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 خالصه 

پذیری و نیازهای بنیادین گالسر با ازدواج هدف پژوهش حاضر بررسي رابطۀ بین مسئولیت: مقدمه

 آوری بود.رضایتمند بر اساس نقش میانجي تاب

گیری در دسترس نفر از زنان سه منطقۀ شهر زنجان از طریق نمونه 252در این پژوهش  روش کار:

ی اساسي ازهاینپرسشنامه استاندارد  لهیوسهبپنج نیاز اساسي عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به

ی با استفاده از پرسشنامه آورتابو  گاف یریپذتیمسئولپرسشنامه  لهیوسبهی ریپذتیمسئولگالسر، 

تحلیل مسیر  ی جمع شده با استفاده از روشهادادهی کانر و دیویدسون سنجیده شد. سپس آورتاب

 و در ادامه مدل تدوین شد. لیوتحلهیتجز

ها از مدل اولیه، برازش خوبي از مدل نشان دادند به عنوان مثال دادهها نشان دادند که یافته نتایج:

 90/0بود که چون این میزان باالتر از معیار  93/0در مدل حاضر برابر با  IFIو  CFIشاخص برازش 

آوری به تاب متغیرمسیر مستقیم همچنین  ی برازش خوب مدل بود.ها بود نشان دهندهبرای این شاخص

  (.082/21T= ،821/0= β) استدار معنيمند متغیر ازدواج رضایت

تواند بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی داشته ارضای نیازهای بنیادین متغیری است که مينتیجه گیری: 

یگر باشد چرا که رضایتمندی ضرورتاً تا حد زیادی بسته به ارضای نیازها در روابط است. از سوی د

ای که با مدل پیشنهادی پژوهش نیز آوری نیز بر رضایت از زندگي مشترک تأثیر دارد؛ یافتهتاب

 همخوان است.

 پذیریآوری، مسئولیتازدواج رضایتمند، نیازهای بنیادین گالسر، تابکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

های خاص خود خانواده یک نظام اجتماعي است که ویژگي

های نظامي افراد به وسیلۀ عالیق و دالبستگي را دارد. در چنین

اند عاطفي نیرومند، دیرپا و متقابل به یكدیگر متصل شده

 یهاستمیها در نظام خانواده، سزوج(. 2013)گلدنبرگ، 

دهند که در آن رویدادهای مربوط به را شكیل مي ارتباطي

تواند در سراسر سیستم تغییر ایجاد کند و طرف یک فرد مي

ل را تحت تأثیر قرار دهد. چنین وابستگي متقابل میان مقاب

 از طرفيسودمند بوده و  تواندصمیمي ميزوجین در روابط 

، 1داشته باشد )ادال، اربل و مارگولین به دنبال را يمضرات

سالمت با  بخشتیروابط زناشویي پایدار و رضا (.2018

 .همراه استرواني، سالمت جسماني و رشد اعضای خانواده 

کودکان فراهم رشد و نمو این روابط محیطي مساعد را برای 

 دهنديو رشد و سالمتي اعضای خانواده را ارتقاء م دکنيم

تعارضات زناشویي و طالق  طرفي،(. از 2012)میخالیتسیانوف، 

تهدیدهایي جدی هستند که ثبات و کیفیت ازدواج را به 

و اقتصادی  رواني، جسماني، اجتماعي در ابعادچالش کشیده و 

تعارضات  پیامدهای رواني منفي به دنبال دارد. افزون بر آن،

از ، نیز همراه استفرزندان زناشویي با پیامدهای منفي برای 

بروز اختالالت منش، اضطراب، افسردگي و  قبیل  احتمال

بزهكاری نوجواني، بروز مشكالت در مدرسه، ازدواج ناموفق 

های م زندگي والدین به نسلو انتقال الگوهای تبادلي نافرجا

هایي از این پیامدها هستند )محسن زاده، نظری و جدید، مثال

 (.1690عارفي، 

تواند با نشده و ناکارآمد همواره ميتعارضات زناشویي حل

همراه شود و این امر به نوبۀ روزانه  یهاسرخوردگي و تنش

زوجین نیازهای خود و همسرانشان را  شودخود باعث مي

ها پایین کیفیت روابط زناشویي آن جهییده بگیرند و درنتناد

زناشویي کاهش تدریجي دلبستگي عاطفي  يبیاید. سرخوردگ

است که شامل کاهش توجه نسبت به همسر، بیگانگي عاطفي 

                                                           
1 Adela, Arbel and Margolin 

نسبت به  يتفاوتيو ب يعالقگيو افزایش یک نوع احساس ب

هش باعث کا تاًی( که نها2011همسر است )پاینز، نل و همر، 

 شود.زناشویي مي یمندتیرضا

که رضایت زناشویي با بهزیستي  دهنديمطالعات نشان م

کار، فریدمن، کورنمن، اسكوارز، (همسران رابطه دارد 

شود، (، عاملي حفاظتي برای واحد خانواده محسوب مي2012

 نیتری( و قو2008کیفیت زندگي بهتر را رقم میزند )پلگ، 

های از زندگي در بین تمام مؤلفهی رضایت کننده ينیبشیپ

کننده رضایت از زندگي است )هلر، واتسون و ایلز،  ينیبشیپ

و  هايژگیو ازدارای ازدواج رضایتمند  های(. زوج2002

تا روابطشان  سازدميها را قادر هستند که آنبرخوردار منابعي 

خوبي حفظ کنند ناپذیر زندگي بهرا در برابر فشارهای اجتناب

 (.1993سلو و رابینسون، )کا

طبق اصل تئوری انتخاب انسان با پنج نیاز اساسي بقا، عشق و 

شود. در واقع این نیازها تعلق، قدرت، آزادی و لذت متولد مي

دهند. ها بوده و به رفتاری ایشان جهت ميمحرک انسان

گالسر معتقد است که در یک رابطۀ زناشویي موفق و 

شوند و ه نحوی تأمین ميبخش این پنج نیاز برضایت

توجهي به آنها با نارضایتي در رابطه همراه است )دوبا، بي

 (.2009جیل، گراهام، بریتزمن و میناترا، 

که به افراد کمک است هایي مهارتجمله از پذیری مسئولیت

طور کامل و کند تا به شكوفایي برسند و وظایف خود را بهمي

دارد افراد برای بیان مي( 2009صحیح انجام دهند. گالسر )

برخورداری از احساسات بهتر نسبت به زندگي باید 

تفاوتي که های سرد و بيپذیر باشند. وجود انسانمسئولیت

ناشي از  خورنديغوطه م هدفيو ب بندوباريب ينیدرتم د

 تربیتي است که در آن احساس مسئولیت مطرح نبوده است.

رضایت زناشویي  با آوری موضوع دیگری است کهتاب

آوری توانایي منطبق ساختن سطح کنترل . تابهمبسته است

 یریپذاین انعطاف جهیبرحسب شرایط محیطي است، درنت

آوری با احتمال بیشتری انطباقي، افراد دارای سطح باالی تاب

نفس ، اعتمادبهکننديدر زندگي خود عواطف مثبت را تجربه م
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آوری رادی که از سطح تابباالتری داشته و در مقایسه با اف

بهتری دارند  يشناختپاییني برخوردارند، سازگاری روان

شود آوری باعث ميتاب (.2005)لتزرینگ، بالک و فاندر، 

که افراد در شرایط دشوار و باوجود عوامل خطر، از 

یابي به موفقیت و رشد های موجود خود در دستظرفیت

ها ها و آزمونالشزندگي فردی استفاده کنند و از این چ

عنوان فرصتي برای توانمند کردن خود بهره برند )عبادت به

(. به نظر 1692پور، نوابي نژاد، شفیع آبادی و فلسفي نژاد، 

که این قابلیت در توانمند کردن خود به افراد کمک  رسديم

 خوبي پشت سر گذارند.خواهد کرد تا مشكالت زناشویي را به

صوص درروند حل مسئله مهم است. خآوری بههمچنین تاب

توانایي شخص برای فائق آمدن با مشكالت، شخصیت مبارز 

آوری است و دهنده تابداشتن، قدرت سازگاری، نشان

طور آوری را یافت که بهتوان تعاریف گوناگوني از تابمي

مثال ماستن عنواناند، بهحل مسئله در ارتباط یهاویژه با مهارت

عنوان توانایي تحمل برای آوری را بهتاب( 2009) رایتو 

آمیز وفق دادن خود با طور موفقیترسیدن به هدف نهایي و به

. دانندها و مشكالت ميفرآیند زندگي، باوجود همه چالش

( با استفاده از روش همبستگي 1691همائي و دشت بزرگي )

پذیری و رضایت زناشویي را در میزان همبستگي مسئولیت

دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد  158متشكل از  اینمونه

پذیری در اهواز بررسي کردند و به این نتیجه رسیدند مسئولیت

تواند رضایت زناشویي را در این دانشجویان بخشي مي

بیني کنند و بر همین اساس توصیه کردند ارائۀ پیش

تواند بسیار کارا باشد. های الزم در این زمینه ميآموزش

ین، عبادپور و صابر در مطالعۀ خود تالش کردند تا میزان چنهم

آوری پذیری رضایت از ازدواج را از روی تاببینيپیش

نفر از زناني که به  200مشخص کنند. این مطالعه که بر روی 

خوبي نشان داد مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند انجام شد به

زادواج را  آوری به درصد بسیار باالیي رضایت ازکه تاب

( و اسمیت، 2015دهد. مینكا و تاسكا )تحت تأثیر قرار مي

خود  ( در پژوهش2016روئیز، کاندیف، بارون و همكاران )

زناشوی را اثبات بیني و رضایترابطۀ معنادار بین خوش

چنین در این پژوهش نشان داده شد که کردند. هم

 ه است.خوبي با رضایت از رابطه همبستپذیری بهمسئولیت

با توجه به اهمیت توجه به نیازهای بنیادین در هر گونه روابط 

چنین با توجه الخصوص رابطۀ صمیمي و زناشویي و همعلي

های سالم به اینكه یک جامعه سالم در درجۀ نخست با زوج

شود و خانواده پناهگاهي برای تربیت آن جامعه مشخص مي

چنین با توجه به آیندگان و رشد و نمو یک جامعه است، هم

های ناخوشایند برای خود، های بسیار باالیي که ازدواجهزینه

سعي  این پژوهشطور کلي دارد در فرزندان و جامعه به

تدوین مدلي بر ازدواج رضایتمند، بر اساس نیازهای  شود بامي

آوری ای تابپذیری با نقش واسطهاساسي گلسر، مسئولیت

مند شناسایي و راهبردکارهایي عوامل مؤثر بر ازدواج رضایت

پذیری در جهت ارتقاء رضایت از رابطه، افزایش مسئولیت

 رابطه و ارتقاء کیفي روابط زوج شناسایي شوند.

کار روش

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفي همبستگي 

با استفاده از تكنیک پیماشي است. جامعه آماری این پژوهش 

سال به  25و مردان متأهل دارای همسر  متشكل از تمام زنان

گیری در این روش از نوع در باالی شهر زنجان است. نمونه

منطقۀ شهرداری با استفاده از  6نفر از  252دسترس بوده و 

سال، مدت  25های زیر انتخاب شدند: سن باالی مالک

دارای یک فرزند، تمایل به شرکت در سال،  3ازدواج حداقل 

صیالت حداقل دیپلم و حداکثر لیسانس و پژوهش، سطح تح

طبقات اجتماعي و اقتصادی  االمكانيحتبومي استان زنجان و 

 نزدیک به هم داشته باشند.

انریچ و عملكرد  آزمون لهیوسبهمیزان رضایت زناشویي 

در  و سنجیده شد( FADمستر )خانواده توسط پرسشنامه مک 



 

 63سال ي، سناشویژه روان، 2، شماره 99 تیر-ردادخ جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -19

و  شدهنجامای هاآزموننتایج  افتهیساختاریک مصاحبه 

ي قرار موردبررسي مجدد رفتار در زوجین دهسازمانچگونگي 

ی ازهاینپرسشنامه استاندارد  لهیوسبهنیاز اساسي  5گرفت. 

پرسشنامه  لهیوسبهی ریپذتیمسئولاساسي گالسر، 

ی با استفاده از پرسشنامه آورتابو  گاف یریپذتیمسئول

ی جمع هادادهی کانر و دیویدسون سنجیده شد. سپس آورتاب

و در ادامه  لیوتحلهیتجزتحلیل مسیر  شده با استفاده از روش

مدل تدوین شد. در این بخش از پژوهش نیازهای اساسي 

و  نیبشیپی با عنوان متغیرهای ریپذتیمسئولگالسر، 

 عنوانبه تمندیرضامتغیر میانجي و ازدواج  عنوانبهی آورتاب

 .است شدهگرفتهمتغیر مالک در نظر 

پرسشنامه  با استفاده ازدر این پژوهش رضایت زناشویي 

شد. این پرسشنامه  گیریاندازه ENRICH یيرضایت زناشو

عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای به

سون از این لا رضایت زناشویي مورداستفاده قرارگرفته است.

ه و معتقد پرسشنامه، برای بررسي رضایت زناشویي استفاده نمود

به تغییراتي که در طول  شودياست که این مقیاس مربوط م

و همچنین در این خصوص  دهديحیات آدمي رخ م یدوره

حساس است. هر  دیآيبه تغییراتي که در خانواده به وجود م

یک از موضوعات این پرسشنامه، در ارتباط با یكي از 

 یرون یک رابطهدر د هانهیمهم است. ارزیابي این زم یهانهیزم

ها را توصیف کند یا زوج یمشكل بالقوه توانديزناشویي، م

 ها را مشخص نماید.های نیرومندی و تقویت آنتواند زمینهمي

در کشور ما اولین بار سلیمانیان و نوایي نژاد همبستگي دروني 

محاسبه  95/0و برای فرم کوتاه  96/0آزمون را برای فرم بلند 

( در کار روی اعتبار 1613ک پژوهش مهدویان )اند. در یکرده

آزمون با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و با روش باز 

و برای زنان  961/0یک هفته )برای مردان  یآزمایي، به فاصله

این ضریب  ( به دست آورد.92/0و برای مردان و زنان  922/0

 ، رضایت زناشویي، مسائلينیگزهدف یهااسیبرای خرده مق

 یهاتیشخصیتي، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالي، فعال

جنسي، فرزندان و فرزند پروری،  یاوقات فراغت، رابطه

گیری و جهت يطلبهای مساواتخانواده و دوستان، نقش

، 12/0مذهبي گروه مردان و زنان به ترتیب عبارت بودند از: 

85/0 ،13/0 ،13/0 ،13/0 ،081/0 ،36/0 ،39/0 ،81/0 ،39/0 ،

سؤالي پرسشنامه در  28 یضمن آنكه ضریب آلفا 16/0و  32/0

  .آمده استدستبه 92/0 يخشت ریپژوهش م

 یاپرسشنامه (FAD) مستر عملكرد خانواده مک پرسشنامه

است که برای سنجش عملكرد خانواده توسط  يسؤال 30

بر اساس الگوی مک  1986اپشتین و بالدوین و بیشاب در سال 

 3(. این آزمون دارای 1619است )ثنایي،  شدهنیمستر تدو

خرده مقیاس حل مسئله ارتباط نقش پاسخگویي عاطفي، 

عنوان کارکرد آمیختگي عاطفي، کنترل رفتار و یک نمره به

کلي است. تمام هفت مقیاس دروني آن همساني دروني 

( اعتبار و باز 92/0تا  12/0کرونباخ  آلفایدارند ) يتوجهقابل

تا  33/0بود ) بخشتیدر عرض یک هفته رضاآن  یيآزما

( بین خرده 1682(. در پژوهش ملک خسروی )13/0

به دست آمد  91/0تا  21/0آن آلفای کرونباخ  یهااسیمق

  (.1691)خاني مجد و همكاران، 

آیتم  1این پرسشنامه دارای  اساسي گالسر: یازهایپرسشنامه ن

قدرت، آزادی و  نیاز اساسي شامل نیاز به بقا، عشق، 5برای 

بر اساس مقیاس لیكرت  هاتمیتفریح است. هر یک از آ

اختصاص  5تا  1ی ها نمره. بنابراین به هریک از سؤالباشنديم

به  1در نوسان است که  65تا  1ی هر زیر مقیاس از میابد و نمره

به معني ارضا شدن نیاز است  65معني عدم ارضای نیاز و 

 65. ضریب آلفای کرونباخ برای (2005، اسونسونو  براون)

ها به ترتیب شده و برای زیر مقیاسگزارش 0992آیتم مقیاس 

شده است. پایایي باز گزارش 0911و  0915، 0939، 0939، 0911

ها به ترتیب و برای زیر مقیاس 0981آزمون برای کل پرسشنامه 

گذارش شده است )فتحي،  0932و  0932، 0931، 0928، 0922

 یریپذتیپرسشنامه مسئول (.1689یاقوتي آذر،  رضاپور و

مقیاس دیگر در  12این مقیاس اولین بار همراه با  گاف:

( مطرح 1982توسط گاف )« کالیفرنیا يشناختپرسشنامه روان»

 22 یریپذتی(. مقیاس سنجش مسئول1990)مارنات،  دیگرد
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، يشناسفهیاز قبیل وظ یيهايژگیمنظور سنجش وسؤالي به

اعتماد، رفتار  تی، قابلتی، جديکوشتعهد، سختاحساس 

مبتني بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت مورداستفاده 

ضرایب پایایي  (.1612قرار گرفت )مارنات، ترجمه نیكخو، 

از طریق روش تنصیف و آلفای  یریپذتیمقیاس بخش مسئول

( به 1690) يکرونباخ در پژوهش عسكری، عنایتي و روشن

بود. در بررسي دیگری، پایایي این  81/0و  10/0برابر با ترتیب 

بوده است  81/0آزمون در ایران از طریق روش باز آزمایي 

کانر و  یآورپرسشنامه تاب (.1686)سعادتي شامیر، 

این پرسشنامه را کانر و دیویدسون تهیه کردند که  دیویدسون:

امالً گویه است و در یک مقیاس لیكرت بین صفر )ک 25دارای 

. نمره شوديم یگذارنادرست( و پنج )همیشه درست( نمره

هر چه نمره  کهیطورخواهد بود به 52میانگین این مقیاس 

باالتری دارد و هر چه  یآورباالتر باشد، تاب 52آزمودني از 

کمتری برخوردار  یآورنمره او به صفر نزدیک باشد، از تاب

شامل  یآورتابخواهد بود. این مقیاس پنج بعد مختلف 

شایستگي / استحكام شخصي، اعتماد به غرایز شخصي / تحمل 

عواطف منفي، پذیرش مثبت تغییر / روابط ایمن، کنترل و 

این مقیاس در ایران توسط محمدی  .دهديمعنویت را نشان م

شده است. برای تعیین پایایي این مقیاس از  يابی( هنجار1682)

به دست  0989ضریب پایایي  آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و

جمع شده  یهادر مرحله اول دادهروش تجزیه و تحلیل:  آمد.

های تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر با استفاده از روش

 .شد لیوتحلهیتجز

 نتایج

 آوریتابای در پژوهش حاضر که به دنبال تعیین نقش واسطه

متغیر با  پذیری و نیازهای بنیادینمسئولیتی بین در رابطه

نفر مورد بررسي قرار گرفتند  252بود تعداد  مندازدواج رضایت

 20تا  65ها شامل در گروه نمونه، دارای که اغلب آزمودني

ها سال بودند به طوری که میانگین و انحراف استاندارد سني آن

ها همچنین اغلب آنسال بود.  01/8و  92/61به ترتیب برابر با 

به طوری که گذشت ان ازدواجشان ميسال از زم 20تا  10بین 

ها به ترتیب برابر آن مدت ازدواجمیانگین و انحراف استاندارد 

 .سال بود 28/8و  51/12با 

در پژوهش حاضر به ارزیابي یک مدل ساختاری پرداخته شده 

است که در این مدل ساختاری، فرض بر این بوده است که 

با  نیازهای بنیادین پذیری ومسئولیتبین  در رابطه آوریتاب

مند نقش میانجي دارد از این رو در ابتدا متغیر ازدواج رضایت

 ماتریس

 همبستگي این متغیرها در جدول زیر ارائه شده است.

ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش -1جدول 
 2 6 2 1 متغیر

    1 مندازدواج رضایت

920/0 آوریتاب ** 1   

839/0 پذیریمسئولیت ** 822/0 ** 1  

265/0 نیازهای بنیادین ** 215/0 ** 205/0 ** 1 

05/0> P        *01/0> P ** 

مند ازدواج رضایتتوان مشاهده نمود که با توجه به جدول مي

ی دارای رابطهپذیری و نیازهای بنیادین آوری، مسئولیتبا تاب

، 92/0ها به ترتیب برابر با داری هستند که میزان این رابطهمعني

دار معني 01/0باشد که این روابط در سطح مي 26/0و  81/0

آوری تابتوان مشاهده نمود که باشند. به همین صورت ميمي

داری ی معنيدارای رابطهپذیری و نیازهای بنیادین با مسئولیت

 21/0و  82/0ها به ترتیب برابر با هستند که میزان این رابطه

باشند. دار ميمعني 01/0باشد که این روابط در سطح مي

انتخاب نشانگرهای مناسب در مدلیابي معادالت ساختاری از 

اهمیت مضاعفي برخوردار است. پیش از انتخاب نشانگرها، با 
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استفاده از روش تحلیل عاملي تاییدی، توان آنها برای اندازه 

گیری متغیرهای مكنون زیربنایي ارزیابي شد. برای متغیر 

دو متغیر عملكرد خانواده و رضایت  مند ازازدواج رضایت

آوری زناشویي به عنوان نشانگر انتخاب شدند. برای متغیر تاب

ی آن یعني شایستگي فردی، تحمل عاطفه منفي، از چهار مولفه

پذیرش مثبت وکنترل به عنوان نشانگر انتخاب شدند. برای 

 های این پرسشنامه یعني عشق، بقا،متغیر نیازهای بنیادین مولفه

قدرت و تفریح به عنوان نشانگر انتخاب شدند الزم به ذکر 

دار در است نیاز به ازادی به دلیل فقدان ضریب مسیر معني

گیری نهایي گنجانده نشد. در نهایت به دلیل مدل اندازه

پذیری، نداشتن مولفه و خرده مقیاس در متغیر مسئولیت

ک متغیر ها در قالب یی سواالت  این پرسشنامهمجموع نمره

بررسي پیش فرض های مدل مشاهده شده وارد مدل گردید. 

یابي معادالت ساختاری از اهمیت فراواني برخوردار است. 

تحقق این پیش فرض ها بر مناسب بودن استفاده از این روش 

 آماری برای پژوهش حاضر صحه مي گذارد. 

 شاخص های برازش مدل اندازه گیری -2جدول 

 مقدار پذیرشمنه قابلدا شاخص برازندگي

 861/101 - (2χدو )خي

 296/2 5تر از کم دو به درجه آزادینسبت خي

 923/0 90/0بزرگتر از  (NNFI) شاخص برازندگي هنجارنشده

 025/0 08/0تر از کم (SRMR) ماندهریشه دوم میانگین مربعات باقي

 911/0 90/0بزرگتر از  (CFI) شاخص برازندگي تطبیقي

 911/0 90/0بزرگتر از  (IFI) برازندگي فزاینده شاخص

 926/0 90/0بزرگتر از  (GFI) شاخص نیكویي برازش

 111/0 10/0تر از کم (RMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

ارائه  2شاخص های برازش مدل اندازگیری که در جدول 

ص شاخشده است، برازش مناسب این مدل را نشان مي دهد. 

برای تعیین برازش مدل فرضي   6و تطبیقي 2های برازش مطلق

استفاده شد. شاخص های مطلق چگونگي برازش مدل را بدون 

که در واقع مدل استقالل است تعیین  2مقایسه با مدل خط پایه

مي کند. این شاخص ها شامل کای اسكوئر، نسبت کای 

است.  SRMRو   RMSEAاسكوئر به درجه آزادی، 

ی تطبیقي یا مقایسه ای برازش مدل فرضي را با مدل هاشاخص

جز این  TLIو  CFI  ،IFIخط پایه مقایسه مي کنند که 

شاخص ها هستند.  اگرچه در پژوهش حاضر شاخص کای 

اسكوئر برای ارزیابي برازش کلي مدل به کار رفت ولي این 

شاخص به شدت تحت تاثیر اندازه نمونه است و در نمونه های 

                                                           
2 Absolute fit indices 
3 Comparative fit indices 
4 baseline model 

ما برازش خوب مدل را نشان مي دهد )ریكاو و باال عمو

(. با توجه به این محدودیت معموال 2003، 5مارکولیدس

شاخص نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی نیز گزارش مي 

شودکه تاثیر مقدار نمونه را در شاخص کای اسكوئر به حداقل 

 بودن قبول قابل مقدار سر بر جمعي توافق مي رساند. اگرچه

معموالً بیانگر  6ولي مقادیر زیر  ندارد وجود شاخص این

 جز نیز SRMRو  RMSEAبرازش خوب مدل است. 

هستند. برای برازش  مدل برازش های شاخص ترین اصلي

 بهتر و 1/0 از بایدکوچكتر RMSEA مطلوب مدل ارزش

 بهتر SRMR باشد. همچنین مقدار 08/0 از کوچكتر است

 شاخص برای .(2011 کالین،)باشد 08/0 از کوچكتر است

 دهنده نشان 9/0 باالی مقادیر IFI و NFI ، CFI، TLI های

 مدل خوب برازش از نشان 95/0 باالی مقادیر و مدل پذیرش

                                                           
5 Raykov & Marcoulides 
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بنابراین در مجموع مي توان نتیجه (. 2011 کالین،) دارد

گرفت متغیر های مشهود توانایي الزم برای اندازه دار کردن 

 را دارند.متغیر های مكنون مربوط به خود 

مقادیر ضرایب استاندارد مربوط به مدل  1در شكل 

 گیری متغیرهای پژوهش قابل مشاهده است.اندازه

 
 گیری متغیرهای پژوهشضرایب استاندارد مدل اندازه -1شكل 

قابل مشاهده است ضرایب مسیر  1همانطور که در شكل 

مام قرار دارند و ت 98/0تا  22/0ی استاندارد شده در دامنه

های مشهودِ خود در سطح مسیرهای متغیر مكنون به متغیر

باشند که این حاکي از مناسب بودن دار ميمعني 001/0

گیری متغیرهای مكنون مي باشد. متغیرهای مشهود برای اندازه

 5-2در ادامه شاخص های برازش مدل ساختاری در جدول 

ل نشان داده شده است. همان گونه که مندرجات این جدو

نشان مي دهد شاخص های برازش مدل ساختاری نشانگر 

در محدوده پذیرش برازش نسبي مدل است. اغلب شاخص ها 

مدل قرار دارند، بنابراین ساختار مدل فرضي پژوهش مورد 

 باشد.تایید مي

 شاخص های برازش مدل ساختاری -2جدول 
 مقدار پذیرشدامنه قابل شاخص برازندگي

 883/125 - (2χدو )خي

 103/2 5تر از کم دو به درجه آزادینسبت خي

 968/0 90/0بزرگتر از  (NNFI) شاخص برازندگي هنجارنشده

 025/0 08/0تر از کم (SRMR) ماندهریشه دوم میانگین مربعات باقي

 935/0 90/0بزرگتر از  (CFI) شاخص برازندگي تطبیقي

 935/0 90/0بزرگتر از  (IFI) شاخص برازندگي فزاینده

 908/0 90/0بزرگتر از  (GFI) شاخص نیكویي برازش

 121/0 10/0تر از کم (RMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 مدل مفهومي پژوهش را به تصویر مي کشد.  2شكل 
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 مدل مفهومي پژوهش. 2شکل 

 نشان داده مي شود. 6در ادامه مدل مفهومي پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد شده در شكل 

  

 

 مدل مفهومي پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد شده  -2شکل 
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 ضرایب مسیر اثرات متغیرهای مدل و معني داری پارامتر های برآورد شده.   2جدول

 ضریب غیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

t P 

506/0 مندازدواج رضایت پذیریمسئولیت  138/0  813/2  001/0  

993/0 مندازدواج رضایت نیازهای بنیادین  126/0  813/5  001/0  

228/2 مندازدواج رضایت آوریتاب  821/0  082/21  001/0  

852/0 آوریتاب پذیریمسئولیت  851/0  926/22  001/0  

063/0 آوریتاب نیازهای بنیادین  016/0  616/0  109/0  

 
شود تمام متغیرهایي که اهده ميمش 6همانطور که در جدول 

بزرگتر  Tها به متغیر وابسته دارای مقدار مسیرهای مستقیم آن

است تاثیر معني داری بر متغیر وابسته  ±93/1یا کوچكتر از 

توان مشاهده کرد که مسیر مي  3-2دارند. با توجه به جدول 

مند پذیری به متغیر ازدواج رضایتمسئولیت مستقیم متغیر

-2(. با توجه به جدول 813/2T= ،138/0= β) استدار معني

نیازهای بنیادین  توان مشاهده کرد که مسیر مستقیم متغیرمي  3

 =813/5T) استدار معنيمند به متغیر ازدواج رضایت

،126/0= β.)  توان مشاهده کرد مي  3-2(. با توجه به جدول

مند ج رضایتآوری به متغیر ازدواتاب که مسیر مستقیم متغیر

(. با توجه به جدول 082/21T= ،821/0= β) استدار معني

-مسئولیت توان مشاهده کرد که مسیر مستقیم متغیرمي  2-3

 =926/22T) استدار معنيآوری پذیری به متغیر تاب

،851/0= β.) 

آوری را در بین اثر میانجي متغیر تاب  2در ادامه جدول 

یازهای بنیادین با متغیر ازدواج پذیری و نهای مسئولیتمتغیر

بار فرایند  5000، از طریق روش بوت استرپ با مندرضایت

 گیری را گزارش مي کند.نمونه

 مندپذیری و نیازهای بنیادین با متغیر ازدواج رضایتهای مسئولیتمتغیرآوری در بین اثر میانجي متغیر تاب -4جدول 

ضریب  تهمتغیر وابس متغیر میانجي متغیر مستقل

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد نشده

P 

 005/0 900/2 399/0 مندازدواج رضایت آوریتاب پذیریمسئولیت

 382/0 088/0 011/0 مندازدواج رضایت آوریتاب نیازهای بنیادین





 

 63سال ي، سناشویژه روان، 2، شماره 99 تیر-ردادخ جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -28

توان مشاهده کرد که اثر غیرمستقیم متغیر مي 2با توجه به جدول  

آوری مند از طریق تابیتپذیری به متغیر ازدواج رضامسئولیت

 2(.  با توجه به جدول 05/0p< ،399/0= βدار است  )معني

توان مشاهده کرد که اثر غیرمستقیم متغیر نیازهای بنیادین به مي

دار نیست  آوری معنيمند از طریق تابمتغیر ازدواج رضایت

(05/0p> ،988/0= βداده .)آمده از مدل اولیه، های به دست

بي از مدل نشان دادند به عنوان مثال شاخص برازش برازش خو

CFI  وIFI  بود که چون این میزان  93/0در مدل حاضر برابر با

ی ها بود نشان دهندهبرای این شاخص 90/0باالتر از معیار 

در پژوهش  NNFIبرازش خوب مدل بود. همچنین شاخص 

 90/0به دست آمد که این میزان باالتر از معیار  96/0حاضر 

است و از این نظر نیز مدل دارای برازش خوبي است. همچنین 

در این پژوهش شاخص نسبت خي دو به درجه آزادی برابر با 

بود و بنابراین حاکي از مناسب  5بود که کمتر از معیار  103/2

که  SRMRبودن برازش مدل است. در نهایت شاخص برازش 

رازش مدل برخي آماردانان آن را یكي از مهمترین شاخص ب

بود و از این  10/0بود که کمتر از معیار  025/0دانند برابر با مي

باشد. روی هم رفته ی برازش خوب مدل ميرو نشان دهنده

ها ی برازش خوب مدل با دادههای برازش نشان دهندهشاخص

آیا نیازهای  شود.ی پژوهش تایید مياز این رو فرضیهباشند مي

 آوری تاثیر دارد؟قیم بر تاببنیادین گلسر بطور مست

که مسیر مستقیم  گفتتوان مي به نتایج به دست آمده با توجه 

 نیستدار معنيآوری نیازهای بنیادین به متغیر تاب متغیر

(616/0T= ،016/0= β).پذیری بطور مستقیم  بر آیا مسئولیت

که مسیر  نتایج به دست آمدهبا توجه به  آوری تاثیر دارد؟تاب

 استدار معنيآوری پذیری به متغیر تابمسئولیت یم متغیرمستق

(926/22T= ،851/0= β.) آوری بطور مستقیم  بر آیا تاب

مسیر وتحلیل نشان داد که تجزیه مند تاثیر دارد؟ازدواج رضایت

دار معنيمند آوری به متغیر ازدواج رضایتتاب مستقیم متغیر

زهای اساسي گلسر با آیا نیا (.082/21T= ،821/0= β) است

با  آوری بر ازدواج رضایتمند تاثیر دارد؟ای تابنقش واسطه

توان مشاهده کرد که اثر غیرمستقیم متغیر مي 2توجه به جدول 

آوری مند از طریق تابنیازهای بنیادین به متغیر ازدواج رضایت

پذیری با آیا مسئولیت(. 05/0p> ،988/0= βدار نیست  )معني

با آوری بر ازدواج رضایتمند تاثیر دارد؟ ای تابنقش واسطه

توان مشاهده کرد که اثر غیرمستقیم متغیر مي 2توجه به جدول 

آوری مند از طریق تابپذیری به متغیر ازدواج رضایتمسئولیت

 (.05/0p< ،399/0= βدار است  )معني

 گیری نتیجه

عاطفي و رواني ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضاء نیازهای 

در جریان ازدواج یک هنر و مهارت است که عالوه بر سالمت 

های منطقي و رواني و تجارب سالم اولیه نیازمند داشتن نگرش

ها و انجام وظایف خاص است )برنشتاین و کسب مهارت

مدل (. هدف اصلي مطالعۀ حاضر بررسي برازش 2000برنشتاین، 

 ياساس یازهایبراساس ن)خشنود(،  تمندیرضامفهومي ازدواج 

با مدل  یورآتاب یا، با نقش واسطهیریپذتیگلسر، مسئول

ها با استفاده از تحلیل مسیر نشان وتحلیل دادهتجربي بود. تجزیه

ی برازش های برازش نشان دهندهروی هم رفته شاخصداد که 

-باشند و مدل پیشنهادی پژوهش با دادهها ميخوب مدل با داده

های پژوهشي بیانگر این برازش دارد. در واقع یافتههای تجربي 

پذیری بر ازدواج رضایتمند است که نیازهای بنیادین و مسئولیت

آوری تأثیر مثبت دارد. ای متغیر تاببا میانجیگری نقش واسطه

آوری بر ازدواج رضایتمند، مسئولیت پذیری مسیرهای تأثیر تاب

اج رضایتمند از طریق پذیری بر ازدوآوری و مسئولیتبر تاب

آوری معني دار بدست آمد، اما مسیر نیازهای بنیادین بر تاب

-آوری و نیازهای بنیادین بر ازدواج رضایتمند از طریق تابتاب

 آوری معني دار بدست نیامد.

( و فتحي و همكاران 2012نتایج این پژوهش با پژوهش الم )

ادی که مسئولیت اند که افر( همسو است. ایشان نشان داده1695)

پذیرند عالوه بر بهبود روابط خود با رفتار و اعمال خود را مي

دیگران، از عزت نفس باالتری نیز برخوردارند. از سوی دیگر، 

پذیری و آگاهي و توجه زوجین به نیازهای اساسي هم مسئولیت

بخش همراه است. از طرفي، این با روابط زناشویي رضایت

یازهای همدیگر باعث ایجاد جو ایمن و موضوع یعني توجه به ن

های زوج در درون شود که تعارضحمایتي در فضای رابطه مي
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راحتي و بدون ترس مورد بحث قرار گرفته و سپس به این جو به

 شود.حل آن پرداخته مي

های شخصیتي از ها باید عنوان کرد که ویژگيدر تبیین این یافته

ری و توافق پذیری با رضایت پذیری، انعطاف پذیجمله مسئولیت

از ازدواج رابطه مثبت و معناداری دارد )شاهمرادی و همكاران، 

(. ویژگي مسئولیت پذیری موجب توانمندی افراد در اداره 1690

شود )بشارت و کردن تعارضات و اختالفات روابط زوجین مي

(. همسراني که نمره مسئولیت پذیری باالتری 1692همكاران، 

د، احتمال انتقاد کردن از همسر در آنان کمتر است کننکسب مي

و لذا میزان تعامل منفي کمتر شده و طبیعتاً رضایت بیشتر خواهد 

ها و بود. همچنین مسئولیت پذیری به معنای پذیرش نقش

شرایطي است که زوجین قبل و حین ازدواج برای یكدیگر 

ت از اند و صد البته واضح است که پذیرش مسئولیتعریف کرده

سوی هر یک از زوجین با رضایت بیشتر زوجین از یكدیگر و 

روابط مشترک همراه خواهد بود. مسئولیت پذیری به دیگر 

ویژگي شخصیتي دخیل در رضایتمندی یعني توافق جویي منجر 

های خود با دیگران شود زوجین در تعاملشود که باعث ميمي

جربه کنند احساسات خود را مهار کنند و تنش کمتری را ت

 (.1693)چهره و همكاران، 

پژوهش حاضر بیانگر این بود که نیازهای بنیادین با  دیگر یافته

آوری رابطه معنادار ندارد. در رضایتمندی زناشویي از طریق تاب

های پژوهشي و برونداد مدل، نیازهای بنیادین واقع با توجه یافته

است و معني  شتهآوری را ندابیني تابدر این پژوهش توان پیش

دار نشدن اثر غیر مستقیم نیازهای بنیادین با رضایتمندی زناشویي 

آوری توسط نیازهای بنیادین نیز به واسطه تبیین نكردن متغیر تاب

 است. 

( ناهمسو است. 2012های بشارت و همكاران )این یافته با یافته

ي و آنها نشان دادند که بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناخت

رضایت زناشویي رابطه مثبت وجود دارد. آنها با استناد به نظریه 

خود تغیین گری مطرح کردند که ارضای نیازهای بنیادین 

روانشناختي توسط عوامل اجتماعي کننده همچون والدین، 

انگیزش دروني، خودآگاهي و تنظیم هیجان و رضایت را به 

 دنبال دارد.

رهای پژوهش نیز رابطه بین همچنین در ماتریس همبستگي متغی

آوری و رضایتمندی نسبتاً پایین بود. در نیازهای بنیادین با تاب

های نیازهای بنیادین اشاره تبیین این یافته باید به ماهیت مؤلفه

ی نیاز به آزادی بدلیل معنادار کرد. در پژوهش حاضر، مؤلفه

نشدن ضریب مسیر از درونداد مدل پژوهشي حذف شده و چه 

ا بر روایي کل پرسشنامه نیز تأثیر گذار باشد. از سوی دیگر بس

پرسشنامه مورد استفاده برای سنجش نیازهای بنیادین بدلیل 

بیني نكردن متغیر هنجاریابي نشدن پرسشنامه احتماالً در پیش

آوری دخیل بوده باشد که خود این ادعا جای بررسي و تاب

 پژوهش دارد.

توانند با انتخاب آگاهانۀ مردم مي ( معتقد است که2006گالسر )

عبارتي این احساسها و رفتارشان زندگي خود را بهبود ببخشند. به

ها تأکید دارد و از این رویكرد بر موضع انتخاب و کنترل انتخاب

ها و رفتارهایمان و خواهد با پذیرفتن مسئولیت انتخابطریق مي

ن خود از جمله چنین توجه و اهمیت دادن به نیازهای بنیادیهم

مان را با جامعه و افراد ایمني، عشق، تعلق و آزادی، روابط

 صمیمي زندگي بهبود ببخشیم. 

توان گفت که رضایتمندی از ازدواج متغیری در مجموع مي

است که تحت تأثیر چندین متغیر شخصیتي و روانشناختي است. 

أثیر تواند بیشترین تارضای نیازهای بنیادین متغیری است که مي

را بر رضایتمندی داشته باشد چرا که رضایتمندی ضرورتاً تا حد 

-زیادی بسته به ارضای نیازها در روابط است. از سوی دیگر تاب

های زندگي همراه آوری که به معنای توانایي برخورد با چالش

با اطمینان، هدفمندی و مسئولیت پذیری است )ناعمي و فقیهي، 

ای که دگي مشترک تأثیر دارد؛ یافته( نیز بر رضایت از زن1693

 با مدل پیشنهادی پژوهش نیز همخوان است.
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 Abstract 
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the 

relationship between accountability and the basic needs of Glaser with 

satisfactory marriage based on the mediating role of resilience. 

Methods: In this study, 254 women from three regions of Zanjan were 

selected through available sampling. The five basic needs were measured by 

the standard Glaser Basic Needs Assessment, Liability Questionnaire and 

Gap Responsibility Questionnaire, using Conner and Davidson Resiliency 

Questionnaire. Then the collected data were analyzed using path analysis 

method and then the model was developed. 

Results: Findings showed that the primary model had a good fitness. For 

example, the CFI and IFI in the present model were about 0.96, which 

indicates a good fitness (> 0.90). All indices indicated a good fitness of the 

model. Therefore, the study hypothesis is confirmed. In addition, the 

analysis showed that the direct path from resiliency to satisfactory marriage 

is significant (T= 21.084, β= 0.821). 
Condusions: Satisfying basic needs is a variable that can have the greatest 

impact on satisfaction because satisfaction is largely dependent on satisfying 

needs in relationships. Resilience, on the other hand, has an impact on life 

satisfaction, which is consistent with the proposed research model. 
Key words: satisfactory marriage, Glasser’s basic needs, resiliency, 

responsibility 
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