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   زناشویی زوجین رضایتو بخشش بارفتاري  -هاي مغزي فعالیت سیستمابطهر

The relation between behavioral-brain systems activity with 
forgiveness and marital satisfaction in couples  

  

  *فرشته پورمحسنی کلوري

  دانشگاه پیام نور

  

کیدهچ

 و یکی از  استاجتماعی و صمیمانه آدمیترین روابط یکی از مهمازدواج 

ست که همسران در ازدواج ی، رضایتی ای یک نظام زناشوبا اهمیتجوانب 

گذارد ر میهمسران اثعوامل زیادي بر رضایت زناشویی . کنندتجربه می

. هاي زیستی شخصیت و بخشش اشاره کردتوان به ویژگیمیاز جمله که 

       هاي  فعالیت سیستمینب رابطهبررسی با هدف پژوهش حاضر 

 گروه .دشانجام  زناشویی زوجین  رضایت بخشش وبارفتاري  - مغزي

که در بودند  متاهل شهرستان مرند ) مرد85 زن، 115( نفر 200نمونه 

جلسه اولیا و مربیان مدارس دخترانه ابتدایی این شهر شرکت کرده بودند 

) BAS/BIS(وري آروي/ ، مقیاس بازداري)HFS (مقیاس بخششو به 

 نشان داد نتایج. پاسخ دادند) ENRICH( زناشویی  پرسشنامه رضایتو

 بازداري رفتاري رابطه منفی معنادار و بین بخشش بخشش خود بابین که 

وجود  معنادار رابطه مثبتآوري رفتاري رويبا خود و بخشش دیگران 

  سیستم و زناشویی با بخشش خود و دیگران همچنین رضایت .دارد

  و با سیستم بازداري رفتاري  مثبت و معنادار طورهبآوري رفتاري روي

  بخشش،آوري رفتاريسیستم روي .بودهمبسته  منفی و معنادار طورهب

   دارامعنمثبت و طور هب زناشویی را و رضایتدیگران بخشش  خود،

رضایت بخشش خود و و مولفه بازداري رفتاري،  کندبینی میپیش

ها در یافته. دنمایمیبینی پیش  و معناداریطور منف بهزناشویی را

 بحث مورد  و مفهوم بخششارچوب نظریه حساسیت به تقویت گريهچ

گیرانه پیشهاي برنامهطراحی در تواند  نتایج این پژوهش می.قرار گرفتند

  . مفید باشدزوجینتوانمندسازي زوجین و مداخالت درمانی براي 

آوري رفتاري، ويم بازداري رفتاري، سیستم رسیست :ديیي کلهاواژه

   بین شخصی، ازدواجلمشک

Fereshteh Pourmohseni Koluri

Payame Nour University

Abstract
One of the most important social and intimate relationships
is marriage and one of the most important aspects of marital 
system is the satisfaction that couples experience in 
marriage. Many factors affect marital satisfaction. These 
factors include biological factors, personality characteristics 
and forgiveness. The aim of this study was examination of 
the relation between behavioral-brain systems activity with 
forgiveness and couples' marital satisfaction. Participants 
were 200 married people (115 women, 85 men) in the City 
of Marand who had  participated in parents-teachers 
meetings held regularly in the city’s primary schools for 
girls. Participants completed a Forgiveness Scale (HFS), 
Behavioral Activation and Behavioral Inhibition System 
(BIS/BAS) scales and a marital satisfaction questionnaire 
(Enrich). Results showed that self forgiveness had a 
negative correlation with behavioral inhibition system and
there were positive correlations between self and other 
forgiveness with behavioral activation system and. Also 
marital satisfaction with self, other forgiveness and 
behavioral activation system showed positive correlations. 
In addition, marital satisfaction was negatively related to 
behavioral inhibition system. Also behavioral activation 
system positively predicted self and other forgiveness and 
marital satisfaction; and behavioral inhibition system 
negatively predicted self forgiveness and marital 
satisfaction. Findings were discussed in terms of Gray's 
reinforcement sensitivity theory and forgiveness concept. 
These results can be helpful in designing enrichment 
preventive programs and therapeutic interventions for 
couples.

Keywords: behavioral inhibition system, behavioral 
activation system, interpersonal problem, marriage
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  مقدمه

 عمیق میان زن وو صمیمانه اجتماعی ازدواج نوعی پیوند 

تواند منشا خوشی و شادمانی فراوان و یا میر است که شوه

برقراري روابط هاي انگیزه. گردد نانرنجی عمیق براي آ

دستیابی توان به می که از آن جمله  هستندصمیمانه بسیار

 که اشاره کرد  و مصاحبت، صمیمیت، عشقعواطف مثبتبه 

سالمت جسمانی و  زوجین شده و  شادمانی و رضایتموجب

 و ویلیامز، ساسلر( آوردمیبه ارمغان آنان  را براي روانی

  ). 2008نیکلسون، 

سرچشمه رنج و غم فراوان نیز  گاهیروابط صمیمانه 

، حسادت و رنجش 2، طرد1تعارض. خواهد بودبراي همسران 

از جمله عواملی هستند که به سالمت جسمانی و همسران 

 هستند نها حاکی از آ پژوهش.رساندان آسیب میآنروانی 

عواطف منفی با چنین همکه طرد یا ارزیابی منفی دیگران و 

 استرس مرتبط باهاي فیزیولوژیکی افزایش فعالیت سیستم

) 2004ی، دیکرسون و کمن(همچون افزایش ترشح کورتیزول 

  ، اوچینو، اسمیت،النستد -هات(و افزایش فشار خون 

 . دارداداررابطه مثبت معن) 2003،  مور- سرنی و نیلی- اولسن

نگرند، روابط بسیاري از افراد وقتی به گذشته خود می

 به. شمارندترین منبع شادمانی خود برمیزناشویی را مهم

    ترینبیان دیگر، ازدواج و زندگی مشترك یکی از مهم

  در این.استهاي رضایت کلی از زندگی هکنند بینیپیش

ن شادمانی را تواند ایهاي ارتباطی میحالی است که تعارض

به موجب رنجش و خشم همسران نسبت از بین برده و 

 به. دیگر شده و بنیان زندگی مشترك را متزلزل سازدیک

دلیل اهمیت حفظ بنیان خانواده و تبیین علل تداوم یا 

ارچوب هتوان آن را در چگسستگی رابطه زناشویی، می

 رابطه زناشویی. رویکردي انگیزشی مورد مطالعه قرار داد

دهنده ه دلیل پیامدهاي خوشایند و پاداشممکن است ب

و یا به دلیل پیامدهاي ) 3آوريانگیزه روي(تداوم یابد 

و یا با ) انگیزه اجتناب(پذیرد نامطلوب و آزارنده آن خاتمه 

از سوي دیگر پژوهش ). 2007گابل، (د شونارضایتی همراه 

حاکی از آن است که میان ) 2006 ( و همکاراناسمایل

 وجود رابطه، 4هاي شخصیتی افراد و خصیصه بخششویژگی

                                                          
1. conflict
2. rejection
3. approach motivation
4. forgiveness

رومندي  نیه طور ب5دارد و بخشش با رضایت زناشویی

 گري یک رویکرد 6نظریه حساسیت به تقویت. استهمبسته 

 روابطتوان زیستی و انگیزشی در حوزه شخصیت است که می

آوري و اجتناب، بخشش و رضایت هاي رويمیان انگیزه

  .ارچوب آن مورد مطالعه قرار داده چناشویی را درز

دو سیستم  ،گري حساسیت به تقویت نظریهمبتنی بر 

ها، یکی از این سیستم. استموثر اصلی در تنظیم رفتار آدمی 

 سازيفعال سیستم یگرو سیستم د 7سیستم بازداري رفتاري

هاي  به نشانهدر پاسخ سیستم بازداري رفتاري .است 8رفتاري

 بروز تعارضکننده فقدان پاداش و ي ناکامهاتنبیه، نشانه

داد این سیستم، برانگیختگی، اجتناب برونو حساس بوده 

فعالیت این سیستم موجب  ؛است، اضطراب و بازداري 9منفعل

 .دشوتی همچون ترس، ناکامی و غم میتجربه احساسا

حرکت به سوي موجب  سازي رفتاريسیستم فعال فعالیت

دهنده و فرار از  پاداشهاي محركدهی نسبت بهدف، پاسخه

و تجربه عواطف مثبتی همچون امیدواري،  شودمیتنبیه 

واریل و ، دپاسکالیس( دارد دنباله را بشادمانی و سرخوشی 

  ). 2010دانتونو، 

نظریه نظري کلی در ، تجدید)2000 (ناوتانگري و مک

م یستنظر، سدر این تجدید.  دادند ارایهحساسیت به تقویت

هاي مثبت  به محرك10ساز رفتاري فعالیدنظر شدهتجد

 جنگ و سیستمدر . دهدشرطی و نیز غیرشرطی پاسخ می

 12هاي جنگ و گریز، واکنش انجمادبه همراه واکنش 11گریز

کننده غیر قابل اجتناب نیز حضور دارد که به محرك تهدید

نظر نام سیستم جنگ و گریز به سیستم تجدید. دهدپاسخ می

تغییر یافت و فرض شد که  13انجماد /گریز /شده جنگ

هاي آزارنده اعم از شرطی و واسطه واکنش به تمام محرك

عهده   نقش سیستم تنبیه را براین سیستم. غیرشرطی است

عهده  بر حساسیت به تقویت اصلینظریهگرفت که در 

نظریه جدید حساسیت به در .  بودسیستم بازداري رفتاري

سیستم تجدیدنظر شده بازداري د که  اعتقاد بر این شتقویت

                                                          
5. marital satisfaction
6. Reinforcement Sensitivity Theory (RST)
7. Behavioral Inhibition System (BIS)
8. Behavioral Activation System (BAS)
9. passive avoidance
10. revised Behavioral Activation System (r-BAS)
11. fight flight system
12. freezing reaction
13. revised Fight Flight Freezing System (r-FFFS)
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تعارض هدف از .  است2ل حل تعارض هدفوو مس1رفتاري

گیرد که تهدید و پاداش همزمان هایی نشات میموقعیت

ساز  فعالم تجدیدنظر شدهیستحضور دارند؛ یعنی هر دو س

انجماد  /گریز /نظر شده جنگرفتاري و سیستم تجدید

، غالب شودبر تهدید اگر پاداش . دشونهمزمان فعال می

 تعارض را حل سیستم تجدیدنظر شده بازداري رفتاري

 را سازي رفتاريسیستم فعالترتیب که  ینه اخواهد کرد، ب

کند که را بازداري میانجماد / زگری/ سیستم جنگترغیب و 

اگر تهدید بر پاداش .  است3آوريحاصل آن نزدیکی یا روي

سازي ارض را با فعال تعسیستم بازداري رفتاريغلبه کند، 

م تجدیدنظر یست و بازداري سانجماد/ گریز/ سیستم جنگ

 اجتناب  آن که نتیجهکندساز رفتاري حل می فعالشده

سیستم بازداري رفتاري در نظریه اصلی، فرض شده که . است

 مستقل از یکدیگر  کارکرديسازي رفتاريسیستم فعالو 

هاي ر موقعیتنظر صورت گرفته، د  اما در تجدید.دارند

هاي وابسته عمل  سیستمهمچوناین دو سیستم، مشخص 

دهند صورت منسجم، رفتار را تحت تاثیر قرار می کرده و به

همانند روابط زناشویی که پاداش و ). 2011کیسر و راس، (

  ن وجود دارند و وجود رفتارطور همزماهتنبیه در آن ب

ننده و حضور رفتار کفتار تنبیهدهنده به معناي فقدان رپاداش

دیگر،  بیان به. کننده به معناي فقدان پاداش نیستتنبیه

سیستم پاداش و تنبیه مستقل از یکدیگر عمل کرده و رفتار 

تواند حاصل یکی از این دو سیستم و یا هر دوي هر فرد می

  ).2007گابل، (آنها باشد 

به تقویت گري و نظریه شخصیت بین نظریه حساسیت 

سیستم عقیده گري،  به. وجود داردتنگاتنگی تباط  ار4سنکآی

  گرایی مثبت و با برونطوره بنورزگراییبا بازداري رفتاري 

سازي سیستم فعالهمچنین . است منفی همبسته طورهب

 نورزگرایی و با  مثبت همبستگیگراییبا برونرفتاري 

 و گابلمطالعه  ).2010، نس الرهیم و (همبستگی منفی دارد

با سازي رفتاري سیستم فعالدهد نشان می) 2000(ان همکار

 رابطه 5 بهزیستی روانی وبینیخوشتجربه عواطف مثبت، 

بالکونی و  (استکمتر همبسته  با افسردگی و ردتنگاتنگی دا

                                                          
1. revised Behavioral Inhibition System (r-BAS)
2. goal conflict
3. approach
4. Eysenck personality theory
5. psychological well-being

با بیشتر در مقابل سیستم بازداري رفتاري ). 2012بورتولتی، 

، تگوی(دارد و تجربه عواطف منفی ارتباط  انیمشکالت جسم

در  .)2009و همکاران، دیالرد، برادوك، اندرسون، سوپري 

 انگیزه  نقشبه مطالعه) 2006(گابل پژوهش دیگري 

 پرداخته افرادروانی ر سالمت ب اجتنابآوري و  روياجتماعی

 انگیزه اجتماعیدهد که نتایج مطالعه وي نشان می. است

 ابطهر و تنها نبودن  از روابط صمیمانهري با رضایتآوروي

هاي منفی اجتماعی  با نگرشانگیزه اجتماعی اجتنابدارد و 

  .است همبسته ناایمنی در روابط صمیمانهو احساس 

  موثر بر تجربه رضایتانگیزشی هايسیستمعالوه بر 

 رضایتهاي تاثیرگذار بر  مولفهازدیگر  یکی شبخشزناشویی، 

 موجب گاهیدر زندگی زناشویی، همسران  .استزناشویی 

طرف هاي  و در صورتی که اشتباهندشودیگر می یکجشرن

 حلقه تعامالت منفی گرفتار  را نبخشند، به راحتی درمقابل

یابد، ی افزایش مهمها نسبت به آنپرخاشگري ؛ ندشومی

د و رضایت زناشویی کمتري شوتعامالت مثبت آنان کمتر می

 ).2002فینچام و بیچ، ؛ 1387رضازاده، ( کنندرا تجربه می

شخصی در روابط زناشویی، رویدادهاي منفی هاي بینتعارض

ناپذیري هستند که مدیریت آنها، پیامدهاي مختلفی اجتناب

. )1391مهر، کوچکی و رجبی، خجسته (را به دنبال دارد

 بین هايها موجب بروز استرسمدیریت نادرست تعارض

و مدیریت صحیح شود میشخصی و مشکالت روانشناختی 

شناختی را در اوم روابط زناشویی و افزایش سالمت روانها تدنآ

تباطی جویی و مشکالت ارانتقام). 2009 و یپ، هتس(پی دارد 

هاي  دنبال تعارض بهکه غالبا اي هستندهاي آزارندهمحرك

 مثبتِ پاسخ ،که بخششحالیدر. کنندمیپیدا  بروز ارتباطی

 شخصی هاي بینشناختی، عاطفی و رفتاري فرد به تعارض

 زیرا وقتی ؛دشو موجب بهبود روابط صمیمانه میاست که

عواطف و ، بخشدهاي شخص خطاکار را میفرد، اشتباه

هاي منفی وي را انکار کرده و با وي دوستانه و قضاوت

کالو، فینچام و تسانگ، مک( آمیز رفتار خواهد کردمحبت

2003.(  

ن رفتاري ممک -هاي مغزيهاي فردي در سیستمتفاوت

 مشکالت بین مواجهه با نحوه واکنش همسران در براست 

داشته دنبال  و رفتارهاي متفاوتی را به بگذاردتاثیری شخص

  براي مثال،.)2010گیوانلی و کاگل، ن، کیم، جانسو (باشد

 به تري دارند، حساسسیستم بازداري رفتاريافرادي که 
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 و ، ترسی رنجش و دلخوري در روابط بین شخصدنبال بروز

جویانه خودداري ز رفتار کینهابرااضطراب را تجربه نموده و از 

بروز رفتار از سوي دیگر فعالیت این سیستم با . نمایندمی

 به بیان .)2005 و کاپنز، ساسمیت(صمانه ارتباط دارد خ

 فعالی دارند،  سیستم بازداري رفتاريافرادي که دیگر،

ادي را نسبت  خشم زی وریزي کردهپرخاشگري خود را درون

و  و خطاهاي خود هاکمتر اشتباه وکنند به خود تجربه می

افرادي  .)2010جانسون و همکاران، (بخشند را میدیگران 

عواطف تري دارند، ساسازي رفتاري حس سیستم فعالکه

 را تجربه کرده و از سوي  شادمانی ومثبتی همچون امیدواري

انه پرخاشگرتمایالت  برانگیختگی هیجانی همچون دیگر

 کهیحالدر . )2004رور، اک (دکننمی گزارشهم   رابیشتري

ابراز خشم و رفتار پرخاشگرانه موجب کاهش بخشش در 

  .کاهد زناشویی زوجین میه و از رضایتدشروابط صمیمانه 

  انگیزشیهايسیستم مطالعهاهمیت دلیل به بنابراین

ایش  موثر در حفظ بنیان خانواده و افزپاداش و تنبیه

 پژوهش حاضر درصدد ،بهزیستی روانی و جسمانی همسران

 فعالیت بین آیا) 1: استهاي زیر گویی به سوالپاسخ

  زناشویی همسرانبا رضایترفتاري  -هاي مغزيسیستم

رفتاري  - هاي مغزيفعالیت سیستم آیا) 2 ؟رابطه وجود دارد

ش  بخشآیا بین) 3؟  رابطه داردش در روابط همسرانبخشبا 

؟رابطه وجود دارد زوجین  در زناشوییرضایتو 

  

  روش

پژوهش :  اجراي پژوهشروشجامعه آماري، نمونه و 

 فعالیت رابطه بین که در آن است همبستگیاز نوع حاضر 

 زناشویی  رضایتو بخشش بارفتاري  - هاي مغزيسیستم

جامعه آماري پژوهش . زوجین مورد مطالعه قرار گرفته است

 مرند شهر  دخترانهموزان مدارس ابتداییآوالدین دانشحاضر 

در مدارس این شهر  1389- 90 بودند که در سال تحصیلی

که والدین  در جلسه اولیا و مربیان. مشغول به تحصیل بودند

آموزان حضور داشتند از آنان دعوت شد که در صورت دانش

 پرسشنامه 250تعداد . ندنکپژوهش شرکت این تمایل در 

 توزیع مایل به شرکت در پژوهش داشتندافرادي که تمیان 

 پرسشنامه 200 هاي ناقص،پس از حذف پرسشنامهشد که 

نمونه پژوهش حاضر شامل  .آوري گردیدجمعتکمیل شده، 

میانگین سنی زنان .  نفر مرد بودند85نفر زن و  115

  .سال بود) 42/42 ±56/5(و مردان ) 78/34 45/3±(

  

  سنجشابزار 

): ENRICH (ویی انریچ زناشپرسشنامه رضایت

 به عنوان یک ابزار 1 زناشویی انریچرضایتپرسشنامه 

تشخیصی براي سنجش میزان رضایت زناشویی زوجین مورد 

وال  س115نسخه اصلی آزمون داراي . ردگیاستفاده قرار می

تري از هاي کوتاه که به دلیل طوالنی بودن مقیاس، فرماست

الی آن و س47فرم  از در این پژوهش. آن استخراج شده است

؛ به نقل از ثنایی، 1373( که سلیمانیان  استاستفاده شده

 این آزمون با 2پایایی.  کرده استیابیآن را هنجار) 1387

 3استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با روش بازآزمایی

     94/0 و براي زنان 93/0براي مردان ) به فاصله یک هفته(

رضایت زناشویی مورد بررسی در این ابعاد . دست آمده استهب

، ، حل تعارضطارتباشخصیتی، ل ایمس: پرسشنامه عبارتند از

هاي اوقات فراغت، رابطه جنسی، مدیریت مالی، فعالیت

   . گیري مذهبیپروري، خانواده و دوستان و جهتفرزند

) 4، 3، 2، 1، 0(صورت ه بگذاري براساس مقیاس لیکرتنمره

 نمره باالتر نشانه  وبودهموافق   کامالمخالف تا از کامال

  ).1387ثنایی، ( زناشویی بیشتر است تیرضا

مقیاس ): BAS/BIS(سازي  فعال/مقیاس بازداري

طراحی ) 1994(رور و وایت ا توسط کسازي فعال/بازداري

رفتاري را  - هاي مغزي میزان فعالیت سیستممقیاساین . دش

که بر روي یک مقیاس   ماده است20کند و شامل ارزیابی می

 5 مخالفم تا نمره  براي کامال1از نمره  اي لیکرت درجه5

 4 این مقیاس داراي .شود میگذارينمره موافقم براي کامال

 و یک خرده BAS خرده مقیاس 3  شاملمقیاسه خرد

حساسیت  ، ماده7 با BISخرده مقیاس . است BISمقیاس 

  شاملBASیاس گیرد و خرده مقسیستم را اندازه میاین 

 4 (4، کشاننده) ماده5(دهی به پاداش سه خرده مقیاس پاسخ

  این و فعالیتاست ) ماده4(و جستجوي سرگرمی ) ماده

 ، به پاداشدهی خرده مقیاس پاسخ.گیردسیستم را اندازه می

                                                          
1. Enriching and Nurturing Relationship Issues 
Communication and Happiness (ENRICH) 
2. reliability
3. test-retest
4. instinct
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 .کندمیزان اهمیت پاداش در بروز عواطف مثبت را ارزیابی می

ي فعاالنه اهداف ه جستجوخرده مقیاس کشاننده تمایل فرد ب

جستجوي سرگرمی تمایل فرد به خرده مقیاس  و مطلوب،

جانسون و . سنجدرا میدهنده هاي بالقوه پاداشانجام فعالیت

 را BIS درونی خرده مقیاس همسانی )2010 (همکاران

دهی به  درونی سه خرده مقیاس پاسخهمسانی و 74/0

، 73/0ترتیب پاداش، کشاننده و جستجوي سرگرمی را به 

فرد چنین در مطالعه عطريهم. اند گزارش کرده66/0 و 76/0

   و خردهBIS درونی خرده مقیاس همسانی) 1383(

دهی به پاداش، کشاننده و جستجوي هاي پاسخمقیاس

دست آمده ه ب60/0 و 73/0، 47/0، 47/0سرگرمی به ترتیب 

  براي در این پژوهش جمع نمرات سه خرده مقیاس.است

BASدر تجزیه و تحلیل وارد شده است .  

تمایل به جهت ارزیابی : )HFS (لندهرت بخشش مقیاس

ي هاموقعیتبخشش در دیگران و بخشیدن خود، بخشش 

، اسنایدر، تامپسون( 1لند از مقیاس بخشش هرتمختلف

   .دشاستفاده ) 2005 و همکاران، هافمن، میکلیل، راسماسن

  

بر و   استخرده مقیاس ماده و سه 18این مقیاس شامل 

  براي کامال1اي لیکرت از نمره ه درج7روي یک مقیاس 

 .شودگذاري میم نمرهوافق م براي کامال7مخالفم تا نمره 

در را  تمایل به بخشش بیشتر ه باالتر در هر خرده مقیاس،نمر

) 2005(تامپسون و همکاران . دهدنشان میآن خرده مقیاس 

 و پایایی خرده مقیاس بخشش 76/0پایایی این مقیاس را 

، 79/0خود، بخشش دیگران و بخشش موقعیتی را به ترتیب 

 نیز پایایی پژوهشدر این . اند گزارش کرده77/0 و 72/0

 کرونباخ يبا استفاده از روش آلفااس تمایل به بخشش یمق

 هاي بخشش خود،مقیاس و پایایی خردهدست آمد به78/0

 80/0 و 79/0، 75/0رتیب دیگران و بخشش موقعیتی به ت

  .شدحاصل 
  

  هاافتهی

کنندگان را  میانگین و انحراف استاندارد شرکت1جدول  

فتاري، بخشش و رضایت  ر-هاي مغزيهاي سیستمدر مقیاس

.دهدزناشویی نشان می

  

 بیانگر آن است که 2مقادیر همبستگی موجود در جدول 

 منفی و معنادار سیستم بازداري رفتاري رابطهبخشش خود با 

)05/0 p  سیستم  و بخشش خود و بخشش دیگران با،)>

p 05/0( و معنادار رابطه مثبت سازي رفتاريفعال . دارد) >

شویی با بخشش خود و ن رضایت زنایب بطهراهمچنین 

p 05/0( و معنادار ثبتدیگران م این،  برعالوه . است) >

سازي رفتاري به طور مثبت و سیستم بازداري سیستم فعال

p 01/0( با رضایت زناشویی منفیطور ه برفتاري   رابطه)>

رفتاري و رضایت  - هاي مغزي فعالیت سیستمبیناما . دارند

.دش معنادار مشاهده نرابطه بخشش موقعیتی زناشویی با

  

  

  

  1جدول 

   براي مردان و زنانرفتاري، بخشش و رضایت زناشویی -هاي مغزيسیستماستاندارد مقیاس  انحراف  ومیانگین

  مرد  زن

  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  54/3  72/20  78/3  50/22  بازداري رفتاري

  16/3  43/42  98/3  53/42  رفتاريزي سافعال

  56/2  40/24  10/2  86/26  بخشش خود

  69/3  77/20  09/3  73/22  بخشش دیگران

  84/2  16/16  67/2  96/16  بخشش موقعیتی

    30/2  84/20  49/2  20/19  زناشویی رضایت

________________________

1. internal consistency
2. Heratland Forgiveness Scale (HFS)
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  2جدول 

   رفتاري، بخشش و رضایت زناشویی - هاي مغزيسیستمهاي ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس

  6  5  4  3  2  1  متغیر

            1   بازداري رفتاري1

          1  14/0  سازي رفتاري فعال2

        1  33/0**   -20/0*  بخشش خود 3

      1  37/0*  29/0*  -12/0  بخشش دیگران 4

    1  17/0  10/0  17/0  13/0  بخشش موقعیتی 5

  1  12/0  35/0**  31/0**  29/0*  -33/0**  زناشویی رضایت 6
*p <  05/0    **p < 01/0

  

 نقش بررسیگویی به سوال دوم پژوهش و جهت پاسخ

بینی بخشش و رضایت رفتاري در پیش -هاي مغزيسیستم

   .دش استفاده گام به گامزناشویی از تحلیل رگرسیون 

 و ،بینرفتاري به عنوان متغیر پیش - هاي مغزيسیستم

 زناشویی به  و رضایت)ود، دیگران و موقعیتیخ (بخشش

ها در  نتایج این تحلیل. وارد تحلیل شدندعنوان متغیر مالك

جهت استفاده از مدل رگرسیون الزم  . آمده است3جدول 

ه ب. ه از آن مورد آزمون قرار گیردهاي استفادفرضاست پیش

 براي بررسی استقالل 1واتسن -منظور، آزمون دوربین ینا

 و عامل 3 با دو شاخص ضریب تحمل2خطیخطاها، آزمون هم

اسمیرونف براي بررسی  - لموگروف و آزمون ک4تورم واریانس

هاي بخشش بینی مولفهدر پیش. نرمال بودن توزیع انجام شد

رفتاري، مقادیر  - هاي مغزيو رضایت زناشویی توسط سیستم

 براي 85/0ترتیب برابر با واتسن به  -عددي آزمون دوربین

 براي 91/0 براي بخشش دیگران، 87/0بخشش خود، 

گر  براي رضایت زناشویی بود که بیان86/0بخشش موقعیتی و 

اسمیرونف به ترتیب  -لموگروفاستقالل خطاها و آزمون ک

 ،بخشش دیگران براي 53/0، بخشش خود براي 39/0برابر با 

 ي رضایت زناشویی برا40/0 و بخشش موقعیتی براي 29/0

                                                          
1. Durbin-Watson
2. collinearity
3. tolerance
4. variance inflation factor

  هايهـمفروض. استال بودن توزیع ـاکی از نرمـبود که ح

بین، یرهاي پیشدهد بین متغ نشان می3در جدول  خطیهم

از مدل رگرسیون قابل  و نتایج حاصل اردخطی وجود ندهم

سازي سیستم فعال، 2جدول   نتایج اساسبر. استاتکا 

 در گام دوم ريسیستم بازداري رفتادر گام اول و رفتاري 

 .ندکنواریانس بخشش خود را تبیین از  درصد 8توانستند 

سیستم بازداري  مثبت و طورهبسازي رفتاري العسیستم ف

ن  افزو.دندکربینی ور منفی بخشش خود را پیشطهبرفتاري 

 درصد از 28وانست سازي رفتاري تسیستم فعالاین  بر

 10رفتاري  -غزيهاي مسیستم، و انس بخشش دیگرانواری

سیستم . کنندبینی درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش

       سیستم وطور مثبت هدر گام اول ب بازداري رفتاري

 طور منفی و معنادارهبدر گام بعدي  سازي رفتاريفعال

عبارت دیگر وقتی فرد به.  کردندبینیرضایت زناشویی را پیش

یستم بازداري رفتاري تر و سآوري رفتاري فعالسیستم روي

تري دارد، رضایت زناشویی بیشتري را تجربه خواهد ضعیف

حاکی از آن  3هاي موجود در جدول  یافتهعالوه بر این،. کرد

رفتاري نتوانستند بخشش  -هاي مغزياست که سیستم

  .دننکبینی  پیشطور معنادارهموقعیتی را ب

  3جدول 

رفتاري -هاي مغزيرضایت زناشویی و بخشش از طریق فعالیت سیستمتحلیل رگرسیون گام به گام 

  خطیمفروضه هم

R  بینپیشمتغیرهاي   متغیر مالك
2R  df  FBBetatعامل تورم واریانس  تولرنس

  1  97/0  55/2**  24/0  64/0  86/6  198و 1  06/0  25/0سازي رفتاريسیستم فعال  بخشش خود
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  3 ادامه جدول

  1  87/0  81/2**  29/0  87/0  76/6  198و 1  28/0  53/0  فتاريسازي رسیستم فعال  بخشش دیگران

  رضایت زناشویی  98/0  98/0  90/2**  29/0  78/0  46/8  198و 1  08/0  28/0سیستم بازداري رفتاري

  03/1  77/0  -20/3**  -26/0  -89/0  23/9  197و 2  10/0  31/0  سازي رفتاريسیستم فعال

  

  بحث

 - مغزيهاي سیستمروابطپژوهش حاضر به بررسی 

.  زناشویی زوجین پرداخته است رضایتو بخشش ابرفتاري 

 سازي رفتاريسیستم فعالدهد نشان می پژوهش هايیافته

طور منفی و معنادار ه بسیستم بازداري رفتاريطور مثبت و هب

 پژوهش این یافته با .ندکنبینی می زناشویی را پیشرضایت

 )2008(اران  و هیم و همک)2006(گابل  ،)2004(آلوجا 

افرادي که  ،)2006 (گابل پژوهشبر اساس . همسو است

  انگیزه اجتماعی و ازرندیشتري دا بآوريانگیزه اجتماعی روي

 و هاي مثبت اجتماعی نگرش،ي برخوردارند کمتراجتناب

 این همچنین. کنند ارتباطی بیشتري را تجربه میرضایت

ربه خواهند ي را تج تنهایی و اضطراب اجتماعی کمترافراد

سیستم د که ندهها نشان میپژوهش ،این بر افزون .کرد

در نظریه گرایی ژگی شخصیتی برون با ویسازي رفتاري فعال

افراد . )2008هیم و همکاران، ( رد دا معنادارسنک رابطهآی

بیشتري هاي ارتباطی و عواطف مثبت مهارتاز گرا برون

 زناشویی که از رضایتها در افرادي  این ویژگی کهبرخوردارند

و االدنی،  ساهانآنیما(شود دیده میباالیی برخوردارند نیز 

ه ب). 2010،  فدرز-د، دوربین، سایگال و نابالك؛ استرو2012

هاي یکی از شاخص سازي رفتاري سیستم فعالترتیب ینا

  .است زناشویی کننده رضایتبینینیرومند پیش

رابطه ه کرد ایفته ارتوان براي این یاتبیین دیگري که می

 بررسی .استرفتاري و رابطه جنسی  -هاي مغزي سیستمبین

 جنسی و علل انگیزشی رفتار جنسی نشان  ارتباط میانرابطه

آوري، به رابطه جنسی دهد وقتی همسران با انگیزه رويمی

پردازند، عواطف مثبت بیشتري نشان داده و روابط می

     تجربه تري را رحبخش، صمیمانه و مفیتزناشویی رضا

در . ندشو ارتباطی میهايکنند و کمتر دچار تعارضمی

 که همسران با انگیزه اجتناب وارد رابطه جنسی زمانی ،مقابل

، با کنندمی عواطف منفی بیشتري را تجربه شوند،می

 مثبت و ابطهند و رشومواجه میهاي ارتباطی بیشتري تعارض

آوري هاي رويگیزه انچنینهم .بخشی نخواهند داشترضایت

ص  شاخ، زیربناي رفتار جنسی وجود داردرو اجتناب که د

ایمپت،  (است ارتباطی افراد بینی رضایتنیرومندي در پیش

  نشان اي مطالعه، همسو با این یافته).2005 پپال و گابل،

ل یتري دارند، در مساتم پاداش فعالدهد زنانی که سیسمی

 ان داده و برانگیختگی و رضایتنشجنسی کنجکاوي بیشتري 

و ) 2004آلوجا، (جنسی بیشتري را تجربه خواهند کرد 

 عوامل تاثیرگذار بر ترین مهم جنسی نیز یکی ازرضایت

، کاستانو و پالسیوس (است زناشویی زوجین رضایت

  .)2009، گرازیوتن

سیستم  این بود که پژوهش حاضرهاي یکی دیگر از یافته

. دارد  معکوس و معناداررابطه بخشش خود ا ببازداري رفتاري

و ) 2010(هاي جانسون و همکاران این یافته با نتایج پژوهش

ها نتایج این پژوهش. استسو هم) 2008(هیم و همکاران 

ریزي  با درونسیستم بازداري رفتاريکه د ندهنشان می

 بر افزون.  دارد کاهش بخشش رابطه مثبت و معنادارخشم و

 در نظریه نورزگراییصفت  با بازداري رفتاريسیستم این 

ی ینورزگرافرادي که در خصیصه ا. است همبسته  نیزکنسآی

 هاي خود را کنند، به سختی اشتباهنمره باالیی کسب می

 خود را شایسته بخشش  وبخشندمینرا   خود،پذیرندمی

  .دانندنمینیز دیگران 

خود و  که بخشش همچنین پژوهش حاضر نشان داد

این .  زناشویی داردمعناداري با رضایتو رابطه مثبت دیگران 

، رگالیا و فینچام، الیريپ (دیگرهاي یافته با نتایج پژوهش

طالعات م. همسو است) 2006فینچام، هال و بیچ، ؛ 2005

ش یک سازه روانشناختی و دهد که بخشاخیر نشان می

هاي رویکردي درمانی براي مشکالت ارتباطی و تعارض

زوجینی ). 2008 و بندا، السیوبدي (استشویی همسران ازن

، نزدیکی و تعهد بخشند، رضایت را میگریکدی هاتکه اشتبا

، فینچام و داویال، کچادوریان(بیشتري را تجربه خواهند کرد 

 ي،دیگرخود و این بخشیدن خطاهاي  بر افزون). 2005

 گري، رفتار خصمانه و پرخاشگري را دراسترس، سرزنش

   افراد روابط بنابرایندهد و ابط بین فردي کاهش میرو

  ).2008بالسیو و بندا، دي(کنند تري را تجربه میسالم
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بین سیستم  ، نتایج پژوهش حاضربراساسچنین هم

         هاي  سیستم،دیگرانش  بخشو بازداري رفتاري

رابطه بخشش موقعیتی  زناشویی با رضایت و رفتاري -مغزي

که توان گفت در تبیین این یافته می .دشهده نمعنادار مشا

اطی زیادي وجود دارند که بر بخشش  و ارتبايزمینهعوامل 

توان در سه این عوامل را می. گذارند تاثیر میفرد خاطی

فرد خاطی و  مربوط بهعوامل دسته عوامل مربوط به خطا، 

 وآسیب شدت  ،طور مثالبه .رابطه قرار دادعوامل مربوط به 

ابراز ، )2005براون و فیلیپس، ( ناشی از آن پایداریامدهاي پ

 اظهار ندامت و ، عذرخواهی کردنمانندرفتارهاي مثبتی 

و میزان ) 2005ریتوسکی و ورتیم، ( گوش دادن همدالنه

سران قبل از بروز رنجش و خطا صمیمت و نزدیکی هم

ر بخشش یا عدم ب) 2005، ، هانون، استوکر و فینکلبالتسرا(

  .گذارندر میثاشش فرد خاطی بخ

اي هاي آتی نقش واسطهشود در پژوهشپیشنهاد می

، )رنجوريشناسی و روانمانند وظیفه(عوامل شخصیتی 

عوامل موقعیتی و نقش مذهب و معنویت که از عوامل اثرگذار 

          هاي بر بخشش هستند، در رابطه میان سیستم

. طالعه قرار گیرد رفتاري و رضایت زوجین مورد م-مغزي

همچنین افراد مورد مطالعه، زوجین آذري با میانگین مدت 

 42 سال براي زنان و 34 سال و دامنه سنی 18 تا 13تاهل 

هاي شود در پژوهشمی سال براي مردان بودند، پیشنهاد

هاي مختلف با مدت تاهل بیشتر هایی از فرهنگبعدي نمونه

اثیر عوامل فرهنگی، سن و با سنین مختلف استفاده شود تا ت

  . و مدت تاهل نیز بر بخشش بررسی شود

وه مقطعی و با استفاده به شیحاضر پژوهش افزون بر این، 

شود پیشنهاد می. ه استشدنجام ی ادهگزارشد از روش خو

هاي آتی با استفاده از روش آزمایشی، میزان در پژوهش

 رد مشاهده وومهاي مختلف موقعیتدر بخشش زوجین 

ه عوامل موثر بر تري در زمین و بررسی دقیققرار گیردبط ض

هاي شناسایی ویژگی . زناشویی صورت گیردبخشش و رضایت

به در روابط میان زوجین، شخصیتی و عوامل موثر بر بخشش 

در جلسات درمانگران کمک خواهد کرد تا بتوانند خانواده 

ن و بهبود روابط میامشاوره براي حل تعارض میان زوجین 

  .بهره گیرندز آن همسران ا

  

عمراج

 .هاي سنجش خانواده و ازدواجمقیاس). 1387. (ب.  م،ثنایی

  .انتشارات بعثت: تهران

نقش ). 1391. (ر. ، و رجبی، غ.، کوچکی، ر.مهر، رخجسته

اي اسنادهاي ارتباطی و راهبردهاي حل تعارض واسطه

ت هاي دلبستگی و کیفیغیرسازنده در رابطه بین سبک

  .3- 14 ،14دوفصلنامه روانشناسی معاصر، . زناشویی

هاي ارتباطی و رابطه مهارت). 1387. (ر. م.  س،رضازاده

فصلنامه روانشناسی دو. سازگاري زناشویی دانشجویان

.43-50، 5معاصر، 

 -هاي مغزيرابطه بین فعالیت سیستم). 1383. ( مفرد،عطري

پایان نامه . هرفتاري و مستعد بودن به احساس شرم و گنا

  .تهران، دانشگاه تربیت مدرس. کارشناسی ارشد
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رابطه فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري با بخشش و رضايت زناشويي زوجين

The relation between behavioral-brain systems activity with forgiveness and marital satisfaction in couples

فرشته پورمحسني كلوري*

دانشگاه پیام نور

چکیده

ازدواج يکي از مهمترين روابط اجتماعي و صمیمانه آدمي است و يکي از جوانب با اهمیت يک نظام زناشویي، رضايتي است که همسران در ازدواج تجربه ميکنند. عوامل زیادی بر رضایت زناشویی همسران اثر میگذارد که از جمله میتوان به ویژگیهای زیستی شخصیت و بخشش اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین فعاليت سيستمهاي        مغزي- رفتاري با بخشش و رضايت زناشويي زوجين انجام شد. گروه نمونه 200 نفر (115 زن، 85 مرد) متاهل شهرستان مرند بودند كه در جلسه اوليا و مربيان مدارس دخترانه ابتدايي اين شهر شركت كرده بودند و به مقیاس بخشش (HFS)، مقياس بازداري/ رويآوري (BAS/BIS) و پرسشنامه رضايت زناشويي (ENRICH) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین بخشش خود با بازداری رفتاری رابطه منفی معنادار و بین بخشش خود و بخشش دیگران با رویآوری رفتاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین رضايت زناشويي با بخشش خود و دیگران و سيستم  رويآوري رفتاري بهطور مثبت و معنادار و با سیستم بازداری رفتاری   بهطور منفی و معنادار همبسته بود. سيستم رويآوري رفتاري، بخشش خود، بخشش دیگران و رضایت زناشویی را بهطور مثبت و معنادار   پيشبيني ميكند و مولفه بازداری رفتاری، بخشش خود و رضایت زناشویی را بهطور منفی و معنادار پیشبینی مینماید. يافتهها در چهارچوب نظريه حساسيت به تقويت گري و مفهوم بخشش مورد بحث قرار گرفتند. نتایج این پژوهش میتواند در طراحی برنامههای پیشگیرانه توانمندسازی زوجین و مداخلات درمانی برای زوجین مفید باشد.

واژههای کليدی: سيستم بازداري رفتاري، سيستم رويآوري رفتاري، مشکل بین شخصی، ازدواج

Fereshteh Pourmohseni Koluri

Payame Nour University

Abstract


One of the most important social and intimate relationships is marriage and one of the most important aspects of marital system is the satisfaction that couples experience in marriage. Many factors affect marital satisfaction. These factors include biological factors, personality characteristics and forgiveness. The aim of this study was examination of the relation between behavioral-brain systems activity with forgiveness and couples' marital satisfaction. Participants were 200 married people (115 women, 85 men) in the City of Marand who had  participated in parents-teachers meetings held regularly in the city’s primary schools for girls. Participants completed a Forgiveness Scale (HFS), Behavioral Activation and Behavioral Inhibition System (BIS/BAS) scales and a marital satisfaction questionnaire (Enrich). Results showed that self forgiveness had a negative correlation with behavioral inhibition system and there were positive correlations between self and other forgiveness with behavioral activation system and. Also marital satisfaction with self, other forgiveness and behavioral activation system showed positive correlations. In addition, marital satisfaction was negatively related to behavioral inhibition system. Also behavioral activation system positively predicted self and other forgiveness and marital satisfaction; and behavioral inhibition system negatively predicted self forgiveness and marital satisfaction. Findings were discussed in terms of Gray's reinforcement sensitivity theory and forgiveness concept. These results can be helpful in designing enrichment preventive programs and therapeutic interventions for couples.

Keywords: behavioral inhibition system, behavioral activation system, interpersonal problem, marriage


______________________________________


		*نشانی پستی نویسنده: اردبیل، خیابان دانشگاه، جنب مجتمع شورابیل، دانشگاه پیام نور اردبیل، گروه روانشناسی. پست الکترونیکي:  fpmohseni@yahoo.com


دریافت: 20/12/91     پذیرش: 16/07/92 Received: 10 Mar 2013     Accepted: 08 Oct 2013                                                                               





مقدمه

ازدواج نوعي پيوند اجتماعی صميمانه و عميق ميان زن و شوهر است كه ميتواند منشا خوشي و شادماني فراوان و يا رنجي عميق براي آنان گردد. انگيزههاي برقراري روابط صميمانه بسيار هستند که از آن جمله ميتوان به دستیابی به عواطف مثبت، صميميت، عشق و مصاحبت اشاره كرد كه موجب شادماني و رضايت زوجين شده و سلامت جسماني و رواني را براي آنان به ارمغان ميآورد (ویلیامز، ساسلر و نیکلسون، 2008). 

روابط صميمانه گاهی نیز سرچشمه رنج و غم فراوان براي همسران خواهد بود. تعارض
، طرد
، حسادت و رنجش همسران از جمله عواملي هستند كه به سلامت جسماني و رواني آنان آسيب ميرساند. پژوهشها حاكي از آن هستند كه طرد يا ارزيابي منفي ديگران و همچنين عواطف منفي با افزايش فعاليت سيستمهاي فيزيولوژيكي مرتبط با استرس همچون افزايش ترشح كورتيزول (ديكرسون و كمني، 2004) و افزايش فشار خون (هات- لانستد، اوچینو، اسمیت،  اولسن- سرنی و نیلی- مور، 2003) رابطه مثبت معنادار دارد. بسیاری از افراد وقتی به گذشته خود مینگرند، روابط زناشویی را مهمترین منبع شادمانی خود برمیشمارند. به بیان دیگر، ازدواج و زندگی مشترک یکی از مهمترین    پیشبینی کنندههای رضایت کلی از زندگی است. این در حالی است که تعارضهای ارتباطی میتواند این شادمانی را از بین برده و موجب رنجش و خشم همسران نسبت به یکدیگر شده و بنیان زندگی مشترک را متزلزل سازد. به دلیل اهمیت حفظ بنیان خانواده و تبیین علل تداوم یا گسستگی رابطه زناشویی، میتوان آن را در چهارچوب رویکردی انگیزشی مورد مطالعه قرار داد. رابطه زناشویی ممکن است به دلیل پیامدهای خوشایند و پاداشدهنده تداوم یابد (انگیزه رویآوری
) و یا به دلیل پیامدهای نامطلوب و آزارنده آن خاتمه پذیرد (انگیزه اجتناب) و یا با نارضایتی همراه شود (گابل، 2007). از سوي ديگر پژوهش اسمايل و همکاران (2006) حاكي از آن است كه ميان ويژگيهاي شخصيتي افراد و خصيصه بخشش
، رابطه وجود دارد و بخشش با رضایت زناشویی
 به طور نیرومندی همبسته است. نظريه حساسيت به تقويت
 گري يك رويكرد زيستي و انگيزشي در حوزه شخصيت است كه ميتوان روابط میان انگیزههای رویآوری و اجتناب، بخشش و رضایت زناشویی را در چهارچوب آن مورد مطالعه قرار داد.

مبتنی بر نظریه حساسیت به تقویت گری، دو سيستم اصلي در تنظيم رفتار آدمي موثر است. يكي از اين سيستمها، سيستم بازداري رفتاري
 و سيستم دیگر سيستم فعالسازی رفتاري
 است. سیستم بازداری رفتاری در پاسخ به نشانههاي تنبيه، نشانههاي ناكامكننده فقدان پاداش و بروز تعارض حساس بوده و برونداد اين سيستم، برانگيختگي، اجتناب منفعل
، اضطراب و بازداري است؛ فعاليت اين سيستم موجب تجربه احساساتي همچون ترس، ناكامي و غم ميشود. فعالیت سیستم فعالسازی رفتاری موجب حركت به سوي هدف، پاسخدهي نسبت به محركهاي پاداشدهنده و فرار از تنبيه میشود و تجربه عواطف مثبتي همچون اميدواري، شادماني و سرخوشي را به دنبال دارد (دپاسکاليس، واريل و دانتونو، 2010). 


گری و مکناوتان (2000)، تجدیدنظری کلی در نظریه حساسیت به تقویت ارایه دادند. در این تجدیدنظر، سیستم تجدیدنظر شده فعالساز رفتاری
 به محرکهای مثبت شرطی و نیز غیرشرطی پاسخ میدهد. در سیستم جنگ و گریز
 به همراه واکنشهای جنگ و گریز، واکنش انجماد
 نیز حضور دارد که به محرک تهدیدکننده غیر قابل اجتناب پاسخ میدهد. نام سیستم جنگ و گریز به سیستم تجدیدنظر شده جنگ/ گریز/ انجماد
 تغییر یافت و فرض شد که واسطه واکنش به تمام محرکهای آزارنده اعم از شرطی و غیرشرطی است. این سیستم نقش سیستم تنبیه را بر عهده گرفت که در نظریه اصلی حساسیت به تقویت برعهده سیستم بازداری رفتاری بود. در نظریه جدید حساسیت به تقویت اعتقاد بر این شد که سیستم تجدیدنظر شده بازداری رفتاری
 مسوول حل تعارض هدف
 است. تعارض هدف از موقعیتهایی نشات میگیرد که تهدید و پاداش همزمان حضور دارند؛ یعنی هر دو سیستم تجدیدنظر شده فعالساز رفتاری و سیستم تجدیدنظر شده جنگ/ گریز/ انجماد همزمان فعال میشوند. اگر پاداش بر تهدید غالب شود، سیستم تجدیدنظر شده بازداری رفتاری تعارض را حل خواهد کرد، به این ترتیب که سیستم فعالسازی رفتاری را ترغیب و سیستم جنگ/ گریز/ انجماد را بازداری میکند که حاصل آن نزدیکی یا رویآوری
 است. اگر تهدید بر پاداش غلبه کند، سیستم بازداری رفتاری تعارض را با فعالسازی سیستم جنگ/ گریز/ انجماد و بازداری سیستم تجدیدنظر شده فعالساز رفتاری حل میکند که نتیجه آن اجتناب است. در نظریه اصلی، فرض شده که سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعالسازی رفتاری کارکردی مستقل از یکدیگر دارند. اما در تجدید نظر صورت گرفته، در موقعیتهای مشخص این دو سیستم، همچون سیستمهای وابسته عمل کرده و به صورت منسجم، رفتار را تحت تاثیر قرار میدهند (کیسر و راس، 2011). همانند روابط زناشویی که پاداش و تنبيه در آن بهطور همزمان وجود دارند و وجود رفتار  پاداشدهنده به معناي فقدان رفتار تنبيهكننده و حضور رفتار تنبيهكننده به معناي فقدان پاداش نيست. به بيان ديگر، سيستم پاداش و تنبيه مستقل از يكديگر عمل كرده و رفتار هر فرد ميتواند حاصل يكي از اين دو سيستم و يا هر دوي آنها باشد (گابل، 2007).

بین نظریه حساسیت به تقویت گری و نظریه شخصیت آیسنک
 ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به عقیده گری، سیستم بازداری رفتاری با نورزگرایی بهطور مثبت و با برونگرایی  بهطور منفی همبسته است. همچنین سیستم فعالسازی رفتاری با برونگرایی همبستگی مثبت و با نورزگرایی همبستگی منفی دارد (هیم و لارنس، 2010). مطالعه گابل و همکاران (2000) نشان ميدهد سیستم فعالسازی رفتاری با تجربه عواطف مثبت، خوشبيني و بهزيستي رواني
 رابطه تنگاتنگی دارد و با افسردگي کمتر همبسته است (بالکونی و بورتولتی، 2012). در مقابل سيستم بازداري رفتاري بیشتر با مشكلات جسماني و تجربه عواطف منفی ارتباط دارد (ویگت، دیلارد، برادوک، اندرسون، سوپری و همکاران، 2009). در پژوهش ديگري گابل (2006) به مطالعه نقش انگيزه اجتماعي رويآوري و اجتناب بر سلامت روانی افراد پرداخته است. نتايج مطالعه وي نشان ميدهد كه انگيزه اجتماعي رويآوري با رضايت از روابط صمیمانه و تنها نبودن رابطه دارد و انگيزه اجتماعي اجتناب با نگرشهاي منفي اجتماعي و احساس ناايمني در روابط صمیمانه همبسته است.

علاوه بر سیستمهای انگیزشی موثر بر تجربه رضایت زناشویی، بخشش يكي دیگر از مولفههاي تاثيرگذار بر رضایت زناشویی است. در زندگي زناشويي، همسران گاهی موجب رنجش یکديگر ميشوند و در صورتي كه اشتباههای طرف مقابل را نبخشند، به راحتي در حلقه تعاملات منفي گرفتار ميشوند؛ پرخاشگري آنها نسبت به هم افزايش مييابد، تعاملات مثبت آنان كمتر ميشود و رضایت زناشویی کمتری را تجربه میکنند (رضازاده، 1387؛ فينچام و بيچ، 2002). تعارضهای بینشخصی در روابط زناشویی، رویدادهای منفی اجتنابناپذیری هستند که مدیریت آنها، پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد (خجستهمهر، کوچکی و رجبی، 1391). مدیریت نادرست تعارضها موجب بروز استرسهای بین شخصی و مشکلات روانشناختی میشود و مدیریت صحیح آنها تداوم روابط زناشویی و افزایش سلامت روانشناختی را در پی دارد (تسه و یپ، 2009). انتقامجویی و مشكلات ارتباطی محركهاي آزارندهاي هستند كه غالبا به دنبال تعارضهاي ارتباطي بروز پیدا ميكنند. درحالیکه بخشش، پاسخ مثبتِ شناختي، عاطفي و رفتاري فرد به تعارضهاي بین شخصی است كه موجب بهبود روابط صميمانه ميشود؛ زیرا وقتی فرد، اشتباههای شخص خطاکار را میبخشد، عواطف و قضاوتهای منفی وی را انکار کرده و با وی دوستانه و محبتآمیز رفتار خواهد کرد (مككالو، فينچام و تسانگ، 2003).

تفاوتهاي فردي در سيستمهاي مغزي- رفتاري ممكن است بر نحوه واكنش همسران در مواجهه با مشكلات بين شخصي تاثیر بگذارد و رفتارهای متفاوتی را بهدنبال داشته باشد (جانسون، کیم، گیوانلی و کاگل، 2010). برای مثال، افرادي كه سیستم بازداری رفتاری حساستري دارند، به دنبال بروز رنجش و دلخوري در روابط بين شخصي، ترس و اضطراب را تجربه نموده و از ابراز رفتار كينهجويانه خودداري مینمايند. از سوي ديگر فعاليت اين سيستم با بروز رفتار خصمانه ارتباط دارد (اسميتس و كاپنز، 2005). به بیان دیگر، افرادي كه سیستم بازداری رفتاری فعالي دارند، پرخاشگري خود را درونريزي كرده و خشم زيادي را نسبت به خود تجربه ميكنند و كمتر اشتباهها و خطاهاي خود و ديگران را ميبخشند (جانسون و همكاران، 2010). افرادي كه سیستم فعالسازی رفتاری حساستري دارند، عواطف مثبتي همچون اميدواري و شادماني را تجربه کرده و از سوی دیگر برانگيختگي هيجاني همچون تمايلات پرخاشگرانه بيشتري را هم گزارش ميكنند (كارور، 2004). در حالیکه ابراز خشم و رفتار پرخاشگرانه موجب كاهش بخشش در روابط صميمانه شده و از رضایت زناشویی زوجین میکاهد.

بنابراین بهدلیل اهمیت مطالعه سیستمهای انگیزشی پاداش و تنبیه موثر در حفظ بنیان خانواده و افزایش بهزیستی روانی و جسمانی همسران، پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به سوالهاي زير است: 1) آیا بین فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري با رضايت زناشويي همسران رابطه وجود دارد؟ 2) آیا فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري با بخشش در روابط همسران رابطه دارد؟ 3) آیا بین بخشش و رضايت زناشويي در زوجين رابطه وجود دارد؟

روش


جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگي است كه در آن رابطه بین فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري با بخشش و رضايت زناشويي زوجين مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر والدين دانشآموزان مدارس ابتدايي دخترانه شهر مرند بودند كه در سال تحصيلي 90-1389 در مدارس اين شهر مشغول به تحصيل بودند. در جلسه اوليا و مربيان كه والدين دانشآموزان حضور داشتند از آنان دعوت شد كه در صورت تمايل در این پژوهش شركت کنند. تعداد 250 پرسشنامه میان افرادي كه تمايل به شركت در پژوهش داشتند توزيع شد كه پس از حذف پرسشنامههاي ناقص، 200 پرسشنامه تكميل شده، جمعآوري گرديد. نمونه پژوهش حاضر شامل 115 نفر زن و 85 نفر مرد بودند. ميانگين سني زنان (45/3± 78/34) و مردان (56/5± 42/42) سال بود.

ابزار سنجش

پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (ENRICH): پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ
 به عنوان يک ابزار تشخيصي براي سنجش ميزان رضايت زناشويي زوجين مورد استفاده قرار ميگيرد. نسخه اصلي آزمون داراي 115 سوال است که به دليل طولاني بودن مقياس، فرمهاي کوتاهتري از آن استخراج شده است. در اين پژوهش از فرم 47 سوالي آن استفاده شده است که سليمانيان (1373؛ به نقل از ثنايي، 1387) آن را هنجاریابی کرده است. پایایی
 اين آزمون با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و با روش بازآزمايي
 (به فاصله يک هفته) براي مردان 93/0 و براي زنان 94/0     بهدست آمده است. ابعاد رضايت زناشويي مورد بررسي در اين پرسشنامه عبارتند از: مسایل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليتهاي اوقات فراغت، رابطه جنسي، فرزندپروري، خانواده و دوستان و جهتگيري مذهبي.    نمرهگذاري براساس مقياس ليکرت بهصورت (0، 1، 2، 3، 4) از کاملا مخالف تا کاملا موافق بوده و نمره بالاتر نشانه رضايت زناشويي بيشتر است (ثنايي، 1387).

مقياس بازداري/ فعالسازی (BAS/BIS): مقياس بازداري/ فعالسازی توسط كارور و وايت (1994) طراحي شد. اين مقياس ميزان فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري را ارزيابي ميكند و شامل 20 ماده است كه بر روي يك مقياس 5 درجهاي ليكرت از نمره 1 براي كاملا مخالفم تا نمره 5 براي كاملا موافقم نمرهگذاري ميشود. اين مقياس داراي 4 خرده مقياس شامل 3 خرده مقياس BAS و يك خرده مقياس BIS است. خرده مقياس BIS با 7 ماده، حساسيت این سيستم را اندازه ميگيرد و خرده مقياس BAS شامل سه خرده مقياس پاسخدهي به پاداش (5 ماده)، كشاننده
 (4 ماده) و جستجوي سرگرمي (4 ماده) است و فعاليت این سيستم را اندازه ميگيرد. خرده مقياس پاسخدهي به پاداش، ميزان اهميت پاداش در بروز عواطف مثبت را ارزيابي ميكند. خرده مقياس كشاننده تمايل فرد به جستجوي فعالانه اهداف مطلوب، و خرده مقیاس جستجوي سرگرمي تمايل فرد به انجام فعاليتهاي بالقوه پاداشدهنده را میسنجد. جانسون و همكاران (2010) همسانی دروني خرده مقياس BIS را 74/0 و همسانی دروني سه خرده مقياس پاسخدهي به پاداش، كشاننده و جستجوي سرگرمي را به ترتيب 73/0، 76/0 و 66/0 گزارش كردهاند. همچنين در مطالعه عطريفرد (1383) همسانی دروني خرده مقياس BIS و خرده  مقياسهاي پاسخدهي به پاداش، كشاننده و جستجوي سرگرمي به ترتيب 47/0، 47/0، 73/0 و 60/0 بهدست آمده است. در اين پژوهش جمع نمرات سه خرده مقياس براي BAS در تجزيه و تحليل وارد شده است.

مقیاس بخشش هرتلند (HFS): جهت ارزیابی تمایل به بخشش خود، بخشیدن دیگران و بخشش در موقعیتهای مختلف از مقیاس بخشش هرتلند1 (تامپسون، اسنایدر، هافمن، میکلیل، راسماسن و همکاران، 2005) استفاده شد. 

این مقیاس شامل 18 ماده و سه خرده مقیاس است و بر روي يك مقياس 7 درجهاي ليكرت از نمره 1 براي كاملا مخالفم تا نمره 7 براي كاملا موافقم نمرهگذاري ميشود. نمره بالاتر در هر خرده مقیاس، تمایل به بخشش بیشتر را در آن خرده مقیاس نشان میدهد. تامپسون و همکاران (2005) پایایی این مقیاس را 76/0 و پایایی خرده مقیاس بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش موقعیتی را به ترتیب 79/0، 72/0 و 77/0 گزارش کردهاند. در این پژوهش نیز پایایی مقیاس تمایل به بخشش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 78/0 بهدست آمد و پایایی خردهمقیاسهای بخشش خود، دیگران و بخشش موقعیتی به ترتیب 75/0، 79/0 و 80/0 حاصل شد.

يافتهها

		جدول 1


ميانگين و انحراف استاندارد مقیاس سيستمهاي مغزي- رفتاري، بخشش و رضايت زناشويي برای مردان و زنان

متغير


زن

مرد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

بازداري رفتاري


50/22

78/3

72/20

54/3

فعالسازی رفتاري


53/42

98/3

43/42

16/3

بخشش خود


86/26

10/2

40/24

56/2

بخشش دیگران


73/22

09/3

77/20

69/3

بخشش موقعیتی


96/16

67/2

16/16

84/2

رضايت زناشويي


20/19

49/2

84/20

30/2







 جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد شرکتکنندگان را در مقیاسهای سیستمهای مغزی- رفتاری، بخشش و رضایت زناشویی نشان میدهد.

مقادير همبستگي موجود در جدول 2 بيانگر آن است كه بخشش خود با سیستم بازداری رفتاری رابطه منفی و معنادار (05/0 p <)، و بخشش خود و بخشش دیگران با سیستم فعالسازی رفتاری رابطه مثبت و معنادار (05/0 p <) دارد. همچنین رابطه بین رضايت زناشويي با بخشش خود و دیگران مثبت و معنادار (05/0 p <) است. علاوه بر این، سیستم فعالسازی رفتاری به طور مثبت و سیستم بازداری رفتاری بهطور منفی با رضايت زناشويي (01/0 p <) رابطه دارند. اما بین فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري و رضایت زناشویی با بخشش موقعیتی رابطه معنادار مشاهده نشد.

		________________________


1. internal consistency


2. Heratland Forgiveness Scale (HFS)





		جدول 2

ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای سيستمهاي مغزي- رفتاري، بخشش و رضايت زناشويي 

متغیر

1


2


3


4


5


6


1 بازداری رفتاری

1


2 فعالسازی رفتاری

14/0


1


3 بخشش خود


*20/0-


** 33/0


1


4 بخشش دیگران


12/0-


*29/0


*37/0


1


5 بخشش موقعیتی


13/0


17/0


10/0


17/0


1


6 رضايت زناشويي


**33/0-


*29/0


**31/0


**35/0


12/0


1


*p <  05/0    **p < 01/0





		جدول 3

تحلیل رگرسیون گام به گام رضايت زناشويي و بخشش از طريق فعاليت سيستمهاي مغزي- رفتاري

متغیر ملاک


متغیرهای پیشبین

R


2R

df

F


B


Beta


t


مفروضه همخطی


تولرنس


عامل تورم واریانس

بخشش خود


سیستم فعالسازی رفتاری

25/0


06/0


1و 198


86/6


64/0

24/0


**55/2


97/0


1


سیستم بازداری رفتاری

28/0


08/0


2و 197


92/6


39/0-

32/0-


**51/2-


96/0


02/1








جهت پاسخگویی به سوال دوم پژوهش و بررسی نقش سیستمهای مغزی- رفتاری در پیشبینی بخشش و رضایت زناشویی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.   سیستمهای مغزی- رفتاری به عنوان متغیر پیشبین، و بخشش (خود، دیگران و موقعیتی) و رضایت زناشویی به عنوان متغیر ملاک وارد تحلیل شدند. نتایج این تحلیلها در جدول 3 آمده است. جهت استفاده از مدل رگرسیون لازم است پیشفرضهای استفاده از آن مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور، آزمون دوربین- واتسن
 برای بررسی استقلال خطاها، آزمون همخطی
 با دو شاخص ضریب تحمل
 و عامل تورم واریانس
 و آزمون کلموگروف- اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع انجام شد. در پیشبینی مولفههای بخشش و رضایت زناشویی توسط سیستمهای مغزی- رفتاری، مقادیر عددی آزمون دوربین- واتسن به ترتیب برابر با 85/0 برای بخشش خود، 87/0 برای بخشش دیگران، 91/0 برای بخشش موقعیتی و 86/0 برای رضایت زناشویی بود که بیانگر استقلال خطاها و آزمون کلموگروف- اسمیرونف به ترتیب برابر با 39/0 برای بخشش خود، 53/0 برای بخشش دیگران، 29/0 برای بخشش موقعیتی و 40/0 برای رضایت زناشویی بود که حـاکی از نرمـال بودن توزیع است. مفروضـههای  همخطی در جدول 3 نشان میدهد بین متغیرهای پیشبین، همخطی وجود ندارد و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است. بر اساس نتایج جدول 2، سیستم فعالسازی رفتاری در گام اول و سیستم بازداری رفتاری در گام دوم توانستند 8 درصد از واریانس بخشش خود را تبیین کنند. سیستم فعالسازی رفتاری بهطور مثبت و سیستم بازداری رفتاری بهطور منفی بخشش خود را پیشبینی کردند. افزون بر این سیستم فعالسازی رفتاری توانست 28 درصد از واریانس بخشش دیگران، و سیستمهای مغزی- رفتاری 10 درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیشبینی كنند. سیستم بازداری رفتاری در گام اول بهطور مثبت و سیستم       فعالسازی رفتاری در گام بعدی بهطور منفی و معنادار رضایت زناشویی را پیشبینی کردند. بهعبارت دیگر وقتی فرد سیستم رویآوری رفتاری فعالتر و سیستم بازداری رفتاری ضعیفتری دارد، رضایت زناشویی بیشتری را تجربه خواهد کرد. علاوه بر این، یافتههای موجود در جدول 3 حاکی از آن است که سیستمهای مغزی- رفتاری نتوانستند بخشش موقعیتی را بهطور معنادار پیشبینی کنند.

ادامه جدول 3

		بخشش دیگران

		سیستم فعالسازی رفتاری

		53/0

		28/0

		1و 198

		76/6

		87/0

		29/0

		**81/2

		87/0

		1



		رضایت زناشویی

		سیستم بازداری رفتاری

		28/0

		08/0

		1و 198

		46/8

		78/0

		29/0

		**90/2

		98/0

		98/0



		

		سیستم فعالسازی رفتاری

		31/0

		10/0

		2و 197

		23/9

		89/0-

		26/0-

		**20/3-

		77/0

		03/1





بحث

پژوهش حاضر به بررسي روابط سيستمهاي مغزي- رفتاري با بخشش و رضايت زناشويي زوجين پرداخته است. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد سیستم فعالسازی رفتاری بهطور مثبت و سیستم بازداری رفتاری بهطور منفی و معنادار رضایت زناشویی را پیشبینی میکنند. اين يافته با پژوهش آلوجا (2004)، گابل (2006) و هیم و همکاران (2008) همسو است. بر اساس پژوهش گابل (2006)، افرادي كه انگيزه اجتماعي رويآوري بيشتري دارند و از انگيزه اجتماعي اجتناب كمتري برخوردارند، نگرشهاي مثبت اجتماعي و رضايت ارتباطي بيشتري را تجربه ميكنند. همچنین اين افراد تنهايي و اضطراب اجتماعي كمتري را تجربه خواهند كرد. افزون بر اين، پژوهشها نشان ميدهند كه سیستم فعالسازی رفتاری با ويژگي شخصيتي برونگرايي در نظریه آیسنک رابطه معنادار دارد (هيم و همكاران، 2008). افراد برونگرا از مهارتهای ارتباطی و عواطف مثبت بیشتری برخوردارند که این ویژگیها در افرادی که از رضایت زناشویی بالایی برخوردارند نیز دیده میشود (آنیماساهان و الادنی، 2012؛ استرود، دوربین، سایگال و نابلاک- فدرز، 2010). به این ترتیب سیستم فعالسازی رفتاری يكي از شاخصهاي نيرومند پيشبينيكننده رضايت زناشويي است.

تبیین دیگری که میتوان برای این یافته ارایه کرد رابطه بین سیستمهای مغزی- رفتاری و رابطه جنسی است. بررسي رابطه ميان ارتباط جنسي و علل انگيزشي رفتار جنسي نشان ميدهد وقتي همسران با انگيزه رويآوري، به رابطه جنسي ميپردازند، عواطف مثبت بيشتري نشان داده و روابط زناشويي رضايتبخش، صميمانه و مفرحتري را تجربه      ميكنند و كمتر دچار تعارضهای ارتباطي ميشوند. در مقابل، زمانی كه همسران با انگيزه اجتناب وارد رابطه جنسي ميشوند، عواطف منفي بيشتري را تجربه میکنند، با تعارضهاي ارتباطي بيشتري مواجه ميشوند و رابطه مثبت و رضايتبخشي نخواهند داشت. همچنین انگيزههاي رويآوري و اجتناب كه در زيربناي رفتار جنسي وجود دارد، شاخص نيرومندي در پيشبيني رضايت ارتباطي افراد است (ايمپت، پپلا و گابل، 2005). همسو با اين يافته، مطالعهای نشان  ميدهد زناني كه سيستم پاداش فعالتري دارند، در مسایل جنسي كنجكاوي بيشتري نشان داده و برانگيختگي و رضايت جنسي بيشتري را تجربه خواهند كرد (آلوجا، 2004) و رضايت جنسي نيز يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر رضايت زناشويي زوجين است (پلاسيوس، کاستانو و گرازیوتن، 2009).

یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این بود که سیستم بازداری رفتاری با بخشش خود رابطه معکوس و معنادار دارد. اين يافته با نتايج پژوهشهاي جانسون و همكاران (2010) و هيم و همكاران (2008) همسو است. نتايج اين پژوهشها نشان میدهند كه سیستم بازداری رفتاری با درونريزي خشم و كاهش بخشش رابطه مثبت و معنادار دارد. افزون بر این سیستم بازداری رفتاری با صفت نورزگرایی در نظریه آیسنک نیز همبسته است. افرادی که در خصیصه نورزگرایی نمره بالایی کسب میکنند، به سختی اشتباههای خود را  میپذیرند، خود را نمیبخشند و خود را شایسته بخشش دیگران نیز نمیدانند.

همچنین پژوهش حاضر نشان داد كه بخشش خود و دیگران رابطه مثبت و معناداري با رضايت زناشويي دارد. اين يافته با نتايج پژوهشهاي دیگر (پالیری، رگاليا و فينچام، 2005؛ فينچام، هال و بيچ، 2006) همسو است. مطالعات اخير نشان ميدهد كه بخشش يك سازه روانشناختي و رويكردي درماني براي مشكلات ارتباطي و تعارضهاي زناشويي همسران است (ديبلاسيو و بندا، 2008). زوجيني كه اشتباهات یکدیگر را ميبخشند، رضايت، نزديكي و تعهد بيشتري را تجربه خواهند كرد (كچادوريان، فينچام و داويلا، 2005). افزون بر اين بخشيدن خطاهاي خود و ديگری، استرس، سرزنشگري، رفتار خصمانه و پرخاشگري را در روابط بين فردي كاهش ميدهد و بنابراین افراد روابط   سالمتري را تجربه ميكنند (ديبلاسيو و بندا، 2008).

همچنين براساس نتايج پژوهش حاضر، بین سیستم بازداری رفتاری و بخشش دیگران، سیستمهای          مغزی- رفتاری و رضایت زناشویی با بخشش موقعیتی رابطه معنادار مشاهده نشد. در تبيين اين يافته ميتوان گفت که عوامل زمینهای و ارتباطي زيادي وجود دارند كه بر بخشش فرد خاطی تاثير ميگذارند. این عوامل را میتوان در سه دسته عوامل مربوط به خطا، عوامل مربوط به فرد خاطی و عوامل مربوط به رابطه قرار داد. بهطور مثال، شدت آسیب و پیامدهای پایدار ناشی از آن (براون و فیلیپس، 2005)، ابراز رفتارهای مثبتی مانند عذرخواهي كردن، اظهار ندامت و گوش دادن همدلانه (ریتوسکی و ورتیم، 2005) و میزان صمیمت و نزدیکی همسران قبل از بروز رنجش و خطا (راسبالت، هانون، استوکر و فینکل، 2005) بر بخشش یا عدم بخشش فرد خاطی اثر میگذارند.

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی نقش واسطهای عوامل شخصیتی (مانند وظیفهشناسی و روانرنجوری)، عوامل موقعیتی و نقش مذهب و معنویت که از عوامل اثرگذار بر بخشش هستند، در رابطه میان سیستمهای           مغزی- رفتاری و رضایت زوجین مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین افراد مورد مطالعه، زوجین آذری با میانگین مدت تاهل 13 تا 18 سال و دامنه سنی 34 سال برای زنان و 42 سال برای مردان بودند، پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی نمونههایی از فرهنگهای مختلف با مدت تاهل بیشتر و با سنین مختلف استفاده شود تا تاثیر عوامل فرهنگی، سن و مدت تاهل نیز بر بخشش بررسی شود. 

افزون بر این، پژوهش حاضر به شیوه مقطعی و با استفاده از روش خود گزارشدهی انجام شده است. پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با استفاده از روش آزمایشی، میزان بخشش زوجین در موقعیتهای مختلف مورد مشاهده و ضبط قرار گیرد و بررسی دقیقتری در زمینه عوامل موثر بر بخشش و رضایت زناشویی صورت گیرد. شناسایی ویژگیهای شخصیتی و عوامل موثر بر بخشش در روابط میان زوجین، به خانواده درمانگران کمک خواهد کرد تا بتوانند در جلسات مشاوره برای حل تعارض میان زوجین و بهبود روابط میان همسران از آن بهره گیرند.
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