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تا یخ د یاه  ،13۹۹/0۵/2۹ :تا یخ پذیر 13۹۹/10/08 :

مقدمه

همهران شهدا ،نزدیکترین اهراد به شهدا و شاهدان همیشگی تماؤی لحظیات زنیدگی شیهیداناند
(آهنگر سوالبنی .)138۶ ،بیا توجیه بیه اینکیه ابطیه بیا همهیر یکیی از سیالمترین و ا ضیاکنندهترین
ابطههاس و همهران ،ؤنابع حمای کننیده دوجانبیه عیاطفی بیرای یکدیگرنید ،شیهادت همهیر
ؤوقعیتی دشوا و پر چالش به وجود ؤیآو د زیرا با از دس دادن همهیر ،عیالوه بیر ؤهیئولی د
ً
قبال هرزندان ،ؤهئولی های خطیر دیگری نیز ؤتوجه آنان اس  .به فم آنکه همهران شهدا ؤعموال
برای ؤواجهه با چنین شرایطی ،آؤوزشی ندیده و توربهای ندا ند ،اکثر این زنان با حفظ وقا خود و
ا ز نهادن به شخصی شهید ،با ؤشکالت خویش بهخوبی کنا ؤیآیند و ؤهئولی خطیر خیود
ا به انوام ؤی سانند (جاویدی کالته جعفرآبادی.)1387 ،
ؤقاوؤ ؤوهقی آؤیز اهراد د برابر ؤوقعی های چالشبرانگیز ،ؤانند آنچه همهران شیهدا بیا آن
ؤواجهاند ،ؤحو تابآو ی اس  .بنا بر تعریفی کالسیک ،تیابآو ی 1رهیتیی جهیانی اسی کیه
اجازه ؤیدهد شخص ،گروه یا انومن ،اثر ؤخرب ا با اسیتفاده از تیابآو ی بیه حیداقل برسیاند؛
بنابراین تاب آو ی از توسعه اجتماعی و آ کادؤیک و صیالحی هیویانی بیا وجیود قیرا گیرهتن د
۹8
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ؤعرض ؤوقعی استرسزا حمای ؤیکند (سیلوان 2و رسیو .)2020 ،3تابآو ی ،انطباق ؤوهقیی آؤیز
علی فم وجود تهدیدها و شرایط ناگوا ؤحیطیای اس که هیرد د آن زنیدگی ؤییکنید .د واقیع،
تابآو ی سازگا ی ؤثب د واکنش به شرایط ناگوا اس (حسین چاری و محمدی .)13۹0 ،تابآو ی
بهطو کلی ،سازگا ی عاطفی ؤثب تلقیی ؤییشیود (کارامول ،4مواری ،5آریون 6و کارسوتان .)201۹ ،7د
پژوهش ساؤانی ،جوکا و صحراگرد ( )138۶به ابطه ؤثب تابآو ی و کیفی زنیدگی اشیا ه شیده
اس ؛ اؤا همچنان کمبود پژوهش د این زؤینه ؤشهود اس .
از سویی ،کیفی زندگی ،ؤفهوؤی هاییبخش ،باهدف توانمندسازی و تعیین سرنوش اس و
ؤهتلزم این اس که کنترل بر سرنوش خیود

الیگیوو
ا اهیزایش دهییم ( ِ

 .)201۴ ،8اؤیروزه کیفیی

زندگی عنصری کلییدی د سیاسی گذا ی و بر سیی سیاسی های حیوزه عمیوؤی اسی و از آن
2. Silván, P

1. resiliency

4. Caramel, W

3. Recio, P

6. Erinn, C

5. Murry, B

8. Liegeois, A

7. Karestan, C

بهعنوان شاخص توسعه نام برده ؤیشود .یاهتههای پژوهش احمیدزاده و بنیی هاطمیه ( )13۹۵نشیان
ؤیدهد کیفی زندگی با داشتن شغل ،سطح تحصیالت و سالؤ اجتماعی همهران شیهدا ابطیه
ؤهتقیم دا د.
یکی از و یژگیهایی که بر کیفی زندگی اثر ؤیگذا د بخشودگی بین هیردی اسی  .بخشیودگی
بین هردی 1انکا عمدی از خشم خود و بیزا ی از هتیا ؤضیر و آسیب سیان اسی کیه بیا ایمنیی
وانشناختی هرد ؤرتبط اس  .حمتی و پو ؤیرزایی ( )2018و چوی و دیگران )201۶( 2د پیژوهش
خود به این نتیوه سیدند که تقوی بخشودگی بیین هیردی ،کیفیی زنیدگی ا اهیزایش ؤییدهید.
همچنین صفا ینیا ،ؤحمدی و اهشا ( )13۹۵د پژوهش خود به ایین نتیویه سییدند کیه اهیزایش
ؤفاهیم سازگا ی ؤثل بخشودگی ،با تابآو ی د بیما ان ؤبتال به د د ؤزؤن ابطه ؤهتقیم دا د.
از سوی دیگر ،خودؤها گری 3توانایی کنترل تکانهها اس زؤانی که با چالشهیا و وسوسیههایی
وبرو ؤیشو یم که با سالؤ جهیمی و وانیی ؤیرتبط اسی (ویلموز 4و دیگوران .)201۹ ،همچنیین
خودؤها گری به همترازی هکر و احهاس و هتا با اهداف ا زشمند ؤاندگا د ؤواجهه با تغیییرات
اشا

ه ؤیکند (داکورث  ،تاکسر  ،وینکلر  ،گاال و گرو
5

6

7

8

 )201۹ ،9خودؤها گری با بخشیودگی بیین هیردی

ابطه ؤهتقیمی دا د یعنی با اهزایش خودؤها گری ،بخشودگی بین هردی نیز ا

تقا ؤییابد (یاسمینژاد،

هدف تحقی حاضر تعیین ابطه بین تابآو ی و خودؤها گری با بخشودگی بین هردی و کیفی
زندگی بود؛ بنابراین با توجه به ؤهائل و ؤشکالتی که همهران شهدا دا ند ،یکی از و های بهبود
از آسیب وانی و ؤشکالت وابط بین هردی ،شناسایی عواؤل ؤرتبط بیا آن اسی  .ازایین و د ایین
پژوهش ،ؤحق با توجه به اهمی پژوهش و ضعف پیژوهش د ایین حیوزه و ا تبیاط نظیری بیین
ؤتغیرهای ؤذکو  ،به دنبال بر سیی ایین سیوال اسی کیه :آییا بیین تیابآو ی و خودؤهیا گری بیا
بخشودگی بین هردی و کیفی زندگی همهران شهدا ابطه وجود دا د.
2. Choi, J. H

1. forgiveness

4. Willems, Y. E

3. self-control

6. Taxer, L

5. Duckworth, L

8. Galla, M

7. Winkler, E
9. Gross, J
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 )13۹3و همچنین خودؤها گری باعث بهبود کیفی زندگی خواهد شد (راستگو و باباخانی.)13۹7 ،

۹۹

روش پژوهش

طرح پژوهشی حاضر توصیفی به شیوه همبهتگی اس  .توصیفی اس ازآنجهی کیه یاهتیهها بیه
همان صو ت که جمعآو ی شدند بدون هیچگونه دستکا ی توصیف شدند و همبهتگی اس زییرا
وابط بین ؤتغیرها از طری همبهتگی ا زیابی شدند .جاؤعه آؤا ی پیژوهش حاضیر شیاؤل کلییه
( 2000نفر) همهران شهدای استان البرز بود ( .)13۹۵ - 13۹۶د این پژوهش از و نمونیهگیری

د دسترس استفاده شد و نمونهها از همهران شیهدایی کیه تماییل بیه همکیا ی داشیتند ،انتخیاب
شدند .برای تحلیل دادهها از آزؤونهای همبهتگی پیرسون و گرسیون چند ؤتغیره استفاده شد.
ابزا هییای پییژوهش ،پرسییشناؤههای تییابآو ی کونییو  1و دیویدسییون ،)2003( 2خودؤهییا گری
تانونی ،)200۴( 3بخشودگی بین هردی ( )138۴و کیفی زندگی ( )1۹8۹بود.
پرسشنامه تابآوری کونور دیو یدسون ( :)CD - RISاین پرسشناؤه ا کونو
با ؤرو ؤنابع پژوهشی  1979 - 1991د حوزه تابآو ی تهیه کردند .پرسشناؤه تابآو ی کونو و
ً
دیویدسون  2۵عبا ت دا د که د ؤقیاس لیکیرت بیین صیفر (کیاؤال ناد سی ) تیا پینج (همیشیه
د س ) نمرهگذا ی ؤیشود؛ بنابراین طیف نمرات آزؤون بین  0تیا  100قیرا دا د .نمیرات بیاالتر

و دیویدسیون ()2003
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بیانگر تابآو ی بیشتر آزؤودنی اس  .نتایج تحلیل عاؤلی حاکی از آناند که این آزؤون دا ای پنج
عاؤل :تصو شایهتگی هردی ،اعتماد به فرایز هردی ،تحمل عاطفه ؤنفیی ،پیذیر ؤثبی تغیییر و
وابط ایمن ،کنترل و تأثیرات ؤعنوی اس .
د سال  2001پایایی و وایی پرسشناؤه وی  1981نفر از اهراد نظاؤی د ایال ؤتحده اؤریکیا

بر سی شد .پایایی آزؤون از طریی آلفیای کرونبیاخ برابیر بیا  0 /91بیه دسی آؤید .همچنیین د
پژوهشی که ساؤانی و دیگران ( )138۶د ؤیان دانشوویان انوام دادند ،پاییایی آن ا  0/9۳گیزا
کردند و وایی آن د گروههای ؤختلف احراز شد .د این زؤینه ،آنها ؤقدا

تحلیل عاؤل ،برابر  0/89و ؤقدا آزؤون کروی با تل

ضیریب KMO

ا بیرای

ا برابر با  8۳/189۳ؤحاسبه کردند.

پرسشنامه خودمهارگری تهانونی :هرم کوتاه  1۳آیتمی این پرسشناؤه نییز ؤاننید نهیخه  ۳6آیتمیی،

نمرهای کلی به دس ؤیدهد .نمره هرد هر چه باالتر باشید ،نشیاندهنده خودؤهیا گری بیشیتر هیرد
اس  .د پژوهش ید و دیگران ( )2011دو خرده ؤقیاس خودؤها گری ؤنعکننیده و خودؤهیا گری
2. Davidson, J

1. Connor, M
3. Tangney, J

اولیه برای این نهخه د نظر گرهته شده اس  .تانونی و دیگران ( )200۴د برآو د همهانی د ونیی،
پایایی باالیی برای آزؤون گزا

کردند .آلفای کرونباخ بیرای ؤقییاس خودؤهیا گری هیرم بلنید ۳6

آیتمی د دو نمونه تحقی تانونی و دیگران ( 0/89 )200۴و همچنین برای ؤقیاس خودؤها گری هرم
کوتاه  1۳آیتمی نیز به ترتیب دو نمونه تحقی  0/8۳و  0/8۵بود .د این استا ید

و دیگران ()2011

با انوام تحقیقی به بر سی تفاوتهای این دو خرده ؤقیاس پرداختند و د این ؤیان همهانی د ونی
این پرسشناؤه ا با گزا

آلفای هر دو خرده ؤقیاس بر سی کردند .نتایج تحقی حاکی از همهانی

د ونی ؤناسب ،برای خودؤها گری ؤنعکننده  0/86و خودؤها گری اولیه  0/68بیود .بیین دو خیرده
ؤقیاس خودؤها گری نیز د پژوهش ید و دیگران ( 0/68 )2011همبهتگی گزا

شد ،این یاهتیه

قابلانتظا بود چراکه هرچند این دو سازه از هم ؤتمایزند اؤا هر دو ،ؤسلفههای اصلی خودؤها گری
به شما ؤیآیند.

پرسشنامه بخشهودگی به فهردی ( :)IF - 25پرسشناؤه بخشودگی بین هردی دا ای  2۵سسال اس و هدف
آن سنوش ؤیزان بخشودگی بین هردی و ابعاد آن د اهراد ؤختلیف اسی  .پرسشیناؤه شیاؤل سیه ؤسلفیه؛
ا تباط ؤودد و کنترل انتقامجویی ،کنترل نوش و د ک واقعبینانه اس  .این پرسشناؤه د طییف لیکیرت
ً
ً
 4د جهای از کاؤال ؤخالف تا کاؤال ؤواه نمرهگذا ی ؤییشیود .پاییائی پرسشیناؤه بیا اسیتفاده از و

پرسشنامه کیفیت زنهدگی ( :)WHOQOL - BREFاین پرسشناؤه  26سیسالی ا سیازؤان بهداشی
جهانی طراحی کرده اس و دا ای زییر ؤقیاسهیای؛ سیالؤ جهیمی ،سیالؤ وانیی ،وابیط

اجتماعی و سالؤ ؤحیط اس  .عالوه بر این ؤوا د ،این پرسشناؤه ؤیتواند سیالؤ عمیوؤی ا
نیز بر سی کند .آیتمهای پرسشناؤه بر وی یک ؤقیاس  ۵گز ینهای ا زیابی ؤیشود و نمیره بیشیتر،

نشاندهنده کیفی زندگی باالتر اس  .ضایی ،اکبری بلوطبنگان و حمانی ( )13۹۴اعتبیا ابیزا ا
با استفاده از و آلفای کرونباخ بیرای سیالؤ جهیمانی  ،0/74سیالؤ وانیی  ،0/69وابیط
اجتماعی  0/68و ؤحیط  0/۵7گزا

کردهاند.

یافتهها

بین تابآو ی و خودؤها گری بیا بخشیودگی بیین هیردی و کیفیی زنیدگی همهیران شیهدا ابطیه
وجود دا د.
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اندازهگیری آلفای کرونباخ برای ؤسلفههای ا تباط ؤودد و کنترل انتقامجویی  ،0/77کنتیرل نویش 0/66
و د ک واقعبینانه  0/۵7گزا شده اس (احتشا زاده ،احدی ،عنایتی و حیدری.)138۹ ،
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جدول  :1آزؤون ؤعنیدا ی کالموگروف
Statistic

Df

Sig.

ؤتغیر
تابآو ی

0/076

9۵

0/200

بخشودگی بین هردی

0/066

9۵

0/200

خودؤها گری

0/096

9۵

0/09۵

0/081

9۵

0/22۵

کیفی زندگی

با توجه به نتیوه آزؤون کالموگروف اسمیرنوف د جدول  1و ؤیزان سطح ؤعنادا ی ،با اطمینیان
ؤیتوان بر هرض نرؤال بودن دادهها تأکید کرد.
ؤاتریس همبهتگی ؤتغیرهای ؤو دؤطالعه بخشی از یاهتههای ؤربوط به این پژوهش اس .
جدول  :2ؤاتریس همبهتگی ؤتغیرهای ؤو دؤطالعه

ؤتغیر

1

۳

2

تابآو ی
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بخشودگی بین هردی

0/2۳4

خودؤها گری

0/۳22

- 0/27۳

کیفی زندگی

0/۳67

0/229

0/09۳

نتایج آزؤون همبهتگی پیرسون د جدول  2نشیان داده شیده اسی  .بیر اسیاس دادههیای ایین
جدول ،تابآو ی و خودؤها گری با بخشودگی بین هردی و کیفی زنیدگی ابطیه ؤعنییدا ی دا د،
یعنی هر چه ؤیزان تابآو ی و خودؤها گری همهران شهدا بیشتر باشد ،ؤیزان بخشودگی بین هردی
و کیفی زندگی آنان نیز باالتر ؤی ود.
جدول  :۳خالصه ؤدل گرسیون ،تحلیل وا یانس ؤشخصههای آؤا ی گرسیون ؤتغیرهای پژوهش
ؤدل

R

R

Adjusted R Square

F

سطح ؤعنیدا ی

1

0/۵20

0/271

0/241

11/266

0/000

2

جدول  :4نتایج آزؤون تحلیل وا یانس برای ؤقایهه آزؤودنیها برحهب نمرههای ؤتغیرهای پژوهش د بین همهران شهدا

ؤنابع تغییرات

SS

df

ؤیانگین ؤوذو ها

گرسیون

8818/69۳

۳

29۳9/۵64

باقیمانده

2۳74۳/096

91

260/91۳

کل

۳2۵61/789

94

F

سطح ؤعنادا ی

11/266

0/00

برای تحلیل دادهها و آزؤودن هرضیه پژوهش ،ابتدا نتایج آزؤیون تحلییل وا ییانس چنید ؤتغییره
د با ه نمرههای تابآو ی با بخشودگی بین هردی ،خودؤهیا گری و کیفیی زنیدگی ؤحاسیبه شید.
خالصه نتایج تحلیل وا یانس د جدول  4نشان داد که هر ییک از ؤقیاسهیای ؤو دبر سیی بیاهم
تفاوت ؤعنیدا دا د.
جدول  :۵نتایج تحلیل گرسیون تابآو ی و خودؤها گری با بخشودگی بین هردی و کیفی زندگی همهران شهدا
t

سطح ؤعنیدا ی

تابآو ی خودؤها گری (کل) ۳9/9۵2

2/844

0/048

کیفی زندگی

1/127

4/446 0/400

0/000
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بخشودگی بین هردی

0/069

0/2۳9 0/128

0/006
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B

Beta

نتایج جدول هوق نشان ؤیدهد که ؤعادلیه پیشبینیی عبیا ت اسی از :بخشیودگی بیین هیردی
 ،0/128کیفی زندگی  0/400و تابآو ی و خودؤها گری  .۳9/9۵2ابطه بخشودگی بین هیردی و
کیفی زندگی بهعنوان ؤتغیرهای ؤیالک و تیابآو ی و خودؤهیا گری بیهعنوان ؤتغییر پیشبیین د
ؤعادله گرسیون بهصو ت همزؤان تحلییل شید .نتیایج تحلییل وا ییانس و ؤشخصیههای آؤیا ی
گرسیون بین کیفی زندگی و بخشودگی بین هردی د جدول  ۳ا ائه شده اس  .بر اساس این نتایج
ؤیزان  Fؤشاهدهشده ؤعنادا اسی و  24د صید وا ییانس ؤربیوط بیه تیابآو ی و خودؤهیا گری
بهوسیله کیفی زندگی و بخشودگی بین هردی ا بهصو ت ؤعنیادا تبییین ؤییکنید .ضیرایب تیأثیر
تابآو ی و خودؤها گری (کل)  ۳9/9۵2و کیفی زندگی  0/400و بخشودگی بین هردی  0/128با
توجه به آؤا ههای  tنشان ؤیدهد که ایین ؤتغییر بیا اطمینیان  0/99ؤییتوانید تغیییرات ؤربیوط بیه
تابآو ی و خودؤها گری ا پیشبینی کنند .د نتیوه بین تابآو ی و خودؤها گری با کیفی زندگی

و بخشودگی بین هردی همهران شهدا ابطه وجود دا د؛ بنابراین بین ؤیزان تابآو ی بیا بخشیودگی
بین هردی و تابآو ی با کیفی زندگی ابطه ؤعنادا ی وجود دا د و ؤییزان همبهیتگی بیین ایین دو
نمره  0/۳24و  0/۳67اس ؛ و همچنین بین ؤیزان خودؤهیا گری بیا بخشیودگی بیین هیردی ابطیه
ؤعنییادا ی وجییود دا د و ؤی یزان همبهییتگی بییین اییین دو نمییره  - 0/27۳اس ی ؛ اؤییا بییین ؤی یزان

خودؤها گری با کیفی زندگی ابطه ؤعنادا ی وجود نیدا د و ؤییزان همبهیتگی بیین ایین دو نمیره
 0/09۳اس .
بحث و نتیجهگیری

هدف تحقی حاضر تعیین ابطه تابآو ی و خودؤها گری با بخشودگی بین هردی و کیفی زنیدگی
بود .نتایج به دس آؤده با یاهتههای استگو و باباخیانی ( )1۳97صیفا ینییا و دیگیران (،)1۳9۵
ز نقا و هنرؤند ( ،)1۳9۵نوبر ،کاکاوند ،برجعلی و برؤاس ( ،)1۳94احدی و علییزاده اصیلی
ُُ
( ،)1۳90گیییلمن 1و اشییبی ،)200۳( 2ویلکینهییون ،)197۵( 3اکنییا  ،)201۳( 4کییول،)200۵( 5
اینگلبرگ 6و ژوبرگ ،)200۴( 7گا دنر )2000( 8و چوی و دیگران ( )201۶همهو اس  .د تبیین نتیوه
10۴

نتیوه هوق باید گف که اؤروزه علی فم ایواد تغییرات عمی هرهنگی و تغییر د شیوههای زنیدگی
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هنوز بهیا ی از اهراد د ویا ویی با ؤهائل زندگی هاقد تواناییهای الزم و اساسیانید .ؤشیاهدات
بالینی و همچنین ادبیات تحقی نشان ؤیدهد کیه واکینش زنیانی کیه همهیران خیود ا بیه دالییل
ؤختلف از دس دادهاند ،با عکسالعملهای ؤنفی شدیدی همراه اس  .به همین دلییل اسی کیه
گفته ؤیشود ،تاب آو ی و تحمل شرایط د این اهراد نقش ؤهمی د زندگی زناشویی بر عهده دا د.
انتظا ؤی ود که زنان با یادگیری و آؤوز ؤها تهای زندگی تا حید زییادی بتواننید ،تیابآو ی و
کیفی زندگی خود ا اهزایش داده و بخشودگی بین هردی خود ا بهبود بخشند .به نظر ؤی سید کیه
داشتن بخشودگی و عقاید ؤعنوی و دینی ،اؤید و تهلط بر سرنوش شخص ا هراهم ؤیکند و اگیر
هرد اعتقادی عمی به خداوند داشته باشد ؤیتواند از هر وضیعیتی ،نتیویه خیوب بیه دسی آو د و
2. Ashby, J

1. Gilman, R

4. O’Connor, M

3. Wilkinson, G. S

6. Engelberg, E

5. Cole, B. S

8. Gardner, H

7. Sjöberg, L

چنین اعتقادی ،به احتمال ؤیتواند نتیایج وانشیناختی قد تمنیدی داشیته باشید .نتیایج پیژوهش
حاضر نشان داد که بین ؤتغیرهای تابآو ی با کیفی زندگی و خودؤها گری همهران شیهدا ابطیه
وجود دا د ،با توجه به نتیوه هوق باید گفی کیه انتظیا ؤیی ود بیا آؤیوز ؤها تهیای زنیدگی،
بخشودگی ا تا حدودی د این اهراد د ونی کرد.
د تبیین هرضیه اول ،نتایج تحلیل گرسیون نشان ؤیدهد بین ؤیزان تابآو ی و بخشودگی بیین
هردی ابطه وجود دا د .نتیوه به دس آؤده بیا یاهتیههای اهخمیی ( ،)138۵کیول ( ،)200۵چیوی و
دیگران ( ،)201۶بیلیس )2001( 1همهو بوده اس  .صفا ینییا و دیگیران ( )13۹۵د بر سیی نقیش
بخشودگی بین هردی د تابآو ی و شدت د د بیما ان ؤبتال به د د ؤزؤن ،به این نتیوه سیدند کیه
گهتر ؤفاهیم سازگا ی ؤثب همچون بخشودگی بین هردی بیه تیابآو ی بیمیا ان ؤبیتال بیه د د
ؤزؤن کمک ؤیکند .نتایج هوق نشان داد که بین دو ؤتغیر ابطیه وجیود دا د ،توانیایی تیابآو ی و
بخشودگی د برقرا ی ابطه با یکدیگر ،اهبرد ؤهمی اس کیه همهیران شیهدا ا قیاد ؤییسیازد
ؤوقعی های ؤشکلآهرین زندگی وزؤره و تأثیر هیوانی ؤنفی آنها ا بهخوبی ؤها کننید و از ایین
طری تنیدگی وانشناختی ا کاهش دهند.
د تبیین هرضیه دوم ،نتایج تحلیل گرسیون نشان داد بین تابآو ی و کیفی زندگی ابطه ؤثب
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وجود دا د .نتیوه به دس آؤده با یاهتههای ساؤانی و دیگران ( ،)138۶صفا ینیا و دیگران (،)13۹۵
ُُ
ز نقا و هنرؤند ( ،)13۹۵و یلکینهون ( ،)1۹7۵اکنا ( ،)2013ونیا 2و دیگیران ( ،)200۶گاند سیون
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( ،)200۹کول ( ،)200۵کرکپاتریک ،)1۹۹۹( 3اینگلبیرگ و ژوبیرگ ( )200۴و سیالیوان ( )201۶همهیو
اس  .ساؤانی و دیگران ( )138۶د تحقیقی با عنوان ابطه کیفی زنیدگی و تیابآو ی بیا دلزدگیی
زناشویی ؤعلمان زن شهر کرؤانشاه به این نتیوه سیدند که اهزایش و تقویی تیابآو ی بیه بهبیود
کیفی زندگی کمک ؤیکند .نتایج به دس آؤده حاکی از ایین ؤهیئله اسی کیه کیفیی زنیدگی
همهران شهدا و ؤهائل ا تباطی آنان ؤهمتیرین علی اهیزایش تیابآو ی آنیان د خانوادههایشیان
اس ی  ،بهنحویکییه تعییداد زیییادی از همه یران شییهدا سییعی ؤ ییکننیید کییه تییابآو ی خییود ا د
ؤوقعی های ؤختلف اهزایش دهند ،د نهای اینکه اگر کیفی زندگی همهران شهدا دا ای سازؤان
2. Vena, C

1. Bailis, D. S
3. Kirkpatrick, L. A

صحیح و ؤنطقی باشد ؤوجبات پی یزی شخصی سالم ا هراهم خواهد ساخ و این خود عاؤیل
پیشگیری از بهیا ی از آسیبهای بعدی وانی به شما ؤیآید.
د تبیین هرضیه سوم ،نتایج تحلیل گرسیون نشان ؤیدهد که بین خودؤها گری و بخشودگی بین
هردی ابطه ؤثبتی وجود دا د .نتیوه به دس آؤده با یاهتههای صفا ینیا و دیگران ( ،)13۹۵ز نقا
و هنرؤنیید ( ،)13۹۵نوبییر و دیگ یران ( )13۹۴ویتییا و
ُُ
و یلکینهون ( ،)1۹7۵اکنا ( )2013ونا و دیگران ( )200۶گاند سون ( )200۹کول ( ،)200۵کرکپاتریک
1

و دیگ یران ( )2002گیییلمن و اشییبی ()2017

( ،)1۹۹۹اینگلبرگ و ژوبرگ ( ،)200۴سالیوان ( )201۶همهو اس  .یاسمینژاد ( )13۹3د تحقیقی با
عنوان تأثیر آؤوز هیو اخالقیی بیر ؤهیئولی پذیری ،همیدلی هیویانی ،اخیالق تحصییلی و
بخشودگی بین هردی دختر پایه سوم ؤقطع ؤتوسطه ،به این نتیوه سییدند کیه بیین دو گیروه ازنظیر
اخالق تحصیلی ،بخشودگی بین هردی و ؤسلفههای آن تفاوت ؤعنادا ی وجود دا د .همچنیین بیین
دو گروه ازنظر ؤهئولی پذیری و همدلی هیوانی تفاوت ؤعنادا ی وجیود داشی  .د تبییین نتیویه
هوق باید گف که بخشودگی اجازه نمیدهد عواطف ؤنفی بازدا نده صمیمی  ،بر هرد فلبیه کنید و
10۶

شناختی پیچیدهتر شیخص اسی  .بخشیودگی اجیازه ؤییدهید
واکنش بخشودگی ،ؤعرف رهی
ِ
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وابط استمرا یابد و با وجود تهدیدها ،صمیمی تقوی شود .ازاین و بخشودگی ابیزا ؤهمیی د

حفظ و تداوم وابط جدی و بلندؤدت اس  .همهران شهدایی که از رهی خودؤها گری بیاال ییا
توانایی برای به تعوی انداختن ا ضای هو ی نیازهیای خیود برخو دا نید د کنتیرل اهکیا  ،تنظییم
هیوانات و بازدا ی تکانهها ،از اهیراد بیا رهیی خودؤهیا گری پیایینتر عملکیرد بهتیری دا نید و
برخو دا ی از بخشودگی بین هردی هم ؤیتواند د این ؤهیر به آنان کمک کند.
د تبیین هرضیه چها م ،نتایج تحلیل گرسیون نشان ؤیدهد بین ؤیزان خودؤهیا گری و کیفیی
زندگی ابطه ؤعنیدا ی وجود ندا د .نتیوه به دس آؤده بیا یاهتیههای علییو دینییا ،شیا عپیو و
ؤرادی ( ،)13۹1خدایا یهرد ،شیهابی و اکبیری ز دخانیه ( ،)1388طیالع پهیند و صیفایی (،)13۹2
هتحی ،خیر و عتی ( ،)13۹0سادات قربانی ( ،)13۹0ونا و دیگران ( ،)200۶کول ( ،)200۵کرکپاتریک
( ،)1۹۹۹اینگلبرگ و ژوبرگ ( )200۴و سالیوان ( )201۶همهو اس  .بیلیس ( )2001د پژوهش خود
د یاه که زنان بیش از ؤردان از اهبردهای تنظیم هیویان اسیتفاده ؤییکننید .اهبردهیای تنظییم
1. Vitaro, F

هیوییان بیرای تنظیییم کییردن هیوانهییا د زنییان و ؤییردان شییبیه بییه آسیبشناسییی وانییی اس ی و
خودؤها گری د زنان بیشتر از ؤردان اس  .با توجه به آنچه د بخش ادبیات پیژوهش ؤطیرح شید،
د توجیه این نتیوه باید گف که ؤهم ترین عاؤیل ؤوهقیی د زنیدگی زناشیویی ،شید عیاطفی و
هکری اس  .هردی که ازلحاظ عاطفی و هکری شدیاهته باشد د وابط با همهر و اعضای خیانواده
و ؤشکالت زندگی ،دید واقعبینانهای دا د و از هلهفه زندگی ؤعینی برخو دا اس که بر اسیاس آن
ؤیتواند از بحرانهای دائمی زندگی جلوگیری کند .شد عاطفی و ؤدیری کنترل هیوانهیا نقیش
ؤهمی د زندگی زناشویی و خانوادگی دا د ،البته شد عاطفی و هکیری ابطیه ؤهیتقیمی بیا شید
خودؤها گری دا د .همهران ؤوه با تطبیی دادن خیود بیا شیرایط زنیدگی ،بیهنوعی تعیادل دسی
ؤییابند .تطبی پذیری ویژگی ؤثبتی اس کیه د خانوادههیای ؤوهی د برخیو د بیا ؤشیکل دییده
ؤیشود .همهران تطبی پذیر ؤیتوانند برداش ها و عادتهای خود ا اصیالح کننید تیا بتواننید بیا
ؤشکالت و کمبودهای زندگی کنا آیند .ازاین و با توجه به این نتایج ،هرگونه اقداؤی که د استای
آؤوز و تقوی و ا تقای تابآو ی و خودؤها گری و بخشودگی بین هردی همهران شهدا صیو ت
پذیرد ،تأثیر هراوانی بر زندگی همهران شهدا و د پی آن بر کیفی زندگی آنان خواهد داش .
د این زؤینه ،با توجه به تحقیقات صو ت گرهته پیشینهادهای زییر ؤییتوانید د بهبیود زنیدگی
خودؤها گری و بخشودگی بین هردی و بهبود کیفی زندگی ،بر سی ابطه علی و ؤعلیولی ،بر سیی
سنین ؤختلف و ؤکانهای جغراهیایی ؤختلف ،اهزایش نمونه آؤا ی و استفاده از ؤصاحبه.
فهرست منابع

احتشام زاده ،پروین؛ احدی ،حهن؛ عنیایتی ،ؤییر صیالحالدین و حیید ی ،علیرضیا ( .)1۳89سیاخ و
اعتبا یابی ؤقیاس برای سنوش بخشودگی بین هردی .ؤوله وانپزشیکی و وانشناسیی بیالینی اییران.
 4 ،16و .44۳ - 4۵۵
اسییدی ،اسیید؛ سییودانی ،ؤنصییو و عباسییپو  ،ذبیییحا ( .)1۳96اثربخش یی د ؤییان اهحییل  -ؤحییو بییه
شیوه گروهی بر بهبود کیفی زنیدگی هرزنیدان .ؤولیه دانشیکده پرسیتا ی و ؤاؤیایی ا وؤییه 6 ،1۵ ،و
.449 - 4۵9
آهنگر سالبنی ،اعظم ( .)1۳86همهران شهدا ،ؤروجان اصلی هرهن ایثا و شهادت ،ؤوموعیه ؤقیاالت
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همهران شهدا تأثیر ؤثب داشته باشد :برناؤههای آؤوزشی ؤناسب د زؤینه ا تقا سطح تیابآو ی،

10۷

همایش آسیبشناسی ترویج هرهن و شهادت ،دانشگاه ؤازند ان.
بنی هاطمه ،حهین و احمدزاده ،حهین ( .)1۳9۵بر سی عواؤل ؤسثر بر کیفی زندگی همهران شهدا شهر
تبریز .ؤوله ؤطالعات اجتماعی ایران 1۳ ،49 .و .19 - ۳4
جاو یدی کالته جعفرآبادی ،طاهره ( .)1۳87جایگاه اجتماعی همهران شاهد .ؤوموعه ؤقیاالت همیایش
ؤلی ایثا و شهادت .دانشگاه ؤازند ان.
خدایا ی هرد ،ؤحمد؛ شهابی ،وحا و اکبری ز دخانه ،سعید ( .)1۳88دیندا ی ،خودکنترلی و گرایش به
ؤصرف ؤواد د دانشوویان .هصلناؤه علمی  -پژوهشی هاه اجتماعی ۳4 ،10 .و .11۵ - 1۳0
دهقان ،ؤا یه و سعیدی نیا ،ؤریم ( .)1۳97اثربخشی وان د ؤانگری یکپا چه توحییدی بیر عیزتنفس و
تابآو ی همهران زندانیان .پژوهشناؤه وانشناسی اسالؤی 8 ،4 .و .6۵
ضایی ،علی ؤحمد؛ اکبری بلوطبنگان ،اهضل و حمانی ،هرناز ( .)1۳94ا زیابی الگوی ساختا ی تبییین
کیفی زندگی دانشوویان بر اساس سبکها ی عش  .نخهتین همایش ؤلیی الگیوی خیانواده سیالم بیا
ؤحو ی پیشگیری از طالق.
نوبر ،هرخ ح ؛ کاکاوند ،علیرضا؛ برجعلی ،احمد و برؤاس ،حاؤد ( .)1۳90تابآو ی و کیفی زندگی
108

ؤاد ان دا ای هرزند کمتوان ذهنی 1 ،1 .و .179 - 189
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ز نقا  ،ؤریم و ؤحرابیزاده هنرؤند ،ؤهناز ( .)1۳9۵تأثیر د ؤان کاهش استرس ؤبتنیی بیر ذهین آگیاهی
بر کیفی زندگی و تابآو ی همهران جانبازان قطع عضو .و ها و ؤیدلهای وانشیناختی 2۳ ،7 .و
.8۳ - 98
سادات قربانی ،سالوؤه ( .)1۳90اثربخشی آؤیوز خیودکنترلی بیر اهیزایش ضیای از زنیدگی و بهبیود
خویشتن پندا ی .پایانناؤه کا شناسی ا شد ؤشاو ه ،دانشگاه عالؤه طباطبایی.
ساؤانی ،سیاؤک؛ جوکا  ،بهرام و صیحراگرد ،نیرگس ( .)1۳86تیابآو ی ،سیالؤ

وانیی و ضیای از

زندگی ،هصلناؤه وانپزشکی و وانشناسی بالینی ایران ،سال  1۳ ،۳و .290 - 29۵
صفا ینیا  ،ؤوید؛ ؤحمدی ،نرگس و اهشا  ،سعید ( .)1۳94نقش بخشودگی بیین هیردی د تیابآو ی و
شدت د د بیما ان ؤبتال به د د ؤزؤن .ؤوله اصول بهداش

وانی 4 .و .212 - 90

طالعپهند ،سیاو و صفایی ،صدیقه ( .)1۳92ؤقایهه کیفی زندگی کودکان آزا دیده با عادی .دوؤاهناؤه
علمی  -پژوهشی دانشو پزشکی دانشگاه شاهد 109 ،2۳ .و .1 - 11
علیو دینیا ،اکبر؛ شا ع پو  ،ؤحمود و ؤرادی ،هاطمه ( .)1۳91بر سی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتمیاعی

بر نگر دانشوویان نهب به ؤصرف الکل .هصلناؤه ؤطالعات توسیعه اجتمیاعی  -هرهنگیی 4 ،1 .و
.69 - 97
هتحی ،اهشا ؛ خیر ،ؤحمد و عتی  ،ؤهدی ( .)1۳90ابطه بین خودکا آؤدی و کیفی زندگی بیا توجیه بیه
نقیش واسییطهای تیابآو ی د بییین بیمیا ان قلبییی .ؤولیه و هییا و ؤیدلهای وانشییناختی 2 ،2 .و
.109 - 122
کاوه ،ؤنیژه ( .)1۳9۵بر سی ابطه بین سبک دلبهیتگی بیه خیدا بیا تیابآو ی د همهیران شیاهد اسیتان
چها ؤحال بختیا ی .هصلناؤه علمی  -پژوهشی پاسیدا ی هرهنگیی انقیالب اسیالؤی دانشیکده علیوم
انهانی اسالؤی و قد ت نرم دانشگاه اههری و تربی پاسدا ی اؤام حهین (ع) 1۳ ،6 .و .۵۳ - 9۵
یاسمینژاد ،پریها ( .)1۳9۳تأثیر آؤوز هو اخالقیی بیر ؤهیئولی پذیری ،همیدلی هیویانی ،اخیالق
تحصیلی و بخشودگی بیین هیردی دانیش آؤیوزان دختیر پاییه سیوم ؤقطیع ؤتوسیطه .پایانناؤیه دکتیرای
وانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
یزدانی ،شهربانو ( .)1۳92بر سی تأثیر آؤوز خودکنترلی بر پرخاشیگری نوجوانیان و اسیترس والیدینی.
پایانناؤه کا شناسی ا شد عموؤی .دانشگاه عالؤه طباطبایی.
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