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رابطه بین بخشودگي 
و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهي 
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بخشودگي و رضایت زناشویی 
در زوجین کرمانشاهي بود.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زوجین کرمانشاهي 
بودکه حداکثر پنج سال از زندگي مشترکشان سپري شده بود. تعداد نمونه ها 
شامل 100زوج بود)100نفر زن و 100 نفر مرد( به روش نمونه گیري دردسترس 
انتخاب گردیدند. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود. ابزارهای مورد استفاده 
در این پژوهش  شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و مقیاس سنجش 
بخشش در خانواده می باشد.به منظور تحلیل داده ها از آزمون های آماری 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.یافته هاي 
تحقیق حاکی از وجود رابطه معناداری بین بخشش و خرده مقیاسهای آن 
با رضامندی زناشویی بود. همچنین از بین مولفه های بخشودگی ،درک واقع 
بینانه و دلجویی کردن  پیش بین رضایت زناشویی هستند. در نتیجه بخشش، به 
عنوان یک عامل مثبت و پسندیده از جمله پتانسیل هایی است که به کارگیری 

آن موجب حفظ سالمت روحی و فکری زوجین است. 
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مقدمه
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن ومرد است. از جمله 
مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع 
و ابراز صمیمیت وهمدلی به یکدیگر است، خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقالنی و 
عاطفی است .وداشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی وشناخت چگونگی ارضا آنها و تجهیز شدن به 
تکنیك ها شناخت تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. رضایت یك فرد از زندگی 
زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از 
زندگی بوده ودر نتیجه تسهیل در امررشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد.)ادلتی 
وردزوان2010،1(. رضایت زناشویی یك ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی 
فرد است .می توان رضایت زناشویی را به عنوان یك موقعیت روانشناختی در نظرگرفت که خودبه خود 
به وجودنمی آید بلکه مستلزم تالش هر دو زوج است .به ویژه در سال های اولیه ، رضایت زناشویی 
بسیاربی ثبات است وروابط در معرض بیشترین خطرقرار دارند)احمدی وهمکاران ،1389(. تعاریف 
مختلفي براي رضامندی زناشویی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف، توسط هاکنیز2 )1975( ارائه 
گردیده است، وی رضامندی زناشویی را احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده 
توسط زن و شوهر موقعی که تمام جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرند ، تعریف می کند)نقل از 
ترکمنی ،1383( .محققان به هنگام مطالعه رضایت زناشویی در طول دوران ازدواج دریافتند که تمایل 
به پیروی از مسیر Uشکل دارد .در طی مراحل اولیه ازدواج، رضایت زناشویی افزایش می یابد ودر طی 
10تا20سال بعد رو به کاهش می گذارد و بعد از اینکه فرزندان خانه را ترک می کنند،زوجین مجال 
بیشتری برای تقویت رابطه زناشویی و صمیمیت بیشتر می یابند.تحقیقات انجام شده در زمینه کاهش اولیه 
در میزان رضایت زناشویی Uشکل بودن این روند را ثابت کرده اند.اما پاسخ های محکمی در زمینه 
این تغییر ارائه نداده اند . این کاهش میزان رضایت زناشویی غالبأ به افزایش استرس در طول این دوران 
)اواسط دوران زناشویی( مرتبط است ،استرس هایی چون کنار آمدن با رسیدن فرزندان به سن جوانی 
،مراقبت از والدین سالخورده ،احساس پوچی ،مسائل مالی و باز نشستگی )هابروهمکاران3 ،2010(.در 
روابط زناشویی عوامل متعدی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود . بخشودگی یکی از مهمترین 
عوامل موثر در رضایت زناشویی محسوب می شود. بخشودگی به شکل های مختلفی تعریف شده است. 
در یکی از معتبر ترین تعاریف بخشودگی به عنوان »تغییر میان فردی و اجتماعی  مثبت در مقابل خطایی 
که در حوزه میان فردی قرار دارد« )آلمند وهمکاران2007،4; فینچام وهمکاران2006،5(این تعریف به 
تغییراتی اطالق می شودکه می تواند تنها در برگیرنده کاهش در حساسیت منفی و یا در برگیرنده کاهش 

1. Edlati & Redzuan
2. Hakniz
3. Huber & et al
4. Allemand & et al
5. Fincham & et al
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احساسات منفی همراه با افزایش احساسات مثبت باشد . در هر دو صورت این تغییر یك تغییر مثبت 
اجتماعی است که هدفش ایجاد تعامالت اجتماعی مثبت تر است. بخشودگی عبارت از ویژگی است که 
در اثر آن شخصی که در روابط بین فردی مورد آزار یا آسیب )مانند اهانت یا خیانت ( قرار گرفته است 
خطای فرد خاطی را می بخشد. بدین ترتیب فرصتی دوباره برای جبران خطا به فرد خاطی داده می شود 

تا بتواند دوباره اعتماد  سازی نماید )مك کالو و همکاران1، 2001؛ نقل از مالتبی وهمکاران2، 2008(. 
در دو دهه اخیر پژوهش هایی درباره بخشش و تأثیر آن در بهبود روابط میان فردی، بهداشت روان و 
پیامدهای آن انجام شده است که به شماری از آنها اشاره می شود. از جمله لوینسن و همکاران3)2006( 
از طریق برنامه های آموزشی با هدف افزایش میزان عوامل بخشودگی، درگروه آزمایشی نشان دادند که 
افزایش معناداری در این عامل، افزایش میزان رضایت  از زندگی زناشویی،همدلی و بهزیستی نسبت به 
گروه کنترل را باعث می شود. فینچام و همکاران4)2007(نیز در پژوهشی نشان دادند زنانی که درعامل 
بخشودگی نمره باالیی داشتند. همسران آنها میزان تعارضات زناشویی کمتری را گزارش می کردند.ییپ 
و تسه5)2009( در پژوهشی نشان دادند که عوامل بخشودگی به صورت معنا داری با رضایت زناشویی 
رابطه معنا داری دارد. مالتبی و همکاران)2008( پی برد که بین مردان و زنان در متغییر های شخصیت 
و سالمت روانی ، با توجه به متغییر بخشودن دیگران تفاوت هایی وجود دارد. همچنین شاکلفورد و 
همکاران6)2007( نشان دادند که درک همسر با سازگاری زناشویی و کاهش اثرات استرس رابطه 

مستقیم و مثبت دارد.
در نهایت با توجه به اینکه بهداشت روانی نسل های جامعه در گروه تأمین بهداشت روانی خانواده به 
عنوان کانونی مملو از مهر و محبت و آرامش برای تحول و رشد استعدادهاست و با هر گونه آسیبی به آن 
نسل آینده  از اثرات سوء آن مصون نخواهد ماند و از آنجایی که یکی از محورها و زمینه های پژوهشی 
کشور در دهه های 1380 و 1390 در بخش علوم انسانی پرورش ارزش های انسانی چون ایمان، توکل، 
محبت، پشتکار، خوش بینی، رضایت، گذشت و بخشش است ، کشف و پرورش توانمندی هایی از 
قبیل بخشش که می تواند در حفظ سالمت خانواده نقش مؤثری داشته باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر 

بررسی رابطه بین بخشودگي و رضایت زناشویی در زوجین کرمانشاهي مي باشد.

روش پژوهش
جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند . روش نمونه گیری در 

1. Mc Cullough & et al
2. Maltby & et al
3. Levenson & et al
4. Fincham & et al
5. Yip & Tse
6. Shackelford & et al
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این پژوهش به صورت نمونه گیری چند مرحله ای بود و از مناطق موجود در شهرستان کرمانشاه به 
روش نمونه گیری چند مرحله ای به انتخاب  آزمودنی ها پرداخته شد . در مرحله اول ، محله هایی به 
صورت تصادفی ساده انتخاب شدند . در مرحله دوم از محله های انتخاب شده ، کوچه هایی  به صورت 
تصادفی ساده انتخاب گردید و در مرحله سوم کلیه منازل آن کوچه ها مورد مطالعه قرار گرفتند و به 
زوجین آن خانواده ها پرسشنامه ارائه می شد و پس از پاسخگویی به آنها دریافت می گردید .الزم 
به ذکر است که در مجموع از 248 نفر درخواست همکاری شد که از این تعداد 200 نفر حاضر به 

همکاری شدند و به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند .

ابزار اندازه گیری
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه بخشش ) FFS 1( و رضایت زناشویی 

)ENRICH ( استفاده گردید.
الف( مقیاس سنجش بخشش در خانواده:

 متن اصلی این مقیاس در سال 1998 توسط پوالرد و اندرسون2،  بر غربالگری و سنجش بخشش در 
خانواده ها طراحی و تدوین شده است. بنا به اظهارات پوالرد و همکارنش ) 1998 ( این مقیاس در صدد 
یافتن میزان بخشش در خانواده ها و نیز ابعاد بخشش است.فرم اصلی این مقیاس شامل 40 عبارت از نوع 
ساخته – پاسخ است،که از طریق وضعیت بخشش عضوی از خانواده و نیز سیستم خانواده مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. پاسخ آزمودنی به هر یك از عبارات، دریك طیف 4 درجه ای » تقریبا همیشه همینطور 
است « » اغلب اوقات همینطور است « » بندرت همینطور است « و یا » اصاًل اینطور نیست« مشخص می 
شود، درجات پایین نشان دهنده فقدان بخشش و درجات باال حاکی از وجود بخشش در خانواده است 
و در برخی نیز عکس این حالت صدق می کند.این مقیاس مشتمل بر پنج مقیاس یا بعد فرعی است 
که هریك از آنها دارای 8 ماده سئوال است. خرده مقیاس های تشکیل دهنده ) FFS  ( عبارت از 1( 
واقع بینی 2( تصدیق 3( جبران عمل 4( دلجویی کردن 5( احساس بهبودی یا سبکبالی است.این مقیاس 
به روش طیف ساده لیکرت نمره گذاری می شود . در این روش برای هر یك از گزینه های پاسخ ، 
نمره ای در نظر گرفته می شود . با اجرای این روش برای هر آزمودنی 5 نمره به مقیاس های فرعی و 
یك نمره به کل مواد مقیاس تعلق می گیرد . به طوری که به گزینه الف نمره 1 و به گزینه د ، 4 امتیاز 
تعلق می گیرد .قابل ذکر است که بعضی از آیتم ها به صورت معکوس نمره گذاری می شود. ماده 
سوالهایی که نمره گذاری آنها به صورت الف = 4 امتیاز ، ب = 3 امتیاز ، ج = 2 امتیاز ، د = 1 امتیاز می 
باشد عبارتند از 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، 25 ، 28 ، 29 ، 31 ، 34 ، 37 ، 38 
و 40 همچنین ماده سوال هایی که به صورت معکوس نمره گذاری می شوند عبارتند از 3 ، 4 ، 6 ، 10 
، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 24 ، 26 ، 27 ، 30 ، 32 ، 33 ، 35 ، 36 و 39  . کسانی که در 

1. Family Forgiveness Scale
2. Pollard & Anderson
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زمینه های مورد نظر بخشش را به میزان کمی تجربه کرده اند نمره 40=1×40 گرفته اند و حد باالیی 
نمره ها متعلق به کسانی است که با توجه به همه معیارهای مطرح شده در مقیاس FFS بخشش بسیار 
زیادی را در خانواده تجربه کرده اند و نمره 160=4×40 گرفته اند . بهاری و سیف در سال 1383 به 
هنجارهایی جهت بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سنجش بخشش در خانواده ساخته پوالرد 
و همکارنش 1998 ، در جامعه پرداختند.در زمینه ضریب پایایی مقیاس بخشش درخانواده، ضریب 
پایایی مقیاس سنجش بخشش برابر با 84/5% محاسبه شد که بسیار مطلوب می باشد. در زمینه روایی 
سئواالت پرسشنامه می توان بر محاسبه ضریب تمیز و بار عاملی برای سئواالت مقیاس FFS در خرده 
مقیاس ها تاکید کرد. میزان ضریب نسبی مقیاس سنجش بخشش رقم 8/88 بدست آمده که این رقم 
معرف ضریب تمیز مطلوب برای مقیاس FFS است. در نهایت می توان نتیجه گرفت که مقیاس سنجش 

بخشش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

ب ( پرسشنامه رضامندی زناشویی:
پرسشنامه مذکور توسط اولسون1، فورنیز و دراکمن)1983( جهت استفاده محققین و روان درمانگران 
مسایل زناشویی، طراحی گردیده است و در سال 1989 توسط اولسون و فاورز مورد ارزیابی مجدد از 
نظر اعتبار و روایی قرار گرفت. طراحان پرسشنامه مذکور بر این باورند که این مقیاس مربوط به تغییراتی 
می شود که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد و به تغییرات خانواده حساس می باشد. پرسشنامه 
رضامندی زناشویی انریچ از نوع مقیاس لیکرت و به صورت 4 گزینه ای بوده و بدون توجه به بار منفی یا 
مثبت، هر سوال از)3-2-1-0( نمره می گیرند و گزینه ها به ترتیب عبارتند از)کامالً درست، نادرست، 
کاماًل نادرست(، بنابراین نمره این پرسشنامه از صفر تا 141 می باشد و جمع نمرات هر آزمودنی که 

شاخص میزان رضامندی زناشویی وی می باشد عبارت است از:
نشانگر عدم  بین 30-40  نمره های  نارضایتی شدید ، ب-  نشانگر  از 30:  نمره های کمتر  الف- 
رضامندی ،ج- نمره های بین 60-40 نشانگر رضامندی نسبی و متوسط ، د ( نمره های بین 60-70 
نشانگر رضامندی زیاد و ه ( نمره های باالتر از 70 نشانگر رضامندی فوق العاده از روابط زناشویی بین 
همسران است. پایایی این آزمون به روش ضریب آلفای کرونباخ توسط اولسون و دیگران )1989(0/92 
گزارش شده است)فراست، 1381(.در پژوهش مهدوی)1375( ضریب همبستگی پیرسون در روش 
بازآزمایی)به فاصله یك هفته(برای گروه مردان 0/97 و برای گروه زنان0/99 و برای گروه مردان 
و زنان 94/ 0گزارش شده است. روایی پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ با مقیاس های رضامندی 
خانوادگی از 41% تا 60% و با مقیاس های رضامندی زندگی از 32% تا 41% است که نشانه روایی سازه 

آن می باشد ) نقل از زرشکن زمان پور، 1380(.

1. Olson & Fourniz & Derackman
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نتایج پژوهش

 با توجه به اطالعات داده شده مشاهده می گردد که از 200 نفری که در تحقیق فوق شرکت کرده اند 
تعداد 61 نفر معادل 30/5 درصد از کل نمونه دارای نارضایتی شدید ، 39 نفر معادل 19/5 درصد عدم 
رضایت ، 1 نفر معادل 0/5 درصد دارای رضایت نسبی ، 78 نفر معادل 39 درصد دارای رضایت زیاد و 

21 نفر معادل 10/5 درصد دارای رضایت فوق العاده از روابط زناشویی هستند .

با توجه به اطالعات داده شده مشاهده می گردد که از 200 نفری که در تحقیق فوق شرکت کرده اند 
تعداد 6 نفر معادل 3 درصد از کل نمونه دارای بخشش کم ، 108 نفر معادل 54 درصد دارای بخشش 
متوسط ، 64 نفر معادل 32 درصد دارای بخشش زیاد و 22 نفر معادل 11 درصد دارای بخشش بسیار 

زیاد هستند .
در این بخش به بررسي فرضیه ها پرداخته مي شود.

فرضیه اول : بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد .

با توجه به سطح معنی داری داده شده با اطمینان 95 درصد فرض صفر  رد می شود)ضریب همبستگي برابربا 
0/71 مي باشد ( ،یعنی بین میزان بخشش و رضایت زناشویی از لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود دارد.

درصدفراوانیمیزان رضایت زناشویی
6130/5نارضایتی شدید
3919/5عدم رضایت
10/5رضایت نسبی
7839رضایت زیاد

2110/5رضایت فوق العاده
200100کل

جدول 1: توزیع فراوانی و درصد میزان رضایت زناشویی آزمودنیها   

درصدفراوانیمیزان بخشش
63کم

10854متوسط
6432زیاد

2211بسیار زیاد
200100کل

جدول 2:توزیع فراوانی و درصد میزان بخشش پاسخگویان

رضایت زناشوئی
n=200سطح معنی داریضریب همبستگی

0/710/000بخشودگی

جدول شماره 3 :  ضریب همبستگی ساده بین بخشودگی و رضایت زناشوئی زوجین

رابطه بین بخشودگي و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهي
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فرضیه دوم : بین مولفه های بخشودگی )دلجویی کردن، درک واقع بینانه، جبران عمل، تصدیق خطا، 
احساس بهبودی( و رضایت زناشویی رابطه ساده وجود دارد .

با توجه به سطح معنی داری داده شده بین میزان خرده مقیاس هاي بخشش و رضایت زناشویی از 
لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم : بین مولفه های بخشودگی)عرض از مبدأ، درک واقع بینانه، تصدیق خطا، جبران عمل، 
دلجویی کردن، احساس بهبودی( بارضایت زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد .

نتایج بدست آمده از جدول فوق نشان می دهد که مولفه های درک واقع بینانه و دلجویی کردن 
پیش بینی کننده رضایت زناشویی هستند .   

سطح معناداريمیزان رابطهخرده مقیاسها
0/7090/001دلجویی کردن
0/7020/001درک واقع بینانه

0/6920/001جبران عمل
0/6880/001تصدیق خطا

0/6870/001احساس بهبودی

جدول4: ضریب همبستگی ساده بین مؤلفه های بخشودگی و رضایت زناشوئی

Bβtسطح معنی داری
56/096/8540/000عرض از مبدأ

3/3680/3622/0290/044درک واقع بینانه 
0/3170/752-0/063-0/573-تصدیق خطا
0/0640/949-0/013-0/125-جبران عمل 

4/1180/4432/1680/031دلجویی کردن 
0/0310/0030/0190/985احساس بهبودی 

F 0/000 = سطح معنی داریF =41/652
R2 ) 0/518 = ) تعدیل یافتهR2 = 0/720

جدول 5 : تحلیل رگرسیون چند متغیره 
برای متغیر وابسته رضایت زناشویی توسط مؤلفه های بخشودگی  
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بحث و نتیجه گیری
مثبت  زناشویی همبستگی  بخشودگی و رضایت  بین  داده شد  نشان  همان طور که در جدول3 
معنی داری وجود دارد. به این معنا که هرچه میزان بخشش زوجین بیشتر شود میزان رضایت زناشویی 
آنها نیز افزایش می یابد که این یافته با پژوهش لوینسن و همکاران)2006( ، فینچام و همکاران )2007(، 

ییپ وتسه )2009( و همچنین شاکلفورد و همکاران)2007(هماهنگ است . 
روابط بین فرد خطاکار و رنجیده، بر فرآیند گذشت تأثیر زیادی دارد. از جمله اینکه افرادی که ارتباط 
بسیار نزدیك به هم دارند، تمایل فراوانی به گذشت از خطاهای یکدیگر دارند، چون انگیزه بیشتری 
برای حفظ این روابط دارند)مثل زن و شوهر(. پس حفظ رابطه از جمله عوامل تسهیل کننده گذشت در 

افراد با رضایت زناشویی باال می باشد.)باسکین و اینرایت2004،1(.
از جمله تفاسیر دیگری که همبستگی مثبت بین بخشودگی و رضایت زناشویی را تأئید می نماید این 
است که در روابط با کیفیت باال قربانی بیشتر دوست دارد تا آزار را به صورت مثبت و خوب دوباره 
تعبیر و تفسیر کند.)قالب گیری مجدد(مثالً در رابطه های عمیق ممکن است طرف مقابل آزار برساند اما 
یك انتقاد درست از فرد در این مسیر چنین تفسیر می شود. فقط به خاطر خودت. در رابطه های نزدیك، 
آزارگر بیشتر دوست دارد به خاطر انجام عملش عذرخواهی کند که باعث همدلی او به سوی آزارگر 

می شود )مك کالو وهمکاران ،2001(.
با توجه به جدول 4 بین خرده مقیاس درک واقع بینانه و رضامندی زناشویی همبستگی مثبت معناداری 
وجود دارد . می توان اینگونه عنوان نمود که رضایت، ارزیابی ذهنی فرد از کیفیت رابطه است و مبتنی بر 
دو عامل 1- نتیجه یك رابطه و 2- درک و ذهنیت فرد از رابطه است  ) ستیر2، ترجمه بیرشك،1376(. 
در واقع عامل دوم تأیید کننده این یافته می باشد. گذشت را می توان به سه جنبه شناختی، عاطفی و 
رفتاری تقسیم نمود. می توان گفت که درک واقع بینانه را می توان درجزء شناختی جای داد و شامل 
آن چیزی است که احتماالً به ارزیابی واقع بینانه از موقعیت موسوم است؛ مثالً تشخیص اینکه کینه توزی 
ماندگار نیست و ماندن در این حالت مانع خرسندی فعلی یا بعدی است.این ارزیابی ذهنی ممکن است 
منجر به این تشخیص شود که قطع رابطه یا گفتگو نیز مانع از رنجیده خاطری نیست. پس از یك دوره 
زمانی طوالنی با اندوه برخاسته از قطع رابطه ممکن است به این تشخیص بیانجامد که مزایای چنین رابطه 

صمیمانه ای از خرسندی حاصل از کینه توزی بسیار مهمتر است) بهاری و سیف،1385(.
با توجه به جدول 4 با قبول خطا و تصدیق ،میزان رضامندی زناشویی باال می رود.در تفسیر این یافته 
مي توان این گونه عنوان نمود که در رابطه های نزدیك پیش از گذشت و بعد از رنجش، عذرخواهی 
و همدلی به عنوان رابطه های میانی ظاهر می شوند. در حقیقت همراهی صمیمیت و همدلی با واسطه ای 
مثل عذرخواهی ظاهر می شود. یعنی عذرخواهی در روابط نزدیك و صمیمی بیشتر نمود پیدا می کند. 
همچنین می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که عذرخواهی واسطه ای بین رنجش و گذشت است و 

1. Baskin & Enirght
2. Siitar
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احتماالً عذرخواهی به گذشت منجر می شود و رابطه بین گذشت و رضایت زناشویی نیز در فرضیه اول 
مورد بررسی قرار گرفت. شناخته شده ترین اثر عذرخواهی رنجاننده از رنجیده افزایش احتمال بخشیده 
شدن اوست. در صورت عذرخواهی رنجاننده از رنجیده، حس همدلی فرد رنجیده برانگیخته می شود 

و این امر شاید به بخشیده شدن رنجاننده منجر شود )ورثیگتون2000،1(.
از جمله خرده مقیاس های دیگر بخشودگی که همبستگی مثبت معناداری با رضایت زناشویی دارد 

جبران عمل می باشد.
می توان عنوان نمود که جبران عمل به گذشت منجر می شود و به عنوان یك واسطه است که با 
رضایت زناشویی در ارتباط می باشد.یافته موردنظر را می توان اینگونه تفسیر نمود که گذشت دارای 
اجزای رفتاری است. مانند تقاضای عفو از راه اعمال نمادین یا مذهبی. ابراز تمایل برای ایجاد تغییرات 
الزم دررفتار و فراهم ساختن زمینه برای ترمیم رابطه. همچنین در شرایط خاص، ایجاد تغییرات موقعیتی 

به منظور کاهش احتمال تکرار خطا و ایجاد سیستم های رفتاری جدید را دربرمی گیرد.
معناداری  مثبت  همبستگی  زناشویی  رضامندی  با  که  است  کردن  دلجویی  دیگر  مقیاس  خرده 
دارد)جدول4(. این یافته را می توان اینگونه تفسیر نمود  که افراد خانواده باالینده و رضامند آزادانه با هم 
درد دل کرده و از یکدیگر دلجویی می کنند)ستیر، ترجمه بیرشك ،1376(. همچنین از ویژگی های 
خانواده سالم این است که در این خانواده ها روحیه زن توسط مرد و روحیه مرد توسط زن از طریق همدلی، 
دلجویی و بهره گیری از کلمات گرم و اثربخش تقویت می گردد )سلیمانیان ،1373(. و قربانی ها وقتی 
در رابطه صمیمانه، متعهدانه و رضایت بخش قرار دارند بیشتر دوست دارند که همدلی خود را با آزارگر 
خود گسترش دهند.احتمال بخشیده شدن رنجاننده با میزان همدلی تجربه شده توسط رنجیده همبستگی 
باالیی دارد. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه مداخله های روانشناختی برای کمك به افراد به 

منظور بخشیده شدن فرد خاطی نشان دادند که همدلی گذشت را ترغیب می کند)ورثینگتون،2000(.
خرده مقیاس دیگر احساس بهبودی می باشد که با رضامندی زناشویی زوجین همبستگی مثبت 

معناداری دارد)جدول 4(.
این یافته را اینگونه می توان تفسیر نمود که گذشت به رها کردن اثر منفی)خصومت(، ادراک 
منفی)فکر انتقام( و رفتار منفی)تجاوز( اشاره دارد)ری و هکاران2002،2(. همچنین گذشت ابزاری 
انگیزشی است که می تواند رفتارهای میان فردی از قبیل آشتی با آزاردهنده را آسان نماید و از پدید 

آمدن خشم و رفتار تالفی جویانه جلوگیری کند)مك کالو وهمکاران،2003(.
همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که از بین مولفه های بخشودگی ، مولفه های درک واقع بینانه 
و دلجویی کردن پیش بینی کننده رضایت زناشویی هستند. که در این مورد می توان گفت  که   درک  
واقع بینانه زوجین در مورد حوزه های مشکل زای خود و لزوم تغییر و پایبندی به این تغییر و جبران قصور 
گذشته می تواند در افزایش رضایت زناشویی موثر باشد.  در واقع قربانی ها وقتی در رابطه صمیمانه، 

1. Worthington
2. Rey & et al
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متعهدانه و رضایت بخش قرار دارند بیشتر دوست دارند که همدلی خود را با آزارگر خود گسترش 
دهند.احتمال بخشیده شدن رنجاننده با میزان همدلی تجربه شده توسط رنجیده همبستگی باالیی دارد. 
بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه مداخله های روانشناختی برای کمك به افراد به منظور بخشیده 

شدن فرد خاطی نشان دادند که همدلی گذشت را ترغیب می کند)ورثینگتون،2000(.
درنهایت می توان عنوان نمود که  با شناخت دقیق اثرات ارزشهای انسانی چون بخشش و آگاهی 
یافتن از عوامل درون فردی که بر رفتارهای بین فردی تأثیر می گذارد، می توان جهت باال بردن رضایت 

زناشویی زوجین گام های مؤثری برداشت.
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