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Introduction: The purpose of the present study was to develop and test a model for 
explaining marital conflict based on basic needs in choice theory through the mediating role 
of spirituality 
Method: To this aim, a study based on correlational research model of structural equation 
modeling (path analysis) was conducted. A sample of 172 students of Islamic Azad 
University (131 females, 41 males) were selected by cluster sampling method and within 
each cluster through purposive sampling method. Each subject answered the Marital 
Conflict Questionnaire (MCQ), Glasser's Basic Needs (Sahebi's Basic Needs Compatibility 
Test) and Spirituality. SPSS-22, statistical software, was used for data processing. 
Results: The results showed that there is a significant positive relationship between the 
satisfaction of basic needs and spirituality and a significant negative relationship between 
spirituality and marital conflicts. The correlation between marital conflicts with the need 
for love and belonging and the need for entertainment is also negative and significant. The 
correlation between the five basic needs is all positive and meaningful; The results also 
showed that spirituality plays a mediating role in the relationship between conflicts and the 
need for survival, freedom and power. 
Discussion and conclusion: The final model for explaining the relationship between basic 
needs and marital conflicts through the spirituality variable includes the three needs of 
survival, freedom, and power, and the two needs of love / belonging and the need for 
entertainment have been omitted. At the same time, 5% of the variance of marital conflicts 
and 23% of the variance of spirituality can be explained based on Glasser's basic needs. 
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قش نیازهای اساسی در نظریه انتخاب از طریق نهدف پژوهش حاضر تدوین و آزمون مدل تبیین تعارضات زناشویی بر پایه  مقدمه:
 میانجی معنویت بود.

معادالت ساختاری )تحلیل مسیر( با استفاده از  یابیمدل ای براساس طرح پژوهش همبستگی از نوعبه این منظور مطالعه روش:
ای و در داخل هر گیری خوشهمرد( که با استفاده از روش نمونه 41 ،زن 131دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی ) 172ای به حجم نمونه

تعارضات  یهاپرسشنامهگیری مبتنی بر هدف، انتخاب شده بودند، طراحی و طی آن، هرآزمودنی به خوشه با استفاده از روش نمونه
 افزار ها با استفاده از نرمو معنویت پاسخ دادند. دادهنیازهای اساسی صاحبی(  آزمون سازگاریگالسر )زناشویی، نیازهای اساسی 

 پردازش شد. «22 –اس. پی. اس. اس. »آماری 
ها نشان داد که میان میزان ارضاءشدگی نیازهای اساسی و معنویت رابطه مثبت معنادار و میان معنویت و یافته نتایج:

همبستگی میان تعارضات زناشویی با نیاز به عشق و تعلق خاطر و نیاز  وجود دارد. تعارضات زناشویی رابطه منفی معنادار
 تایج نشان دادن ؛ همچنینبه تفریح نیز منفی و معنادار است. همبستگی میان پنج نیاز اساسی همگی مثبت و معنادار است

 دارد.معنویت در رابطه میان نیاز به بقاء، آزادی و قدرت با تعارضات نقش میانجی را 
مدل نهایی برای تبیین رابطه بین نیازهای اساسی و تعارضات زناشوئی به واسطه متغیر معنویت شامل سه نیاز  :گیریبحث و نتیجه

درصد از واریانس تعارضات  5بقاء، آزادی و قدرت است و دو نیاز عشق / تعلق و نیاز به تفریح از آن حذف شده است. در عین حال 
 از واریانس معنویت بر اساس نیازهای اساسی گالسر قابل تبیین است.درصد  23زناشویی و 

  هاکليدواژه
 تعارضات زناشویی، سازگاری زناشویی، معنویت، نیازهای اساسی گالسر، نظریه انتخاب. 
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 مقدمه 

[ و 1] دهندة جامعه لیواحد تشک نیتر یادیخانواده بن
ساختار  -یهسته ا یحداقل در خانواده ها -یارتباط زناشوئ

 است که یهیشود. بد یمحسوب م نیادیواحد بن نیا یمرکز
 کیدر چهارچوب  ،یهسته مرکز نیناسالم بودن ا ایسالم و 

 ریتواند تمام سطوح جامعه را تحت تاث یم یستمیس دگاهید
 . [1دهد] رارق

ها زوج نظر اختالف به عنوان حاصل زناشویی هایتعارض
 هاییتاولو یا و هاارزش ها،انگیزه شخصی، اهداف زمینه در

و شود می تلقیو طبیعی  ناپذیراجتناب امری، [2،3رفتاری]
 ناسازگاری توافق، عدم که افتدمی اتفاق زمانیبه گونه معمول 

[. با وجوداین، 4،5باشد] داشته وجود هازوج بین تفاوتیبی یا و
 عوامل مفاهیم و از بیش آن، با رو به رو شدن روش

 .را تعیین کند رابطه بر تعارض تواند تأثیریم آن، ایجادکننده
 رشد و با شود، مدیریت خوبی به تعارض که صورتی در

، آن ناکارآمد مدیریت صورت در و [6]است همراه توانمندی
خواهند  کننده دلسرد هایرابطه تحمل به محکومها زوج
ازدواج را به سمت و رفتار  رییبه سمت تغرا  هاآن[ و 5،6بود]

تعارض برای نمونه وجود  [؛7]کندیم تیهدا یکارکرد بد
 ندهیآ یهابر روابط عاشقانه فرزندان در سال مادر و پدر انیم

 [.8گذارد ]یم ریتأث
بر اساس رویکرد های نظری مختلف، تبیین های   

متفاوتی در مورد سبب شناسی تعارض های زناشوئی ارائه 
شده اند. یکی از این تبیین های جامع، بر گرفته از آراء ویلیام 

ارائه کرد.    [10و 9است که بر اساس نظریه انتخاب] 1گالسر
 زن و یاز ناهماهنگ بر این اساس، تعارض های زناشوئی ناشی

اختالف  ،یآن، خودمحور یو روش ارضا ازهایدر نوع ن شوهر
 رمسئوالنهیو رفتار غ یرفتار یهاها، طرحوارهدر خواسته

است. او معتقد است همه و ازدواج  یینسبت به ارتباط زناشو
، 3، آزادی2نیاز به عشق و تعلق–ها با پنج نیاز ژنتیکی انسان
شوند و تمامی یممتولد  -6به بقا و نیاز 5، تفریح4قدرت

ین تأمرفتارهای افراد از جمله رفتار های زناشوئی در جهت 
 این نیازها است.

میزان اهمیت و الویت این پنج نیاز از فردی به فردی  
دیگر متفاوت است و آگاهی افراد از الگوی منحصر به فرد 

تواند نقش مهمی در اتخاذ یمنیازهای اساسی خود، 
ی سالم و سازنده در زندگی فردی و اجتماعی افراد هاانتخاب

                                                            
1 Glasser 
2 Love and belonging 
3 Freedom 
4 Power 
5 Fun 
6 Survival 
7 DSM-5 )2013)   

برای نمونه، افرادی که دارای درجات  [. 12و  11داشته باشد]
باالی نیاز به آزادی باشند؛ بیشتر در معرض تعارضات و 

بین فردی عمیق خود به خصوص روابط  نارضایتی در روابط
 و تعلق و عشق نیازهایگیرند؛ افزون براین، یمزناشویی قرار 

کنند و هر می ایفا مؤثری نقش زناشویی رضایت تفریح در
رضایت  بیشتر موجب بهبود باشند، باالتر افراد در چقدر

در [. گالسر معتقد است  13و  12] شوندها میزناشویی آن
خود  یاساس ازیپنج ن ریها درک کنند تحت تأثکه زوج یصورت

ند، تالش کن ازهاین نیا یارضا یبرا یزندگ یهستند و از ابتدا
ت خواهند داش یریچشمگ شرفتیپ ییدر بهبود روابط زناشو

را تجربه خواهند  یشتریب ییزناشو تی[ و رضا 10و  9]
 یازهایهمسر از شدت ن یآگاه ن،ی[. افزون بر ا14کرد]

او  یازهایدر برابر رفع ن تیخود و احساس مسئول کیشر
 فایا یمیو بهبود روابط صم جادیدر ا ینقش مهم تواندیم

 الا کامیازها نبا این وجود در نظریه انتخاب نحوه ارضا [.15کند]
دارد.  قرار "دنیای کیفی "ای ادراکی به نام یدهپدیر تأثتحت 

، باورها، اشیاء هاآلدنیای کیفی حاوی تصاویر ذهنی، از ایده 
ن ر ذهو توقعاتی است که ما از روابط، اتفاقات، اشیاء و افراد د

شخصی  کامالاخود داریم. این دنیای کیفی چهارچوب ذهنی 
دهد که بر اساس آن ما مطلوب را از یمرا برای افراد تشکیل 

سازگاری یا  منشأکنیم و یمنامطلوب و خوب را از بد جدا 
ناسازگاری در روابط اجتماعی از جمله روابط زناشوئی 

های یهپا[. گالسر معتقد است که برای تقویت 12]است
و تصاویر دنیای  هاخواستهزناشوئی بهتر است که همسران، 

خواهند یمکیفی خود را با هم در میان بگذارند و آنچه را 
 بدون ترس و واهمه با یکدیگر مطرح کنند.

سازمان بهداشت جهانی و به تبع آن پنجمین ویرایش 
در روند  7(2013آماری اختالالت روانی) -راهنمای تشخیصی

تعاریف قبلی، سالمت روان انسان را دارای چهار بٌعد توسعه 
بر این  .اندکردهزیستی، روانی، اجتماعی و معنوی معرفی 

اساس اگرچه نظریه انتخاب ویلیام گالسر همپوشانی مفهومی 
سالمت روان دارد، اما به  زیادی با سه مورد از ابعاد چهارگانه

ت ر بر سالمموث "معنویتِ"طور مستقیم توجه کافی به بٌعد 
روان مبذول نکرده است. این در حالی است که اهمیت توجه 

ین سالمت روان به طور تأمبه معنویت و رشد معنوی در 
روزافزونی توجه روان شناسان و متخصصان حوزه بهداشت 

 [.16]است روان را به خود جلب کرده 
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در حوزه سازگاری زناشوئی نیز مطالعات متعدد نشان 
عهد و ت یتمندیرضانویت نقش بسیار مهمی در که مع اندداده

[. بسیاری از صاحب  18و  17]کندیمیی همسران ایفا زناشو
نظران به معنویت به عنوان بٌعد متحد ساز عناصر عاطفی، 

به  [.19]کنندیمشناختی و رفتاری در روابط زناشوئی نگاه 
ارد که د ییروابط زناشو تیفیمثبت بر ک یریکه تاث یاگونه

 لیرا تسه ییتعهد، عملکرد و انسجام زناشو ،ییثبات زناشو
 [.20برد]یباال م ییزناشو اتو تحمل افراد را در تعارض کندیم

معنویت به عنوان نیاز درونی آدمی برای اتصال به منبعی 
[، نیاز به فراتر رفتن از خود در زندگی و یکپارچه 21]تربزرگ

ز خود است که منجر به تجربه شدن با وجودی متعالی تر  ا
آن   1[ و نیز بٌعد فراروندگی22شود]یمفرا رفتن از خویشتن 

 یهامولفهتواند یمنشانگر وجود نیازی برای معنا است که 
[. این نیاز در روابط 23مذهبی یا فلسفی داشته باشد]

ی اعمدهنقش  هاتعارضزناشویی و به ویژه در بروز یا حل 
[ هر 24] 2که به اعتقاد فیلسینگر و ویلسونی اگونهدارد؛ به 
 شانانتظاراتتوانند نیازها و تر باشند بهتر مییمذهبچه افراد 

را با همسر خود تطبیق دهند و با ازدواج و تغییرات ناشی از 
 آن سازگار شوند.

مطالعات نشان داده است که خودشناسی و آگاهی افراد  
 یهامولفهبه عنوان  شانجهان و هستی پیراموناز 
های اجتماعی مذهبی با شرکت در فعالیت[ 25یت]معنو

با  ییوندجویپ زهیروست که انگ نیازا [26یابد]افزایش می
مذهب باشد  یجستجو یبرا یامقدمه تواندیاغلب م گرانید
. از آن سوی، گزارش هائی در دست است که رابطه [ 27]

و میزان صمیمیت و مثبتی را بین عمل به آموزه های دینی 
مشارکت اجتماعی انسان ها نشان داده اند. به عنوان مثال 
نشان داده شده است که هر چه میزان عمل به باورهای دینی 
در زنان باالتر باشد، صمیمیت بیشتری نیز با همسر خود 

یافته ها حاکی از آن است که افراد  [. 28]کنندتجربه می
ش برای حل مشکالتِ بین دارای صمیمیت باال در هنگام تال

فردی ، انعطاف پذیریِ بیشتری در  قوانین  و قواعد مورد 
قبولشان   نشان داده  و در روابط صمیمی آزادی بیشتری در 

[. باورهای وجودی 29]کنند رابطه با همسر خود احساس می
صرف نظر از اینکه افراد خود را مذهبی بدانند یا معنوی، نقش 

یرا کند، زویژه ارتباط با نزدیکان ایفا میمهمی در زندگی به 
[. 30کند ]برای فرد یک هدف یا معنای غایی فراهم می

مذهب با بهبود بخشیدن سرمایه اجتماعی در افرادی که نیاز 
 [. 31کند این نیاز خود را ارضا کنند ]یمبه تعلق دارند کمک 

ها، هنگامی که همسران به روابط خود جنبه یناعالوه بر 
یدادهای زندگی را بامعنا و دارای رویعنی  -دهندیمدس تق

، رضایت زناشویی بیشتر و -کننداهمیت معنوی درک می
ت توانند مشکالیمکنند و بهتر یمتعارضات کمتری تجربه 

ی هانگرش[. زیرا 20موجود در رابطه زناشوئی را حل کنند]
تواند زندگی خانوادگی را تقویت کرده، باعث یممذهبی 

به عنوان فرآیند توانایی همسران  هازوجدیکی و صمیمیت نز
برای ارتباط و حل تعارض، احساس نزدیکی به همسر و سهیم 

[. افزون بر این،  34و  33، 32شدن در تجارب یکدیگر شود]
با ایجاد آرامش، همدلی  هازوجدر  ی مشترک مذهبیهانگرش

دی، های منفی مانند ناامییجانهو درک متقابل و کاهش 
 [.35شود ]یمترس و خشم باعث صمیمیت بیشتر 
توان مستقیماا جزو ینمدر واقع اگرچه نظریه انتخاب را 

یکردهای شناختی قرار داد، اما تاکید اصلی این نظریه بر رو
 یهاجنبهکه حاکی از تاکید آن بر  "دنیای خیالی  "مفهوم 

 تتوان شناختی با تلویحایمتصوری و پندار ذهنی است را 
ی بارز هامؤلفهوجود  فراشناخت تلقی کرد و با توجه به

و نقش گزارش شده آن در  "معنویت "شناختی در سازه 
 از توجه مفهومی نظریه متأثریازهای اساسی انسان، نپاسخ به 

انتخاب به فرایندهای این ایده در مطالعه حاضر پذیرفته شد 
 نقش میانجی "نظریه انتخاب"توان در چارچوبیمکه 

را به عنوان یک سازه دارای مولفه های شناختی  "معنویت"
در رابطهِ بین ارضا نیاز های اساسی و رضامندی زناشوئی 

 بررسی کرد
ه ی گزارش شدهارابطهبه این ترتیب و با در نظر گرفتن 

نحوه پاسخ متقابل همسران به نیازهای اساسی "بین 
ه و نیز رابط "میزان تعارض زناشوئی بین آنها "و "یکدیگر

تعارضات "با  "تجربه معنوی همسران"گزارش شده بین
ه دنبال بررسی نقش میانجیِ ، این پژوهش ب"هاآنزناشوئی 

ی یازهاننحوه پاسخ به "دررابطه موجود بین  "سازه معنویت"
وده ب "ی زناشوئی بین آنهاهاتعارضمیزان "با  "اساسی همسر

است. مدل پیشنهادی که بر اساس شواهد نظری و استدالل 
یرهای مورد نظر پیشنهاد و در متغمنطقی در مورد رابطه بین 

نشان داده  1آزمون قرار گرفت،  در شکل این مطالعه مورد 
شده است:

 
 
 

                                                            
1 Transcendent 
2 Filsinger & Wilson 
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 تیبه واسطه سازه معنو یاساس یازهاین هیبرپا ییمدل تعارضات زناشو رینمودار مس. 1شکل 

 روش
 نوع پژوهش

/   توصتتیفی طرح یک پژوهش ینا در استتتفاده مورد روش   
 یل)تحل یمعادالت ستتتاختار یابیمتدل نوع از یهمبستتتتگ

 . بود( یرمس

 آزمودنی 

جامعه آماری این مطالعه،  الف( جامعه آماری:
 آن نیز شامل دانشجویان دانشگاه آزاد و جمعیت آماری

 96-97دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 
 بودند.  های آزاد مستقر در شهر تهراندانشگاه

 اریروش بس هیحجم نمونه برپا ب( نمونه پژوهش:
بر معادالت  یمطالعات مبتن یبرا N:q ییدشدهمتداول و تأ

ها و معرف تعداد مشاهده Nشده که در آن  نییتع یساختار
q در مدل برآورد شود.  دیاست که با ییمعرف تعداد پارامترها
مشاهده  10) 1به  10 ، [36]نسبت در اکثر مطالعات نیا

طالعه در م نکهیشده است. با توجه به ا نییهر پارامتر( تع یبرا
 شودیپارامتر برآورد م 15مدل حداکثر  ینترکامل یحاضر برا

 لیبه دل ،یبردارونهدرصد افت نم 10با در نظر گرفتن  زیو ن
ها پرسشنامه لیتکم یهاتعداد جلسه ،یریگتعدد ابزار اندازه

ها، حجم گروه نمونه ناقص بودن آن ایمخدوش  الو احتم
اده و با استف ه و بر اساس آنشد نیینفر تع 170حداقل برابر با 

ی و در داخل هر خوشه بر اساس اخوشهاز روش نمونه گیری 
 172شامل ی انمونه نی بر هدف،روش نمونه گیری مبت

سال  57تا  19در دامنه سنی  مرد( 41زن و  131دانشجو )
 سال، انتخاب شدند. 33و میانگین سنی 

 

                                                            
1 Marital Conflict Questionnaire (MCQ) 

 ابزارهای پژوهش
[: یک ابزار 37] (1زناشویی هایپرسشنامه تعارض (1

است که که توسط براتی  سؤال 42دهی و شامل خودگزارش
و براساس تجارب بالینی در ایران به منظور [37]و ثنائی

سنجیدن ماهیت و میزان تعارضات زن و شوهر ساخته شده 
خرده مقیاس  شامل؛ کاهش رابطه  7است. این پرسشنامه از 

جنسی؛ افزایش جلب حمایت فرزند؛ افزایش رابطه فردی با 
خویشاوندان خود؛ کاهش رابطه فردی با خویشاوندان 

کردن امور مالی از یکدیگر و افزایش  ؛ جداهمسرودوستانِ 
 ی هیجانی تشکیل شده است.هاواکنش

است.  42حداقل آن  و 210حداکثر نمره کل پرسشنامه 
رتبه ای )همیشه،  5ها در مقیاسدرجه بندی پاسخ  گزینه

ی گذارنمرهاکثراا، گاهی، به ندرت، هرگز( از نوع الیکرت 
ل باخ  برای نمره کشود. براتی و ثنائی ضریب آلفای کرانمی

، [37]/.64/. و 30/. و برای خرده مقیاس ها بین 53مقیاس را 
/. و برای خرده 74نیکخواه فرزانه و همکاران برای کل مقیاس 

/. و در پژوهش حاضر ضریب آلفای 71/. و 63مقیاس ها بین 
  82/0و خرده مقیاس ها بین  92/0کرونباخ برای کل مقیاس 

یافته های دو گزارش اخیر از به دست آمد.گه  95/0و 
 همسانی درونی قابل قبول آزمون حکایت دارد.

 یگالسر)آزمون سازگار یاساس یازهایپرسشنامه ن( 2
بر  یابزار مبتن کیپرسشنامه  نی(: ایصاحب یاساس یازهاین

 یبر اساس کارها   یاست که  توسط صاحب یروش خودگزارش
انتخاب)گالسر،  یتئور ی( بر مبنا 2006برنز و همکاران)

افراد ترجمه و   یاساس یازهایشدت ن یابیارز ی( برا2000
سوال است که در   70 یدارا اسیمق نیشده است. ا یرفمع
بقاء، عشق/ تعلق، قدرت،  هایازیشامل ن اسیخرده مق 5

شده  عی( توزاسیهر خرده مق یسوال برا 14)  حیتفر ،یآزاد

 معنویت

 نیاز به بقا

 نیاز به آزادی

نیاز به عشق و تعلق 

 خاطر

 نیاز به قدرت

 نیاز به تفریح

 تعارضات زناشویی
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 یرتبه ا 5پاسخ   یِدرجه بند اسیمق کیدر  هانهیاند. گز
 کرتیبه ندرت، هرگز( از نوع ل ،یاکثراا، گاه شه،ی)هم

 نیفرد در کل آزمون ب یبرا ازی. دامنه امتشودیم یگذاررهنم
 رییقابل تغ 70تا  5 نیو در هر خرده آزمون ب 350تا  25

کل  یکرونباخ برا یآلفا بیمطالعه ضر کیدر . است
[. 2006همکاران،  ]برنز و   است دهیگزارش گرد 92/0اسیمق

 یدرون یاز همسان یضریب آلفای کرونباخ  به عنوان شاخص
 یبرا%71و برای خرده مقیاسها به ترتیب  %92مقیاس  معادل

 یبرا%75قدرت،  یبرا%69عشق و تعلق،  یبرا%69بقاء، 
در مطالعه  .[38گزارش شده است] حیتفر یبرا%71و  یآزاد

ای بر  یاخص روائش کی نوانبازآزمایی به ع بیضر گرید یا
و برای خرده مقیاسها به ترتیب  %81کل آزمون معادل

قدرت،  یبرا %61عشق و تعلق،  یبرا%48بقاء،  یبرا44%
تفریح گزارش شده است )فتحی،  یبرا %64و  یآزاد یبرا64%

(. ضریب آلفای کرونباخ  محاسبه 1389رضاپور و یاقوتی آذر،
 نیدست آمد. ابه   93/0لمعاد زیشده در پژوهش حاضر ن

آزمون  یباال یدرون یاز همسان یتوان حاک یرا م جینتا
 دانست.

این پرسشنامه توسط [: 39پرسشنامه معنویت]( 3
پارسیان و دانینگ به منظور ارزیابی اهمیت معنویت در 
زندگی افراد و سنجش ابعاد مختلف آن ساخته شد. این 

کرت لی مقیاس یک ابزار خودگزارشی است و فرد باید در طیف
( میزان 4موافقم= کامالا  تا 1مخالفم =  کامالای )از ادرجه 4

موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را مشخص سازد. 
زیرمقیاس خودآگاهی،  4آیتم بوده و  29این پرسشنامه دارای 

های معنوی و یتفعالاهمیت اعتقادات معنوی در زندگی، 
 کند.یمنیازهای معنوی را ارزیابی 

و ضریب  94/0پارسیان ضریب آلفای کلی پرسشنامه را
دست آورد که  به 91/0تا  80/0ها را بین آلفای زیرمقیاس

بیانگر همسانی درونی کلی پرسشنامه است. همچنین تحلیل 
عاملی مولفان، بیانگر اعتبار سازه مناسب این پرسشنامه بوده 

. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در پژوهش حاضر است
 [39] به دست آمد. 87/0

 انجام پژوهششیوه 
بر اساس طرح پژوهش، دانشگاه آزاد رودهن  و  واحد     

های چهارگانه دانشگاه آزاد مستقر در شهر تهران به عنوان 
واحد های نمونه گیری تعیین و سچس پژوهشگر به منظور 
گردآوری داده ها با معرفی نامه رسمی به دانشگاه های مذکور 

ها و اخذ  مراجعه و پس از هماهنگی با اداراه آموزش دانشگاه
مجوز حضور در محل تجمع دانشجویان در سالن ورزش، 

                                                            
1  SPSS-22 

نمازخانه، رستوران و یا قبل و بعد از حضور اساتید درکالس 
های درس، از دانشجویان متاهلی که حاضر به مشارکت بوده 
و واجد معیار های شمول و عدم شمول بودند خواسته شد تا 

 پرسشنامه ها را تکمیل کنند. 

 ده هاشیوه تحلیل دا
داده های گردآوری شده در مرحله اندازه گیری متغیر ها،    

شامل میانگین، انحراف توصیفی  ه هایآمارمحاسبه  برای 
مجموعه درونی ضرایب اعتبار معیار و چولگی ،  تعیین 

های مختلف از طریق فرمول کلی ضریب ها در گروهپرسش
 هایمتغیر ف،  تعیین مقدار و جهت رابطهآلفای کرونباخ

 پژوهش با یکدیگر   بوسیله محاسبه شاخص همبستگی
پیرسون، و برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون برازندگی 

تحلیل )یابی معادالت ساختاری مدلمدل  از طریق  روش 
  1 22-اس اس  یاس پ ینرم افزار آمار مسیر( با استفاده از 

 شد.  پردازش

 نتایج
استفاده از روش مدل [  تاکید می کند که در  40 کالین]

یابی معادالت ساختاری، قبل از تحلیل داده ها، بررسی 
ر منظو نیمفروضه های زیربنایی این روش ضروری است. به ا

 "یروابط ساختار یالگو یآزمون ها"در مطالعه حاضر از
بودن روابط  یخط" ،"یریچند متغ یبهنجار" یشامل بررس

 مکنون با یرهایمتغو  مکنون رینشانگر و متغ نیموجود ب
 "یریآزمون مدل اندازه گ"و  "چندگانه یهم خط" ،"گریکدی

گم شده کمتر از آن  ریاستفاده شده و مشخص شد که مقاد
اده د یدگیو کش یچولگ" .را مشکل دار کند جیاست که نتا

از  %5قرار داشته و با احتمال  2 یمثبت و منف نیب نیز "ها
 نشان زین یپراکندگ ینمودارها ردارند،بهنجار برخو عیتوز

 ریمتغ"و  "مکنون رینشانگر و متغ" نیداده اند که رابطه ب
 یاآماره ه نکهیاست و باالخره ا یخط "گریکدیمکنون با  یها
از مفروضه چند  یانحراف ،"انسیعامل تورم  وار"و  "تحمل"

استفاده از روش معادالت  نیداد. بنابر ا ینشان نم یگانگ
بود.  ریمطالعه امکان پذ نیا یها داده ازشدر پرد یساختار

 جیو نتا یاستنباط ،یفیآمار توص یدر ادامه شاخص ها
ین، تعارضات براافزون آورده شده است. یمعادالت ساختار

 = -18/0)منفی و معنادار رابطه زناشویی با نیازهای اساسی 
r ،05/0>p ) گفت در افرادی که  توانیمدارد؛ در نتیجه

شدت نیازها بیشتر است؛ تعارضات زناشویی نیز کمتر دیده 
ار مثبت و معناد رابطه بین معنویت و نیازهای اساسی .شودیم
(46/0 =r ،01/0>p) .است 
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 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص یهامشخصه. 1جدول 

 چولگی داستاندارانحراف  میانگین متغیر 

 64/1 96/20 02/77 تعارضات زناشویی 1

 -24/0 88/10 63/90 معنویت 2

 -32/0 06/7 63/50 نیاز به بقا 3

 -77/0 85/7 23/55 نیاز به عشق و تعلق خاطر 4

 -14/0 21/7 41/52 نیاز به آزادی 5

 28/0 12/8 55/51 نیاز به قدرت 6

 41/0 37/8 70/51 نیاز به تفریح 7

 59/0 23/29 53/261 نمره کل نیازهای اساسی 8

طه رابین، تعارضات زناشویی با نیازهای اساسی براافزون
دارد؛ در نتیجه ( r ،05/0>p = -18/0)منفی و معنادار 

گفت در افرادی که شدت نیازها بیشتر است؛  توانیم
یت رابطه بین معنو .شودیمتعارضات زناشویی نیز کمتر دیده 

است،  (r ،01/0>p= 46/0)مثبت و معنادار  و نیازهای اساسی
بدین ترتیب، با افزایش معنویت، شدت نیازهای اساسی 

 یابد.افزایش می
 شود:دیده می 2همان طور که در جدول 

و   "معنویت"با  "تعارضات زناشویی"همبستگی میان  -
 عشق/ تعلق" اساسیو نیز با میزان ارضا شدگی در نیازهای 

 منفی و معنادار است. "تفریح"و  "خاطر

 یاساس یازهایو ن تیمعنو ،ییتعارضات زناشو یهمبستگ سیماتر . 2جدول 

  1 2 3 4 5 6 7 
       - تعارضات زناشویی 1
      - 23/0* معنویت 2
     - 33/0** 04/0 به بقانیاز  3

    - 38/0** 30/0** 02/0* نیاز به عشق و تعلق خاطر 4

   - 50/0** 41/0** 41/0** 13/0 نیاز به آزادی 5

  - 62/0** 53/0** 36/0** 41/0** 12/0 نیاز به قدرت 6

 - 52/0** 51/0** 48/0** 32/0** 30/0** 22/0* نیاز به تفریح 7

05/0 *P < 01/0 *P <* 

 ازیپنج نهر یک از "با  "تیمعنو"انیم یهمبستگ
با  "یاساس ازیپنج نهر یک از " انیم یهمبستگ و  "یاساس

 .مثبت و معنادار است یهمگنیز  گریکدی
[ 41] 1به این ترتیب و بنابر معیار پیشنهادی  جود و کنی 

مبنی بر ضرورت وجود رابطه  همبستگی مستقیم بین دو 
متغیر مستقل و وابسته به عنوان پیش شرط بررسی روابط 

توان گفت که شرط مذکور  برقرار بوده و استنباط علی،  می
های علی از داده ها مقدور می باشد. به منظور تعیین روابط 

( 1 علی بین متغیرهای پژوهش، مدل اصلی پژوهش )شکل
نیازهای اساسی  یهامولفهبر اساس آزمون اثر غیرمستقیم 

 یرگواسطهبا  )بقا، عشق/ تعلق خاطر، آزادی، قدرت و تفریح(
تعارضات زناشویی به عنوان متغیر درونزا )وابسته(  معنویت بر

( اجرا 1بررسی شد. برای این منظور مدل تحلیل مسیر )شکل 
ی برازش آن برآورد های آماری همراه با شاخصهامشخصهو 

 نشان داده شده است. 3شد که در جدول 

 
 یاساس یازهاین هیبرپا ییمدل تعارضات زناشو یبرازندگ یهاشاخص . 3جدول 

 2χ Df / df 2χ P GFI AGFI CFI RMESA مدل

 055/0 92/0 87/0 93/0 185/0 50/1 5 52/7 مدل اصلی
 007/0 98/0 91/0 93/0 846/0 273/0 3 82/0 یافته )نهایی(یلتعدمدل 

 
 
 
 

                                                            
1 Judd & Kenny 
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ی هاشاخص، همه شودیمدیده  3چنانکه در جدول 
که مدل از برازش بسیار خوبی با  دهدیمبرآورد شده نشان 

( از لحاظ آماری 52/7برخوردار است. مجذورکای ) هاداده
( با 50/1معنادار نیست و نسبت آن به درجه آزادی نیز )

، GFIهای های پیشنهادی مطابقت دارد. شاخصمالک
AGFI  وCFI هادادهبرازش مناسب مدل با  کامالا بیانگر نیز 

( مدل برابر ECVI) است. شاخص روایی متقاطع مورد انتظار

و کمتر از مقدار این شاخص برای مدل اشباع شده  32/0با 
( برای مدل 2R) ( است. مجذور همبستگی چندگانه34/0)

 5تقریباا  دهدیمبه دست آمد که نشان  05/0اصلی برابر با 
درصد واریانس تعارضات زناشویی برپایه نیازهای اساسی 

( برای 2R. مقدار مجذور همبستگی چندگانه )شودیمتبیین 
درصد  23دهد به دست آمد که نشان می 23/0 معنویت

د.  شوواریانس معنویت بر پایه نیازهای اساسی تبیین می

  
 

 یاساس یازهاین هیبرپا ییمدل تعارضات زناشو رینمودار مس. 2شکل 

 نیاز"شود ضریب مسیر بین دیده می 2چنانکه در شکل 
( از لحاظ آماری معنادار 1γ=  25/0) "معنویت"و  "به بقا

افراد باالتر  در "معنویت "هر چه سطح دهدیماست که نشان 
ها شدیدتر است. ضریب مسیر بین در آن "به بقا نیاز"باشد 

به دست آمد  02/0 "معنویت"و "نیاز به عشق / تعلق خاطر"
ه نیاز ب"که از لحاظ آماری معنادار نیست. ضریب مسیر بین 

( از لحاظ آماری معنادار 1γ=  30/0) "معنویت"و  "آزادی
در افراد باالتر باشد  "معنویت "است؛ بنابراین هر چه سطح

نیاز "بیشتر است. ضریب مسیر بین  هاآندر  "نیاز به آزادی"
( از لحاظ آماری معنادار 1γ=  27/0) "معنویت "و "به قدرت

در افراد باالتر باشد  "معنویت"است؛ بنابراین هر چه سطح 
نیاز "ضریب مسیر بین  است. بیشتر هاآندر  "نیاز به قدرت"

به دست آمد که از لحاظ آماری  05/0 "معنویت"و  "به تفریح
یر به عنوان متغ "معنویت"معنادار نیست. ضریب مسیر بین 

( 2γ=  -44/0)نیز معنادار  "تعارضات زناشویی"میانجی با 
تعارضات "، "معنویت"با افزایش  دهدیماست که نشان 

 یابد.کاهش می "زناشویی

 توانیممندرج در جداول فوق  ییافته هاه به با توج
از به نی"و  "نیاز به عشق / تعلق خاطر"اثر  نتیجه گرفت که

 ،اینبنابراز لحاظ آماری معنادار نیست؛  "معنویت"بر  "تفریح
، مجدد بررسی شد تا از این  مؤلفهاثر این دو مدل با حذف 

 ه قدرتب ازیو ن یبه آزاد ازیبه بقا، ن ازین یهامولفهطریق تأثیر 

این  برایبر تعارضات زناشویی از طریق معنویت به دست آید. 
( اجرا 2منظور برای مدل نهایی مطالعه، تحلیل مسیر )شکل 

های برازش آن برآورد ی آماری همراه با شاخصهامشخصهو 
 نشان داده شده است. 3شد که در جدول 

ی هاشاخص، همه شودیمدیده  3چنانکه در جدول 
که مدل از برازش بسیار خوبی با  دهدیمآورد شده نشان بر

( از لحاظ آماری 82/0برخوردار است. مجذورکای ) هاداده
( با 273/0معنادار نیست و نسبت آن به درجه آزادی نیز )

 GFI ،GFIهای های پیشنهادی مطابقت دارد. شاخصمالک
. است هادادهبرازش مناسب مدل با  کامالا بیانگر نیز CFIو 

 16/0( مدل برابر با ECVI) شاخص روایی متقاطع مورد انتظار
( 18/0و کمتر از مقدار این شاخص برای مدل اشباع شده )

( برای مدل تعدیل 2R) مجذور همبستگی چندگانهاست. 
 دهدیمکه نشان  به دست آمد 05/0یافته )نهایی( برابر با 

یه نیازهای درصد واریانس تعارضات زناشویی برپا 5تقریباا 
. مقدار مجذور همبستگی چندگانه شودیماساسی تبیین 

(2R برای معنویت )23دهد به دست آمد که نشان می 23/0 
درصد واریانس معنویت بر پایه نیازهای اساسی تبیین 

 شود.می
 
 
 

 معنویت

 نیاز به بقا

 نیاز به آزادی

نیاز به عشق و تعلق 

 خاطر

 نیاز به قدرت

 نیاز به تفریح

 تعارضات زناشویی

25/

0 
02/

0 
30/

0 
27/

0 
05/

0 

01/3-  
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 نمودار مسیر مدل تعارضات زناشویی بر پایه نیاز به بقا، نیاز به آزادی و نیاز به قدرت .3شکل 

 نیاز"شود ضریب مسیر بین دیده می 3چنانکه در شکل 
( از لحاظ آماری معنادار 1γ=  26/0) "معنویت"و  "به بقا

در افراد باالتر  "معنویت"هر چه سطح  دهدیماست که نشان 
ها شدیدتر است. ضریب مسیر بین در آن "نیاز به بقا"باشد 

( از لحاظ اماری معنادار 1γ=  32/0)نیاز به آزادی و معنویت 
است؛ بنابراین هر چه سطح معنویت در افراد باالتر باشد نیاز 

ر آنها بیشتر است. ضریب مسیر بین نیاز به قدرت به آزادی د
( از لحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین 1γ=  29/0)و معنویت 

 "نیاز به قدرت"در افراد باالتر باشد  "معنویت"هر چه سطح 
وان به عن "معنویت"ضریب مسیر بین بیشتر است.  هاآندر 

=  -44/0)نیز معنادار  "تعارضات زناشویی"متغیر میانجی با 
2γ با افزایش معنویت، تعارضات  دهدیم( است که نشان

 .یابدزناشویی کاهش می

 بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تدوین و آزمون مدلی بود که بر پایه 

نقش میانجی معنویت در رابطه با نیازهای اساسی و  آن
نتایج نشان داد رابطه زناشویی تبیین شود.  یهاتعارض

 "یحتفر"و نیاز به  "عشق/ تعلق خاطر"دو نیاز  معناداری بین
وجود ندارد. این یافته با نتایج  "تعارضات زناشویی"با 

و همکاران  فریسلطان[، 12های گالسر و گالسر]پژوهش
های این همخوانی ندارد. تفاوت در یافته [13وزیری ][ و 14]

 توانیم[ را 14فر و همکاران]یسلطانپژوهش با نتایج گزارش 
مورد مطالعه نسبت داد. پژوهش مذکور بر  به تفاوت جمعیت

کننده مواد که برای درمان به کلینیک  سوءمصرف 50روی 
، انجام شده بود، در حالی که جمعیت نمونه کردندیممراجعه 

که  رسدیم. به نظر دهندیمحاضر را دانشجویان تشکیل 
وی نمع یازهاینو حتی  اساسی یازهاینسایر  تخریب تدریجی

ورت منبعث از ضر یازهاینافراد مبتال به اعتیاد به مواد به نفع 
مواد و اجتناب از عوارض محرومیت از آن، نقش مهمی  ینتأم

در تغییر روابط بین توجه به نیازهای اساسی همسر با تعارض 
 زناشوئی بین آنها داشته باشد. 

با مطالعه گالسر و  این پژوهش هاییافتهدر مورد تفاوت 
[  به دلیل اینکه گالسرها در کتاب خود که در 12سر]گال

ایران به نام ازدواج بدون شکست نرجمه شده است، صرفا 

نتیجه مطالعه خود را گزارش کرده و در مورد جامعه، جمعیت 
، روش و تعداد نمونه و ابزار مورد استفاده اطالعاتی در اختیار 

تفاوت  بی عللنگذاشته اند، نمی توان به شکل مستدل به ارزیا
ها پرداخت. تفاوت یافته های این مطالعه با گزارش وزیری 
نیز می تواند متأثر از تفاوت در روش نمونه گیری، تعداد نمونه 
و نیز ابزار مورد استفاده ی آنها باشد. در مطالعه وزیری از 
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است که در کنار 

بررسی، می تواند باعث ایجاد  تعداد کمتر نمونه ی مورد
سوداری در داده ها و بنابراین در یافته ها شده باشد. در عین 
حال تفاوت ابزارهای سنجش وضعیت زناشویی  در این دو 
مطالعه نیز فرض یکی نبودن سازه های بنیادین مورد سنجش 

 در دو پژوهش را قابل قبول می کند.
 قا، آزادی و قدرتب همچنین نتایج نشان داد بین نیازهای 

با معنویت رابطه مثبت وجود دارد. رابطه نیاز به بقا و معنویت 
بر وجود رابطه  مبنی [42با نتایج پژوهش کرمانی و دانش ]

 -اای از نیاز به بقبه عنوان جنبه –ارضای جنسی  معکوس بین
 همخوان باال یبا نگرش مذهبی در بین افراد با نگرش مذهب

 به این دلیل است معتقدند که این پدیدهاست. پژوهشگران 
 اینکه اغلببه دلیل  عموماا افراد دارای نگرش مذهبی باال که

 ،ی جنسی رابطه زناشوئی دارندهاجنبهنگرش منفی نسبت به 
و صحبت کردن دانند روابط جنسی را امری بد و نادرست می

ثر اتواند یاین نگرش، م کهند کندرباره آن را گناه تلقی می
[. 42به جای بگذارد ]ها ناخوشایندی بر زندگی زناشویی آن

ر هتوان گفت در تبیین رابطه نیاز آزادی با معنویت نیز می
ها چه میزان عمل به باورهای دینی در زنان باالتر باشد، آن

و در  [28کنند ]صمیمیت بیشتری با همسر خود تجربه می
ود با همسر روابط صمیمی افراد آزادی بیشتری در روابط خ

 [.29کنند ]احساس می
افزون بر این، نتایج نشان داد میان معنویت و تعارضات 
زناشویی رابطه منفی وجود دارد. این یافته با نتایج 

[، خدادادی، رضایی و 33های اولسون و همکاران ]پژوهش
همسو است، زیرا  [20[ و ماهونی و همکاران ]34عبداللهی ]

برد و یمر تعارضات زناشویی باال معنویت تحمل افراد را د
دهند یمهنگامی که همسران به روابط خود جنبه مقدس 
شوند، یمیعنی برای رابطه خود معنا و اهمیت معنوی قائل 

 نیاز به آزادی معنویت

 نیاز به بقا

 نیاز به قدرت

26/

0 
32/

0 
29/

0 

44/0-  تعارضات زناشویی 
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رضایت زناشویی بیشتر و تعارضات کمتری دارند و بهتر 
 [.20توانند مشکالت موجود در رابطه را حل کنند ]یم

رسد که افراد با معنویت باال در یمها، به نظر یناعالوه بر 
ی مثبت هاجنبهروابط زناشویی خود تمرکز بیشتری بر 

کنند تا برای موقعیت یمدهند و تالش یمنشان  شانروابط
کارآمدتر  همسر خود یک هدف و معنی ونیز ییزناشوفعلی 

ان شییزناشوساخته و صمیمیت و انسجام و توافق در روابط 
 [.29را تقویت کنند ]

 محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
های یژگیوها منبعث از یتمحدودیکی از این 

شناختی نمونه است، زیرا این مطالعه تنها در میان یتجمع
ا ها باید بیتجمعدانشجویان انجام شده و تعمیم آن به سایر 

 احتیاط صورت گیرد.
 و متغیرها بین روابط بررسی برای خطی مدل کاربرد

 پژوهش هایمحدودیت از دیگر یکی مطالعه مورد مدل تدوین

 معادالت مدل از استفاده کهآن با .دهدیم تشکیل را

 رگرسیون محاسبه و بررسی امکان لیزرل افزار نرم و ساختاری

 بین روابط و آوردیم فراهم زمانهم گونه به را متغیر چندین

 تبیین را متغیرهای میانجی نیز و درونزا و برونزا متغیرهای

 .است استوار خطی روابط فرض بر آن ریاضی زیربنای کند،می
 مانند و محیطی روانی، متغیرهای بین روابط تردید،یب اما

 .باشد غیرخطی روابط تابع تواندیم و نیست خطی الزاماا هاآن
عدم کنترل متغیرهای مزاحم چون تعداد فرزندان، سابقه کار، 

تواند یکی دیگر از وضعیت اقتصادی زوجین... نیز می
 قدرت افزایش منظور بههای پژوهش حاضر باشد.یتمحدود

 متغیرها بین روابط بیشتر شناسایی و هامدل و اندازه تعمیم

 در تا شودمی پیشنهاد مختلف، یهاگروه در آن یهامؤلفه و

 شناختییتجمعو  سنی یهاگروه سایر از آتی یهاپژوهش

 .گیرند قرار مطالعه مورد و انتخاب معرف نمونه نیز
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