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 چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی رضایت زناشویی زوج ها براساس نیازهای اساسی آن ها بود. جامعه ی 

زوج، به  28بود که از میان آن ها تعداد  4949آماری این پژوهش شامل کلیه ی زوج های شهر اصفهان در سال 

 راست -زناشویی گلمبوکمقیاس وضعیت شیوه ی در دسترس به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. 

(GRIMS)  و پرسشنامه ی نیازهای اساسی، به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تحلیل داده

ضایت زناشویی مردان براساس نیازهای آزادی رتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که  ها از

به . شدو عشق و تعلق آن ها و نیز نیازهای آزادی، تفریح و عشق و تعلق همسرانشان به طور معناداری پیش بینی 

. براساس نتایج این پژوهش، گردیدرضایت زناشویی زنان براساس نیازهای تفریح و آزادی آن ها پیش بینی  عالوه،

در حالیکه نیاز به آزادی، می تواند در  ،تعلق و تفریح، به افزایش رضایت زناشویی کمک می کنندنیازهای عشق و 

 تضاد با رضایت زناشویی قرار بگیرد. 

 

 نیازهای اساسی، نظریه ی انتخاب، رضایت زناشویی واژه های کلیدی:
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 مقدمه
موضوع نیازهای اساسی و بنیادی انسان، موضوعی است که تاکنون در نظریات مختلف رشته های مختلف علمی بویژه 

اختصاص روانشناسی، مورد بحث قرار گرفته است. به طوریکه در بسیاری از نظریات شخصیت، مبحث ویژه ای به این موضوع، 

یکی از آخرین رویکردهایی که به طور جدی به این موضوع (. 4924 ترجمه ی سیدمحمدی،یافته است )شولتز و شولتز؛ 

مطرح شده و بویژه در دو دوهه ی  4ه است، رویکرد واقعیت درمانی یا نظریه ی انتخاب است که توسط ویلیام گالسرپرداخت

 (. 4941 ،دمحمدیترجمه ی سی ؛اخیر، در عرصه ی پژوهش و کاربردهای بالینی، بسیار مورد اقبال قرار گرفته است )کری

در تمام جانوران، به طور ژنتیک برنامه ریزی شده است، در انسان  1به اعتقاد گالسر، همانطور که نیازهای مربوط به بقا      

؛ که کاملترین جانوران است، عالوه بر این نیاز، چهار نیاز باالتر و پیچیده تر نیز به طور ژنتیک، برنامه ریزی شده است )گالسر

، آزادی 4، قدرت )پیشرفت/ شایستگی(3این چهار نیاز،که معموالً با اسامی عشق وتعلق(. 4921 ،انیانترجمه ی رحم

و نیاز به بقا به عنوان تنها نیاز اساسی   ، شناخته می شوند، به عنوان نیازهای اساسی روانشناختی،6و تفریح )لذت( 5)استقالل(

این پنج نیاز، صرف نظر از تفاوت های سنی،  (.8114، 2؛ موتن8114 ،7فیزیوژیک در انسان محسوب می شود )شو، هابل و بل

میزان اهمیت و اولویت هریک از آن ها از فردی به  ،بین تمام نوع بشر، مشترک است. با این حال ،قومیتی، نژادی و جنسیتی

ند، ولی در هر فردی یک یا چند متفاوت می باشد. به عبارت دیگر همه ی انسان ها دارای این پنج نیاز اساسی هست  فرد دیگر،

مورد از این پنج نیاز، مهمتر و برجسته تر از سایر نیازها مطرح می شود. براساس نظریه ی انتخاب، بسیار حائز اهمیت است 

که افراد از الگوی منحصر به فرد نیازهای اساسی خود آگاهی یابند، زیرا این آگاهی می تواند نقش مهمی در اتخاذ انتخاب 

 (.   8111؛ گالسر و گالسر، 4441سالم و سازنده در زندگی فردی و اجتماعی افراد داشته باشد )گالسر،های 

تحقق یافتن یا عدم تحقق نیازهای پنجگانه، تأثیری مستقیم و ملموس بر احساسات و حاالت بدنی ما دارند. به طوریکه       

دنی مطلوب و خوشایندی را تجربه می کنیم، اما اگر به هرگاه این نیازها به طور مناسبی ارضا شوند، احساس و حاالت ب

هردلیلی ارضای نیازهای پنجگانه با شکست و ناکامی مواجه شود، احساسات و حاالت بدنی ناخوشایندی را تجربه خواهیم 

حقق می کرد. در واقع احساسات و حاالت بدنی ما سرنخی هستند از اینکه آیا نیازهای اساسی ما در حال حاضر به خوبی ت

یابند یا خیر. مثالً اگر احساس ناخوشایندی در بدنمان داریم، ممکن است نیاز به بقا با عفونتی داخلی، تهدید شده باشد، یا 

اگر احساس لذت و شادمانی می کنیم، ممکن است نیاز به عشق و تعلق، به طور مطلوبی ارضا شده باشد. به طور کلی، در 

(. در ادامه به طور 4921 ،ترجمه ی رحمانیان؛ گالسرع می تواند مصداق داشته باشد )مورد هریک از نیازها این موضو

، وابولدینگ و همکاران، 4921، ترجمه ی رحمانیان ؛گالسر) پرداخته می شوداختصاصی به شرح هر یک از پنج نیاز اساسی 

8119 :) 

لی به تمایل یک جاندار برای زنده ماندن و داشتن نیاز به بقا بین همه ی موجودات زنده، مشترک است و به طور کبقا؛  -4

بخش قابل توجهی از رفتارهای مربوط به نیاز به بقا نیز بویژه در حیوانات، به صورت  پایگاهی امن در این جهان اشاره دارد.

انسان عالوه بر غریزی انجام می گیرد. اما یکی از وجوه اساسی تمایز این نیاز در انسان با سایر جانداران، این است که 

رفتارهای غریزی و رفتارهای غیرارادی، می تواند به شیوه هایی بسیار هوشمند و پیچیده به ارضای نیاز به بقا بپردازد. به 

 ارضای نیاز به بقا در انسان، برخالف حیوانات، معموالً با در نظر گرفتن الزامات بین فردی و اجتماعی صورت می گیرد.  ،عالوه

                                                           
1
. Glasser  

2. Survival 
3. Love and Belonging 
4. Power (Achievement/competency) 
5. Freedom (Independence) 
6. Fun (Enjoyment) 
7. Schoo, Habel & Bell 
8. Motten 
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از به قدرت، به تمایل برای کنترل کردن افراد یا امور اشاره دارد. این نیاز همچنین تمایل به تسلط و پیشرفت و نیقدرت؛  -8

به طورکلی نیاز به قدرت می تواند منبع و محرک خوبی برای پیشرفت فرد در شئون احساس شایستگی را نیز در بر می گیرد. 

ر اما اگر به شکل تمایل شدید به اعمال نفوذ و تسلط بر دیگران، بروز یابد، مختلف زندگی فردی و اجتماعی باشد، از طرف دیگ

در واقع جنبه ی بیمارگونه و مخرب این نیاز، آشکار شده است. این بعد ناکارآمد از نیاز به قدرت، که با بسیاری از جنبه های 

انواع خصومت ها و تعارضات بین به شکل  زندگی اجتماعی و روابط  بین فردی سالم و سازنده، در تضاد است، ممکن است 

 فردی، بروز یابد.

نیاز به آزادی اشاره دارد به گرایش انسان به تصمیم گرفتن، انتخاب کردن، مستقل بودن و فعالیت کردن، بدون مداخله ی  -9

دگی شخصی، اراده و ه زندیگران و یا محدودیت های بیرونی. به عبارت دیگر، نیاز به آزادی در واقع نیاز به این است ک

 با قدرت و کنترل بیرونی دیگران، مورد حمله قرار نگیرد. استقالل فرد

، به احساس شادابی و لذتی اشاره دارد که در جریان تجربیات و فعالیت های لذت بخش و مورد عالقه، در تفریحنیاز به  -9

، در نظر ، برای تحقق نیاز به تفریحمصداق ترینمهم را عالقه است آنچه مورد یادگیری بتوان شخص ایجاد می شود. شاید

  .داند می یادگیری به ژنتیک پاسخ را تفریح گالسر، که است حدی تا یادگیری، مفهوم اهمیت ،تفریح به نیاز از بحث در. گرفت

مطلوب چهار نیاز در واقع تحقق در انسان اجتماعی امروزی، غالباً نیاز به عشق و تعلق، مهمترین نیاز است. عشق و تعلق؛  -1

دیگر نیز به نوعی در سایه ی تحقق این نیاز، ممکن خواهد بود؛ زیرا تحقق تمام نیازهای اساسی، تنها در یک بافت اجتماعی و 

تغذیه ی روانی فرد در سایه ی این نیاز، تأمین می  ،به عبارتی(. 8112، 4در رابطه با دیگران امکان پذیر خواهد بود )گاردنر

رو است که گالسر معتقد است فردی که در درازمدت نتوانسته باشد روابط محبت آمیز و توأم با عشق، محبت و  شود، از این

مشکالت مزمن روان  ،احساس تعلق را تجربه کند، بدون شک، دچار عوارض و عالئم روانشناختی خواهد شد. از نظر گالسر

اضطراب، وسواس و یا هر  شکل دیگری، در واقع حاکی از شناختی، به هر شکل که نمایان شوند، چه به شکل افسردگی، 

همان مشکالت رابطه ای هستند. وقتی نیاز به رابطه، عشق و تعلق، در طوالنی مدت آسیب ببیند، بیماری روان شناختی، غیر 

رگیر روابط بسیار قابل اجتناب است. ارضا نشدن این نیاز روانشناختی می تواند از دو منبع عمده ناشی شود: الف( یا فرد، د

مخربی است که به ارضای این نیاز، آسیب زده است، ب( یا این که فرد، اصالً فاقد هر گونه رابطه ی مثبت و تقویت کننده 

ارضای مناسب نیاز به عشق و تعلق برای هردو  ،یک زندگی زناشویی توأم با رضایت و شادکامی شرط الزم است. از نظر گالسر،

 طرف رابطه است. 

العه و پژوهش های علمی در حیطه ی رضایت زناشویی، تنها حدود دو دهه است که مورد اقبال جدی پژوهشگران مط      

امروزه شمار زیادی از پژوهش ها بیانگر این واقعیت هستند که بین مسائل . (8111، 8قرار گرفته است )بردبری، فینچام و بیچ

، 9ی روانی، روابط پیچیده ای وجود دارد )ویشمن، آبلکر و وینستاکمختلف روابط زناشویی با جنبه های مختلف آسیب شناس

آشفتگی های روابط زناشویی، بعد از مرگ ناگهانی در خانواده، شدیدترین فشارهایی هستند که افراد تجربه می کنند  (.8119

ناشویی اثرات منفی بسیار گسترده پژوهش ها نشان داده اند که نارضایتی زبسیاری از  (.4949)عابدی نیا، بولهری و نقی زاده، 

ای بر سالمت جسمی و روانشناختی افراد دارد که از جمله ی آن ها می توان به افزایش ناسالم واکنش پذیری فیزیولوژیکی، 

اختالل در کارکرد سسیستم ایمنی بدن و الگوهای مخرب و شدید تعارضات زناشویی اشاره کرد. همچنین در بعد عاطفی و 

رضایتی زناشویی با بسیاری از هیجانات منفی آن هم در درجات شدید و مخرب همراه است که از آن میان می هیجانی، نا

، 9توان به مواردی همچون خلق افسرده، تحریک پذیری و کاهش تمایالت جنسی اشاره کرد )استیون، بیچ، سویون و جین

ای که به بررسی ارتباط بین نیازهای اساسی با رضایت با اینحال، براساس جستجوی پژوهشگر این پژوهش، مطالعه  (.8119

                                                           
1. Gardner  
2. Bradbury, Fincham & Beach 
3. Whisman, Uebelacker & Weinstock 
4. Steven, Beach, Sooyeon & Gene  
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البته تاکنون پژوهش های مختلفی در جهان و بویژه در ایران درمورد اثربخشی واقعیت  زناشویی پرداخته باشد یافت نشد.

انی ؛ اعتمادی، نصیرنژاد و اسمخ4922درمانی بر مؤلفه های مختلف سالمت روان انجام شده است )خدابخشی و عابدی، 

( ولی موضوع ارتباط نیازهای اساسی با رضایت زناشویی مورد تأکید مستقیم هیچیک از این پژوهش ها 4949اکبری نژاد، 

بنابراین با توجه به اهمیت نقش رضایت زناشویی در سالمت روان زوجین و نیز با توجه به پشتوانه ی نظری قابل  نبوده است.

سی با رضایت زناشویی، حکایت دارد، انجام پژوهشی علمی در این زمینه، ضروری به نظر توجهی که از ارتباط بین نیازهای اسا

فرضیه می رسد. از اینرو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین نیازهای اساسی با رضایت زناشویی در زوجین می باشد. 

 های این پژوهش عبارتند از:

 ها به طور معناداری پیش بینی می شود. رضایت زناشویی مردان براساس نیازهای اساسی آن -4

 شود. رضایت زناشویی زنان براساس نیازهای اساسی آن ها به طور معناداری پیش بینی می -8

 رضایت زناشویی مردان براساس نیازهای اساسی همسران آن ها به طور معناداری پیش بینی می شود. -9

 ان آن ها به طور معناداری پیش بینی می شود.رضایت زناشویی زنان براساس نیازهای اساسی همسر -9

 

 روش
 طرح پژوهش

 همبستگی می باشد. -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 جامعه و نمونه ی پژوهش

زوج،  28تشکیل می دهند که از میان آن ها تعداد  4949جامعه ی پژوهش حاضر را کلیه ی زوج های شهر اصفهان در سال 

 و به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند.  به شیوه ی در دسترس، انتخاب

 ابزار پژوهش

 (GRIMS) 2راست -. پرسشنامه ی وضعیت زناشویی گلمبوک2

نمره گذاری می شوند. حداقل نمره ی  9تا  1درجه ای از  9آیتم می باشد که به صورت لیکرت  82این پرسشنامه شامل 

رات باالتر نشانگر سطوح باالتر رضایت زناشویی و نمرات پایین تر می باشد. نم 29و حداکثر  1آزمودنی در این پرسشنامه، 

(، ضریب آلفای 4921(. در پژوهش بشارت )4922نشانگر میزان کمتر رضایت زناشویی است )کاویانی، موسوی و محیط، 

در پژوهش  .برای این پرسشنامه محاسبه شد که نشانگر پایایی مطلوب این ابزار است 41/1و بازآزمایی  48/1کرونباخ 

(، ضریب همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه ی شادکامی 8141) اصفهانی و نصر ، حاجت آقاییاحمدی، یزدخواستی

 آکسفورد، معنادار بود که نشانگر تأیید روایی همزمان این پرسشنامه می باشد.

 پرسشنامه ی نیازهای اساسی .1

ی مؤسسه ی ویلیام گالسر در ایران، طراحی شده است اما ویژگی های این پرسشنامه به طور اولیه توسط صاحبی، نماینده 

آیتم تشکیل شده است، به  91روانسنجی آن هنوز در هیچ گزارش پژوهشی، بررسی و ارائه نشده است. این پرسشنامه از 

درجه  1صورت لیکرت پنج آیتم را به خود اختصاص می دهد. هریک از آیتم ها به هریک از نیازهای اساسی پنجگانه،  طوریکه

ای نمره گذاره می شود. نحوه ی نمره گذاری هریک از نیازها به این صورت است که مجموع نمرات آزمودنی در آیتم های 

نزدیک تر باشد، نشانگر  1نقسیم می گردد. هرچه نمره ی مربوط به یک نیاز، به عدد  1مربوط به هرنیاز، محاسبه و به عدد 

 ،نزدیک تر باشد، نشانگر شدت پایین آن نیاز می باشد. در پژوهش حاضر 4ه و هرچه این نمره به عدد شدت باالی آن نیاز بود

محاسبه شد.  29/1و به شیوه ی دو نیمه سازی،  41/1پایایی این پرسشنامه برای جمعیت مردان، به شیوه ی آلفای کرونباخ، 

                                                           
1. Glombok-Rust Inventory of Marital State  
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محاسبه  21/1  و به شیوه ی دو نیمه سازی، 72/1کرونباخ،  همچنین پایایی این ابزار برای جمعیت زنان به شیوه ی آلفای

 ارائه شده است.  4شد. روایی این ابزار نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

 

 

 عاملی تأییدی پرسشنامه ی نیازهای پنجگانهمدل  برای شاخص های برازشوضعیت . 4جدول

 وضعیت مدل پژوهش                  سطح قابل قبول                                یمقدار آمار زششاخص های برا   

CMIN 
NFI 
TLI 

CFI 
RMSEA 

 برازش      اسکوئر جدول                    مقدار کای                      * 19/44

 (                 برازش )برازش کامل 4)عدم برازش( تا  1                       41/1

 )برازش کامل(                 برازش  4)عدم برازش( تا  1                       44/1

 )برازش کامل(                 برازش  4)عدم برازش( تا  1                            4

 برازش                         11/1از کمتر                                          11/1

* P = 99/1  

شاخص نرم شده ی برای  41/1مالحظه می شود، معناداری آماره ی خی دو، مقادیر باالتر از  9همانطور که در جدول

برای شاخص ریشه  11/1(  و مقدار کمتر از  CFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )TLIلویز) -(، شاخص تاکرNFIبرازندگی )

(، نشانگر برازش مطلوب مدل عاملی تأییدی پرسشنامه ی نیازهای اساسی RMSEAخطای برآورد ) ی میانگین مربعات

 (. بنابراین روایی پرسشنامه ی نیازهای اساسی نیز تأیید می گردد.4921؛ هومن، 4922است )شوماخر و لومکس، 

 

 یافته ها
 ارائه شده است. 8روابط همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش در جدول 

 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش4ولجد

           21         1           8          7             6            5         4            3          1            2                     متغیرها            

22           21 

 -                   بقا )زنان(     -4

 -    **99/1             بقا )مردان(         -8

 -     -49/1      18/1     عشق و تعلق )زنان(       -9

 -      41/1   **89/1      19/1   عشق وتعلق )مردان(         -9

 -   *44/1  **91/1     *44/1  ** 99/1   قدرت/شایستگی)زنان(      -1

 -    **82/1  **94/1   -19/1     **99/1     12/1       قدرت/شایستگی)مردان( -2

 -        44/1     **92/1    12/1    *88/1    -17/1    **91/1         آزادی)زنان(             -7

 -       *81/1     **11/1      49/1    *89/1  -14/1    **84/1      42/1              آزادی)مردان(       -2

 -     41/1    **99/1      *88/1   **94/1 **84/1  **82/1     41/1  **99/1       ح)زنان(              فریت -4

 -   **81/1  **89/1       41/1     **94/1     *44/1  **24/1     18/1       42/1       14/1                 تفریح )مردان( -41

 -    42/1    *42/1   -41/1     -49/1          -18     -44/1   41/1      14/1         41/1      14/1       رضایت زناشویی زنان   -44

     / 41     44/1 *-84/1  **-87/1        -11/1    -19/1   48/1      *44/1         12/1   -49/1    رضایت زناشویی مردان    -48

29/1**     - 
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**
P< 14/1    *

P< 11/1  

مالحظه می شود، همبستگی بقای مردان با بقای زنان، عشق و تعلق مردان با بقای مردان، قدرت  8همانطور که در جدول 

عشق و تعلق زنان و عشق و تعلق مردان، قدرت مردان با بقای مردان، عشق و تعلق مردان و   زنان با بقای زنان، بقای مردان،

ان، عشق و تعلق زنان و قدرت زنان، آزادی مردان با بقای مردان، عشق و تعلق مردان، قدرت آزادی زنان با بقای زن  قدرت زنان،

قدرت مردان و آزادی زنان،   مردان و آزادی زنان، تفریح زنان با بقای زنان، عشق و تعلق زنان، عشق و تعلق مردان، قدرت زنان،

آزادی مردان و تفریح زنان، رضایت زناشویی زنان با تفریح تفریح مردان با عشق و تعلق مردان، قدرت زنان، قدرت مردان، 

در جهت مثبت، و رضایت زناشویی مردان با آزادی  ،زنان، رضایت زناشویی مردان با عشق و تعلق زنان و رضایت زناشویی زنان

 زنان و آزادی مردان، در جهت منفی، معنادار می باشد.

گرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل ر   

 ارائه شده است.  9پیش بینی رضایت زناشویی مردان براساس نیازهای اساسی آن ها، در جدول 
 

 رضایت زناشویی مردان براساس نیازهای اساسی آن هاپیش بینی . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی 9جدول

R R متغیر مالک ر پیش بینمتغی
2 F معناداری Beta t معناداری 

رضایت زناشویی  آزادی مردان

 مردان

84/1 19/1 48/1 14/1 84/1- 99/8- 11/1  

11/1 42/4 42/1 11/1 11/1 17/1 82/1 عشق و تعلق مردان  

 

د معادله ی رگرسیون شده است و سپس نشان می دهد که از بین نیازهای اساسی پنجگانه، ابتدا آزادی، وار 9نتایج جدول

عشق و تعلق، به معادله وارد شده و به طور معناداری میزان پیش بینی را افزایش داده است. همچنین سایر متغیرهای پیش 

تأثیری در افزایش پیش بینی نداشته و در نتیجه، از معادله حذف گردیده اند. جهت رگرسیون، برای متغیر آزادی، منفی  ،بین

باشد که نشان می دهد سطوح باالی نیاز به آزادی در مردان، با سطوح پایین رضایت زناشویی آن ها همراه خواهد بود و  می

برعکس. اما در مورد عشق و تعلق، جهت رگرسیون، مثبت می باشد که نشان می دهد سطوح باالی نیاز به عشق وتعلق مردان 

واهد بود و بالعکس. بنابراین فرضیه ی اول پژوهش، تنها در مورد نیازهای با سطوح باالی رضایت زناشویی آن ها همراه خ

 آزادی و عشق و تعلق، تأیید می گردد.

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی رضایت زناشویی زنان براساس نیازهای اساسی همسران آن ها، مورد      

ون نشد. یعنی هیچیک از نیازهای اساسی مردان، پیش بینی بررسی قرار گرفت اما هیچ متغیری وارد معادله ی رگرسی

 معناداری از رضایت زناشویی همسران آنان ارائه ندادند. بنابراین فرضیه ی دوم پژوهش، تأیید نمی گردد.

ارائه  9نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی رضایت زناشویی زنان براساس نیازهای اساسی آن ها، در جدول 

 ده است. ش

 
 رضایت زناشویی زنان براساس نیازهای اساسی آن هاپیش بینی . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی 9جدول

R R متغیر مالک متغیر پیش بین
2 F معناداری Beta t معناداری 

19/1 19/8 42/1 19/1 47/9 19/1 42/1 رضایت زناشویی زنان تفریح زنان  

11/1 -27/8 -87/1 11/1 99/2 14/1 94/1 آزادی زنان  
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نشان می دهد که از بین نیازهای اساسی پنجگانه، ابتدا تفریح، وارد معادله ی رگرسیون شده است و سپس  9نتایج جدول

آزادی، به معادله وارد شده و به طور معناداری میزان پیش بینی را افزایش داده است. همچنین سایر متغیرهای پیش بین، 

ر افزایش پیش بینی نداشته و در نتیجه، از معادله حذف گردیده اند. جهت رگرسیون، برای متغیر تفریح، مثبت می تأثیری د

باشد که نشان می دهد سطوح باالی نیاز به تفریح در زنان، با سطوح باالی رضایت زناشویی آن ها همراه خواهد بود و 

اشد که نشان می دهد سطوح باالی نیاز به آزادی زنان با سطوح برعکس. اما در مورد آزادی، جهت رگرسیون، مثبت می ب

پایین رضایت زناشویی آن ها همراه خواهد بود و بالعکس. بنابراین فرضیه ی سوم پژوهش، تنها در مورد نیازهای تفریح و 

 آزادی، تأیید می گردد.

اس نیازهای اساسی همسران آن ها، در نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی رضایت زناشویی مردان براس     

 ارائه شده است.  1جدول 

 
 رضایت زناشویی مردان براساس نیازهای اساسی همسران آن هاپیش بینی . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی 1جدول

R R متغیر مالک متغیر پیش بین
2 F معناداری Beta t معناداری 

رضایت زناشویی  آزادی زنان

 مردان

87/1 17/1 42/4 11/1 87/1- 41/9- 11/1 

 11/1 49/9 84/1 11/1 94/41 49/1 92/1 تفریح زنان

 14/1 11/8 88/1 11/1 92/4 44/1 99/1 عشق و تعلق زنان

 

نشان می دهد که از بین نیازهای اساسی پنجگانه، ابتدا آزادی، وارد معادله ی رگرسیون شده است و سپس به  1نتایج جدول

تفریح و عشق و تعلق، به معادله وارد شده و به طور معناداری میزان پیش بینی را افزایش داده اند. همچنین سایر  ،ترتیب

تأثیری در افزایش پیش بینی نداشته و در نتیجه، از معادله حذف گردیده اند. جهت رگرسیون، برای  ،متغیرهای پیش بین

وح باالی نیاز به آزادی در زنان، با سطوح پایین رضایت زناشویی همسران متغیر آزادی، منفی می باشد که نشان می دهد سط

آن ها همراه خواهد بود و برعکس. اما در مورد تفریح و عشق و تعلق، جهت رگرسیون، مثبت می باشد که نشان می دهد 

لعکس. بنابراین فرضیه ی سطوح باالی نیاز به تفریح و عشق وتعلق با سطوح باالی رضایت زناشویی همراه خواهد بود و با

 تأیید می گردد.  چهارم پژوهش در مورد نیازهای آزادی، تفریح و عشق و تعلق،

 

 نتیجه گیری

 ،نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن بود که نیازهای اساسی مردان و زنان به طور معناداری با رضایت زناشویی آن ها ارتباط دارد

نی براین اساس، در نظر گرفت. همانطور که در بخش مقدمه نیز ذکر شد، براساس به طوریکه می توان الگوهایی قابل پیش بی

جستجوی پژوهشگر این پژوهش، پژوهشی که تاکنون این روابط را مورد برررسی قرار داده باشد، یافت نشد. بنابراین نتایج 

  پژوهش حاضر را باید از جمله ی نخستین داده های پژوهشی در این زمینه قلمداد کرد.

نشان داده شد که در هردوگروه مردان و زنان، نیاز به آزادی با رضایت زناشویی، رابطه ای معکوس دارد. این  ،در این پژوهش 

لزوماً نیازی نابهنجار یا  ،موضوع با مبانی نظریه ی انتخاب، کامالً مطابقت می کند. براساس نظریه ی انتخاب، نیاز به آزادی

در تضاد با یک رابطه ی توأم با صمیمیت و تعهد عمیق و اساسی، قرار  ،ما درجات باالی این نیازمغایر سالمت روان نیست، ا

افرادی که دارای درجات باالی نیاز به آزادی باشند، بیشتر مستعد تعارضات و نارضایتی در روابط بین  ،دارد. به همین دلیل

این موضوع به نوعی تداعی گر تعارض آزادی و (. 8111سر، فردی عمیق خود و مخصوصاً روابط زناشویی هستند )گالسر و گال
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تنهایی در نظریه ی شخصیت فروم نیز می باشد که بر این اساس، هرچه که انسان به نیاز به آزادی نزدیک تر شود تنها تر 

ولتز و شولتز، خواهد بود و هرچه میل به عدم تنهایی داشته باشد، باید بیشتر از نیاز خود به آزادی چشم پوشی کند )ش

 زیرا در این نوع روابط، ،شاید کمتر مسئله ساز شود ،البته این مسئله در روابط دوستانه (.4924ترجمه ی سیدمحمدی، 

درواقع زندگی های مستقل قبل از  ،آزادی و استقالل طرفین، تاحد زیادی حفظ می شود، اما در رابطه ی زناشویی، دو طرف

دگی مشترک، ادغام کرده اند. بدیهی است که در این شرایط، هردو طرف الزم است که از ازدواج خود را در قالب یک زن

با این موضوع می  ،که قبالً داشته اند، به قیمت عشق و تعلق ایجاد شده، صرف نظر کنند. اکثر افراد یبسیاری از آزادی های

البته د، سازگاری در این شرایط، سخت تر خواهد بود. باالتر باش ،توانند کنار بیایند ولی هرچقدر نیاز به آزادی در یک فرد

نکته ی جالب توجه در این بخش از یافته های این پژوهش، این بود که نیاز به آزادی زنان حتی با رضایت زناشویی همسران 

تی در رابطه ی آن ها آن ها نیز رابطه ی معکوس داشت. یعنی باال بودن نیاز به آزادی در زنان، احتماالً به واکنش ها و تعارضا

منتج می شود که عالوه بر کاهش رضایت زناشویی خودشان به کاهش رضایت زناشویی همسرانشان نیز منتج می شود. اما 

این وضعیت درمورد مردان، صدق نمی کند؛ یعنی نیاز به آزادی در مردان با رضایت زناشویی همسران آن ها هیچ ارتباطی 

تمالی این موضوع می تواند باورها و شرایط فرهنگی جامعه باشد که همواره از بدو کودکی، ندارد. یکی از تبیین های اح

صفاتی مثل استقالل و آزادی، برای پسران و مردان جامعه، بسیار مقبول تر و پذیرفتنی تر است تا پذیرش این صفات برای 

این موضوع به رضایت زناشویی  ،هستنده آزادی باالیی مردانی که دارای نیاز بدر مورد دختران و زنان جامعه. بنابراین شاید 

  همسران آن ها لطمه ای نزد، ولی در نهایت، این موضوع با احساس ناکامی و نارضایتی خود این افراد، همراه خواهد بود.

ین مثبت یافته های این پژوهش، همچنین بیانگر این موضوع بود که در بین نیازهای اساسی در مردان، قوی ترین پیش ب     

هردوی این یافته نیاز به تفریح، دارای چنین جایگاهی است.   و تعلق است، در حالیکه در زنان،رضایت زناشویی، نیاز به عشق 

در مورد تفاوت های جنسیتی در این زمینه،  ،ها با مبانی نظری نظریه ی انتخاب، مطابقت دارد، منتها در نظریه ی انتخاب

به طور کلی بیان شده است که نیازهای عشق و تعلق و تفریح، نیازهای بسیار  ،ت. در این نظریهصحبت صریحی ارائه نشده اس

کمک کننده ای برای رضایت زناشویی هستند و هرچقدر در افراد باالتر باشند، در رضایت زناشویی آن ها نقش مؤثری ایفا 

نقش نیاز به عشق و تعلق در مردان و نقش نیاز به  مشخص شد که ،(. اما در این پژوهش8111خواهند کرد )گالسر و گالسر، 

این یافته وجود ندارد ولی مشخص است که این یافته با  اگرچه پیشینه ای در جهت مقایسه یباالتر است.   تفریح در زنان،

بسیار با اهمیت  ،نظر و باور عامه ی مردم در کشور ما در تضاد است، زیرا معموالً چنین تصور می شود که برای مردان، تفریح

 انجام نگرفتهنگرش و عالیق،  برمبنای ،این است که در اینجا سنجش ،است و برای زنان، صمیمیت. اما نکته ی قابل توجه

ظرفیت باالیی  ،نیازهای اساسی، صورت گرفته است. در واقع این یافته ها نشان می دهند که اگر مردان برمبنایاست بلکه 

تن، تعلق داشتن به جمع های صمیمی و خانوادگی و مواردی از این قبیل داشته باشند، این برای عشق ورزیدن، عشق گرف

موضوعات به طرق مختلف با رضایت زناشویی ادراک شده ی آن ها ارتباط خواهد داشت. شاید در پژوهش های دیگری 

این است که این نیاز، به اندازه ی  ،توجهدر مردان بیشتر از زنان است ولی نکته ی قابل  ،مشخص شود که میزان نیاز به تفریح

نیاز به عشق و تعلق مردان، نمی تواند در ایجاد رضایت زناشویی آن ها نقش داشته باشد. مسئولیت و مدیریت کلی یک 

ه ب ،در این افرادباال بودن نیاز به عشق و تعلق   زندگی مشترک، در جوامعی مثل جامعه ی ما بیشتر با مردان است و مطمئناً

تعهد بیشتر آن ها به رابطه با نزدیکانشان نیز منتج خواهد شد و در نتیجه رضایت زناشویی آنان را باال خواهد برد. به عالوه، 

به افزایش  ،رفتارهای مبتنی بر عشق و تعلق، واکنش های مثبت بیشتری را از طرف مقابل نیز به همراه خواهد داشت که خود

اهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که حتی باال بودن نیاز به عشق و تعلق در رضایت زناشویی مردان منتج خو

همسران نیز منتج به افزایش رضایت زناشویی مردان خواهد شد. بنابراین در کل می توان چنین نتیجه گرفت که شاید از 

در ارتباط با همسر و سایر نزدیکان در  معیارهای مهم مردان در مورد رضایت زناشویی، جنبه های مربوط به عشق و تعلق

 بافت زندگی زناشویی باشد.
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آخرین یافته ی قابل ذکر این پژوهش، این بود که از بین نیازهای اساسی زنان، قوی ترین پیش بین رضایت زناشویی آن ها 

قرار بگیرد؛ این یافته به این نیاز به تفریح است. بازهم الزم است که نکته ی مطرح شده در مورد یافته ی قبلی مورد تأکید 

بلکه به این معنی است که در بافت رابطه ی زناشویی، بیش از  ،مهمترین دغدغه و عالقه ی زنان است ،معنی نیست که تفریح

بیش از  ،سایر نیازها می تواند در شکل گیری رضایت زناشویی آن ها نقش داشته باشد. چه بسا نیاز به عشق و تعلق زنان

این است که بیش از سایر  ،ریح آن ها کمتر از مردان باشد اما چیزی که یافته های این پژوهش نشان می دهدمردان وتف

شقوق مختلفی  ،نیازها، باال یا پایین بودن نیاز به تفریح زنان در رضایت زناشویی آن ها و حتی همسرانشان نقش دارد. تفریح

ز یادگیری را شامل می شود )گالسر و گالسر، و معنوی و لذت ناشی ا دارد و از لذات جسمی و روانی گرفته تا لذت روحی

تنوع موقعیت ها ونقش ها، ممطئناً نقش مهمی در زمینه سازی ارضای شقوق مختلف به تفریح، فراهم می آورد، اما (. 8111

به طور   تقریباً ،اری از موارددر جامعه ی ما نقش فرزندپروری و تربیت فرزند و نیز مسئولیت امور خانه و خانه داری، در بسی

کامل، بر عهده ی زنان است. این موضوع باعث می شود که تنوع نقش ها و موقعیت ها برای زنان جامعه بسیار کاهش یابد، 

زیرا آن ها عمدتاً باید در محیط خانه و درگیر مسائل فرزندپروری باشند. شاید این یکی از تبیین های اصلی این یافته باشد 

این یافته نشان می دهد نقش داشته باشد.  تا این حد در رضایت زناشویی زنان و حتی همسرانشانیاز به تفریح می تواند که ن

می تواند در افزایش رضایت زناشویی هردوی آن ها  ،که برنامه ریزی و اهمیت دادن زنان و مخصوصاً همسرانشان به این نیاز

 نقش اساسی داشته باشد. 

در مورد زوج های شهر اصفهان انجام شد و لذا تعمیم نتایج آن به زوج های سایر فرهنگ ها و شهرهای  این پژوهش تنها    

کشور، نیازمند انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه است. همچنین در این پژوهش ویژگی های جمعیت شناختی در نظر 

پیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده، ارتباط  لحاظ گردد. ،گرفته نشد که این موضوع می تواند در پژوهش های آتی

 نیازهای اساسی با تعارضات زناشویی نیز بویژه در زوج های در آستانه ی طالق مورد بررسی قرار بگیرد.
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 The prediction of marital satisfaction based on basic needs in couples 
 

 Mojdeh Vaziri  

 

 Abstract  

The purpose of this study was to investigate the prediction of marital satisfaction 

based on basic needs in couples. The statistical population of this study concluded all 

of couples in Isfahan in 2015 that among them 82 couples selected through 

convenience sampling as the sample of the study. Glombok-Rust Inventory of 

Marital State (GRIMS) and basic needs questionnaire used as the instruments of the 

study. The data anlayzed through stepwise regression anlaysis. The results showed 

that marital satisfaction of men predicted significantly based on their freedom and 

love/belonging and also fun and freedom of their wives. Moreover, marital 

satisfaction of women pridicted significantly based on their fun and freedom. Based 

on the results of this study, love and belonging and fun can help to improve marital 

satisfaction while freedom can cantrast per se with marital satisfaction. 
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