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چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي در معلمان زن شهر كرمانشاه
بود .اين پژوهش توصیفي از نوع همبستگي و نمونه شامل  962نفر از جامعه مذكور بود كه با استفاده از جدول مورگان و به روش
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای كیفیت زندگي ،تابآوری كانر وديويدسون و
بخشندگي ( )FSو مقیاس دلزدگي زناشويي پاينز و برای تحلیل دادهها از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده
شد .نتايج تحلیل نشان داد كه بین كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي رابطه منفي وجود دارد و كیفیت
زندگي ،تابآوری و بخشندگي توانستند دلزدگي زناشويي را پیشبیني كنند .با توجه به اينكه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي
پیشبیني كنندههای معناداری برای دلزدگي زناشويي هستند ميتوان با ايجاد چنین ظرفیتهايي دلزدگي زناشويي را كاهش داد.
واژههای کلیدی :كیفیت زندگي ،تابآوری ،بخشندگي ،دلزدگي زناشويي ،معلمان.
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مقدمه
هر فردی ابتدا و در شكل طبیعياش رابطه زناشويي خود را با عشق و عالقه شروع ميكند و حدس و گمانهای اولیه او نیز در
راستای حفظ و تداوم اين رابطه است؛ اما گاهي پس از مدتي ممكن است زن يا شوهر يا هردوی آنها نسبت به عمق و شكل
رابطهشان دچار ترديد شوند و چون بین توقعات خود از زندگي و واقعیتهای موجود در زندگي زناشوييشان هماهنگي الزم را
نميبینند ،دچار سرخوردگي و دلزدگي 8شوند (خواصي .)8929 ،درواقع زوجها درمييابند كه رفتار همسرشان آن چیزی نیست كه
انتظارش را داشتهاند و پس از به وجود آمدن اين احساس سرخوردگي ،همسرشان را در قبل و بعد از ازدواج مقايسه ميكنند (كايزر،
 )8229و در پي آن ،احساسات منفي ،حالت غالب به خود ميگیرد و به از دست دادن شور و شوق اولیه ،وابستگي عاطفي ،تعهد و
نه ايتا بروز دلزدگي منجر ميشود (پوكورسكا ،فارل ،ايوان شیتزكي و پیالی .)9189 ،بهزعم كايزر ( )8229دلزدگي فقدان تدريجي
دلبستگي عاطفي 9است كه شامل كاهش توجه به همسر ،بیگانگي عاطفي 9و افزايش احساس دلسردی و بيتفاوتي نسبت به همسر
و حالت دردناك فرسودگي جسمي ،عاطفي و رواني است كه كساني را متأثر ميسازد كه توقع دارند عشق رويارويي به زندگيشان
معنا ببخشد و اين حالت زماني بروز ميكند كه آنها متوجه شوند عليرغم تالشهايشان ،رابطهشان به زندگي معنا نخواهد داد (ون
پلت9112 ،4؛ پاينز و نانز9119 ،5؛ پاينز ،8226 ،ترجمهی شاداب .)8918 ،ازنظر لینگرن )9119( 6دلزدگي از پا افتادن جسمي،
عاطفي و رواني است كه از عدم تناسب بین توقعات و واقعیت ناشي ميشود .دلزدگي به علت ناكامي در عشق بروز ميكند و
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پاسخي است در برابر مسائل وجودی .انباشته شدن فشارهای رواني تضعیفكننده عشق ،افزايش تدريجي خستگي و يكنواختي
تجمع شدن رنجشهای كوچك به بروز دلزدگي كمك ميكند .شروع دلزدگي بهندرت ناگهاني است و معموالً تدريجي و بهسختي
از يك پديدهی ناگوار يا حتي چند ضربهی ناراحتكننده ناشي ميشود (نعیم .)8911 ،درواقع انباشته شدن سرخوردگيها و تنشهای
زندگي روزمره سبب فرسايش ميشود و سرانجام به دلزدگي منجر ميگردد .در يك ازدواج سرخورده يكي يا هر دو زوج ضمن
تجربه احساس گسستگي از همسر و كاهش عاليق و ارتباطات متقابل ،نگرانيهای قابلتوجهي در خصوص تخريب فزاينده رابطه و
پیشروی به سمت جدايي و طالق دارند (شريفي ،كارسولي و بشلیده .)8921 ،كايرز ( )8226معتقد است باوجوداينكه تمامي ازدواجها
بهنوعي سرخوردگي 8را تجربه ميكنند ،اما بسیاری از اين ازدواجها باكیفیت پايین ادامه يافته وزندگي متأهلي بيثباتي را تشكیل ميدهند
كه متمايل به فروپاشي است و مسلماً با فراواني افكار و تصورات درباره جدايي همراه خواهد بود (شريفي و همكاران .)8921 ،اگر
همسران نیازهای خود را مطرح نكنند و يا در ارتباط با يكديگر به نیازهای هم پي نبرند و به راهحل مثبتي برای دستیابي به
نیازهايشان نرسند؛ استرس ،ناكامي ،سرخوردگي ،خشم و درنهايت دلزدگي پیدا ميكند (جكسون ،والدرسون و مور8211 ،؛ به
نقل از عطاری ،حسین پور و راهنورد .)8911 ،الیس عنوان ميكند كه زوجها كمتر به اين فكر ميكنند كه ممكن است زماني عشق
افسانهای آنها كمرنگ شود و اين درست زماني است كه دلزدگي آغازشده است (اديب راد و اديب راد .)8914 ،كیفیت زندگي
يكي از متغیرهای پیشبین در دلزدگي زناشويي است و از سوی ديگر روابط بین زن و شوهر از عوامل مهم در كیفیت زندگي
است (برومن .)8211 ،حفظ زندگي به شكل معمول ،مطلوب تلقي نميشود ،بلكه ارتقاء كیفیت زندگي در زمینههای متعدد تالش
اصلي جوامع تلقي ميشود (نواچك و تیلور .)8229 ،كیفیت زندگي مفاهیم عمدهای را كه موجب رضايت كلي از زندگي ميشود
در برميگیرد .اين مفاهیم شامل سالمتي ،مسكن مناسب ،اشتغال ،امنیت شخصي و خانوادگي است (پترمن .)9111 ،ذكر اين نكته
- disaffection
مجله پیشرفت هاي نوین در علوم رفتاري ،دوره چهارم ،شماره سي و پنجم ،شهریورماه 1318

1

82

رابطه كيفيت زندگي ،تاب آوري و بخشندگي با دلزدگي زناشويي معلمان

حيدري شرف و همکاران

الزم است كه در بررسي كیفیت زندگي ارزيابي نگرش فرد درباره عملكردش در چندين بعد از زندگي (نوربرگ و همكاران،
 )9112و ارزيابي اينكه به اعتقاد شخص كدام عوامل نقش بیشتری در كیفیت زندگي وی دارند ،از اهمیت اساسي برخوردار است.
در اغلب مطالعات اين ابعاد شامل سالمت جسماني ،رواني ،هیجاني ،اجتماعي ،احساس ذهني سالمتي و توانايي كار كردن است
(آلبرت و همكاران .)9181 ،داشتن زندگي با كیفیت مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست .در طول سالیان متمادی يافتن
مفهوم حقیقي زندگي خوب و چگونگي دستيابي به آن ،افكار و مطالعات فالسفه را به خود معطوف داشته است .بر همین
اساس از آغاز تاكنون تعاريف گوناگوني از زندگي خوب و كیفیت زندگي از سوی انديشمندان و محققین ارائهشده است (هانستد،
 .)8222سازمان بهداشت جهاني )8229( 8كیفیت زندگي را اينگونه تعريف ميكند :برداشت و درك افراد از موقعیت خود در
رابطه با اهداف و نظامهای ارزشي موردقبول آنان با توجه به شرايط عیني زندگي .كینگ وهیندس( 9112؛ به نقل از میرشمسي،
 )8911نیز كیفیت زندگي را به معنای چگونگي زندگي ميدانند كه دربرگیرنده تفاوتهای انحصاری افراد است و ميتواند افراد را
از يكديگر متمايز گرداند .نتايج پژوهش گامريو و همكاران ( ،)9188نشان داد كه بین رضايت زناشويي و كیفیت زندگي رابطه
مثبت و معنيداری وجود دارد و افزايش رضايت زناشويي باعث افزايش كیفیت زندگي در تمامي ابعاد آن ميگردد .يكي از مفاهیم
و سازههای بهنجار موردتوجه و مطالعهی روانشناسي مثبت نگر ،تابآوری است و به فرايند پويای انطباق مثبت باتجربههای تلخ
و ناگوار اطالق ميشود (التار و چیچتي9111 ،؛ مستن )9118 ،و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناماليمات زندگي
است (بونانو .)9114 ،درواقع تابآوری از سازههای بنیادی شخصیت است كه دربرگیرنده قابلیتهای فردی در رويارويي،
عقبنشیني و ازسرگیری دوباره و تالش و مقابله با مشكالت است (نادری ،حیدری و مشعل پور .)8911 ،همچنین تابآوری را
به معنای مهارتها و خصوصیات و توانمندیهايي تعريف ميكنند كه فرد را قادر ميسازد با سختيها ،مشكالت و چالشها
- World Health Organization
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سازگار شود .فرد تاب آور بهطور عادی قادر به تفكر خالقانه و منعطف دربارهی حل مسائل است ،يعني هر وقت كه نیاز داشته
باشد از افراد ديگر كمك ميخواهد و در حل مشكالت مربوط به خود و ديگران كارداني نشان ميدهد .افراد تاب آور درجههايي
از سالمتي و استقالل را نشان مي دهند .آنها قادرند كه خود فكر كنند و آن را عملي سازند .آنها وقتي از محیط شان انتقاد دارند،
قادر هستند كه نظراتشان را به ديگران انتقال دهند .آنها احساسات خوبي نسبت به اطرافیان دارند و توانايي هايشان را برای تغییر
دادن محیط شان باور دارند (آلورد و همكاران .)9116 ،با توجه به اينكه تابآوری به عنوان يك مفهوم دوبعدی يعني اهمیت
ناگواری وسازگاری مثبت در نظر گرفته ميشود ،تابآوری نیز ميتواند بر روی كیفیت زندگي وابعاد آن تأثیر گذار باشد (لوتار،
9116؛ تاگید و فردريكسون9114 ،؛ كارل و چسیون.)9114 ،
همچنین بخشندگي 8بهعنوان متغیری مؤثر در حل تعارضات زناشويي و افزايش رضايت زناشويي در نظر گرفته ميشود (چانگ،
 )9184و در روابط صمیمانه ،باعث رشد همدلي 9بین زوجها ميشود (مك گلوك ،راچال ،سانداج ،ورتینگتون ،براون و همكاران،
 .)8221درواقع رفتارهای بخشندگي ميتواند با ايجاد تغییرات مثبت در پوياييهای روابط زناشويي ،امكان رشد شخصي و بین فردی
را فراهم كند (لئو . )9188 ،افرادی كه قادر به بخشش همسر خود هستند به تقدس رابطه زناشويي معتقدند و اين توانايي بخشش
همسر ،به استحكام بیشتر رابطه زناشويي و افزايش رضايت زناشويي ميانجامد (ماگیار9118 ،؛ به نقل از احتشام زاده ،مكوندی و
باقری .)8911 ،پژوهشهای مختلفي در مورد نقش بخشش در بهبود روابط زناشويي و رابطه آن با نارضايتي و دلزدگي زناشويي
انجامشدهاند كه به رابطه منفي بخشش و دلزدگي زناشويي اذعان داشتهاند (دغاغله ،عسگری و حیدری8928 ،؛ غفوری ،مشهدی و
حسنآبادی .)8929 ،لیسیگا ( )9189نیز در پژوهش خود به اين نتیجه رسید كه بخشندگي از طريق افزايش همدلي ،باعث كاهش

- forgiveness
- empathy
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دلزدگي زناشويي و بهتبع آن ،افزايش رضايت در رابطه شود .پژوهش برايت وايت و همكاران ( )9188نیز نشان داد كه بخشندگي
از طريق افزايش تمايل فرد برای حفظ رابطه و كاهش تعارض زناشويي ،نقش مهمي در افزايش رضايت زناشويي و بهتبع آن ،كاهش
دلزدگي زناشويي ايفا ميكند .در حوزهی روانشناسي كودك و خانواده پژوهشهای معدودی در ارتباط تابآوری و كیفیت
زندگي صورت گرفته است .پژوهشي كه شاين ،سیم كیم (9114؛ به نقل از كرباليي شیری فرد )8915 ،بر روی تابآوری و
كیفیت زندگي انجام دادهاند؛ نشان ميدهد كه افزايش تابآوری ميتواند موجب بهبود بخشیدن به كیفیت زندگي گردد .از طرف
ديگر ،بررسي و مطالعه خانواده بهعنوان عمدهترين نهاد اجتماعي و اولین نظام مؤثر بر نحوه رشد و تحول كودكان و نوجوانان
(ساماني8918 ،؛ به نقل از زارع ،)8911 ،از ديرباز مورد كنكاش محققان بوده است .در پژوهشهای صورت گرفته توسط ساماني
و همكاران ( )8915و جوكار ( )8916به رابطه مثبت بین تابآوری و رضايت از زندگي (از مؤلفههای كیفیت زندگي) اشارهشده
است ،اما همچنان كمبود پژوهش در زمینه رابطه بین تابآوری و كیفیت زندگي بسیار مشهود است .پژوهشهای متعددی در رابطه
با فرسودگي زناشويي نشان ميدهد كه بین فرسودگي زناشويي و باورهای غیرمنطقي (بالور 9116 ،واديب راد و اديب راد8914 ،؛
عامری )8912 ،و نگرش مثبت و فرسوگي زناشويي (نیلز9112 ،؛ لي (9112 ،و رابطه صمیمي با همسر و فرسوگي زناشويي )نادری،
افتخار ،آمالزاده )8912 ،و وابستگي خاص نسبت به همسر و فرسودگي زناشويي (عامری (8912 ،و الگوهای اسنادی در زوجین و
فرسودگي زناشويي (شريفي ،كارسولي ،بشلیده )8921 ،و كیفیت روابط زناشويي و فرسودگي زناشويي (موسوی زاده )8911 ،و
فرسودگي زناشويي و فرسودگي شغلي )پاينز و نانز9112 ،؛ نويدی (8914 ،رابطه معناداری وجود دارد؛ اما در زمینه ارتباط مستقیم
كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي پیشینه تحقیقاتي موجود نميباشد يا اگر وجود داشته باشد محدود است.
بنابراين هرچند درمورد متغیرهای كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي به طور جداگانه پژوهشهايي محدودی
انجام شده ،اما رابطه بین اين سه متغیر مورد بررسي قرار نگرفته وخالء پژوهشي دراين زمینه محسوس است .از اين رو پژوهش
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حاضر احتماال برای نخستین بار به تبیین رابطه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي معلمان پرداخته است.
بنابراين هدف از انجام اين پژوهش تعیین رابطه میان كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي در معلمان متأهل
كرمانشاه است.
روش پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش شامل كلیه معلمان زن متأهل شهر كرمانشاه در سال  25-26بود .نمونه اين پژوهش مشتمل بر  962نفر
از جامعه مذكور بود كه برای آنها از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .بدين ترتیب كه ابتدا از بین  9ناحیه
موجود در كرمانشاه بهصورت تصادفي ناحیه  9انتخاب و پس ازلیست كردن كل مدارس اين ناحیه ،چند مدرسه را بهصورت تصادفي
انتخاب كرده و سپس  962پرسشنامه در بین دبیران زن متأهل توزيع گرديد .ازآنجاكه تعدادی از پرسشنامهها بهصورت كامل پر نشده
بودند دادههای مربوط به  911نفر مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .بهمنظور تجزيه تحلیل دادههای اين پژوهش از شاخصها و
روشهای آماری نظیر میانگین ،انحراف معیار ،همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون گامبهگام از نرمافزار SPSS- 82استفاده شد.
ابزار
پرسشنامه کیفیت زندگي ) :(SF-36اين پرسشنامه  96عبارتي توسط وار وشربون ( )8229دركشورآمريكا طراحي شد ،هدف از
طرح اين مقیاس ارزيابي حالت سالمت از ابعاد جسماني و رواني است .اين پرسشنامه يك پرسشنامه معتبراست كه بهطور گسترده
برای ارزيابي كیفیت زندگي بهكاربرده ميشود .پرسشنامه كیفیت زندگي دارای  1مقیاس است :ايفای نقش جسمي ،ايفای نقش
هیجاني ،قلمرو جسمي ،سالمت رواني ،سرزندگي ،عملكرد اجتماعي ،سالمت عمومي و درد بدني است .نمره حاصل در اين
پرسشنامه بین صفرتا صد است .كه هرچه نمره باالتر باشد حاكي از باالتر بودن كیفیت زندگي فرد است .نقطه برش در نظر گرفتهشده
برای اين مقیاس حدوداً  46است (وار وشربورن .)8229 ،روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعات متعددی بررسيشده است و
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مطالعات متعددی در ايران نیز از آن استفاده كردهاند .وار وشربورن ،ثبات دروني اين پرسشنامه با بررسي آلفای كرونباخ  1/24اعالم
كردهاند .در پژوهش منتظری و همكاران ( )8914نشان داده شد كه گونه فارسي ابزار كیفیت زندگي از پايايي و روايي مطلوبي
برخوردار است و بر اساس روش آلفای كرونباخ پايايي زيرمقیاسهای اين پرسشنامه بین  1/11تا  1/21گزارششده است (منتظری
و همكاران .)8914 ،نمرات هر يك از سؤاالت ،شاخصها و نمره كلي كیفیت زندگي بین دامنه صفر تا صد قرار دارد ،كه نمره صفر
بدترين و نمره صد بهترين وضعیت كیفیت زندگي را نشان ميدهد .در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  1/11به دست آمد.
مقیاس تابآوری :مقیاس تابآوری (CD-RISC؛ كانر-ديويدسون )9119 ،يك ابزار  95سؤالي است كه سازهی تابآوری را در
اندازههای پنجدرجهای لیكرت از يك تا پنج ميسنجد .نتايج مطالعهی مقدماتي مربوط به ويژگي روانسنجي اين مقیاس ،پايايي و
روايي آن را تائید كرده است .همساني دروني ،پايايي بازآزمايي و روايي همگرا و واگرا به مقیاس كافي گزارششدهاند .اين مقیاس
در فرم فارسي در مطالعات قبلي از روايي و پايايي خوبي برخوردار بوده است (بشارت )8916 ،و در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ
 1/14است.
مقیاس بخشش ( :)FSرای و همكاران ( )9118مقیاس بخشش 8را تدوين كردند .مقیاس اصلي دارای  86گويه بود و پس از انجام
تحلیل عاملي 8 ،گويه آن حذف و به  85گويه تبديل شد .سواالت در مقیاس لیكرت و در يك طیف  5گزينهای از ( 8كامالً مخالفم)
تا ( 5كامالً موافقم) ،طراحيشدهاند كه نمرهگذاری سواالت  89 ،81 ،1 ،5 ،4 ،9 ،8و  84معكوس است (رای و همكاران.)9118 ،
در اين مقیاس میزان گذشت به سه سطح كم ( ،)1-98متوسط ( )99-49و زياد ( )49-65طبقهبندیشده است (زندی پور و يادگاری،
 .)8916رای ،اين مقیاس را با پرسشنامه بخشش انرايت 9مورد مقايسه قرارداد .همبستگي بهدستآمده به شیوه همتاسازی -1/51تا

)- Forgiveness Scale (FS
)- Enright Forgiveness Inventory (EFI
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 1/15به دست آمد كه نسبت ًا باالبود (رای و همكاران .)9118 ،در ايران نیز آلفای كرونباخ اين آزمون توسط زندی پور و يادگاری
( 1/26)8916به دست آمد .همچنین در تحقیقي كه زندی پور و همكاران ( )8921انجام دادند ،پايايي اين آزمون به روش آلفای
كرونباخ  1/ 12و به روش دونیمه سازی  /18به دست آمد .در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  1/19به دست آمد.
مقیاس دلزدگي زناشويي پاينز :بهمنظور اندازهگیری میزان دلزدگي زناشويي زوجین از مقیاس  98سؤالي دلزدگي زناشويي
پاينز استفادهشده است .در اين مقیاس ،نمرات باالتر نشاندهندهی دلزدگي بیشتر است و حد باالی نمره 841،و حد پايین نمره،
 98است (پاينز .)8226 ،نويدی ( )8914ضريب پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از آلفای كرونباخ در مورد 941نمونه 1/16؛ و
ضريب پايايي به روش بازآزمايي را در فواصل يك ،دو و چهار ماه  1/16 ،1/12و 1/66درصد گزارش كرده است .ضريب پايايي
اين آزمون در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای كرونباخ  1/12درصد به دست آمد.
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يافتهها
جدول ( )8میانگین و انحراف معیار كیفیت زندگي ،تابآوری ،بخشندگي و دلزدگي زناشويي را نشان ميدهد.
جدول شماره  .1دادههای توصیفي متغیرهای پژوهش

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداكثر نمره

تابآوری

911

11/96

85/68

58

898

بخشندگي

911

59/59

81/89

91

15

كیفیت زندگي

911

811/91

2/45

61

899

قلمرو جسمي

911

1/69

9/44

8

88

ايفای نقش جسمي

911

92/68

6/99

89

92

ايفای نقش هیجاني

911

4/11

9/84

5

1

سالمت رواني

911

99/26

4/58

5

91

سالمت عمومي

911

84/11

9/86

6

98

سرزندگي

911

89/18

9/88

9

99

عملكرد اجتماعي

911

5/44

9/18

9

89

درد بدني

911

5/46

8/69

9

2

با توجه به جدول شماره  ،8میانگین تابآوری ،كیفیت زندگي و بخشندگي به ترتیب 811/91 ،11/96و  59/59است .همچنین
انحراف معیار مقیاسهای تابآوری ،كیفیت زندگي و بخشندگي به ترتیب  2/45 ،85/68و  81/89است .ساير مقادير در جدول 8
آمده است.
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برای بررسي رابطه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي از ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد .نتايج
نشان داد كه بین كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي به ترتیب همبستگي -1/99 ،-1/91و  -1/92وجود
دارد كه اين ضرايب همبستگي در سطح  P≥1/118معنادار است.
جدول  .2ضرايب همبستگي بین کیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي

دلزدگي زناشويي
متغیر

مؤلفههای
کیفیت
زندگي

ضريب همبستگي

سطح معناداری

قلمرو جسمي

-1/99

1/118

عملكرد اجتماعي

-1/99

1/118

ايفای نقش جسمي

-1/95

1/118

ايفای نقش هیجاني

-1/96

1/118

سالمت رواني

-1/46

1/118

سرزندگي

-1/41

1/118

درد بدني

1/91

1/118

نمره كل كیفیت زندگي

-1/96

1/118

تابآوری

-1/94

1/118

بخشندگي

-1/92

1/118
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با توجه به جدول شماره  ،9بین مؤلفههای كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي رابطه منفي معناداری وجود
دارد كه اين ضرايب همبستگي در سطح  P≥1/118معنادار است .به اين معنا كه هر چه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي در
افراد باالتر باشد ،میزان دلزدگي زناشويي در آنان كمتر است و بالعكس .ضرايب همبستگيها در جدول  9نشان دادهشده است.
بهمنظور بررسي اينكه چه مقدار از واريانس دلزدگي زناشويي معلمان ،توسط كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي آنان تبیین
ميشود ،از روش رگرسیون گامبهگام استفاده شد .بدين منظور ،متغیر دلزدگي زناشويي بهعنوان متغیر مالك و مؤلفههای كیفیت
زندگي ،تابآوری و بخشندگي در گام پنجم بهعنوان متغیر پیشبین وارد مدل رگرسیوني شدند .نتايج حاصل در جدول شماره 9
ارائهشده است.
جدول .3نتايج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبیني دلزدگي زناشويي توسط کیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي

دلزدگي زناشويي

R

R2

F

sig

متغیر پیشبین

B

β

t

sig

1/56

1/99

89/51

1/118

تابآوری

-1/86

-1/86

-8/98

1/115

بخشندگي

-1/96

-1/81

-9/96

1/115

سرزندگي

8/8

-1/96

9/12

1/118

سالمت رواني

-8/55

-1/55

-9/66

1/115

ايفای نقش جسمي

- 1/44

- 1/81

- 9/66

1/119
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نتايج حاصل از مدل رگرسیوني در جدول شماره  9نشان داد از هشت مؤلفه كیفیت زندگي فقط سرزندگي ،سالمت رواني و ايفای
نقش جسمي و نمره كل تابآوری و بخشندگي در گام پنجم وارد مدل رگرسیوني شدند و توانستند حدود  99درصد از واريانس
دلزدگي زناشويي را تبیین كنند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي با دلزدگي زناشويي صورت گرفت .در خصوص رابطه
بین متغیرها بايد اشاره كرد كه میان كیفیت زندگي و دلزدگي زناشويي رابطه منفي معنيداری وجود داشت بهنحویكه با افزايش
كیفیت زندگي ،دلزدگي زناشويي كاهش مييافت .در تبیین اين يافته ميتوان بیان كرد كه ارتباطات زناشويي يكي از عناصر مهم
در كیفیت زندگي است و بهعنوان يك عامل حمايتي در مقابل مشكالت مرتبط با سالمت درنظرگرفته ميشود (آندرسون و
همكاران .)9111 ،همچنین مؤلفههای كیفیت زندگي با تابآوری ،همبستگي مثبت و معناداری با دلزدگي زناشويي داشتند .تاگید
و فردريكسون ( )9114و كارل چسین ( )9114در پژوهشهای جداگانه نشان دادند كه سطوح باالی تابآوری به فرد كمك
ميكند تا از عواطف و هیجانهای مثبت بهمنظور پشت سرنهادن تجربههای نامطلوب و بازگشت به وضعیت مطلوب استفاده كند.
افزايش تابآوری ميتواند موجب بهبود بخشیدن به كیفیت زندگي گردد (شاين ،سیم و كیم9114 ،؛ به نقل از كرباليي شیری فرد،
 .)8915يافتههای اين مطالعه با نتايج پژوهشهای ساماني و همكاران ( )8915و جوكار ( )8911همسو است .توانمندی به فرد
تاب آور كمك ميكند تا شرايط استرسزا را مديريت كند و در مقابله با مصائب و ناماليمات زندگي نهتنها جان سالم به دربرد
(بونانو .)9114 ،تابآوری فرايندی پويا است كه به متن زندگي وابسته است ،وقتي بهطور موفقیتآمیز كسب شود قابلیتهای
فردی را تقويت ميكند و بهطوركلي به مفهوم پیامدهای مثبت ،بهرغم تجربههای ناگوار ،ناماليمات ،عملكرد مثبت و مؤثر در
شرايط ناگوار و بهبودی بعد از يك ضربه مهمي باشد (ماستن و همكاران .)9118 ،در پژوهش حاضر بخشندگي نیز با دلزدگي
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زناشويي رابطه منفي و معنادار داشت كه اين يافته با مطالعات برايت وايت و همكاران ( ،)9188تقي پورجوان و همكاران (،)8928
غفوری و همكاران ( )8929و فینچام و همكاران ( )9114هماهنگ است .در تبیین رابطه منفي (بخشش با دلزدگي زناشويي ،نتايج
مطالعات باكوس ( )9112گويای اين مطلب بود كه هنگاميكه فرد قادر به بخشش باشد ،رابطه میان هتك حرمت 8و رضايت زناشويي
ضعیف ،تعديل ميشود .لذا توانايي بخشش همسر ميتواند به پايداری رابطه و افزايش رضايت زناشويي منجر شود؛ بنابراين
بخشندگي با توقف پاسخهای خصمانه آشكار و نهان ،باعث كنترل تكانههای پرخاشگری ،كاهش تعارض زناشويي و دلزدگي در
روابط زناشويي ميشود .از طرفي درباره رابطه (منفي بخشش با تعارض زناشويي فالنگان و همكاران ( )9189به اين نتیجه رسیدهاند
كه بخشش شامل جانشین كردن عواطف منفي با شفقت 9و بردباری 9است و در روابط صمیمانه ،باعث رشد همدلي بین زوجین
ميشود .بخشش مكانیسمي است كه بهصورت پیشگیرانه عمل ميكند و هم بخشش در زمان بروز تعارض و هم پسازآن ،از طريق
افزايش احساسات مثبت و همچنین اعتمادسازی در رابطه ،باعث كاهش روند افزايشي تعارضهای شديد زناشويي ميگردد .ادبیات
پژوهشي گستردهای در رابطه با تابآوری و كیفیت زندگي و بخشندگي وجود دارد و همچنین در رابطه با اين متغیرها با دلزدگي
زناشويي بهصورت مجزا پژوهشهای متنوعي صورت گرفته است؛ اما پژوهشي در رابطه با تابآوری ،كیفیت زندگي و بخشندگي
با دلزدگي زناشويي صورت نگرفته است .برقراری رابطه بین مطالب مذكور و انجام مداخالت آموزشي در اين زمینه ميتواند
گامي در جهت غني كردن ادبیات پژوهش موجود باشد .بنابراين با توجه به نتايج بهدستآمده از نتايج پژوهش حاضر به نظرمي
رسد كه كیفیت زندگي ،تابآوری و بخشندگي ميتوانند دلزدگي زناشويي را پیشبیني كنند .البته با توجه به اينكه پژوهش حاضر
بر روی معلمان انجامشده است ،درزمینه تعمیم اين يافته ها به ديگر افراد بايد احتیاط نمود و پیشنهاد ميشود پژوهشهای مشابهي
1

- irreverence
- compassion
3
- patience
2

مجله پیشرفت هاي نوین در علوم رفتاري ،دوره چهارم ،شماره سي و پنجم ،شهریورماه 1318

91

رابطه كيفيت زندگي ،تاب آوري و بخشندگي با دلزدگي زناشويي معلمان

حيدري شرف و همکاران

بر روی ديگر افراد انجام شده ويافته های به دست آمده از آنان با يافته های پژوهش حاضر مقايسه شود تا بتوان در زمینه تعمیم
يافته های پژوهش نیز تصمیم مناسبي اتخاذ شود.
منابع
 اديب راد ،نسترن و اديب راد ،مجتبي ( .)8914بررسي رابطه باورهای ارتباطي با دلزدگي زناشويي و مقايسه آن در زنان
متقاضي طالق وزنان خواهان ادامه زندگي مشترك .تازهها و پژوهشهای مشاوره.22 -881 ،)89( 4 ،
 احتشام زاده ،پروين؛ مكوندی ،بهنام و باقری ،اشرف ( .)8911رابطه بخشندگي ،كمالگرايي و صمیمیت با رضايت زناشويي
در جانبازان و همسران آنها .مجله يافتههای نو در روانشناسي.899-896 ،89 ،
 بشارت ،محمدعلي ( .)8916تابآوری ،آسیبپذيری و سالمت رواني .مجله علوم روانشناختي.19 – 19 ،94 ،
 پاينز ،آياالماالچ ( .)8226چه كنیم تا عشق رويايي به دلزدگي نینجامد .ترجمهی فاطمه شاداب ( )8918تهران :انتشارات
ققنوس.
 تقي پورجوان ،عباسعلي؛ حسن نتاج جلوداری ،فهیمه و يارمحمديان ،احمد ( .)8928رابطه بین بخشش ،تعارضات زناشويي
و سالمت روان در دانشجويان متأهل ،مجموعه مقاالت ششمین سمینار سمینار سراسری بهداشت رواني دانشجويان،
دانشگاه گیالن.
 جوكار ،بهرام ( .)8916نقش واسطهای تابآوری در رابطي بین هوش هیجاني و هوش عمومي با رضايت از زندگي.
فصلنامه روانشناسي معاصر ،دوره دوم ،شماره دوم ،پايیز .16
 خواصي ،لیال ( .)8929معنای حريم همسران در ازدواجهای موفق (حريم و مرزهای زناشويي در مواجهه با عامل يا شخص
سوم) .تهران :انتشارات قطره.
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 زارع ،مريم؛ ساماني ،سیامك ( .)8911بررسي نقش انعطافپذيری و انسجام خانواده در هدفگرايي فرزندان .فصلنامه
خانواده پژوهي ،سال چهارم ،شماره .89
 دغاغله ،فاطمه؛ عسگری ،پرويز و حیدری ،علیرضا ( .)8928رابطه بخشندگي ،عشق ،صمیمیت با رضايت زناشويي .مجله
يافتههای نو در روانشناسي.51-62 ،94 ،
 زندی پور ،طیبه و يادگاری ،هاجر ( .)8916ارتباط بخشش با رضايت از زندگي در بانوان دانشجوی متأهل غیربومي
دانشگاههای تهران .مجله مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان.812-899 ،9 ،
 زندی پور ،طیبه؛ آزادی ،شهدخت و ناهیدپور ،فرزانه ( .)8921بررسي رابطه ويژگيهای شخصیتي ،بخشش و سالمت
روان در زوجهای مراجعهكننده به مراكز بهداشت گچساران .فصلنامه علمي – پژوهشي جامعهشناسي زنان.8-81 ،9 ،



ساماني ،سیامك ( .)8915بررسي مدل علي همبستگي خانوادگي ،استقالل عاطفي و سازگاری .پاياننامه دكتری ،دانشگاه
شیراز ،شیراز.

 شريفي ،مرضیه؛ كارسولي ،سلیمان و بشلیده ،كیومرث ( .)8921اثربخشي بازآموزی اسنادی در كاهش فرسودگي زناشويي
و احتمال وقوع طالق در زوجین متقاضي طالق ،رواندرماني و مشاوره خانواده.989-995 ،)9(8 ،
 عامری ،زينب )  .)8912رابطه بین وابستگي خاص نسبت به همسر و باورهای غیرمنطقي زناشويي در دبیران متأهل اهواز.
پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي اهواز )چاپنشده(.
 عطاری ،يوسف علي؛ حسین پور ،محمد و راهنورد ،سیما ( .)8911اثربخشي آموزش مهارتهای ارتباطي به شیوه
برنامهی ارتباطي زوجین بر كاهش دلزدگي زناشويي در زوجین .مجلهی انديشه رفتار.95-94 ،)84( ،4
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 غفوری ،سمانه ،مشهدی ،علي و حسنآبادی ،حسین ( .)8929اثربخشي رواندرماني معنوی مبتني بر بخشندگي در افزايش
رضايتمندی زناشويي و كاهش تعارضات زوجین شهر مشهد .مجله اصول بهداشت رواني.416-481 ،8 ،
 كرباليي ،شیری فرد ( .)8915ساخت و هنجاريابي پرسشنامهای برای اندازهگیری كیفیت زندگي خانوادههايي با فرزند
كمتوان ذهني .پاياننامه كارشناسي ارشد رشته سنجش و اندازهگیری .دانشگاه عالمه .پاياننامه چاپنشده .دانشكده
روانشناسي و علوم تربیتي.
 موسوی زاده ،طاهره ( .)8911اثربخشي آموزش معنا درماني بر كاهش دلزدگي زناشويي زنان .پاياننامه كارشناسي ارشد
دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه عالمه طباطبايي ) چاپنشده(.
 میرشمسي ،فاطمه ( .)8911ارتباط بین هوش و كیفیت معنوی زندگي برای دانشجويان فني -دانشگاه آزاد مهندسي يزد در
عموم مردم و در سال تحصیلي  .8911-8911پاياننامه .تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.



منتظری ،علي؛ گشتاسبي ،آزيتا و وحداني نیا ،مريم ( .)8914ترجمه ،اعتبار فرم فارسي ابزار استاندارد SF-36؛ ،)8( 5
.56-42

 نويدی ،فاطمه ( .)8914بررسي و مقايسه رابطه دلزدگي زناشويي با عوامل جوسازماني در كاركنان ادارات
آموزشوپرورش و پرستاران بیمارستانهای شهر تهران .پاياننامهی چاپنشدهی كارشناسي ارشد در رشتهی مشاوره.
دانشگاه شهید بهشتي.
 نادری ،فرح؛ افتخار ،زهرا و آمالزاده ،صغری ( .)8912رابطه ويژگيهای شخصیت و روابط صمیمي همسر با دلزدگي
زناشويي در همسران معتادان مرد اهواز .يافتههای نو در روانشناسي.68 -11 ،)88( 4 ،
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 تعارضات زناشويي با خشونت علیه زنان شهر، رابطه صمیمي باهمسر، رابطه دلزدگي زناشويي.)8911(  سامیه، نعیم
. دانشگاه آزاد اسالمي شهر اهواز. پاياننامهی چاپنشدهی كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي.ايالم
 عاطفه مثبت و منفي با، رابطه انعطافپذيری كنشي.)8911(  مرضیه، علیرضا و مشعل پور، فرح؛ حیدری، نادری
.1-94  صص،2  شماره،9  دوره، يافتههای نو در روانشناسي.خودكارآمدی و رضايت شغلي در كاركنان شهرداری اهواز
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Relationship between quality of life, resiliency and forgiveness with marital disturbance of
female teachers in Kermanshah city
Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between quality of life, resiliency and
forgiveness with marital distress in female teachers in Kermanshah. This is a descriptive-correlational
study and the sample consisted of 269 people who were selected using a Morgan table and multi-stage
cluster sampling. Data were collected by questionnaires on quality of life, resiliency of Canner and
Davidson and Forgiveness (FS), and Paints marital rate. The Pearson correlation coefficient and multiple
regression were used to analyze the data. The results of the analysis showed that there is a negative
relationship between quality of life, resiliency and forgiveness with marital bellowing, and quality of life,
resilience and forgiveness can predict marital distress. Considering that quality of life, resiliency and
forgiveness are significant predictors of marital maladjustment, it can be reduced by creating such capacity
for marital distress.
Key words: quality of life, resilience, forgiveness, marital distress, teachers
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