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 چکیده
و  یفررد  نیب ینقش بخشودگ به توانیم آن جمله از که ردیپذ یم ریتاث یمتفاوت عوامل ازسازگاری زناشویی همسران جانبازان 

 یبا سرازگار  جانیه یشناخت میو تنظ یفرد نیب یرابطه بخشودگ نییتع حاضر پژوهش هدف. کرد اشاره جانیه یشناخت میتنظ

 یپژوهش شامل تمرام  نیا ی. جامعه آماربود اعصاب و روان شهر رشت یها مارستانیدر ب یهمسران جانبازان بستر ییوزناش

 191 یبر یبره تعرداد تقر   1931سال  یانیاعصاب و روان شهر رشت در سه ماهه پا یها مارستانیدر ب یهمسران جانبازان بستر

و  مررتب  برا موضروژ پرژوهش     یهاپژوهش نهیشیتوجه به جدول مورگان، پبا  نفر 111 حجم به یا نمونه نیب نیا ازنفر بود. 

 یسرازگار  یهرا پرسشرنامه شردند. سر      انتخراب در دسرتر    یریر گمالک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه

گرو  و  یانجیه یشناخت میتنظ و( 1933احتشام زاده و همکاران ) یفرد نیب یبخشودگ، (1331و همکاران ) یباسب ییزناشو

 مرورد  چندگانره  ونیرگرسر  و رسرون یپ یهمبسرت   بیضرر  از استفاده با آمده دست به یهاداده. کردند لیتکم را (3119جان )

 انتقام کنترل و مجدد ارتباطهای ی و خرده مقیا فرد نیب یبخشودگنتایج نشان داد بین نمره کل . گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 مجردد  یابیر ارزبینانه؛ همچنین بین نمره کل تنظیم شناختی هیجران و خررده مقیرا  هرای      و درک واقع رنجش کنترل، جویی

های توافق، رضایت و انسجام رابطه مثبت و معنرادار  ی و بازداری هیجانی با نمره کل سازگاری زناشویی و خرده مقیا شناخت

کنترل رنجرش، ارتبراط مجردد و کنتررل انتقرام       یرهایمتغ که داد نشان ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن(. >11/1Pوجود دارد )

همسرران جانبرازان   سرازگاری زناشرویی    راتییر تغ از درصرد  83 مجموژ در و مثبت صورت به یمجدد شناخت یابیجویی، ارز

831/1R) کنند یم ینیب شیپ رااعصاب و روان شهر رشت  یها مارستانیدر ب یبستر
 گرفت جهینت توانیم اسا  نیا بر (. =2

بینری  قرادر بره پریش    و داشرته  رابطره همسران جانبازان  ییزناشو یسازگار با جانیه یشناخت میتنظ و یفرد نیب یگبخشود که

 دار آن هستند.معنی
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