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Aims This study aimed to identify the differences between interpersonal forgiveness and 
self-differentiation in veterans’- and non-veterans’ spouses.
Instrument & Methods The present study is non-experimental and conducted by the causal-
comparative method in all the spouses of 25% of the veterans referred to the Damavand 
Martyrs and Veterans Affairs Foundation, the spouses of non-veterans living in Damavand 
in 2020. A total of 80 people (40 veterans’ spouses and 40 non-veterans’ spouses) were 
randomly selected. The research instruments included the self-differentiation scale and 
interpersonal forgiveness scale. Multivariate analysis of variance in SPSS 20 software was 
used to analyze the data.
Findings There was a significant difference between the two groups of veterans ‘and non-
veterans’ spouses in the component of my status from their differentiation variable (p<0.05), 
but no significant difference was observed for the components of emotional responsiveness, 
emotional fault, and integration with others (p>0.05). Also, there was no significant 
difference in reconnection and revenge control components, control of suffering, and realistic 
understanding of the interpersonal forgiveness variable (p>0.05).
Conclusion Veterans’ spouses are more capable than non-veterans spouses of maintaining 
their individuality and independence in intimate relationships with others, as well as the 
balance between reason and emotion.
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 چکیده 
بخشودگی بین فردی و  هدف از پژوهش حاضر شناسایی تفاوت اهداف:

 تمایزیافتگی خود در همسران جانبازان و همسران غیرجانبازان بود. 

-یپژوهش حاضر از نوع تحقیقات غیرآزمایشی است و به روش علّ  ها:ابزار و روش

 بنیاد شهید و امورکننده به مراجعه %۲۵همسران جانبازان کلیه  درای مقایسه

 ۱۳۹۹در سال  ایثارگران دماوند و همسران غیرجانبازان ساکن شهرستان دماوند

 )نفر همسران غیرجانبازان ۴۰ و همسران جانبازان نفر ۴۰نفر ( ۸۰انجام شد. تعداد 

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تمایزیافتگی به

لیل ها از تحوتحلیل دادهمنظور تجزیهخود و مقیاس بخشودگی بین فردی بود. به

 استفاده شد. SPSS 20افزار واریانس چندمتغیری در نرم

یگاه من از جا مولفه در گروه همسران جانبازان و غیرجانبازان دو بین ها:یافته

 برای ولی )p>٠٥/٠(داشت  وجود دارمتغیر تمایزیافتگی خود تفاوت معنی

 فاوتت دیگران با آمیختگیعاطفی و هم عاطفی، گسلش پذیریهای واکنشمولفه

ارتباط مجدد و کنترل های مولفه. همچنین در )p<٠٥/٠(نشد  دیده داریمعنی

بینانه از متغیر بخشودگی بین فردی جویی، کنترل رنج و درک و فهم واقعانتقام

 .)p<٠٥/٠(داری وجود نداشت تفاوت معنی
همسران جانبازان در خصوص حفظ فردیت و استقالل خود در روابط  گیری:نتیجه

صمیمانه با دیگران و همچنین تعادل بین عقل و هیجان، نسبت به همسران 

 غیرجانبازان از توانایی بیشتری برخوردارند. 

: بخشودگی بین فردی، تمایزیافتگی خود، همسران جانبازان، همسران هاکلیدواژه

 غیرجانبازان

  

 ۲۴/۰۶/۱۳۹۹ افت:یدر خیتار

 ۰۴/۱۱/۱۳۹۹ رش:یپذ خیتار
 sibashardoust@yahoo.com مسئول: سندهینو*

 

 مقدمه 

تری طوالنی وتر بادوامتاثیر  دارای برخی اجتماعیهای پدیده میان از

 بعضی و هستند آن مردمان ذهنیت و جامعه یک حیات اجتماعی بر

 اخود ر  جای و شده فراموشتر زمانی کوتاه در مختلف دالیلبه نیز

 که یتاثیرات لحاظ گسترهبهها جنگ شاید دهند.می دیگر تجاربی به

 و دارند مردمان خانوادگی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، زندگی بر

 جزء آورند،می دنبالبه که اجتماعی تغییرات از انبوهی حجم نیز

 کسانی ذهن در را استواری خاطرات و باشندها پدیدهترین پردوام

 .]1[کنندمی تجربه را آن که بگذارند باقی

 یکی آنها، از ناشی عوارض اجتماعی و روانی و جسمیهای معلولیت

 در آن بعد ازهای سال و جنگهای صحنه در که استهایی جلوه از

 هبود مشهود گسترده شکلیبه آنها، اطرافیان و جنگ بازماندگان

 و افراد روان بر آن مخرب اثر و جنگ از ناشیهای استرس .]2[است

 شتبرگ با و جنگ پایان از پس بر خانواده، جنگ نامطلوب تاثیرات

 روانی و جسمی دارد. مشکالت ادامه همچنان خانواده، به رزمندگان

جمله  از آنانهای خانواده بر آن غیرمستقیم اثرات و جانباز فرد

 زا رزمنده، همسر میان، این در است. پدیده این تبعات ناگوارترین

 هب مشابه شرایط داشتن با که چرا است؛ برخوردارای ویژه موقعیت

ای همعلولیت از ناشی عوارض خاصی درگیر طوربه جامعه، افراد دیگر

 با روابط بدیهی است است. جانباز در جامانده به روانی و جسمی

 میان در و است فرد اجتماعی و عاطفی زندگی اصلی عنصر همسر،

  .]2[است ای برخورداراهمیت ویژه از روابط دیگر

شناختی در همسران های پیشین به مقایسه مسائل روانپژوهش

 ]3[نادریو  کاکانیااند؛ مثًال پژوهش جانبازان و غیرجانبازان پرداخته

به مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی، 

به مقایسه وضعیت سالمت روانی،  ]4[خسرویو  وفاییپژوهش 

به مقایسه الگوهای ارتباطی و پژوهش  ]5[و همکاران وفاییپژوهش 

رخ روانی همسران شاغل قایسه نیمبه م ]6[و همکاران امیری

اند. همچنین پرداخته جانبازان قطع نخاع با زنان شاغل جامعه عادی

بین عنوان پیشتمایزیافتگی خود را به ]7[فریدلندرو  کابرراسانچز

تمایزیافتگی  ]8[و همکاران الهاورضایت در همسران کارکنان نظامی، 

 ]9[دکلخود و ادراک سالمت را در همسران زندانیان سابق جنگ و 

 اند. بخشش را در همسران اسرای سابق جنگ بررسی نموده

متضاد که  نیروی غریزیروابط انسانی از دو  ]10[بوونبه عقیده 

شود: یکی نیرویی است که اند، مشتق میموجب تعادل در زندگی

بودن از دیگران سوق شخص را به سمت فردیت، استقالل و مجزا

دنبال شود شخص بهدهد و دیگری نیرویی است که موجب میمی

نشینی با دیگران باشد. رویارویی این دو وابستگی، صمیمیت و هم

شود؛ ، سبب ایجاد اضطراب در فرد مینیرو و کشمکش میان آنها

بنابراین الزم است شخص بتواند احساس و هیجان خویش را از 

، روابط »خود«تفکرش جدا کند و با حفظ فردیت و استقالل 

 . ]11-13[به کندای را با دیگران تجرصمیمانه

های هیجانی و شناختی، مشخصه توانایی تفکیک بین حالت

ممکن است فردی با سطح باالتری از تمایزیافتگی خود است. 

تمایزیافتگی خود، احساس اضطراب زیاد و نگرانی درباره شخص 

دیگر یا از سوی دیگر احساس عصبانیت و سرزنش نسبت به وی 

داشته باشد، در حالی که قادر است تا واکنش کمی نسبت به 

. افراد با سطح ]10[آمیز شخص داشته باشدپریشانی یا رفتار حمله

ن های مناسبی را تعییتوانند محدودیتباالی تمایزیافتگی خود می

طور مستقیم و بدون سرزنش یا قضاوت مشکالتشان را کنند و به

توانند ناراحتی و مخالفت شدید شخص مطرح سازند. این افراد می

دیگر را مدیریت نمایند بدون اینکه از او فاصله بگیرند یا به قیمت 

. ]13[بینانه خود، با دیگران منطبق بشوندنرفتن تفکر روشازدست

دهد که افراد متمایز با استفاده از افکار منطقی توضیح می ]14[بوون

توانند گیرند. در زندگی هیجانی خود، میتصمیم خود را می

آمیختگی به هم نزدیک شوند. صمیمیت را تجربه کرده و بدون هم
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 ]16[بوونو  کر. ]15[ی هستندآنها قادر به مقابله با تعارض، طرد و جدای

های سازند که افراد با تمایزیافتگی ضعیف، واکنشمطرح می

آمیختگی یا قطع تواند آنها را به همهیجانی شدیدی دارند که می

 .]17[رابطه با شریک زندگی یا سایر اعضای خانواده برساند

شناسان همچنین بخشودگی یکی از موضوعات مورد عالقه روان

دنبال آن هستند که از لحاظ شناسان بهاست. این روان نگرمثبت

. ]18[شناختی تصویری از زندگی خوب را به روشنی بیان کندروان

هدف این است که نشان داده شود که چه اعمالی به تجربیات 

بین و نگری که خوشبهروزی و رفاه، به پرورش افراد مثبت

رویکرد، مساله این  انجامد. بر اساس اینپذیر هستند، میانعطاف

های افراد را اصالح کنیم، بلکه توانیم ضعفنیست که چگونه می

های افراد را پرورش دهیم و توانیم تواناییاین است که چگونه می

نگر، اضافه شناسی مثبت. پژوهش درباره روان]19[تقویت کنیم

کند که رهنمودهای درونی، مانند معنا، اصالت، عشق به می

ر پی نگر دشناسی مثبتکند. علم روانو سالمت کمک میتوانمندی 

 و های مثبت، ویژگی مثبت و نمادهای مثبت استمطالعه هیجان

نگر در پی بررسی بهزیستی و سالمتی روانی شناسان مثبتروان

هستند و این حوزه بیشتر در پی افزایش و تسریع شادکامی در افراد 

 .]18[است

شده در اوایل قرن بیستم توسط لقبخشش، یک توانایی و قدرت خ

بخشش، شامل کاهش احساسات، . ]20[است سلیگمنو  پترسون

ها و افکار و رفتار منفی و افزایش احساسات مثبت، شناخت

رفتارهای مثبت نسبت به فرد خاطی، رویداد و خود فرد است، بدون 

. بخشش، منبع ]21[اینکه نیازی به جبران، کیفر یا اصالح باشد

ن شدواقعهای پرخاشگری حاصل از قربانیبرای بهبود حالتموثری 

. ]22 ,23[های منفی نسبت به رفتار دیگر افراد استو کاهش واکنش

عاطفی -یند آزادسازی روانیآبخشش فر  ]24[باکومو  گوردونبه بیان 

یند، فرد آزرده آدر این فر  دهد.است که در درون فرد رنجیده رخ می

 سازیروشن ،رد یا واکنش نسبت به حادثهمعموًال سه مرحله برخو

کند که هر یک از این وجو چرایی و بهبودی را سپری مییا جست

  .]25[سه جنبه شناختی، عاطفی و رفتاری استرنده یمراحل در برگ

 ،تمایزیافتگی رسد که همسران جانبازان در صورت داشتننظر میبه

د توانن، آنها میداشته باشندتعریف مشخصی از خود و عقایدشان 

های شدیدًا خویش را در زندگی انتخاب کنند و در موقعیت جهت

عاطفی که در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و 

شود، کنترل خود را از دست ندهند و می گرفتن تصمیمات نافرجام

همچنین . ]26[گیری کنندبا درنظرگرفتن عقل و منطق تصمیم

ازان در صورت داشتن بخشودگی بین فردی نیز همسران جانب

توانند بسیاری از نواقص و کمبودها را نادیده گرفته و بهداشت می

عنوان یک . بنابراین یک همسر جانباز به]21[روان خود کمک کنند

تواند فرد تمایزیافته و دارای احساس بخشودگی بین فردی، بهتر می

 پنجه نرم کند. وبا مشکالت دست
های خارج از کشور به بررسی جداگانه تمایزیافتگی خود ژوهشدر پ

پرداخته  ]7-9[و بخشودگی در همسران اسرای جنگی و کارکنان نظامی

های اندکی به مقایسه با توجه به اینکه در ایران پژوهش .شده است

شناختی در همسران جانبازان و همسران غیرجانبازان مسائل روان

اند و با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در ایران در خصوص پرداخته

مقایسه تمایزیافتگی خود و بخشودگی بین فردی در این دو گروه 

در خصوص مقایسه اختالالتی که  انجام نشده است، پژوهش حاضر

برند با زنان غیرجانباز نیست، بلکه به بررسی این زنان از آن رنج می

تمایزیافتگی خود و بخشودگی بین فردی بین همسران جانبازان و 

 ها در اینغیرجانبازان پرداخته است، تا در صورت فقدان این مولفه

داد؛ بنابراین پژوهش زنان بتوان راهکارهایی برای افزایش آن ارایه 

حاضر با هدف شناسایی تفاوت تمایزیافتگی خود و بخشودگی بین 

 فردی در همسران جانبازان و همسران غیرجانبازان انجام شد. 
 

 هاابزار و روش

-پژوهش حاضر از نوع تحقیقات غیرآزمایشی است و به روش علی

بنیاد  کننده بهمراجعه %٢٥همسران جانبازان کلیه روی ای مقایسه

شهید و امور ایثارگران دماوند و همسران غیرجانبازان ساکن 

انجام شد. همسران جانبازان  ١٣٩٩در سال  شهرستان دماوند

صورت تصادفی ساده از بنیاد شهید و امور ایثارگران دماوند به

های انتخاب شدند و برای انتخاب همسران غیرجانبازان از بخش

ند، کیالن، آبسرد، رودهن، آبعلی)، شهرستان دماوند (شهرهای دماو

مرکز دولتی  ٢طور تصادفی و از هر شهر شهر دماوند و رودهن به ٢

کننده به این نفر از زنان متاهل کارمند و مراجعه ١٠و از هر مرکز 

ای مقایسه-طور تصادفی انتخاب شدند. برای پژوهش علیادارات، به

و در  ]27[شودمینفر در هر گروه توصیه  ٣٠حجم نمونه حداقل 

، با درنظرگرفتن GPower 3.1افزار پژوهش حاضر با استفاده از نرم

برای  ٧/٠، ضریب رگرسیون %٨٠، توان آزمون %٩٥سطح اطمینان 

برای گروه همسران غیرجانبازان، برای  ٤/٠گروه همسران جانبازان و 

نفر محاسبه شد که با احتساب موارد تکمیل ناقص  ٣٩هر گروه 

نفر) تعیین  ٨٠نفر برای هر گروه (جمعًا  ٤٠ها، در نهایت نامهپرسش

وره های انجام مطالعه، شامل سطح تحصیالت حداقل دشد. مالک

پزشکی و رضایت برای راهنمایی، عدم استفاده از داروهای روان

 شرکت در مطالعه بود. 

و  اسکورونابزارهای پژوهش شامل مقیاس تمایزیافتگی خود 

و  زادهاحتشامو مقیاس بخشودگی بین فردی  ]28[اسمیت

 بود: ]29[همکاران

تمرکز اصلی آن روی بزرگساالن،  تمایزیافتگی خود: مقیاس

های اصلی آنها های مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانوادهارتباط

پذیری مقیاس واکنشخرده ٤گویه و  ٤٦از  نامهپرسش .]28[است

 ١٢)، گسلش عاطفی (سئوال ١١)، جایگاه من (سئوال ١١عاطفی (

ه است که ) تشکیل شدسئوال ١٢آمیختگی با دیگران () و همسئوال

گذاری . نمره]28[رودکار میمنظور سنجش تمایزیافتگی افراد بهبه

ای (ابداً در مورد من صحیح نقطه٦صورت طیف لیکرت نامه بهپرسش

) است. ضریب آلفای ٦تا کامًال در مورد من صحیح است= ١نیست=

-پلج، در پژوهش ٨٨/٠ ]30[فریدلندرو  اسکورنشده توسط گزارش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیمت یپروانه باقر و بشردوست  نیمیس ۱۷۶

  ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۱۲دوره                                                                          پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

 و اسکورننامه در پژوهش پایایی این پرسش .]31[ستا ٨٦/٠، پوپکو

 هایبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ]30[فریدلندر

ا آمیختگی بپذیری عاطفی، جایگاه من، گسلش عاطفی، همواکنش

 ٨٨/٠و  ٨٢/٠، ٨٠/٠، ٨٠/٠، ٨٣/٠ترتیب نامه بهدیگران و کل پرسش

دست آمده است. در ایران به ٨٥/٠گزارش شده است و برای روایی آن 

با استفاده از  ]32[دالورو  کاظمیاننامه توسط نیز پایایی کل پرسش

برآورد شد. همچنین این آزمون در ایران  ٧٨/٠روش آلفای کرونباخ 

شده و روایی آن برای عادی هنجاریابینمونه روی  ]33[یونسیتوسط 

 اعالم شد.  ٨٥/٠کل مقیاس 

 در ]29[و همکاران زادهاحتشام ی:فرد نیب یبخشودگمقیاس 

 یگبخشود سنجش یبرا یاسیمق یابیاعتبار و ساخت به یپژوهش

 آن هدف و بودهسئوال  ۲۵ یدارا مقیاس نیا. پرداختندی فرد نیب

 مختلف افراد در آن ابعاد و فردی بین بخشودگی زانیم سنجش

 فهم و درک رنجش، کنترل جویی،انتقام کنترل و مجدد ارتباط(

 جوییانتقام کنترل و مجدد ارتباطمولفه  سه یدارا .است) بینانهواقع

مولفه  و )۱۸ یال ۱۳سئوال  از( رنج کنترلمولفه  ،)۱۲ یال ۱سئوال  از(

گذاری نمره. ) است۲۵ یال ۱۹سئوال  از( بینانهواقع فهم و درک

تا  ۱ای (کامًال مخالف=نقطه۴صورت طیف لیکرت نامه بهپرسش

 اسیمق نامهپرسش یبرا کرونباخ یآلفا) است. ۴کامًال موافق=

 جددم ارتباط مولفه: است ریز قرار به فردی بین بخشودگی سنجش

 با رنجش کنترل مولفه ،۷۷/۰ کرونباخ یآلفا با جوییانتقام کنترل و

 اخکرونب یآلفا با بینانهواقع فهم و درک مولفه و ۶۶/۰ کرونباخ یآلفا

 پژوهش درهمچنین . ]29[است ۸۰/۰ نامهپرسش کل و ۸۰/۰

 یبخشودگ اسیمق ییروا سنجش برای ]29[همکاران و زادهاحتشام

 در یبخشودگ مقیاسخرده با آن همزمان یاجرا از ،یفرد نیب

 اسیمق دو نیا نیب یهمبستگ که شد استفاده یاصل خانواده

ز ا کیامهرهمچنین روایی این مقیاس توسط  .آمد دستبه دارمعنی

 . ]29[دست آمدبه ۹۱/۰تا  ۷۱/۰

به  ،واحد رودهن یاز دانشگاه آزاد اسالم یپس از کسب مجوز اخالق

 دو گروه نمونه نیب را هانامهمربوطه مراجعه و پرسش یهاسازمان

در خصوص اهداف  شد. عی) توزرجانبازانی(همسران جانبازان و غ

 لینحوه تکم نیبهداشت روان آنان و همچن یپژوهش و ارتقا

 اسیمق ،شد. افراد ادهمحقق د یاز سو یحاتیها توضنامهپرسش

 نمودند.  لیرا تکم یفرد نیب یبخشودگ اسیخود و مق یافتگیزیتما

و با روش  SPSS 20افزار آماری ها توسط نرموتحلیل دادهتجزیه

 تحلیل واریانس چندمتغیری صورت گرفت. 

 

 هایافته

سال با تحصیالت راهنمایی تا  ۵۹تا  ۴۶کنندگان دامنه سنی شرکت

و  ۵۵/۵۲±۹۴/۰سنی همسران جانبازان فوق لیسانس بود. میانگین 

سال بود. در گروه  ۴۷/۵۲±۹۹/۰میانگین سنی همسران غیرجانبازان 

 ۱۴) سطح تحصیالت راهنمایی، %۵/۴۲نفر ( ۱۷همسران جانبازان 

) فوق %۱۰نفر ( ۴) لیسانس و %۵/۱۲نفر ( ۵) دیپلم، %۳۵نفر (

طح ) س%۵/۴۲نفر ( ۱۷لیسانس و در گروه همسران غیرجانبازان 

) %۵/۱۷نفر ( ۷) دیپلم، %۵/۳۲نفر ( ۱۳تحصیالت راهنمایی، 

 ) فوق لیسانس داشتند. %۵/۷نفر ( ۳لیسانس و 

صورت تمایزیافتگی خود در گروه همسران جانبازان به میانگین نمره

میانگین  )،p>٠٥/٠( داری بیشتر از همسران غیرجانبازان بودمعنی

صورت مقیاس جایگاه من در همسران جانبازان بهنمره خرده

) ولی p>٠٥/٠داری بیشتر از همسران غیرجانبازان بود (معنی

پذیری عاطفی، گسلش عاطفی و های واکنشمقیاسمیانگین خرده

 داری نداشتندآمیختگی با دیگران، بین دو گروه تفاوت معنیهم

)٠٥/٠>p ۱؛ جدول .( 

نمره بخشودگی بین فردی بین دو گروه همسران جانبازان  میانگین

میانگین  ).p<٠٥/٠( داری نداشتو غیرجانبازان تفاوت معنی

 رنجش کنترل، جوییانتقام کنترل و مجدد ارتباطهای مقیاسخرده

تند داری نداشبین دو گروه نیز تفاوت معنی بینانهواقع فهم و درکو 

)٠٥/٠>p ۲؛ جدول.( 

 
 های آنمقیاسآماری نمرات تمایزیافتگی خود و خرده نیانگیممقایسه  )١جدول 

 نفر) ٤٠در همسران جانبازان و غیرجانبازان (تعداد در هر گروه=

 متغیر
 همسران 

 جانبازان
 همسران 

 غیرجانبازان
سطح 

 داریمعنی
 ٠٣٩/٠ ۱۹۰/۱۶۰±۷۰۷/۵ ۶۹۰/۱۶۸±۷۰۷/۵ تمایزیافتگی خود

 ۲۳۶/۰ ٩٥٠/٤٢±٩٤٤/١ ۶۰۰/۴۴±٩٤٤/١ عاطفی پذیریواکنش

 ۰۰۲/۰ ۹۵۰/۳۳±٩٥١/١ ۴۵۰/۳۸±٩٥١/١ جایگاه من

 ۳۷۸/۰ ۶۷۰/۴۰±٨٩١/١ ۹۲۰/۴۱±٨٩١/١ گسلش عاطفی

 ۴۸۵/۰ ۶۲۰/۴۲±٢٠٦/٢ ۷۲۰/۴۳±٢٠٦/٢ دیگران با آمیختگیهم

 

های مقیاسفردی و خرده بین آماری نمرات بخشودگی نیانگیممقایسه  )٢جدول 

 نفر) ٤٠جانبازان و غیرجانبازان (تعداد در هر گروه=آن در همسران 

 متغیر
همسران 

 جانبازان
همسران 

 غیرجانبازان
سطح 

 داریمعنی
 ۰۹۲/۰ ۳۷۰/۶۷±۸۳۷/۱ ۱۵۰/۶۸±۸۳۷/۱ بخشودگی بین فردی

 ۲۰۹/۰ ۹۵۰/۳۰±٢٢٣/١ ۰۵۰/۳۲±٢٢٣/١ یجویانتقام کنترل و مجدد ارتباط

 ۰۸۴/۰ ۹۷۰/۱۶±٨٦٣/٠ ۹۰۰/۱۵±٨٦٣/٠ رنجش کنترل

 ۲۵۳/۰ ۴۵۰/۱۹±٩١٦/١ ۲۰۰/۲۰±٩١٦/١ بینانهواقع فهم و درک

 

 بحث 

هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت بخشودگی بین فردی و 

تمایزیافتگی خود در همسران جانبازان و غیرجانبازان بود. نتایج 

تحلیل آماری واریانس چندمتغیری نشان داد که در 

همسران جانبازان  در من، جایگاه متغیرتمایزیافتگی خود، مولفه

میانگین باالتری داشت که نشان داد این مولفه در آنها نسبت به 

های مولفه همسران غیرجانبازان شرایط بهتری داشته اما در سایر

آمیختگی با دیگران، پذیری عاطفی، گسلش عاطفی و همواکنش

 دار نبودند. ها معنیتفاوت میانگین

ن ها نشاافتهیجی متناقض با این یهای پیشین، نتامرور پژوهش

نشان داد که همسران  ]8[و همکاران الهاودادند. چنانچه پژوهش 

اسرای سابق جنگ، تمایزیافتگی خود کمتر و ادراک منفی سالمتی 

را در مقایسه با همسران گروه گواه نشان دادند. همچنین نتایج 



 ۱۷۷  رجانبازانیخود بين همسران جانبازان و غ یافتگیزیو تما یفرد نیب یبخشودگ سهیمقاـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حاکی از آن بود که تمایزیافتگی خود در  ]34[سولومونپژوهش 

 بود.  ترهمسران زندانیان سابق جنگ در مقایسه با گروه گواه پایین

 جانبازان در خانواده توان گفتپژوهشی میافته تبیین این ی در

 وجهت شود و بامی متحمل خانواده زن را آسیب و بیشترین ترینمهم

 همسران بر عهده عمدتاً  جانبازان خانواده در محوری نقش اینکه به

 شود، بنابراینبیشترین فشار را همسر جانباز متحمل می و است

رسد که وی از تمایزیافتگی خود باالتری نسبت به یک نظر میبه

صورت همسر غیرجانباز برخوردار باشد. تمایزیافتگی خود به

فکار ابخشد که بین فردی به وی این توانایی را میهای درونویژگی

و هیجانات خود تعادل ایجاد کند. تمایزیافتگی خود یک جزء 

 نظرناپذیر از توانایی فرد برای رشد صمیمیت است و بهجدایی

تواند رضایت را افزایش رسد با سطح رضایت مرتبط باشد و میمی

 . ]35[بینی کندداده و آن را پیش

شویی و همکاران که در زمینه ابعاد رضایت زنا سلیمیپژوهش 

همسران جانباز انجام گرفت، نشان داد که همسران جانباز جنگ 

های جسمانی و روانی تحمیلی با توجه به پذیرش احتمال آسیب

اند بخش زناشویی داشتهشوهران خود، با همسران خود روابط رضایت

و تعداد فرزندان، درصد جانبازی و افزایش سن نتوانسته این رابطه 

توان استنباط نمود این رابطه که می ]36[دار سازدرا خدشه

تواند تا حدی از بخش و ادامه زندگی با یک فرد جانباز، میرضایت

ن همچنین این زناتمایزیافتگی خود باالی این زنان نشأت بگیرد. 

ها خود را تطبیق دهند، بدون اینکه قادرند با باالترین استرس

نگری، رغبت و رونهای آسیب را در خود رشد دهند، ظرفیت دنشانه

توانایی شناخت، مکاشفه احساسات خود و برقراری ارتباط با 

های مناسب و اثربخش را دارند، توانایی تحمل رنج و ناراحتی تجربه

که همگی از خصوصیات تمایزیافتگی خود  ]37[برای رشد را دارند

 است. 

هماهنگ  [14]بوونتوان گفت که این نتیجه با نظریه در ادامه می

دهنده توانایی شخص یا جایگاه من نشان خودپیروی مولفه. ستا

بودن عقاید و باورهای در ارایه تعریف شفافی از هویت خویش و دارا

. افراد تمایزیافته حتی در شرایط پر تنش ]14[مشخص در زندگی است

(مانند زندگی با فرد جانباز) نیز، از هویت شخصی قوی یا جایگاه من 

برخوردارند (این من هستم... این عقاید من است... این نیرومندی 

. بر اساس  ]10 ,16[خواهم انجام دهم، نه آن..)کاری است که می

تمایز خود، جدایی روانی عقل و هیجان و استقالل خود  بووننظریه 

افراد در جریان تفرد، درک هویت خویش  و شوداز دیگران را شامل می

ا سازد تز از خانواده اصلی، آنها را قادر میکنند. این تمایرا کسب می

در  .]38[ها و اعمال خود را بپذیرندمسئولیت افکار، احساسات، ادارک

توان گفت که همسران جانبازان نیز در زندگی خود نتیجه می

ها و اعمال خود را مسئولیت افکار، احساسات ناخوشایند، ادراک

اند که نشانگر تمایزیافتگی باالی آنها نسبت به همسران پذیرفته

 غیرجانبازان است. 

 ینهای دیگر تمایزیافتگی بدار بین مولفهدر تبیین عدم رابطه معنی

 مولفهتوان گفت که همسران جانبازان و همسران غیرجانبازان می

دادن هویت در معنای ازدستآمیختگی با دیگران بهجوشی یا همهم

. مولفه گسلش عاطفی، تمایل به خروج از رابطه ]11[یک رابطه است

. مولفه ]39[دهدنشینی عاطفی را در شرایط پرتنش نشان میو عقب

پذیری دهد که افراد با واکنشنشان می پذیری هیجانی،واکنش

هیجانی، قادر به جداسازی احساس از تفکر نیستند و بیشتر 

هایی هیجانی است تا دهند، پاسخهایی که به محیط میپاسخ

ان، کنندگتوان استنباط نمود که شرکت؛ بنابراین می]10 ,16[عقالنی

یقی و حقنمودن صحیح ها تمایلی به تکمیلنامهدر تکمیل پرسش

ها که شرایط خوبی را برای ایشان مولفههای مربوط به این پرسش

کنند، نداشتند و همچنین شرایط محیطی نیز به این توصیف نمی

 د. ندادن سئواالتمساله اضافه شده و در کل جواب مناسبی به این 

سه  هایدیگر این پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین نمرهافته ی

جویی، کنترل رنج و درک ارتباط مجدد و کنترل انتقام مقیاسخرده

ازان همسران جانبدر بینانه از متغیر بخشودگی بین فردی و فهم واقع

 دار نبود. و همسران غیرجانبازان معنی
طور تبیین نمود که بخشودگی بین توان این عدم تفاوت را اینمی

زا از هایی که است که مجسئوالفردی در این پژوهش، حاوی 

ها معطوف به بخشودگی در سئوالبخشودگی زناشویی است و این 

رسد نظر میخصوص دوستان و آشنایان و اطرافیان است. بنابراین به

که فقدان تفاوت در بخشودگی بین همسران جانبازان و همسران 

نظر برسد؛ زیرا این بخشودگی تا حد تواند، منطقی بهغیرجانبازان می

خصوصی آنها که جانبازی همسرانشان را شامل زیادی به زندگی 

توانند در بسا همسران جانبازان میشود، مرتبط نیست. چهمی

ر که طوخصوص همسرشان بخشودگی بیشتری داشته باشند، همان

در پژوهش خود نشان دادند که بین  ]39[و همکاران زادهاحتشام

 بخشودگی و رضایت زناشویی همسران جانبازان رابطه مثبت

ان کننده میز بینیدار وجود دارد و بخشودگی را بهترین پیشمعنی

و بیگی رضایت زناشویی جانبازان و همسرانشان نشان دادند. 

بخشودگی در جانبازان و در پژوهش خود دریافتند که  ]40[همکاران

همسرانشان موجب تقویت انسجام و سازگاری خانوادگی آنها 

 بینیدر پیشرا نقش بخشودگی  ]41[و همکاران خواهمهمان شود.می

نشان دادند؛ بنابراین این امر سازگاری زناشویی همسران جانبازان 

کننده این موضوع باشد که دوام زناشویی آنها تا تواند توجیهمی

جانبازان اکثر اوقات دارای  حدودی مرهون بخشودگی آنها است، زیرا

و بخشودگی ناپذیر هستند اعمال غیرعمدی و شرایطی اجتناب

مانند تواند ههمسران نسبت به آنها متفاوت و نسبت به دیگران، می

 سایر افراد از جمله همسران غیرجانبازان باشد. 

توان در دو سطح نظری و عملی کاربردهای نتایج این پژوهش را می

 یتگافیزیمرتبط با تما یهابه مفروضه ،یدر سطح نظر  ؛بررسی کرد

و  دشویم دیهمسران جانبازان تاک یخود و نقش مثبت آنها در زندگ

 نیتدو یبرا یمناسب یتجرب یمبنا تواندیم ،یدر سطح عمل

ود در خ یافتگیزیبر نقش تما دیتاک اب یمناسب یدرمان یهامداخله

 همسران جانبازان باشد. یبهبود زندگ

هایی که بنیاد شهید شهرستان دماوند به اجرای پژوهش بین نمونه
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ترین محدودیت پژوهش بود. همچنین آنها دسترسی داشت، مهم

های روانی های این پژوهش از نظر سابقه ابتال به بیمارینمونه

 ارزیابی نشدند که الزم است در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گیرد. 

از  یتر پژوهش در نمونه بزرگ نیا یاجراکه شود یم شنهادیپ

پژوهش از نظر سابقه ابتال  یهانمونه و همسران جانبازان انجام شود

 پژوهش و همچنین، رندیقرار بگ یابیمورد ارز یروان یهایمار یبه ب

 ریاخود در س یافتگی زیو تما یفرد نیب یبخشودگ سهیدر حوزه مقا

 .جانبازان انجام شود یهاگروه

 

 گیری نتیجه

همسران جانبازان از تمایزیافتگی خود بیشتری نسبت به همسران 

عبارت دیگر، همسران جانبازان در خصوص غیرجانبازان برخوردارند. به

حفظ فردیت و استقالل خود در روابط صمیمانه با دیگران و همچنین 

تعادل بین عقل و هیجان، نسبت به همسران غیرجانبازان از توانایی 

تری برخوردارند. همچنین از لحاظ بخشودگی بین فردی بین بیش

همسران جانبازان و همسران غیرجانبازان تفاوتی وجود ندارد. 

تواند معطوف به روابط بین همسران بخشودگی بین فردی می

جانبازان و دوستان و آشنایان آنها باشد، بنابراین همسران جانبازان 

توانند همانند همسران در رابطه با بخشودگی بین فردی می

 غیرجانبازان، تعامل داشته باشند. 

 

از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، تشکر و قدردانی: 

کننده در مطالعه و کلیه عزیزانی که ما را در همسران جانبازان مشارکت

 انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر را داریم.

ب کس واحد رودهن-یاز طرف دانشگاه آزاد اسالم هیداییت تاییدیه اخالقی:

 شد.

 تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد. تعارض منافع:

)، نگارنده سیمین بشردوست (نویسنده اول سهم نویسندگان:

ی متین )؛ پروانه باقر %٥٠تحلیلگر آماری (مقدمه/پژوهشگر اصلی/

 ).%٥٠نگارنده بحث (شناس/(نویسنده دوم)، روش

این پژوهش بدون حمایت مالی موسسه یا نهادی انجام شده  منابع مالی:

 های آن بر عهده نویسندگان بوده است.و کلیه هزینه
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