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Abstract
The aim of the current study was to predict
marital satisfaction from the magnitude of their
forgiveness. The research design was
correlational study and the same vein, To fulfill
the stated goal 88 mothers of children with
intellectual and developmental disabilities by
means of accessible sampling procedure, and
Afrooz marital satisfaction (2011) as well as
Enright forgiveness inventory standardized by
Ghobari Bonab et al (2003) were given the
questionnaires. Analysis of data using Person’s
correlation revealed that among marital
satisfaction and all three dimensions of
forgiveness a positive relation was found. In
other words individual mothers who were higher
in forgiveness were more satisfied in their
marital lives. Multivariate regression also
revealed that 53 % of variations in marital
satisfaction can be accounted by dimensions of
their
forgiveness.
The
forgiveness
characteristics were influential in marital
satisfaction and recommended to mothers of
children with intellectual and developmental
disabilities and other groups with Special
Educational Needs.
Keywords: Marital satisfaction, Dimensions of
forgiveness, Mothers of children with
intellectual and developmental disabilities.

هدف پژوهش حاضر بررسي توان پیشبیني بخشایشگري از
میزان رضایت زناشویي مادران کودکان نارسایيهاي رشدي و
 روش پژوهش از نوع همبستگي بوده و در این راستا.هوشي بود
 نفر از مادران کودکان نارسایيهاي رشدي و هوشي از88
طریق نمونهگیري در دسترس انتخاب و پرسشنامههاي
رضامندي زوجیت افروز و سیاهه بخشایشگري غباري و
- تحلیل داده.) براي پاسخدهي به آنان داده شد1181( همکاران
ها با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون نشان داد که بین
،رضایت زناشویي و در هر سه بعد بخشایشگري (شناختي
 بهطوري که،عاطفي و رفتاري) همبستگي معناداري وجود دارد
 از،مادراني که میزان بخشایشگري آنان در سطح باال بود
 تحلیل دادهها.میزان رضایت زناشویي بیشتري برخوردار بودند
 درصد واریانس رضایت91 همچنین نشان داد که در حدود
زناشویي توسط ابعاد سهگانۀ بخشایشگري تبیین شد و هر سه
بعد آن وارد معادله پیشبیني رضایت زناشویي از روي
- داشتن ویژگيهاي بخشایشگري به.بخشایشگري شدند
واسطه رهایي از رنجهاي بینفردي در رضایت زناشویي موثر
است و آموزش مهارتهاي بخشایشگري براي مادران این
.گروه از کودکان و نیز دیگر افراد توصیه ميشود
، مولفههاي بخشایشگري، رضایت زناشویي:واژههای کلیدی
مادران کودکان نارسایيهاي رشدي و هوشي
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مقدمه
از متغیرهاي مهم روانشناختي است که بهواسطه نقشي که در تحکیم روابط
رضایت
زوجین و نیز تعامل با اعضاي خانواده دارد ،توجه زیادي را از جنبههاي مختلف به خود جلب کرده است
(توینچ ،کیس کمپل و فاستر1001 ،؛ توماال .)1008 ،تعاریف زیادي با توجه به دیدگاههاي فرهنگي به
سازه رضایت زناشویي در فرهنگهاي مختلف وجود دارد؛ متغیرهایي مانند همدلي ،1تعهد ،1ارتباط برقرار
کردن و قبول نقشهاي جنسیتي در تعاریف رضایت زناشویي لحاظ شده است (سوکولسکي و هندریک،
 .)1555در ایران یکي از تعاریف این سازه ،تحت عنوان "رضامندي متقابل زن و شوهر از جاذبههاي
رواني -جنسي یکدیگر و برخورداري از بیشترین احساس آرامش و امنیت رواني در زندگي مشترک است"
(افروز .)1151 ،اگرچه ازدواج یک امر پسندیده اجتماعي ،دیني و فرهنگي است ،اما شواهد آماري نشان
ميدهد که رضایت زناشویي به آساني بهدست نميآید .نرخ باالیي از طالق واقعیتهاي موجود را تایید
ميکند .حدود  79درصد از ازدواجهاي آمریکا به طالق منجر ميشود (توماال .)1008 ،این شرایط براي
جامعه ایران نیز نگرانکننده ميباشد .در سال  1002میزان طالق 11درصد بوده است؛ این در حالي است
که در شهر تهران این میزان تا  11درصد بوده و ساالنه  11000مورد ثبت شده است (مرکز آمار و
اطالعات جمعیت ایران .)1002 ،تولد کودک و اضافه شدن آن به کانون خانواده در کنار دیگر عوامل
مختلف تاثیرگذار بر رضایت زناشویي ،یکي از شرایطي است که ممکن است روابط زوجین و رضایت
زناشویي را تحت تاثیر قرار دهد (جینکینز ،راس باش و اوکانور .)1001 ،این شرایط با تولد کودک داراي
نارسایي رشدي و هوشي 1خانواده را دچار چالش جدي ميکند و با توجه به شرایط چالشبرانگیزي که
این گروه از کودکان دارند ،ممکن است تحت تاثیر بیشتري قرار گیرد (سوبسي .)1001،نارسایيهاي
رشدي و هوشي  ،اختالل فرایند رشدي است که به واسطه نقص در کارکرد ذهني و رفتار سازشي در
حوزههاي مفهومي ،اجتماعي و عملي تعریف ميشود (انجمن روانپزشکي آمریکا .)1011 ،مادران کودکان
داراي نارسایي رشدي و هوشي در مقایسه با پدران ،به دلیل اینکه زمان بیشتري را به مراقبت از فرزند
معلول خود اختصاص ميدهند و به علت شرایط و مسئولیتهاي مادامالعمري که نارسایيهاي رشدي و
هوشي از لحاظ شناختي ،اجتماعي و هیجاني دارد ،تنش بیشتري را متحمل ميشوند و در معرض
آسیبهاي رواني قرار ميگیرند (هیلر ،هسیه و رویتز1557 ،؛ گوپتا و کایور .)1010 ،تنشهاي ناشي از
فرزندپروري و مدیریت رفتارهاي چالش برانگیز کودکان نارسایيهاي رشدي و هوشي احساس همبستگي
زناشویي1یکي

1

. marital satisfaction
. empathy
1
. commitment
1
Intellectual and developmental disabilities
1
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و ارتباط خانواده و هم چنین رضایت زناشویي را تحت تأثیر قرار ميدهد (مارگالیت ،راویو و آنکنینا،
1551؛ استونیمن و گاویدیا پاینه .)1002 ،یافتههاي پژوهشي متناقضي در مورد تأثیر کودک معلول بر
رضایت زناشویي وجود دارد ،بهطوري که در برخي از پژوهشها وجود کودک داراي نارسایيهاي تحولي
تاثیري در کیفیت رضامندي زوجین در مقایسه با والدین کودکان عادي ندارد (هارتلي ،بارکر ،سیلتز،
گرینبرگ و فلوید 1011؛ هلمبیک ،جرج-فرگوسن ،هودسن ،سفلد ،شاپیرا ،ترنر و اوهلر .)1557 ،این در
حالي است که در غالب پژوهشها نشان داده شده است که کیفیت رضایت زناشویي در والدیني که
کودک داراي نارسایيهاي تحولي دارند ،پایینتر است (رمضاني1181 ،؛ گوگل1189 ،؛ دیني ترکي،
بهرامي ،داورمنش و بیگلریان1189 ،؛ رجبي1185 ،؛ بریستول ،گاالگر و اسکوپلر1588 ،؛ فلورین و فیندلر،
1001؛ هاالهان ،کافمن و پولین .)1011 ،شواهدي وجود دارد که والدین کودکان داراي نارسایيهاي
تحولي نرخ باالیي از مشکالت زناشویي و طالق را تجربه ميکنند؛ بهطوري که بیش از  70درصد از
زوجین داراي کودک با نارسایيهاي تحولي از همدیگر جدا ميشوند (وینر1551 ،؛ گریفن1000 ،؛
سوبسي .)1001 ،با مطرح شدن روانشناسي مثبت در سالهاي اخیر و توجه به مهارتهاي بخشایش-
گري ،1که فرایندي تعمدي 1و داوطلبانه 1از سوي فرد رنجیده شده براي بخشش فرد خاطي است (فرد
خاطي در فرایند بخشایشگري ميتواند از افراد نزدیک خانواده مثل پدر ،مادر یا فرد غیرخویشاوند در
سطح جامعه باشد) ،این مهارت در حوزه روابط انساني مورد توجه قرار گرفته است (انرایت ،سانتوس و
المبیوق1585 ،؛ فینچام1000 ،؛ وورثینگتون ،وایت ولیت ،پیتریني و میلر .)1007 ،مطابق یافتههاي
پژوهشي مهارتهاي بخشایشگري با متغیرهایي مانند افسردگي ،خشم ،امیدواري و سالمت فیزیکي و
رواني و روابط بین زوجین رابطه دارد (زندي پور و یادگاري1182 ،؛ حمیدي پور ،ثنایي ذاکر ،نظري و
فراهاني1185 ،؛ زندي پور ،آزادي و ناهید پور1150 ،؛ لواف پورنوري ،زهراکار و ثنایي ذاکر1151 ،؛
فیاض ،بشارت و فراهاني1151 ،؛ ایکسالین ،بامیستر ،مکالف ،پارگامنت و توریسن.)1000 ،
در حوزه آموزش ویژه ،حمایتهاي خانوادگي ،کیفیت روابط زوجین و رضایت زناشویي آنان نقش
مهمي در سازگاري کودکان نارسایيهاي رشدي و هوشي با عوامل محیطي دارد؛ عواملي مانند حمایت-
هاي اجتماعي ،خانوادگي ،وضعیت اقتصادي ،آموزش والدین و باورهاي مذهبي رفتارهاي مقابلهاي و
رضایت زناشویي را تحت تاثیر قرار ميدهند (دیکنز1009 ،؛ گوپتا و کایور؛ 1011؛ کافمن و هاالهان،
)1011؛ اما این که بخشایشگري در حوزه آموزش ویژه ،چه رابطهاي با رضایت زناشویي در بین مادران
کودکان با نارسایيهاي رشدي و هوشي دارد و چه میزان از رضایت زناشویي را در بین این گروه از
1

. forgiveness
. intentional
1
. voluntary
1

109

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،1سال هفتم

مادران در جامعه ایراني تبیین ميکند ،به عنوان یافتهاي پژوهشي معلوم نیست .مشخص نبودن این
موضوع به عنوان یک خال پژوهشي براي کمک به تولید علم و اضافه شدن یک حلقه از دانش به علوم
از یک سو و کمک به متخصصان حوزه آموزش ویژه و والدین از سوي دیگر ،انجام پژوهش در این مورد
را توجیه ميکند.
روش
طرح پژوهش حاضر از نوع پسرویدادي و همبستگي است .در روش همبستگي به مطالعه رابطه بین
متغیرها و یا به پیشبیني متغیرها از روي متغیرهاي دیگر ميپردازند (جانسون و کریستنسن.)1011 ،
جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه مادران کودکان پسر با نارسایيهاي رشدي و هوشي شهر تهران که
فرزند آنها در مدارس استثنایي شهر تهران در سال تحصیلي  1151-1151ثبتنام کرده بودند ،تشکیل
ميدهد .مالکهاي اصلي براي انتخاب این افراد داشتن فرزند با نارسایيهاي رشدي و هوشي خفیف و
داوطلب بودن آنان براي شرکت در پروژه بود .دامنه سني مادران این گروه از کودکان بین  12تا 97
سال ،تحصیالت سیکل تا دکتري 11 ،نفر داراي دو فرزند 11 ،نفر بیش از سه فرزند و  11نفر داراي یک
فرزند بودند .از این تعداد 9 ،نفر طالق گرفته بودند .به تمام افراد شرکتکننده هدف پژوهش به اختصار
توضیح داده شد و بينام و نشان ماندن آنان در تمام منابع و مقاالتي که از پژوهش استخراج ميشود،
تضمین شد .در ضمن به هرکدام از افراد شرکت کننده توضیح داده شد که شرکت در این پژوهش پیامد
ناگوار رواني و عاطفي براي آنان نخواهد داشت .پس از بیان مسائل اخالقي و اطمینان خاطر مادران،
مقیاس کوتاه رضامندي زوجیت افروز )1150( 1و سیاهه بخشایشگري انرایت 1ترجمه و اعتباریابي
غباري بناب و همکاران ( )1181در اختیار مادران داراي فرزند نارسایيهاي رشدي و هوشي قرار داده شد.
پس از پیگیريهاي الزم و کنار گذاشتن پرسشنامههاي ناقص تعداد  88پرسشنامه مورد تحلیل قرار
گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش همزمان انجام شد.
ابزار
مقیاس کوتاه رضامندی زوجیت افروز :براي سنجش رضایت زناشویي مادران داراي کودک
نارسایيهاي رشدي و هوشي از مقیاس رضامندي زوجیت افروز استفاده شد .این مقیاس توسط افروز و
همکاران ( )1150با هدف سنجش مشکالت و تعارضات بینفردي در روابط بین زوجین طراحي شده
است .این پرسشنامه شامل دو فرم کوتاه 91 ،و بلند  110سوالي است که تمامي سوالها در طیف چهار

). Afrooz marital satisfaction inventory (AMSI
. Enright forgiveness inventory
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درجهاي لیکرت نمرهگذاري ميشوند .ضریب همساني دروني کلي مقیاس کوتاه افروز از طریق آلفاي
کرونباخ  0/59گزارش شده است .پرسشنامه رضامندي زوجیت از روایي صوري و سازه خوبي برخوردار
است .روایي صوري این پرسشنامه توسط  9نفر از استادان روانشناسي و متخصصان مشاوره خانواده تایید
شده است (افروز ،قدرتي.)1150 ،
سیاهه بخشایشگری انرایت :ابزاري متشکل از  20گزاره که  10گزاره آن در بعد شناختي10 ،
گزاره دیگر در حیطه عاطفي و  10تاي دیگر در حیطهي رفتاري ميباشد .همبستگي بین ابعاد مختلف
این آزمون بین  0/80تا  0/87گزارش شده است و این نشان ميدهد که هر سه بعد بخشایشگري یک
سازه را ميسنجند و ميتوان نمرات هر سه مقیاس را با هم جمع نمود .بعد عاطفي این آزمون با سوال
مالک در آخر پرسشنامه  0/28و با بعد رفتاري  0/21و با بعد شناختي  0/20برآورد شده است .همبستگي
کل آزمون نیز با سوال مالک در حدود  0/28گزارش شده است .این مقدار همبستگي نشان دهنده اعتبار
سوالهاي آزمون ميباشد .ضریب آلفاي کرونباخ که نشان دهندۀ همساني دروني سواالت آزمون بود برابر
با  0/57برآورد شد .این آزمون توسط غباري و همکاران ( )1181به فارسي برگردانده شده و قابلیت
اعتماد 1و روایي 1آن برآورد شده است .براي سنجش روایي پرسشنامه از سازههاي همگرا و واگرا استفاده
شده است .همبستگي این آزمون با مقیاس افسردگي بک 0/-11 1و با مقیاس اضطراب اشپلبرگر 0/-85
شده و همبستگي این آزمون با آزمون امیدواري اشنایدر  0/89برآورد شده است .آلفاي کرونباخ آن 0/57
است که نشاندهنده همساني دروني آن ميباشد و همبستگي سه بعد احساسي ،رفتاري و شناختي با
سوال مالک بخشایشگري به ترتیب  0/91 ،0/92 ،0/21برآورد شده است که همگي در سطح خطاي
کمتر از  0/01معنادار بودهاند و این نشان ميدهد که هر سه بعد آزمون با سوال مالک همبستگي
معناداري داشته است .نمره کل آزمون با سوال مالک  0/21ميباشد که در سطح خطاي کمتر از 0/01
معنادار است.
یافتهها
براي مشخص نمودن سهم هر یک از عوامل بخشایشگري در پیشبیني رضایت زناشویي در ابتدا از
همبستگي پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است:

1. reliability
1. validity
1
.Beck Depression Inventory
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جدول  -1ضرایب همبستگی مولفههای بخشایشگری با رضایت زناشویی
احساسی

متغیر

رفتاری

رضایت زناشویی

شناختی

احساسی
**0/11
**0/19
**0/21

رفتاری
شناختی
رضایت زناشویی

0/11
**0/17

**0/18

**=P>0/01

همانطور که در جدول باال مشاهده ميشود ،هر سه مولفه بخشایشگري احساسي (،)r=0/21 p>0/01
رفتاري ( )r=0/17 p>0/01و شناختي ( )r=0/18 P>0/01رابطه معناداري با رضایت زناشویي داشتند.
به منظور مشخص کردن سهم هر یک از مولفههاي بخشایشگري در تبیین رضایت زناشویي از
رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده ميشود.
جدول -2تحلیل واریانس برای مشخص کردن سهم هر کدام از ابعاد بخشایشگری در رضایت
زناشویی
مجموع مجذورات
95109/77
91915/11
110819/01

متغیر
رگرسیون
باقیمانده
کل

درجه آزادی
1
89
88

میانگین مجذورات
15728/95
202/11

F
11/20

سطح معناداری
0/001

R2
0/91

مطابق با نتایج نشان داده شده در باال معادله رگرسیوني ( )F=11/20 p>0/01مبني بر پیشبیني و
تبیین رضایت زناشویي از طریق مولفههاي بخشایشگري معنادار ميباشد .در ادامه به منظور مشخص
شدن سهم هر یک از مولفهها ،ضرایب استاندارد گزارش شده است.
جدول  -3ضرایب رگرسیونی رضایت زناشویی بر اساس مولفههای بخشایشگری
متغیر

R

R2

0/71

0/91

B

Beta

90/09

ثابت

T

Sig

1/81

0/001

احساسی

0/11

0/11

1/57

0/001

رفتاری

0/11

0/10

1/87

0/001

شناختی

0/11

0/10

1/75

0/001
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همانطور که ضرایب استاندارد نشان ميدهد ،مولفههاي بخشایشگري داراي همبستگي چندگانه با
رضامندي زوجیت ( )R=0/71 p>0/01هستند که این سه مولفه  0/91از واریانس و تغییرپذیري رضایت
زناشویي را تبیین ميکنند .عالوه بر این ،ضرایب استاندارد مولفه احساسي  ،0/11رفتاري  0/10و شناختي
نیز  0/10ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهدنبال پیشبیني و تبیین رضایت زناشویي از طریق مولفههاي بخشایشگري بود .یافته-
هاي پژوهش حاضر نشان ميدهد که هر سه مولفه بخشایشگري شامل ابعاد احساسي ،رفتاري و
شناختي رابطه معناداري با رضایت زناشویي در مادران داراي کودک نارسایيهاي رشدي و هوشي داشته
و این سه مولفه  0/91درصد از واریانس یا تغییرپذیري رضایت زناشویي را در این گروه از مادران تبیین
ميکند .شواهد تجربي زیادي از تاثیرات مثبت مهارت بخشایشگري در روابط انساني و تعامالت بین
فردي از جمله روابط زوجین دارد .بخشایشگري با کاهش هیجانات منفي بین افراد باعث بهبود روابط
بینفردي شده و منجر به سالمت فیزیکي و ارتقاء سالمت رواني ميشود؛ از سویي بخشایشگري باعث
کاهش پرخاشگري ،کاهش عالئم افسردگي ،ارتقاي رضایت زناشویي و حل تعارضات بین زوجین ميشود
(زندي پور و یادگاري1182 ،؛ حمیدي پور ،ثنایي ذاکر ،نظري و فراهاني1185 ،؛ زندي پور ،آزادي و ناهید
پور1150 ،؛ لواف پورنوري ،زهراکار و ثنایي ذاکر1151 ،؛ فیاض ،بشارت و فراهاني1151 ،؛ ایکسالین،
بامیستر ،مک کوالف ،پارگامنت و توریسن1000 ،؛ مک کالف1000 ،؛ تویسنت و وب .)1009 ،بهندرت
اتفاق ميافتد که زوجین در فرایند زندگي مشترک خود دچار خطا نشده و از لحاظ احساسي و رفتاري
همدیگر را رنجانده نباشند؛ آنچه که قابل مالحظه بوده این است که وقتي خطاهاي بینفردي بین زوجین
رخ ميدهد ،احساسات منفي از قبیل خشم ،اندوه و دوريگزیني به صورت قوي برانگیخته ميشوند و این
احساسات منفي به صورت بالقوه ميتوانند روابط زوجین را تحت تاثیر قرار دهند .در این راستا به صورت
تامل برانگیزي زوجین گزارش ميکنند که تالش براي جستجوي بخشیدن همدیگر یا توانایي گذشتن از
خطاهاي زندگي یکي از مهمترین عواملي است که به دوام بیشتر زندگي مشترک و رضایت زوجین کمک
ميکند (فینل.)1551 ،
در تمام ادیان بخشودن به عنوان ارزشي واال و نشانهاي از عشق و شفقت به حساب آمده و با زندگي
انسانها عجین شده است (تویسنت و وب .)1009 ،در دین مبین اسالم نیز با بررسي آیات و روایات در
حدود هزار و چهار صد سال پیش به ارزش عفو و بخشش که به عنوان روشي موثر در حل مسائل و
مشکالت سفارش شده است ،پي ميبریم .در قرآن بخشیدن از صفات مومنان پرهیزگار به حساب ميآید؛
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَینَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ :و هرکس ببخشد به پرهیزکاري
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نزدیکتر است و گذشت و نیکوکاري را در میان خود فراموش نکنید ،که خداوند به آنچه انجام ميدهید،
بیناست! (بقره .)117 ،در ایران مادران کودکان با نارسایيهاي رشدي و هوشي در مقابل رنج ناشي از
برخورد غیرمنصفانه و ناعادالنه دیگران بیشتر واکنشهاي معنوي را از خود نشان ميدهند .این گروه از
مادران امور رنجآور و فرد رنجاننده را به خدا واگذار ميکنند که خداوند خودش انتقام آنان را از فرد بگیرد
یا با صالحدید خود آنان را مورد بخشش قرار دهد .همچنین این افراد در مقابل تکرار رفتار ناعادالنه
دیگران به خدا توکل کرده و خودشان درصدد تالفي و یا تصفیه حساب نبودند (نعمتي و غباري بناب،
 .)1151ازدواج و به تبع آن فراهم نمودن رضایت زناشویي به عنوان مهمترین و اساسيترین رابطه
انساني توصیف شده است .با این شرایط ،ساختارهاي اولیه براي ایجاد روابط خانوادگي و تربیت نسل
بعدي فراهم ميشود .افزون بر این ،افرادي که رضایت زناشویي دارند ،شادتر و سالمتر بوده و با حفظ آن
به یک حس معنا و هویت جدید از زندگي دست پیدا ميکنند (توماال .)1008 ،در این راستا ،اگرچه تولد
کودک نارسایيهاي رشدي و هوشي با توجه به ماهیت چالشبرانگیز خود کانون خانواده را تحت تاثیر
قرار ميدهد ،اما شواهدي نیز وجود دارد که وجود کودک داراي نارسایيهاي تحولي به واسطه تجربه
جدید و پیوند و حس انسان دوستي که فرزندان عادي از کمک به خواهر و برادر معلول خود بهدست مي-
آورند ،باعث رشد شخصي و معنوي اعضاي خانواده شده و رضایت زناشویي را تحت تاثیر قرار ميدهند
(اسکورجي و سوبسي .)1000 ،در پژوهش حاضر نیز مجموعهاي از عوامل معنوي در کمک به بخشیدن
دیگران ،به همراه نحوه نگرش مادران و نوع حمایتها ميتواند رضایت زناشویي را در بین مادران ایراني
کودک با نارسایيهاي رشدي و هوشي تحت تاثیر قرار دهد.
در زمینه نتیجهگیري پژوهش حاضر ،ميتوان گفت که داشتن ویژگيهاي بخشایشگري ميتواند به
افراد از جمله مادران داراي فرزند با نارسایيهاي رشدي و هوشي در گذشت از خطاهاي بینفردي کمک
کرده و با کاهش احساسات منفي از قبیل خشم ،اندوه و دوريگزیني و تعامل مثبت با دیگران و نیز
همسر خود رضایت زناشویي را به نوعي فراهم نمود.
در زمینهي پیشنهاد پژوهشي ،اگرچه ویژگيهاي بخشایشگري به خوبي رضایت زناشویي را در بین
مادران کودک نارسایيهاي رشدي و هوشي پیشبیني ميکند ،اما سهم عواملي مانند ویژگيهاي
شخصیتي ،نگرشها ،باورهاي مذهبي ،منبع کنترل و عواملي که بهنوعي ميتوانند در فرایند بخشایشگري
افراد موثر باشند ،در پژوهش حاضر تعیین نشده که نیازمند پژوهش آتي در این زمینه است.
در بعد محدودیتهاي پژوهشي طرح پژوهش حاضر با توجه به این که همبستگي است ،در بررسي
روابط علت -معلولي بین مولفههاي بخشایشگري با رضایت زناشویي نميتوان با اطمینان بیشتر به
تبیین یافتههاي پژوهش پرداخت .افزون بر این ،در مقیاس رضامندي زوجیت افروز و همکاران وي،
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شیوه محاسبه آن بهصورت دقیق تعیین نشده است .همچنین در بهکارگیري بعضي از گزینههاي ارزیابي
رضایت زناشویي در این مقیاس بایستي تامل بیشتري داشت.
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