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Abstract 
Introduction: Since families play an important role in mental health of adolescents. So the current study 
was done for investigate Prediction of stress, anxiety and depression in adolescents based on marital 
forgiveness and family cohesion. 
Methods: The study was descriptive - correlation. The sample was concluding all of high school students 
in Kermanshah city, that among those was selected a sample with 360 people. For variable measuring were 
used DASS, family cohesion scale and marital forgiveness scale. Pearson correlation coefficient and 
multivariate regression analysis was used to data analyses. 
Results: The research results indicate this. Marital forgiveness variables and family cohesion can predict 
51% of mental health changes. Also, marital forgiveness and family cohesion can predict stress, anxiety and 
depression with an effect coefficient of 0.49, 0.26 and 0.39, respectively, and there is a significant negative 
correlation between them (P <0.001) has it. 
Conclusions: Due to the role of family cohesion and marital forgiveness in predicting mental health (stress, 
anxiety and depression) of adolescents, it is suggested that families It is important to note that they have a 
significant role in the future of their children, as well as mental health professionals, consider these 
components to improve the quality of mental health of adolescents and put them on the agenda. 
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نوجوانی مرحله تحولی مهم وحساسی است، روانشناسان آن را تولد دوم 

اند، این دوره یک زمان بحرانی رشد و نمو است که از نظر جسمی نامیده

 شودیو باعث م کندیو روانی تحوالت بسیار عمیقی در فرد ایجاد م

. به همین خاطر سالمت [1]نظم جسمانی و روانی نوجوان به هم بخورد 

دارد و یکی از موضوعات و مقوالتی  یاژهیروان در این دوره اهمیت و

 .است که ذهن بسیاری از متخصصان را به خود مشغول کرده است

یرا باز م شیهاییسالمت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانا

معمول زندگی تطابق پیدا کند، از  یهاو قادر است با استرس شناسد

نظر شغلی مفید و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و 

. اختالالت روانی چون افسردگی، اضطراب [2]همکاری داشته باشد 

. اختالالت روانی [3]د مهم سالمت روان هستن یهاواسترس از مؤلفه

، 2013 تا 1990 یهادر سراسر جهان روبه افزایش است. بین سال

است  50/0 باًیتقر برندیتعداد افرادی که از افسردگی و اضطراب رنج م

میلیون نفر افزایش یافته است که نزدیک  615میلیون به  416یعنی از 

اند، اختالالت روانی قرار گرفته ریدرصد از جمعیت جهان تحت تأث 10به 

رگبار را غیر جهانی م یهایماریدرصد از ب 30اختالل روانی به میزان 

. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال [4] دهندیتشکیل م

میلیون نفر از افسردگی، عامل  300( در سراسر جهان، بیش از 2017)

میلیون نفر با اختالالت  260برند و بیش از اصلی ناتوانی رنج می

. وجود اضطراب و استرس در زندگی [5]کنند اضطرابی زندگی می

مشکالت متعدد و تاثیرات منفی بر روی سالمتی و  تواندیانسان م

، نه تنها از بعد فردی بلکه روان شناسان [6]بهداشت ایجاد کند 

اجتماعی نیز اعتقاد دارند اضطراب عاملی مخرب و نابودکننده است 

. افسردگی نیز اصطالح وسیع و تا حدودی مبهم است. برای شخص [7]

وه پزشک، گر عادی، حالتی مشخص با غمگینی و بی حوصلگی و برای

. کندیمتعدد را تداعی م یهاوسیعی از اختالالت خلقی با زیر شاخه

 چکیده
 ینیب شیپژوهش حاضر با هدف پ نیبنابرا کنند،یم فایدر سالمت روان نوجوانان ا یتیها نقش با اهمکه خانواده ییاز آنجا :مقدمه

 و انسجام خانواده انجام گرفت. ییزناشو ینوجوانان بر اساس بخشودگ یاسترس، اضطراب و افسردگ
دبیرستانی مدارس دولتی آموزان )دختروپسر( روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش :روش کار

افسردگی،  یهاها پرسشنامهنفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده 360به حجم  یانمونه بود. 96- 95شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 
ها از شاخصهای آماری، همبستگی و (، انسجام خانواده و بخشودگی زناشویی بود و به منظورتحلیل دادهDASSاضطراب و استرس )

 ل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده شد.تحلی
درصد تغییرات  51توانند این است. متغیرهای بخشودگی زناشویی و انسجام خانواد باهم می یاپژوهش نشان دهنده نتایج ها:یافته

، اضطراب و افسردگی را به ، استرستوانندیبینی کنند. همچنین بخشودگی زناشویی و انسجام خانواده باهم مبهداشت روان را پیش
 ( در بین آنها وجود دارد.>001/0Pبینی کنند و رابطه منفی معناداری در سطح )پیش 39/0و  26/0، 40/0ترتیب با ضریب تأثیر 

با توجه به نقش انسجام خانواده و بخشودگی زناشویی در پیش بینی بهداشت روان )استرس، اضطراب و افسردگی(  گیری:نتیجه
ها به این مهم توجه داشته باشند که نقش بارزی در آینده فرزندانشان دارند و نیز متخصصین سالمت شود خانوادهپیشنهاد می فرزندان

 .ها را مورد توجه قرار دهندروان برای ارتقا و کیفیت سالمت روان نوجوانان این مؤلفه
 افسردگی، نوجوانان بخشودگی زناشویی، انسجام خانواده، استرس، اضطراب، واژگان کلیدی:
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خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی خلقی غمگین و کاهش 

لذت بخش روزمره مثل معاشرت، تفریح،  یهاتیعمیق میل به فعال

. الزاروس به استرس )تنیدگی( به [8]ورزش، غذا و روابط جنسی است 

العاده را بر های غیرمعمول و فوقعنوان یک وضع برونی که خواست

گفت برای فردی  توانی. م[9]کند توجه کرده است تحمیل می شخص

 یهاکه تحت شرایط استرس زا قرار دارد ارزیابی سطوح استرس و روش

 اجتماعی روانی و جسمی، تغییرات مقابله با استرس مهم است. بنابراین

 استرس بروز برای زمینه مساعدی دوران این خاص مشکالت و نوجوان

. بنابراین پژوهش در [10] کندیفراهم م نوجوانان روانی اختالالت و

 حوزه سالمت روان نوجوانان از اهمیت باالیی برخوردار است.

ن استرس، اظطراب و در پژوهش حاضر یکی از متغیرهای پیش بی

افسردگی فرزندان، بخشودگی زناشویی در والدین در نظر گرفته شد، 

ابط رو ریچرا که فرزندان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأث

والدین خود هستند. مفهوم بخشودگی به عنوان فرآیند چشم پوشی 

ارادی از حق عصبانیت و انزجار از یک عمل ارتکابی خالف از دیدگاه 

طرف مقابل تعریف شده است که شخص سالم رفتاری گرم و محبت 

. بخشودگی ماهیتی [11] ردیگیآمیز را با فرد خاطی در پیش م

در روابط زناشویی به خوبی  یفردانیدارد و این ماهیت م یفردانیم

بخش زندگی مشترک است. در  نیترقابل مشاهده است. ارتباط، مهم

یطول این ارتباط، وجود جراحت روانی امری است که مکرر اتفاق م

 هاهیها و گالده گرفتن رنجشها و نادی. عدم توجه به این جراحتافتد

 شودیباعث ایجاد دیوارسنگی و در نهایت، فروپاشی روابط صمیمانه م

ی. برخی از پژوهشگران معتقدند که اعضا خانواده یکدیگر را آزار م[12]

ر روابط خانوادگی دل آزردگی اجتناب ، این بدان معنی است که ددهند

شود ناپذیر است، اینجاست که موضوع بخشش در خانواده مطرح می

سیستمی خانواده، زمانی که فشار احساسات  یهاهی. بر اساس نظر[11]

منفی و درگیری در روابط بین فردی زناشویی از یک رابطه مطلوب 

یاین روابط ناسالم والدین قرار م ری، فرزندان آنها تحت تأثرودیفراتر م

، ارتباط کنندی، بیان م2015مز . توسان، وورتینگتون و ویلیا[13] رندیگ

مستقیمی بین بخشش اعضای خانواده با سالمت روان اعضای خانواده 

. درزمینه ارتباط [14]افسردگی وجود دارد  یهابه ویژه نشانه

وهش ژبخشودگی زناشویی با استرس، اضطراب و افسردگی نوجوانان پ

 ، تعارضاتکنندیمشابه تأیید م یهامستقیمی وجود ندارد اما پژوهش

 پیش را فرزندان روانی شناسی آسیب میعال از درصد 34 والدین زناشویی

دیگر نشان دادن، رضایت زناشویی  یها. پژوهش[15] کندیم بینی

مادران، اضطراب و اضطراب ناخوشایندی ازدواج را در نوجوانان دختر 

و کیفیت زناشویی عالئم افسردگی کودک را  [16] کندیپیش بینی م

 همچنین رضایت [17] کندیاز طریق تنیدگی والدین پیش بینی م

در اضطراب دختران نوجوان را  تغییرات درصد 25 تواندیم زناشویی

 .[18]پیش بینی کند 

سالمت روان فرزندان را دستخوش  تواندیکه م یهایکی دیگر از مؤلفه

تغییر قراردهد انسجام خانوادگی است. انسجام، توافق در اهداف، 

و  شودیهاست و در فرآیندی اجتماعی متولد مها و نگرشارزش

هاست. از سوی دیگر، انسجام، محصول کنش عقالنی و مختار آن

نیست که یک بار برای همیشه ایجاد شود، بلکه نیازمند  یادهیپد

. با توجه به اهمیت سالمت روانی [19]بازسازی و بازتولید مستمر است 

فرزندان، انسجام خانواده به عنوان یکی ازشاخص های مهم بقا خانواده 

و مراد از آن احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی  شودیمحسوب م

شناسان است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارند. روان

، بلکه معلول چندین کندیمقدمه بروز نممعتقدند هیچ رفتاری بدون 

آن محیط نامساعد خانواده است.  نیتراست که مهم سازنهیعامل زم

والدین خود دارد، به عنوان  الخصوصیکه فرد با خانواده و عل یاتجربه

شخص در دوران  یافتکیعوامل تعیین کننده فرآیند تنظیم و سازش

(، ارزیابی پویا از 2010. ویس )[20]بلوغ و زندگی آینده وی هستند 

 توانیعملکرد خانواده انجام داد و پیشنهاد کرد که سیستم خانواده را م

به سه سطح تقسیم کرد: سطح کلی خانواده، سطح تعامل میان فردی 

و سطح فردی. تعامالت زناشویی و تعامل والدین و فرزندان، دو پویایی 

سطح بین فردی در سیستم خانواده هستند که به عملکرد  مهم در

. براساس [21] شودیخانواده و سالمت روان کودکان و والدین مربوط م

نظریه مینوچین تولد فرزند نشانه یک تغییر بنیادی در سازمان خانواده 

زن و شوهر در بر آوردن احتیاجات کودک به مراقبت  است. باید نقش

، شودیکه به وقت والدین تحمیل م ییهاتیو پرورش و حل محدود

متمایز گردد. معموالً تعلق جسمی و عاطفی به فرزندان، مستلزم تغییر 

به  قاً ی. پژوهشی که دق[22]زن و شوهر است  یادر الگوهای مراوده

بررسی ارتباط انسجام خانواده با استرس، اضطراب و افسردگی فرزندان 

اشد وجود ندارد. بیشتر پژوهشها به نقش عملکرد خانواده بر پرداخته ب

نشان داد،  یااند. با این وجود، مطالعهسالمت روان فرزندان پرداخته

ارتباط معنی داری بین افسردگی مادران، عملکرد خانواده و احساسات 

اضطراب( در نوجوانان وجود دارد. تجزیه و  یها)نشانه یمثبت و منف

برای افسردگی مادران، عملکرد خانواده و سازگاری عاطفی تحلیل نتایج 

نوجوانان نشان داد، که عملکرد خانواده، میانجی کننده افسردگی 

مانع  تواندیمادران و احساسات مثبت و منفی نوجوانان است. لذا م

. شواهد پژوهش دیگر نشان [23]افسردگی از مادران به فرزندان شود 

اختالل عملکرد خانوادگی، میزان عالئم افسردگی فرزند را پیش  دهدیم

. از سوی دیگر حمایت عاطفی خانواده از جوانان نیز [24] کندیبینی م

گفت برای  توانیرابطه معنی دار با سالمت روانی آنها دارد. در واقع م

جوانان، مورد اعتماد بودن و اطمینان ازحمایت های اقتصادی و عاطفی 

خانواده، بسیار دارای اهمیت است و منجر به افزایش سالمت روانی در 

. همچنین اضطراب و آشفتگی ناشی از سطح پایین [25] شودیفرد م

در شکل گیری روابط  یاهمبستگی و انسجام در خانواده سهم عمده

زودهنگام صمیمی و جنسی نوجوانان با جنس مخالف، خارج از حوزه 

جبران  ییهابیعرف خانواده و اجتماع دارد، که در مواردی منجر به آس

 .[26] شودیناپذیری م

آن در  بر عاطفی حاکم و ارتباطی الگوهای و خانواده مهم نقش به توجه با

متعدد در این راستا بسیار  یهاسالمت روان فرزندان، وجود پژوهش

نوجوانان در یک مرحله تحولی  حائز اهمیت است. چرا که سعادتمندی

 از بسیاری ساز زمینه حال عین در و هستند هاخانوادهمهم وحساس 

است. از سوی دیگر  خانواده نیز روانی و اجتماعی نوجوانان یهابیآس

اندک در این مورد و خالء های پژوهشی مانند تمرکز  یهاوجود پژوهش

کردن بر روی یک جنس، همچنین وجود نداشتن پژوهشی که سه 

ترس، اضطراب و افسردگی را با هم مؤلفه مهم سالمت روان مانند اس

. براین اساس هدف کندیتر مجدید را ملزم یهابررسی کند، پژوهش

پیش بینی استرس، اضطراب و افسردگی پژوهش حاضر، بررسی 

 زناشویی و انسجام خانواده است. ینوجوانان بر اساس بخشودگ
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روش کار

همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش  توصیفی از نوعحاضرپژوهش 

آموزان )دختر و پسر( دبیرستانی مدارس دولتی شهر شامل کلیه دانش

برای انجام پژوهش حاضر اند. بوده 96- 95کرمانشاه در سال تحصیلی 

ای متوسطه شهر کرمانشاه و با توجه به جدول آموزان دورهاز بین دانش

ای چند گیری خوشهش نمونهنفر به رو 360به حجم  یاکوکران نمونه

گانه مرحله انتخاب شد؛ بدین ترتیب که از هر یک از نواحی سه

دبیرستان  3دبیرستان دخترانه و  3دبیرستان ) 2وپرورش آموزش

پسرانه( و در گام بعدی از هر دبیرستان سه کالس و سپس از هر کالس 

 رضایت ماعال از پس صورت تصادفی انتخاب شد.آموز بهدانش 20تعداد 

 و هاپرسشنامه تکمیل مورد نحوه در الزم توضیحات آموزان،از دانش

 در هاآن و شد ارائه هاآزمودنی به دریافتی، اطالعات ماندن محرمانه

 از نیاز، صورت در تا نمودند تکمیل را هاپرسشنامه حضور پژوهشگر،

ورود  یهامالک د.داشته باشن بیشتری توضیح درخواست پژوهشگر

های روانی، داشتن تمایل پژوهش حاضر عبارت بودند از نداشتن بیماری

سال بود. همچنین  18برای شرکت در این مطالعه و داشتن سن کمتر از 

معیار خروج شامل؛ عواملی همچون عدم رضایت جهت شرکت در 

 دلیل به پرسشنامه، 50تعداد  سال. درنهایت 18پژوهش و سن باالی 

نفر  310به  مربوط هایداده و شد گذاشته کنار بودن مخدوش و ناقص

های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل از طریق شاخص

-Spssافزار نرم از استفاده با رگرسیون چند متغیره به روش همزمان و

 موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. 21

 ,Depression) مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

Anxiety, and Stress Scale) 

توسط الویبوند و الویبوند تهیه شده  1995این پرسشنامه در سال 

( مقیاس مذکور را 1998سؤال دارد. آنتونی وهمکاران ) 21است، و 

عامل بود.  3موردتحلیل عاملی قرار دادند که نتایج حاکی از وجود 

ان بود. در ایر 95/0، 92/0، 97/0 بیبه ترت عواملنیایضریب آلفا برا

( مورد بررسی قرار گرفت 1386این پرسشنامه توسط سامانی و جوکار )

که اعتبار بازآزمایی آن برای مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس به 

بود  78/0، 74/0، 81/0بود و آلفا به ترتیب  77/0، 76/0، 80/0ترتیب 

[27]. 

 The measure of) سنجش بخشش در خانواده مقیاس

forgiveness in the family) 

برای سنجش بخشودگی زناشویی از مقیاس سنجش بخشش در خانواده 

توسط پوالرد واتدرسون تدوین  1988استفاده شد این مقیاس در سال 

خرده مقیاس )بعد( است: درک واقع بینانه،  5مقیاس داری  نیشد. ا

ن عمل ارتکابی، دلجویی کردن واحساس بهبودی تصدیق خطا، جبرا

پرسشودو بخش است کهبخش  40پرسشنامه داری  نیوسبکبالی. ا

اصلی و  یهارادر خانواده ی(، بخشودگ30تا  1 یهانخست )پرسش

بخشودگی را  زانی(، م40تا  21 یهاوالدین او وبخش دوم )پرسش

هر خرده . همچنین سنجدی)همسران( م یادرخانواده های هسته

 1است که گزینه الف، یانهیپرسش چهارگز 8مقیاس دارای 

 6/121دارد. میانگین نمرات این مقیاس  ازیامت 4د، نهیازوگزیامت

است. نمرات باال در این مقیاس، نشان دهنده  5/23 ارآنیوانحراف م

میزان بخشودگی بیشترونمرات پایین، نشان دهنده میزان بخشودگی 

 ایرانی یهاس توسط سیف و بهاری برای خانوادهمقیا نیکمتر است. ا

 .[28]برآورد گردی  84/0هنجاریابی شده است و پایایی آن 

پرسشنامه انسجام خانواده: این پرسشنامه با اقتباس از مدل ترکیبی 

است. این آزمون -( تهیه شده1387سامانی ) لهی( به وس1999اولسون )

گویه است و در مقابل هر گویه طیف لیکرتی )کامالًموافقم،  28دارای 

 یهموافقم، نظری ندارم، مخالفم وکامالً مخالفم( وجود دارد. برای هر گو

)کامالً مخالفم( در نظر گرفته 5)برای کامالً موافقم( تا  1از  یانمره

 28و حداقل نمره  140 آزموننیاست. حداکثر نمره قابل کسب دراشده

و ضریب پایایی برای کل مقیاس را برابر  90/0باشد، و ضریب آلفای می

است. در بررسی دیگری که توسط سامانی انجام -گزارش کرده 79/0

، ضریب آلفای 85/0است ضریب همبستگی درونی مقیاس  شده

گزارش شده  80/0و ضریب پایایی به روش بازآزمایی  79/0کرونباخ 

 .[29]است 

 هایافته

ها از میانگین و انحراف در این قسمت پژوهش جهت توصیف داده

های ها از آزمونداده لیاستاندارد و با توجه به هدف پژوهش، برای تحل

 همستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

 
 اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشی در نمونه موردبررسی :1جدول 

 میانگین بیشینه کمینه متغیرهای پژوهش
انحراف 

 استاندارد

 72/4 35/6 21 0 افسردگی

 69/3 93/4 19 0 اضطراب

 05/4 99/6 20 0 استرس

 62/14 31/81 103 39 انسجام خانواده

بخشودگی 

 زناشویی
6 108 52/40 54/16 

 
ضرایب همبستگی بین بخشودگی زناسویی و انسجام خانواده با استرس،  :2جدول 

 اضطراب و افسردگی

 افسردگی اضطراب استرس بینمتغیرهای پیش

    بخشودگی زناشویی

 -38/0 -43/0 -48/0 همبستگی

 001/0 001/0 001/0 داریمعنا

    انسجام خانواده

 -60/0 -40/0 -55/0 همبستگی

 001/0 001/0 001/0 معناداری

 

که بین بخشودگی زناشویی با خرده  دهدینشان م 2جدول  نتایج

، -43/0، اضطراب -48/0های استرس ضریب همبستگی مقیاس

ها به صورت منفی در به دست آمد که این همبستگی -38/0افسردگی 

های معنادار هستند. در مورد رابطه ببین خرده مقیاس >001/0Pسطح 

، -40/0، اضطراب -55/0انسجام خانواده؛ استرس ضریب همبستگی 

ها به صورت منفی در درصد است؛ که این همبستگی -60/0افسردگی 

همبستگی بین متغیرها در  بیمعنادار هستند. ضرا >001/0Pسطح 

 آمده است. 3جدول 
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 خالصه نتایج تحلیل رگرسیون :3جدول 

 نتایجخالصه  سطح معناداری B β t متغیر مالک

 001/0P< 72/120  =F 40/0  =2R 63/0  =R     استرس

     001/0 -60/7 -33/0 -08/0 بخشودگی زناشویی

     001/0 -04/10 -43/0 -12/0 انسجام خانواده

 001/0P< 89/63  =F 26/0  =2R 51/0  =R     اضطراب

     001/0 -89/6 -33/0 -07/0 بخشودگی زناشویی

     001/0 -98/5 -29/0 -07/0 انسجام خانواده

 001/0P< 71/117  =F 39/0  =2R 63/0  =R     افسردگی

     001/0 -59/4 -20/0 -05/0 بخشودگی زناشویی

     001/0 -11/12 -53/0 -17/0 انسجام خانواده

 001/0P< 42/190  =F 51/0  =2R 71/0  =R     نمره کل

     001/0 -75/8 -34/0 -21/0 بخشودگی زناشویی

     001/0 -28/13 -52/0 -36/0 انسجام خانواده

نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای بخشودگی زناشویی و انسجام خانواد 

بینی کنند. درصد تغییرات بهداشت روان را پیش 51توانند باهم می

، استرس، توانندیهمچنین بخشودگی زناشویی و انسجام خانواده باهم م

 39/0و  26/0، 40/0اضطراب و افسردگی را به ترتیب با ضریب تأثیر 

 بینی کنند.پیش

 بحث

هدف پیش بینی استرس، اضطراب و افسردگی  پژوهش حاضر با

 زناشویی و انسجام خانواده انجام گرفت. ینوجوانان بر اساس بخشودگ

س، اضطراب و استرنتایج پژوهش نشان داد، بین انسجام خانواده با 

افسردگی فرزندان رابطه معنادار منفی وجود دارد و نتایچ رگرسیون این 

پژوهش نشان داد، انسجام خانواده توان پیش بینی تغییرات بهداشت 

 روان نوجوانان را دارد.

همخوانی دارد. در  [25-23] یهاپژوهش یهاافتهیاین یافته با 

منسجم  یهاگفت، ازآن جای که خانواده توانیتبیین این نتایج م

و به سالمت  کنندیمبیشتر خود رادرگیر مسائل ومشکالت فرزندان 

، درهنگام نیاز وموقعیت های دهندیروان فرزندانشان اهمیت م

و  کنندیها کمک ماضطراب زا در دسترس فرزندان هستند وبه آن

که از انسجام پایین برخوردارند  ییهاگفت خانواده توانیهمچنین م

به فرزندان  شودیخانوادگی وکشمکش والدین موجب م یهاتعارض

تر توجه شود و این فرزندان در هنگام مشکالت ها کمهای آنو نیاز

حامی و پشتیبانی نداشته باشند و بنابراین بیشتر دچار افسردگی 

کنند که رابطه بین اعضای یک . کر و بوئن عنوان میشوندیم

با کارکرد هر یک از اعضا ارتباط دارد و خانواده به طور مستقیمی

کارکرد فردی ارتباط مستقیمی با  توانایی هر یک از اعضا برای

 .[30]کارکرد کل خانواده دارد 

خانوادگی وموقعیت های استرس  یهادرخانواده های منسجم تعارض

ها کمتر این تر وجود دارد. بنابراین فرزندان این خانوادهزا وتنش زا کم

تنش زا مواجهه  یهاتییا باچنین موقع کنندیرا تجربه م هاتیموقع

ها والدین در کنار آن یهاتیو در صورت برخورد با چنین موقع شوندیم

استرس آمیز را به آنها  یهاتیقعخواهند بود وراه های مقابله با مو

وقتی انسجام باال باشد، اعضای  کندیخواهند آموخت. لینگرن بیان م

خواهند و هر گاه هریک خانواده پیشرفت، شادی و رفاه هم دیگر را می

از اعضاء درگیر مشکل شود، حاضرند برای رفع آن مشکل کار کنند 

. بنابراین هر چه فرزندان درفضای منسجم وصمیمانه رشد یابنداز [31]

 سالمت روان بیشتری برخوردارند.

نشان داد، بین بخشودگی زناشویی و نتایج دیگر این پژوهش 

استرس، اضطراب و افسردگی فرزندان رابطه منفی معناداری وجود 

دارد. همچنین نتایج رگرسیون این پژوهش نشان داد، بخشودگی 

زناشویی توانایی پیش بینی استرس، اضطراب و افسردگی 

شده در های انجامنوجوانان را دارد. در جستجو بر روی پژوهش

و خارج از کشور پژوهش که دقیقاً نقش این متغیر را در ایران 

استرس، اضطراب و افسردگی نوجوانان بررسی کند، یافت نشد. 

ها که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ازجمله نزدیکترین پژوهش

اشاره کرد. در  [18-15]های توان به پژوهشداشته باشد می

که از  یهاگفت، خانواده توانیتبیین این یافته پژوهش م

وبخشنده بخشودگی برخوردارند ونسبت به هم گذشت دارند 

خانوادگی ومشکالت زناشویی  یهاهستند کمتر در معرض جدال

قرار دارند وبنابراین جوی سالم ومحیطی آرام رابرای فرزندانشان 

موجب شود که فرزندان  تواندی، واین محیط سالم مکنندیفراهم م

برخوردار باشند. بخشش  یترنییها از افسردگی پااین خانواده

ان شناختی وارتباطی برای افزایش سالمت یکی از فرآیندهای رو

روان والتیام آزاردگی است وبربیشترشاخص های سالمت روان، که 

 ریدرافزایش خشنودی اززندگی وروابط بین فردی مؤثر هستند، تأث

 .[32] گذاردیم

 گیرینتیجه

گفت که بخشودگی زناشویی  توانیباتوجه به نتایج این پژوهش م

وانسجام خانواده توان پیش بینی افسردگی، اضطراب واسترس را 

شدن نقش بخشودگی زناشویی والدین  دییدارند. با توجه به تأ

که  شودیوانسجام خانواده در بهدشت روان فرزندان، پیشنهاد م

مشاوران وروان درمانگران وهمچنین آموزش وپرورش به این نکته 

آموزشی جهت آشنا ساختن  یهاتوجه کنند و با تدوین برنامه

 شوالدین وآگاه کردن آنها کوشا باشند. که درنتیجه باعث افزای

. همچنین گرددیسالمت روان فرزندان وسطح سالمت جامعه م

آتی خود به نقش روابط میان فردی  یهاپژوهشگران در پژوهش

والدین وخانواده درسالمت روان فرزندان بیشتر توجه کنند. ازجمله 

به این نکته اشاره کرد که این  توانیاین پژوهش م یهاتیمحدود
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دبیرستانی صورت گرفت ودانش پژوهش صرفاً روی دانش آموزان 

آموزان دوره راهنمایی، کودکان ابتدایی وهمچنین فرزندانی که 

مشغول به تحصیل نبودند مورد بررسی قرار نداد. لذا باید برای 

 تعمیم نتایج جانب احتیاط را در نظر داشت.

 سپاسگزاری
زان آموبدینوسیله از آموزش پرورش ناحیه سه استان کرمانشاه و دانش

ن ناحیه و تمام کسانی که در انجام این پژوهش به ما کمک کردند ای

 شود.قدردانی می

References 

1. Aderka IM, Hofmann SG, Nickerson A, Hermesh H, 
Gilboa-Schechtman E, Marom S. Functional 
impairment in social anxiety disorder. J Anxiety Disord. 
2012;26(3):393-400. doi: 
10.1016/j.janxdis.2012.01.003 pmid: 22306132 

2. Md Nordin N, Abu Talib M, Yaacob SN, Shatar Sabran 
M. A Study on Selected Demographic Characteristics 
and Mental Health of Young Adults in Public Higher 
Learning Institutions in Malaysia. Global Journal of 
Health Science. 2010;2(2). doi: 
10.5539/gjhs.v2n2p104  

3. de Rooij SR, Schene AH, Phillips DI, Roseboom TJ. 
Depression and anxiety: Associations with biological 
and perceived stress reactivity to a psychological stress 
protocol in a middle-aged population. 
Psychoneuroendocrinology. 2010;35(6):866-77. doi: 
10.1016/j.psyneuen.2009.11.011 pmid: 20031333 

4. Organization WH. Media centre: Investing in treatment 
for depression and anxiety leads to fourfold return: 
World Bank; 2015.  

5. Organization WH. Mental Health: World Health 
Organization; 2017.  

6. Montazeri N, Sorbi MH, Ahmadi SM. Comparative 
study of depression, anxiety and stress between athletics 
and nonathletic elderly in 1392. Rehabil Med. 
2014;3(2).  

7. Taylor CT, Bomyea J, Amir N. Attentional bias away 
from positive social information mediates the link 
between social anxiety and anxiety vulnerability to a 
social stressor. J Anxiety Disord. 2010;24(4):403-8. doi: 
10.1016/j.janxdis.2010.02.004 pmid: 20207102 

8. Kaplan H, Saduk Bj. [Summary of Psychiatry]. Tehran: 
Arjmand; 2002.  

9. Lazarus. [Stress: Methods of therapy anxiety and 
stress]2006.  

10. Bolat N, Dogangun B, Yavuz M, Demir T, Kayaalp L. 
Depression and anxiety levels and self-concept 
characteristics of adolescents with congenital complete 
visual impairment. Turk Psikiyatri Derg. 
2011;22(2):77-82. pmid: 21638229 

11. Zakiei A, Khodadadi K, Alikhani M, Rostami S. [The 
relationship between life skills and Personality traits 
with Forgiveness spouse between Women of 
Kermanshah]. Iranian J Female Fam Stud. 
2012;3(10):75-91.  

12. Bono G, McCullough ME. Religion, forgiveness, and 
adjustment in older adulthood. Religious influences 
health well-being elder. 2004:163-86.  

13. Kouros CD, Papp LM, Goeke-Morey MC, Cummings 
EM. Spillover between marital quality and parent-child 
relationship quality: parental depressive symptoms as 
moderators. J Fam Psychol. 2014;28(3):315-25. doi: 
10.1037/a0036804 pmid: 24821519 

14. Toussaint L, Worthington E, Williams DR. Forgiveness 
and health: Scientific evidence and theories relating 
forgiveness to better health: Springer; 2015.  

15. Arfaie A, Mohammadi A, Sohrabi R. Relationship 
Between Marital Conflict and Child Affective-
behavioral Psychopathological Symptoms. Procedia - 
Soc Behav Sci. 2013;84:1776-8. doi: 
10.1016/j.sbspro.2013.07.031  

16. Joybari AAK, Dehkordi MAA, Pashang SH. The effect of 
marital satisfaction in mothers on anxiety of adolescent 
girls: World Scientific News; 2016. 87-97 p.  

17. Lin X, Zhang Y, Chi P, Ding W, Heath MA, Fang X, et al. 
The Mutual Effect of Marital Quality and Parenting 
Stress on Child and Parent Depressive Symptoms in 
Families of Children with Oppositional Defiant 
Disorder. Front Psychol. 2017;8:1810. doi: 
10.3389/fpsyg.2017.01810 pmid: 29104548 

18. Taghizadeh ME, Mohammadi N. The role of mothers' 
marital satisfaction on predicting anxiety and self-
concept of female adolescents. Knowl Res Appl Psychol. 
2014;15(58):79-87.  

19. Azkia M. Sociology of development. Tehran: 
Publication: kalame; 2001.  

20. Sharma A. Aggressive behavior in University Students: 
The role of family environment. Adv Asian Soc Sci. 
2012;3(1):622-8.  

21. Vose JJC. Assessment of family functioning at multiple 
levels: an exploratory investigation of the dynamic 
assessment of family functioning inventory–
demonstrated under clinical conditions (DAFFI-
DUCC): how despicable is the DAFFI-DUCC? : Alfred 
University, Alfred, NY; 2010. 

22. Mynvchyn S. Family and Family Therapy,. Tehran: 
Publishers Amir kabir; 2010.  

23. Yeh Z-T, Huang Y-h, Liu S-I. Maternal Depression and 
Adolescent Emotions: The Role of Family Functioning. 
J Child Fam Stud. 2016;25(7):2189-200. doi: 
10.1007/s10826-016-0399-4  

24. Daches S, Vine V, Layendecker KM, George CJ, Kovacs 
M. Family functioning as perceived by parents and 
young offspring at high and low risk for depression. J 
Affect Disord. 2018;226:355-60. doi: 
10.1016/j.jad.2017.09.031 pmid: 29031186 

25. Payravi H, Hajebi A, Panaghi L. Studying the 
relationship between social supportand mental health 
among Tehran university students. Health Syst Res. 
2010;6(2):75-82.  

26. de Graaf H, van de Schoot R, Woertman L, Hawk ST, 
Meeus W. Family cohesion and romantic and sexual 
initiation: a three wave longitudinal study. J Youth 
Adolesc. 2012;41(5):583-92. doi: 10.1007/s10964-
011-9708-9 pmid: 21853354 

27. Mahmoodi. [Effect of nurse communication on anxiety, 
depression and stress in emergency department 
patients]. Iranian J Critic Care Nurs. 2010;3(1).  

28. Sayf S, Bahari F. Normalization and standardization 
measures for families of Iranian couples: Women's 
Institute; 2001.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.01.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.01.003
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22306132
http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v2n2p104
http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v2n2p104
http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.11.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.11.011
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20031333
http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2010.02.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2010.02.004
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20207102
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21638229
http://dx.doi.org/10.1037/a0036804
http://dx.doi.org/10.1037/a0036804
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821519
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.031
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.031
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01810
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01810
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29104548
http://dx.doi.org/10.1007/s10826-016-0399-4
http://dx.doi.org/10.1007/s10826-016-0399-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.031
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.031
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031186
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-011-9708-9
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-011-9708-9
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21853354


  همکارانو  یلیاسمعخیش

49 

 

29. Samani S. [Causal model for family cohesion and 
emotional autonomy and adjustment]. Shiraz: 
University of Shiraz; 2002. 

30. Ghaffari f, Rafiei H, Sanaei B. [Effectiveness of Family 
Training by using boen systemy Theory on 
Differentiation and Families function with children 
addicted]. Iranian J Fam Res. 2010;6(22):227-39.  

31. Lingern Hg. Creating sustainable families: cooperative 
extension institute of agriculture and natural resources 
university of Nebraska Lincoln; 2003.  

32. Karimi S, Mesripoor S, Aghai A, Maroofi M. [Compare 
forgivness and their Components and mental health in 
normal Couples and upcoming divorce in esfehan city]. 
Iranian J Res Behav Sci. 2013;11(4):252-60. 

 


	IJNR-14-4-6-EN
	IJNR-14-4-6-PE

