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 مقدمه
ثبت و در ع میاز وقا ایگسترهبا  هاخانوادهاغلب  ،یدر روند زندگ

 ناییاستث کودکمانند تولد  انگیزبرچالشموارد اتفاقات  یبرخ
 دگذاریاثر م رد خانوادهکارک بر طین شرایه اک شوندمیمواجه 

دک کودکان استثنایی، کو در میان(. 2010 ور،یاک)گوپتا و 
 ،توانیکمهوش و  ۀپیچیدگی خاص پدید دلیلگام بهآهسته

ماهیت  .(طاهری، ارجمندنیا و افروز)دارد  ایمالحظهقابلجایگاه 
 هایهزینهوالدین،  تجربگیبی گامی،آهسته برانگیزچالش

گامی شدید و آهسته اضافی، بار سنگین مسئولیت درمورد
ب مادران درمورد آموزش تجار خصوصبهزیاد والدین  هایتنش

 بر پذیر،آموزشگام آهستهکودکان  جدید و کمک به سازگاری
ایی، باب) اثرگذار است گامآهستهکیفیت زندگی مادران کودکان 

 (.1396 ارجمندنیا،و  افروز
ندارند  یمساعد شناختیروانط یشرا ،گامآهستهان کودکن یوالد

از تنش و  ییطح باالس ،یان عادکودکن یسه با والدیو در مقا
 هایواکنشوجود  .کنندمیالت سالمت روان را تجربه کمش

ت یریو مد یاز فرزندپرور یناش هایتنشنار کدر  موردنظر
احساس  بر یذهن توانکمان کودک انگیزچالش یرفتارها

 ریتأث ییزناشو یتمندیرضا درنتیجهو ارتباط خانواده و  یهمبستگ
 یپژوهش هاییافته(. 2014، یو جان کی د )وینگذارمی

 یتمندیبر رضا گامآهستهان کودکر یدرمورد تأث یمتناقض
 ی(. در برخ2010 هابر، ناوارو، ومبل و مامو،دارد )وجود  ییزناشو

ت یفکیدر  یریتأث یذهن توانکم کودکداشتن  هاپژوهشاز 
ندارد  یان عادکودکن یسه با والدیدر مقا ییزناشو یتمندیرضا

؛ 2011 د،ینبرگ و فلویلتز، گریر، سک، باریهارتل برای مثال)
نشان  هاپژوهشاز  یبرخ کهدرحالی(. 2020 بروان و همکاران،

 توانکم کودکه ک ینیدر والد یتمندیت رضایفکیداده است 
، (2018 ن،یافمن و پولکهاالهان، )تر است پایین دارند یذهن

مادران  خصوصبهژه یو یازهایان با نکودک هایخانواده مانند
از تنش،  ییزان باالیبا م ،یذهن توانکمان کودک یدارا

، احساس گناه و شرم، اضطراب، خشم، مقصردانستن یافسردگ
سالمت عوامل، ن یامجموعۀ گران مواجه هستند و یخود و د

ن را تحت یبا والد کودکرابطۀ و  ییزناشو یتمندیروان و رضا
طبق  (.2015 کرک، گاالهر و کلمن،دهد )می ر قراریتأث

ازدواج و رضایت زناشویی انجام شده حیطۀ که در  هاییپژوهش
مختلفی با روند رضایت زناشویی در طول زمان  یمتغیرها ،است

 توانندمیاین متغیرها (. 2010 )عبدالخالک، رابطه دارند
زناشویی در طول رابطۀ شانس حفظ رضایت  ۀکنندبینیپیش

یک  .زمان یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی و طالق باشند

                                                                                                                                                                                                                                
1. Adapatibility 

دسته از این متغیرها مربوط به سطح کیفیت زندگی، سالمت 
ایکاس، ؛ 2009گوردن و بوکام، است )روانی و جسمانی فرد 

اصطالح کیفیت (. 2015 تایمونس، پروییت، گیلین و الساندری،
که  کنندمیاز رضایت یا نارضایتی تعریف  ایدرجهزندگی را 

به  .کنندمیآن را احساس  شانزندگیافراد در ابعاد مختلف 
کیفیت زندگی تدارک شرایط الزم برای شادی و  ،ترسادهشکل 

کیفیت  ،درواقع (.2007 شاکلفورد و همکاران،) استرضایت 
دیگران وسیلۀ به که است یکامالً فرد یمفهوم زندگی

مختلف زندگی  هایجنبهست و بر درک افراد از ین مشاهدهقابل
تعاریف (. 1396 ،زاده و افروزقاسم)بیاتی،  استوار است هاآن

مفهوم تأکید کرد و ابعاد مختلف  چندبعدیبر ماهیت  ،ایمؤلفه
)حسن اوهایون و  کندمیکیفیت زندگی را از هم متمایز 

 پنج( در پژوهش خود 2014) یلسما و مارون (.2019 همکاران،
بررسی  یرا درمورد افراد ییزناشو یت زندگیفکیبعد مربوط به 

بعد عبارت  پنجن یرده بودند. اکبار اول ازدواج  یه براک ندکرد
 یمنف یمثبت همسر، رفتارها یتوافق، رفتارها عدم :ازبودند 

نتایج تحقیقات  .ییروابط و ارتباطات زناشو یلکت یفکیهمسر، 
با میزان  ،مختلف نشان داده است سطح پایین کیفیت زندگی

ملون و . دارد یمعناداررابطۀ رضایت از زندگی زناشویی 
اثربخشی آموزش کیفیت  با عنوانپژوهشی  ( در2016همکاران )

مندی زناشویی در بازماندگان سرطان دریافتند یتزندگی بر رضا
شدن مهارت فرد در ربهتموجب زندگی  بهبود کیفیتکه آموزش 

پروری، دفرزنشیوۀ جنسی، رابطۀ ابعاد مدیریت مالی، 
درنتیجه افزایش رضایت زناشویی و تحکیم  و طلبیمساوات

، بهبود کیفیت دیگر عبارت به .شودمی منجر مذهبی گیریجهت
زندگی از طریق افزایش رضایت از زندگی و شادمانی و ایجاد 

موجب بهترشدن عملکرد خانواده  ،مثبت در فضای خانوادهروحیۀ 
بهبود کیفیت  .شودمیمندی زناشویی یتنبال آن ایجاد رضادبهو 

زندگی از طریق افزایش رضایت از زندگی و شادمانی و ایجاد 
بهترشدن عملکرد خانواده و  به ،مثبت در فضای خانوادهروحیۀ 

فوشتانگی، ) دانجاممیدنبال آن ایجاد رضامندی زناشویی به
2019.) 

 است 1یافتگیسازشیکی از ابعاد رضایت زناشویی، میزان 
یکی  یافتگیسازش(. 2020 گولبا، و میلینارسکی میلینارسکی،)

آن را مترادف  نظرانصاحبشدن است و برخی اجتماعیاز ابعاد 
 (.2011 اسالموسکی و دان،دانند )میبا مهارت اجتماعی 

و  یارکزش، انطباق، مصالحه، همیآم یییافتگی را تواناسازش
نقدی، ) اندکردهف یگران تعریط و دیآمدن با خود، محرناک

شامل  توانمیرا  یافتگیسازش(. 1395 ،افروز و زادهقاسم
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 یو هماهنگ یشخص یت از زندگیخوب، رضا یسالمت روان
در (. 2011 گارمزی،دانست )ار کو اف هافعالیتان احساسات، یم

، زن و شوهر توافق زیادی با یافتهشزوجین ساززناشویی  روابط
هستند. نف و  یراضیکدیگر دارند، از نوع و سطح روابطشان 

حوادث در برابر  یافتگیسازش( دریافتند زوجین به 2011برودی )
زندگی نیاز دارند تا به خوبی از  پذیرکنترلزای منفی اما استرس

 فقطنه یافتگیسازش عدم رضایت زناشویی خود حفاظت کنند.
بلکه بر رشد و تحول  ،روانی اجتماعی زن و شوهر هایکنشبر 

در پژوهش  .گذاردمی جایسوء به آثار نیز گامآهستهفرزندان 
( 2011) هوگیوس، آمارو و هولمبکدوین، هالبین، فای 

در مقایسه  ،ذهنی توانیکممادران دارای فرزند با  مشخص شد
 ،اجتماعی یافتگیسازشاز نظر  ،با مادران دارای فرزند عادی

 ه،مسئلقرار دارند و همین  تریپایینمعناداری در سطح  طوربه
 تواندمیخود  کند کهمیعملکرد اجتماعی مادران را دچار اختالل 

 میزان رضایتمندی زناشویی را در زوجین کاهش دهد.
در  کارکردهای روانی اعضای خانواده را تواندمی یافتگیسازش

قالب تفکر، خلق و رفتار بهبود بخشد و توان مقابله با مشکالت 
موجب را افزایش دهد و از این طریق  شناختیروانهیجانی و 

 .شودرضایت زناشویی در زوجین  یارتقا
 رضایت زناشویی در توجهقابلاز عوامل مهم و  دیگر یکی

، مفهوم گامآهستهان کودک یدارا هایخانوادهدر  خصوصبه
؛ 2020 فهیم دانش، نافرستی و توکل،) است 1یگرشیبخشا

 و الونر ویلیمز. (2017 لر،یو م ینیتریت، پیت ولینگتون، وایورث
از  یاز رنج ناش یعمد ییرها عنوانبهرا  یگربخشایش( 2020)

 یرخواهانه به ویو پاسخ خ یفرد خاط ۀمالحظقابل عدالتیبی
شدن نباشد. در دهوبخشمستحق  ی؛ اگرچه فرد خاطانددانسته

 یآزادانه از سو یاقدام و انتخاب یشگریدگاه، بخشاین دیا
 هایهیجانند، ین فرایا ۀدرنتیجاست.  خاطررنجیدهشخص 

 هایفعالیت یبرا یوانگیزۀ و  یابدمیاهش کفرد  یمنف
)ایکسالین، بامیستر، مکالف،  رودمین یانه از بیجوتالفی

ه نشان کوجود دارد  ی(. شواهد2018پارگامنت و توریسن، 
بهبود سبب  ،یجانات منفیاهش هکبا  یگربخشایش دهدمی

سالمت روان،  یو ارتقا یسالمت جسمان و ین فردیروابط ب
، حل تعارضات یافسردگ عالئماهش ک، یاهش پرخاشگرک

سنت و یتو) شودمیمنجر  ییزناشو یتمندیرضا ین و ارتقایزوج
، افروز ،ینعمت(. 2016 ،یرنسب و غباری، می؛ نعمت2015 وب،
 که با در پژوهشی( 1395پژوه )بهتا و یک شکوهیبناب،  یغبار

از میزان رضایت زناشویی مادران  بخشایشگری بینیپیشهدف 
دریافتند که  ،ندگرفت آنجارشدی و هوشی  هاینارساییکودکان 

                                                                                                                                                                                                                                
1. Forgiveness 

)شناختی، عاطفی  بخشایشگریبین رضایت زناشویی و سه بعد 
که میزان  و مادرانیدارد و رفتاری( همبستگی معناداری وجود 

، از میزان رضایت زناشویی استآنان در سطح باال  بخشایشگری
 53همچنین نشان داد حدود  هادادهبیشتری برخوردارند. تحلیل 

 ۀگانسهابعاد وسیلۀ بهدرصد واریانس رضایت زناشویی 
 د.وشمیتبیین  گریبخشایش
 تعارضاتالت سالمت روان و کمش یوع باالیشبه  با توجه

این افراد از  مندیبهره ،گامآهسته کودکدر مادران  ییزناشو
پیشینۀ  بررسی .استامری ضروری  ،مطلوب یت زندگیفکی

 دهدمیرضایت زناشویی نشان زمینۀ در  شدهانجامتحقیقات 
تعامالت ، روان در حوزۀ سالمتنقش مهمی  یشگریبخشا

مثال  رایبکند )میزناشویی و رضایت زناشویی ایفا 
 .(2020 ؛ وو و همکاران،2016 اوالنتیکالکروس و وانستینوگان،

دبودن آن در حوزۀ سالمت یو مف یشگریت بخشایبا توجه به اهم
الت سالمت روان و کوع مشیش ،یفردبینروان و تعامالت 

 ،یذهن توانکمان کودکدر مادران  ییزناشو یتمندیمبود رضاک
و  مطلوب یت زندگیفکیاز  مندیبهرهن گروه از افراد به یاز این
توجه به اینکه مادر نقش مهمی در سالمت روانی اعضای  با

اهمیت زیادی  دارای پرداختن به وضعیت مادران ،خانواده دارد
همچنین نتایج  (.1395ابرغم،  و معتمدی، غباری بناب) است

، کنندمیبرای والدین و کسانی که با کار  تواندمیاین پژوهش 
که  توان دریافتمیپژوهشی  ۀپیشینمفید باشد. با توجه به 

 یافتگی وسازشمطالعات مختلفی درمورد ارتباط کیفیت زندگی، 
ولی ، جداگانه انجام شده طوربهبخشایشگری و رضایت زناشویی 

نقش کیفیت زندگی،  بینیپیش اندکی به هایپژوهش
در  رضایت زناشویی بینیپیشبخشایشگری در  یافتگی وسازش

 بیانگراختصاص یافته است که  گامآهستهمادران دارای کودکان 
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر و خأل پژوهشی در این حوزه 
است. پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت زندگی، 

رضایت زناشویی  بینیپیشبخشایشگری در  یافتگی وسازش
 .پردازدمی گامآهستهمادران دارای کودکان 

 روش
 و ازی همبستگ از نوع نظر ماهیت توصیفی از حاضر پژوهش

مادران کلیۀ پژوهش را  یآمارجامعۀ  نظر هدف کاربردی است.
که فرزند  تهرانشهر  یهوش نارساییپسر با  دختر و کودکان

-1398 یدر سال تحصیل تهرانشهر  یدر مدارس استثنای هاآن
 200تعداد  .نددهمیبه تحصیل بودند، تشکیل  مشغول 1397

 110استثنایی دخترانه ) ۀمدرسدو آموزان دانشنفر از مادران 
 صورتبه تهرانقطع ابتدایی شهر نفر( م 90) ۀپسرانو  (نفر
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 یاصل ورود هایمالک. شدندتخاب ندر دسترس ا گیرینمونه
بودن داوطلب گامآهستهداشتن فرزند  مادرانانتخاب این  یبرا

 ، داشتن تحصیالت دیپلم و باالترشرکت در پژوهش یآنان برا
مادران  به تمام بود. سال 45تا  20بین  یسنۀ و دامن
اختصار توضیح داده شد و بههدف پژوهش  ،کنندهشرکت

 یپس از بیان مسائل اخالق د.ماندن آنان تضمین ش ونشاننامبی
تحلیل . پاسخ دادند هاامهپرسشن به مادران ،و اطمینان خاطر

 .گرفتانجام  متغیریرگرسیون چندبا استفاده از تحلیل  هاداده
 ابزار سنجش

ابزاری است  :چیانر ییزناشو یتمندیرضا ةنامپرسش .1
( تدوین شده است. این ابزار مقیاسی 1989اولسون )ۀ وسیلبهکه 
مخالفم،  =کامال1ً) ایدرجهپنجاز نوع لیکرت  ایماده 35
رضایت زناشویی،  ۀمؤلف چهارموافقم( و متشکل از  کامالً=5

از جمع  ،کلنمرۀ  ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی است.
 هاینمرهدر پایان، مجموع کل  .آیدمی دستبه سؤالنمرات هر 

این . شودمینظر گرفته در 140تا  35 صورتبهاین پرسشنامه 
یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی  عنوانبه پرسشنامه

است )اولسون به نقل از پور  شدهویی استفاده برای رضایت زناش
درونی همسانی  برای ارزیابی(. اعتبار آزمون 1385صالحی، 

رضایت زناشویی،  هایمقیاسخردهنباخ( برای وآلفای کر)
، 80/0، 86/0ترتیب بهارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی 

اعتبار بازآزمایی پرسشنامه برای هریک از  و 83/0، 84/0
گزارش  92/0، 90/0، 81/0، 86/0ترتیب بهآن  هایمقیاسخرده

(. در ایران ضریب 2000 اولسون و اولسون،است )شده 
 رضایت زناشویی، هایمقیاسخردههمبستگی درونی هریک از 

، 78/0، 68/0 بیتتربهو تحریف آرمانی  ض، حل تعارارتباط
 (.1387آسوده و همکاران، است )گزارش شده  78/0 و 62/0

 86/0( پایایی این پرسشنامه را 1382) همچنین رضوان فرقانی
نباخ وکردر این تحقیق نیز پایایی با روش آلفای  .استکرده ذکر 
 دست آمد.به 84/0
مقیاس فرم کوتاه کیفیت زندگی مقیاس کیفیت زندگی:  .2

این . تدوین شده است 1998 در سالسازمان جهانی بهداشت 
سالمت حیطۀ  چهارسؤال است که  26پرسشنامه دارای 

جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیطی را 
 صورتبهطیف لیکرت و  صورتبه. پاسخ به سؤاالت سنجدمی
این  هاینمرهاست. در پایان، مجموع کل  ایگزینهپنج

که برحسب  شودمینظر گرفته در 100تا  0 صورتبهپرسشنامه 
، کیفیت زندگی افراد در یکی از سه گروه شدهکسبامتیازهای 

این پرسشنامه در  .گیردمی)نامطلوب، متوسط و مطلوب( قرار 
( استاندارد شده است. 1385همکاران )نجات و وسیلۀ بهایران 

( روایی محتوایی و تشخیصی این 1385نجات و همکاران )
؛ یعنی ضریب آلفای دانکردهپرسشنامه را مطلوب گزارش 

سالمت جسمانی، حیطۀ پرسشنامه را برای جمعیت سالم در 
 .اندآوردهدست بهو روابط اجتماعی  سالمت روانی، ارتباطات

ضریب پایایی روش بازآزمایی را پس از دو هفته  درنهایت نیز
( ضریب آلفای کرونباخ را 1387نصیری ) .اندکردهگزارش  7/0

ان پایایی این پرسشنامه در پژوهش دست آورد. میزبه 84/0
 95/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 1388فتحی آشتیانی )

کردن همبسته. روایی آزمون با استفاده از روش شدد برآور
 محاسبه شد. 75/0آزمون  هاینمره

این پرسشنامه : اجتماعی یافتگیپرسشنامة سازش .3
زمینۀ بل تدوین شده است. بل در وسیلۀ به 1961در سال 

دو پرسشنامه طراحی کرده است که یکی مربوط  یافتگیسازش
آموزان و دانشجویان و دیگری مربوط به بزرگساالن دانشبه 

و  گویه 128اجتماعی بل دارای  یافتگیپرسشنامۀ سازشاست. 
تندرستی،  یافتگیسازشدر خانه،  یافتگیسازشمقیاس )خرده 4

اجتماعی( است. هر  یافتگیسازشعاطفی و  یافتگیسازش
را به خود اختصاص داده است.  پرسش 32مقیاس خرده

است.  دانمنمیبله، خیر و  صورتبه سؤاالتپاسخگویی به 
. گیردمیطبق جدول هنجارشده صورت  سؤالهر  گذارینمره

. به دشومی ادهدپاسخ بله یا خیر امتیاز با  فقطدر این آزمون 
نمرات دامنۀ . گیردمیتعلق  1یا  صفرعدد  ،انتخابی هایگزینه

فرد برابر  یافتگیسازش نمرۀ .است 128تا  صفربین  آمدهدستبه
دست آمده به هاسؤالبا مجموع امتیازهایی است که از تمام 

 سؤالیپانزدهمقیاس خردهاز  ،است. در پژوهش حاضر
( ضریب اعتبار 1962اجتماعی استفاده شد که بل ) یافتگیسازش

در خانه،  یافتگیسازشآن ) هایمقیاسخردهرا برای 
 یافتگیسازشاجتماعی،  یافتگیسازشتندرستی،  یافتگیسازش

، 91/0ترتیب بهشغلی و برای کل آزمون(  یافتگیسازشعاطفی، 
کرده است. همچنین  گزارش 94/0و  85/0، 91/0، 88/0 ،81/0

بهنجار از  هایگروهاین آزمون روایی باالیی در تشخیص 
های شخصیت آیسنگ نشان نوروتیک و همبستگی با آزمون

(. این پرسشنامه بعد از ترجمه 1388 فتحی آشتیانی،است )داده 
تصادفی اجرا و پایایی آن با  صورتبهنفر  200روی ، و ویرایش

 89/0ضریب آلفای آن و  روش آلفای کرونباخ محاسبه شد
آمد  دستبه 68/0. روایی به روش تحلیل عاملی دست آمدبه
 (.1392 فتحی آشتیانی و داستانی،)

بخشش در ۀ پرسشنامبخشش در خانواده: پرسشنامة . 4
( 1998پوالرد، اندرسون، اندرسون و جنینگز )وسیلۀ بهخانواده 

 مقیاس. این کردند ترجمهآن را ( 1382تهیه و سیف و بهاری )
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اصلی و  ۀخانوادروابط  ۀمؤلفدو از و  است ماده 40متشکل از 
اول آن به مادۀ  20تشکیل شده است. روابط زناشویی فعلی 

دیگر به روابط زناشویی فعلی  ۀماد 20اصلی و  ۀخانوادروابط 
مقیاس  یکروی  ،مقیاس مذکور گذارینمره. مربوط است

همیشه صورت  تقریباً=5هرگز تا =1از ، ایدرجهپنجلیکرتی 
دامنۀ  .آیدمی دستبه سؤالاز جمع نمرات هر  کلنمرۀ  .گیردمی

باال در این نمرۀ کسب . است 120تا  40بین  آمدهدستبهنمرات 
قات یتحق ۀدامناست.  زیادمیزان بخشش  ۀدهندنشانآزمون 

( نشان داد 1998پوالرد، اندرسون، اندرسون و جنینگز )
و  کب یاس افسردگین مقیب 43/0معنادار و  یمنف یهمبستگ

 یمنف یبخشش در خانواده وجود دارد. همبستگپرسشنامۀ 
دست بهز یلبرگر نیاس اضطراب اشپین آزمون و مقین ایمعنادار ب

 یدهندۀ همساننشانه کرونباخ ک یب آلفایآمده است. ضر
سیف و  ،برآورد شد. در ایران 97/0 ،سؤاالت آزمون بود یدرون

روایی این . اندکرده( این پرسشنامه را هنجاریابی 1380بهاری )
روایی بیانگر  ،نتایجو شد با استفاده از تحلیل گویه محاسبه ابزار 

بسیار خوب این پرسشنامه بود. پایایی این ابزار نیز با استفاده از 
 ۀخانوادروابط  هایمقیاسخردهآلفای کرونباخ برای هریک از 

 .است 78/0و  77/0ترتیب به و روابط زناشویی فعلی اصلی
 اجرای پژوهششیوۀ 

پس از دریافت مجوزهای اخالقی و پژوهشی از دانشگاه آزاد 
و مدارس،  پرورش وآموزشاسالمی و هماهنگی الزم با مدیریت 

 مراجعه ازپژوهش و همکاری با پژوهشگر گرفته شد. پس اجازۀ 

شرکت  ۀنامرضایتمنتخب خواسته شد تا  والدیناز  به مدارس،
 .پاسخ دهند هاپرسشنامهو به  کنند آگاهانه در پژوهش را تکمیل

ماندن محرمانهاصل رازداری،  ،هاپرسشنامهکردن تکمیلقبل از 
 هاآنکلی برای  صورتبه هادادهاطالعات شخصی و تحلیل 

بدون ذکر نام و نام خانوادگی  هاپرسشنامه درنهایتبیان و 
 آنان تکمیل شد.وسیلۀ به

 هایافته
 و سال 36ذهنی  توانکمآموزان دانشمیانگین سن مادران 

نفر  94 .استسال  38میانگین سن مادران دانش آموزان عادی 
 نفر 79فرزند،  در پژوهش دارای یک کنندهشرکتاز مادران 

 نفر 32 .ندهستفرزند  دارای بیش از دو نفر 27فرزند و  2دارای 
 ند.دارخانه نفر 168در پژوهش شاغل و  کنندهشرکتاز مادران 

 39ابتدایی،  تحصیالت نفر دارای 21 ،سوادبیاز مادران  نفر 3
دارای  نفر 98 تحصیالت راهنمایی و دبیرستان، نفر دارای

 نفر 10و دارای تحصیالت لیسانس  نفر 29، تحصیالت دیپلم
 ند.هست لیسانسفوقدارای تحصیالت 

رضایت  هایتوصیف آماری نمرات مربوط به متغیر 1در جدول 
، و بخشایشگری مادرانیافتگی سازش، کیفیت زندگیزناشویی، 

میانگین و انحراف  هایشاخصو کشیدگی به همراه  یشامل چولگ
و  یر چولگیبا توجه به اینکه مقاد .استاندارد نمرات ارائه شده است

ع یاز توز 05/0در سطح  هاداده ،است -2+ و 2بین  هاداده یکشیدگ
 بهنجار برخوردارند.

 رضایت زناشویی، توصیفی میانگین و انحراف استاندارد  هایاندازه. 1جدول 
 مادراندر  و بخشایشگری یافتگیسازش، کیفیت زندگی

 انحراف استاندارد میانگین کشیدگی یچولگ  متغیر

 رضایت زناشویی

 60/2 35/23 722/0 776/0 زناشوییرضایت 

 79/2 30/19 650/0 116/0 ارتباطات

 33/2 44/22 044/1 430/0 حل تعارض

 26/5 47/21 23/1 537/0 تحریف آرمانی

 69/9 39/98 614/0 347/0 رضایت زناشویی

 کیفیت زندگی

 3/24 11/83 0.57 0.427- سالمت جسمانی
 1/71 14/23 0/98 0/62 سالمت روانی
 2/30 13/21 1/66 0/33- روابط اجتماعی
 79/2 78/13 763/0 -28/0 سالمت محیطی

 58/7 30/69 24/0 47/0 کیفیت زندگی

 یافتگیسازش

 1/83 17/19 0/15 34./0- یافتگی اجتماعیسازش
 8/76 22/97 0/80 1/22 یافتگی تندرستیسازش

 7/18 18/64 1/82 0/53- یافتگی درخانهسازش
 90/6 59/21 93/0 51/0 یافتگی عاطفیسازش

 18/6 20/73 38/0 66/0 یافتگیسازش

 بخشایشگری
 41/5 90/51 91/0 92/0 روابط خانواده اصلی

 45/6 91/49 20/1 71/0 روابط زناشویی فعلی
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 47/9 81/101 12/1 94/0 بخشایشگری

 
ها ع دادهیبودن توزنرمالآزمون  ،هافرضیهش از انجام آزمون یپ

 برای 1رنوفیاسم-منظور از آزمون کولموگروف بدین. گرفتانجام 
آزمون نتایج ها استفاده شد. ع دادهیص نوع توزیتشخ

آمارۀ سطح معناداری  نشان داداسمیرنوف -لموگروفوک
این  بنابر ؛است 05/0از  تربزرگبرای تمامی متغیرها  شدهمحاسبه

 .شودمیبودن توزیع نمرات پذیرفته نرمال ،فرض
نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داده  2در جدول 

شده است. براساس نتایج، همبستگی بین رضایت زناشویی با 
های روابط خانوادۀ اصلی و روابط زناشویی بخشایشگری و مؤلفه

ها، ضرایب ه(. مطابق یافتp<01/0دار است )فعلی مثبت و معنی
های کیفیت زندگی همبستگی بین رضایت زناشویی با مؤلفه

یعنی سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و 
(. p<01/0دار است )رابطۀ مثبت و معنی نشانۀ سالمت محیطی

همبستگی بین رضایت زناشویی با سازگاری اجتماعی، سازگاری 
(، p<01/0دار است )سازگاری عاطفی مثبت و معنی و در خانه

داری اما بین رضایت زناشویی با سازگاری تندرسی رابطۀ معنی
(. بخشایشگری با سازگاری اجتماعی، p<01/0دست نیامد )به

 دارد دارسازگاری عاطفی رابطۀ مثبت و معنی و سازگاری در خانه
(01/0> pاما بین بخشایشگری با سازگاری تند ،) رستی رابطۀ

 (.p<01/0دست نیامد )داری بهمعنی

 

 . ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

رضایت 
 زناشویی

1                 

                1 **43/0 ارتباطات
               1 28/0** **41/0 حل تعارض

              1 **49/0 13/0* **53/0 ارمانی تحریف
رضایت 
 زناشویی

**72/0 **42/0 **71/0 **61/0 1             

سالمت 
 جسمانی

29/0** **35/0 15/0** 23/0** **21/0 1            

           1 34/0** **37/0 **55/0 **57/0 20/0** **56/0 سالمت روانی
          1 38/0** **41/0 **27/0 **42/0 **46/0 15/0** **41/0 روابط اجتماعی
         1 11/0 *14/0 **29/0 **27/0 **25/0 **17/0 12/0* **21/0 سالمت محیطی
        1 **23/0 10/0 *14/0 **29/0 **27/0 **25/0 **17/0 12/0* **21/0 کیفیت زندگی
سازگاری 
 اجتماعی

24/0** **22/0 17/0** 21/0** 16/0** 15/0** 19/0** 12/0* 27/0** 29/0** 1       

سازگاری 
 تندرستی

05/0 06/0 21/0** 11/0* 22/0** 14/0** 24/0** 13/0* 23/0** 44/0** 36/0** 1      

 سازگاری در
 خانه

28/0** **15/0 58/0** 18/0** 29/0** 51/0** 06/0 21/0** 14/0** 18/0** 21/0** 21/0** 1     

سازگاری 
 عاطفی

32/0** **42/0 31/0** 27/0** 44/0** 09/0 17/0* 11/0* 19/0** 15/0** 49/0** 22/0** 14/0** 1    

   1 **21/0 **57/0 20/0** **29/0 **18/0 **58/0 **36/0 **27/0 **25/0 **23/0 *13/0 **24/0 11/0* **21/0 سازگاری
روابط خانواده 

 اصلی
24/0** **22/0 17/0** 21/0** 16/0** 15/0** 19/0** 12/0* 27/0** 29/0** 21/0** 21/0** 22/0** 36/0** 61/0** 1  

روابط زناشویی 
 فعلی

05/0 06/0 21/0** 11/0* 22/0** 14/0** 24/0** 13/0* 23/0** 17/0** 25/0** 27/0** 22/0** 14/0** 24/0** 46/0** 1 

 **22/0 **24/0 **14/0 **22/0 **24/0 **14/0 **22/0 **18/0 **14/0 **21/0 06/0 **51/0 **29/0 **18/0 **58/0 15/0** **28/0 بخشایشگری

 01/0در سطح  داریمعنی** 05/0در سطح  داریمعنی *

 
 و یافتگیسازش کیفیت زندگی،ک از ین سهم هرییتع منظوربه

بینی پیشدر رضایت زناشویی مادران  بینیپیشبخشایشگری در 
 ،استفاده شد از تحلیل رگرسیون چندمتغیری ،رضایت زناشویی

استفاده از  هایفرضپیش، گرسیونتحلیلاز ش از استفاده یاما پ
بررسی  یاسمیرنوف برا-لموگروفوک. آزمون شدآن آزمون 

بررسی  ی، آزمون دوربین واتسن براهادادهبودن توزیع نرمال
                                                                                                                                                                                                                                

1. Kolmogorov-Smirnov Test 

خطی با دو شاخص ضریب تحمل و هماستقالل خطاها، آزمون 
 .گرفتعامل تورم واریانس انجام 

اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش -کولموگروفنتایج آزمون 
بودن نرمالفرض صفر مبنی بر  ترتیبنیست. بدین دارمعنی
پژوهش دارای توزیع نرمال  متغیرهایو  شودمی تأیید هاداده

ف برای متغیرهای واسمیرن–لموگروفوکآزمون  Zآمارۀ  .هستند
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، 38/0ترتیب بهو کیفیت زندگی  یافتگیسازشبخشایشگری، 
دار آمد که در متغیرهای پژوهش معنی دستبه 76/0و  81/0

 (.p>05/0) نیست
 برای تمامی متغیرهایاغماض( تولرانس )آمارۀ ن ییبا تع 

 که یحالت در رگرسیون تحلیلق انجام یاز طر ،بینپیش
ر برگشت داده شدند، مشخص شد یمتغ گر بر آنید یرهایمتغ

 نبودبیانگر رضایت زناشویی  بینیپیشتولرانس در آمارۀ ه ک
اگر مقدار  است. رگرسیون مدلثبات  دهندۀنیز نشان و خطیهم

خطی هم نبود دهندۀنشان ،باشد 1/0 بیشتر ازنس اتولرآمارۀ 
 متغیرهای که در پژوهش حاضر برای استچندگانه 

، 92/0ترتیب بهو کیفیت زندگی  یافتگیسازشبخشایشگری، 

 1ن عامل برافراشتگی واریانسیهمچنآمد.  دستبه 72/0و  65/0
خطی چندگانه در هم بوددۀ ندهننشان ،باشد 10اگر کمتر از 

برای متغیرهای بخشایشگری،  ،در پژوهش حاضر .استمتغیرها 
 73/1و  52/1، 08/1ترتیب بهو کیفیت زندگی  یافتگیسازش

نبود  نشانگر بینپیشبرای تمامی متغیرهای  آمد که دستبه
 .است خطیچندهم

است. در این آزمون مقادیر  72/1واتسون نیز  مقدار آزمون دوربین
؛ است هاماندهباقیهمبستگی بین  نبود ۀدهندنشان 2نزدیک به 

گفت بین پسامدهای مدل رگرسیونی همبستگی  توانمی بنابراین
. شودمیید أیت هاماندهپساستقالل  ۀمفروضوجود ندارد و 

 بینپیشبین متغیرهای  ،حاضر در تحقیق گفت توانمیدرنهایت 
 وجود ندارد. چندگانه خطیهم

 رضایت زناشویی بینپیش یرهاین سهم متغییدر تع زمانهم ون چندمتغیرییل رگرسینتایج تحل. 3جدول 

 R 2R بینپیش متغیرهای گام
F Sig F 

B SEB  t p 
 خطیهم هایآماره

 VIF تحمل  

  522/0 27/0 5/6 001/0        

 08/1 92/0 001/0 70/3 22/0 59/0 18/2     بخشایشگری 1

 52/1 65/0 006/0 75/2 16/0 61/0 67/1     یافتگیسازش 2

 73/1 72/0 098/0 923/0 12/0 639/0 213/0     کیفیت زندگی 3

 
واریانس  کلدرصد  27گویای این موضوع است که  3جدول 

مادران  یافتگیسازشو  بخشایشگری رضایت زناشویی از طریق
بودن مدل دارمعنینشانگر  ،نتایج تحلیل واریانس. شودمیتبیین 

رگرسیون نیز  نتایج ضرایب. (P>01/0 ؛F=5/6است )رگرسیون 
یافتگی سازش و( P>01/0 ؛=0 /22)بخشایشگری  دهدمینشان 

(16/0=01/0 ؛<P) رضایت زناشویی را  توانندمیمثبت  صورتبه
متغیر کیفیت زندگی  ،شودمیکه مشاهده  طورهمانکنند.  بینیپیش

 ؛= 12/0) ردرضایت زناشویی ندا بینیپیشدر  داریمعنینقش 
05/0<P.) 

 1گیرینتیجهبحث و 
، کیفیت زندگینقش  بررسی با هدف پژوهش حاضر

رضایت زناشویی  بینیپیشدر  ،بخشایشگری و یافتگیسازش
بین  ،براساس نتایجانجام شد.  گامآهسته مادران دارای کودکان
 و مثبترابطۀ  ،کیفیت زندگی هایمؤلفهرضایت زناشویی با 

یلسما  هاییافتهاین پژوهش با  هاییافتهوجود دارد.  داریمعنی
بر ارتباط کیفیت زندگی زناشویی با  ( مبنی2014) و مارون

بعاد ( درخصوص ا2014) یلسما و مارون ،رضایت زناشویی
 رۀبادر (2016) همکارانملون و و  ییزناشو یت زندگیفکی

زناشویی در  مندییترضااثربخشی آموزش کیفیت زندگی بر 

                                                                                                                                                                                                                                
1. Variance Inflation Factor (VIF) 

 توانمیدر تفسیر این یافته  .استمنطبق بازماندگان سرطان 
کودک ناتوان  دارایدر مادران  گفت داشتن کیفیت زندگی

و نزدیکی  آمیزحمایت و برای ایجاد روابط نسبتاً شاد تواندمی
 ۀبرانگیزانندو شود قلمداد  سرمایۀ روانی بین اعضای خانواده

مطالعات نشان . عاطفی دوستان و خانواده باشد هایحمایت
خود، موجب اتخاذ  هایتواناییبه خود و با توجه  زندگی دهدمی

هر در پی یافتن مزایایی از ن که طی آ شودمیرویکردی در فرد 
با آن موقعیت و چه بسا در شرایط  آمیزموفقیتو برخورد  موقعیت

پیدا  ویژهبرخورداری از این ویژگی اهمیتی  ،زاآسیباسترس و 
، کنندمی. افرادی که نمرات باالیی در این ویژگی کسب کندمی

افسردگی کمتر، رضایت زناشویی باالتر و بهزیستی بیشتری 
با  . این افراد(2006 هلگسن، رینولدز و تامیچ،) رنددا

و اتخاذ رویکردهای  زااسترسکردن موقعیت درک انگیزبرچالش
، شایستگی خود را در مقابله با شرایط بحرانی، باال مسئلهحل 

 هایموقعیتتوانایی خود را برای  وسیلهبدینو  کنندمیارزیابی 
همکاران حسن اوهایون و . دهندمیافزایش  برانگیزچالش

 ۀرابطقادر است رضایت افراد از  بینیخوشدریافتند  (2019)
 کند. بینیپیشدوساله  ۀدوررمانتیک بین زوجین را طی یک 

 یدر حل مسائل و مشکالت خود در زندگ ،بینخوشافراد 
تا در  کنندمیسعی  هاآن .کنندمیعمل  ترموفق ییزناشو
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معنی مثبت را دریابند. در مقابل  ،رویدادها و پیشایندهای منفی
و نسبت به  گیرندنمیبه خود  یحالت انفعال ،مشکالتمسائل و 

مادرانی که  ،حالدرعیندارند.  بیشتریگر نگرش مثبت یکدی
بر این  ،خود دارند هایتواناییکیفیت زندگی باالیی نسبت به 

بر مسائل و مشکالت زندگی مشترک فائق  توانندمیکه  باورند
 از .دانندمیاهداف خود  تحققآیند و زندگی را چالشی برای 

 شودمی سببمسئله  این دیدگاه و این نگرش به این رو،ینا
احساس رضایت زناشویی بیشتری را  ،باال افراد با کیفیت زندگی

مستقیم از طریق بهبود  صورتبه ،کیفیت زندگی .تجربه کنند
 صورتبهفردی و تعامالت بین همسران و بینروابط 

این  ،داشتن به خودخوباز طریق احساس مثبت و  ،غیرمستقیم
 .اثر را ایجاد کرده است

 وآزمون همبستگی نشان داد بین رضایت زناشویی های یافته
وجود دارد.  داریمعنی و مثبترابطۀ  یافتگیسازش هایمؤلفه
بر ارتباط بین  ( مبنی2011) گارمزیبا نتایج تحقیقات  هایافته

با رضایت زناشویی، نف و برودی  پذیریسازشو  پذیریانعطاف
و  پذیریانعطافرضایت زناشویی با  بر ارتباط( مبنی 2011)

، دوین، هالبین، فای هوگیوس، آمارو و هولمبک آوریتاب
( مبنی بر ارتباط سازگاری فردی و کارکرد خانواده همسو 2011)

به ویژگی شخصیتی اشاره دارد  یافتگیسازش .استو هماهنگ 
 پذیریانعطافو  طورکلیبهکاردانی شخص  ۀکنندمنعکسکه 

عملکرد در پاسخ به شرایط محیطی مختلف است. این سازه 
و  شودمیگرفته  درنظرنزدیک با خودتنظیمی رابطۀ اغلب در 

فرد در تنظیم سطوح کنترل در  پذیرانعطافتوانایی  ۀدهندنشان
د در برخورد با مؤثر و کارآممقابلۀ  ،رواینشرایط متفاوت و از 

مناسب و  جو عاطفیالزمۀ است.  هاچالشعوامل فشارزا و 
ه ک هاییخانواده جمله ازو انسجام در هر خانواده  پذیریسازش

ن یهستند، وجود ارتباط و تعامل مؤثر ب توانکم کودک یدارا
 کودکمادر و  خصوصبهن ین والدیب جمله ازخانواده  یاعضا
 است.

قابلیت فردی در برقراری تعادل زیستی روانی و  ،یافتگیسازش 
که  استخود  ترمیمنوعی و آمیزمخاطرهمعنوی در مقابل شرایط 

با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه است. این 
 شودمیگرفته  درنظرنزدیک با خودتنظیمی رابطۀ سازه اغلب در 

فرد در تنظیم سطوح کنترل  یپذیرانعطافو توانایی  ۀدهندنشانو 
مؤثر و کارآمد در برخورد با  ۀمقابل روایندر شرایط متفاوت و از 

مناسب و  جو عاطفیالزمۀ است.  هاچالشعوامل فشارزا و 
ه ک هاییخانواده جمله ازو انسجام در هر خانواده  پذیریسازش

ن یهستند، وجود ارتباط و تعامل مؤثر ب توانکم کودک یدارا
است  کودکمادر و  خصوصبهن ین والدیب جمله ازخانواده  یاعضا

 (.2016کوبین، مک)

 ونتایج آزمون همبستگی نشان داد بین رضایت زناشویی 
دار وجود دارد. معنیو مثبت رابطۀ  یبخشایشگر هایمؤلفه
تحقیقات متعددی سازگار  هاییافتهاین پژوهش با  هاییافته

تا یک شکوهیبناب،  ی، غبارافروز ،ینعمت است؛ از جمله با نتایج
مبنی بر اینکه میزان رضایت زناشویی مادران  (1395پژوه )بهو 

 بینیپیشرشدی و هوشی در  هاینارساییکودکان 
و  ینیتریت، پیت ولینگتون، وایورث است، دارمعنیبخشایشگری 

بینی در پیشخصوص نقش رضایت زناشویی ( در2010لر )یم
رنسب و ی، مینعمت و گام،آهسته رضایت زناشویی در کودکان

اهش کبا  یگربخشایشخصوص اینکه ( در2016) یغبار
ن یحل تعارضات زوجسبب که  منطبق است یمنف هایهیجان
با کاهش  یبخشایشگر .شودمی ییزناشو یتمندیرضا یو ارتقا

و  یفردبینبهبود روابط سبب  بین افراد یمنف هایهیجان
 یاز سوی .شودمی یسالمت روان ارتقایو  یسالمت فیزیک

 ، کاهش عالئمیکاهش پرخاشگرموجب  یبخشایشگر
و حل تعارضات بین زوجین  یرضایت زناشوی ی، ارتقایافسردگ

 یگربخشایشه از ک ی(. افراد2015تویسنت و وب، شود )می
نه و کی، رنجش مدتطوالنیاز عوارض  ،برخوردارند ییباال

در زندگی  آمدهپیشاز مسائل  یه ناشکمصون هستند غضب 
 توانندمین افراد بهتر یا ،گرید یاز سو .است ییزناشو

بهبود روابط با  ه موجب سازگاری وکرند یار گکبهرا  ییراهبردها
مانند  یجانیهتخلیۀ نامطلوب  هایروشهمسر است و از 

ه کفاصلۀ بیشتری دارند  حسد و ، افتراییبدگو ،جوییانتقام
( معتقد 2010) الفمک .خوردن ارتباط استهمبه عامل یهمگ
تا روابط مثبت و  کندمیبخشش به فرد کمک  است

جوان نیز همسو با این  هایزوج .ایجاد کند ایکنندهحمایت
شخصی  درکه داشتن ظرفیت بخشش  کنندمیدیدگاه گزارش 

تا از طریق  دهدمیکه خطا در حق او صورت گرفته امکان 
و رشد  کندمیمنفی که رابطه را مختل  هایهیجان

 مادرانی .کندرا تشویق  ، اوهمسر از شناختی مثبت هایبازنمایی
دارای  معموالً ،نددارزناشویی گذشت و بخشش رابطۀ که در 

این  معموالً .ندهستزناشویی  ۀرابطآیندۀ به  تریبینانهخوشنگاه 
 بر این باورند کهو دارند به توانایی خود  تریمثبتافراد نگرش 

، استرس و مشکالت زندگی زناشویی را پشت هاچالش توانندمی
 یافتگیسازشقدرت  گیریشکلخود به  ،این باور .سر بگذارند

سنت ی)تو شودمیمنجر  هاآنو انطباق باالتر با شرایط موجود در 
 (.2015 و وب،

اجتماعی  یوضعیت اقتصاد و سننظیر متغیرهایی  نکردنکنترل
در  شودمیاست که پیشنهاد  هاییمحدودیت جمله از

 تریبخشاطمینانتا نتایج شود  برطرف یبعد هایپژوهش
 لزوم ،گذشته و تحقیقاتق یتحق نیاهای یافتهحاصل شود. 
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 یدرمانا ی یآموزش هایروششتر یاربرد بکدر جهت  آموزش
مادران  یشگریو بخشا ییزناشو یتمندیدهندۀ رضاافزایش

 هایویژگیاگرچه  .کندمی را تأیید گامآهسته انکودک
ان دارای را در بین مادران کودک یرضایت زناشوی یبخشایشگر

 هایویژگیمانند  ی، سهم عواملکندمی بینیپیشنیازهای ویژه 
که  یکنترل و عوامل، منبع یمذهب ی، باورهاهانگرش، یشخصیت
در  ،باشند مؤثرافراد  یدر فرایند بخشایشگر توانندمی یبه نوع

زمینه  در این یکه نیازمند پژوهش آت نشده تعیینپژوهش حاضر 
 رضایت زناشوییدر  مؤثرتا از این طریق بتوان سایر عوامل  است

 قرار داد. مدنظررا نیز 
 منابع

برنامۀ (. تدوین 1396) .ا .ارجمندنیا، ع و .،ع. غ افروز، .،بابایی، ن
ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران 

گام با نشانگان داون. آهستهاجتماعی دختران  یافتگیسازشو 
 .33-25 ،(1)8 ،توانمندسازی کودکان استثنایی

(. اثربخشی ارتقای 1396) .و افروز، س.، س ،زادهقاسم .،بیاتی، ب
 کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتال

کودک.  ۀگلیکوزیلبه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین 
 .16-6(، 3)8، توانمندسازی کودکان استثنایی

خانواده مفاهیم،  ۀمشاور(. 1393) .و جعفری، ف .،، کزهراکار
 چاپ چهارم. تهران: ارسباران. .هانظریهیند و اتاریخچه، فر

 بعثت. :تهران .شناختیروان هایآزمون(. 1388) .فتحی آشتیانی، ع
(. اثربخشی 1397) .ع. غ، و افروز .،ا .ارجمندنیا، ع .،طاهری، ف

 با کودکفرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین  ۀبرنامآموزش 
 .121-111(، 3)9، استثنایی کودکان توانمندسازیگام. آهسته

 شناختیروان هایآزمون(. 1392) .و داستانی، م .فتحی آشتیانی، ع
 بعثت.: تهران .روان و سالمتارزیابی شخصیت 

(. بخشایشگری، 1395) .و ابرغم، ز .،ب ،غباری بناب .،معتمدی، ف
توان رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین کودکان کم

 .38-27 ،(4)16، ییاستثناان کودک ۀفصلنامذهنی و عادی. 
(. تأثیر استفاده از 1395) .افروز، س .، وزاده، سقاسم .،نقدی، ن

بدون ساختار پیش از ورود به کالس درس  هایبازیو  هافعالیت
. توانمندسازی گامآهستهبر توجه و سازگاری دانش آموزان 

 .8-1(، 2)7 ،کودکان استثنایی

و  .،تا، میک شکوهی .،بناب، ب یغبار .،ع. افروز، غ .،، شینعمت
بخشایشگری با رضایت  هایمؤلفهبین رابطۀ (. 1395) .ا ،پژوهبه

رشدی و هوشی.  هاینارساییزناشویی در مادران دارای کودکان 
 .113-103 ،(3)7 ،شناختیروانهای کاربردی پژوهش لنامۀفص
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The Role of Quality of Life, Adjustment, and Forgiveness in Predicting 

Marital Satisfaction among Mothers with Slow Paced Children 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the role of quality of life, adjustment, and forgiveness in predicting 

marital satisfaction of mothers with slow paced children. The present study was descriptive-correlational. The 

statistical population of the study consisted of all mothers of girls and boys in Tehran whose children were enrolled 

in special schools in Tehran during the academic year 2018-2019, including 200 from two special schools for girls 

(110 individuals) and boys (90 individuals). The sample was selected using available sampling method. Enrich 

Marital Satisfaction Questionnaire (1989), the World Organization for Quality Scale (1998), Pollard, Anderson, 

Anderson, & Jennings Family Forgiveness Questionnaire (1998) and Bell Social Adjustment Questionnaire (1961) 

were used to collect data. Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression analysis were used to 

analyze the data. The results of the correlation test showed that there was a significant positive relationship between 

marital satisfaction and the components of forgiveness, quality of life and adjustment (p <0.01). There is also a 

significant positive relationship between the components of forgiveness with quality of life and adjustment (p 

<0.01). Only between forgiveness and marital satisfaction with health adjustment component, no significant 

relationship was found. The results of the regression analysis showed that adjustment and forgiveness played a 

positive significant role in predicting marital satisfaction of mothers with children with special needs. Together, 

these two variables predicted 27% of the variance in the marital satisfaction variable (p<0.01). The results of the 

present study suggest that forgiveness and compromise may play an effective role in increasing marital satisfaction 

among women. 

 

Keywords: Marital Satisfaction, Quality of Life, Adjustment, Forgiveness, Slow Paced Children. 
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