
مقاله 

 پژوهشی

 1400 (ارديبهشت)بهار 201-216/ ص 18ۀ / شمارمبيستمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 20, Issue 98, p 305-316, Spring(May) 2021 JPS 

 

111 

 

 

 *های شخصيتی و نيازهای گالسر با كيفيت رابطه زناشويینقش ميانجی پذيرش خويشتن در رابطه ويژگی

 2، زهرا يوسفی9، محمدمسعود دياريان1عاطفه مبليان

The role of self-acceptance in relation personality factors and glasser's needs 

regulation with marital satisfaction 
3, Zahra Yousefi2, Mohamadmasoud Dayarian1Moblian hAtefe

 

 چكيده

ن پرداخته اند. اما پژوهش پیرامون نقش شخصیتی، نیازهای گالسر و پذیرش خویشتهای کیفیت رابطه زناشویی و ویژگی مطالعات متعددی به بررسیزمينه: 

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش  هدف: شخصیتی و نیازهای گالسر با کیفیت رابطه زناشویی مغفول مانده است.های میانجی پذیرش خویشتن در رابطه ویژگی

این پژوهش از  روش: های شهر اصفهان بود.ر بین زوجهای شخصیتی و نیازهای گالسر با کیفیت رابطه زناشویی دمیانجی پذیرش خویشتن در رابطه ویژگی

ند که بود 0984ساله شهر اصفهان در سال  11تا  21های یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجنوع همبستگی با استفاده از مدل

به صورت در دسترس از مناطق مختلف شهری انتخاب شدند. ابزارهای این زوج بود که  291نمونه آماری شامل  ها گذشته بود.حداقل دو سال از ازدواج آن

(، 2111(، پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه )فلیچر، سیمپسون و توماس، 0882کری، کاستا و مكنئو )پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه پنج عامل شخصیت 

های مدل های گردآوری شده با استفاده از آزمون(. داده2110)چمبرلین و هاگا، ( و پرسشنامه پذیرش خویشتن 0991پرسشنامه نیازهای اساسی )صاحبی، 

های نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ویژگیها: يافتهتحلیل شد.  20نسخه  AMOSو  21نسخه  SPSSافزار ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم

های عشق و تعلق خاطر( با کیفیت رابطه زناشویی رابطه مثبت و معنادار و ویژگیو نیازهای گالسر ) گرایی(گرایی و وجدانپذیری، تجربهشخصیتی )توافق

های برازش نشان داد که مدل نهایی . نتایج ارزیابی شاخصp)< 11/1( قدرت و تفریح( رابطه منفی و معنادار دارند)شخصیتی )روان رنجوری( و نیازهای گالسر 

. متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل p)< 11/1) شودآوری شده برازش دارد و مدل مفهومی پژوهش تأیید میجمعهای ی با دادهپژوهش به صورت قابل قبول

های شخصیتی و سازی معادالت ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که ویژگیتأییدی وارد مدل

نتایج نیز بیانگر این بود که پذیرش خویشتن نقش  نتيجه گيری:معناداری دارند.  تأثیرالسر به واسطه پذیرش خویشتن بر کیفیت رابطه زناشویی نیازهای گ

های کیفیت رابطه زناشویی، ویژگی واژه كليدها:های شخصیت و نیازهای گالسر برکیفیت رابطه زناشویی است. ویژگی واسطه معنادار اثرات متغیرهای

 .شخصیتی، نیازهای گالسر، پذیرش خویشتن
Background: Numerous studies have examined the causes of marital relationship quality. However, research on the 

development of structural model for predicting marital satisfaction based on personality factors and Glasser's needs regulation 

strategies has been neglected through the mediation of self-acceptance in couples. Aims: The purpose of this study was to 

examine the mediating role of self-acceptance in relation personality factors and Glasser's needs regulation with marital 

satisfaction. Method: The sample consisted of 615 available couples who were randomly selected by cluster sampling in 

different urban areas. statistical population were available couples from 20 to 50 years old in Isfahan. Collected data associated 

with the NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI)(Costa and McCrae,1992), Glasser's Needs Questionnaire (Sahebi, 1380), Self 

Acceptance Questionnaire (Chamberlain and Haaga, 2001).) and the Perceived Relationship Quality Components (PRQC) 

(Fletcher, Simpson and Thomas,2000) were used and data were analyzed by Pearson correlation test and structural equation 

analysis using SPSS software version 25 and Amos 24. Results: Pearson correlation results showed structural equation model 

of marital relationship quality based on personality factors, Glasser's basic needs and self-acceptance had acceptable goodness 

of parameters. According to results regression analysis showed that all variables had the power to predict the quality of the 

marital relationship. Conclusions: Regarding these results, it can be said that changes in the predictive variables in this 

research are associated with changes in the quality of marital relationship.Findings indicated that self-acceptance plays a 

significant mediating role in the effects of personality factors and Glasser's needs on marital satisfaction. 

Key Words: Personality factors, glasser's basic needs, self-acceptance, quality of marital relationshion. 
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 مقدمه

ترین واحد جامعه است و ازدواج، هسته اولیه ایجاد  خانواده مهم

رابطه خانوادگی و گسترش آن است. کیفیت رابطه زناشویی از 

عوامل مهمی است که به طور کلی خانواده را تحت تأثیر قرار 

؛ به 0981آبادی، ایدلخانی، حیدری، داوودی و زارع بهرام)دهد می

(. همچنین این 0988ز عمادی، میرهاشمی و پاشاشریفی، نقل ا

درمانی مطرح بوده درمانی و زوجپرسش برای متخصصان خانواده

ها شاد و موفق است، در حالی است که چگونه در برخی از ازدواج

(. 2118کاستر، انجامد )ها ناشاد بوده یا به طالق میکه سایر ازدواج

نی، جسمانی و خانوادگی منجر رواهای موفق به سالمتازدواج

های ناشاد و ناپایدار هم بر بهزیستی شود، حال آن که ازدواجمی

های مالی برای جامعه در بر دارد افراد تأثیر سوء دارند و هم هزینه

 (.2118)کاستر، 

رسد کیفیت رابطه زناشویی از جمله در این میان به نظر می

کارول و همکاران، است )عوامل مؤثر بر حفظ ازدواج شاد و موفق 

(. کیفیت رابطه زناشویی عبارت است از نگرش ذهنی فرد به 2111

( و برآورد همسران از شادمانی آنها 2118رابطه زناشویی )کاستر، 

(. کیفیت رابطه زناشویی به 2118در ازدواج )کوهان و برادبری، 

، موفقیت 0به عنوان شادی از زندگی زناشوییهای متفاوتی صورت

و بیش از هر چیز  9، ثبات زناشویی، سازگاری زناشویی2اشوییزن

توان نتیجه به کار رفته است. به این ترتیب میرضایت زناشویی 

گرفت برای حفظ و ثبات خانواده و برخورداری از خانواده موفق 

)کارول و  لزوم توجه به کیفیت رابطه زناشویی ضروری است

 (.2111همکاران، 

ای و بافتی، شخصیتی و یعنی عوامل زمینهسه دسته از عوامل، 

توان به عنوان عوامل روان و فرآیندهای تعاملی زوجین را میسالمت

کننده کیفیت و ثبات زندگی زناشویی در نظر گرفت. بینیپیش

ای و بافتی کمترین و فرآیندهای تعاملی زوجین، عوامل زمینه

ه زناشویی دارند. بینی کیفیت و ثبات رابطبیشترین سهم را در پیش

توان در کیفیت می به این ترتیب با تعیین این عوامل و تغییر آنها

 (.0880ازدواج تغییر ایجاد کرد )الرسون و هولمن، 

                                                           
1. Marital Happiness 
2. Marital Success 
3. Marital Adjustment 

درمانی سعی در تبیین درمانی و خانوادههای مختلف زوجنظریه

روابط همسران و عوامل پیشایند کیفیت و ثبات زندگی زناشویی 

ها و نند تا بر اساس مبانی نظری خود، مداخلهکدارند و تالش می

راهکارهایی را برای کاهش مشکالت و در نتیجه افزایش کیفیت 

رابطه همسران و خانواده پیشنهاد کنند کنند )برادبری و کارنی، 

(. در همین راستا معرفی و طرح یك مدل مربوط به عوامل 2110

های نظیر ویژگی های مختلفیمؤثر بر کیفیت رابطه زناشویی، جنبه

کننده باشد )گلدنبرگ و تواند تعیینشخصیتی زوجین می

 (.2119گلدنبرگ، 

های شخصیتی از جمله متغیرهایی است که به عنوان ویژگی

کننده موفقیت زندگی زناشویی مورد بررسی قرار گرفته بینیپیش

ها نشان داده است که (. پژوهش2114است )فیگردو و همکاران، 

یت در کل با رضایت زناشویی مرتبط است، اما چگونه شخص

های شخصیتی خاص بر مطالعات باید بیشتر به سمت تأثیر ویژگی

های شخصیت، مدل رضایت زناشویی برود. در مقایسه با سایر مدل

)کاستا و  باشدترین ابعاد شخصیت میپنج عاملی دربرگیرنده اصلی

، 1گراییبرون ،0رنجوری(. این پنج عامل )روان2110کری، مك

( چارچوبی را برای 9گراییو وجدان 1پذیری، توافق4گراییتجربه

آورد. های فردی از نظر شخصیت فراهم میتبیین تفاوت

رنجوری را داشتن احساسات منفی مانند ترس، غم، خشم و روان

گرایی به اجتماعی بودن افراد و دهد. برونبرانگیختگی تشکیل می

ها دارند، ارتباط ت در اجتماعات و میهمانیاین که تمایل به شرک

های تجربی که فرد در برابر ها یا محدودهگرایی به جنبهدارد. تجربه

پذیری نیز همانند آنها باز و گشوده است، اختصاص دارد. توافق

گرایی نیز به های فردی تأکید دارد. وجدانگرایی به گرایشبرون

وضوعات مهم و اساسی در ها به عنوان یکی از مکنترل تکانه

 (.2119دیویس، پردازد )شخصیت افراد می

تواند با کیفیت رابطه زناشویی گرچه پنج عامل شخصیت می

ارتباط داشته باشد، اما نیازها و هماهنگی بین آنها نیز به عنوان یك 

تواند کیفیت رابطه آنها را تحت مؤلفه مهم شخصیتی زوجین می

های مرتبط با در متون و پژوهش هاستتأثیر قرار دهد. سال

                                                           
4. Neuroticism 
5. Extraversion 
6. Openness to experience 
7. Agreeableness 
8. Conscientiousness 
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( 2110شخصیت، نیازها مورد توجه بوده است. از جمله گالسر )

تعارض زناشویی را ناشی از ناهماهنگی زوجین در نوع نیازها و 

ها و رفتار روش ارضای آن، خودمحور بودن، اختالف در خواسته

کند که جنبه غیرمسئوالنه نسبت به روابط زناشویی تعریف می

دهد. زن و مرد در کنار هم میت عشق را مورد هدف قرار میصمی

ای نیازهای یکدیگر را به شکلی گیرند تا به نحو شایستهقرار می

(. به اعتقاد گالسر این نیازها شامل 2110متقابل ارضا کنند )گالسر، 

باشد. نیاز نیاز به بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت، آزادی و تفریح می

موجودات زنده، مشترک است و به طور کلی به به بقا بین همه 

تمایل یك جاندار برای زنده ماندن و داشتن پایگاهی امن در این 

جهان اشاره دارد. نیاز به قدرت، به تمایل برای کنترل کردن افراد یا 

امور اشاره دارد. نیاز به آزادی به گرایش انسان به تعمیم و انتخاب و 

از به تفریح به احساس شادی و لذتی فعالیت کردن اشاره دارد. نی

بخش و مورد های لذتاشاره دارد که در جریان تجربیات و فعالیت

شود. نیاز به عشق و تعلق مهمترین نیاز عالقه در شخص ایجاد می

انسان است که چهار نیاز دیگر نیز به نوعی در سایه تحقق این نیاز 

ی تنها در یك ممکن خواهد بود. زیرا تحقق تمام نیازهای اساس

پذیر خواهد بود )کاستر بافت اجتماعی و در رابطه با دیگران امکان

2118.) 

تواند متأثر از پذیرش خویشتن رضایت افراد از ارضای نیازها می

هر یك از زوجین باشد. پذیرش خویشتن، هنر پذیرفتن خود است. 

خود همان طور که هست و با همه نقاط قوت و ضعفی که وجود 

تواند کیفیت رابطه (. پذیرش خویشتن نیز می2109درایدن، دارد )

زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا پذیرش خود عبارت است 

ها و نقاط قوتش از قبول خود به عنوان فردی که در کنار توانمندی

ها خود برد؛ زیرا اگر یکی از زوجنقاط ضعف و معایبی نیز رنج می

همیشه نیازمند است و شك ته باشد، بیهایش را قبول نداشو ویژگی

آمیز روابط متعدد کند و در رفتارهای حسادتاحساس ناامنی می

گری و دادن چسبندگی و یا کنترل گیرند یا روی به گیرقرار می

در حالی که اگر زوجین به خود بپردازند و  د،آورنکاری میدغل

دیگر به  ورزیدن خالصانه قرار دهند، تمرکزشان را بر روی عشق

ورزی نسبت به احساس تهدید شدن از طرف یکدیگر و یا حسادت

شوند و نیازی به کنترل یکدیگر ندارند )گریگر، نمی هم دچار

2101.) 

های به روز متولیان اجتماعی و مشاوران خانواده یکی از دغدغه

های باشد. از این رو تاکنون پژوهشحفظ خانواده و موفقیت آن می

های مشابه به روابط خانوادگی، کیفیت آن و یا سازهگوناگونی به 

( در پژوهشی با 2109اند. از جمله شیخ و همکاران )آن پرداخته

عنوان نقش میانجی سرمایه روانشناختی در ارتباط با عوامل 

زوج متاهل نشان داد  014شخصیتی با کیفیت رابطه زناشویی در بین 

وان رنجوری بر سازگاری گرایی و رشخصیتی تجربههای که ویژگی

( در 0980و کیفیت رابطه زناشویی تأثیر دارد. صادقی و همکاران )

شخصیتی زوجین و های تحقیقی با عنوان رابطه تشابه ویژگی

متأهل که حداقل یك سال از  زوج 011رضایت زناشویی در بین 

گذشت، به این نتیجه رسیدند که زندگی مشترک آنها می

گرایی باالیی داشتند، به طور معنادار رضایت انپذیری و وجدتوافق

( در 0980بیشتری از رابطه زناشویی خود گزارش کردند. وزیری )

ها بر اساس بینی رضایت زناشویی زوجپژوهش خود با عنوان پیش

های زوج در بین کلیه زوج 92نیازهای اساسی آنها با حجم نمونه 

به عشق و تعلق خاطر و نیاز به شهر اصفهان به این یافته رسید که نیاز 

باشند. معنادار رضایت زناشویی میهای بینی کنندهتفریح پیش

و  یاسهیمقا یبررس( در تحقیقی با عنوان 0980زاد )همچنین فرخ

 یاساس ازیپنج ن ن،یزوج نیب یسن یسه نوع فاصله نیب یارابطه

متأهل نفر از دانشجویان  211یی در بین زناشو یگالسر و سازگار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به این یافته رسید که رضایت از 

برآورده شدن نیازهای اساسی با رضایت و سازگاری زناشویی رابطه 

( در تحقیقی با عنوان ارتباط 2109معنادار دارد. تاکت و همکاران )

بین پذیرش و خودباوری نشان دادند پذیرش بدون قید و شرط کم و 

 ایین با رضایت زناشویی کمتر همراه است.خودباوری پ

به هر حال کاهش کیفیت رابطه زناشویی یکی از مقدمات 

بهبود های باشد و چنان چه سازهنارضایتی زناشویی و جدایی می

ها دهنده آن مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است کاهش روابط زوج

ش منجر به شکست ازدواج شود. بنابراین الزم است بیش از پی

های گوناگون گیرنده را در مدلهای پیشپژوهشگران نقش سازه

های گونه از مدلمورد توجه قرار دهند. نتایج حاصل از بررسی این

های بهبود کیفیت روابط زناشویی تواند به استخراج بستهارتباطی می

های درمانی آن کمك نماید و به غنای متون و همچنین بسته

ی کمك نماید. با عنایت به این که مرور پژوهشی، نظری و درمان

شخصیتی، نیازهای اساسی های پژوهشی نشان داد ارتباط بین ویژگی
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متأهل های گری پذیرش خویشتن در بین زوجگالسر با میانجی

مغفول مانده است؛ پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال 

یازهای های شخصیتی و ناست که آیا بر اساس متغیرهای ویژگی

توان مدلی برای گری پذیرش خویشتن میبا میانجی اساسی گالسر

متأهل تدوین کرد؟های کیفیت رابطه زناشویی در زوج تبیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . مدل مفهومی پژوهش0شکل
 

 روش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی با استفاده از تحلیل 

ساله  11تا  21ای هزوجشامل جامعه آماری این پژوهش  مسیر بود.

ها که حداقل دو سال از ازدواج آن ندبود 0984شهر اصفهان در سال 

ی طالق )تقاضای طالق توسط یکی از زوجین( گذشته و در آستانه

اثر ماه »انتخاب این جامعه از آن جهت بود که  مالک. نبودند

بر کیفیت رابطه زناشویی کنترل  (2111)بو ری و گاریبلدی، « 0عسل

 .شود

انجام  ایگیری به صورت تصادفی خوشهر این پژوهش نمونهد

گانه گرفت. به این ترتیب که از هر منطقه بر اساس مناطق شش

به صورت تصادفی یك خیابان و از هر خیابان به  شهرداری اصفهان

افراد متأهل  صورت تصادفی یك کوچه انتخاب شد و همة

د. در مورد حجم برخوردار از معیارهای ورود، وارد پژوهش شدن

نفر وارد  1به ازای هر سؤال  (0999بهینه نمونه طبق نظر قاسمی )

بود و به ازاء هر  029پژوهش شد. با توجه به این که تعداد سؤاالت 

زوج در نظر گرفته  401نفر وارد شد، بنابراین حجم نمونه  1سؤال 

ورود عبارت بودند از: دارا بودن سابقه ازدواج های شد. مالک

داقل دو سال از ازدواج، حداقل و حداکثر سن برای شرکت ح

                                                           
1. Honeymoon Effect 

یعنی خلسه، کشش، میل، انرژی، شهوت و احساس سالمت که ناشی  اثر ماه عسل

خالف آرام آرام از یك عشق بزرگ به جنس مخالف است و با رسیدن به جنس م

 .(2111یابد )بو ری و گاریبلدی، کاهش می

سال، حداقل تحصیالت، سیکل، عدم ابتال به سوء  11تا  21کنندگان 

پزشکی که به مصرف مواد و الکل و عدم دریافت داروهای روان

و  ها اضافه شده بودصورت سؤاالت کوتاه در ابتدای پرسشنامه

ها از لیست قبل از ورود دادهچنانچه فردی دچار چنین مشکالتی بود 

شد، تمایل به شرکت در پژوهش. کنندگان حذف میشرکت

خروج عبارت بود از تقاضای طالق و یا زندگی های همچنین مالک

در حالت متارکه، عدم تمایل به ادامه جلسات از سوی هر کدام از 

زوجین الزم به ذکر است به منظور رعایت اخالق پژوهش در آغاز 

شد ها روشن میها متنی اضافه شده بود که برای آزمودنیمهپرسشنا

شود و نتایج آن به ها صرفا به منظور پژوهش استفاده میکه این داده

شود. همچنین به منظور حفظ رازداری، شکل گروهی گزارش می

 نام و نام خانوادگی افراد به عنوان الزام پژهش نبود.

 ابزار

ها از چهار پرسشنامه دادهدر پژوهش حاضر برای گردآوری 

 استفاده شد که به شرح زیر است:

کری پرسشنامه : کاستا و مك2رسشنامه پنج عامل شخصیت نئوپ

 0891سؤالی را در سال  41پنج عامل شخصیت نئو، نسخه کوتاه 

ای از کامالً موافقم تا اند که روی یك طیف پنج درجهتهیه کرده

. نسخه کوتاه آن برای سنجش شوندگذاری میکامالً مخالفم نمره

پنج عامل اساسی شخصیت بهنجار است و به منظور تهیه ابزاری 

                                                           
2. NEO. Five Factor Personality Inventory 

ویژگی های 

 یشخصیت

 نیازهای گالسر

پذیرش 

 خویشتن
کیفیت رابطه 

 زناشویی
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کوتاه برای سنجش عوامل و عمدتاً برای استفاده در تحقیقات 

( در خصوص 2110کاستا و مك کری، است )اکتشافی تهیه شده 

دارند که ( اظهار می0882کری )روایی این پرسشنامه، کاستا و مك

تاه شده این پرسشنامه با نسخه کامل آن مطابقت دارد، به ابزار کو

را با  49/1ای که مقیاس نسخه کوتاه همبستگی باالتر از گونه

عامل  1های مورد بررسی های پرسشنامه کامل دارد. شاخصمقیاس

گویه  02است که با استفاده از این پرسشنامه که هرکدام از طریق 

گیری شدند. در ایران این مقیاس توسط شوند، اندازهگیری میاندازه

های ( تأیید شده است. بر اساس نتایج پژوهش0991شناس )حق

گانه های پنج( در هر کدام از شاخص0882کری )کاستا و مك

مورد بررسی، هرچند نمره پاسخگو بیشتر باشد، شدت شاخص مورد 

ن نظر بیشتر خواهد بود. بنابراین نمرات باالتر نشان دهنده روا

گرایی پذیری و وجدانرنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق

 بیشتر است.

: پرسشنامه کیفیت (PRQC) 0کیفیت ابعاد رابطهپرسشنامه 

که در ترجمه به اختصار کیفیت ادراک شده از ابعاد رابطه زناشویی 

تدوین شده  (2111) و همکارانابعاد رابطه نام گرفت، توسط فلیچر

سؤال در ابعاد رضایت،  09نامه کوتاه و معتبر شامل است. این پرسش

تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجان جنسی و عشق است. 

اصالً  =0ای از آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس لیکرت هفت درجه

( در ساخت 2111)و همکاران کند. فلیچرکامالً مشخص می =1تا 

درونی هر یك  همسانیاین ابزار تالش کردند که روایی صوری و 

از ابعاد را باال برده و در عین حال از همپوشی سؤاالت اجتناب کنند. 

بدین منظور آنان سؤاالتی را برای هر بعد انتخاب کردند که از نظر 

صوری و معنایی شبیه باشند. روایی و محتوایی این پرسشنامه به 

 مورد تأیید قرار گرفته است. (0998استناد پژوهش نیلفروشان )

( در پژوهشی بر روی افرادی که روابط 2111) و همکارانلیچرف

مدت داشتند، پایایی مطلوبی را برای هر یك از با ثبات و طوالنی

لفای کرونباخ برای آابعاد رابطه نشان دادند به طوری که ضریب 

ابعاد رضایت، تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجان جنسی و عشق 

و برای کل  98/1و  94/1، 19/1 ،94/1، 84/1، 80/1به ترتیب 

گانه نیز گزارش شده است. همبستگی بین ابعاد شش 91/1پرسشنامه 

باال، مثبت و معنادار گزارش شده است. دامنه این ضرایب همبستگی 

                                                           
1. Perceived Relationship Quality Components 

 بوده است. در پژوهش حاضر 11/1، با میانگین 18/1تا  09/1از 

 (.x= 19/1مجدد محاسبه شد )همسانی درونی 

که توسط این پرسشنامه : 2زهای اساسی گالسرپرسشنامه نیا

این پرسشنامه  1سؤال است که در مقیاس  21شامل ( 0991صاحبی )

ای لیکرت پاسخ داده درجه 1سؤال است که در مقیاس  21شامل 

 1شود. نمره یك بیانگر پایین بودن شدت نیاز )بسیار کم( و نمره می

مقیاس دارد که هخرد 1باالترین سطح نیاز است. این پرسشنامه 

نیازهای گالسر شامل: عشق و تعلق خاطر، قدرت، آزادی، بقا و 

دهد. همسانی درونی این پرسشنامه تفریح را مورد بررسی قرار می

، 10/1مقیاس: عشق و تعلق خاطر و به تفکیك برای هر خرده 19/1

است. این  12/1و تفریح  42/1، قدرت 94/1، بقا 10/1آزادی 

کنندگان به مرکز نفر( از مراجعه 021زوج ) 41پرسشنامه روی 

؛ به نقل از 0991مشاوره شهر مشهد نرم شده است است )ساالری، 

 (.0981اوالدی، 

توسط : این پرسشنامه که 9بی قید و شرط خودپرسشنامه پذیرش 

عبارت  21( تدوین شد. این پرسشنامه شامل 2110هاگا ) چمبرلین و

بی قیدوشرط خود و پذیرش مشروط دارای دو زیر مقیاس پذیرش  و

نحوه قابل اجرا است. سال و باالتر  00سنی  خود است و برای گروه

دهی به این پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت از کامالً پاسخ

( 0980است. شفیع آبادی و نیکنام ) 1=تا همیشه درست 0=نادرست

ان پس از دریافت پرسشنامه از سازندگان، در ایران آن را به زب

فارسی ترجمه کردند و پس از یك مطالعه مقدماتی، همسانی درونی 

پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود را به روش آلفای کرونباخ 

( به دست آوردند. همچنین روایی همگرایی این پرسشنامه از 11/1)

 91/1طریق همبستگی نمرات آن با پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 

پژوهش حاضر همسانی درونی برای ( به دست آمد. در < 119/1)

 ( محاسبه شد.x= 19/1کل مقیاس )

ها: با توجه به این که روش پژوهش تجزیه و تحلیل داده

ها از دادهتحلیل  همبستگی و از نوع مدل یابی بود، به منظور تجزیه و

یابی معادالت ساختاری استفاده شد. به منظور بررسی پیش مدل

گام بهزا از تحلیل رگرسیون گامفرض هم خطی متغیرهای درون

مانده در مدل رگرسیون که قدرت استفاده شد و متغیرهای باقی

                                                           
2. Glasser's Needs Questionnaire 
3. Self-acceptance Scle 
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یابی ساختاری بینی کیفیت رابطه زناشویی را داشتند، وارد مدلپیش

 شدند.

 هايافته

کنندگان ارا ه شده است. جمعیت شناختی شرکتهای ابتدا داده

 ارا ه شده است.  دواجطول مدت از و سنهای ویژگی 0در جدول 
 

دهد که میانگین سنی نمونه مورد نشان می 0مندرجات جدول 

باشد و نشان می 98/9و میانگین مدت ازدواج آنها  99/90مطالعه 

درصد از نمونه مورد مطالعه دارای سطح  9/18دهد که می

درصد سطح  2/9باشند و فقط تحصیالت کاردانی و کارشناسی می

 درصد تحصیالت کمتر دارند. 91 تحصیالت باالتر و

 و مدت ازدواج ، سننمونه مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیالت های توصیفیشاخص .0جدول

 سطح تحصیالت فراوانی درصد فراوانی

 دیپلم و کمتر 010 91

 کاردانی و کارشناسی 200 9/18

 کارشناسی ارشد و دکتری 09 2/9

 ازدواج سن و مدت نمیانگی انحراف معیار کمترین بیشترین

 سن 99/90 90/8 08 49

 مدت ازدواج 20/01 98/9 2 99
 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .2جدول

 حداکثر حداقل استاندارد انحراف میانگین متغیر

 ویژگی شخصیتی

 09 21 00/4 14/90 روان رنجوری

 10 20 80/0 81/00 گراییبرون

 12 21 41/1 91/01 گراییتجربه

 18 09 91/1 11/00 پذیریتوافق

 19 28 1 81/02 گراییوجدان

 نیاز

 20 9 14/9 10/01 بقا

 29 1 00/0 11/09 قدرت

 29 1 20/9 09/01 تفریح

 29 1 19/9 91/04 آزادی

 29 1 20/9 09/01 عشق و تعلق خاطر

 کیفیت رابطه زناشویی

 20 0 28/1 19/02 رضایت

 20 1 09/0 21/00 تعهد

 08 1 19/9 80/00 صمیمیت

 21 1 11/9 11/02 اعتماد

 20 0 41/9 40/02 شور و هیجان جنسی

 20 0 09/0 10/01 عشق

 000 91 00/21 99/99 نمره کل

 001 21 00/21 99/90 پذیرش خویشتن
 

 

های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، شاخص 2در جدول 

هش به تفکیك ارا ه شده است. در حداقل و حداکثر متغیرهای پژو

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارا ه شده  9ادامه و در جدول 

های متغیر کیفیت زناشویی است. الزم به ذکر است نرمال بودن داده

اسمیرونوف بررسی شد نتایج  -به کمك آزمون کولموگروف 

ست. به ها برای متغیر کیفیت روابط زناشویی نرمال انشان توزیع نمره

منظور بررسی احتمال همبستگی بین متغیرهای باقی مانده در تحلیل 

رگرسیون از آزمون دوربین واتسون استفاده شد نتایج این تحلیل 

 بین در مدل بودمتغیرهای پیش دال بر استقالل خطاها برای

(19/2 (d=  به منظور بررسی وجود همبستگی پرت در بین

استفاده شد نتایج این بررسی دال بر ها از نمودار اسکاتر همبستگی

عدم و جود همبستگی پرت در بین متغیرها بود. در نهایت از شاخص 



 عاطفه مبلیان و همکاران                                                           ...                           نیازهای و شخصیتی هایویژگی رابطه در خویشتن پذیرش میانجی نقش

 

111 

 

خطی چندگانه استفاده شد به منظور بررسی هم VIFتورم واریانس 

کمتر است و  1( که از اعداد بحرانی VIF= 114/9نتایج نشان داد )

 دال بر عدم هم خطی چندگانه است.

 

 س همبستگی متغیرهای پژوهشیماتر .9جدول

 02 00 01 8 9 1 4 1 0 9 2 0 متغیر

            0 . روان رنجوری0

           0 00/1** گرایی. برون2

          0 -01/1* -14/1** گرایی. تجربه9

         0 41/1** -19/1 -14/1** پذیری. توافق0

        0 41/1** 40/1 ** 04/1** -11/1** . وجدان گرایی1

       0 -21/1 ** -01/1** -01/1** 111/1 21/1** . بقا4

      0 00/1** -11/1** -10/1** -19/1** 01/1** 41/1** . قدرت1

     0 41/1** 08/1** -11/1** -19/1** -11/1** 01/1* 11/1** . تفریح9

    0 -11/1 -10/1 10/1 -12/1 -12/1 11/1 111/1 10/1 . آزادی8

   0 -12/1 -10/1** -10/1** -21/1** 41/1** 10/1** 44/1** -00/1** -01/1** عشق و تعلق خاطر .01

  0 40/1** -11/1 -42/1** -40/1** -91/1** 48/1** 49/1** 12/1** -02/1** -19/1** . پذیرش خویشتن00

 0 10/1** 10/1** 11/1 -19/1** -40/1** -21/1** -44/1** 49/1** 11/1** -00/1** -49/1** . کیفیت رابطه زناشویی02
 

 معنی دار است. 10/1همبستگی در سطح  =**معنی دار است.          11/1همبستگی در سطح  =*
 

ضریب ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای  9در جدول 

همچنین جهت بررسی مدل پژوهش  پژوهش نمایش داده شده است.

د. ابتدا برازش مدل اولیه بر از تحلییل معادالت ساختاری استفاده ش

اساس سنجه های برازندگی ارزیابی شد. بررسی مقادیر شاخص 

، χ2/dfآزادی های برازندگی مانند نسبت مجذور خی به درجه

(، برازش هنجارشدة PRATIOاقتصاد )(، نسبت RFIنسبی )برازش 

(، و ریشة دوم PCFIمقتصد )(، برازش تطبیقی PNFIمقتصد )

( نشان دادند که مدل RMSEAخطای برآورد ) میانگین مربعات

ها برخوردار نیست و نیاز به پیشنهادی از برازش خوبی، با داده

اصالحات دارد. پس از انجام اصالحات مدل و حذف مسیرهای غیر 

معنی دار، شاخص های برازش مدل در وضعیت مطلوبی برخوردار 

(. در 0جدول ) بودشدند و بنابراین پاسخ به فرضیات پژوهش بالمانع 

 ها شده پژوهش ارا ه شده است.مدل اصالح 0شکل 

 
 . مدل اصالح شده پژوهش0شکل
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 مقایسة شاخص های برازش مدل پیشنهادی و اصالح شدة پژوهش خالصه .0جدول

 نام شاخص
مقدار شاخص برای مدل 

 پیشنهادی

مقدار شاخص برای مدل 

 اصالح شده
 نوع تغییر

 بهبود 982/909 91/048 (𝐶𝑀𝐼𝑁يا𝜒2)کای دو معیارهای مطلق

 معیارهای تطبیقی

 بهبود 81/1 81/1 (NFIبرازش هنجارشده )

 بهبود 98/1 80/1 (RFIنسبی )برازش 

 بهبود 84/1 89/1 (IFIافزایشی )برازش 

 بهبود 80/1 84/1 (NNFI( یا برازش هنجارنشده )TLIتوکر لویس )

 هبودب 84/1 89/1 (CFIتطبیقی )برازش 

 معیارهای مقتصد

 بهبود 01/1 11/1 (PRATIOاقتصاد )نسبت 

 بهبود 01/1 10/1 (PNFIمقتصد )برازش هنجارشدة 

 بهبود 01/1 19/1 (PCFIمقتصد )برازش تطبیقی 

 بهبود 18/1 11/1 (RMSEAریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد )

 بهبود 81/0 21/9 (CMIN/DFکای دو بهنجار شده )
 

 

بیانگر این مورد است که تمامی  1جدول مندرجات 

اند و در های برازش مدل بعد از اصالح مدل بهبود یافتهشاخص

وضعیت مطلوبی قرار گرفته اند. برای اصالح مدل دو متغیر ویژگی 

گرایی و نیاز به آزادی که فاقد اثرات معناداری بودند شخصیتی برون

نین مسیر مستقیم متغیر نیاز به بقاء و از مدل کنار گذاشته شدند. همچ

رنجوری نیز به دلیل عدم داشتن ضرایب مسیر غیر مستقیم متغیر روان

معنادار از مدل کنار گذاشته شدند. همچنین بر اساس اصالحات 

برخی از مقادیر خطا که با هم مرتبط  AMOSافزار پیشنهادی نرم

 4ادامه و در جدول  بودن با فلش دوپیکانه به هم متصل گردیدند. در

های شخصیتی و نیازهای گالسر بر کیفیت اثرات مستقیم ویژگی

 رابطه زناشویی افراد متأهل ارا ه شده است.

 

 رابطه زناشویی های شخصیتی و نیازهای گالسر بر کیفیت. نتایج اثرات اثرات مستقیم ویژگی1جدول

 متغیر مالک متغیر پیش بین
اثر مستقیم )استاندارد 

 (شده

حد پایین )استاندارد 

 شده(
 داریسطح معنی حد باال )استاندارد شده(

 111/1 (-00/1) -01/1 (-20/1) -04/1 (-09/1) -09/1 کیفیت رابطه زناشویی ویژگی شخصیتی روان رنجوری

 12/1 (22/1) 09/1 (09/1) 01/1 (09/1) 01/1 کیفیت رابطه زناشویی ویژگی شخصیتی تجربه گرایی

 111/1 (04/1) 01/1 (18/1) 19/1 (02/1) 00/1 کیفیت رابطه زناشویی یتی توافق پذیریویژگی شخص

 19/1 (01/1) 02/1 (19/1) 14/1 (00/1) 18/1 کیفیت رابطه زناشویی ویژگی شخصیتی وجدان گرایی

 111/1 (04/1) 20/1 (18/1) 09/1 (02/1) 09/1 کیفیت رابطه زناشویی نیاز به عشق و تعلق خاطر

 12/1 (-19/1) -18/1 (-04/1) -08/1 (-02/1) -00/1 کیفیت رابطه زناشویی ز به قدرتنیا

 - (-) - (-) - (-) - کیفیت رابطه زناشویی نیاز به بقاء

 111/1 (01/1) -01/1 (-01/1) -21/1 (-09/1) -21/1 کیفیت رابطه زناشویی نیاز به تفریح
 

 

های ست که ویژگیبیانگر این ا 4نتایج بدست آمده در جدول 

(، P= 12/1گرایی )(، تجربهP= 111/1رنجوری )شخصیتی روان

( بر کیفیت P= 19/1گرایی )( و وجدانP= 111/1پذیری )توافق

رابطه زناشویی اثر مستقیم معناداری دارند. همچنین نتایج بدست 

(، نیاز به P= 111/1دهد که نیاز به عشق و تعلق خاطر )آمده نشان می

( اثرات مستقیم P= 111/1( و نیاز به تفریح )P= 12/1قدرت )

معناداری بر کیفیت رابطه زناشویی دارند. جهت اثرات بدست برای 

گرایی به های شخصیتی تجربه گرایی، توافق پذیری، وجدانویژگی

همراه نیاز به عشق و تعلق خاطر داری مثبت و برای ویژگی 

باشد. به تفریح منفی می رنجوری، نیاز به قدرت، نیازشخصیتی روان

های شخصیتی و نیازهای اثرات غیر مستقیم ویژگی 4در در جدول 

گالسر به واسطه پذیرش خویشتن بر کیفیت رابطه زناشویی ارا ه 

 شده است.
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 خویشتن پذیرشگری رابطه زناشویی با میانجی های شخصیتی و نیازهای گالسر بر کیفیت. نتایج اثرات اثرات مستقیم ویژگی4جدول

 متغیر مالک متغیر میانجی متغیر پیش بین
اثر غیر مستقیم )استاندارد 

 شده(

حد پایین 

 شده()استاندارد

حد باال 

 شده()استاندارد
Sig 

 - (-) - (-) - (-) - کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن ویژگی شخصیتی روان رنجوری

 118/1 (19/1) 11/1 (10/1) 10/1 (14/1) 11/1 ابطه زناشوییکیفیت ر پذیرش خویشتن ویژگی شخصیتی تجربه گرایی

 110/1 (11/1) 11/1 (12/1) 12/1 (19/1) 19/1 کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن ویژگی شخصیتی توافق پذیری

 118/1 (14/1) 11/1 (19/1) 12/1 (11/1) 10/1 کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن ویژگی شخصیتی وجدان گرایی

 114/1 (10/1) 14/1 (10/1) 12/1 (19/1) 10/1 کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن نیاز به عشق و تعلق خاطر

 119/1 (-10/1) -10/1 (-10/1) -10/1 (-19/1) -19/1 کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن نیاز به قدرت

 118/1 (-19/1) -10/1 (-14/1) -18/1 -10/1) -11/1 کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن نیاز به بقاء

 111/1 (-10/1) -12/1 (-10/1) -11/1 (-19/1) -10/1 کیفیت رابطه زناشویی پذیرش خویشتن نیاز به تفریح
 

 

بیانگر این است که اثرات غیر  4نتایج بدست آمده در جدول 

(، توافق P= 118/1) ییگراهای شخصیتی تجربهمستقیم ویژگی

گری ( با میانجیP= 118/1) ییگرا( و وجدانP= 110/1) یریپذ

باشد. همچنین پذیرش خویشتن بر کیفیت رابطه زناشویی معنادار می

دهد که نیاز به عشق و تعلق خاطر نتایج بدست آمده نشان می

(114/1 =P( نیاز به قدرت ،)119/1 =P( نیاز به بقاء ،)118/1 =P و )

گری رابطه زناشویی با میانجی( بر کیفیت P= 111/1نیاز به تفریح )

پذیرش خویشتن اثر غیر مستقیم دارند. جهت اثرات بدست آمده 

پذیری، وجدان گرایی، توافقهای شخصیتی تجربهبرای ویژگی

گرایی و نیاز به عشق و تعلق خاطر مثبت و برای نیاز به قدرت، نیاز 

 باشد.به بقاء و نیاز به تفریح منفی می

 گيریبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی پذیرش خویشتن 

های شخصیت و نیازهای گالسر با کیفیت رابطه در رابطه ویژگی

برازش های زناشویی انجام شد. در مجموع نتایج ارزیابی شاخص

های نشان داد که مدل نهایی پژوهش به صورت قابل قبولی با داده

شود. ی پژوهش تأیید میآوری شده برازش دارد و مدل مفهومجمع

این بدین معناست که روابط متغیرهای مذکور از طریق مدل پژوهش 

های تواند بهتر مورد بررسی قرار گیرد. نتایج فوق با یافتهحاضر می

(، واتسون و 0991) زاده وهمکاران قلی (،2108) های دوارپژوهش

 باشد.های همسو می( از جمله پژوهش2111همکاران )

نجوری عامل کاهش دهنده کیفیت رابطه زناشویی بود. رروان 

رنجوری تا حدود زیادی بیانگر اضطراب، به این دلیل که روان

باشد که عملکرد فرد در رابطه را افسردگی، عدم ثبات عاطفی می

مندی هیجانی در برقراری ارتباط عاطفی مانند سازگاری و کفایت

ها رابطه نتایج پژوهش دهد. در همینمناسب با همسر را کاهش می

دهد که وقتی نرخ احساسات مثبت در مقایسه با احساسات نشان می

یابد یابد، میزان صمیمت و تعامل زوجین کاهش میمنفی افزایش می

؛ پترسون و 2101؛ واتکینز و همکاران، 2101)یوآن و همکاران، 

 (.2111جانسن، 

آمده  گرایی طبق نتایج بدستهمچنین ویژگی شخصیت تجربه

اثر مثبتی بر کیفیت رابطه زناشویی داشت. این ویژگی شخصیتی تا 

عال ق متنوع، ابتکار، حدود زیادی بیانگر مواردی همچون 

و پذیرا بودن فرد در روبرو شدن با تجارب  فکرانههای روشننگرش

تواند کارآمد ها برای رابطه زوجین میباشد. این ویژگیجدید می

باشد که به زناشویی یك رابطه پرچالش میباشد، چرا که رابطه 

های جدیدی در رابطه خود را نشان صورت مسا ل و تعارض

؛ توسلی و همکاران، 2101دهند )مینوتو، مینوتو و بوسترم، می

گرایی توان گفت ویژگی شخصیت تجربه(. بنابراین می2104

فرصت روبرو شدن و حل تعارضات در رابطه زناشویی را برای 

آورد و داشتن نگرش خوش بینانه همراه با ابتکار فرآهم میزوجین 

های متنوع و جدیدی برای حلتواند منجر به ایجاد راهو خالقیت می

 مسا ل پیش آمده باشد.

پذیری، همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر با افزایش توافق

یابد. این ویژگی شخصیتی کیفیت رابطه زناشویی نیز افزایش می

را و همدردی  همسرصداقت، همکاری، اعتماد به ه موردی است ک

؛ عباسی، 2109دهد )شیخ و همکاران، در زوجین افزایش می

(. در همین راستا نشان داده شده که مواردی همچون صداقت، 2101

های ارتباطی در همدلی و همدردی برای زوجین به منزله مهارت

 و همچنین بخششهای تعهد کنار اعتماد و اطینمان به عنوان مؤلفه
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باشد اجزاء اساسی کیفیت زناشویی در زوجین مورد تأکید می

های توان گفت که ویژگی(. بنابراین می0981)رجبی و همکاران، 

توافق پذیری آن چیزی است که جزء اساسی برای کیفیت و کمیت 

شود، چرا که همدلی و صداقت به منزله رابطه زناشویی محسوب می

های اتباطی برای تعامل روزمره زوجین ل مهارتدارا بود از حداق

 باشد.می

گرایی ویژگی شخصیتی طبق نتایج پژوهش حاضر وجدان

دیگری بود که اثر مستقیم مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه 

های مانند های زوجین داشتن ویژگیزناشویی داشت. طبق گفته

ند در تواباشد که میگرا بودن و سخت کوشی میانصاف، هدف

مواقع ناسازگاری، کیفیت رابطه زناشویی را از خطر تنزل یافتن 

(. برپایه این ویژگی شخصیتی 0981حفظ کند )رجبی و همکاران، 

ای بخش دوطرفهزوجین تمایل دارند که همکاری و تعامل رضایت

ها و حل و فصل ناشی از را برقرار کنند که منجر به انجام نقش

 (.2118ور و همکاران، )وایردا ب تعارضات زوجی

یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که ویژگی شخصیت 

گرایی فاقد اثر مستقیم معناداری بر کیفیت رابطه زناشویی برون

های قبلی تا حدودی های پژوهشباشد. در این رابطه یافتهمی

ها بیانگر رابطه ای که برخی از این پژوهشباشد به گونهمتناقض می

ایی با کیفیت رابطه زوجین )برای مثال، بهبودی و گرمثبت برون

(، برخی دیگر بیانگر 0981؛ شاکری و همکاران 0999همکاران، 

توان گفت که (. می2102ارتباط منفی این دو )برای مثال الندبرگ، 

گرایی ویژگی شخصیتی است که بیشتر با متغیرهای اجتماعی بروان

اشویی تا حدودی نیازمند مرتبط بوده و اثرگذاری آن بر رابطه زن

باشد که هدف درک و بررسی متغیرهای اجتماعی میانجی آن می

 پژوهش حاضر نبوده است.

همچنین در مورد پژوهش مبنی بر تأثیر نیازهای گالسر بر 

کیفیت رابطه زناشویی زوجین، نتایج حاصل از تحلیل معادالت 

به قدرت و نیاز داد که نیاز به عشق و تعلق خاطر، نیاز  ساختاری نشان

به تفریح حاصل اثرات مستقیم معناداری بر کیفیت رابطه زناشویی 

دارند. جهت این اثرات برای نیاز به عشق و تعلق خاطر مثبت و برای 

باشد. همسو با این یافته نیاز به قدرت و نیاز به تفریح منفی می

( در پژوهش خود به این یافته رسید که نیاز 0980پژوهش، وزیری )

های معنادار بینی کنندهبه عشق و تعلق خاطر و نیاز به تفریح پیش

( 2109باشند. همچنین سلطانی فر و همکاران )رضایت زناشویی می

در پژوهش خود به این یافته رسیدند که رضایت از برآورده شدن 

نیازهای اساسی با رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی رابطه 

أثیر مثبت نیاز به عشق و تعلق خاطر بر معنادار دارد. در تبیین ت

توان گفت که رابطه زناشویی را مهم کیفیت رابطه زناشویی می

ترین پایگاه و بستر برای برقراری یك رابطه عاشقانه و همراه با تعلق 

باشد. به عبارتی ماهیت و سنگ بنای رابطه زناشویی همین خاطر می

ا افزایش احساسات نزدیکی باشد و افزایش این نیاز همراه بنیاز می

 یرا برا هیاول یروین باشد. نیاز به عشق و عالقهطلبی و صمیمیت می

؛ هاوریلنکو 2111)ترنر، کند. می جادیا گریکنار همد زوجینماندن 

 (.2101؛ زیاپور و همکاران، 2104و همکاران، 

یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که نیاز به قدرت و نیاز به 

منفی بر کیفیت رابطه زناشویی دارند. نیاز به قدرت شامل تفریح اثر 

به اگر چه . باشدبرای کنترل کردن افراد یا امور اشاره می تمایل

تواند منبع و محرک خوبی برای پیشرفت طورکلی نیاز به قدرت می

فرد در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی باشد، اما اگر به 

و تسلط بر دیگران، بروز یابد، در  شکل تمایل شدید به اعمال نفوذ

های زندگی اجتماعی و روابط بین بسیاری از جنبهتواند میواقع 

 یبراعموما در رابطه زوجین  ،را تخریب کند فردی سالم و سازنده

؛ یا به (2109کارتر، ) شوداز قدرت استفاده می ،یگریکنترل د

م کاری وادار کردن دیگری به انجا عبارتی اعمال کنترل برای

 (.2109)استیتس و سرپ، 

همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که نیاز به تفریح اثر 

مستقیم منفی بر کیفیت رابطه زناشویی زوجین دارد. در تبیین اثر 

نیاز به تفریح بیشتر لزوماً معادل با  توان گفتمنفی بدست آمده می

باشد. ینم ارضای بیشتر این نیاز و کسب لذت و خوشی ناشی از آن

باشد مندی از ارضای نیاز میاین نتایج نشان داده که کسب رضایت

تواند رابطه مثبتی با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی داشته که می

(. بنابراین عدم کسب رضایت از 2109فر و همکاران، باشد )سلطانی

تواند عامل تخریب کننده ارضای این نیاز در رابطه زناشویی می

طه زناشویی باشد. همچنین. نتایج مطالعات بدست آمده کیفیت راب

ریزی های کافی برای برنامهدهد که عدم داشتن مهارتنشان می

های مشترک یکی از کمبودهای اساسی ها و برنامهجهت فعالیت

و  این یمسعود؛ 0998باشد )مشکی و همکاران، زوجین ایرانی می

اند توانایی زوجین را در تو(. بنابراین این نقص می0980همکاران، 

های که منجر به رفع نیازهای مانند نیاز به تفریح تهیه و اجرا برنامه
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و نارضایتی در رابطه زناشویی توسعه دهد.  شود را محدودمی

گرایی، های شخصیت تجربههمچنین نتایج نشان داد که ویژگی

گری پذیرش خویشتن بر گرایی با میانجیپذیری و وجدانتوافق

توان گفت یفیت رابطه زناشویی اثر معنادار دارند. در این مورد میک

گرایی عموماً شامل یك دیدگاه باز و که ویژگی شخصیتی تجربه

باشد که صفات خالقیت، پذیرنده نسبت به زندگی و امور مرتبط می

باشد. در همین رابطه بینانه همراه آن میکنجکاوی و نگرش خوش

ها با پذیرش خود رابطه معناداری و نگرشنشان داده شده باورها 

ای که هر چه این (. به گونه2114؛ دیویس، 2119دارند )دیویس، 

تر باشد تمایل به پذیرش خود و دیگران افزایش ها مثبتنگرش

قابلیت اعتماد،  پذیری که بیانگر صفاتی مانندیابدهمچنین توافقمی

یت دیگری باشد، ویژگی شخصباوری میحس همکاری، و خوش

بود که به واسطه پذیرش خود بر کیفیت رابطه زناشویی تأثیر داشت. 

تواند شود که میتوافق پذیری کیفیت شخصیتی محسوب می

های بین ها به ویژه تعاملکارآمدی و خودباروری فرد را در چالش

فردی باال ببرد. به عبارتی دیگر توافق پذیری با موجب شدن پیامدها 

ها بواسطه حس همکاری و مشارکت ند در تعاملو نتایج خوشای

تواند احساس ارزشمندی و دهد، میجویی که فرد نشان می

باشد فرآهم های اساسی پذیرش خود میخودباوری را که از الزمه

(. بنابراین 2100؛ ابستروب، 0984 ،ی و همکارانرستمآورد )

 پذیرش خود شامل درک و پذیرفتن کامل احساسات و رفتارهای

باشد فرد در قبال خود و همسرش به جای اجتناب و انکار آنها می

که منجر به بهبود کیفیت رابطه زناشویی آنها با حل مسا ل، بهبود 

 شود.صمیمیت و نزدیکی عاطفی می

همچنین نتایج نشان داد که نیاز به بقا و نیاز به تفریح به صورت 

یرش خویشتن اثر گری پذمنفی بر کیفیت رابطه زناشویی با میانجی

تواند متوجه این مورد غیر مستقیم دارند دلیل این امر تا حدودی می

شود که باشد که نیاز به بقاء یك نیاز فیزیولوژی بنیادین محسوب می

اگر برای فرد در اولویت باشد عمال نیازها و رشد روانشناختی تا 

ن شود. همچنین باید به ایحدودی برای فرد از اولویت خارج می

نکته توجه کرد که افزایش سطح این نیاز خود به معنای یك نوع 

شود که نارضایتی و عدم پذیرش شرایط حال حاضر محسوب می

 تواند تا حدودی تبیین کننده تغییرات پذیرش خویشتن باشد.می

نیاز به قدرت و تفریح دو نیاز روانشناختی دیگری بودند که با 

یت رابطه زناشویی اثر غیر گری پذیرش خویشتن بر کیفمیانجی

هرگاه توان گفت که مستقیم معنادار داشتند. در تببین این یافته می

 یبدن حاالتارضا شوند، احساس و  یبه طور مناسب ازهاین نیا

 یارضا یلیاما اگر به هردل ،شودتجربه می یندیمطلوب و خوشا

 یبدن حاالتمواجه شود، احساسات و  یامبا شکست و ناک ازهاین

 یسرنخ حاالت. در واقع احساسات و تجربه خواهد شد یندیاخوشان

تحقق  یدر حال حاضر به خوب یاساس یازهاین ایآ نکهیهستند از ا

 (.2101)گالسر و گالسر،  ریخ ای ابندیمی

یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که نیاز به عشق و تعلق با 

زناشویی  گری پذیرش خویشتن اثر مثبتی بر کیفیت رابطهمیانجی

عشق  ساسکه افراد اح یزمانتوان گفت دارد. در تببین این یافته می

را دارند و به  یو خوش یای از حالت خوشبختتجربه لحظه کنند،می

 نی. آنها همچندهددست می ، درک و لذترشیآنها احساس پذ

 شودمی شتریب آنهادر  یکنند و اغلب خوداعتمادیم تیاحساس امن

(. به عبارتی بازخوردهای فرد مقابل 2119من، )گرینبرگ و گلد

کننده در پذیرش خویشتن فرد بازی تواند نقشی تعیینباشد که میمی

حس درک بیشتر از سوی  کند در چنین شرایطی وقتی فرد

را تجربه کنند، زندگی زناشویی بهتری همسرانشان دریافت می

 (.0981)رجبی و همکاران،  کنندمی

و نوع پژوهش، که از نوع همبستگی  جامعه آماری پژوهش

ها، تفسیرها و هایی را در زمینه تعمیم یافتهاست، محدودیت

کنند که اسنادهای علت شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح می

باید در نظر گرفته شوند. به عالوه استفاده از ابزارهای خودگزارشی 

هایی یمحدودیت دیگری است. در این نوع ابزارها امکان سوگیر

وجود دارد، برای مثال ممکن است افرادی مطلوبیت اجتماعی نشان 

 دهند.

با توجه به این که امکان کنترل متغیر در طرح مورد استفاده در 

های های آتی از طرحپژوهش نبود، پیشنهاد می شود در پژوهش

مانند تحلیل واریانس جهت کنترل متغیرهای مداخله کننده مانند 

 و اجتماعی استفاده شود. وضعیت اقتصادی

آینده در کنار های شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد می 

ابزارهای منحصراً خودگزارشی از ابزارهای دیگر سنجی نیز استفاده 

 پذیر شود.ها امکانتر از دادهکیفی عمیقهای شود تا امکان تحلیل

قائ شود به منظور اولویت دادن به پیشگیری و نیز ارتپیشنهاد می

آموزشی مبتنی بر های ها در نظام سالمت جامعه برنامهروابط زوج

نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، بویژه اهمیت پذیرش 
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در شرف ازدواج و متأهل توسط نهادهای های خویشتن برای زوج

 خدمات رسان جامعه تهیه و اجرا گردد.
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