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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش کیفیت زندگی ،سازشیافتگی و بخشایشگری در پیشبینی رضایت زناشویی مادران دارای کودکان
آهستهگام است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مادران کودکان دختر و پسر با
نارسایی هوشی شهر تهران تشکیل میدهند که فرزند آنها در مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی  7931-7931مشغول به
تحصیل بودهاند .از این تعداد 022 ،نفر از دو مدرسۀ استثنایی دخترانه ( 772نفر) و پسرانه ( 32نفر) با روش نمونهگیری در دسترس
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامههای رضایتمندی زناشویی انریچ ( ،)7313مقیاس کیفیت زندگی
سازمان جهانی ( )7331پرسشنامۀ بخشش در خانوادۀ پوالرد ،اندرسون ،اندرسون و جنینگز ( )7331و پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی بل
( )7397استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد .نتایج
آزمون همبستگی نشان داد رضایت زناشویی با مؤلفههای بخشایشگری ،کیفیت زندگی و سازشیافتگی رابطۀ مثبت معنیدار دارد

( .)p>2/27همچنین بین مؤلفههای بخشایشگری و کیفیت زندگی و سازگاری رابطۀ مثبت معنیدار وجود دارد ( .)p>2/27فقط برای
بخشایشگری و رضایت زناشویی با مؤلفۀ سازگاری تندرستی ،رابطۀ معنیداری بهدست نیامد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد
سازشیافتگی و بخشایشگری نقش مثبت و معنیداری در پیشبینی رضایت زناشویی مادران دارای کودکان آهستهگام دارند .این دو متغیر
رویهمرفته  01درصد واریانس متغیر رضایت زناشویی را پیشبینی میکنند ( .)p>2/27بنا بر یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه

گرفت بخشش و سازشیافتگی میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایت زناشویی زنان داشته باشد.
واژههای کلیدی:

بخشایشگری ،رضایت زناشویی ،سازشیافتگی ،کودکان آهسته ،گام کیفیت زندگی.
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تاریخ پذیرش 11 :دی 1311

نقش کیفیت زندگی ،سازشیافتگی و بخشایشگری در پیشبینی...

طول زمان رابطته دارنتد (عبتدالخال  .)0272 ،ایتن متغیرهتا

مقدمه

میتوانند پیشبینیکنندۀ شانس حفظ رضایت رابطۀ زناشتویی

در روند زندگی ،اغلب خانواده ها با گستره ای از وقایع مثبتت
و در برخی موارد اتفاقات چالشبرانگیز ماننتد تولتد کتودک
استثنایی مواجه می شوند که این شرایط بر کارکرد خانواده اثر
میگذارد (گوپتا و کایور .)0272 ،در میان کودکتان استتثنایی،
کودک آهستهگام بهدلیتل پیچیتدگی ختاپ پدیتدۀ هتوش و
کمتوانی ،جایگاه قابلمالحظهای دارد (طتاهری ،ارجمنتدنیا و
افروز) .ماهیت چالش برانگیز آهستهگامی ،بی تجربگی والدین،
هزینه های اضافی ،بار سنگین مسئولیت درمورد آهستتهگتامی
شدید و تنشهای زیاد والدین بتهخصتوپ متادران درمتورد
آمتتوزش تجتتارب جدیتتد و کم ت بتته ستتازگاری کودکتتان
آهستهگام آموزشپذیر ،بتر کیفیتت زنتدگی متادران کودکتان
آهستهگام اثرگذار است (بابایی ،افروز و ارجمندنیا.)7939 ،
والدین کودکان آهستهگام ،شرایط روانشناختی مستاعدی

استوار استت (بیتاتی ،قاستمزاده و افتروز .)7939 ،تعتاری

ندارند و در مقایسه با والدین کودکان عادی ،سطح بتاالیی از

مؤلفه ای ،بر ماهیتت چندبعتدی مفهتوم تأکیتد کترد و ابعتاد

تنش و مشکالت ستالمت روان را تجربته متی کننتد .وجتود

مختل

کیفیتت زنتدگی را از هتم متمتایز متیکنتد (حستن

واکنشهای موردنظر در کنار تنشهای ناشی از فرزنتدپروری

اوهتتایون و همکتتاران .)0273 ،یلستتما و متتارون ( )0272در

و مدیریت رفتارهای چالش انگیز کودکان کم تتوان ذهنتی بتر

پژوهش خود پنج بعد مربوط به کیفیت زنتدگی زناشتویی را

احساس همبستگی و ارتباط خانواده و درنتیجه رضتایتمندی

درمورد افرادی بررسی کردند که برای بتار اول ازدواج کترده

زناشویی تأثیر میگذارد (وین کی و جانی .)0272 ،یافتههتای

بودند .این پنج بعد عبارت بودند از :عتدم توافت  ،رفتارهتای

پژوهشتی متناقضتی درمتتورد تتتأثیر کودکتان آهستتتهگتتام بتتر

مثبت همسر ،رفتارهای منفی همستر ،کیفیتت کلتی روابتط و

رضایتمندی زناشویی وجود دارد (هابر ،ناوارو ،ومبل و مامو،

ارتباطات زناشویی .نتایج تحقیقات مختل

نشتان داده استت

 .)0272در برخی از پژوهش ها داشتن کودک کم تتوان ذهنتی

سطح پتایین کیفیتت زنتدگی ،بتا میتزان رضتایت از زنتدگی

تأثیری در کیفیت رضایتمندی زناشویی در مقایسه با والتدین

زناشویی رابطۀ معناداری دارد .ملتون و همکتاران ( )0279در

کودکان عتادی نتدارد (بترای مثتال هتارتلی ،بتارکر ،ستیلتز،

پژوهشی بتا عنتوان اثربخشتی آمتوزش کیفیتت زنتدگی بتر

و فلویت تد0277 ،؛ بتتتروان و همکتتتاران.)0202 ،

رضایتمندی زناشتویی در بازمانتدگان سترطان دریافتنتد کته

درحالی کته برختی از پتژوهش هتا نشتان داده استت کیفیتت

آموزش بهبود کیفیت زندگی موجب بهترشدن مهارت فرد در

رضایتمندی در والتدینی کته کتودک کتم تتوان ذهنتی دارنتد

ابعتتاد متتدیریت متتالی ،رابطتتۀ جنستتی ،شتتیوۀ فرزن تدپروری،

پتتایینتتتر استتت (هاالهتتان ،کتافمن و پتتولین ،)0271 ،ماننتتد

مساوات طلبی و درنتیجه افزایش رضایت زناشویی و تحکتیم

خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه بهخصوپ مادران دارای

جهت گیری مذهبی منجر می شود .بته عبتارت دیگتر ،بهبتود

کودکان کم توان ذهنی ،با میتزان بتاالیی از تتنش ،افستردگی،

کیفیت زندگی از طری افزایش رضایت از زندگی و شادمانی

احساس گناه و شرم ،اضطراب ،خشم ،مقصردانستتن ختود و

و ایجاد روحیۀ مثبت در فضای ختانواده ،موجتب بهترشتدن

دیگران مواجه هستند و مجموعۀ این عوامل ،سالمت روان و

عملکرد خانواده و بهدنبتال آن ایجتاد رضتایتمندی زناشتویی

رضایتمندی زناشویی و رابطۀ کودک با والدین را تحت تتأثیر

میشود .بهبود کیفیت زنتدگی از طریت افتزایش رضتایت از

قتترار متتیدهتتد (کتترک ،گتتاالهر و کلمتتن .)0272 ،طبتت

زندگی و شادمانی و ایجاد روحیۀ مثبت در فضای خانواده ،به

پژوهش هایی که در حیطۀ ازدواج و رضایت زناشویی انجتام

بهترشدن عملکرد ختانواده و بتهدنبتال آن ایجتاد رضتامندی

شده است ،متغیرهای مختلفی با روند رضتایت زناشتویی در

زناشویی میانجامد (فوشتانگی.)0273 ،

گرینبتتتر

در طول زمان یا رفتن به طرف آشتفتگی زناشتویی و طتال
باشند .ی

دسته از ایتن متغیرهتا مربتوط بته ستطح کیفیتت

زندگی ،ستالمت روانتی و جستمانی فترد استت (گتوردن و
بوکام0223 ،؛ ایکاس ،تایمونس ،پروییت ،گیلین و الساندری،
 .)0272اصطالح کیفیت زنتدگی را درجتهای از رضتایت یتا
نارضتتایتی تعری ت

متتیکننتتد کتته افتتراد در ابعتتاد مختلتت

زندگیشان آن را احساس میکنند .به شکل سادهتتر ،کیفیتت
زندگی تدارک شترایط الزم بترای شتادی و رضتایت استت
(شتتاکلفورد و همکتتاران .)0221 ،درواقتتع ،کیفیتتت زنتتدگی
مفهومی کامالً فردی است که بهوسیلۀ دیگتران قابتلمشتاهده
نیست و بر درک افراد از جنبتههتای مختلت
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زنتدگی آنهتا

محمدرضا جهان ،اکبر محمدی ،مجید قدمی
7

ختتاطی مستتتح بخشتتودهشتتدن نباشتتد .در ایتتن دیتتدگاه،

.)0202

بخشایشتتگری اقتتدام و انتختتابی آزادانتته از ستتوی شتتخص

سازشیافتگی یکی از ابعاد اجتماعیشدن است و برخی

رنجیده خاطر است .درنتیجۀ این فرایند ،هیجان های منفی فرد

صاحبنظران آن را مترادف با مهارت اجتماعی میدانند

کاهش می یابد و انگیزۀ وی برای فعالیت های تالفیجویانه از

(اسالموسکی و دان .)0277 ،سازشیافتگی را توانایی

ب تین متتیرود (ایکستتالین ،بامیستتتر ،مکتتالف ،پارگامنتتت و

آمیزش ،انطبا  ،مصالحه ،همکاری و کنارآمدن با خود ،محیط

توریسن .)0271 ،شواهدی وجتود دارد کته نشتان متی دهتد

کردهاند (نقدی ،قاسمزاده و افروز.)7932 ،

بخشایشگری با کاهش هیجانات منفی ،ستبب بهبتود روابتط

سازشیافتگی را میتوان شامل سالمت روانی خوب،

بین فردی و سالمت جسمانی و ارتقای سالمت روان ،کاهش

رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات،

پرخاشگری ،کاهش عالئم افسردگی ،حل تعارضات زوجتین

فعالیتها و افکار دانست (گارمزی .)0277 ،در روابط

و ارتقای رضایتمندی زناشویی منجتر متیشتود (تویستنت و

زناشویی زوجین سازشیافته ،زن و شوهر تواف زیادی با

وب0272 ،؛ نعمتتتی ،میرنستتب و غبتتاری .)0279 ،نعمتتتی،

و

افروز ،غبتاری بنتاب ،شتکوهی یکتتا و بتهپتژوه ( )7932در

برودی ( )0277دریافتند زوجین به سازشیافتگی در برابر

پژوهشی که با هدف پیشبینی بخشایشگری از میزان رضایت

حوادث استرسزای منفی اما کنترلپذیر زندگی نیاز دارند تا

زناشویی مادران کودکان نارساییهای رشدی و هوشتی آنجتا

به خوبی از رضایت زناشویی خود حفاظت کنند .عدم

گرفتنتتد ،دریافتنتتد کتته بتتین رضتتایت زناشتتویی و ستته بعتتد

سازشیافتگی نهفقط بر کنشهای روانی اجتماعی زن و

بخشایشتتگری (شتتناختی ،عتتاطفی و رفتتتاری) همبستتتگی

شوهر ،بلکه بر رشد و تحول فرزندان آهستهگام نیز آثار سوء

معناداری وجود دارد و مادرانی که میزان بخشایشتگری آنتان

بهجای میگذارد .در پژوهش دوین ،هالبین ،فای هوگیوس،

در ستتطح بتتاال استتت ،از میتتزان رضتتایت زناشتتویی بیشتتتری

( )0277مشخص شد مادران دارای فرزند

برخوردارند .تحلیتل داده هتا همچنتین نشتان داد حتدود 29

با کمتوانی ذهنی ،در مقایسه با مادران دارای فرزند عادی ،از

درصد واریانس رضایت زناشتویی بتهوستیلۀ ابعتاد ستهگانتۀ

نظر سازشیافتگی اجتماعی ،بهطور معناداری در سطح

بخشایشگری تبیین میشود.

یکی از ابعاد رضایت زناشویی ،میزان سازشیافتگی
است

(میلینارسکی،

و دیگران تعری

میلینارسکی

و

گولبا،

یکدیگر دارند ،از نوع و سطح روابطشان راضی هستند .ن

آمارو و هولمب

پایینتری قرار دارند و همین مسئله ،عملکرد اجتماعی مادران

با توجه به شیوع باالی مشکالت سالمت روان و

را دچار اختالل میکند که خود میتواند میزان رضایتمندی

تعارضات زناشویی در مادران کودک آهستهگام ،بهرهمندی

زناشویی را در زوجین کاهش دهد .سازشیافتگی میتواند

این افراد از کیفیت زندگی مطلوب ،امری ضروری است.

کارکردهای روانی اعضای خانواده را در قالب تفکر ،خل و

بررسی پیشینۀ تحقیقات انجامشده در زمینۀ رضایت زناشویی

رفتار بهبود بخشد و توان مقابله با مشکالت هیجانی و

نشان میدهد بخشایشگری نقش مهمی در حوزۀ سالمت

روانشناختی را افزایش دهد و از این طری موجب ارتقای

روان ،تعامالت زناشویی و رضایت زناشویی ایفا میکند

رضایت زناشویی در زوجین شود.

(برای مثال اوالنتیکالکروس و وانستینوگان0279 ،؛ وو و

یکتتی دیگتتر از عوامتتل مهتتم و قابتتلتوجتته در رضتتایت

همکاران .)0202 ،با توجه به اهمیت بخشایشگری و

زناشتتویی بتتهخصتتوپ در ختتانوادههتتای دارای کودکتتان

مفیدبودن آن در حوزۀ سالمت روان و تعامالت بینفردی،

آهستهگام ،مفهوم بخشایشگری 0است (فهیم دانش ،نافرستی

شیوع مشکالت سالمت روان و کمبود رضایتمندی زناشویی

و توکل0202 ،؛ ورثینگتتون ،وایتت ولیتت ،پیترینتی و میلتر،

در مادران کودکان کمتوان ذهنی ،نیاز این گروه از افراد به

 .)0271ویلیمز و الونتر ( )0202بخشایشتگری را بته عنتوان

بهرهمندی از کیفیت زندگی مطلوب و با توجه به اینکه مادر

رهایی عمدی از رنج ناشی از بیعتدالتی قابتلمالحظتۀ فترد

نقش مهمی در سالمت روانی اعضای خانواده دارد ،پرداختن

خاطی و پاسخ خیرخواهانه بته وی دانستتهانتد؛ اگرچته فترد

به وضعیت مادران دارای اهمیت زیادی است (معتمدی،
غباری بناب و ابرغم .)7932 ،همچنین نتایج این پژوهش

1. Adapatibility
2. Forgiveness

میتواند برای والدین و کسانی که با کار میکنند ،مفید باشد.
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با توجه به پیشینۀ پژوهشی میتوان دریافت که مطالعات

مجموع کل نمرههای این پرسشنامه بهصورت  92تا 722

مختلفی درمورد ارتباط کیفیت زندگی ،سازشیافتگی و

درنظر گرفته میشود .این پرسشنامه بهعنوان ی

بخشایشگری و رضایت زناشویی بهطور جداگانه انجام شده،

معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی استفاده

ولی پژوهشهای اندکی به پیشبینی نقش کیفیت زندگی،

شده است (اولسون به نقل از پور صالحی .)7912 ،اعتبار

سازشیافتگی و بخشایشگری در پیشبینی رضایت زناشویی

آزمون برای ارزیابی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای

در مادران دارای کودکان آهستهگام اختصاپ یافته است که

خردهمقیاسهای رضایت زناشویی ،ارتباطات ،حل تعارض و

بیانگر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر و خأل پژوهشی در

تحری

آرمانی بهترتیب  2/19 ،2/12 ،2/12 ،2/19و اعتبار

این حوزه است .پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت

بازآزمایی پرسشنامه برای هری

زندگی ،سازشیافتگی و بخشایشگری در پیشبینی رضایت

بهترتیب  2/30 ،2/32 ،2/17 ،2/19گزارش شده است

زناشویی مادران دارای کودکان آهستهگام میپردازد.

(اولسون و اولسون .)0222 ،در ایران ضریب همبستگی
درونی هری

از خردهمقیاسهای آن

از خردهمقیاسهای رضایت زناشویی ،ارتباط،

حل تعارض و تحری

روش

ابزار تحقی

آرمانی بهترتیب  2/90 ،2/11 ،2/91و

 2/11گزارش شده است (آسوده و همکاران.)7911 ،

جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و از
نظر هدف کاربردی است .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ
مادران کودکان دختر و پسر با نارسایی هوشی شهر تهران که
فرزند آنها در مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی
 7931-7931مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل میدهند.

همچنین رضوان فرقانی ( )7910پایایی این پرسشنامه را
 2/19ذکر کرده است .در این تحقی نیز پایایی با روش آلفای
کرونباخ  2/12بهدست آمد.
 .2مقیاس کیفیت زندگی :مقیاس فرم کوتاه کیفیت
زندگی سازمان جهانی بهداشت در سال  7331تدوین شده

تعداد  022نفر از مادران دانشآموزان دو مدرسۀ استثنایی

است .این پرسشنامه دارای  09سؤال است که چهار حیطۀ

دخترانه ( 772نفر) و پسرانۀ ( 32نفر) مقطع ابتدایی شهر

سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،روابط اجتماعی و سالمت

تهران بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.

محیطی را میسنجد .پاسخ به سؤاالت بهصورت طی

مالکهای ورود اصلی برای انتخاب این مادران داشتن فرزند

لیکرت و بهصورت پنجگزینهای است .در پایان ،مجموع کل

آهستهگام داوطلببودن آنان برای شرکت در پژوهش ،داشتن

نمرههای این پرسشنامه بهصورت  2تا  722درنظر گرفته

تحصیالت دیپلم و باالتر و دامنۀ سنی بین  02تا  22سال بود.

میشود که برحسب امتیازهای کسبشده ،کیفیت زندگی

به تمام مادران شرکتکننده ،هدف پژوهش بهاختصار توضیح

افراد در یکی از سه گروه (نامطلوب ،متوسط و مطلوب) قرار

داده شد و بینامونشان ماندن آنان تضمین شد .پس از بیان

میگیرد .این پرسشنامه در ایران بهوسیلۀ نجات و همکاران

مسائل اخالقی و اطمینان خاطر ،مادران به پرسشنامهها پاسخ

( )7912استاندارد شده است .نجات و همکاران ()7912

دادند .تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون

روایی محتوایی و تشخیصی این پرسشنامه را مطلوب

چندمتغیری انجام گرفت.

گزارش کردهاند؛ یعنی ضریب آلفای پرسشنامه را برای
جمعیت سالم در حیطۀ سالمت جسمانی ،سالمت روانی،

ابزار سنجش

ارتباطات و روابط اجتماعی بهدست آوردهاند .درنهایت نیز

 .1پرسشنامۀ رضایتمندی زناشویی انریچ :ابزاری است

ضریب پایایی روش بازآزمایی را پس از دو هفته 2/1

که بهوسیلۀ اولسون ( )7313تدوین شده است .این ابزار

گزارش کردهاند .نصیری ( )7911ضریب آلفای کرونباخ را

مقیاسی  92مادهای از نوع لیکرت پنجدرجهای (=7کامالً

 2/12بهدست آورد .میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش

مخالفم=2 ،کامالً موافقم) و متشکل از چهار مؤلفۀ رضایت

فتحی آشتیانی ( )7911با استفاده از روش آلفای کرونباخ

آرمانی است.

 2/32برآورد شد .روایی آزمون با استفاده از روش

زناشویی ،ارتباطات ،حل تعارض و تحری

نمرۀ کل ،از جمع نمرات هر سؤال بهدست میآید .در پایان،

همبستهکردن نمرههای آزمون  2/12محاسبه شد.
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 .3پرسشنامۀ سازشیافتگی اجتماعی :این پرسشنامه در

هر سؤال بهدست میآید .دامنۀ نمرات بهدستآمده بین  22تا

سال  7397بهوسیلۀ بل تدوین شده است .بل در زمینۀ

 702است .کسب نمرۀ باال در این آزمون نشاندهنتدۀ میتزان

سازشیافتگی دو پرسشنامه طراحی کرده است که یکی

بخشتتش زیتتاد استتت .دامن تۀ تحقیقتتات پتتوالرد ،اندرستتون،

مربوط به دانشآموزان و دانشجویان و دیگری مربوط به

اندرستتون و جنینگتتز ( )7331نشتتان داد همبستتتگی منف تی و

بزرگساالن است .پرسشنامۀ سازشیافتگی اجتماعی بل دارای

معنادار  2/29بین مقیاس افسردگی ب

و پرسشنامۀ بخشتش

 701گویه و  2خردهمقیاس (سازشیافتگی در خانه،

در خانواده وجتود دارد .همبستتگی منفتی معنتادار بتین ایتن

و

آزمون و مقیاس اضطراب اشپیلبرگر نیز بهدست آمتده استت.

سازشیافتگی اجتماعی) است .هر خردهمقیاس  90پرسش را

ضریب آلفتای کرونبتاخ کته نشتاندهنتدۀ همستانی درونتی

به خود اختصاپ داده است .پاسخگویی به سؤاالت

سؤاالت آزمون بتود 2/31 ،بترآورد شتد .در ایتران ،ستی

و

بهصورت بله ،خیر و نمیدانم است .نمرهگذاری هر سؤال

بهاری ( )7912این پرسشنامه را هنجاریابی کرده انتد .روایتی

طب جدول هنجارشده صورت میگیرد .در این آزمون فقط

این ابزار با استفاده از تحلیل گویه محاسبه شد و نتایج ،بیانگر

با پاسخ بله یا خیر امتیاز داده میشود .به گزینههای انتخابی،

روایی بسیار خوب این پرسشنامه بود .پایایی این ابزار نیز بتا

عدد صفر یا  7تعل میگیرد .دامنۀ نمرات بهدستآمده بین

استفاده از آلفای کرونباخ برای هریت

از ختردهمقیتاسهتای

صفر تا  701است .نمرۀ سازشیافتگی فرد برابر با مجموع

روابط خانوادۀ اصلی و روابط زناشویی فعلی بهترتیتب 2/11

امتیازهایی است که از تمام سؤالها بهدست آمده است .در

و  2/11است.

سازشیافتگی

تندرستی،

سازشیافتگی

عاطفی

پژوهش حاضر ،از خردهمقیاس پانزدهسؤالی سازشیافتگی
اجتماعی استفاده شد که بل ( )7390ضریب اعتبار را برای

شیوۀ اجرای پژوهش

خردهمقیاسهای آن (سازشیافتگی در خانه ،سازشیافتگی

پس از دریافت مجوزهای اخالقی و پژوهشی از دانشگاه آزاد

تندرستی ،سازشیافتگی اجتماعی ،سازشیافتگی عاطفی،

اسالمی و هماهنگی الزم بتا متدیریت آمتوزش و پترورش و

سازشیافتگی شغلی و برای کل آزمون) بهترتیب ،2/37

مدارس ،اجازۀ پژوهش و همکاری با پژوهشگر گرفتته شتد.

 2/12 ،2/37 ،2/11 ،2/17و  2/32گزارش کرده است.

پس از مراجعه به مدارس ،از والدین منتخب خواسته شتد تتا

همچنین این آزمون روایی باالیی در تشخیص گروههای

رضایت نامۀ شرکت آگاهانه در پژوهش را تکمیل کننتد و بته

و همبستگی با آزمونهای شخصیت

پرسشنامه ها پاسخ دهند .قبل از تکمیتلکتردن پرسشتنامه هتا،

آیسنگ نشان داده است (فتحی آشتیانی .)7911 ،این

اصل رازداری ،محرمانهمانتدن اطالعتات شخصتی و تحلیتل

پرسشنامه بعد از ترجمه و ویرایش ،روی  022نفر بهصورت

داده ها به صورت کلی برای آن ها بیان و درنهایت پرسشنامه ها

تصادفی اجرا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد

بدون ذکر نام و نام خانوادگی بهوسیلۀ آنان تکمیل شد.

بهنجار از نوروتی

و ضریب آلفای آن  2/13بهدست آمد .روایی به روش تحلیل

یافتهها

عاملی  2/91بهدست آمد (فتحی آشتیانی و داستانی.)7930 ،
 .4پرسشنامۀ بخشش در خانواده :پرسشنامۀ بخشتش در

میانگین سن مادران دانشآموزان کم تتوان ذهنتی  99ستال و

ختتانواده بتتهوستتیلۀ پتتوالرد ،اندرستتون ،اندرستتون و جنینگتتز

میانگین سن مادران دانش آموزان عادی  91ستال استت32 .

و بهاری ( )7910آن را ترجمه کردنتد.

فرزنتد13 ،

( )7331تهیه و سی

نفر از مادران شرکتکننده در پژوهش دارای ی

این مقیاس متشکل از  22متاده استت و از دو مؤلفتۀ روابتط

نفر دارای  0فرزند و  01نفر دارای بیش از دو فرزند هستتند.

خانوادۀ اصلی و روابط زناشویی فعلی تشکیل شده است02 .

 90نفر از مادران شرکتکننده در پژوهش شتاغل و  791نفتر

مادۀ اول آن به روابتط ختانوادۀ اصتلی و  02متادۀ دیگتر بته

خانه دارند 9 .نفر از مادران بیسواد 07 ،نفر دارای تحصیالت

روابط زناشویی فعلتی مربتوط استت .نمتره گتذاری مقیتاس

ابتدایی 93 ،نفر دارای تحصیالت راهنمتایی و دبیرستتان31 ،

مقیاس لیکرتی پنجدرجهای ،از =7هرگز تتا

نفر دارای تحصیالت دیپلم 03 ،نفر دارای تحصیالت لیسانس

مذکور ،روی ی

تقریبا همیشه صورت میگیرد .نمرۀ کتل از جمتع نمترات
ً
=2

و  72نفر دارای تحصیالت فو لیسانس هستند.
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آماری نمرات مربوط به متغیرهای

و انحراف استاندارد نمرات ارائه شده است .با توجه به اینکه

در جدول  7توصی

رضایت زناشویی ،کیفیت زندگی ،سازشیافتگی و بخشایشگری

مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها بین  +0و  -0است ،دادهها در

مادران ،شامل چولگی و کشیدگی به همراه شاخصهای میانگین

سطح  2/22از توزیع بهنجار برخوردارند.

جدول  .1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی ،کیفیت زندگی ،سازشیافتگی و بخشایشگری در مادران
متغیر

رضایت زناشویی

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف استاندارد

رضایت زناشویی

2/119

2/100

09/92

0/92

ارتباطات

2/779

2/922

73/92

0/13

حل تعارض

2/292

7/222

00/22

0/99

2/291

7/09

07/21

2/09

رضایت زناشویی

2/921

2/972

31/93

3/93

سالمت جسمانی

-0.427

0.57

77.83

3.24

سالمت روانی

0.62

0.98

12.23

1.71

روابط اجتماعی

-0.33

1.66

19.21

2.30

سالمت محیطی

-2/01

2/199

79/11

0/13

کیفیت زندگی

2/21

2/02

93/92

1/21

سازشیافتگی اجتماعی

-0.34

0.15

71.19

1.83

سازشیافتگی تندرستی

1.22

0.80

02.97

8.76

سازشیافتگی درخانه

-0.53

1.82

78.64

7.18

سازشیافتگی عاطفی

2/27

2/39

07/23

9/32

سازشیافتگی

2/99

2/91

19/02

9/71

روابط خانواده اصلی

2/30

2/37

27/32

2/27

روابط زناشویی فعلی

2/17

7/02

23/37

9/22

بخشایشگری

2/32

7/70

727/17

3/21

تحری

کیفیت زندگی

سازشیافتگی

بخشایشگری

آرمانی

پیش از انجام آزمون فرضیهها ،آزمون نرمالبودن توزیع

مؤلفههای کیفیت زندگی یعنی سالمت جسمانی ،سالمت

دادهها انجام گرفت .بدین منظور از آزمون کولموگروف-

روانی ،روابط اجتماعی و سالمت محیطی نشانۀ رابطۀ مثبت

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد سطح معناداری آمارۀ

با سازگاری اجتماعی ،سازگاری در خانه و سازگاری عاطفی

اسمیرنوف 7برای تشخیص نوع توزیع دادهها استفاده شد .نتایج
محاسبهشده برای تمامی متغیرها بزر تر از  2/22است؛ بنابر
این فرض ،نرمالبودن توزیع نمرات پذیرفته میشود.
در جدول  0نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان
داده شده است .براساس نتایج ،همبستگی بین رضایت
زناشویی با بخشایشگری و مؤلفههای روابط خانوادۀ اصلی و

روابط زناشویی فعلی مثبت و معنیدار است (.)p>2/27
مطاب

و معنیدار است ( .)p>2/27همبستگی بین رضایت زناشویی
مثبت و معنیدار است ( ،)p>2/27اما بین رضایت زناشویی
با سازگاری تندرسی رابطۀ معنیداری بهدست نیامد

( .)p>2/27بخشایشگری با سازگاری اجتماعی ،سازگاری در
خانه و سازگاری عاطفی رابطۀ مثبت و معنیدار دارد (>2/27

 ،)pاما بین بخشایشگری با سازگاری تندرستی رابطۀ

معنیداری بهدست نیامد (.)p>2/27

یافتهها ،ضرایب همبستگی بین رضایت زناشویی با

1. Kolmogorov-Smirnov Test
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جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
رضایت
زناشویی
ارتباطات

1

2

تحری
رضایت
زناشویی
سالمت
جسمانی

**2/29

7
7

**2/23 2/79* **2/29

7

**2/97** 2/17** 2/20** 2/10

7

2/07** **2/09 **2/72 2/92** **2/03

7

سالمت روانی 2/92** **2/91 **2/22 **2/21 2/02** **2/29
روابط
اجتماعی
سالمت
محیطی

7

2/91** **2/27 **2/01 **2/20 **2/29 2/72** **2/27

7

*2/72 **2/03 **2/01 **2/02 **2/71 2/70* **2/07

2/77

کیفیت زندگی *2/72 **2/03 **2/01 **2/02 **2/71 2/70* **2/07
سازگاری
اجتماعی
سازگاری
تندرستی
سازگاری در
خانه
سازگاری
عاطفی
سازگاری
روابط خانواده
اصلی
روابط
زناشویی فعلی

9

7

حل تعارض 2/01** **2/27
ارمانی

3

4

5

6

7

8

11

11

12

13

14

15

16

17

7

**2/09 2/72

7

**2/03 **2/01 *2/70 **2/73 **2/72 **2/79 **2/07 **2/71 2/00** **2/02
2/22

2/29

7

**2/99 **2/22 **2/09 *2/79 **2/02 **2/72 **2/00 *2/77 **2/07

7

**2/07 **2/07 **2/71 **2/72 **2/07 2/29 **2/27 **2/03 **2/71 **2/21 2/72** **2/01
2/23 **2/22 **2/01 **2/97 2/20** **2/90

7

**2/72 **2/00 **2/23 **2/72 **2/73 *2/77 *2/71

7

**2/07 **2/21 2/02** **2/03 **2/71 **2/21 **2/99 **2/01 **2/02 **2/09 *2/79 **2/02 *2/77 **2/07

7

**2/97 **2/99 **2/00 **2/07 **2/07 **2/03 **2/01 *2/70 **2/73 **2/72 **2/79 **2/07 **2/71 2/00** **2/02
2/22

2/29

7

**2/29 **2/02 **2/72 **2/00 **2/01 **2/02 **2/71 **2/09 *2/79 **2/02 **2/72 **2/00 *2/77 **2/07

7

بخشایشگری **2/00 **2/02 **2/72 **2/00 **2/02 **2/72 **2/00 **2/71 **2/72 **2/07 2/29 **2/27 **2/03 **2/71 **2/21 2/72** **2/01

* معنیداری در سطح ** 2/22معنیداری در سطح 2/27

از کیفیت زندگی،

توزیع نرمال هستند .آمارۀ  Zآزمون کولموگروف–اسمیرنوف

سازشیافتگی و بخشایشگری در پیشبینی رضایت زناشویی

برای متغیرهای بخشایشگری ،سازشیافتگی و کیفیت زندگی

مادران در پیشبینی رضایت زناشویی ،از تحلیل رگرسیون

بهترتیب  2/17 ،2/91و  2/19بهدست آمد که در متغیرهای

بهمنظور تعیین سهم هری

چندمتغیری استفاده شد ،اما پیش از استفاده از

پژوهش معنیدار نیست (.)p<2/22

تحلیلگرسیون ،پیشفرضهای استفاده از آن آزمون شد.

با تعیین آمارۀ تولرانس (اغماض) برای تمامی متغیرهای

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن

پیشبین ،از طری

انجام تحلیل رگرسیون در حالتی که

توزیع دادهها ،آزمون دوربین واتسن برای بررسی استقالل

متغیرهای دیگر بر آن متغیر برگشت داده شدند ،مشخص شد

خطاها ،آزمون همخطی با دو شاخص ضریب تحمل و عامل

که آمارۀ تولرانس در پیشبینی رضایت زناشویی بیانگر نبود

تورم واریانس انجام گرفت.

همخطی و نیز نشاندهندۀ ثبات مدل رگرسیون است .اگر

نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای

مقدار آمارۀ تولرانس بیشتر از  2/7باشد ،نشاندهندۀ نبود

پژوهش معنیدار نیست .بدینترتیب فرض صفر مبنی بر

همخطی چندگانه است که در پژوهش حاضر برای متغیرهای

نرمالبودن دادهها تأیید میشود و متغیرهای پژوهش دارای

بخشایشگری ،سازشیافتگی و کیفیت زندگی بهترتیب ،2/30
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مقدار آزمتون دوربتین واتستون نیتز  7/10استت .در ایتن

 2/92و  2/10بهدست آمد .همچنین عامل برافراشتگی
واریانس 7اگر کمتر از  72باشد ،نشاندهندۀ نبود همخطی

آزمون مقادیر نزدی

چندگانه در متغیرها است .در پژوهش حاضر ،برای متغیرهای

باقیماندهها است؛ بنابراین میتوان گفت بین پستامدهای متدل

بخشایشگری ،سازشیافتگی و کیفیت زندگی بهترتیب ،7/21

رگرستتیونی همبستتتگی وجتتود نتتدارد و مفروضتتۀ استتتقالل

 7/20و  7/19بهدست آمد که برای تمامی متغیرهای پیشبین

پسماندهها تأیید میشود .درنهایت میتتوان گفتت در تحقیت

نشانگر نبود چندهمخطی است.

حاضر ،بین متغیرهای پیشبین همخطی چندگانه وجود ندارد.

به  0نشتان دهنتدۀ نبتود همبستتگی بتین

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری همزمان در تعیین سهم متغیرهای پیشبین رضایت زناشویی
گام

متغیرهای پیشبین

R

R2

2/200

2/01

F

Sig F

9/2

2/227

SEB

B



t

p

آمارههای همخطی
تحمل

VIF

1

بخشایشگری

0/71

2/23

2/00

9/12

2/227

2/30

7/21

2

سازشیافتگی

7/91

2/97

2/79

0/12

2/229

2/92

7/20

3

کیفیت زندگی

2/079

2/993

2/70

2/309

2/231

2/10

7/19

جدول  9گویای این موضوع است که  01درصد کل

( )0279دربارۀ اثربخشی آموزش کیفیت زندگی بر

بخشایشگری و

رضایتمندی زناشویی در بازماندگان سرطان منطب است .در

سازشیافتگی مادران تبیین میشود .نتایج تحلیل واریانس،

تفسیر این یافته میتوان گفت داشتن کیفیت زندگی در

نشانگر معنیداربودن مدل رگرسیون است (F=9/2؛

ً
نسبتا
مادران دارای کودک ناتوان میتواند برای ایجاد روابط

واریانس رضایت زناشویی از طری

 .)P<2/27نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میدهد
بخشایشگری (=2 /00؛  )P<2/27و سازشیافتگی

شاد و حمایتآمیز و نزدیکی بین اعضای خانواده سرمایۀ
روانی قلمداد شود و برانگیزانندۀ حمایتهای عاطفی دوستان

(=2/79؛  )P<2/27بهصورت مثبت میتوانند رضایت

و خانواده باشد .مطالعات نشان میدهد زندگی با توجه به

زناشویی را پیشبینی کنند .همانطور که مشاهده میشود،

خود و تواناییهای خود ،موجب اتخاذ رویکردی در فرد

متغیر کیفیت زندگی نقش معنیداری در پیشبینی رضایت

میشود که طی آن در پی یافتن مزایایی از هر موقعیت و

زناشویی ندارد (= 2/70؛ .)P<2/22

برخورد موفقیتآمیز با آن موقعیت و چه بسا در شرایط
استرس و آسیبزا ،برخورداری از این ویژگی اهمیتی ویژه

بحث و نتیجهگیری

1

پیدا میکند .افرادی که نمرات باالیی در این ویژگی کسب

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت زندگی،

میکنند ،افسردگی کمتر ،رضایت زناشویی باالتر و بهزیستی

سازشیافتگی و بخشایشگری ،در پیشبینی رضایت زناشویی

بیشتری دارند (هلگسن ،رینولدز و تامیچ .)0229 ،این افراد

مادران دارای کودکان آهستهگام انجام شد .براساس نتایج،

با چالشبرانگیز درککردن موقعیت استرسزا و اتخاذ

بین رضایت زناشویی با مؤلفههای کیفیت زندگی ،رابطۀ

رویکردهای حل مسئله ،شایستگی خود را در مقابله با شرایط

مثبت و معنیداری وجود دارد .یافتههای این پژوهش با

بحرانی ،باال ارزیابی میکنند و بدینوسیله توانایی خود را

یافتههای یلسما و مارون ( )0272مبنی بر ارتباط کیفیت

برای موقعیتهای چالشبرانگیز افزایش میدهند .حسن

زندگی زناشویی با رضایت زناشویی ،یلسما و مارون ()0272

اوهایون و همکاران ( )0273دریافتند خوشبینی قادر است

درخصوپ ابعاد کیفیت زندگی زناشویی و ملون و همکاران

دورۀ

رضایت افراد از رابطۀ رمانتی

بین زوجین را طی ی

دوساله پیشبینی کند .افراد خوشبین ،در حل مسائل و
)1. Variance Inflation Factor (VIF
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مشکالت خود در زندگی زناشویی موف تر عمل میکنند.

درنظر گرفته میشود و نشاندهندۀ توانایی و انعطافپذیری

آنها سعی میکنند تا در رویدادها و پیشایندهای منفی ،معنی

فرد در تنظیم سطوح کنترل در شرایط متفاوت و از اینرو

مثبت را دریابند .در مقابل مسائل و مشکالت ،حالت انفعالی

مقابلۀ مؤثر و کارآمد در برخورد با عوامل فشارزا و چالشها

به خود نمیگیرند و نسبت به یکدیگر نگرش مثبت بیشتری

است .الزمۀ جو عاطفی مناسب و سازشپذیری و انسجام در

دارند .درعینحال ،مادرانی که کیفیت زندگی باالیی نسبت به

هر خانواده از جمله خانوادههایی که دارای کودک کمتوان

تواناییهای خود دارند ،بر این باورند که میتوانند بر مسائل

هستند ،وجود ارتباط و تعامل مؤثر بین اعضای خانواده از

و مشکالت زندگی مشترک فائ آیند و زندگی را چالشی

جمله بین والدین بهخصوپ مادر و کودک است

برای تحق اهداف خود میدانند .از اینرو ،این دیدگاه و این

(م کوبین.)0279 ،

نگرش به این مسئله سبب میشود افراد با کیفیت زندگی باال،

نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین رضایت زناشویی و

احساس رضایت زناشویی بیشتری را تجربه کنند .کیفیت

مؤلفههای بخشایشگری رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد.

زندگی ،بهصورت مستقیم از طری بهبود روابط بینفردی و

یافتههای این پژوهش با یافتههای تحقیقات متعددی سازگار

تعامالت بین همسران و بهصورت غیرمستقیم ،از طری

است؛ از جمله با نتایج نعمتی ،افروز ،غباری بناب ،شکوهی

احساس مثبت و خوبداشتن به خود ،این اثر را ایجاد کرده

یکتا و بهپژوه ( )7932مبنی بر اینکه میزان رضایت زناشویی

است.

مادران کودکان نارساییهای رشدی و هوشی در پیشبینی

یافتههای آزمون همبستگی نشان داد بین رضایت

بخشایشگری معنیدار است ،ورثینگتون ،وایت ولیت ،پیترینی

زناشویی و مؤلفههای سازشیافتگی رابطۀ مثبت و معنیداری

و میلر ( )0272درخصوپ نقش رضایت زناشویی در

وجود دارد .یافتهها با نتایج تحقیقات گارمزی ( )0277مبنی

پیشبینی رضایت زناشویی در کودکان آهستهگام ،و نعمتی،

بر ارتباط بین انعطافپذیری و سازشپذیری با رضایت

میرنسب و غباری ( )0279درخصوپ اینکه بخشایشگری

و برودی ( )0277مبنی بر ارتباط رضایت

است که سبب حل

زناشویی ،ن

با کاهش هیجانهای منفی منطب

زناشویی با انعطافپذیری و تابآوری ،دوین ،هالبین ،فای

تعارضات زوجین و ارتقای رضایتمندی زناشویی میشود.

( )0277مبنی بر ارتباط

بخشایشگری با کاهش هیجانهای منفی بین افراد سبب بهبود

سازگاری فردی و کارکرد خانواده همسو و هماهنگ است.

روابط بینفردی و سالمت فیزیکی و ارتقای سالمت روانی

سازشیافتگی به ویژگی شخصیتی اشاره دارد که

میشود .از سویی بخشایشگری موجب کاهش پرخاشگری،

منعکسکنندۀ کاردانی شخص بهطورکلی و انعطافپذیری

کاهش عالئم افسردگی ،ارتقای رضایت زناشویی و حل

است .این سازه

تعارضات بین زوجین میشود (تویسنت و وب.)0272 ،

با خودتنظیمی درنظر گرفته میشود و

افرادی که از بخشایشگری باالیی برخوردارند ،از عوارض

نشاندهندۀ توانایی انعطافپذیر فرد در تنظیم سطوح کنترل

طوالنیمدت رنجش ،کینه و غضب مصون هستند که ناشی از

در شرایط متفاوت و از اینرو ،مقابلۀ مؤثر و کارآمد در

مسائل پیشآمده در زندگی زناشویی است .از سوی دیگر،

برخورد با عوامل فشارزا و چالشها است .الزمۀ جو عاطفی

این افراد بهتر میتوانند راهبردهایی را بهکار گیرند که موجب

مناسب و سازشپذیری و انسجام در هر خانواده از جمله

سازگاری و بهبود روابط با همسر است و از روشهای

خانوادههایی که دارای کودک کمتوان هستند ،وجود ارتباط و

نامطلوب تخلیۀ هیجانی مانند انتقامجویی ،بدگویی ،افترا و

تعامل مؤثر بین اعضای خانواده از جمله بین والدین

حسد فاصلۀ بیشتری دارند که همگی عامل بههمخوردن

بهخصوپ مادر و کودک است.

ارتباط است .م الف ( )0272معتقد است بخشش به فرد

هوگیوس ،آمارو و هولمب

عملکرد در پاسخ به شرایط محیطی مختل
اغلب در رابطۀ نزدی

سازشیافتگی ،قابلیت فردی در برقراری تعادل زیستی

کم

میکند تا روابط مثبت و حمایتکنندهای ایجاد کند.

روانی و معنوی در مقابل شرایط مخاطرهآمیز و نوعیترمیم

زوجهای جوان نیز همسو با این دیدگاه گزارش میکنند که

خود است که با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی

او

همراه است .این سازه اغلب در رابطۀ نزدی

با خودتنظیمی

داشتن ظرفیت بخشش در شخصی که خطا در ح

صورت گرفته امکان میدهد تا از طری هیجانهای منفی که
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آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین با کودک

رابطه را مختل میکند و رشد بازنماییهای شناختی مثبت از
همسر ،او را تشوی

کند .مادرانی که در رابطۀ زناشویی

معموال دارای نگاه خوشبینانهتری
ً
گذشت و بخشش دارند،
معموال این افراد نگرش
ً
به آیندۀ رابطۀ زناشویی هستند.
مثبتتری به توانایی خود دارند و بر این باورند که میتوانند

آهستهگام .توانمندسازی کودکان استثنایی.707-777 ،)9(3 ،

فتحی آشتیانی ،ع .و داستانی ،م .)7930( .آزمونهای روانشناختی
ارزیابی شخصیت و سالمت روان .تهران :بعثت.
معتمدی ،ف ،.غباری بناب ،ب ،.و ابرغم ،ز.)7932( .
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The Role of Quality of Life, Adjustment, and Forgiveness in Predicting
Marital Satisfaction among Mothers with Slow Paced Children
Mohammad Reza Jahan1
Akbar Mohamadi*2
Majid Ghadami3

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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