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Abstract
This study compared the marital satisfaction, marital
conflict and forgiveness in ordinary couples in divorce. The
method of this study, causal - comparative and sample
consisted of 75 normal and 75 couples had divorced couple
that is the sampling method were selected. The instrument
used for data collection questionnaire Sanaee marital
conflict, marital satisfaction (Enrich) and interpersonal
forgiveness EHTESHAM was born and colleagues. In
analyzing the data, the frequency, mean and standard
deviation for the results of descriptive and multivariate
analysis of variance and t-sample (Manoa) was used for
analytical findings. Results: The results showed that the
mean total relief t-sample is the significant relationship.
Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed a
significant difference between the two groups is statistically
significant is divorce. According to the statistics (001/0> p),
thus there where between mean scores of two groups:
normal and is divorced couples in marital satisfaction,
marital conflict and forgiveness, there are also significant
differences in Mvlfh¬ family strength between the ordinary
couples in divorce due to the significant level (001/0> p)
there are significant differences. Also in the relief
components between the normal and the couple are
divorcing, according to a significant level (001/0> p) a
significant difference was observed. The results showed that
normal in terms of marital satisfaction, marital conflict and
divorce is the gift of more-more of the components are
common in couples greater family stability and relief
components of the couple are divorcing is.
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چکیده
 تعارض زناشویی و بخشش در،این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی
 از نوع علّی، روش این پژوهـــــش.زوجین عادی و در حال طـــــالق بود
 زوج در حال75  زوج عادی و75 – مقایسهای است و حجم نمونه شامل
 ابزار.طالق میباشد که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
 رضایت، برای جمعآوری دادهها پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی:پژوهش
زناشویی (اینریچ) و بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران استفاده
 میانگین و انحراف استاندارد برای، در تجزیه و تحلیل دادهها از فراوانی.شد
) تک نمونهای و تحلیل واریانس چند متغیّره (مانواt یافتههای توصیفی و
 تک نمونهای نشان دادt  نتایج: یافتهها.برای یافتههای استنباطی استفاده شد
 نتایج تحلیل واریانس. که میانگین کل بخشودگی زناشویی معنیدار میباشد
چند متغیّره (مانوا) نشان میدهد که تفاوت میانگین دو گروه عادی و در
،)p>0/001(  با توجه به مقدار آماره.حال طالق از نظر آماری معنیدار است
نتیجه میگیریم که بین میانگین نمرات دو گروه زوجین عادی و در حال
 تعارض زناشویی و بخشش تفاوت،طالق در متغیّرهای رضایت زناشویی
معنیداری وجود دارد همچنین در مؤلفههای استحکام خانواده بین میانگین
زوجین عادی و در حال طالق با توجه به سطح معنیداری
 همچنین در مؤلفههای بخشودگی.)تفاوت معنیداری وجود داردp>0/001(
بین میانگین زوجین عادی و در حال طالق با توجه به سطح معنیداری
 گروه عادی: نتایج نشان داد که.) تفاوت معنیداری مشاهده شدp>0/001(
 تعارض زناشویی و بخشش بیشتر از،از لحاظ متغیرهای رضایت زناشویی
گروه در حال طالق میباشد و مؤلفههای استحکام خانواده و مؤلفههای
.بخشودگی در زوجین عادی بیشتر از زوجین در حال طالق است

. زوجین، بخشش،  تعارض زناشویی، رضایت زناشویی:واژگان کلیدی

 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی. 
 کارشناس ارشد مشاوره خانواده. 
 دانشجوی دکترا مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی. 
) کارشناس ارشد روان شناسی عمومی( نویسنده مسئول. 
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خانواده ،سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد تک تک افراد جامعه ،نقش مهمی
دارد .تالش برای استحکام خانواده و سالمت آن ،زمینه سالمت و سعادت عمومی را فراهم میسازد .چگونگی روابط و
دادوستد عاطفی اعضای خانواده بهویژه زن و شوهر از مهمترین شناسههای سالمت و موفقیّت خانواده و یا ضعف و
ناکارآمدی آن است .دستیابی به این هدف (استحکام خانواده) ،نیازمند کوشش زن و شوهر و شناسایی عوامل تحکیم
روابط و موانع آن است (نوری .)1389 ،در اینجا منظور از استحکام خانواده دو مؤلفهی رضایت زناشویی و عدم تعارض
زناشویی میباشد .عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تأثیر میگذارند که از جمله آنها بخشش میان زوجین
است.
بخشش ،دیگر گزینۀ مطرح در این زمینه است .بخشودن طرف مقابل برای تخطیها و تخلفهایی که صورت داده
یک وسیله قوی و توانمند برای خاتمه دادن به یک رابطهی مختل شده یا دردناک میباشد و شرایط را برای آشتی و
مصالحه با فرد خطاکار را بهوجود میآورد (فینچام.)2004 ،
در یکی از معتبرترین تعاریف بخشودگی بهعنوان «تغییر میانفردی و اجتماعی مثبت در مقابل خطایی که در حوزه
میانفردی قرار دارد» (آلمند ،امبرگ ،زیمپریچ و فیچام2007 ،؛ فینچام ،هال و بیچ2006 ،؛ لیچ و الرک 2004 ،و
ورثینگتون )2005 ،این تعریف به تغییراتی اطالق میشود که میتواند تنها دربرگیرندهی کاهش در حساسیت منفی و
یا دربرگیرندهی کاهش احساسات منفی همراه با افزایش احساسات مثبت باشد .در هر دو صورت این تغییر یک تغییر
مثبت اجتماعی است که هدفش ایجاد تعامالت اجتماعی مثبتتر است .بخشودگی عبارت از ویژگیای است که در اثر
آن شخصی که در روابط بینفردی 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 میشود تا بتواند دوباره اعتمادسازی نماید (مک
کالو و ویتولیت2001 ،1؛ بهنقل از مالتبی ،وود ،دی و کان.)2008 ،
بخشش واکنشی است که اجازه میدهد ،با وجود اشتباهات ،خیانتها یا شکستها رابطه ادامه یابد (فینچام.)2000 ،
گوردون )2000( 2مطرح کرد که بخشش در موقعیّتهایی که تعهدات زناشویی یا استانداردهای رابطه زیر پا گذاشته
میشود ،اهمیّت دارد .پژوهشها نشان میدهد که بین بخشش و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد (ترزا ،ماری،
وینسونئو،گنوایو ،نوت ،فیلیو و همکاران.)2003 ،
پژوهشهای زیادی اثربخشی مداخله بخشودگی بر ابعاد مختلف رابطه زناشویی و از آن جمله اثربخشی مداخله
بخشودگی بر تعارض زناشویی را مورد بررسی قرار دادهاند .برای نمونه ،فینچام ،پلیری و رگالیا ( )2002در پژوهشی به
بررسی نقش روابط زوجین بر ارتقاء سطح بخشودگی توسط آنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیّت روابط
و بخشودگی رابطه وجود دارد و همدلی ،بخشودگی مردان را و اسناد مسئولیّت ،بخشودگی زنان را پیشبینی میکند.
همچنین فینچام و بیچ ( )2002در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیدهاند که بخشودگی در زوجین ،کیفیّت مراقبت از
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روش
تحقیق حاضر ،پیرو طرحی از نوع علّی – مقایسهای میباشد که در آن به مقایسه متغیّرهای گذشت و استحکام خانواده
در دو گروه زوجین عادی و در حال طالق پرداخته است .جامعهی آماری ،شامل کلیهی زوجین دارای زندگی عادی و در
حال طالق شهر کرمانشاه از آذر تا اردیبهشت ماه سال  1392میباشد.با توجه به اینکه مقایسه بین دو گروه مدنظر بوده
است ،در کل  75زوج ،نمونه مربوط به زوجین در حال طالق و  75زوج ،مربوط به زوجین عادی مورد بررسی قرار
گرفتند .زوجین عادی بهصورت در دسترس و همگن با زوجین در حال طالق از لحاظ سن ،میزان تحصیالت ،شغل،
تعداد فرزند و مدت ازدواج انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش از پرسشنامههای تعارضات
زناشویی و رضایت زناشویی اینریچ برای گردآوری دادههای استحکام خانواده ،و پرسشنامه صمیمیّت زناشویی تامپسون
و پرسشنامه بخشودگی احتشام زاده و همکاران استفاده شد .داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS19
و روش های آماری فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد برای یافتههای توصیفی و  tتک نمونهای و تحلیل واریانس چند
متغیّره (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ابزار

پرسشنامهی تعارضات زناشویی .در سال  1375بر اساس تجارب بالینی در ایران ساخته شده است .این پرسشنامه
 42سؤالی است و برای سنجش تعارضهای زن و شوهری استفاده میشود .این پرسشنامه هفت بُعد از تعارضات
زناشویی را میسنجد که عبارتنداز :کاهش همکاری ،رابطه جنسی ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش جلب حمایت
فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن
امور مالی از یکدیگر .ضریب پایایی برای کل پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/53و  0/80و از
طریق بازآزمایی  0/92و برای  7خرده مقیاس آن از این قرار است ،0/81 ،0/65 ،0/81 ،0/74 ،0/60 ،0/73 :و  0/69به-
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یکدیگر ،ارتباط ،پرخاشگری و رضایت زناشویی را پیشبینی میکند .شاکلفورد ،بسر و گوئتز ( )2010نشان دادند که
درک همسر با رضایت زناشویی و کاهش اثرات استرس رابطهی مستقیم و مثبت دارد.
باباپور خیرالدین ( ،)1390به تعیین اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر افزایش رضایت و صمیمیّت زناشویی
زوجین جانباز شیمیایی پرداختند .نتایج نشا داد که آموزش درمان شناختی – رفتاری ،بهطور معناداری میزان رضایت و
صمیمیّت زناشویی را در گروه آزمایشی افزایش داد.
با وجود آمار زیاد طالق تعجبآور نیست که دانشمندان علوم اجتماعی مشتاقانه در پی پاسخ به این سؤال هستند که
«راز ماندگاری زوجها چیست؟ » پژوهشها تأکید دارند عدم صمیمیّت زناشویی و تعارض زناشویی مخرب ،از جمله
خطرسازترین عوامل در بیشتر اختالالت و آسیبهای روانشناختی بهحساب میآیند (از جمله کوی ،وات ،وست،
هاوکینز ،آسارنو ،مارکمن و همکاران  .)1993 ،با این وجود معدود پژوهشهایی به مقایسه این سازهها در زوجین عادی و
در حال طالق پرداختهاند.
حال آنکه با توجه به مطالب مطرح شده در باال ،پژوهشگر درصدد آن است که به این سؤال اساسی پاسخ دهد که:
آیا تفاوتی میان زوجین عادی و در حال طالق از لحاظ گذشت و استحکام خانواده وجود دارد؟
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پرسشنامه رضایت زناشویی .این پرسشنامه بهعنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعدد
مورد استفاده قرار گرفته است .فورز و السون ( )1992با استفاده از نمونهگیری تصادفی در تحقیق ملی با  5039زوج
نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه میتوان با دقت  95 -85درصد بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز
قائل شد .این پرسشنامه ابعاد نقشهای زن و مرد ،ازدواج و فرزندان و مسائل زوجین  ،رضایت زناشویی ،مسائل
شخصی ،اوقات فراغت با دوستان و اقوام و روابط جنسی را میسنجد.
این پرسشنامه توسط ثنایی و همکاران ترجمه شد .پرسشنامه زوجی اینریچ توسط دیوید السون و امی السون در
سال  2000روی  25501زوج متأهل اجرا شد .این مقیاس یک اندازهگیری کلی از روابط زناشویی شامل تحریف
آرمانی ،1رضایت زناشویی ،2مسائل شخصیتی ،3ارتباطات ،4حل تعارض ،5مدیریت مالی ،6فعالیتهای اوقات فراغت،7
رابطه جنسی ،8فرزندان و فرزندپروری ،9خانواده و دوستان ،10نقشهای مساوات طلبی مربوط به زن و مرد ،11جهت-
گیری مذهبی ،12همبستگی زوجها 13و تغییرات زناشویی 14را شامل میشود .مقیاسهای این پرسشنامه شامل:
تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی ،ارتباطات ،حل تعارض میباشد .این پرسشنامه در سال  2000روی  25501زوج
متأهل اجرا شد .ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاسهای رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل تعارض و تحریف
آرمانی بهترتیب از این قرار است  0/83 ، 0/84 ،0/80 ،0/86و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه برای هر خرده آزمون به-
ترتیب  0/92 ،0/90 ،0/81 ،0/86بوده است و ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش آسوده ( )1389با تعداد  365زوج
( 730نفر) بهترتیب برابر با ( 0/68با حذف سؤال  24آلفا  0/78میشود) ،0/62 ،0/78 ،و  0/77به دست آمد.و ضریب
آلفای پرسشنامه در پژوهش اینجانب  0/97و خرده مقیاسهای آن بهترتیب  0/75 ،0/95 ،0/95و  0/95بهدست
آمد.

1-Idealistic

Distortion
Marital Satisfaction
3- Personality Issues
4- Communication
5- Conflict Resolution
6- Financial Management
1- Leisure Activitis
2- Sexual Relationship
3- Children & Parenting
4- Family & Friends
5- Equalitarian Roles
6- Religious Orientation
7- Marital Cohesion
8- Marital Change
2-
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دست آمده نمایانگر پایایی مناسب آن در جامعه ایرانی میباشد و همچنین ضریب پایایی در پژوهش اینجانب برای
کل پرسشنامه  0/97و برای خرده مقیاسهای آن بهترتیب  0/63 ،0/94 ،0/87 ،0/95 ،0/91 ،0/94و  0/68شد که
این پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است.
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پرسشنامه بخشش .این مقیاس یک ابزار  25سؤالی است که برای سنجیدن بخشش بینفردی توسط احتشام زاده،

یافتهها
در جدول شماره یک میانگین و انحراف معیار متغیّرهای تحقیق در دو گروه زوجین عادی و در حال طالق ارائه شده
است.
جدول.1
میانگین و انحراف معیار متغیّرهای رضایت زناشویی ،تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طالق
وضعیت
عادی

متغیر

مرد

درحال طالق
زن

زن

مرد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

176.40

14.08

174.50

5.49

99.37

13.57

93.37

13.79

رضایت زناشویی

.142.40

13.30

136.86

16.30

77.58

9.38

68.42

8.32

بخشش

84.32

9.87

81.12

11.79

46.90

11.03

38.86

9.24

عدم تعارض
زناشویی

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مردان گروه عادی در مؤلفهی عدم تعارض زناشویی ()176/40
بیشترین میانگین ،و با انحراف معیار ( )14/08میباشند و زنان گروه در حال طالق با رضایت زناشویی ()68/42
کمترین میانگین و انحراف معیار ( )8/32را و زنان گروه زوجین در حال طالق در متغیّر بخشش ( )38/86کمترین
میانگین را دارند.
در این قسمت به بررسی یافتههای استنباطی این پژوهش میپردازیم .در ابتدا  tتک نمونهای مورد بررسی قرار
گرفت و سپس در قابلیّت تحلیل واریانس از آزمون تحلیل واریانس چند متغیّره ( )MANOVAاستفاده شد و
سپس نتایج تحلیل واریانس در زوجین عادی و در حال طالق مورد بررسی قرار گرفت.
9-

Casta

- Mc Crae

10
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احدی ،عنایتی ،و حیدری در سال  1389تدوین شده است .این مقیاس ابتدا روی  400نفر ( 237زن و  163مرد) از
دانشجویان دانشگاه اهواز اجرا شد .بهمنظور سنجش روایی مقیاس بخشش بینفردی ،از اجرای همزمان آن با خرده
مقیاس بخشش در خانواده اصلی ( FFSپوالرد و همکاران ،)1998 ،خورده مقیاس توافقپذیری از پرسشنامه پنج
عاملی شخصیت ( FFI-NEOکاستا 1و مک کری )1992 ،2و مقیاس پرخاشگری اهواز ( AAIزاهدیفر و همکاران،
 )1379استفاده شد .ضریب بازآزمایی برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای آن بهترتیب برابر  0/68 ،0/70 ،0/71و
 0/58میباشد و ضریب آلفای پرسشنامه برای مقیاس کل و خرده مقیاسهای آن بهترتیب 0/57 ،0/66 ،0/77 ،0/80
میباشد و در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای بهدست آمده برای کل پرسشنامه  0/98و خرده مقیاسهای آن به ترتیب
 0/91 ،0/96و  0/95میباشد.
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جداول زیر از طریق آزمون  tتک نمونهای بهدست آمد:

جدول .2
آزمون  tتک نمونهای بخشش
شاخص

میانگین

t

درجه آزادی

معنیداری

تفاوت میانگین

بخشودگی5

2/50

-9/37

299

0/00

-0/491

جدول  2نشان میدهد که میانگین کل نمرات بخشودگی با توجه به ( )p>0/001بهطور معنیداری باالتر از
میانگین است.
دوم :وضعیت استحکام خانواده در زوجین چگونه است؟
جدول.3
آزمون  tتک نمونهای استحکام خانواده
شاخص

میانگین

t

درجه آزادی

معنیداری

تفاوت میانگین

استحکام خانواده

3/14

2/49

299

0/13

0/143

همانطور که از جدول 3مشاهده میشود ،به دلیل آنکه سطح معنیداری مشاهده شده ( )P>0/13میباشد،
تفاوت آماری معنیداری را در میانگین کل نشان نمیدهد.
جدول .4
نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیّره بر مؤلفههای استحکام خانواده در زوجین عادی و در حال طالق
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

توان آزمون

تعارض زناشویی

464841/60

1

464841/60

2222/87

0/001

0/88

رضایت زناشویی

329942/00

1

329942/00

1953/08

0/001

0/86

بخشش

117929/01

1

117929/01

1471/55

0/001

0/83

مطابق مندرجات جدول  4چنین استنباط میشود که تفاوت گروههای مورد مطالعه (زوجین عادی و در حال
طالق) در زیر مؤلفههای استحکام خانواده و بخشش در سطح ( (p> 0/001معنیدار است و زوجین عادی مؤلفه
های استحکام خانواده بیشتری نسبت به زوجین در حال طالق دارند.
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بحث و نتیجهگیری
صورت گرفت .یافتهها حاکی از تفاوت معنادار در متغیرهای مذکور در دو گروه مورد بررسی بود .نتایج بهدست
آمده نشان داد که میانگین نمرات رضایت زناشویی ،تعارض زناشویی و گذشت در بین دو گروه تفاوت معنیداری
دارد .به نحوی که هر یک از متغیرهای رضایت زناشویی ،تعارض زناشویی و گذشت در زوجین عادی بیشتر از
زوجین در حال طالق است.
نتایج بهدست آمده نشان داد میانگین کل نمرات بخشش و مؤلفههای آن دارای تفاوت معنیداری است ،از
پژوهشهای مشابه با پژوهش حاضر میتوان به پژوهش جکسون (1998؛ بهنقل از خدایاری فرد )1381 ،تأثیر
بخشش را بر صمیمیّت و اعتماد در روابط زناشویی ،دریافت که بهکار بردن بخشش در روابط جاری تأثیر معنی-
داری در میزان اعتماد و صمیمیّت در روابط میانفردی دارد ،اشاره کرد.
همچنین این یافتهها با نتایج پژوهش گوردون ،بوکوم و اسنیدر ( )2009که نشان داده است ،بخشودگی زوجها به-
صورت معنیداری با رضایت زناشویی و عملکرد زوجها در زندگی رابطه دارد همسو میباشد که در پژوهش حاضر
رضایت زناشویی یکی از مؤلفه های استحکام خانواده است.
نتایج پژوهش فینچام و همکاران ( ) 2007نشان داد که زنانی که در عامل بخشودگی نمره باالیی داشتند،
همسران آنها میزان تعارضات کم تری را گزارش کردند.در این پژوهش نیز ،علت کاهش تعارضات زناشویی را باال
بودن میزان بخشودگی زوجین میداند و از آنجایی که تعارض زناشویی یکی از مؤلفههای استحکام خانواده در
پژوهش حاضر میباشد ،پژوهش حاضر با پژوهش فینچام و همکاران همسو بود.
همچنین سپاه منصور و مظاهری ( )1385در تحقیقی با عنوان مقایسه مؤلفههای صمیمیّت بین افراد متأهل
دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی ،که بر روی  50زوج مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاورهای انجام شده
بود ،مطرح کردند که افزایش صمیمیّت و لذت در تعامالت زوجین میتواند موجب رضایت بیشتر در روابط
زناشویی گردد.
افشاری منفرد ( )1381در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت صمیمیّت و محبّت زناشویی از بین گروهی از
زوجین شهر تهران به این نتیجه رسید که کاهش صمیمیّت و محبّت به هم ،موجب طالق و ازدواج مجدد و عدم
رضایت زناشویی می شود ،همچنان که در پژوهش حاضر نیز ،میزان صمیمیّت زناشویی در زوجین عادی بیشتر از
زوجین در حال طالق گزارش گردید.
چندین مطالعه دیگر ،ارتباط مثبت میان رضایت زناشویی و بخشش را نشان دادند (فینچام ،2000 ،کاچدورین
و همکاران2004 ،؛ پالیری و همکاران .)2005 ،اگرچه ساز و کار زیر بنایی ارتباط میان بخشش و رضایت نامعلوم
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است ،مک کالو ( )1998پیشنهاد کرد اعتراف و معذرت خواهی در روابط صمیمانه منجر به افزایش احتمال
در خصوص تبیین این یافته ،مبنی بر بیش تر بودن میزان صمیمیّت ،گذشت و استحکام خانواده در زوجین عادی
نسبت به زوجین در حال طالق میتوان عنوان کرد که یکی از مهمترین عوامل زندگی زناشویی موفق وجود
صمیمیّت زناشویی است .فردی که میزان صمیمیّت باالتری را تجربه میکند قادر است خود را به شیوه مطلوب-
تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شیوه مؤثرتری به شریک و همسر خود ابراز کند .رضایت زناشویی
میتواند در زوجهایی که میزان صمیمیّت باالتری دارند ،بیشتر باشد (پاتریک ،سلز ،گیوردانو و فولراد ،)2007 ،و
بهعبارتی ،زوجهایی که صمیمیّت باالتری دارند قابلیّت بیشتری در میزان بخشش خطاهای یکدیگر داشته باشند و
در نتیجه میزان تعارض کم تری را گزارش خواهند نمود .در حالی که بخشش ابزاری مهم برای حفظ روابط پایدار و
دراز مدت است (ریپلی .)2002 ،بخشش به زوجها برای مقابله با مشکالت موجود و پیشگیری از بروز آنها در
آینده کمک میکند ورثینگتون و دیبالسیو .)1990 ،در مقابل ،زوجین در حال طالق ،اکثراً یکی از مهمترین دالیل
برای درخواست طالق خود را بیتوجهی یا کم توجهی همسر و بهعبارتی صمیمیّت کم ،و روابط سرد و عاری از
محبّت و صمیمیّت اعالم میکنند.
در تبیین این نتایج می توان گفت که چنین همسرانی در رابطه با یکدیگر صمیمیت نداشته ،نمی توانند برای
ارضای نیازهای خود بر دیگری ( همسرش) تکیه کنند و از رابطه شان لذت نمی برند .نیاز به صمیمیت و ارزشمند
بودن بین زن و شوهر ارضا نمی -شود و زوجین در جریان ارتباط خود و به هنگام بروز مشکالت حامی یکدیگر
نیستند .با وجود اینکه تمامی ازدواج ها به نوعی سرخوردگی را تجربه می کنند اما بسیاری از این ازدواج ها با
کیفیت پایین ادامه یافته و زندگی متأهلی بی ثباتی را تشکیل می دهند که متمایل به فروپاشی است و اگرچه
ممکن است لزوم ًا به طالق منجر نشود ولی مسلم ًا با فراوانی افکار و تصورات درباره جدایی همراه خواهد بود.
فرسودگی زمانی ظاهر می شود که زوج متوجه می شوند با وجود تمام تالشی که کرده اند ،این رابطه به زندگی
شان هیج معنا و مفهوم خاصی نداده و هرگز نخواهد داد .انباشته شدن فشارهای روانی تضعیف کننده عشق،
افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمع شدن رنجش های کوچک به بروز فرسودگی کمک می کند  .از آنجا
که افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی ،قادر به برقراری روابط عمیق و صمیمی با یکدیگر نیستند ،بنابراین
از ارتباط زناشویی خود رضایت پایین تری دارند و تعارض های میان فردی بیشتری را به خصوص در رابطه با
همسر خود تجربه می کنند که خود یک عامل قوی و زمینه ساز برای فرسودگی زناشویی است.
براساس نتایج مؤلفههای استحکام خانواده و مؤلفههای بخشش در دو گروه زوجین تفاوت معنیداری یافت شد به-
نحوی که میانگین مؤلفههای استحکام خانواده و مؤلفههای بخشش در زوجین عادی بیشتر از زوجین در حال
طالق یافت شد .همچنین همراه با بررسی پژوهشهای مطرح شده ،صحهای بر این حقیقت است که گذشت و
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استحکام در خانواده ،از جمله مهمترین ارکان زندگی انسانها ،نقش مهمی در روابط زناشویی داشته و عدم توجه
در راستای نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد در پژوهشهای بعدی در انتخاب زوجین معیارهایی همچون
سطح سواد باالتر از دیپلم ،داشتن حداقل  2سال سابقه زندگی مشترک و داشتن حداقل یک فرزند لحاظ گردد.در
طرحهای پژوهشی آینده این پژوهش در استانهای مختلف انجام گردد و مورد مقایسه قرار گیرد .همچنین
پیشنهاد میشود اثربخشی صمیمیت و گذشت بر روی زوجین دارای تعارض زناشویی کار شود و نیزدر آموزشهای
پیش از ازدواج تمرینها و مهارتهای گذشت و صمیمیت به زوجین آموزش داده شود.
سپاس و قدردانی .نویسندگان مقاله مذکور از کلیه زوجین شرکت کننده در پژوهش کمال تشکر و قدردانی را
دارند.
منابع
فشاری منفرد ،زهرا ،1381 ،بررسی وضعیت زناشویی در بین گروهی از زوجین شهر تهران ،دومین کنگره روان-
شناسی بالینی ایران ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
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