 2446) 11حدود یک دهه است که درباره تاثیر بخشش بر سالمت روان تحقیقات تجربی انجام شده است. اورکات

ود به این نتیجه رسیدند که میان بخشش و نشانگان روانشناختی همچون افسردگی و اضطراب رابطه وجود دارد. یسل پژوهش خ

 ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میان بخشش و سالمت روان رابطه وجود دارد. 2442) 12انیسمنو  ، متسوندیک

                                                           
1 . Sheffield 
2 .forgiveness 
3 .Macaskill 
4. Klevnick 
5 . Goldman 
6 . Maltby, Macaskill & Gillet 
7.  Denton, R & Martin 
8 .Dollahite,  Marks & Goodman 
9. Batson, M. D & Shwalb 
10 . Huang, and Enright 
11 . Orcut 
12 . Ysseldyk, Matheson and Anisman 
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در پیش بینی سالمت عمومی همسران دارد. همچنین در ( دریافتند که بخشش توان باالیی 1322سیف و همکاران )

( نشان دادند که اعتقادات و نگرش های مذهبی و مقید بودن به آن، با نداشتن افسردگی 2446) 1تحقیقی مورفی و مهلینگام

 همبستگی دارد. 

زندگی خاصی است که افراد ( مذهب در سالمت روانی افراد تاثیر مثبتی دارد و این به دلیل سبک 1991) 2از دیدگاه برگین

( مذهب منبع 2442) 3دارای جهت گیری مذهبی درونی دارند. و رویدادها را کمتر فشارزا ارزیابی می کنند. در تحقیق اکسالین

آرامش تلقی شده و در آن ارتباط میان متغیرهای مذهبی و پریشانی روانی مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که 

 انی، با داشتن مذهب همبستگی مثبت دارد. آرامش رو

، 0مهمترین تاثیر بخشش بر سالمت روانی، کمک به بهبود کیفیت ارتباطات و مناسبات بین فردی است )لینلی و جوزف

 6(. الیس2444، 2باشد )گریفهای عملکرد سالم اعضا و خانواده می(. رضایت زناشویی یکی از مهمترین تعیین کننده2440

رضایت مندی زناشویی را احساس عینی خشنودی، رضایت، لذت زن و شوهر از تمامی روابط خود تعریف می کند. ( 1929)

عوامل متعددی رضایتمندی زناشویی زوجین را تحت تاثیر قرار می دهند که از آن جمله می توان رضایت از خلق و خوی همسر، 

 ( اشاره کرد. 2440، 2یماال، کوماری، پاندااعتماد، وفاداری و عشق و درآمد و اشتغال همسر )ویجینت

از آنجایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزش های مشابهی را مورد تاکید قرار می دهند و برای تقویت اجتماعی شدن به هم 

ن قبیل وابسته است. پژوهش گران رابطه نزدیک بین آن دو را پیش بینی می کنند. این جهت گیری منجر به بیان عباراتی از ای

( .نگرش مذهبی می تواند در 1992، 2گردید که مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام ببخشد )کال و هیتون

روابط زناشویی موثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده باورها و ارزش هایی است که می تواند 

 (.2442، 9دهد )هانلر و گنجوز زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار

از این دو رابطه مذهب و خانواده را می توان یک رابطه اثرگذار و اثر پذیر در نظر گرفت. این که افراد به ازدواج به منزله 

مسئولیتی برای تمام عمر مهرورزی به یکدیگر، فراهم آوردن اسباب آسایش یکدیگر و وفاداری و تعهد به همسر را، چگونه بر 

 (. 2442، 14بنای مذهب تفسیر می کند، تاثیر پذیری زندگی زناشویی از مذهب را نشان می دهد )ماهونیم

( نشان داده 2441) 11پژوهش های بسیاری رابطه دینداری زوجین و رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار داده اند. سالیوان

نسبت به افراد دارای سطح مذهبی پایین تر، ثبات زناشویی است که افرادی که در سطح باالتری از مذهبی بودن قرار دارند 

( در مطالعه ای که روی زوجین ترکیه ای انجام 2442بیشتری دارند و از ازدواج خود راضی تر به نظر می رسند. هانلر و گنجوز )

ثیر عمده ای بر رضایت دادند )با کنترل متغیرهای سطح تحصیالت، و مدت ازدواج( به این نتیجه رسیدند که مذهبی بودن تا

 زناشویی دارد. 

                                                           
1.  Murphy & Mahalingam 
2.  Bergin 
3.  Exline 
4 .Linley & Joseph 
5 .Greef 
6.  Ellis 
7 .Vaijayanthimala, Kumari & Panda.  
8 .Call  & Heaton 
9.  Hunler & Gencoz 
10 . Mahoney 
11  .Sullivan.  
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زوج مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان  22( در یک پژوهش طولی تاثیر تمایل زوجین به بخشودگی را در2442) 1مک نالتی

داد افرادی که همسران آنها رفتارهای منفی کمتری دارند، در صورتی که گذشت باالیی داشته باشند، رضایت زناشویی بیشتری 

رند. اما افرادی که با همسرانی ازدواج کرده اند که رفتارهای منفی فراوانی دارند، هر چقدر باگذشت تر باشند، رضایت زناشویی دا

( در 2442( نشان داد که بین بخشش و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. یادگاری )2443) 2و همکاران کمتری دارند. ترزا

شگاه های تهران نشان داد که بین بخشش و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. پژوهش زوج جوان دان 244پژوهشی بر روی 

 ( نشان داد که معنویت پیش بینی کننده قدرتمندی از رضایت از زندگی است. 2442) 3کوهن

نفس ( نشان دادند که بخشودگی بر رضایت از زندگی، عواطف مثبت و عزت 2443) 0و همکاران ، ون النگ، اورکرککارمانز

زوج جوان دانشگاه های تهران انجام دادند بین بخشش و رضایت از  244( که بر روی 2442) تاثیر دارد. در پژوهش یادگاری

زندگی و خشنودی از زندگی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. لیکن آزمون بین زن و مرد در میزان گذشت تفاوت معناداری 

 گی بیشتری را نسبت به زنان نشان دادند. نشان داده بدین معنی که مردها بخشود

 ( در پژوهش خود دریافتند که مردان نسبت به زنان نمره باالتری را در بخشش کسب می کنند. 1992دنتون و مارتین )

 فرضيه های پژوهش 

 بین نگرش های مذهبی و بخشش رابطه وجود دارد.  -1

 بین نگرش های مذهبی و سالمت روان رابطه وجود دارد.  -2

 ین نگرش های مذهبی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. ب  -3

 بین بخشش در زنان و مردان تفاوت وجود دارد . -0

 بین بخشش و سالمت روان رابطه وجود دارد.  -2

 بین بخشش و رضایت زناشویی  رابطه وجود دارد.  -6

 

 روش پژوهش

شهر خرم آباد که با روش نمونه گیری تصادفی نفر از کارکنان متاهل اداره های دولتی  044به منظور انجام این پژوهش 

چند مرحله ای و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اقدام به تکمیل پرسشنامه های نگرش های مذهبی، 

 مقیاس بخشش خانواده، سالمت روان و رضایت مندی نمودند.

 ابزارهای پژوهش 

بعد دینداری را می سنجد که  0سوالی است که از  26یک ابزار پرسشنامه نگرش مذهبی  .مقياس نگرش مذهبی -الف

( و بر 1321؛ به نقل از شریفی، 1322عبارتند از )بعد اعتقادی، بعد عواطف دینی، بعد پیامدی، بعد مناسکی( توسط سراج زاده )

( روایی 1321ل از شریفی، ؛ به نق1322( با اسالم شیعی تطبیق داده شده است. سراج زاده )1962اساس مدل گالک و ستارک )

صوری این پرسشنامه را از طریق نظرخواهی از تعدادی از دانشجویان خواست تا التزام دینی خود را بر روی یک طیف خطی ده 

قسمتی مشخص کنند. رابطه بین نمره های دینداری آنان در مقیاس گالک و ستارک و نمره ارزیابی خود آنان از دینداریشان از 

گزارش شد. این میزان به عنوان روایی بیرونی در نظر گرفته شد. در پژوهش شریفی  61/4همبستگی پیرسون طریق ضریب 

                                                           
1.  McNulty 
2.  Teresa 
3 .Cohen 
4.  Karremans, Van Lange, Ouwerkerk & Kluwer 
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)از طریق  02/4و اعتبار آن  22/4و  22/4( نیز پایایی کلی این آزمون به روش تصنیف و آلفای کرونباخ به ترتیب 1321)

(. p<441/4دهی افراد از میزان دینداری خود( برآورده شد ) سنجش همبستگی ارتباط بین غرامت این پرسشنامه و خود گزارش

( و در سطح رضایت بخش بود. همچنین برای نمره گذاری p<441/4الزم به ذکر است که پایایی و اعتبار همه ابعاد نیز معنادار )

 را اختصاص می دهیم.  4تا  0از )کامالً موافق( تا )کامالً مخالف( به ترتیب عدد 

( ساخته شده 1992) 1مقیاس بخشش خانواده توسط پالرد، اندرسون، اندرسون و جنینگزشش خانواده. مقياس بخ -ب

ماده  24ماده اول به روابط خانوادگی اصل مربوط است و  24ماده دارد و از دو قسمت تشکیل شده است.  04است. این مقیاس 

پنج مفهوم استفاده شده است، این پنج مفهوم عبارتند از: بعدی به روابط زناشویی فعلی مربوط اند. در ساخت این مقیاس از 

 بینانه، تشخیص خطا، جبران عمل اشتباه، دلجویی کردن و احساس بهبودی.  درک واقع

نمره های باال در این پرسشنامه نشانه این است که فررد در زنردگی خرود دارای بخشرش بیشرتری اسرت و در مرواردی کره         

می تواند همسر خود را ببخشد. همچنین، نمره های پایین در این پرسشنامه نشانه این اسرت  همسرش باعث رنجش او می شود، 

به دست  93/4ضریب آلفای کرونباخ مقیاس بخشش را  (1992که فرد در روابط زناشویی گذشت کمتری دارد. پالرد و همکاران )

ه دست آمد. پرالرد و همکراران بره منظرور تعیرین      ب 92/4آوردند. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه گذشت خانواده 

ارتباطی همبسرته کردنرد.  نترایج     و مقیاس اخالقیات 2اعتبار پرسشنامه بخشش خانواده آن را با مقیاس خودمختاری ورثینگتون

ی این پژوهش نشان داد که پرسشنامه بخشش خانواده دارای اعتبار سازه قابرل قبرولی اسرت. همچنرین، در پرژوهش حاضرر بررا       

بررسی اعتبار سازه پرسشنامه بخشش خانواده از مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده استفاده شده است. نتایج این بررسری نشران داد   

 که پرسشنامه بخشش خانواده از اعتبار سازه قابل قبولی برخوردار است. 

سراخته شرده    (9221پرسش نامه سالمت عمومی توسرط گلردبر) )   :(GHQ)پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ  -ج

مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که با هدف ردیابی کسرانی کره دارای یرک اخرتالل روانری هسرتند مرورد         GHQاست. 

دارای چهار مقیاس نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتمراعی و افسرردگی وخریم     GHQاستفاده قرار می گیرد. 

= اصالً  4درجه ای ) 0آن استفاده شده است. نمره گذاری آن با استفاده از مقیاس لیکرت سوالی  22است. در این پژوهش از فرم 

نفرری از   144بر روی یک گرروه   (1326) = به مراتب بیشتر از حد معمول( صورت می گیرد. در تحقیقی که توسط رشیدی3الی 

 به دست آمد. 93/4ایایی دانش آموزان شهر تهران صورت گرفت، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ضریب پ

مراده   02م. توسط اولسون ساخته شده است و شامل  1929. این مقیاس در سال پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ -د

مرتب شده است. هرر چره نمرره فررد بیشرتر       2تا  1درجه ای که دامنه آن از  2خود گزارشی است. هر گزینه شامل یک مقیاس 

 (1323) ، به دست آورد. سلیمانیان92/4ی نیز بیشتر خواهد بود. السون ضرایب آلفای کرونباخ را باشد، میزان رضایت زناشویی و

گزارش کرده است. همچنین ضریب پایایی آزمرون نیرز    92/4پرسشنامه رضایت زناشویی را ترجمه و همبستگی درونی آزمون را 

 به دست آمد.   92/4در پژوهش سلیمانیان، به روش آلفای کرونباخ 

مت بخش ترین جنبه دین، توانایی آن در فروکاستن تنیدگی و معنی دهی به زندگی انسان است. با توجه به نقش مذهب سال

(، اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان 1322و جهت گیری مذهبی در بهداشت روان و ارتقای سالمت روان )تبرایی و همکاران، 

، ن شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کررده اسرت )اسرکلیکا   در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روا

                                                           
1 .Pollard,  Anderson, Anderson & Jennings 
2.  Worthington 
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(. 2414، 3، مراتروس، بلنرد و هروروا    ؛ کرزدی 2449و ورثینگتون،  2؛ آتن1322؛ حبیب وند، 2443، 1گورش و هود، هانس برگر

تالالت روانری کرافی نیسرت    روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که در تمامی موارد روش هرای متعرارف بررای درمران اخر     

(، نتایج تحقیقات نشان می دهد که میان مذهب و سرالمت روان )نجرار   1322به نقل از حبیب وند،  1322)شهیدی و شیرافکن، 

(، برا عرزت نفرس براال     1322؛ کاظمیان مقدم و مهرابری زاده هنرمنرد،   1322؛ تبرایی و همکاران، 1326؛ ساردویی، 1320اصل، 

و خودکشری   (2440، 0(، حمایت اجتماعی )فابریکتور و هنردال 1322؛ کاهش افسردگی )چراغی و مولوی، (1322)قمری گیوی، 

 همبستگی وجود دارد . (2449و همکاران،  2)راسیک

عدم توجه به عنصر معنویت و ارزش های دینی در فرایند درمان، ناپایداری تغییرات رفتاری ایجاد شده در دراز مدت و درصد 

گروهری از محققرین     (1329) (. ابولقاسرمی 1322به رفتارهای نابهنجار را نشان می دهد )هادی و جران بزرگری،    باالی بازگشت

دانشگاه علوم پزشکی اقبال الهوری در پاکستان در پژوهشی نتیجه گرفتند که درمان افسردگی برا نمراز، تهجرد و فاضرله و ذکرر      

در پژوهشی نشان داد که میان انجرام اعمرال مرذهبی و     (2414) 6ت. ویلیامزموثر بوده اس %22آیات قرآن در گروه آزمودنی ها تا 

 سالمت روان افراد رابطه وجود دارد.  شرکت در این گونه مراسم با 

 یافته ها

در این بخش یافته های پژوهش حاضر تحت دو عنوان یافته های توصیفی و یافته های مربوط به فرضیه های پرژوهش ارائره   

 می گردد.

 های توصيفی یافته

در این بخش شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یعنی میانگین، انحراف معیار، حداقل و حرداکثر نمرره ارائره    

 می گردد.

 یت زناشویی و گذشت ارائه شده است.یافته های توصیفی مربوط به نگرش های مذهبی، سالمت روان، رضا 1در جدول 

 

ار، حداقل و حداکثر نمره نگرش های مذهبی، سالمت روان، رضایت : میانگین، انحراف معی1جدول 

 زناشویی و گذشت

 تعداد حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین 

 193 23 19 32/13 21/66 نگرشهای مذهبی

 193 9 66 93/1 63/33 سالمت روان

 193 16 113 63/33 32/193 رضایت زناشویی

 193 33 191 13/32 12/133 گذشت

 

                                                           
1 . Splika, Hood, Hunsberger & Gorsuch 
2.  Aten 
3.  Kezdy, Martos, Boland & Horvath 
4.  Fabbricatore A. N. & Handal 
5.  Rasic 
6 .Williams 
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، رضرایت  36/24، سرالمت روان  13/60مالحظه می شود که میرانگین نگررش هرای مرذهبی      1توجه به مندرجات جدول  با

 می باشد.   40/122و گذشت  62/122زناشویی 

  های پژوهشهای مربوط به فرضيهیافته

 : بین نگرش های مذهبی و گذشت رابطه وجود دارد.1فرضیه 

 مت روان رابطه وجود دارد.:  بین نگرش های مذهبی و سال2فرضیه 

 :  بین نگرش های مذهبی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.3فرضیه 

 نشان داده شده است. 2یافته های مربوط به فرضیه های اول تا چهارم پژوهش در جدول 

 

 : همبستگی ساده گذشت، سالمت روان و رضایت زناشویی با نگرش های مذهبی 2جدول 

 حجم نمونه ی مذهبینگرش ها متغیر مالک

 193 13/3** گذشت

 193 -19/3** سالمت روان

 193 12/3** رضایت زناشویی

  **p<4/441 

نشان می دهد بین نگرش های مذهبی با گذشت، سالمت روان و رضایت زناشویی رابطه مثبرت معنری    2همانطور که جدول 

باشد، میزان نمره وی در متغیرهای یاد شده هم بیشتر خواهرد   دار وجود دارد. یعنی هر چه نمره فرد در نگرشهای مذهبی بیشتر

، 1بود. )الزم به ذکر است که در پرسشنامه سالمت روان نمره کمتر به معنای سالمت روان بیشتر است(؛ در نتیجه فرضریه هرای   

 پژوهش تأیید می شوند. 3و  2

 دارد.رابطه معنی داری وجود  -93/4: بین گذشت و سالمت روان در 0فرضیه 

 رابطه معنی داری وجود دارد. 91/4: بین گذشت و رضایت زناشویی در 2فرضیه 

 نشان داده شده است. 3پژوهش در جدول  2و  0یافته های مربوط به فرضیه های 

 

 : همبستگی ساده سالمت روان و رضایت زناشویی با گذشت 3جدول 

 حجم نمونه گذشت متغیر مالک

 193 -12/3** سالمت روان

 193 11/3** ایت زناشویی رض

   **p<4/441 

نشان می دهد بین سالمت روان و رضایت زناشویی با گذشت رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی هر چره   3همانطور که جدول 

نمره فرد در گذشت بیشتر باشد نمره وی در سالمت روان و رضایت زناشویی نیز بیشتر خواهد برود )الزم بره ذکرر اسرت کره در      

 پژوهش تأیید می شوند.   2و  0شنامه سالمت نمره کمتر به معنای سالمت روان بیشتر است(، در نتیجه فرضیه های پرس

 همبستگی چندگانه وجود دارد. 922/4: بین نگرش های مذهبی با گذشت، سالمت روان و رضایت زناشویی در 6فرضیه 
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زناشویی با نگرش های مذهبی در کل نمونه با روش : ضرایب همبستگی چندگانه گذشت، سالمت روان و رضایت 0جدول

 ((Enterورود 

 متغیر مالک
متغیر پیش 

 بین

همبستگی 

 (MR)چندگانه 

 ضریب تعیین 

(RS) 

و احتمال  Fنسبت 

 (P)آن 

 )(ضرایب )گرسیون 

1 3 2 

نگرش های 

 مذهبی

 )روش ورود(

 163/3 133/3 گذشت 
23/3216 

331/3p<  

13/3 =β 

61/3 =b 

12/62 =t 

331/3p< 

  

 163/3 121/3 سالمت روان 
61/1229 

331/3p<  

61/3 =β 

22/3 =b 

13/16 =t 

331/3p< 

21/3- =β 

33/3- =b 

33/1- =t 

331/3p< 

 

رضایت 

 زناشویی 
123/3 169/3 

31/1223 

331/3p<  

96/3 =β 

26/3 =b 

32/11 =t 

331/3p< 

21/3- =β 

93/3- =b 

93/6- =t 

331/3p< 

16/3 =β 

16/3 =b 

62/2 =t 

331/3p< 

 

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، ضریب همبستگی 

چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین )نگرش های مذهبی( با گذشت، سالمت روان و رضایت زناشویی کل نمونه 

معنی دار است. بنابراین  >441/4pمی باشد که در سطح  F=1334/94و  =962/4RSتعیین برابر  ، ضریبMR=922/4برابر با 

درصد واریانس متغیرهای مالک  96(، مشخص شده که RSفرضیه ششم پژوهش تأیید می شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین )

 توسط متغیر پیش بین قابل تبیین است.
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همبستگی چندگانه گذشت، سالمت روان و رضایت زناشویی با نگرش های مذهبی در کل نمونه با روش : ضرایب 2جدول 

 ((stepwiseورود مرحله ای 

 متغیر مالک
متغیر پیش 

 بین

همبستگی چندگانه 

(MR) 

 ضریب تعیین 

(RS) 

و احتمال  Fنسبت 

 (P)آن 

 )(ضرایب )گرسیون 

1 3 2 

نگرش های 

 مذهبی

 )روش ورود(

 163/3 133/3 گذشت 
23/3216 

331/3p<  

13/3 =β 

61/3 =b 

12/62 =t 

331/3p< 

  

سالمت 

 روان 
121/3 163/3 

61/1229 

331/3p<  

61/3 =β 

22/3 =b 

13/16 =t 

331/3p< 

21/3- =β 

33/3- =b 

33/1- =t 

331/3p< 

 

رضایت 

 زناشویی 
123/3 169/3 

31/1223 

331/3p<  

96/3 =β 

26/3 =b 

32/11 =t 

331/3p< 

21/3- =β 

93/3- =b 

93/6- =t 

331/3p< 

16/3 =β 

16/3 =b 

62/2 =t 

331/3p< 

 مشاهده می شود که متغیر نگرش های مذهبی پیش بینی کننده خوبی متغیرهای مالک است.  2با توجه به جدول 

 

 بحث و نتيجه گيری

سالمت روان و رضایت زناشویی در بین کارکنان اداره هرای   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با بخشودگی،

دولتی شهر خرم آباد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه اول نشان می دهد بین نگرش مرذهبی و بخشرش   

(، هوانرگ و انرایرت   2443( شرفیلد ) 1993رابطه معناداری وجود دارد. درباره این یافته که با نترایج تحقیقرات گورسراچ و هرائو )    

( همخوانی دارد. در دین مبین اسالم نیز آیات قرآن و احادیرث  2446(، باتسون و شوالب )2440(، دوالهایت و همکاران )2442)

بسیاری زینت بخش مفهوم گذشت می باشند. برای نمونه خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماینرد: پرس برا گذشرتی     

رسول خدا )ص( می فرمایند: هررکس خشرم خرود را     دم درگذر و آنان را مشمول عفو و گذشت خود قرار ده.زیبا و دلنشین از مر

فرو برده و از برادر مسلمانش بگذرد خداوند متعال به او اجر شهید عطا می فرماید. همچنین مری تروان گفرت داشرتن اعتقرادات      

 ز مهم ترین عوامل گذشت و بخشش خطاهای دیگران است. مذهبی مانند اعتقاد به خدا به عنوان باالترین دادرس یکی ا

فرضیه دوم رابطه بین نگرش مذهبی و سالمت روان را بررسی کرد که این فرضیه تائید شد. این نتیجه با برخی از تحقیقرات  

رد نکرات تبیینری   (. در مو2442(، اکسالین )2446(، مورفی و مهلینگام )1991انجام گرفته در این مورد همخوانی دارد. برگین )

این فرضیه می توان عنوان کرد که توانمندی های رفتارهای مذهبی باعث شده است تا روش های درمانگری مرذهبی، عرالوه برر    

روش های درمانی دیگر جایگاه ویژه ای در بین شیوه های مهار اختالالت روانی پیدا کند و تحقیقات انجرام شرده کره برر نظریره      

مبتنی است نیز کارآمدی این روش ها را در کاهش مشکالت روانی افراد از جمله اضطراب نشان داده اند های روان درمانی دینی 
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(. همچنین باور به این که خدایی هست که ناظر بر امور است و هنگام گرفتاری انسان را یراری مری   1994، 1)پرسمن و همکاران

ط با خدا را مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی بیان می کننرد.  کند، اضطراب و نگرانی را کاهش می دهد. افراد مومن ارتبا

و باور دارند که توکل و اعتماد به خداوند، به عنوان یک شیوه مقابله ای موثر، در اتفاق های ناخوشایند به آنها کمک فرراوان مری   

 کند.  

معنراداری برین میرانگین نمرره هرای نگررش       مطابق با تجزیه و تحلیل های آماری انجام گرفته بر روی فرضیه سوم، تفراوت  

(، هرانلر و  2441(، سرالیوان ) 1992مذهبی و رضایت زناشویی وجود دارد. این یافته با نتیجه پژوهش های قبلی کرال و هیترون )  

( در پژوهش خرود  1322( همسو است. احمدی و همکاران )1326( و خدایاری فرد و همکاران )2442(، ماهونی )2442گنجوز )

دادند اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله روابط خانوادگی اثر گذار است. به طروری کره   نشان 

خانواده درمانگران می توانند نقش باورهای مذهبی را هم در بروز و هم در حل اختالفات زناشویی به عنوان عراملی مهرم در نظرر    

ن تبیین کرد که مذهب راهنمایی هایی کلی در اختیار بشر قرار می دهد که اگر انسان هرا بره   بگیرند. این مساله را چنین می توا

آنها عمل کنند منجر به استحکام پیوند زناشویی می گردد. این راهنمایی ها شامل قوانینی در مورد روابرط جنسری، نقرش هرای     

فته بر روی فرضیه چهارم نشران مری دهرد کره برین      تحلیل های انجام گرجنسیتی، بخشش و حل تعارضات زناشویی می باشند. 

 2(، فینچرام و بریچ  1992(، دنترون و مرارتین )  1322بخشش در زنان و مردان تفاوت وجود دارد. و این با یافتره هرای یادگراری )   

ش هرایی  ( همسو می باشد. در تبیین آن می توان چنین عنوان کردکه با توجه به این که نتایج پژوه2444(، ورثینگتون )2442)

در داخل و خارج با این یافته همسو می باشد موفق تر بودن مردان در بعرد بخشرودگی احتمرااًل بره علرت ویژگیهرای زیسرتی و        

 سرشتی مردان می باشد که البته عوامل فرهنگی و تربیتی در این مورد خاص بی تاثیر نیست.  

فرضیه تائید شد. این نتیجه با برخی از تحقیقات انجام  فرضیه پنجم رابطه بین بخشش و سالمت روان را بررسی کرد که این

همخوانی دارد. شواهد حراکی از آن   (2442( یسل دیک و همکاران )2446(، اورکات )2440گرفته در این مورد، لینلی و جوزف )

حالت نبرود   است که بخشش تغییراتی در سیستم عصبی فرد ایجاد کرده و استرس را کاهش می دهد. فعالیت سیستم عصبی در

بخشش مشابه حالتی است که فرد استرس و هیجانات منفی را تجربه می کند. بخشش، بخشهایی از نواحی مغز را فعال می کنرد  

که با کاهش استرس و افزایش سازگاری مرتبط است. همچنین شواهدی مبنی بر رابطه بخشش با سطح کورتیزول، کاهش فشرار  

( در مورد نکات تبیینی این فرضیه مری تروان   3،2440جود دارد )ورثینگتون و اسکیریرخون و کاهش تنش ماهیچه های صورت و

عنوان کرد، که هنگامی که فرد اهل بخشش فرد خاطی را می بخشد، بخشش تغییراتری در سیسرتم عصربی و فیزیولروژیکی وی     

وارد باعرث افرزایش و حفرال سرالمت     ایجاد کرده و استرس را کاهش می دهد و سازگاری را افزایش می دهد که در نتیجه این مر 

 روانی فرد می شود.  

مطابق با تجزیه و تحلیل های آماری انجام گرفته بر روی فرضیه ششم، تفاوت معناداری بین بخشش و رضایت زناشویی 

( همخوانی 1322(، یادگاری )2442(، مک نالتی )2443(، ترزا )2443وجود دارد. درباره این یافته که با نتایج تحقیقات کارمانز )

دارد. اما چگونه ممکن است بخشش بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی تاثیر بگذارد؟ پژوهشگران حوزه بخشش معتقدندکه 

فرایند بخشش مشابه سایر فرایندهای انطباقی است. اگر روش های انطباقی را به دو دسته مساله مدار و هیجان مدار تقسیم 

مدار است. پژوهش ها نشان می دهد که شیوه های مساله مدار در موقعیت های با کنترل کنیم، بخشش جزء روش های هیجان 

                                                           
1 . Pressman 
2.  Fincham, &Beach 
3 . Scherer 
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باال موثرتر است. اما در موقعیت های با کنترل پایین روش های مساله مدار ممکن است ایجاد ناکامی کند. در چنین موقعیت 

یجانات منفی ناشی از درماندگی و ناامیدی، به هایی روش های هیجان مدار موثرتر است. زیرا ضمن کمک به تخلیه و مدیریت ه

( 2442تقویت حمایت اجتماعی و سازگاری فرد کمک می کند در حالی که کنترل ناچیزی بر محیط دارد )مالتبی و همکاران، 

وان به این ترتیب فردی که می بخشد یک فرایند انطباقی هیجان مدار را طی می کند. در مورد نکات تبیینی این فرضیه می ت

عنوان کرد که مدیریت هیجانات منفی مانند خشم و در نتیجه جایگزینی بخشش به تقویت حمایت محیطی او کمک کرده، به 

این ترتیب فردی که می بخشد، یک فرایند انطباقی هیجان مدار را طی می کند و تغییری در نگرش و کیفیت ارتباط او که 

 متجلّی می شود. نتیجه اش در رضایت زناشویی بین زوجین است 
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