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Abstract 
Objective: The aim of this study was to design a 
structural model of marital satisfaction of mothers 
with students with special needs based on positive 
perception and adaptation mediated by mothers' 
forgiveness. Method: The present study is 
descriptive-correlational. The statistical population 
of the present study consists of all mothers of male 
students with developmental and intelligence 
impairments in Semnan, whose children were 
studying in special schools in Semnan in the 
academic year of 1397-98. From this number, 200 
people from two exceptional schools for girls and 
boys were selected as a sample by available 
sampling method. Enrich Marital Satisfaction 
Questionnaire, Askson and Paynes Positive 
Perception Scale, Bell Social Adapatibility 
Questionnaire and Enright Forgiveness Inventory 
were used to collect data. Pearson correlation 
coefficient test and structural equation analysis with 
Amos software were used to analyze the data. 
Results: The results of correlation test showed that 
there is a significant positive relationship between 
marital satisfaction and the components of 
forgiveness, positive perception and adapatibility (p 
<0.01). There is also a significant positive 
relationship between the components of forgiveness 
with positive perception and adapatibility (p <0.01). 
Only a significant relationship was not found 
between forgiveness and marital satisfaction with 
the component of health adapatibility. The direct 
effects of positive perception and adaptation on 
marital satisfaction were positive and significant (p 
<0.05). Also, the indirect effect of positive 
perception and adapatibility through the mediating 
role of forgiveness on marital satisfaction was 
positive and significant (p <0.05). Conclusion: 
Based on the research findings, it can be said that 
forgiveness is one of the important processes that 
both directly and indirectly increase marital 
satisfaction by increasing the positive effect of 
factors such as positive perception and adaptation. 
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 دمه قم
 از  ای  مجموعااه  بااا  طبیعي  و  اجتماعي  نظامي  خانواده،
 طراحي  خود  اعضای  برای  را  هايينقش  كه  است  قواعد
 جعفااری،  و  اكااار)زهر  دهاادمي  نساابت  آنهااا  به  و  كرده
 از  ایگستره  با  اغلب  زندگي  روند  در  هاخانواده  (.1393

 انگیزچااالش  اتفاقااات  مااوارد  برخااي  در  و  مثباات  وقايع
 كااه  شوندمي  مواجه  ويژه  نیازهای  با  کكود  تولد  مانند
 دهد.مي  رارق   تأثیر  تحت  را  خانواده  كاركرد  شرايط  اين
 از مختلفااي انااواع مااادران ويژهبااه و هاااخانواده اياان
 كننااد،مي تجربااه را شااناختي و عاااطفي هااایواكنش

 طاارد  از  ایدامنه  در  تواندمي  هاواكنش  اين  كهطوریبه
 غفلاات از عشق، تا زياد خشم از  كامل،  پذيرش  تا  كامل
 و )گوپتااا باشااد نوسااان در حااد از باایش تباا مراق  تااا

 روانشناختي  شرايط  كودكان  اين  والدين  (.2010كايور،
 عادی،  كودكان  والدين  با  مقايسه  در  و  ندارند  مساعدی

 تجربه  را  روان  سالمت  مشکالت  و  تنش  از  بااليي  سطح
 كنااار در نظرمااورد هااایواكنش وجااود كننااد.مي
 رفتارهااای  مااديريت  و  فرزناادپروری  زا  ناشي  هایتنش

 احساااس ذهنااي تااوانكم كودكااان انگیااز چااالش
 مندیرضااايت  نتیجااهدر  و  خانواده  ارتباط  و  همبستگي

 و  كااي  )ويناا    دهاادمي  قاارار  تااأثیر  تحت  را  زناشويي
 برقااراری  (.2019  همکاران،  و  بوستوک  ؛  2014  ،جاني
 ظحفاا   ،نداشااتنتینعصبا  مقاباال،  طرف  با  مؤثر  ارتباط
 ارزش  هم،  با  مشاركت  ضمن  مرد  و  زن  فردی  استقالل
 و  همراهي  همسر،  هایقهعال  و  هاخواسته  به  شدنقائل

 قبااول مشااترک، آرمااان و اهااداف داشااتن هماادلي،
 و زناادگي مشکالت با مواجهه برای آمادگي  و  هاسختي
 و  تأكیااد  و  سااختي  و  خوشي  روزهای  در  بودنهم  كنار
 دوستي  ابراز  سر،مه  شخصیت  مثبت  هایتهنک  بر  توجه
 زناادگي  اسااتمرار  عوامل  از  را  يکديگر  به  دادناهمیت  و

 ناااوارو،  )هااابر،  انددانسااته  مرد  و  زن  رضايت  و  مشترک
 (.2018 كااان، ماا   و بااروان ؛2010،مااامو و ومباال
 كودكااان  تااأثیر  درمااو  در  متناقضي  پژوهشي  هایيافته
 در  .دارد  وجود  زناشويي  مندیرضايت  بر  ذهني  توانكم

 ذهنااي تااوانكم كااودک داشااتن هاااپژوهش از برخااي

 با  مقايسه  در  زناشويي  مندیرضايت  كیفیت  در  تأثیری

 ،ساایلتز باااركر،  )هااارتلي،  ناادارد  عادی  كودكان  والدين
 از خاايرب در كااهحاليدر (2011فلويااد، و گرينباار 
 كیفیاات كااه اساات شااده داده نشااان هاااپژوهش
 ذهنااي  تااوانكم  كااودک  كااه  والديني  در  مندیرضايت

 پااولین، و كااافمن )هاالهااان، اساات ترپااايین ،درناا دا
 ويااژه نیازهااای بااا كودكااان هااایخانواده (.2011
 اباا  ذهنااي تااوانكم كودكااان  دارای  مااادران  خصوصبه

 شاارم، و گناه احساس افسردگي، تنش،  از  بااليي  میزان
 مواجااه ديگااران و خااود دانستنمقصر  خشم،  اضطراب،

 مجموعااه  (1399  عباادالهي،  میرزايي،  پژوه،به)  هستند
 و زناشااويي مندیرضااايت و روان  سااالمت  عواماال  اين
 دهاادمي  قاارار  تااأثیر  تحاات  را  والاادين  با  كودک  رابطه

 (.2011  ،نپولی و  نكافم  )هاالهان،
 در  زناشااويي  رضااايت  هایكنناادهبینيازپیش  يکي

 1والاادين  ادراک  ،ويااژه  نیازهای  با  كودک  دارای  مادران
 موقعیاات  در  ييااايمزا  يااافتن  و  بینيخوش  موقعیت،  از

 روابااط اساات قااادر كااه باشاادمي آماادهپیش بحرانااي
 والاادين  در  مثبت  ةطريق   به  والديني  نفعِ  به  را  زناشويي

 ؛2009  بوكااام،  و  )گااوردن  دهد  تغییر  ناتواني  كودک  با

 ؛2015  ،الساندری  و  گیلین  پرويیت،  تايمونس،  ايکاس،
 دادنااد  نشااان  هاهمطالعاا   اين  (2018  همکاران،  و  جونز
 گاازارش  مثباات  عاطفااة  از  بااااليي  سااطو   كااه  یافراد
 .برخوردارنااد  زیاا ن  باالتری  زناشويي  رضايت  از  ،كنندمي

 كاااه دريافتناااد  (2007) كنگااار و دوناااالن آسااااد،

 رمانتیاا    رابطااة  از  افراد  رضايت  است  قادر  بینيشخو
 .كنااد  بیناايپیش  دوساله  دورۀ  ي    طي  را  زوجین  بین

 و خاااود باااه نسااابت مثبااات ادراک از برخاااورداری
 بهزيسااتي كنناادۀبینيپیش صفات از خود،  هایتوانايي
 از  مشتق  مفهومي  و  (2013  پاينس،  و  )ايسکسن  رواني

 نسبت  فرد  نيخوشبی  به  كه  است  نگرمثبت  روانشناسي

 و )ساالیگمن دارد اشاااره آينااده و حااال گذشااته، بااه
 سگرسااتورم و شاایر كااارور، (.2000 ساایکزنتمهالي،

 زناادگي  بااه  ناينااهیبخوش  رويکرد  كه  افرادی  .(2010)
 قاارار افسااردگي لاخااتال معاار  در كمتاار دارنااد،
 مشترک  زندگي  هایدشواری  با  مواجهه  در  و  گیرندمي

 و  دهناادمي  نشان  خود  زا  بیشتری  آوریتاب  و  مقاومت
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 ادراک  داشتن  هستند.  ترموفق  خود  اهداف  پیگیری  در
 غنااي  منبااع  ناااتواني،  دارای  كودک  با  مادران  در  مثبت

 اعضااای  بین  نزديکي  و  قدرت  شخصي،  غبلو  شادكامي،
 رضااايت بااا معناااداری شااکل بااه كااه اساات خااانواده

 اساات  ماارتبط  دوسااتان  و  خااانواده  حماياات  ،زناشويي
 (.2005  هیل، و  ب    ،ز)هاستینگ
 تفکاار  هااایاثر  از  حاااكي  (1397)  ناعمي  یهايافته
 در هیجاااني  ابااراز  و  تشااخی   درک،  مهااارت  بر  مثبت
 ،اندمواجه  دوخ  فرزند  ژۀوي  نیازهای  با  كه  است  مادراني

 نگاارش كااه مادراني (2011) ويتمن و ايکاس راک،  اما
 بیشااتری  سااازگاری  دارند،  فرزندشان  به  نسبت  مثبتي
 وجااود بااا .دهناادمي نشااان فااردی میااان روابااط در

 ادراک  نقش  بررسي  هدف  با  كه  محدودی  هایپژوهش
 ناااتوان  فرزنااد  دارای  مادران  زناشويي  رضايت  در  مثبت

 مثباات  ادراک  داشتن  رسدمي  نظر  به  است،  شده  انجام
 كارگیریبااه  موجب  خود،  هایتوانايي  و  خود  به  نسبت

 یهاااچالش  بااا  مواجهه  در  مثبت  ایمقابله  راهبردهای
 نساابت  مثبت  تصورات  شود.مي  فرزندان  اين  از  مراقبت
 یهاااحمايت  دريافاات  میزان  با  مستقیم  طوربه  خود  به

 و  هارتوناا    آنتونیو،  )ولن،  دارد  رابطه  همسر  از  عاطفي
 خوشااابینانه، رويکااارد دارای افاااراد (2011 رنااار،
 بااا  مواجهااه  زمااان  را  ایسازنده  هلئمس  حل  هایمهارت
 بااه  اماار  اياان  كه  گیرندمي  راك  به  زناشويي  هایتعار 
 و  ناا )  شودمي  منتهي  آنها  در  بیشتر  زناشويي  رضايت

 مقايساااه در (2013) گیااارز و نااا  (.2013 گیااارز،
 ،بودنااد  برخااوردار  باااالتری  بینيشوخاا   از  كه  زوجیني
 زناادگي شااري   بلکااه بینخوش افراد تنها نه  دريافتند
 و ندبرخوردار باالتری  زناشويي  رضايت  سطح  از  نیز  آنها
 فطاار  از  شاادهادراک  حماياات  واسااطه  بااه  رابطااه  اين

 ،همکاااران و آساااد) شاادمي گریمیااانجي همسرشااان

 و بینيخااوش كااه دادنااد نشااان پژوهشااگران .(2007
 قااادر  شااان  پیرامون  جهانبه  نسبت  دافرا  مثبت  نگرش
 بیناايپیش زنااان در را زناشااويي  رابطة  از  رضايت  است
 جااینوز و  مخاارب  رفتارهااای  بااا  باادبین  زوجااین  كند.
 داشااتن و نگهدارنااده رفتارهااای انجااام بااا بینخااوش

 بااا  روابااط  در  را  مثبتااي  پیاماادهای  مثباات،  هایانتظار

 اساامي  بر ،  ی،)هنر  كنندمي  ايجاد  خود  برای  همسر
  (.2004  كارني،  و  مکنولتي ،2007  فلوريشم، و

 يااا  یسااازگار  میزان  زناشويي،  رضايت  ابعاد  از  يکي
 يافتگيسااازش  .(  0002)گري ،  است  [2]يافتگيسازش

 نظرانصاااحب  برخي  و  است  شدناجتماعي  ابعاد  از  يکي
 داننااادمي اجتمااااعي مهاااارت باااا متااارادف را آن

 (2011) گاااااارمزی (.2011 دان، و )اسالموساااااکي
 ساااازگاری توانااايي فراينااد ياا   را يافتگيسااازش
 تعري   زااسترس  و  تهديدكننده  شرايط  با  آمیزموفقیت

 و زن سااازگار، زوجااین يزناشااوي روابااط در انااد.كرده
 و  دارنااد  يکديگر  با  زيادی  توافق  كه  هستند  شوهرهايي

 ،باارودی  و  ن )  هستند  يراض  روابطشان  سطح  و  نوع  از
 بااااه زوجااااین دريافتنااااد گرانپژوهشاااا  .(2011
 امااا  ،منفااي  زایترسسا  حوادث  برابر  در  يافتگيسازش

 رضااايت از خوبيبااه تااا دارنااد  نیاااز  زندگي  پذيركنترل
 نااه يافتگيسااازش عاادم .كننااد  حفاظت  خود  زناشويي
 باار  بلکه  شوهر  و  زن  اجتماعي  رواني  هایكنش  بر  تنها
 یاثرهااا  نیز  ويژه  نیازهای  دارای  فرزندان  تحول  و  رشد
 فای  هالبین،  دوين،  پژوهش  در  .گذارديم  جای  به  سوء

 كااه  شد  مشخ   (2011)  هولمب    و  آمارو  هوگیوس،
 بااا  مقايسااه  در  ذهنااي  تااوانيكم  با  فرزند  دارای  مادران
 اجتماااعي  سااازگاری  نظر  از  عادی  فرزند  دارای  مادران
 و دارنااد قاارار تریپااايین سااطح در معناااداری طوربااه

 دچااار را مااادران عيماااتجا عملکاارد لهئمساا  همااین

 مندیرضااايت  میاازان  تواندمي  خود  كندكهمي  اختالل
 يافتگيسااازش .دهااد كاااهش زوجااین در را زناشااويي

 قالااب  در  را  خانواده  اعضای  يروان  كاركردهای  تواندمي
 بااا مقابلااه تااوان و  بخشااد  بهبااود  رفتااار  و  خلااق  تفکر،

 از  و  دهااد  زايشف ا  را  شناختيروان  و  هیجاني  مشکالت
 .دشو  زوجین  در  زناشويي  رضايت  یارتقا  باعث  راه اين

 رضااايت  در  توجااه  قابل  و  مهم  عوامل  از  ديگر  يکي
 بااا  كودكان  دارای  هایخانواده  در  خصوصبه  ،زناشويي
 و  دونااز)  .اساات[3]  بخشايشااگری  مفهوم  ،ويژه  نیازهای
 كیسااالک و گومس .(2019 کو،ناو  و  آگو  ؛2021  ،كاپ
 از  عماادی  يايرهاا   عنوانبااه  را  گریبخشايش  (2019)

 و  خطاكااار  فاارد  مالحظااه  قابل  عدالتيبي  از  ناشي  رنج

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 14

http://joec.ir/article-1-1319-fa.html


 ... آموزاندانش  دارای رانماد زناشویی رضایت ساختاری الگوی  طراحی :همکاران و  جهان محمدرضا

___________________________________________________________________________________________ 

 

 فاارد  كااه  اگرچااه  ،انددانسااته  وی  به  خیرخواهانه  پاسخ
 ،دياادگاه  اين  در  .نباشد  نشدبخشیده  شايسته  خطاكار
 شااخ   سوی  از  آزادانه  انتخابي  و  اقدام  گریبخشايش
 فراينااد  گریبخشااايش  عبااارتي  به  ؛است  خاطررنجیده

 تصاامیم واسااطةبه كااه اساات ایهلباناا داوط و تعماادی
 اتفااا   شااود،مي  انجااام  بخشاایدن  باارای  كااه  اختیاری
 ،میلاار  و  پیترينااي  ولیاات،  واياات  ورثینگتااون،)  افتدمي

 فاارد  منفااي  هااایهیجان  فرايند،  اين  نتیجهرد  .(2007
 هااایفعالیت باارای وی انگیاازه و كناادمي  پیاادا  كاهش

 (.2015  ،وب  و  تويساانت)  رودمااي  بین  از  جويانهتالفي
 با  گریبخشايش  دهدمي  نشان  كه  دارد  وجود  شواهدی
 فردی  بین  روابط  بهبود  ثعبا  منفي  هایهیجان  كاهش
 سااالمت  ارتقای  و  جسماني  سالمت  به  منجر  و  شودمي
 افسااردگي،  عالياام  كاااهش  پرخاشااگری،  كاهش  روان،

 مندیرضااايت ارتقااای و زوجااین هااایتعار  حاال
 نعمتااي، ؛2015 وب، و )تويساانت شااودمي زناشااويي
 در  (2021)  كاااپ  و  دونااز  (.2016  ،غباااری  و  میرنسب
 بخشااش  و  شاافقتخود  بررسااي  هدف  با  كه  ایمطالعه
 در  زناشااويي  ترضاي  اصلي  كنندگانبینيپیش  عنوانبه

 كااه  رسیدند  نتیجه  اين  به  ،دادند  انجام  جوان  هایزوج
 بیناايپیش مااردان در را زناشااويي رضااايت بخشااش

 حاادی تااا بخشااش و لاو درجااه در دلسااوزی  .كردمي
 هانمونااه  كاال  در  را  زناشااويي  رضااايت  تواناادمي  كمتر
 .كند  بینيپیش

 و روان سااالمت مشااکالت باااالی شاایوع توجااه بااا
 كااودک مااادران در زناشااويي دیمنرضااايت كمبااود
 زناادگي  كیفیاات  از  افراد  اين  مندیبهره  ذهني  توانكم

 پیشااینه يساا ررب اشااد.بمي ضااروری امااری مطلااوب
 زناشااويي رضااايت زمینااه در شاادهمانجا هااایپژوهش
 حااوزۀ  در  را  مهمااي  نقش  گریبخشايش  دهدمي  نشان

 زناشااويي  رضااايت  و  زناشويي  هایتعامل  ،روان  سالمت
 و اوالنتیکاااالکروس مثاااال بااارای) كنااادمي ايفاااا

 نقااش بااه توجااه بااا رواياانزا .(2016 وانسااتینوگان،
 انجااام از هاادف ،زناشااويي رابطااه در گریبخشااايش
 رضااايت ساااختاری الگااوی طراحااي حاضاار پااژوهش

 ويااژه  نیازهااای  بااا  آموزاندانش  دارای  مادران  زناشويي

 گریمیااانجي  با  يافتگيسازش  و  مثبت  ادراک  اساسبر
 باشد.مي  مادران  گریبخشايش

 روش 
  و   )همبستگي(   توصیفي  ماهیت  نظر  از  حاضر  وهشژپ
  آماری   جامعه  است.  بنیادين  هدف  نظر  از  و  یمايشيپ

  با   پسر   آموزاندانش  مادران  تمام  را   حاضر  پژوهش
  فرزند   كه   سمنان  شهر  هوشي   و  رشدی   هاینارسايي
  سال   در   سمنان   شهر  استثنايي   مدارس   در   آنها

  تشکیل   بودند،  تحصیل  هب  لغومش  98-97  تحصیلي
  مدل   برای  نمونه  حجم  مورد   در   كه   آنجا   از   .دهدمي

  نمونه   200  حداقل   ندارد،   وجود  كلي   توافق   ساختاری 
  ين ا  هب  .(1396  ور،عدن  و  حبیبي (  است  شده   توصیه
  دو   آموزاندانش  مادران  از  نفر   200  تعداد  منظور
  شهر   ابتدايي   مقطع  هپسران  و  دخترانه  استثنايي   مدرسه
  های مالک  .ندشد  تخابنا  دسترس  در  صورتبه  سمنان

  با   فرزند   داشتن  مادران   اين   انتخاب   برای  اصلي   ورود
  بودن لبوطدا  و  خفی   هوشي  و  رشدی  هاینارسايي
  ديپلم   تحصیالت   داشتن  ، پژوهش  در   شركت   برای  آنان
  تمام   به  د.وب  سال   45  تا  20  بین  سني   دامنه   و   باالتر  و

  توضیح   اختصار   به  وهشژپ  هدف   كننده شركت  افراد

  و   منابع   تمام  در   آنان  ماندن  نشان   و   نام بي  و   شد  داده
  تضمین   شود،مي  استخراج  پژوهش  از   كه  هاييهمقال
  توضیح   كنندهشركت  افراد  از  هركدام  به  ضمن  در  .شد
  رواني   گوار نا  مد ای پ  پژوهش  اين   در  شركت  كه  شد  داده
  بیان   از   پس   مادران  داشت.  نخواهد  آنان   برای  عاطفي   و

  ها نامهپرسش  به  ،كردنپیدا  اطمینان  و  اخالقي  مسائل
  تحلیل   از   استفاده  با  هاداده  تحلیل  .دادند  پاسخ 
  مورد   ابزارهای  .شد  انجام   ساختاری   های همعادل
   از:  عبارتند  حاضر  پژوهش  در  شدهاستفاده
  ابزاری   :انريچ  زناشويي  مندی رضايت  نامه پرسش  .1

  است.   شده   ين تدو  (1989)  اولسون  توسط   كه   است
  پنج   لیکرت  نوع  از   ایماده  35  مقیاسي  ابزار  اين
  متشکل   و   موافقم(  =كامال5ً  مخالفم،   =كامال1ً)  ایدرجه
  تعار    حل  ، هاتباطرا  ويي، زناش  رضايت  لفه ؤم  چهار   از
  همساني   شرو  به  آزمون  اعتبار   است.  آرماني   تحري   و

  رضايت   هایمقیاسخرده  برای  نباخ(اكر  )آلفای  دروني
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  آرماني   تحري    و  تعار    حل   ، هاارتباط  يي، وشزنا
  بازآزمايي   اعتبار   و83/0  ،84/0  ،80/0  ،86/0  ترتیببه

  آن   هایمقیاسخرده  از   هري    برای  پرسشنامه
  شده   گزارش  92/0  ،90/0  ،81/0  ،86/0  ترتیببه

  از   هري   دروني   همبستگي   ضريب  ايران  در   است.
  حل   ،ها ارتباط  زناشويي،  رضايت   هایمقیاسخرده
  ، 62/0  ،78/0  ،68/0  تربیتبه  آرماني   تحري   و  تعار  
  (. 1387  همکاران،  و  )آسوده  است  شده  گزارش  78/0

  اين   پايايي  (1382)   فرقاني  رضوان  همچنین

  پژوهش   اين  در  .است  هكرد  ذكر  86/0  ار  پرسشنامه 
   آمد. دست  به 84/0 نباخارك  آلفای روش با  پايايي نیز
  خودگزارشي   مقیاس   اين   مثبت:  ادراک  مقیاس   .2
  مثبت   ادراک  شامل  مقیاسخرده  سه   و  گويه  8  در

  های توانايي  به  مثبت  ادراک  گذشته،  در  خود  به  نسبت

  ارزيابي   هدف  با   ساننا  طبیعت   به  مثبت   ادراک  و  خود
  ا هگويه  همه  .(32)  شد  ساخته   خود  از  مثبت   ادراک
  از   ای درجه  7  لیکرت  طی    در   و   مستقیم  صورتبه
  گذاری نمره  موافقم(   )كامالً  7  تا  مخالفم(   )كامالً 1
 باالتر  هایهنمر  است.  56  تا  8  از  نمرات  دامنة  شود.مي

  پايايي   است.   خود  به  نسبت  مثبت   ادراک   دهندۀ   نشان
  آن   سازندگان   هلیوسبه  مقیاس  كل  و  ها مقیاسخرده
  موسوی   مطالعه  در  است.  شده  گزارش9/0تا  79/0  بین
  های مقیاس  با  مقیاس  همگرای  روايي  (1397)

  نفس   عزت  و58/0  خودكارآمدی  54/0  بیني خوش 

 آمد.  دست به46/0

 در  پرسشنامه  اين  :اجتماعي  سازگاری  پرسشنامه.3
 زمینااه در باال .شااد تاادوين باال توسااط 1961 سااال

 يکااي  كااه  اساات  كرده  طراحي  پرسشنامه  دو  سازگاری
 مربااوط  ديگری  و  دانشجويان  و  آموزاندانش  به  مربوط
 باال  اجتماعي  زگاریاس  پرسشنامه  .است  بزرگساالن  به

 خانااه، در )سااازگاری مقیاااسخرده پاانج و گويااه160
 عاطفي  سازگاری  تندرستي،  سازگاری  شغلي،  سازگاری

 32 مقیاااسخرده هاار .رددا (ياجتماااع سااازگاری و
 بااه  پاسخگويي  .است  داده  اختصاص  خود  به  را  پرسش
 .اساات دانمنمااي و خیاار بلااه، صااورتبه هاالؤساا 

 انجااام شدههنجار جدول اسبراس الؤس  هر  گذارینمره

 زامتیااا  خیاار،  يااا  بله  پاسخ  تنها  آزمون  اين  در  .شودمي
 يااا  صاافر  عاادد  انتخابي  هایگزينه  به  .كنندمي  دريافت
 مجمااوع  با  برابر  فرد  سازگاری  نمره  .گیردمي  لقتع  ي  

 آمااده  دساات  بااه  هاالؤساا   تمام  از  كه  است  امتیازهايي

 يلاؤساا   15  مقیاااسخرده  از  حاضاار  پااژوهش  در  .است
 ضريب  (1962)  بل  كه  شد  استفاده  اجتماعي  سازگاری
 خانه،  در  )سازگاری  آن  هایمقیاسخرده  برای  را  اعتبار

 سااازگاری ي،ماااعاجت سااازگاری تندرسااتي، سااازگاری
 ترتیببااه  آزمااون(  كل  برای  و  شغلي  سازگاری  عاطفي،

 گااااازارش 94/0 و 85/0 ،91/0 ،88/0 ،81/0 ،91/0
 در  بااااليي  روايااي  آزمااون  اياان  همچنااین  .اساات  كرده

 بااا  همبستگي  و  نوروتی    از  ربهنجا  هایگروه  تشخی 
 )فتحااي  است  داده  نشان  آيسن    شخصیت  هایآزمون

 و ترجمااه از بعااد مهشااناپرس اياان (.1388 آشااتیاني،

 پايايي  و  اجرا  تصادفي  صورتبه  نفر  200  روی  ويرايش
 ضااريب  .است  شده  محاسبه  كرونباخ  آلفای  روش  با  آن
 و آشااتیاني )فتحي آمد  دست  به89/0  معادل  آن  آلفای

 (.1392  داستاني،
 كااه  اساات  اباازاری  :انرايت  گریبخشايش  سیاهة  .4

 و  سکانسینيو  دانشگاه  در  را  آن  (1991)  انرايت  رابرت
 ساانجش  باارای  انراياات  گریبخشااايش  ساایاهة  نااام  با

 .اسااات كااارده تهیاااه فاااردی باااین گریبخشاااايش
 بااا  آزمااون  ناياا   كااه  اندداده  نشان  تجربي  هایپژوهش
 مثباات  رابطااة  امیاادواری  بااا  و  منفااي  رابطااة  عصبانیت

 آزمااون اياان (.1997 انراياات، و كوياال) اساات داشااته
 بعااد  در  آن  گاازارۀ  20  كااه  اساات  گزاره  60  از  متشکل
 در  گاازاره  20  و  عاااطفي  حیطة  در  گزاره  20  شناختي،
 اياان  مختل   ابعاد  بین  همبستگي  .است  رفتاری  حیطة
 اياان  و  اساات  شااده  رشازگاا 87/0تااا  80/0  بین  آزمون
 سااازه  ي    گریبخشايش  بعد  سه  هر  كه  دهدمي  نشان

 بااا را مقیاااس سه هر هایهنمر توانمي و  سنجندمي  را
 مااالک  سااؤال  با  آزمون  ناي  عاطفي  بعد  .كرد  جمع  هم
 بعااد  بااا  و  64/0  رفتاااری  بعد  با  و  68/0  سیاهه  آخر  در

 كاال  همبسااتگي  .تساا ا  شااده  باارآورد  0/  60  شناختي
 شااده  گزارش68/0  حدود  در  کمال  سؤال  با  نیز  آزمون

 نشااان  (1991)  همکارانش  و  انرايت  هایپژوهش  .است
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 مقیاااس  بااین  43/0معنادار  و  منفي  همبستگي  كه  داد
 انراياات انساااني روابط سنجش  مقیاس  و  ب    افسردگي
 و  آزمون  اين  بین  معنادار  منفي  همبستگي  .دارد  وجود
 .اساات  آمااده  دساات  به  نیز  اشپیلبرگر  اضطراب  یاسق م

 درونااي  همساني  دهندۀنشان  كه  كرونباخ  فایلآ  ضريب
 اياان  .شااد  برآورد  97/0  با  برابر    ،بود  آزمون  هایسؤال
 يکتااا  شااکوهي  و  خااداياری  نصاافت،  غباااری،  را  آزمون
 زبااان  بااه  انساني  روابط  سنجش  مقیاس  امن  با  (1382)

 آن روايااي و اعتماااد قابلیاات و اناادبرگردانده فارسااي

 رفتاااری  عاطفي،  بعد  سه  همبستگي  است.  شده  برآورد
 ترتیببااه  گریبخشااايش  مااالک  سااؤال  بااا  شناختي  و
 در  همگااي  كااه  اساات  شده  برآورد  54/0  و56/0  ،63/0
 اند.دهبو  معنادار  01/0 از  كمتر  سطح

 هایافته 

 ها داده   بودننرمال  هافر  پیش   بررسي  منظوربه 

  بین  كجي   هایشاخصه   دامنه  .اند شده   بررسي
  و   -12/0  بین   كشیدگي  دامنه   و   22/1  و   -47/0
  -2  و   +2  دامنه  در   كه  مقاديری   دارد.  قرار   82/1
  دارند،   قرار   كشیدگي   برای   -3  تا  +3  و  كجي  برای
 هستند. هاداده  در  ه نرمالیت شدنورده آ بر از نانش
  بودننرمال   آزمون  ،هافرضیه   آزمون   انجام   از  پیش
  آزمون  از  منظور   ينا  ه ب   .شد   انجام   هاداده   توزيع 

  نوع   تشخی   رایب  ]4[وفاسمیرن  -كولموگروف 
  نآزمو   Z  آماره  است.  شده  استفاده  هاداده   توزيع 

 . باشد مي 53/1تا  23/0اسمیرن   –  كالموگروف
  متغیرها   برای  شدهسبه محا  آماره  معناداری  سطح
  مقادير   اين  كه  باشد مي   78/0  تا  09/0  بین  نیز
  بودن نرمال   فر    اينبنابر  است،   05/0  از   تربزر  
 . (1 )جدول  شودمي  ه پذيرفت هاه نمر توزيع 

 پژوهش یرهایمتغ بین همبستگی ضرایب ماتریس  1 لوجد
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

           1 زناشويي  رضايت

0/ 43 شناختي ** 1 
         

0/ 41 عاطفي  ** 28 /0 ** 1 
        

0/ 53 رفتاری  ** 18 /0 * 49 / ** 1 
       

0/ 29 خود  به  مثبت ادراک ** 35 /0 ** 15 /0 ** 23 /0 ** 1 
      

  به  مثبت اکردا
 ها توانايي 

56 /0 ** 20 /0 ** 57 /0 ** 55 /0 ** 37 /0 ** 1 
     

  به  مثبت ادراک
 انسان

41 /0 ** 15 /0 ** 46 /0 ** 42 /0 ** 27 /0 ** 41 /0 ** 1     

0/ 24 اجتماعي  سازگاری ** 22 /0 ** 17 /0 ** 21 /0 ** 16 /0 ** 15 /0 ** 19 /0 ** 1    
0/ 05 تندرستي  سازگاری  06 /0  21 /0 ** 11 /0 * 22 /0 ** 14 /0 ** 24 /0 ** 23 /0 ** 1   
0/ 28 درخانه سازگاری ** 15 /0 * 58 /0 ** 18 /0 ** 29 /0 ** 51 /0 ** 06 /0  14 /0 ** 18 /0 ** 1  
0/ 32 عاطفي  اریگساز ** 42 /0 ** 31 /0 ** 27 /0 ** 44 /0 ** 09 /0  17 /0 * 19 /0 ** 15 /0 ** 49 /0 ** 1 

 01/0 سطح در  داریامعن**          0/ 05 سطح در  داریامعن    *  
 

 
 

  متغیرهای   بین   همبستگي  نتايج   1  جدول  رد
  نتايج   اساسبر  است.  ه شد  داده   نشان   پژوهش

  يي شوزنا  رضايت  بین  همبستگي   ضرايب  آمدهدستهب
  گری بخشايش  رفتاری   و   عاطفي  شناختي،   های لفهؤم  با

  نتايج   اساسبر   (.p<01/0)  باشد مي  دارامعن   و  مثبت
  زناشويي   رضايت  نبی  همبستگي   ايبرض  دهمآدستهب
  به   مثبت   ادراک   خود،  به  نسبت   مثبت   ادراک   با

  انسان   طبیعت   به  مثبت  ادراک  و  خود  هایتوانايي

  بین   همبستگي   .(p<0/ 01)  باشد مي  دارامعن   و  مثبت
  در   سازگاری   ، اجتماعي  سازگاری   با  زناشويي   رضايت 

  باشد مي  رداانمع  و  مثبت  عاطفي  سازگاری  خانه،
(01/0>p.)   با   زناشويي  رضايت  بین   همبستگي  

  سازگاری   خانه،  در   سازگاری   اجتماعي،   سازگاری 
  بین   اما   (.p<01/0)  باشدمي  دارا معن  و  مثبت   عاطفي 
  داری امعن  رابطه  تندرسي   ی سازگار  با  زناشويي   رضايت 

  با   گریبخشايش  بین  (.<01/0p)  نیامد  دست  هب
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  سازگاری   و  خانه  در  سازگاری   ، يعتما ج ا  سازگاری
  اما   (.<01/0p)  باشدمي  دارامعن  و  مثبت  رابطه  عاطفي
  رابطه   ي ت تندرس  سازگاری  با  گری بخشايش  بین
  (.<01/0p) نیامد  دست  هب داری امعن

 برای   ها، رضیهف   به  وطمرب  هایداده  تحلیل  از  قبل
  های مفروضه  پژوهش  اين   هایداده  اينکه   از   اطمینان
  ، كنندمي  برآورد  را  ساختاری  معادالت  مدل  زيربنايي

  ها مفروضه  اين  از  يکي  .شد  پرداخته  هاآن  بررسي  به
  های داده  بررسي   برای  باشد. مي  پرت   های داده  بررسي

 یرهایتغم  برای  ماهاالنوبیس  هفاصل  متغیری،چند  پرت
  فاصله   بیشترين  اگر  شد.  محاسبه  بینپیش

  با   بحراني  دو   خي  ارزش  از  تربزر   ماهاالنوبیس،
  در  ( بین شیپ متغیرهای  )تعداد   معین  آزادی  های هدرج
  متغیری چند پرت هایداده  مشکل باشد،  001/0 سطح 

  فاصله   دارقم  رينبیشت  و  كمترين  دارد.  وجود
 12/7  و  04/0  یبترتبه  حاضر  پژوهش  در   ماهاالنوبیس

  جدول   خي  مجذور   اينکه  به  توجه  با  .اندآمده  دست  به
  سطح   در  بینپیش  متغیرهای  )تعداد   3  آزادی   درجه   با

  چون   طرفي  از  و  است  266/16  با  برابر  (001/0

  تر كوچ    (،12/7)  ماهاالنوبیس  فاصله   مقدار   بیشترين
  وجود   روايناز  است،   (266/16)  جدول  خي   مجذور   از
  بررسي   منظور  به.  شودنمي  مشاهده   يتپر  داده  هیچ

  استفاده   ساختاری   معادالت  تحلیل   روش  از   علي،  مدل
  از   شده پیشنهاد  مفهومي  الگوی  قسمت،   اين   در  .دش
  بیشینه   روش  به  ختاریاس  معادالت   يابيمدل  راه

  از   الگو،  برازش  بررسي  برای  .شد  آزمون  احتمال 

  وبودريو   استروپ   گیفن،  كه   برازشي  هایشاخ 
  اين   . شد  استفاده   ، دناكرده  پیشنهاده   (2000)

  نسبت   شاخ   :است  زير  موارد  شامل  هاشاخ 
  5  تا1  مقادير  كه  (df/2χ)  آزادی  درجه  بر  كای  مجذور
  ه ب  074  دد ع  حاضر  هشپژو  در   كه   است  پذيرش   بلقا

  هاست. داده  با   مدل  برازش  یا معن  به   و   آمد   دست
 ررابب  (RMSEA)   ي تقريب  میانگین  ذورج م  ريشه  خطای
  مانده باقی   مربعات  میانگین  دوم  ريشه   و  076/0
(SRMR)  مالک   میزان  از  كه  است 047/0  با  برابر  
  يید تأ  را  مدل  برازش  نتیجهدر  .است  تر كوچ    (08/0)

  NFI    وIFI،  CFI  ،  GFI  هایشاخ   نهايتدر  كند.مي
  هستند.   تربزر   (9/0)  نظرمورد  مالک  از  نیز
  های شاخ   مجموع  گرفتن نظردر  با   و   عمجمودر

  رضايت   ساختاری  مدل  برازش  شده، محاسبه  برازش
  با   يافتگي سازش  و   مثبت  ادراک  اساس بر  زناشويي

  ارای د  مادران   در  گری بخشايش  گریمیانجي
. (1  )شکل   شود مي  يیدأت  ويژه  زهای نیا  با  آموزاندانش
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  پیشنهادی   مدل  استاندارد  ضرايب   1  شکل   در

  و   مثبت   ادراک   اساسبر  زناشويي   رضايت   به  مربوط

  مادران   در   گریبخشايش  گریمیانجي  با  يافتگي سازش

  شده   ادهد  شانن  هويژ  نیازهای   با  آموزاندانش  دارای

  رگرسیوني   هایوزن)  استاندارد  ضرايب  .است

  گری، بخشايش  متغیرهای  از   ام هركد  شده( استاندارد

  از   05/0  لفایآ  سطح  در  مثبت  ادراک  و  يافتگيسازش

  است   امعن  آن  هب  اين  كه  باشند  مي  دارامعن  ماریآ  نظر

  در   ایگانهي  و   دارا معن  سهم   امتغیره  ين ازا  هركدام  كه

  دارند. شويي زنا ت رضاي بینيپیش
 زاددرون متغیر هر به مربوط تبیین ضریب  همراه به كل و مستقیمغیر مستقیم،  شدهاستاندارد ضرایب  2  جدول

 تعیین  ضریب كل  اثر مستقیمغیر  اثر مستقیم  اثر مسیرها 

   از   زناشويي  رضايت  رب
 23/0  

39/0 - 39/0** گری بخشايش    

32/0 0/ 10* 22/0** مثبت   ادراک   

73/0 17/0** 20/0** يافتگيش ساز   

     راه   از  گریبخشايش   بر

 11/0 27/0** - 27/0** مثبت   ادراک

  11/0* - 11/0* يافتگيسازش 
 

 مساااتقیم، شااادهساااتانداردا يبضااارا 2 جااادول در

 هر  به  مربوط  تبیین  ضريب  همراه  به  كل  و  مستقیمغیر

  .است  شده  آورده  زاددرون  متغیر

 زناشااويي  ايترضاا   باار  گریخشااايشب  مسااتقیم  اثر

 دارامعناا  و مثباات 01/0 سااطح در كه  باشدمي  (39/0)

 زناشااويي رضايت بر مثبت ادراک  مستقیم  اثر  .باشدمي

 رداامعناا  و مثباات 01/0 سااطح در كااه اساات (22/0)

 رضااايت باار يافتگيسااازش مسااتقیم اثاار باشااد.مي

 و  مثباات  01/0  سطح  در  كه  باشدمي  (20/0)  زناشويي

 .است  دارامعن

 هایهمعادلاا  يابيماادل روش هااایويژگي از يکااي

 يکااديگر  بر  متغیرها  مستقیمغیر  آثار  برآورد  ساختاری،

 دهاادمي را امکان اين پژوهشگران به ويژگي  اين  .است

 .كننااد  ررساايب  ماادل  در  را  رهاااغیمت  میااانجي  نقش  تا

 اکادر  غیرمسااتقیم  آثااار  آمدهدسااتهب  نتااايج  اساسبر

 بااا زناشااويي رضااايت باار يافتگيسااازش و مثباات

 مشاااهده 2 جاادول در گریبخشااايش گریمیااانجي

 آثااار ،شااودمي مشاااهده كااه طورهمااان .شااودمي

 بااا اشااوييزن ايترضاا  باار مثباات ادراک غیرمسااتقیم

 آلفااای سااطح در  (،27/0)  گریبخشااايش  گریمیانجي

 بااه مربااوط غیرمسااتقیم آثااار اساات. دارامعناا  01/0

 نقااش راه از زناشااويي رضااايت باار گييافتسااازش

 05/0  آلفای  سطح  در  (11/0)  گریبخشايش  ایواسطه

  .است  دارامعن

 هایهمعادلاا  يابيماادل هااایويژگي از ديگاار يکااي

 باارآورد  مجمااوع  كااه  است  كل  آثار  محاسبه  ساختاری،

 جدول  به  توجه  با  .باشدمي  مستقیمغیر  و  مقیمست  آثار

 سااطح  در  كااه  شدبامي  (32/0)  مثبت  ادراک  كل  اثر  2

 كاال اثاار همچنااین .اساات دارامعناا  01/0 آلفااای

 01/0  آلفااای  سطح  در  كه  است  (37/0)  فتگيياسازش

    باشد.مي  دارامعن

 معااادالت يابيماادل روش هااایويژگي ديگاار از

 مقايسه  يکديگر،  بر  هامتغیر  كل  آثار  مقايسه  ساختاری

 گیریاناادازه  همچنااین  و  مسااتقیمغیر  بااا  مستقیم  آثار

 درونزا  متغیرهای  از  كدامهر  شدهتبیین  اريانسو  نیزام

 ،2 جاادول بااه توجااه بااا .اساات ماادل وساایلهبه
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 23 يافتگيساااازش و مثبااات ادراک گری،بخشاااايش

 بیناايپیش را زناشااويي رضااايت تغییاارات از درصااد

 از  درصااد11  يافتگيسااازش  و  تمثباا   ادراک  .كنندمي

    كنند.مي  بینيپیش را  زناشويي  رضايت  تغییرات

 گیرینتیجه و  حثب

 ساااختاری  الگااوی  طراحااي  هاادف  بااا  حاضاار  پژوهش

 نیازهای  با  آموزاندانش  دارای  مادران  زناشويي  رضايت

 بااا يافتگيسااازش و مثباات ادراک اساااسبر ويااژه

 ايجتاا ن  شااد.  انجااام  مادران  گریبخشايش  گریمیانجي

 با  زناشويي  رضايت  بین  كه  داد  نشان  همبستگي  نآزمو

 ،عاااطفي  ابعاااد  شااامل  گریبخشااايش  لفااهؤم  سااه  هر

 دارد. وجااود داریامعناا  مثبت رابطه شناختي و  رفتاری

 هاااایهایپژوهش هایيافتاااه ايااا  هايافتاااه ايااان

 وايت  ون،رثینگتو  (،1390)  ناهیدپور  و  پور،آزادیزندی

 و  میرنسااب  نعمتااي،  ،(2007)  میلاار  و  پیتريني  ولیت،

 فهاایم (،2010) سويسي و اسکوريجي  (،2016)  غباری

 وانکااو و آگااو و (2020) توكاال و تيفرساا نو دانااش،

 آثار  از  زيادی  تجربي  شواهد.باشدمي  هماهن  (2019)

 و انساااني روابااط در گریبخشااايش مهااارت مثباات

 .دارد  زوجااین  روابااط  جملااه  از  فااردی  بین  هایلتعام

 افااراد بااین منفااي  هاییجانه  كاهش  با  گریبخشايش

 سااالمت  بااه  منجر  و  شده  فردیبین  روابط  بهبود  باعث

 سااويي  از  .شااودمي  روانااي  سااالمت  یارتقااا  و  زيکيفی

 ميعال  كاهش  پرخاشگری،  كاهش  باعث  گریبخشايش

 هااایتعار   حل  و  وييزناش  ضايتر  تقایار  افسردگي،

 ندرتبه  (.2015  وب،  و  )تويسنت  شودمي  زوجین  بین

 مشااترک  زناادگي  فراينااد  در  زوجین  كه  افتدمي  اتفا 

 رفتاااری  و  ياحساساا   لحااا   از  و  نشده  خطا  دچار  خود

 مالحظااه  قاباال  كااه  آنچااه  .نباشند  رنجانده  را  همديگر

 بااین  فااردیبین  ایخطاهاا   وقتااي  كااه  اساات  اين  بوده

 خشاام، قبیاال از منفااي احساسات  دهد،مي  رخ  زوجین

 برانگیختااه قااوی صااورت بااه گزيناايدوری و اناادوه

 پنهاااني صااورتبه منفااي احساسااات اياان و وندشاا مي

 در  .دهنااد  قاارار  یرثأتاا   تحت  را  زوجین  روابط  توانندمي

 زارشگاا   زوجااین  برانگیزیماالأت  صااورت  به  راستا  اين

 يا  همديگر  شبخش  جستجوی  برای  تالش  كه  كننديم

 تاارينمهم از يکااي ،زندگي خطاهای از  گذشتن  توانايي

 و  مشااترک  گيزنااد  بیشااتر  دوام  بااه  كااه  است  عواملي

 بااا كااودک تولااد كنااد.مي كماا   زوجااین رضااايت

 ماهیاات  بااه  توجااه  بااا)  هوشااي  و  رشاادی  هاینارسايي

 قاارار  ثیرأتاا   تحت  ار  خانواده  كانون(  خود  برانگیزچالش

 كااودک  وجود  كه  دارد  وجود  نیز  شواهدی  اما  دهد،مي

 ،جديااد تجربااه واسااطهبه تحااولي هاینارسااايي دارای

 از عااادی فرزناادان هكاا ) دوسااتيانسان حااس و پیونااد

 (آورندمي  دست  به  خود  معلول  برادر  و  خواهر  به  كم  

 و  شااده  خااانواده  یاعضااا  یمعنو  و  شخصي  شدر  باعث

 دهناادمي قاارار ثیرأتاا  تحاات را زناشااويي رضااايت

 گیرینتیجااه  زمینه  در  .(2010سويسي،  و  )اسکوريجي

 هااایويژگي  داشااتن  كااه  گفت  توانمي  حاضر  پژوهش

 دارای  مااادران  جمله  از  افراد  هب  تواندمي  گریبخشايش

 خطاهااای از نگذشاات در ويااژه نیازهااای بااا فرزنااد

 از  منفااي  احساسااات  كاهش  با  و  كرده  م  ك  ردیف نیب

 بااا مثباات تعاماال و گزيناايدوری  ،اناادوه  خشاام،  قبیل

 نااوعي  به  را  زناشويي  رضايت  خود  همسر  نیز  و  ديگران

 .كند  فراهم

 با  يويزناش  رضايت  بین  آمدهدستهب  نتايج  اساسبر

 جااودو  داریاناا مع  مثبت  رابطه  مثبت  ادراک  هایلفهؤم

 ناااعمي هایيافتااه بااا ژوهشپاا  ناياا  هایيافتااه دارد.

 فااای  هالبین،  دوين،  و  (2011)  برودی  و  ن   ،(1397)

 تفساایر  در  باشااد.مي  منطبق  (2010)  آمارو  هوگیوس،

 در مثباات ادراک داشااتن گفاات تااوانمي يافتااه اياان

 ایهساارماي  دتواناا يم  نيوانااات  دارای  كااودک  بااا  مادران

 و آمیزحماياات  شاااد،  نسبت  به  روابط  ايجاد  برای  رواني

 برانگیزانندۀ  و  شده  قلمداد  خانواده  اعضای  بین  زديکين

 هامطالعه  .باشد  خانواده  و  دوستان  عاطفي  هایحمايت

 خود،  هایتوانايي  و  خود  به  مثبت  ادراک  دهدمي  نشان

 فرد  آن  طي  كه  شودمي  فرد  در  رويکردی  اتخاذ  موجب

 برخااورد  و  موقعیت  هر  از  مزايايي  آوردندستبه  پي  در

 شاارايط در بسااا چه و شده  موقعیت  آن  اب  زآمیموفقیت

 اهمیتااي  ويژگااي  اين  از  برخورداری  زاآسیب  و  استرس
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 در بااااليي هاااینمره كااه افاارادی كند.مي  پیدا  ایويژه

 رضااايت  كمتاار،  افسااردگي  كنند،مي  كسب  يژگيو  اين

 )هلگساان،  رنااددا  بیشااتری  بهزيستي  و  التربا  زناشويي

 كااردندرک  یزانگچااالش  بااا  (2006  تااامیچ،  و  رينولدز

 ،مساائله  حاال  رويکردهااای  اتخاااذ  و  زااسترس  موقعیت

 البااا  نااي،بحرا  شاارايط  بااا  مقابلااه  در  را  خود  شايستگي

 باارای  را  خااود  توانايي  وسیله  ينا  هب  و  كنندمي  يارزياب

 .دهناااديم افااازايش برانگیزچاااالش هاااایموقعیت

 اساات قااادر بینيخااوش كااه اناادهدريافت پژوهشااگران

 ياا    در  را  زوجااین  بین  اشقانهع  ةرابط  از  افراد  رضايت

 كنگاار  و  ندونااال  ساااد،آ  .كنااد  بینيیشپ  دوساله  دورۀ

 و  مسائل  حل  در  بینخوش  افراد  كه  دريافتند  (2007)

 عماال ترموفااق زناشااويي زناادگي در خااود مشااکالت

 رويدادها  در  تا  كنندمي  يسع  بین  افرادخوش  كنند،مي

 لقابم  در  دريابند.  را  مثبت  معني  ،منفي  پیشايندهای  و

 و  گیرناادنمي  خود  به  انفعالي  حالتي  مشکالت  و  مسائل

 روايناز  دارند.  شتریبی  مثبت  نگرش  يکديگر  به  نسبت

 خااود  هااایتوانايي  به  نسبت  مثبتي  ادراک  كه  مادراني

 مشااکالت  و  ئلسااام  باار  توانندمي  كه  دارند  باور  ،دارند

 را  زناادگي  حااال  اياان  بااا  و  آينااد  قيفا  مشترک  زندگي

 خااود  اهااداف  رساااندنثمر  بااه  ایباار  چالشااي  عنوانبه

 اياان  و  دياادگاه  اياان  ،هاااويژگي  اين  ،روايناز  .دانندمي

 مثباات  ادراک  بااا  افراد  كه  شودمي  اين  به  منجر  نگرش

 دكنناا   تجربااه  را  بیشتری  زناشويي  رضايت  احساس  باال

 (.2016  احمد، و  زولنايدی  ان،زمآ  )جالس،

 رضااايت  بااین  داد  نشااان  سااتگيهمب  آزمااون  نتايج

 مثباات رابطااه يافتگيسااازش هایلفااهؤم بااا يشااويزنا

 نتااايج بااا مدهآدسااتهب نتااايج دارد. وجااود داریامعناا 

 و  ن   و  (2011)  گارمزی  ،(2000)  گري   هایپژوهش

 .باشااادمي هماهنااا   و همساااو (2011) بااارودی

 كااه  كناادمي  اشاره  شخصیتي  گييژو  به  يافتگيسازش

 و كلاااي طورباااه شاااخ  كاااارداني كننااادهمنعکس

 محیطااي  شاارايط  بااه  پاسااخ  در  عملکرد  ریپذيانعطاف

 بااا  نزدياا    رابطااه  در  اغلااب  سااازه  اياان  .است  مختل 

 دهندهنشااان و شااودمي گرفتااه نظاار در خااودتنظیمي

 در كنتاارل سااطو   متنظاای  در  دفر  پذيرانعطاف  توانايي

 در  كارآمااد  و  مااؤثر  مقابلااه  ورايااناز  و  متفاااوت  شرايط

 جااو طشاار .اساات هاااچالش و فشارزا عوامل  با  برخورد

 خانواده  هر  در  انسجام  و  پذيریسازش  ،مناسب  عاطفي

 ،دارنااد نيتااواكم بااا كااودک  كااه  هاييخانواده  جمله  از

 از  خااانواده  اعضااای  بااین  مااؤثر  تعاماال  و  باطارت  وجود

 .ستا  كودک و  مادر خصوصبه  والدين بین  جمله

 طوربااه كه داد نشان حاضر پژوهش از  حاصل  نتايج

 دارای  مااادران  ناشااوييز  ترضاي  ساختاری  الگوی  كلي

 و  مثباات  ادراک  اساااسبر  ويژه  نیازهای  با  آموزاندانش

 باارازش  از  گریبخشايش  گریيمیانج  با  يافتگيسازش

 آمدهدسااتهب نتااايج اساااسبر  اساات.  برخوردار  مطلوب

 و مثبااات ادراک هااااییرمتغ غیرمساااتقیم هاااایاثر

 ایواسااطه  متغیاار  راه  از  زناشااويي  رضايت  بر  سازگاری

 بااا  همدآدسااتهب  هجاا نتی  اساات  دارامعناا   یگربخشايش

 و پیترينااي ولیاات، واياات ورثینگتااون، ،پااژوهش  نتايج

 نعمتاااي، و (2015) وب و تويسااانت (،2011) میلااار

 .باشدمي  همسو  و  هماهن    (2016)  غباری  و  میرنسب

 واريااانس  درصد  23  سازگاری  و  ثبتم  ادراک  متغیر  دو

 ایسااااطهوا یاااارمتغ راه از را زناشااااويي رضااااايت

 بااا پژوهش اين نتايج كند.مي بینيپیش  گریيششاخب

 كااه  افرادی  باشد.مي  همخوان  هایا  پژوهش  هایيافته

 عاااوار  از ،برخوردارناااد باااااليي گریبخشاااايش از

 مسااائل از ناشي كه غضب و كینه ،رنجش  مدتطوالني

 از  .هسااتند  مصون  است،  شوييزنا  زندگي  در  هدآمپیش

 بااه  را  راهبردهايي  داننتومي  بهتر  افراد  اين  ،ديگر  سوی

 همسر  با  روابط  بهبود  و  سازگاری  موجب  كه  گیرند  كار

 ماننااد  هیجاااني  تخلیااه  نااامطلوب  هایروش  از  و  است

 موجااب  همگي  كه)  حسد  و  افترا  بدگويي،  جويي،انتقام

 ماا   .دارنااد بیشتری اصلهف   (تاس  ارتباط  خوردنهمهب

 كماا    فاارد  بااه  بخشش  كه  است  معتقد  (2010)  الف

 و  كند  ايجاد  ایكنندهحمايت  و  مثبت  وابطر  ات  كندمي

 گاازارش  دياادگاه  اياان  بااا  همسااو  نیااز  جااوان  هایزوج

 كااه شخصااي بااه بخشااش ظرفیت داشتن كه  كنندمي

 از  تا  دهدمي  امکان  است،  گرفته  ورتص  او  حق  در  خطا
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 و  كناادمي  مختاال  را  رابطااه  كااه  نفيم  هایهیجان  راه

 يقتشااو  را  همسر  از  مثبت  شناختي  هایبازنمايي  رشد

 و گذشاات از زناشااويي رابطااه در كااه مااادراني .كنااد

 یتربینانهخوش  نگاه  معموالً  ،كنندمي  استفاده  بخشش

 نگرش  افراد  اين  معموالً  .دارند  يزناشوي  طهراب  آينده  به

 باااور  اينکااه  و  تهداشاا   خود  توانايي  به  نسبت  تریمثبت

 زناادگي  مشااکالت  و  استرس  ها،چالش  توانندمي  دارند

 منجاار  به  خود  باور  اين  و  بگذارند  سر  تپش  را  زناشويي

 بااا  باااالتر  انطبا   و  يافتگيسازش  قدرت  گیریشکل  به

 وب، و تويساانت) شااودمي آنهااا در موجااود شاارايط

2015). 

  از   گذشته  هایپژوهش  و  پژوهش  اين  نتايج

  های روش  بیشتر   كاربرد  جهت   در  هاييآموزش

  مندی رضايت  دهندۀ افزايش  درماني   يا   آموزشي

  نیازهای   با  كودكان  مادران  گریبخشايش  و  يشويزنا

  پژوهش   هایمحدوديت  جمله  زا  .كندمي  حمايت  ويژه

  گیری نمونه  روش  از  استفاده   به  توانمي  حاضر

  پژوهشي،   پیشنهاد  زمینه  در  .كرد  اشاره  غیرتصادفي

  رضايت   خوبيبه  گریبخشايش  های يژگوي  اگرچه

  ی نیازها  رایدا  آموزاندانش  مادران  بین  در  را  زناشويي

  مانند   عواملي  سهم  اما   كند،مي  بینيپیش  ويژه

  مذهبي،   باورهای  ها،نگرش  شخصیتي،   های ويژگي

  فرايند   در  توانندمي  نوعي  به  كه   عواملي   و  كنترل   منبع

  حاضر   شپژوه  در  باشند،  ثرؤم  افراد   گری بخشايش

  های پژوهش  در   تا   است  نیازمند   كه   است   نشده   تعیین

  عوامل   ساير  بتوان   راه  اين  از  ا ت  د شو  وجهت  آن   به  يندهآ

  مد   آن  پردازی مدل  در   نیز   را  زناشويي   رضايت   در  ثرؤم

  داد. قرار نظر

 هانوشت پی 
1. Parent perception 

2. Adapatibility 

3. Forgiveness 

4. Kolmogorov-Smirnov’s Test 
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