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Aim and Background: Marital forgiveness is one of the most important factors in marital satisfaction and is
considered an effective variable in resolving marital conflicts and increasing marital satisfaction. The main
purpose of this study was to develop a causal model of marital forgiveness based on emotional intelligence and
spiritual intelligence with the mediating role of marital differentiation.
Methods and Materials: The present study was a correlation in the form of structural equations. The statistical
population included married women aged 25 to 45 years in Hamadan, from which 408 people were selected by
cluster random sampling. They all completed questionnaires on marital forgiveness, spiritual intelligence,
emotional intelligence, and marital differentiation. A structural equation test using PLS software was used to
analyze the data.
Findings: The results showed that there is a direct positive relationship between emotional intelligence (0.102)
and spiritual intelligence (0.286) of couples with marital forgiveness. The relationship between couples' spiritual
intelligence and their level of differentiation is direct, negative, and significant (-0.139). Also, the relationship
between the level of differentiation (-0.348) and marital forgiveness of couples is direct and the relationship
between the two variables is negative. The level of differentiation of couples has a mediating effect on the
relationship between emotional intelligence and marital forgiveness (-0.07) and also the relationship between
spiritual intelligence and marital forgiveness (0.048).
Conclusions: According to the research results, it can be said that the causal model of marital forgiveness based
on emotional intelligence and spiritual intelligence with the mediating role of differentiation has a good fit and
therefore the knowledge of counselors, psychologists, and experts about these variables can be helpful.
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تدوین مدل علّی بخشودگی زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی با نقش واسطهای
تمایزیافتگی
بهاره فامیل متقی  ،1محمود گودرزی  ،2کیوان کاکابرائی

3

 -1دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.

( -2نویسنده مسئول) گروه مشاوره خانواده ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 -3گروه روانشناسی و مشاوره ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :بخشودگی زناشویی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رضایت زناشویی و بهعنوان متغیری مؤثر در حل تعارضات زناشویی و افزایش
رضایت زناشویی در نظر گرفته میشود .هدف اصلی این پژوهش ،تدوین مدل علی بخشودگی زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی با نقش
واسطهای تمایزیافتگی زوجین بوده است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع همبستگی به شیوه معادالت ساختاری بود .جامعه آماری شامل زنان متأهل  25تا  45ساله شهر همدان بوده که
از بین آنها تعداد  408نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .همه آنها پرسشنامههای بخشششش زناشششویی ،هششوش معنششوی ،هششوش
هیجانی و تمایزیافتگی زوجین را تکمیل کردند .برای تحلیل دادهها از آزمون معادالت ساختاری به کمک نرمافزار  PLSاستفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد بین هوش هیجانی ( )0/102و هوش معنوی ( )0/286زوجین با بخشودگی زناشویی رابطه مستقیم مثبت وجششود دارد .مسششیر
رابطه بین هوش معنوی زوجین و سطح تمایزیافتگی آنها مستقیم ،منفی و معنیدار است ( .)-0/139همچنین مسششیر رابطششه بششین سششطح تمایزیششافتگی
( )-0/348و بخشودگی زناشویی زوجین مستقیم و رابطه بین دو متغیر منفی است .سطح تمایزیافتگی زوجین بر رابطه بین هوش هیجششانی و بخشششودگی
زناشویی ( )-0/07و همچنین رابطه بین هوش معنوی و بخشودگی زناشویی ( )0/048زوجین اثر میانجیگری دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت مدل علی بخشودگی زناشویی بر اسششاس هششوش هیجششانی و هششوش معنششوی بششا نقششش واسششطهای
تمایزیافتگی از برازش خوبی برخوردار است و لذا آگاهی مشاوران ،روانشناسان و متخصصان از این متغیرها میتواند کمککننده باشد.
واژههای کلیدی :مدل علی بخشودگی زناشویی ،هوش هیجانی ،هوش معنوی ،تمایزیافتگی.
ارجاع :فامیل متقی بهاره ،گودرزی محمود ،کاکابرائی کیوان .تدوین مدل علّی بخشودگی زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی با نقش
واسطهای تمایزیافتگی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .529-539 :)3(19
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مقدمه
بخشودگی زناشویی یکی از عوامل مرتبط با صشمیمیت ،تعهشد و
کاهش تعارضات زناشویی و بهطورکلی یکی از مهمترین عوامشل
مؤثر در رضشایت زناششویی محسشوب مشیششود .بخششودگی بشه
شکلهای مختلفی تعریش ششده اسشت .در یکشی از معتبرتشرین
تعاری  ،بخشودگی بهعنوان تغییر میان فردی و اجتماعی مثبت،
در مقابل خطایی که در حوزه میان فشردی رشرار دارد بیشان ششده
است ( .)1نیکنام و فاضلی ( )2در پژوهشی رابطشه بخششودگی و
رضایت زناشویی با بهزیستی معنوی زوجین را مشورد تائیشد رشرار
دادند .مرسلی ,و همکاران ( )3به این نتایج دست یافتند که یکی
از راههایی که به فرد خیانت دیده کمک میکنشد تشا اثشرات ایشن
عوارب را بر روی خود و روابطش کنترل کند ،بخشودگی اسشت.
در محیطهای بالینی بخشودگی بشهعنوان یشک راهبشرد درمشانی
برای کاهش خشم و رنج عاطفی ناششی از خیانشت مورداسشتفاده
ررار میگیرد .شیخ اسمعیلی و همکاران ( )4در پژوهششی نششان
دادند ،متغیرهای بخشودگی زناششویی و انسشجام خشانواده بشاهم
میتوانند  51درصد تغییرات بهداشت روان را پیشبینشی کننشد .
نتایج پشژوهش ارراتینکشال و وانسشتنوگن ( )5تشأثیر بخششش بشر
رضایت زناشویی را تأیید کرده است .گشودرزی ( )6در پژوهششی
دریافت تمایزیافتگی و عملکرد خشانواده پشیشبشین منفشی بشرای
خیانت زناشویی هستند ولی دلزدگشی زناششویی نقشش مثبتشی در
پیشبینی خیانت دارد.
یکی از عواملی که میتواند در کشاهش تعارضشات زناششویی
نقششش فعششالی را بششازی کنششد تمایزیششافتگی زوجششین اسششت (.)7
تمایزیافتگی توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسی
و صششمیمیت و خودمختششاری خششویش از دیگششران اسششت (.)8
تمایزیافتگی میتواند بر میشزان بخششودگی زناششویی نیشز تشأثیر
بگذارد .حسینی ینی ری و همکشاران ( ،)9نششان داد؛ باورهشای
غیرمنطقی ارتباطی ،تمایزیافتگی فردی و سرخوردگی زناشویی از
عواملی است که باعث به وجود آمدن گرایش طشال در مشردان
مششیشششود .کاظمیششان و همکششاران ( )10رابطششه مثبششت بششین
تمایزیافتگی ،معناداری زندگی و بخشودگی با رضایت زناشویی را
تائید کردند .نتایج پژوهش یزدانی طهمورسشاتی ( )11نششان داد،
رابطه بین تمایزیافتگی ،بخشندگی و تعارض زناشویی با دلزدگی
زناششویی و رابطششه بششین تمایزیششافتگی و بخشششندگی بششا تعششارض
زناشویی نیز معنادار بودند .رنجبر و همکاران ( )12به ایشن نتشایج
دست یافتند که تمایزیافتگی و هوش هیجشانی بشاال در بسشیاری
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مسائل از ایجاد مشکالت بیشتر در زندگی جلشوگیری مشیکنشد و
ازدواج پایداری را بشه دنبشال دارد .سشعادتی و همکشاران ( )13در
پژوهشی نشان داد بین تمایزیافتگی ،روانرنجوری و بخششودگی
با دلزدگی زناشویی رابطه وجود دارد.
از دیگر متغیرهای مشرتبط بشا بخششودگی زناششویی ،هشوش
هیجانی و هوش معنوی زوجین است .هوش هیجانی یشا هشوش
اجتماعی شامل  4مهارت اسشت )1 :خودآگشاهی (توانشایی بشرای
درک احساسات و حاالت خلقی فرد تا بتواند همیشه بشر افکشار و
احساسات خود نظر داشته و آنها را درک کند)؛  )2خودگردانی یا
مدیریت عواط (مهارتی است که بشه فشرد کمشک مشیکنشد تشا
احساسات خود را بهصورت مناسب و جامعهپسندانه نشان دهشد و
بتواند عصبانیت ،ناراحتی و ترس خود را کنترل کند)؛  )3آگشاهی
اجتماعی و انگیزش توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از
احساسات خود برای حرکت در جهشت دسشتیابی بشه اهشداف؛ )4
مهارتهای اجتماعی (مهارت ارتباط با دیگران در مورعیشتهشای
مختل اجتماعی و توانایی رابطه با توجه بشه احساسشات فشرد یشا
همان ظرفیت اجتماعی) ( .)14غالمی ( )15نششان داد کشه بشین
بخشش زناشویی و تنظیم هیجانی بشا کارآمشدی خشانواده رابطشه
مثبت معنیداری مشاهده میششود .امشانی و همکشاران ( ،)16در
پژوهشششی نشششان دادنششد؛ ه شوش هیجششانی بششهطور معن شیداری،
بخشودگی را پیشبینی میکند .نتایج اسشتا و همکشاران (،)17
حاکی از آن است که آموزش بخششودگی ،احسشاس همشدلی بشا
شخص خاطی و سازگاری را افزایش و خشم و تعارض را کاهش
میدهد.
همچنین هوش معنوی دربرگیرنده آگاهی و یادگیری انسشان
است .هوش معنوی بهطور گسترده آستانه تحمل افراد در دنیشای
متالطم شهرنشینی و دنیای مادی را باال میبشرد و بشه مشدیریت
تعارض و آرام ماندن محیط کار و زندگی کمک میکند .اهمیشت
هوش معنوی به این دلیل است کشه بشه افشراد کمشک مشیکنشد
عمیقترین و درونیترین منبع وجودیشان را که باعشث توانشایی
رویارویی با مشکالت ،ردرت تحمل و سازگاری در آنها میشود
کش کننشد ( .)18رجبشی و همکشاران ( )19در پژوهششی نششان
دادند هوش هیجانی و تمایزیافتگی خود ،متغیرهای واسطه پاره-
ای میباشند .زیرا بهزیستی معنشوی هشم بشهطور غیرمسشتقیم از
طریق تقویت هوش هیجانی و تمایزیافتگی خشود و هشم بشهطور
مستقیم میتواند رضشایت زناششویی را تقویشت کنشد .بخششودگی
بهعنوان متغیشری مشؤثر در حشل تعارضشات زناششویی و افشزایش
رضششایت زناشششویی در نظششر گرفتششه مششیشششود ( .)20بخشششودگی
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زناشویی ،تعامالت منفی زوجین را از میان میبشرد و آنهشا را در
اتحادی دوباره به هم نزدیشک مشیکنشد .نتیجشه ینشین اتحشادی
افزایش رضایت از زندگی مشترک و تالش منطقشی بشرای حشل
تعارضهای اجتنابناپذیر زنشدگی مششترک اسشت کشه درنتیجشه
زوجین میتوانند عملکرد سالم خود را بازیابی کننشد و ایشن الگشو
عالوه بر تضمین سالمت روان در نسلهای بعدی هم تداوم یابد
( .)21بخشودگی زناششویی در زنشدگی مششترک و بقشاو و ثبشات
خانواده از اهمیت بسیار باالیی برخشوردار اسشت و فعشاالن حشوزه
مطالعات خانواده و صاحبنظران تربیتی باید به دنبال دستیابی به
روشها و راهکارهای مؤثر بر افزایش بخشودگی زناشویی باشند.
نقش بنیادین خانواده و تأثیرگذاری وضعیت خشانواده در بخشش-
های مختل اجتماعی و همچنین کمبود پشژوهشهشای جشامع و
کاربردی در زمینه بهبود کیفی روابشط زن و مشرد در خشانوادههشا،
انجام این پژوهش را ضروری نموده است .نتشایج ایشن پشژوهش
می تواند در آموزش زوجشین در معشرض ناسشازگاری و جشدایی و
همچنین دختران و پسشران در ششرف تششکیل خشانواده و ازدواج
مورد استفاده ررار گیشرد ،مششاوران و پژوهششگران مشیتواننشد از
نتایج این پژوهش بهخوبی بهشرهمنشد گردنشد؛ بنشابراین پشژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا مشدل علشی
بخشودگی زناشویی بر اساس هوش هیجانی و هوش معنوی بشا
نقش واسطهای تمایزیافتگی از برازش مناسبی برخوردار است؟

شکل  .1مدل مفهومی پژوه

مواد و روشها
این پژوهش ازنظر هدف کشاربردی و ازنظشر اجشرا کمشی اسشت.
پژوهش حاضر از نوع همبستگی بشه ششیوه معشادالت سشاختاری
صورت گرفت .جامعه آماری پژوهش زنان متأهل  25تا  45ساله
شهر همدان بوده که تعداد آنان مطابق با سشالنامه آمشاری سشال
 1395حدود  30هزار نفر است .نمونشه آمشاری ایشن پشژوهش بشا
توجه به اینکه نوع روش تحقیشق ،معشادالت سشاختاری و هشدف
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تعیین رابطه بین یهار متغیشر هشوش هیجشانی ،هشوش معنشوی،
سطح تمایزیافتگی و بخشودگی زناشویی است  408نفر در نظشر
گرفته شده است .صاحبنظران تعداد حجم نمونه الزم را در این
ربیل پژوهشها ،حدارل سه برابر تعداد گویشههای پرسششنامههشا
مطرح نمودهاند .با توجه بشه تعشداد گویشههشای پرسششنامههشای
پژوهش شامل هوش هیجشانی ( 33گویشه) ،هشوش معنشوی (24
گویه) ،تمایزیافتگی ( 45گویه) و بخشودگی زناشویی ( 40گویه)،
جمعاً  143گویه ،حجم نمونه با ضریب  3تعداد  426نفشر تعیشین
شده است که از بین زنان شاغل در بخشهای دولتشی بشه روش
در دسترس انتخاب شدهاند .از این تعشداد  18پرسششنامه نشارص
پاسخ داده شده بودنشد کشه از جمشع پرسششنامههشا خشارج و 408
پرسشنامه تحلیل شده است.
پرسشنامه هوش معنوی :این پرسشنامه توسشط کینش
( )2008طراحی ششد ( .)22پرسششنامه دارای  24گویشه اسشت و
یهار بعد تفکر انتقادی ،تولید معنای شخصی ،آگشاهی متعشالی و
توسعه حالت هوشیاری را اندازه میگیرد .نمرهگذاری پرسششنامه
با توجه به طی لیکرت  5گزینهای از کامالً مخالفم= 1تا کشامالً
موافقم= 5تشکیل شده است .معلمشی و همکشاران ( )23ضشریب
اعتبار پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  0/84گشزارش کشرده
است .در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/92به
دست آمد.
پرسشنامه هوش هیجانی :ایشن ابشزار توسشط ششوت و
همکاران ( )1998تهیه ششده اسشت ( .)24پرسششنامه ششامل 33
جمله خودتوصیفی میباشد و سه جنبه ،ارزیابی و شناسایی و ابزار
هیجان ،اداره و تنظیم هیجان و بهرهوری هیجان را انشدازهگیری
میکند .شیوه امتیازدهی این پرسشنامه بهصورت طی لیکرت 5
گزینهای از کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم= 5میباشد .گویه-
های  33 ،28 ،5بهصورت معکوس نمرهگزاری میشوند .روایی و
پایایی پرسشنامه توسط پژوهشگران متعدد موردبررسشی و تائیشد
ررار گرفته است و ضریب آلفشای کرونبشاخ محاسبهششده در ایشن
پژوهش  0/84به دست آمده است.
پرسشنامه بخشششودگی :ایشن پرسششنامه بشرای بررسشی
میزان بخشایش در بین زوجین در سال  1998توسشط پشوالرد و
همکاران ساختهششده و ششامل  40عبشارت اسشت ( .)25مقیشاس
سنجش بخشایش شامل پنج خرده مقیاس است که عبارتاند از:
وارعبینی ،تصشدیق ،جبشران عمشل ،دلجشویی کشردن و احسشاس
بهبودی یا سبکبالی .هر خرده مقیاس شامل  8سؤال میباششد.
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همانطور که در جدول فشو مششاهده میششود ،میشانگین و
انحراف معیار متغیرها ارائه شده است .در ادامه یافتههای مربشوط
به ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آمده است.

نمرهگذاری پرسشنامه بر اسشاس طیش لیکشرت بشه ترتیشب بشه
گزینههای ،تقریباً همیشه همینطور بود ،اغلب اورات همینطشور
بود ،بهندرت همینطور بود و ابداً اینطشور نبشود ،نمشرات  4تشا 1
اختصاص یافته است و برخی سؤاالت نمرهگذاری برعکس دارند.
روایی و پایایی پرسشنامه توسط پژوهششگران مشورد تائیشد رشرار
گرفته و ضریب آلفای محاسبهشده در این پژوهش برابر با 0/83
به دست آمد.
پرسشنامه تمایزیششافتگی خششود :ایشن پرسششنامه یشک
پرسشششنامه  45سششؤالی اسششت کششه توسششط اسششکورن و فریدلنششدر
( )1989تهیه شده ( )26و تمرکز اصلی آن روی ارتباطشات مهشم
زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی است ( .)27نمره-
گذاری این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طی  6گزینهای
درجهبندی شده است .نمره  1بشه گزینشه «اصشالً در مشورد مشن
صحیح نیست» تا نمره  6کشه بشه گزینشه «خیلشی در مشورد مشن
صحیح است» اختصاص مییابد .روایی و پایایی ایشن پرسششنامه
در پژوهشهای ربلی مورد تائید ررار گرفته است و ضریب آلفای
کرونباخ موردمحاسبه این پژوهش  0/91است.
پشس از مششخص شششدن جامعشه و نمونششه پشژوهش و توزیششع
پرسشنامهها ،اطالعات الزم جمعآوری و وارد نرمافزار شد.
روش آماری
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل مسیر و معشادالت
اسشتفاده
و Pls
ساختاری با استفاده از نرمافشزار
شده است.

جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوه
3
2
1
متغیرها
1
هوش هیجانی
1
*0/451
هوش معنوی
*
*
1
-0/148
0/137
تمایزیافتگی
*0/348* 0/451* 0/183
بخشودگی زناشویی

4

1

یافتهها
در پژوهش حاضر تعداد  408نفر ررار داشتند .میانگین و انحراف
معیار سن افراد نمونه  33/83±0/79بود .در جدول زیر میشانگین
و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوه
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
0/53
3/88
هوش هیجانی
0/37
4/03
هوش معنوی
0/67
3/65
تمایزیافتگی زوجین
0/34
3/08
بخشودگی زناشویی

533

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

همانطور که در جدول فشو مششاهده میششود رابطشه بشین
متغیرهای پژوهش با استفاده از ماتریس همبسشتگی نششان داده
شده اسشت .در ادامشه بشرای بررسشی مشدل مفهشومی تحقیشق از
مدلسازی  PLS-SEMاستفاده شده است .ضشرایب مسشیر در
حالشت اسشتاندارد هسششتند و مقشدار آنهشا بششین  -1تشا  +1تغییششر
میکنند .هریه مقدار ضشریب مسشیر بشه یشک و یشا منفشی یشک
نزدیکتشر باششد تأثیرگشذاری آن مسشیر بیششتر اسشت .ضشرایب
استاندارد مدلهای بیرونی (بارهای عاملی) بهنوعی نششاندهنده
اعتبار سازه است .ضرایب مسیر مدلهشای بیرونشی بشین  0تشا 1
تغییر میکنند .برای اینکه مدلهای انعکاسشی از بشرازش خشوبی
برخوردار باشند باید بارهای عاملی بیشتر از  0/7باششد .در مشدل
ساختاری اولیه پژوهش ،تعدادی از گویههشا بشار عشاملی کمتشر از
 0/7که با حذف گویههای ضعی تر مدل اصالحشده بشه دسشت
میآید .در مدل ساختاری نهایی همه بارهای عشاملی مشدلهشای
بیرونی بیشتر از  0/7است در مواردی که مقادیر بشین  0/5و 0/7
م شیباشششد نیششز بششا توجششه بششه اینکششه میششزان متوسششط واریششانس
استخراجشده این متغیر باالتر از  0/5میباشد لذا مشوردی نشدارد.
ضریب تعیین برای متغیرهای مفهومی درونزا محاسبه و داخشل
بیضی متغیر نشان داده ششده اسشت .الزم بشه کشر اسشت بشرای
متغیرهای برونزا مقدار ضشریب تعیشین محاسشبه نمشیششود .در
نمودار ( )1مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری بشر اسشاس
آمار  tنشان داده شده است.
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شکل  .2مدل نهایی جهت بررسی و آزمون فرضیهها در حالت
استاندارد

شکل  .3مدل نهایی جهت بررسی و آزمون فرضیهها با مقادیر t

جدول  .3مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوه
فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

t-Value

P-Value

نتیجه

1

هوش هیجانی زوجین ⟵ بخشودگی زناشویی

0/102

2/159

0/029

تائید

2

هوش معنوی زوجین ⟵ بخشودگی زناشویی

0/286

4/817

0/001

تائید

3

هوش هیجانی زوجین ⟵ سطح تمایزیافتگی زوجین

0/2

2/454

0/014

تائید

4

هوش معنوی زوجین ⟵ سطح تمایزیافتگی زوجین

-0/139

2/421

0/016

تائید

5

سطح تمایزیافتگی زوجین ⟵ بخشودگی زناشویی

-0/348

8/219

0/001

تائید

6

هوش هیجانی ⟵ سطح تمایزیافتگی ⟵ بخشودگی زناشویی

-0/07

2/29

0/022

تائید

7

هوش معنوی ⟵ سطح تمایزیافتگی ⟵ بخشودگی زناشویی

0/048

2/421

0/016

تائید

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پشژوهش حاضشر تشدوین مشدل علشی بخششودگی
زناشویی بر اساس هشوش هیجشانی و هشوش معنشوی بشا نقشش
واسطهای تمایزیافتگی بود .نتایج پژوهش نشان داد بشین هشوش
هیجانی زوجین و بخشودگی زناشویی رابطه مستقیم وجشود دارد.
این یافته با نتایج غالمی ( )15و فینچام و بشی ( )28همخشوانی
دارد .ایششن پششژوهشهششا دریافتنششد :تنظششیم شششناختی هیجششان و
بخشودگی بین فشردی ازجملشه متغیرهشای دخیشل در سشازگاری
زناشویی دانشجویان متأهل هستند و رادر به پیشبینی معنشیدار
تغییرات مربوط به آن هستند .بین بخششش زناششویی و تنظشیم
هیجانی با کارآمدی خشانواده رابطشه مثبشت معنشیداری مششاهده
میشود .آموزش هوش هیجانی میشزان بخششودگی و سشازگاری
زناشویی را افزایش میدهد .آموزش تصویرسازی ارتباطی بهطور
معنششاداری باع شث افششزایش دیششدگاه درکششی و بخشششودگی زنششان
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آسششیبدیده خیانششت زناشششویی شششد .زوجهششا در مراحششل اولیششه
بخشششودگی (ماننششد تجربششه سششردرگمی ،کنششارهگیشری از همسششر،
تالفیجویی) سشطوح پشایینتشری از کیفیشت رابطشه زناششویی را
گششزارش دادنششد ،درحالیکششه زوجهششایی کششه در مراحششل نهششایی
بخشودگی ررار داشتند (مانند فرونشانی خششم ،تجربشه هیجشانی
مثبت نسبت به همسر) سطوح باالتری از کیفیت رابطه زناشویی
را نشان دادند .در تبیین این یافتهها میتوان گفشت :افشرادی کشه
دارای هوش هیجانی باالیی هستند توانایی ارزشیابی شناسایی و
ابراز هیجانات خود را دارند ،میتواننشد هیجانشات خشود را اداره و
تنظیم کنند و از هیجانات خود بهرهوری کنند .این افراد توانشایی
اداره عواط خود و دیگران را دارند و میدانند که بخشش یقدر
بر تثبیت روابط بینفردی و دستیابی به آرامش تشأثیر دارد .زوج-
هایی که دارای بخشش زناشویی باالیی هستند ،توانایی مدیریت
هیجانات خود بهویژه هیجانات مثبت و عواط را دارند و ازاینرو
بین این دو متغیر رابطشه مثبشت وجشود دارد و معمشوالً زوجهشای
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دارای هوش هیجانی باال بیشتر توانایی و اراده بخشش دیگشران
را دارند.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد بین هوش معنوی زوجین
و بخشودگی زناشویی رابطه مستقیم وجشود دارد .ایشن یافتشه بشا
نتایج بیگی و همکاران ( )29و امانی و همکاران ( )16همخشوانی
دارد .نتایج پژوهشهای مذکور نشان داده است که به ازای یشک
واحد تغییر در متغیر بهزیستی مذهبی ،رضشایت زناششویی 0/169
واحد بیشتر میششود و یشا بشه ازای یشک واحشد تغییشر در متغیشر
دلجششویی ،رضششایت زناشششویی  0/224واحششد افششزایش مششییابششد.
مؤلفههای معنیداری زندگی و فعالیشتهشای اجتمشاعی مشذهبی
باالترین ضشریب همبسشتگی را بشا انسشجام خشانوادگی داششتند.
همچنین مؤلفه فعالیتهای اجتماعی مشذهبی بیششترین ضشریب
همبستگی را با سازگاری خانوادگی نشان داد .هوش هیجانی بشا
ضریب بتای  0/20بهطور معنیداری بخشودگی خود را پیشبینی
میکند .هوش هیجانی با ضریب بتای  0/30بخشودگی دیگشران
را بهطور معناداری پیشبینی کرد .در تبیین این یافتهها میتشوان
گفت :هوش معنوی شامل ویژگیهایی همچون :تفکشر وجشودی
نقادانه ،معناسازی شخصی ،آگاهی متعالی و گسترش خودآگشاهی
هستند .افراد دارای هوش معنوی باال با دیدی انتقادی و وارشع-
بینانه به مسائل اطراف خشود مینگرنشد ،رشدرت تفکشر درونشی و
معنابخشی به پدیدهها دارند و از خودآگاهی باالیی برخوردارنشد و
پیوسته آگاهی خود را گسترش میدهند ،این افشراد از سشطحی-
نگری به دوراند و فراتر از افراد عادی نسبت به مسائل مششترک
زندگی فکر میکنند ،این روحیات باعث میششود تشا نسشبت بشه
خطاهای دیگران با اغماض و یشمپوشی بیشتری برخورد کننشد
و بخشودگی آنان نسبت به هوش معنویشان باال رود.
از سویی یافته دیگشر ایشن پشژوهش نششان داد بشین هشوش
هیجانی زوجین و سطح تمایزیافتگی زوجین رابطه مستقیم وجود
دارد .این یافته با نتایج رنجبشر و همکشاران ( )30و حاجیحسشنی
( )31و طالبی و غبشاری بنشاب ( )32همخشوانی دارد .نتشایج ایشن
پژوهشها حاکی از این است که بین متغیر تمایزیافتگی و هوش
هیجانی افراد مطلقه و عادی ارتباط معنیداری وجود دارد .میزان
تمایزیافتگی و هوش هیجانی در بین زنان مطلقه و زنان عشادی
دارای تفاوت معنیداری میباشد .افرادی که توانایی تمایزیافتگی
و هوش هیجانی بیشتری هسشتند ،باعشث مشیششود در بسشیاری
مسائل از ایجاد مششکالت بیششتر در زنشدگی جلشوگیری کننشد و
ازدواج پایداری داشته باشند .رابطشه هشوش هیجشانی و اسشترس
شغلی و نیز رابطه بین خود تمایزیافتگی با استرس شغلی منفی و
535

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

معنیدار است .رابطه علشی تمایزیشافتگی و کیفیشت زناششویی بشا
میانجیگری هوش هیجانی که با استفاده از روش بوت اسشترا
ماکر و پریچر و هیز بررسی شد ازلحاظ آماری مثبت و معنشیدار
بودند .تمایزیافتگی ،سبکهای دلبستگی بزرگسشاالن و هشوش
هیجانی با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد .بین تمایزیشافتگی
و رضایت زناشویی ،بین هشوش هیجشانی و تمایزیشافتگی و بشین
هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
در تبیین این یافتهها میتشوان گفشت :هشوش هیجشانی توانشایی
شناسایی ،ابراز ،مدیریت و تنظیم و بهرهوری از هیجانات اسشت،
فردی کشه از هشوش هیجشانی بشاالیی برخشوردار اسشت ،بهتشر از
دیگران نسبت بشه هیجانشات مثبشت و منفشی خودآگشاهی دارنشد،
روشهای مناسب در ابراز احساسشات خشود اسشتفاده مشیکننشد و
میتواند از هیجانات خود در مسیر درست بهرهمند گردد .زوجینی
که دارای تمایزیافتگی هستند ،خود را از دیگشران متمشایز مشی-
سازند ،توانایی باالیی در تفکیک فرایندهای عقلی و احساسشی و
صمیمیت و خودمختاری خویش از دیگران دارند ،آنها میتوانند
افکار خود را بدون توجه بشه فششارهای اجتمشاعی بیشان کننشد و
بنابراین با توجه به جایگشاه فشردی و اجتمشاعی کشه افشراد دارای
سطح تمایزیافتگی باال ،برای خود در نظر میگیرند ،میتوانند بشر
هیجانات خودکنترل و مدیریت داشته باشند ،ازاینرو بشین سشطح
تمایزیافتگی و هوش هیجانی زوجین رابطشه مثبشت وجشود دارد.
یافته دیگری که در این پژوهش به دست آمد این بود کشه بشین
هوش معنوی زوجین و سطح تمایزیافتگی زوجین رابطه مستقیم
وجود دارد .این یافته با نتایج رجبی و همکشاران ( )19همخشوانی
دارد .این پژوهشها نتیجه گرفتنشد کشه بهزیسشتی معنشوی هشم
بهطور غیرمستقیم از طریق تقویت هوش هیجانی و تمایزیافتگی
خود و هم بهطور مستقیم میتواند رضشایت زناششویی را تقویشت
کند .بهزیستی معنوی بر هوش هیجانی و نیشز بشر تمایزیشافتگی
خود مؤثر است .بهزیستی معنوی بشا ایجشاد آرامشش ،امیشدواری،
معنادهی به زندگی و نگرش مثبشت ،موجشب رضشایت از زنشدگی
میگردد .از میان مؤلفشههشای تمایزیشافتگی ،گسشلش عشاطفی و
واکنش عاطفی به شکل مثبت و معنیدار جایگاه من بشه ششکل
منفی و معنادار و هوش معنوی به شکل منفی و معناداری رادرند
که طال عاطفی را پیشبینی کنند .در تبیین این یافتهها مشی-
توان گفت هوش معنوی شامل ویژگیهایی نظیر تفکر وجشودی
نقادانششه ،معناسششازی شخصششی ،آگششاهی متعششالی و گسششتردگی
خودآگاهی است .فردی که دارای تفکر وجودی نقادانه است غالباً
درباره ماهیت وارعیتها سؤال میکند برای پی بردن به هدف یا
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دالیل وجودی تالش میکند ،تفکر عمیق دارد ،در مورد خشود در
روابط با دیگر موجودات میاندیشد و به یک ردرت یا نیروی برتر
(خدا) عمیقاً فکر میکند .در ویژگی معناسازی شخصشی ،توانشایی
یافتن هدفهای زندگی و کنترل استرس را دارد ،در شکسشتهشا
به دنبال یافتن معانی است ،بر اساس اهداف تصمیمگیری مشی-
کند ،ویژگی آگاهی متعالی نشاندهنده توجشه بشه ابعشاد درونشی،
درک ارتباط عمیق خود با دیگران و توجه به جنبههای غیرمادی
است و ویژگی گستردگی خودآگاهی که بعد دیگر هوش معنشوی
اسششت ،حکایششت از ورود بششه سششطح بششاالتر خودآگششاهی ،کنتششرل
خودآگاهی و استفاده صادرانه از تواناییها است .ایشن ویژگشیهشا
موجب میشود تا فرد کمتشر دیشار متمایزسشازی گشردد و سشطح
تمایزیافتگی او کاهش پیدا کنشد .توجشه بشه مسشائل غیرمشادی و
عمیششقاندیشششی ،افششراد را از خششودنگری و محششدود اندیشششی و
برتریطلبی دور میسازد .همچنین نتایج نششان داد بشین سشطح
تمایزیافتگی زوجین و بخشودگی زناشویی رابطه مسشتقیم وجشود
دارد .این یافته با نتایج کاظمیان و همکاران ( )10و ییارامیل لشو
منزساستر و مولت ( )33همخوانی دارد .این پژوهشهشا بشه ایشن
نتایج دست یافتند متغیرهای تمایزیشافتگی ،معنشاداری زنشدگی و
بخشودگی نقش مهمی در تبیین و پیشبینی واریشانس رضشایت
زناشویی دارد .مسیرهای مستقیم تمایزیافتگی ،روانرنجورخویی،
بخشودگی به دلزدگی زناشویی ازلحاظ آمشاری معنشیدار بودنشد.
همینین مسشیرهای مسشتقیم تمایزیشافتگی ،روانرنجورخشویی و
بخشششودگی بششه تعششارض زناشششویی نیششز معنششیدار بودنششد .رابطششه
غیرمسششتقیم تمایزیششافتگی ،روانرنجورخششویی و بخشششودگی بششا
دلزدگی زناشویی معنیدار بودنشد .عشدم توانشایی در بخششش بشا
توافق پذیری ،بشاز بشودن نسشبت بشه تجربشه رابطشه منفشی و بشا
گرایشهای پارانوییدی رابطه مثبت داشت .بخشودگی با توافق-
پذیری رابطه منفی و بشا گشرایشهشای پارانوییشدی رابشط مثبشت
داشت .بخشودگی با توافقپذیری رابطه مثبت معناداری را نششان
داد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت افرادی که دارای سشطح
تمایزیافتگی باالیی هستند ،نسبت به ویژگیها ،حقو و جایگشاه
خود نگاه ویژه دارند و خود را از دیگران متمایز میسشازند و ایشن
افراد بیشازحد عاطفی هستند .در ابشراز احساسشات بشه دیگشران
مشکل دارند ،برای شروع یک کار تشویق زیادی نیشاز دارنشد .در
اتفارات زندگی معنای «یه کسی هستم» را از دست نمشیدهنشد
در برابر انتقاد آزرده میشوند ،توانایی «نه» گفتن بشه دیگشران را
دارند ،نگران آزرده ششدن از سشوی دیگشران هسشتند و بشیش از
دیگران تحت تأثیر رفتارهای ناشایست و نامطلوب ررار میگیرند.
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این ویژگیها مانع از بخشش دیگران مشیششود و معمشوالً افشراد
دارای سطح تمایزیافتگی باال ،کمتر اهشداف بخششش و گذششت
هستند .نتایج دیگر این پشژوهش نششان داد سشطح تمایزیشافتگی
زوجشین بشر رابطشه بششین هشوش هیجشانی زوجشین و بخشششودگی
زناشویی آنان اثر میانجیگری دارد .این یافته بشا نتشایج گشودرزی
( )6و رجبششی و همکششاران ( ،)19همخششوانی دارد .نتششایج ایششن
پژوهشهشا ،نششاندهنشده آن بشود کشه تمایزیشافتگی و عملکشرد
خانواده پیشبین منفی برای خیانت زناشویی هستند ولی دلزدگی
زناششویی نقششش مثبتششی در پششیشبینششی خیانششت دارد .مسششیرهای
مستقیم تمایزیافتگی ،نورزگرایی ،بخشندگی و تعارض زناششویی
به دلزدگی زناشویی و همچنین مسیرهای مستقیم تمایزیشافتگی،
نورزگرایی و بخشندگی به تعارض زناششویی نیشز معنشادار بودنشد.
رابطششه غیرمسششتقیم تمایزیششافتگی ،نششورزگرایی و بخشششندگی بششا
دلزدگی زناشویی از طریق تعارض زناشویی نیز معنادار به دسشت
آمدند .هوش هیجشانی و تمایزیشافتگی خشود متغیرهشای واسشطه
پارهای میباشند .زیرا بهزیستی معنوی هم بهطور غیرمسشتقیم از
طریق تقویت هوش هیجانی و تمایزیافتگی خشود و هشم بشهطور
مستقیم میتوانشد رضشایت زناششویی را تقویشت کنشد .بهزیسشتی
معنوی بر هوش هیجانی و نیز بر تمایزیافتگی خود مؤثر است از
سششویی رضششایت زناشششویی نیششز تحششت تششأثیر هششوش هیجشانی و
تمایزیافتگی خود ررار دارد .بهزیستی معنوی بشا ایجشاد آرامشش،
امیدواری ،معنادهی به زندگی و نگرش مثبت ،موجب رضشایت از
زندگی میگردد .میان هوش هیجانی و مؤلفشههای مهارتهشای
درون فردی ،سازگاری ،کنترل استرس باکیفیت زنشدگی زوجشین
رابطه مثبت معناداری و جود دارد .میان تمایزیافتگی و مؤلفههای
واکنشپذیری عاطفی و گریز عاطفی رابطه مثبت و میان جایگاه
من با تحری های شناختی زوجین رابطه منفی معنشاداری وجشود
دارد .میان تمایزیافتگی و مؤلفههای واکنشپذیری عاطفی ،گریز
عاطفی و هم آمیختگی با دیگران رابطه منفی و میان جایگاه من
باکیفیت زندگی زوجین رابطه مثبت معناداری وجشود دارد .تشأثیر
مستقیم تمایزیافتگی و هوش هیجانی و تأثیر غیرمستقیم سشبک
دلبستگی تائید شد .در تبیین این یافتهها میتشوان گفشت رابطشه
بین تمایزیافتگی و بخشودگی منفی است و در مقابل رابطه بشین
هوش هیجانی و سطح تمایزیافتگی مثبت است بنشابراین هشوش
هیجششانی بششاال ،سششطح تمایزیششافتگی را بششاال مششیبششرد و سششطح
تمایزیافتگی ،میزان بخششودگی زناششویی را کشاهش مشیدهشد،
ازاینرو سطح تمایزیافتگی اثر میانجیگری بین هوش هیجشانی و
بخشودگی زناشویی ایجاد میکند .هوش هیجشانی و بخششودگی
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تمایزیافتگی خود ،سبکهشای هویشت و هشوش معنشوی توانشایی
پیشبین شی بهزیسششتی روانشششناختی و مؤلفششههششای آن را دارنششد،
همچنین مؤلفشههای تمایزیشافتگی خشود ،سشبکهشای هشویتی و
هوش معنوی با مؤلفههای بهزیستی روانشناختی رابطشه دارنشد.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت همانطور که در بحث نتشایج
ربل بیان شد ،هوش معنوی و سطح تمایزیشافتگی رابطشه منفشی
دارند و هرردر زوجین دارای هشوش معنشوی بشاالتری باششند ،از
میزان خودتمایزسازی آنان کمتر میششود ،از سشوی دیگشر بشین
سطح تمایزیافتگی و بخشودگی زناشویی رابطه منفی وجشود دارد
و هرردر سطح تمایزیافتگی زوجین باالتر باشد ،کمتر بخشودگی
زناشویی دارنشد ،هشوش هیجشانی موجشب کشاهش تمایزیشافتگی
میشود و از سوی دیگر کشاهش تمایزیشافتگی ،موجشب افشزایش
بخشششودگی زناشششویی مششیگششردد ،بنششابراین تمایزیششافتگی اثششر
میانجیگری مثبت بر رابطه بشین هشوش هیجشانی و بخششودگی
زناشویی ایجاد میکند.

بهطور مستقیم رابطه مثبت دارنشد ،زیشرا هررشدر زوجشین درک و
کنترل بیشتری بر هیجانات خود داشته باشند ،بهتر میتوانند بشر
خشم و نفرت خود کنترل داششته باششند و از خطاهشای دیگشران
گذشششت کننششد ،امششا ورتشی سششطح تمایزیششافتگی ،کنتششرل و ابششراز
هیجانات را در مسیر خود تمایزسازی منحرف مشیکننشد مشانع از
بخشش طرف مقابل میگردند و فرد از هوش هیجشانی خشود در
اثبات ویژگشیهشای خشاص ،خشود اسشتفاده مشیکنشد و درنتیجشه
بخشودگی زناشویی کاهش مییابد .آخرین یافتشه ایشن پشژوهش
نشان داد سطح تمایزیافتگی زوجین بر رابطه بین هوش معنشوی
زوجین و بخشودگی زناشویی آنان اثر میانجیگری دارد .این یافته
با نتشایج سشاداتی و همکشاران ( )34همخشوانی دارد .نتشایج ایشن
پژوهشها نشان داد ،مؤلفههای باورهای غیرمنطقشی ارتبشاطی و
تمایزیششافتگی فششردی بششا نقششش واسششطهای عملکششرد جنسششی و
سرخوردگی زناشویی در گرایش بشه طشال مشردان رابطشه دارد.
سوری و همکاران ( )35از میان مؤلفههای تمایزیافتگی ،گسلش
عاطفی و واکنش عاطفی به شکل مثبت و معنیدار جایگشاه مشن
به شکل منفشی و معنشادار و هشوش معنشوی بشه ششکل منفشی و
معناداری رادرند که طال عاطفی را پیشبینی کنند .مسشیرهای
مسششتقیم تمایزیششافتگی ،روانرنجششوری ،بخشششودگی و تعششارض
زناشویی به دلزدگی زناششویی ازلحشاظ آمشاری معنشیدار بودنشد.
همچنششین مسششیرهای مسششتقیم تمایزیششافتگی ،روانرنجششوری و
بخشودگی به تعارض زناشویی نیشز معنشیدار بودنشد .مؤلفشههای

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سنندج میباشد .بدینوسیله از اساتید راهنما و
مشاور و تمامی کسانی که در انجام این پژوهش مشارکت
داشتند ،ردردانی و تشکر میگردد.
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