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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی در میان کارمندان 
دانشگاه آزاد اسال می شهر اهواز بود. نمونه شامل 186 نفر از کارمندان بود که به روش نمونه گیری طبقه ای در 
سال 1390 انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها دربرگیرنده پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده، مقیاس 
عشق استرنبرگ، مقیاس صمیمیت و پرسشنامه رضایت زناشویی بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. نتایج 
)r=0/72( تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار

وجود دارد. همچنین بین صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار )r=0/40(و میان عشق و رضایت 
زناشویی رابطه مثبت معنی دار )r=0/78( بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی چندگانه نیز حاکی از 
وجود رابطه چندگانه میان بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی بوده و بخشودگی بهترین پیش بینی 
 p>0/0001 کننده میزان رضایت زناشویی زوجین گزارش شد. سطح معنی داری فرضیه ها در تحقیق حاضر

در نظر گرفته شد.
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مقدمه
خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از 
جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به 
همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی 
و عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء 
آنها و تجهیز شدن به تکنیك های شناخت تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر  می باشد. 
رضایت یك فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب  می شود و رضایت 
از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی 

و معنوی جامعه خواهد شد )عدالتی و ردزوان2010،1(.
رضایت زناشویی2 یك ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. 
رضایت زناشویی  می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود 
بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد.  می توان رضایت زناشویی را به عنوان 
یك موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود بوجود ن می آید بلکه مستلزم تالش هر 
دو زوج است. به ویژه در سالهای اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض 

بیشترین خطر قرار دارند )احمدی، نبی پور، کیمیایی و افضلی ،2010(.
رضایت زناشویی به شادی و لذت از روابط میان زوجها مرتبط است. رضایت زناشویی به معنای 
بیان  می کنند که رضایت  از ازدواج است.کاپالن و مادوکس3 )2002(  داشتن احساس مطلوب 
زناشویی یك تجربه شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه 

زناشویی قابل ارزیابی است. آنها باور دارند که رضایت زناشویی به انتظارات افراد بستگی دارد.
برای چندین دهه است که رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار  می گیرد. محققان به هنگام مطالعه 
رضایت زناشویی در طول دوران ازدواج دریافتند که تمایل به پیروی از مسیرU شکل دارد. در 
بعد روبه  تا 20 سال  افزایش  می یابد و در طی 10  اولیه ازدواج ، رضایت زناشویی  طی مراحل 
بیشتری برای  اینکه فرزندان خانه را ترک  می کنند، زوجین مجال  از  کاهش  می گذارد و بعد 
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 محك می در زمینه 
این تغییر ارائه نداده اند. این کاهش میزان رضایت زناشویی غالباً 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 بازنشستگی)هابر4، ناوارو5، 

1. Edalati & Redzuan
2. Marital Satifaction
3. Kaplan & Maddux
4. Huber
5. Navarro



59 یافته های نو در روان شناسی

ومبل1 ومام2010،2(.
در روابط زناشویی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر  می شود. بخشودگی3 یکی 
از مهمترین عوامل مؤثر در رضایت زناشویی محسوب  می شود. بخشودگی به شکل های مختلفی 
تعریف شده است. در یکی از معتبرترین تعاریف بخشودگی به عنوان "تغییر میان فردی و اجتماعی 
مثبت در مقابل خطایی که در حوزه میان فردی قرار دارد" بیان شده است )آلمند4، امبرگ5، زیمپریچ6 
و فینچام2007،7، فینچام، هال8 و بیچ2006،9؛لیچ10 و الرک2004،11؛ ورتینگتون2005،12؛ فینچام، هال 
و بیچ، 2006؛ آلمند، امبرگ، زیمبریچ و فینچام، 2007(. این تعریف به تغییراتی اطالق  می شود 
که  می تواند تنها دربرگیرنده کاهش در احساسات منفی و یا دربرگیرنده کاهش 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.
و  زناشویی  رابطه  و کیفیت  میان هتك حرمت  رابطه  باشد،  به بخشش  قادر  فرد  هنگا می که 
رضایت زناشویی ضعیف، تعدیل شود. هتك حرمت  می تواند تأثیرات منفی بر روابط و رضایت 
زناشویی و همچنین بر فرد و خانواده داشته باشد. توانایی بخشش همسر  می تواند به عامل پابرجایی 
رابطه و افزایش رضایت زناشویی منجر گردد )باکوس، 2009(. افرادی که قادر به بخشش همسر 
خود هستند اعتقاد بر تقدس رابطه زناشویی خود دارند و این توانایی بخشش همسر به استحکام بیشتر 

رابطه زناشویی و افزایش رضایت زناشویی  می انجامد )ماگیار، 2001(
یکی دیگر از عناوینی که  می تواند بر رضایت زناشویی مؤثر باشد صمیمیت13 است. صمیمیت به 
عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف  می شود . اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن 
حاکی ار آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه 
برقرار کند. صمیمیت را  می توان به عنوان توانایی"شناخت خود"در حضور دیگران دانست که 
خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری است. 
مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزشها و ایده ها ، 
فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن 
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به شیوه مطلوب  باالتری را تجربه  می کند قادر است خود را  است. فردی که میزان صمیمیت 
ابراز  به شریك و همسر خود  مؤثرتری  به شکل  را  نیازهای خود  و  روابط عرضه کند  تری در 
کند. رضایت زناشویی  می تواند در زوجهایی که میزان صمیمیت باالتری دارند،  بیشتر باشد یا به 
عبارتی، زوج هایی که صمیمیت باالتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت 
و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشد و در نتیجه رضایت زناشویی باالتری را تجربه کنند 

)پاتریك1، سلز2، گیوردانو3 و تولراد2007،4(.
عامل مؤثر دیگر بر میزان رضایت زناشویی، عشق است. عشق یك احساس شدید عاطفی است 
که معموال نسبت به جنس مخالف صورت  می گیرد و به صورت پنهان و آشکار ابراز  می شود. 
این احساس به مرور زمان و با کمك تصویرسازی ذهنی شدت بیشتری  می یابد، به گونه ای که 
کارکرد روانی فرد دست خوش ناهماهنگی  می شود و عملکرد روزانه را مختل  می کند. عشق 
در واقع یکی از عوامل بسیار مؤثر بر میزان رضایت زوجین است و پابرجایی و استحکام بیشتر بنیاد 
خانواده کمك  می کند. بسیاری از افراد عشق را به عنوان پایه روابط زناشویی درنظر  می گیرند 

)اسودو و آرون،2009(.
است.  همراه  زناشویی  رابطه  باالی  کیفیت  با  بخشودگی  که  هستند  آن  از  حاکی  پژوهش ها 
تر  اند رابطه زناشویی خود را مقدس  را بخشیده  افرادی که همسر خود  ماگیار)2001( دریافت 
از گذشته ارزیابی  می کنند. توانایی بخشش همسر  می تواند به عامل پابرجایی رابطه و افزایش 

رضایت زناشویی منجر گردد.
فینچام و همکاران)2006( در پژوهشی بخشودگی را در حوزه روابط زناشویی مورد بررسی قرار 
دادند. نمونه شامل 154 زوج متأهل بودند که پرسش نامه بخشودگی را تکمیل نمودند، مشخص 
شد که زوج ها در مراحل اولیه بخشودگی ) مانند تجربه سردرگمی، کناره گیری از همسر، تالفی 
جویی( سطوح پایین تری از کیفیت رابطه زناشویی را گزارش دادند، در حالی که زوج هایی که 
در مراحل نهایی بخشودگی قرار داشتند)مانند فرونشانی خشم، تجربه هیجانی مثبت نسبت به همسر( 

سطوح باالتری از کیفیت رابطه زناشویی را نشان دادند.
رضایت  کیفیت  و  بخشودگی  بی حرمتی،  میان  رابطه  بررسی  به  باکوس)2009(  پژوهشی  در 
زناشویی در دوران بارداری پرداخت. نمونه شامل 178 زوج متأهل در شرق میانه بود. تحلیل ها 
نشان داد که بی حرمتی با گزارش سطوح پایین تری از رضایت زناشویی در زنان همراه بود. کیفیت 
رابطه زناشویی که شامل رضایت زناشویی و عشق  می شود با بخشودگی همسر هم در زنان و هم 

در مردان مرتبط بود.
در زمینه عشق و رابطه آن با رضایت زناشویی تحقیقاتی صورت گرفته، برادور5)2008( به بررسی 
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ارتباط بین دانش و نگرش جنسی و همچنین رفتارهای دانشجویان دانشگاه بر اساس روش آموزش 
جنسی که آنها در دوره دبیرستان دریافت میکنند پرداخت. نتایج نشان داد تفاوتهای آماری قابل 
توجهی در دانش، نگرش و رفتار جنسی دانشجویان بر اساس نوع آموزش جنسی آموخته شده 
مشاهده نشد. نتایج حاکی از آن بود که باید تحقیق بیشتر در این زمینه صورت گیرد و همچنین این 

ضرورت وجود دارد که برنامه های آموزشی جنسی رایج مدارس مجدداً بازسازی شوند.
آوربك، کمپ واینگلز1)2007( مؤلفه های عشق)صمیمیت، هوس و تعهد( را در رابطه عاشقانه 
بررسی کردند. نمونه پژوهش 435 نفر بود. آنها دریافتند که: 1( بین صمیمیت و رضایت از رابطه، 
رابطه ی مثبت وجود دارد 2( بین هوس و رضایت از رابطه، رابطه مثبت وجود دارد 3( بین تعهد 
و رضایت از رابطه، رابطه ای مثبت وجود دارد 4( تحلیل رگرسیون نشان داد بین هر سه مؤلفه 

عشق)صمیمیت، هوس، تعهد( و تداوم رابطه عاشقانه، رابطه مثبت وجود دارد.
وایت، هندریك و هندریك2)2004( در یك پژوهش ویژگیهای شخصیتی و سازه های)عشق، 
رضایت از رابطه و صمیمیت( را بر روی 196 دانشجوی دختر و پسر رشته روانشناسی دانشگاه 
امریکا با ملیت های مختلف)آفریقایی، امریکایی، اسپانیایی و آسیایی( بررسی کردند. آنها دریافتند 
که بین برونگرایی، توافق پذیری با صمیمیت رابطه مثبت وجود دارد و بین باز بودن نسبت به تجربه 

و سازه های رابطه)عشق، رضایت از رابطه و صمیمیت( رابطه منفی وجود دارد.
در زمینه صمیمیت و رابطه آن با رضایت زناشویی نیز تحقیقاتی انجام شده است. ایکرت)2009( 
در مطالعه ای به بررسی رابطه میان صمیمیت، انرژی روانی )لیبیدو(، نشانه های افسردگی و رضایت 
زناشویی در دوران پس از زایمان در زوج ها پرداخت. نمونه تحقیق وی شامل 21 زوجی بود که 
بین 6 تا 24 هفته از تولد نوزاد آن ها  می گذشت. طرح تحقیق غیر آزمایشی و مقطعی بود. نتایج 
حاکی از آن بود که صمیمیت، رابطه مثبت معنی داری با میزان رضایت زناشویی دارد. از سوی 
دیگر با وجود اینکه انرژی روانی زنان نسبت به مردان پایین تر بود، صمیمیت باال قادر بود تأثیر منفی 

انرژی روانی پایین را بر رضایت زناشویی کاهش دهد.
سیونیلی و همکاران3 )2008( در پژوهش تأثیر سنگینی بار مسئولیت بر روی صمیمیت جنسی 
و رضایت زناشویی در زوجهای آلزایمر را مورد بررسی قرار دادند. نمونه شامل 100 نفر شرکت 
کننده دارای همسر مبتال به آلزایمر)33مرد و 67 زن( ، با دامنه سنی 55تا 85 سال را مورد مطالعه قرار 
دادند. یافته ها حاکی از آن بود که میان گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان صمیمیت و رضایت 
زناشویی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میان رضایت زناشویی و صمیمیت 
رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و سنگینی بار مسئولیت نیز رابطه منفی معنی دار با صمیمیت و 

رضایت زناشویی دارد.
در پژوهشی دیگر دان هام )2008( به مطالعه رابطه میان مهارت هیجانی، صمیمیت و رضایت 
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زناشویی پرداخت. نمونه دربر گیرنده 132 زوج متأهل آفریقایی آمریکایی تبار بود. نتایج نشان داد 
که مهارتهای هیجانی از طریق تأثیرشان بر صمیمیت، رضایت زناشویی را متأثر  می سازد. همچنین 

نتایج حاکی از رابطه مثبت معنی دار میان مهارت هیجانی، صمیمیت و رضایت زناشویی بود.
پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه متغیرهای بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی 
در جامعه کارمندان دانشگاه آزاد اسال می واحد اهواز  می باشد. هدف از انجام این تحقیق پاسخ 
به این پرسش است که آیا بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه 

آزاد اسال می واحد اهواز رابطه دارد؟

فرضیه های تحقیق
بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.

بین عشق و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.
بین صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

بخشودگی، صمیمیت و عشق با رضایت زناشویی رابطه چندگانه دارد.

روش پژوهش
 جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارمندان دانشگاه آزاد اسال می واحد اهواز در سال 1390 
بود. نمونه این تحقیق مشتمل بر 186نفر از جامعه مذکور  می باشد که برای انتخاب آنها از روش 
نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. بدین طریق که ابتدا قسمتهایی که کارمندان در آنجا مشغول 
به کار هستند مشخص گردید و به صورت تصادفی، افراد از آن قسمتها به عنوان آزمودنی انتخاب 
شدند. برای تعیین نمونه طبق جدول مورگان )1984(، در یك جامعه آماری به تعداد سیصدوچهل 

نفری )کل کارمندان دانشگاه آزاد اهواز در سال 1390( 186 نفر استفاده  می شود.

ابزارهای پژوهش
زناشویی  رضایت  پرسشنامه  از  نظر  مورد  متغیرهای  گیری  اندازه  منظور  به  پژوهش  این  در 
مقیاس  استرنبرگ،  عشق  مقیاس   ،)1998( خانواده  در  بخشش  سنجش  پرسشنامه  انریچ)1989(، 

صمیمیت )1983 ( استفاده شده است.
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ: این پرسشنامه در سال 1989 توسط اولسون، ساخته شده است و 
شامل 47 ماده خود گزارشی است. هر گزینه شامل یك مقیاس 5 درجه ای است که دامنه آن از 1 تا 

5 مرتب شده است. هرچه نمره فرد بیشتر باشد، میزان رضایت زناشویی وی نیز بیشتر خواهد بود. 
السون1 )1989( ضرایب آلفای کرونباخ را 92%، به دست آوردند. سلیمانیان )1373( پرسشنامه 
رضایت زناشویی را ترجمه و همبستگی درونی آزمون را 95% به دست آمد. همچنین ضریب پایایی 

1. Olson
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آزمون نیز در پژوهش سلیمانیان، به روش آلفای کرونباخ 95% به دست آمد. حیدری ارجلو )1387( 
نیز برای بررسی روایی پرسشنامه رضایت زناشویی، آن را با نمرات استرس همبسته کرد و یك رابطه 
منفی معنی دار )0/30- =( در سطح )0/001( به دست آورد که نشان دهنده ی روایی  مطلوب این 

پرسشنامه است.
در تحقیق حاضر، برای تعیین پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف 

استفاده شد که به ترتیب 0/77و 0/76است که بیانگر ضرایب قابل قبول مقیاس یاد شده  می باشد.
پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده: توسط پوالرد، اندرسون، اندرسون و جنینگز1 )1988( تهیه 
شده است. این پرسشنامه، متشکل از 40 ماده بوده و از دو بخش تشکیل شده است. 20 ماده اول آن 
مربوط به روابط خانواده اصلی و 20 ماده دیگر به روابط زناشویی فعلی مربوط است. نمره گذاری 
پرسشنامه مذکور بر روی یك مقیاس لیکرتی 5 درجه ای، از 1 )هرگز( تا 5 ) تقریباً همیشه( صورت  

می گیرد. کسب نمره باال در این آزمون نشان دهنده میزان بخشش باال است.
پالرد و همکاران )1998(، در تحقیقی بر روی 229 زن و 113 مرد، ضریب آلفای کرونباخ را 0/93 
گزارش کردند. سیف و بهاری )1382(، در مطالعه ای بر روی یك نمونه 766 نفر از متأهلین شهر 
تهران، پایایی کل آزمون را به روش آلفای کرونباخ 0/85 به دست آوردند. پالرد و همکاران )1998( 
برای بررسی روایی پرسشنامه بخشش خانواده، با استفاده از یك نمونه 342 نفری، این پرسشنامه را 
بامقیاس خودمختاری ورتینگتون2 و مقیاس اخالق رابطه ای3 همبسته کردند. نتایج تحلیل نشان داد 
که خرده مقیاس های این پرسشنامه از روایی همگرای مطلوبی برخوردار هستند. همچنین نتایج این 

پژوهش نشان داد که مقیاس بخشش خانواده دارای اعتبار سازه قابل قبولی است.
در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف برای پرسشنامه مذکور به ترتیب 0/85 و 
0/65 به دست آمد که در سطح قابل قبولی قرار داشت. برای تعیین روایی پرسشنامه مذکور نیز، نمره 
مثبت آن، با نمره پرسشنامه بخشودگی بین فردی همبسته گردید و مشخص گردید که همبستگی 
مثبت معنی داری )0/40= ، 0/001< ( بین آنها وجود دارد که بیانگر آن است که پرسشنامه سنجش 

بخشش در خانواده از روایی الزم برخوردار است.
مقیاس  روایی  است  شده  تهیه  بوستون  ایسترن  نورس  دانشگاه  در  عشق  مقیاس  عشق:  مقیاس 
عشق به کمك یك گروه 220 نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه نورس ایسترن در بوستون 
ایاالت متحده با سنین 19 تا 24 سال )سن متوسط : 21 سال تعیین شده است( توسط استرنبرگ 
ساخته شده است و دارای سه خرده مقیاس تعهد، صمیمیت و شهوت است. بخشنده و صالحی نژاد 
)1381( روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد محاسبه قرار داده است. برای روایی این پرسشنامه با 
پرسشنامه های مالک روابط فرد یا خود و دیگران همبسته کرده است. ضریب روایی به دست آمده 
)p>0/0001 و n=100، r=0/43 بود که حاکی از اعتبار قابل قبول آن  می باشد. همچنین برای 

1. Pallard, Anderson, Anderson & Jennings
2. Worthington Autonomy Scale (WAS)
3. Relational Ethics Scale (RES)
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پایایی آزمون از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده که 0/70 و 0/63 بدست آمد.
در پژوهش حاضر ضرایب پایایی به دست آمده به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای 

پرسش نامه عشق 0/92 و 0/86  می باشد که بیانگر پایایی مطلوب پرسش نامه مذکور  می باشد.
مقیاس صمیمیت. این پرسشنامه توسط واکر و تامپسون )1983، به نقل از ثنایی، 1379( تهیه شده 
که دارای 17 ماده است و برای سنجش مهر و صمیمیت تدوین شده است. نمره گذاری مقیاس 
مذکور بر روی یك مقیاس لیکرتی 7 درجه ای، از 1 )هرگز( تا 7 )همیشه( صورت  می گیرد. 
هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر باشد، صمیمیت باالتری را تجربه  می کند. این مقیاس توسط 
ثنایی)1379( ترجمه شده است و ضریب پایایی این پرسشنامه را بر اساس داده ها 100 زوج در 
اصفهان، 0/96 به دست آورد. نعیم )1387( نیز، برای تعیین پایایی مقیاس صمیمیت از دو روش 
آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کرد که به ترتیب برابر 0/96 و 0/96 بیان گر پایایی مطلوب 
مقیاس یاد شده  می باشد. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس مذکور 
0/97 و 0/96 به دست آمد که حاکی از آن است که مقیاس صمیمیت دارای پایایی بسیار خوبی 
است. همچنین روایی این مقیـاس از طریق همبستگی آن با یك سؤال کلی 0/88 به دست آمد 

)p=0/001( که بیانگر روایی باالی آزمون است.

یافته های پژوهش
جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی ساده و همبستگی چندگانه استفاده 
شده است که نتایج آن در جداول 2 تا 4 ارائه شده است. یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای 
تحقیق نیز به صورت میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره در جدول 1 مشاهده  می شود.

فرضیه 1: بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه 2: بین عشق و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه 3: بین صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد

شاخص های آماری/
حداکثرنمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگینمتغیرها

344/99579/987119صمیمیت
20/1142/14474151بخشودگی

596/7447/14298عشق
19/142677/282184رضایت زناشویی

جدول1. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثرنمره در متغیرهای رضایت زناشویی، 
بخشودگی، عشق و صمیمیت در کارمندان
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همانطور که در جدول 2 مشاهده  می شود، ضریب همبستگی بین نمرات بخشودگی و رضایت 
زناشویی 0/72  می باشد که در سطح 0/001 معنی دار است لذا فرضیه اول تأیید  می شود، یعنی 
بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ضریب همبستگی بین عشق 
و رضایت زناشویی 0/78 و همچنین ضریب همبستگی بین صمیمیت و رضایت زناشویی0/40 به 
دست آمد که در سطح معنی داری 0/001 قرار دارد. لذا بین صمیمیت و رضایت زناشویی و عشق 
و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. در نتیجه فرضیه دوم و سوم نیز مورد تأیید 

قرار  می گیرند.
فرضیه 4: بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی رابطه چندگانه دارند.

باتوجه به جدول 3 بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی رابطه چندگانه دارند بنابراین 
فرضیه چهارم مورد تأیید است. طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، ضریب 
همبستگی برای ترکیب خطی متغیرهای پیش بین ) بخشودگی، صمیمیت و عشق( رضایت زناشویی 
کارمندان برابر با 0/87، ضریب تعیین 0/76  می باشد که در سطح 0/0001 معنی دار است. بنابراین 

فرضیه تایید  می شود.

متغیر 
همبستگی متغیر پیش بینمالک

mrچندگانهrsضریب تعیینfنسبت
pاحتمال

ضریب 
رگرسیون1

ضریب 
رگرسیون2

ضریب 
رگرسیون3

رضایت 
0/7230/523F=201/629بخشودگیaزناشویی

P=0/0001

B=0/459
T=10/265
P=0/0001

رضایت 
0/8090/655F=173/899صمیمیتbزناشویی

P=0/0001

B=0/200
T=4/970
P=0/0001

0/364
8/382

0/0001

رضایت 
0/8740/765F=197/088عشقcزناشویی

P=0/0001

B=0/448
T=9/198
P=0/0001

0/555
11/985
0/0001

0/448
9/198

0/0001

جدول 3: ضرایب همبستگی چندگانه میان بخشودگی، عشق و صمیمیت
 با رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با روش ورود مکرر

تعداد نمونهnسطح معنی داری pضریب همبستگیrمتغیر پیش بینمتغیر مالک

0/7230/0001186بخشودگیرضایت زناشویی
0/4050/0001186صمیمیترضایت زناشویی
0/7860/0001186عشقرضایت زناشویی

جدول 2: ضریب همبستگی ساده میان بخشودگی، عشق 
و صمیمیت با رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی
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بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت معنی دار بین بخشودگی و رضایت زناشویی در 
کارمندان ، با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 
رابطه مثبت معنی دار بین بخشودگی و رضایت زناشویی وجود دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با 
یافته های ماگیار )2001(، گوردون1 و باکوم2 )2003(، فینچام و همکاران )2006(، اورتینکال3 و 

وانستینوگن4 )2006(، آلمند و همکاران )2007( و باکوس )2009(، همخوانی دارد.
در این فرضیه  می توان گفت که بخشودگی به عنوان تغییر میان فردی و اجتماعی مثبت در مقابل 
خطایی که در حوزه میان فردی قرار دارد )آلمند و همکاران، 2007؛ فینچام و همکاران، 2006؛ لیچ 
و الرک، 2004 ؛ ورتینگتون،2005 ( تعریف  می شود. با توجه به این تعریف بخشودگی تغییراتی 
را دربر می گیرد که  می تواند با کاهش در احساسات منفی و یا کاهش احساسات منفی همراه با 
افزایش احساسات مثبت همراه باشد. با توجه به نقش بخشودگی در کاستن از احساسات منفی و 
افزایش احساسات مثبت،  می توان دریافت که بخشودگی با کیفیت باالی رابطه زناشویی همراه 
است. هنگا می که فرد قادر به بخشش باشد، رابطه میان هتك حرمت و کیفیت رابطه زناشویی و 
رضایت زناشویی ضعیف، تعدیل  می شود )باکوس، 2009(. افرادی که قادر به بخشش همسر خود 
هستند اعتقاد بر تقدیس رابطه زناشویی خود دارند و این توانایی بخشش همسر به استحکام بیشتر 

رابطه زناشویی و افزایش رضایت زناشویی  می انجامد )ماگیار، 2001(.
فرضیه دوم، نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی، رابطه مثبت معنی داری را بین متغیر صمیمیت 
و رضایت زناشویی، نشان  می دهد. لذا فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار میان صمیمیت و 
رضایت زناشویی تایید  می شود. به عبارتی بین صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین رابطه مثبت 
معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های لیکرت )2009(، دانهام)2008(، 
سیمونیلی و همکاران )2008(، پاتریك و همکاران )2007(، میرگاین5 و کوردووا6)2007(، گریف7 

و مالهرب8)2001( و ... همسو است.
در تبیین این یافته  می توان به این موضوع اشاره کرد که غالبا تئوری های رضایت زناشویی 
دربرگیرنده میزان صمیمیت تجربه شده توسط زوج ها هستند. مفهوم پردازی رایج از صمیمیت 
عبارت است از سطح نزدیکی همسر، اشتراک گذاری ارزشها و ایده ها، فعالیت های مشترک، 
نتیجه زوج های  نوازش کردن، در  نظیر  از یکدیگر و رفتارهای عاطفی  روابط جنسی، شناخت 
صمی می از رضایت زناشویی باالیی برخوردارند. در حقیقت فرد باید به درجه ای از رشد فردی 
1. Gordon
2. Baucom
3. Orathinkal
4. Vansteenwegen
5. Mirgain
6. Cordova
7. Greeff
8. Malherbe
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دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند )پاتریك، 2007(. صمیمیت با شناخت 
خود همراه است. این بدین معنی است که فردی که میزان صمیمیت باالیی دارد، قادر است خود 
را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل مؤثرتری به همسر خود 
ابراز کند. رضایت زناشویی  می تواند در زوج هایی که میزان صمیمیت بیشتری دارند، بیشتر باشد 
یا زوج هایی که صمیمیت باالتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و 
باالتری را تجربه کنند  نتیجه رضایت زناشویی  باشند و در  به رابطه خود داشته  تغییرات مربوط 

)پاتریك، 2007(.
فرضیه سوم، بین عشق و رضایت زناشویی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. هرچه عشق باالتر 
باشد رضایت زناشویی نیز باالتر  می رود. همچنین میان خرده مقیاس های عشق و رضایت زناشویی 
نیز رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق با یافته های تحقیقات گذشته همخوانی دارد. نتایج 
این تحقیق با تحقیق فیشر)2006(، هندریك و هندریك)1992( ، بوس )1990(، بخشنده)1381(، 
همخوانی دارد. افرادی که از میزان عشق باالتری برخوردارند رضایت زناشویی شان بیشتر  می باشد. 
همچنین مؤلفه های عشق در سنین مختلف، متفاوت  می باشند، اما بین زوجین جوان و میانسال در 
مؤلفه صمیمیت تفاوت وجود ندارد و  می توان گفت که مؤلفه های روابط عاشقانه تنها قدرت پیش 
بینی ابعاد ارتباط دوتایی، روابط جنسی و موضوعات شخصیت جنسی را دارا  می باشد. همچنین 
در افرادی که ازدواجشان انتخابی  می باشد به عشق به عنوان یك پیش شرط ضروری برای ازدواج 
نگاه  می کنند، اما در افرادی که ازدواجشان از پیش تعیین شده است عشق اهمیت کمتری در 

رضایت زناشویی دارد.
فرضیه چهارم، نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه، حاکی از وجود رابطه چندگانه بین 
بخشودگی، صمیمیت و عشق با رضایت زناشویی است. لذا فرضیه چهارم مبنی بر وجود رابطه 
چندگانه میان بخشودگی، صمیمیت و عشق با رضایت زناشویی مورد تایید قرار  می گیرد. این 
با یافته های آلمند و همکاران)2007(، مارتین و اشبای)2004(، هابك و همکاران)1999(  نتایج 

همسو است.
 در تبیین این یافته  می توان گفت که ترکیبی از صمیمیت و بخشودگی و عشق بهنجار است که 
به استحکام بیشتر روابط زناشویی  می انجامد. بطور کلی همانگونه که پیش بینی  می شد، نتایج 
تحقیق نشان داد که بخشودگی ، صمیمیت و عشق نقش مه می در میزان رضایت زناشویی کارمندان 

ایفا  می کنند.
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