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 چکیده
 خانواده و ازدواج تداوم پایداري و توسعه دري مهم عامل عنوانبه زناشویي تعهد

 عملکردي اواسطه نقشي بررس هدف با حاضر پژوهش. است شده شناخته
 ویي زناشو انتظارات ،يشناختروان نیادیبني ازهاین نیب يرابطه در خانواده

 .شد انجامیي زناشو تعهد
 معادالتي ابیمدل روش بري مبتني همبستگي هاپژوهش نوع از پژوهش نیا

 آموزشي هاکالس در کنندهشرکت متأهل زنان يهیکل نیب از .بودي ساختار
به نفر 248 داشتند، قرار 25 -50ي سن يمحدوده در که ابهر شهر در خانواده
ي شناختروان نیادیبن ازهايین اسیمق شدندو خابانت سادهي تصادف صورت

(BNSG-S) ،خانواده  سنجش ابزار(FAD)، یي زناشو انتظاراتي هاپرسشنامه
(MEQ) یي زناشو تعهد و(MCQ) کردند لیتکم را. 

 انتظارات وي شناختروان نیادیبني ازهاین نیب که داد نشان پژوهش جینتا
ي همبستگ. دارد وجود معنادار و مثبتي همبستگیي زناشو تعهد بایي زناشو

 يرابطه نیهمچن. بود معنادار وي منفیي زناشو تعهد و خانواده عملکرد نیب
 جینتا. بود معنادار وي منف خانواده عملکرد وي شناختروان نیادیبني ازهاین

یي زناشو تعهد بر میمستق طوربهیي زناشو انتظارات که داد نشان ریمس لیتحل
 طوربه هم و میمستق طوربه همي شناختروان نیادیبني هاازین. دارد ریتأث
 نیهمچن. بود رگذاریتأثیي زناشو تعهد بر خانواده عملکرد قیطر از میرمستقیغ

 .دارد ریتأثیي زناشو تعهد بر خانواده عملکرد که شد مشخص
رابطه که گرفت جهینت توانيم ن،یبنابرا کردند؛ دییتأ را پژوهش مدل هاافتهی

 کیي یزناشو تعهد بایي زناشو انتظارات وي شناختروان نیادیبني زهااین ي
ي اواسطه نقش رابطه نیا در خانواده عملکرد و ستین ساده وي خط يرابطه
 .دارد

 ها:کلیدواژه
عملکرد خانواده، تعهد  یي،انتظارات زناشو ي،شناختروان یادینبن یازهاين

 یيزناشو

 Abstract 

Marital commitment has been recognized as a significant factor 

in the development and continued stability of marriage and 

family.The aim of the present study was to investigate the 

mediating role of family function in the relationship between 

psychological basic needs, marital expectations and marital 

commitment.  

This was a correlational research based on structural equation 

modeling. 248 married women (age 25-50) in abhar city who 

participated in family education classes were selected by 

random sampling and completed Basic Needs Satisfaction in 

General Scale (BNSG-S), Family Assessment Device (FAD), 

Marital Expectations (MEQ) and Marital Commitment 

Questionnaires (MCQ). 

The results showed a significantly positive correlation between 

psychological basic needs and marital expectations with marital 

commitment. Correlation between family function and marital 

commitment was significant and negative. Also, psychological 

basic needs and family function was correlated and significantly 

negative. The path analysis results showed that marital 

expectations directly affect marital commitment. Psychological 

basic needs both directly and indirectly affect marital 

commitment through family function. It also was cleared that 

family function is effective on marital commitment. 

The research model was confirmed. So, it can be concluded 

that the relationship between psychological basic needs and 

marital expectations whit marital commitment is not liner and 

family function could moderate this relationship. 

Keywords: 

Psychological basic needs, Marital expectations, Family 

function, Marital commitment 
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 مقدمه

 در که استیي رهایمتغ نیترمهم ازي کی عنوانبه 1یيزناشو تعهد
 بهي ادیز توجه ازدواج، و خانوادهي مطالعات يهاحوزه در ریاخ يهاسال
 نسن،یاسو و کلمنتس ؛1997 جونز، و آدامز) است کرده معطوف خود

 فرد شیگراي معنا به رایي زناشو تعهد( 2001) ویآگن و اجایآر(. 2000
 هاارزش و خانواده همسر، به ماندن وفادار و ازدواجي دائم حفظي برا
ي عاطف وي شناخت ،يفتارري اجزا يرندهیدربرگ را آن و اندکرده فیتعر

 بر مشتملیي زناشو تعهد( 1997) جونز و آدامز مدل مطابق. ندادانسته
 ازدواج به نسبت تعهد ،ي(شخص تعهد) همسر به نسبت تعهد عدبُ سه

 موسکو. استي( ساختار تعهدي )اجتماع تیمحدود وي( اخالق تعهد)
 عامل نیدارتریپا و نیرومندترین ،یيزناشو تعهد است معتقد( 2009)
 نییپا تعهد و استیي زناشو رابطهي داریپا و تیفیک يکنندهينیبشیپ

. است مرتبط هاآن يرابطهي آشفتگ با گرییکد به نسبت نیزوج
 ،يمحب وي بهرام اه،یس شاه ؛2014 ،ينقلیحس وي زارع) هاپژوهش

 اندداده نشان( 2005 هارمون، ؛2013 چر،یم ؛2009 موسکو، ؛2009
 و حفظ يکنندهينیبشیپ مهم ریمتغ کی عنوانبهیي زناشو تعهد که

 داده نشان هاپژوهش جینتا نیهمچن. باشديم مشترکي زندگ تداوم
 و کلمنتس) باال عشق ابراز بایي زناشو تعهد باالتر سطوح که است
 و پوري میکر ،يوسفی) انتیخ بهي منف نگرش ،(2000 نسن،یاسو
 ،یيتسو و رورو سم، جان،یي )زناشو ثبات و تیفیک و( 2016 ،يامان

 .است ارتباط در( 2017

ي ازهاین ،یيزناشو تعهد با مرتبطي رهایمتغ نیترمهم ازي کی
 وبچهارچ در( 2002) انیرا وي دس. است 2يشناختروان نیادیبن

روان نیادیبن ازهايین از تیحما که معتقدند 3گري ينییخودتع هینظر
 ضروري افراد يهمهي زندگ از تیرضا وي ستیبهز براي يشناخت
 زش،یانگ يدرباره کالن ياهینظر گريينییخودتع ي هینظر. است

 ندهايیفرا که کنديم توجهي عوامل به و است انسان رشد و جانیه
. کننديم لیتسه ای بازداري را هاانسان دري یخودشکوفا به مربوط
 که دهنديم لیتشک يشناختروان نیادیبن ازهايین را هینظر نیا اساس

 پرورش ط،یمح با فعال ريیدرگ به کمک براي الزم انرژي عنوانبه
. (2011 ان،یرا وي دس) شوديم گرفته نظر در سالم رشد و هامهارت

 6تعلق و 5يستگیشا ،4رويیپخود ازین سهي گرينییخودتع يهینظر
 فرض هینظر نیا(. 2000 ان،یرا وي دس) دانديم نیادیبن راي( وستگیپ)
 و شوديم تیحماي اجتماع طیمحي سو از فرد کهي زمان کنديم

                                                                 
1. Marital commitment 

2. Psychological basic needs 

3. Self-determination theory 

4. Autonomy 

5. Competence 

6. Relatedness 

 فرد ،شونديم ارضا تعلق وي ستگیشا ،يرویخودپ نیادیبني ازهاین
 نکرت،یشل کول،) کنديم حرکتیي شکوفا و رشد يسوبه عتاًیطب

 ازهايین ارضاي ،يپژوهش يهاافتهی براساس(. 2018 ومن،یبا وي مالد
 افراد بااليي ستیبهز وي زندگ از تیرضا موجب يشناختروان نیادیبن
 دارد رابطهیي زناشو از تیرضا با و( 2006 ک،یمین و شلدون) شوديم
 ارتباط مطالعاتي برخ(. 2015 ،يلواسان و رضازاده هوشمند، بشارت،)
به. اندداده نشانیي زناشوي رهایمتغ با را يشناختروان نیادیبني ازهاین

 تعهد متغیر سه که افتندیدر( 2016ي )واحد وي تهاداج مثالعنوان

 در را ریتأث بیشترین بیترت به نیازها ارضاء و جایگزین کیفیت زناشویي،

 نشان( 2010) نیلمپک و براوو پژوهش .اندداشته خیانت پتانسیل تبیین
 برآورده ازهايین ،یيزناشو اختالفات عوامل نیترمهم زاي یک که داد

 و رامش بشارت،هش پژو جینتا نیهمچن. است نیزوج ينشده
با  يشناختروانین دبنیا يهازنیا يضاار که داد ن( نشا2015) رضازاده

 زیني متعدد يهاپژوهش. دارد معنادارمثبت  يبطهراجین زو ريگازسا
 تیرضا و يشناختروان نیادیبني ازهایني ارضا نیب که اندداده نشان
 ،يدس ؛2014 ،يناعم محمد و رادي لیجل) دارد وجود رابطهیي زناشو
 وي بهبهان پژوهش گریدي سو از(. 2006 ان،یرا و نریش مولر، ا،یالگارد
 ،يموسو دیس آسا، ملک از نقل ،2016) 7ساگارا و تویا و( 2015) زرگر
شیپیي زناشو تیرضا که دادند نشان( 2017 شه،یپ فالحت وي صادق

 .استیي زناشو تعهدي قو يکننده ينیب

 باشد، مؤثریي زناشو تعهد بر شوديم ينیبشیپ کهي گرید ریمتغ
 کاب و لنین الورنس، نظر اساس بر. است نیزوج 8یيزناشو انتظارات

 و هاتیموقع با ههمواج در دهنديم اجازه افراد به انتظارات( 2007)
 انتظارات درواقع. ندینما کنترل و ينیبشیپ درک، را عیوقا د،یجد افراد

 اسنادها، ادراکات، انتظارات،ي )شناخت يدهیپد پنج ازي کیي یزناشو
ي افراط و نادرست) آن در فیتحر با که است( اتیفرض و استانداردها

 به ؛1990 ،9نیاپست و باکوم) شوديم میسهیي زناشوي درآشفتگ( شدن
 يرابطه کی يدرباره افراد انتظارات(. 2000گاننگ، و شارپ از نقل

 ،ابندیيم تحقق واقعاً انتظارات نیا کهي زانیم و عاشقانه وي عاطف
 استیي زناشو يرابطهي امدهایپ مهم يهاکنندهينیبشیپ ازي کی

 يهاتهخواس و انتظارات شدن برآورده زانیم(. 2017 وان،یاسال و ریون)
 و گرفته قراریي زناشو از تیرضاي مبنا دتوانيم ن،یزوج از کیهر

 را يهیتوج دتوانيم زیني زندگ از انتظارات و تیواقع نیب يفاصله
 و لریم) کند فراهمیي زناشو يرابطه از همسران تیرضا زانیمي برا

 ( 2011 در،ـت و رـلیم از لـنق به ،0012) 10يتلیاس وي کن(. 2011 تدر،

                                                                 
7. Ito & Sagara 

8. Marital Expectations 

9. Baucom & Epstein 

10. Kenny & Acitelli 
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نیازهای 

  نیادیبن

 انتظارات

 ییزناشو

 عملکرد

 خانواده

 ییزناشو تعهد

ي ازهاین افراد شوديم موجب ح،یصح انتظارات که هستند باور نیبرا
 را گریکدي یرفتارها و کردهي ابیارزي درستبه را خودي زندگ کیشر

 تیامن وي ریپذينیبشیپ کنترل، احساس جهیدرنت. کنندي نیبشیپ
 ازیي باال سطوح و سازگار تعامالت به یافته، پرورش هاآن در

 که اندداده نشان هاپژوهش. شوديم منجریي زناشو تعهد و تیرضا
 با انتظارات نیا تناسب عدم زین ویي زناشو انتظارات تحقق عدم
 وي عاطف روابطي سرد به منجریي زناشو يرابطهي هاتیواقع

 ،ينالت مک ؛1996 السون، و منتل فاور،) شوديمیي زناشوي تینارضا
 در تعهد کاهش مهم عوامل ازي کیي یزناشوي تینارضا و( 2007
 ن،یلمپک و براوو ؛2016 ،يپرات و نیگر ت،یاشم) استیي زناشو روابط

 و انگیج هو، ؛2015 ،يدریحي حاج و عسگرآبادي بیحب ؛2010
 (.2018 وانگ،

 ویي زناشو تعارضات بروز در کهي عوامل ازي یک گر،یدي سو از
ي ناکارآمد کند،يم فایاي مهم نقشیي زناشو تعهد کاهش جه،یدرنت

 بر مستقیمي ریتأث خانواده مطلوب عملکرد. است 1خانواده عملکرد
 داشته زندگي ازي مندتیرضا و خانواده عاطفي روابط اهداف، نیازها،

یي زناشو تیرضا با و( 2000ن،یاپست و شابیب کیتنر، رایان، میلر،)
يم نشان مطالعات(. 2017 ،يرمضان و ریاسفجي عباس) دارد ارتباط

 زناشویي تعهد بر يمختلف محیطي و زوجي فردي، عوامل که دهد

 رضایت زوجین، میان تعارض زوجي، عوامل میان در .گذارنديم ریتأث

 ارا،ساگ و ایتو) هستند تعهد بر رگذاریتأث مهم منابع از عشق، و زناشویي
 الگوهاي نیهمچن(. 2017 همکاران، و آسا ملک از نقل ،2016

 تعهد بر که است عواملي از یکي زوجین مناسب ارتباط و تعاملي

 را آن افراد که روابطي در(. 2008 مسترز،) گذارديم ریتأث زناشویي

 کنديم پیدا افزایش تعهد کنند،يم ارزیابي مثبت ياطفهع از منبعي
 دیامي کاووس ،يمؤمن) هاپژوهش(. 2009 هانزال، و سگرین گیورتز،)
داده نشان( 2003 س،یمول و اسفورد لیبر س،یمول ؛2016 ،يامان و

 با. کندي نیبشیپ رایي زناشو تعهد توانديم خانوادهي همبستگ که اند
ي نیبشیپ توانيم ،ينظر مالحظات و شدهارائه يهاافتهی به توجه
 بایي زناشو انتظارات وي شناختروان نیادیبن ازهايین ارضاي که کرد
 رد حاضر پژوهش در روابط نیا که دارند رابطهیي زناشو تعهد

 به استناد با نیهمچن. گرفت قراري بررس مورد يعلّ مدل چهارچوب
 ازي یک که کرد مطرح را فرض نیا توانيمي پژوهش هايافتهی

 داشته ياواسطه نقش رابطه نیا در است ممکن کهیي رهایمتغ
 حاضر پژوهشي اصل هدف نیبنابرا است؛ خانواده عملکرد باشد،
 ارضاي نیب يرابطه در دهخانوا عملکردي اواسطه نقشي بررس

یي زناشو تعهد بایي زناشو انتظارات وي شناختروان نیادیبن ازهايین
 ایآ( 1: شدند آزمون شرح نیبد پژوهش سؤاالت اساس نیبرا. بود

                                                                 
1. Family function 

 خانواده عملکرد ویي زناشو انتظارات ،يشناختروان نیادیبن ازهايین
 نیب يرابطه در هخانواد عملکرد ایآ( 2 دارند؟ ریتأثیي زناشو تعهد بر
یي زناشو تعهد ویي زناشو انتظارات ،يشناختروان نیادیبن ازهايین

 (.1 ریتصو) دارد؟ي اواسطه نقش

 

 

 

 

 پژوهشي مفهوم مدل .1 شکل

 روش

 وي ادیبن قاتیتحق نوع از آن، هدف به توجه با حاضر پژوهش
 به هاآن لیتحل وي مقطع صورتبه ها،دادهي گردآور يوهیش ازلحاظ
مدل روش بري مبتني همبستگي هاطرح نوع از وي فیصتو روش

 شامل حاضر پژوهشي آمار يجامعه. بود 2يساختار معادالتي ابی
 شهر در خانواده آموزشي هاکالس در کنندهشرکت زنان يهیکل

ي برا ،يساختار معادالتي ابیالگو به مربوط ينهیشیپ در. بود ابهر
 ازنظر. است شده ارائهیي هاادشنهیپي کاف ينمونه حجم تعداد نییتع

 و نفر 150 کمدست نمونه حجم ،(1988) 3نگیگرب و آندرسون
 حجم( 2013) 5لسیگ. است نفر 200( 1995) 4بنتلر و چو ازنظر
 نفر 20 تا 15 را همبستگي تحقیقات نجاما براي قبولقابل ينمونه
 در ازآنجاکه. است داده شنهادیپ همبستگي، يرابطه هر براي

 260گرفت، قراري بررس موردي همبستگ يرابطه 6 حاضر پژوهش
 از تیحکا شدند، انتخاب سادهي تصادفي ریگنمونه صورتبه که نفر

 و تیرضا جلب از پس. دارد منتخب ينمونهي براي کاف حجم

 ازهايین اسیمق که شد خواسته هاآن از کنندگان،شرکت همکاري
ي هانامهپرسش و 7خانواده سنجش ابزار ،6يشناختروان نیادیبن

 12 تعداد. ندینما لیتکم را 9یيزناشو تعهد و 8یيزناشو انتظارات

                                                                 
2. Structural Equation Modeling (SEM) 

3. Anderson & Gerbing 

4. Chou & Bentler 

5. Giles Giles 

6. Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S) 

7. Family Assessment Device (FAD) 

8. Marital Expectations Questionnaire (MEQ) 

9. Marital Commitment Questionnaire (MCQ) 
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 از هانامهپرسش به ناقص پاسخ لیدل به پژوهش در کنندهشرکت

 پژوهش ينمونه بیترتنیابه و شدند ذاشتهگ کنار آماري يهالیتحل

 از بودند عبارت پژوهش به ورودي ارهایمع .افتی لیتقل نفر 248 به
 خاص،ي ماریب به ابتال عدم سال، پنج حداقل ازدواج مدت طول
 التیتحص حداقل بودن دارا وي شناختروان اختالالت به ابتال عدم

 نیانگیم با سال 50 تا 25 کنندگانشرکتي سن يدامنه. پلمید
 اساس بر پژوهشي هاداده. بود 11/8 استاندارد انحراف و 02/33

 استاندارد، انحراف ن،یانگیم شاملي آمار يهاروش و هاشاخص
 .شدند لیتحل ریمس لیتحل و رسونیپي همبستگ بیضر

 ابزار پژوهش

 یشناختروان نیادیبن ازهایین ارضای اسیمق

 از (2003 ،1هیگني )شناختوانر نیادیبن ازهايین ارضاي اسیمق
روان نیادیبن ازهايین ارضاي که است شده لیتشک هیگو 21

هیگو. دهديم قراري ریگاندازه مورد يعموم سطح در راي شناخت
 در را تعلق و يستگیشا روي،یخودپ اسیرمقیز سه آزمون، هاي
( ستین درست اصال) کي یمرهن از کرتیلي ادرجههفتي هااندازه

 هر در باالتري نمره. سنجنديم( است درست کامالً) هفتي نمره تا
 هايپژوهش در. است ازین آن ارضاي باالتر سطح انگریب اسیمق

 در نیادیبن ازهايین ارضاي اسیمقي سنجرواني هايژگیو ،يخارج
 هب) است گرفته قرار دییتأ مورد يمقدمات صورتبه يعموم سطح
ي سنجرواني هايژگیو(. 2015 رضازاده، و رامش بشارت، از نقل

 يعموم سطح در نیادیبن ازهايین ارضاي اسیمق يفارس ينسخه
(. 2012 بشارت،) است شده دییتأ و يبررس پژوهش نیچند در
 دو در يآزمودن 927 از متشکلي انمونه دري جسنرواني هايژگیو

 انیدانشجو و( مرد 256 و زن 530n=، 274) يعموم تیجمع گروه
(397n =، 216 پسر 181 و دختر )بیضرا. گرفت قرار يبررس مورد 

 تعلق و يستگیشا روي،یخودپ هاياسیرمقیزي نمره کرونباخ آلفاي
 و 92/0 و 89/0 ،87/0 بیترت به يعموم تیجمعي هايآزمودن براي
 که شد محاسبه 91/0 و 87/0 ،89/0 بیترت به انیدانشجو براي
 بیضرا. هستند اسیمق خوب يدرون يهمساني دهنده نشان

 يعموم تیجمعي هايآزمودن از تعداديي هانمره نیب يهمبستگ
(127 =n )سنجش برايي اچهارهفته تا دوي فاصله با نوبت دو در 
 هاياسیرمقیز براي بیضرا نیا. شد محاسبهیي بازآزما یيایپا

 سطح در 76/0 و 73/0 ،77/0 بیترت به تعلق و يستگیشا روي،یخودپ
001/0P= بخشتیرضا یيبازآزما یيایپاي نشانه که بودند معنادار 

یي ایپا حاضر پژوهش در .(2015 همکاران، و بشارت) است اسیمق
 .آمد دستبه 77/0 کرونباخي آلفا روش به کورمذ اسیمق

                                                                 
1. Gagne 

 ییزناشو انتظارات یپرسشنامه

 هیگو 32ي دارا( 2007) دواریامیي زناشو انتظارات يپرسشنامه
نمره اصال تا شهیهم از کرتیلي ادرجه 5 فیطي مبنا بر که است
 و 3= اغلب ،2= يگاه ،1= بندرت ،0= اصال) شوديمي گذار
 نییتع منظوربه. است 128 حداکثر و صفر نمره حداقل(. 4= شهیهم
 يهمبستگ و اديیبن هايسازه نییتع يوهیش دو از پرسشنامه یيروا

 هاسازه نییتع براي. شد استفاده کل ينمره با هااسیمقخرده يدرون
 لیمتما چرخش با يعامل لیتحل از پرسشنامه، اديیبن عوامل و

انسیوار درصد 5/37 اساس بر عامل 3 تینها در که شد ادهاستف
 نیا براساس. آمد دست به اول عامل هشت مجموع هاي

به همسر از انتظار: از عبارتند یيزناشو انتظارات ابعاد پرسشنامه،
 11) یيزناشو يزندگ از انتظار ،(گزاره 7) يحام و دوست عنوان
 تمام يهمبستگ(. گزاره 14) آلدهیا يرابطه کی از انتظار و( گزاره

 و باال کل ينمره با ژهیوبه و گریکدی با شدهاستخراج هاياسیرمقیز
به. است پرسشنامه باالي یيروا از يحاک که( >P 01/0) بود دارمعنا

 آلفاي روش از یيزناشو انتظارات يپرسشنامه یيایپا نییتع منظور
طهیح از کی هر يبرا کرونباخ آلفاي بیضر. شد استفاده کرونباخ

 پرسشنامه کل يبرا و 91/0 و 80/0 ،70/0 بیترت به فوقي ها
 به ابزار نیایي ایپا حاضر پژوهش در(. 2007 دوار،یام) بود 92/0

 .آمد دست به 91/0 کرونباخي آلفا روش

 خانواده سنجش ابزار

 در( 1983) 2بیشاب و بالدوین اپشتاین، را خانواده سنجش ابزار
 بر بنا خانواده عملکرد سنجیدن آن هدف که کردند تهیه سؤال 60

 و شغلي ساختاري، خصوصیات الگو این. است مستر مک الگوي
 شامل خانواده عملکرد از بُعد شش و سازديم معین را خانواده تعاملي

 و عاطفي آمیزش عاطفي، يهمراه ها،نقش ارتباط، مشکل، حل
 متناسب خانواده سنجش ابزار بنابراین. کنديم مشخص را رفتار کنترل

عالوه به ها،آن سنجیدن براي مقیاسخرده شش از بُعد، شش این با
 تشکیل خانواده کلي عملکرد به مربوط هفتم مقیاسخرده یک ي

 دیکل از فادهاست با و 4 تا 1 از سؤال هر پرسشنامه نیا در. است شده
نمره 4= مخالف کامالً و 3=  مخالف ،2=  موافق ،1= موافق کامالً
 ابزار. است خانواده ناسالم کارکرد نشانگر باالتر نمرات. شوديمي گذار

 از 92/0 تا 72/0 از هااسیمقخرده آلفاي ضرایب با خانواده سنجش
 ادهخانو سنجش ابزار همچنین. است برخوردار خوبي دروني همساني

 پژوهش در(. 2000 ثنایي،) است زمانهم و بینپیش روایي داراي
 .آمد دست به 87/0 آزمونیي ایپاي بررس جهت کرونباخي آلفا حاضر

                                                                 
2. Epstein, Bldwin, & Bishop 
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 ییزناشو تعهد پرسشنامه

 عهدت سنجش هدف با( 1997) جونز و آدامز توسط پرسشنامه نیا
 44 پرسشنامه نیا. است شده يطراح ازدواج و همسر به نسبت نیزوج
( موافقم کامالً تا مخالفم کامالً) کرتیل فیط اساس بر و دارد هیگو
 ينمره. ردیگيم تعلق 5 تا 1 ينمره نهیگز هر به که است شده میتنظ

 جونز و آدامز. است باالتر یيزناشو تعهد يمعنا به اسیمق نیا در باالتر
 یيروا و یيایپا آوردن دست به منظوربه گوناگون پژوهش شش در

 نفر 47 و مجرد نفر 347 ،متأهل نفر 417 يرو بر را آن پرسشنامه،
 کل ينمره با سؤال هر يهمبستگ مطالعات نیا در. کردند اجرا مطلقه
 نیشتریب از پرسشنامه نیا ابعاد ،يکلطوربه و بود معنادار و باال آزمون،

 هر یيایپا زانیم جونز و آدامز. بود برخوردار ينظر و يجربت تیحما
 تعهد يبرا مذکور ينمونه يرو بر را آزمون نیا يهااسیمقریز از کی

 دست به 86/0 يساختار تعهد و 89/0 ،ياخالق تعهد ،91/0 يشخص
 قیطر از پرسشنامه سؤاالت یيایپا جونز و آدامز پژوهش در. آوردند
 در. آمد دست به 89/0 پرسشنامه کل يبرا کرونباخ يآلفا روش
 محتوا یيروا( 2009) همکاران و اهیس شاه توسط آزمون يابیاعتبار
 کرونباخ يآلفا و شد دییتأ اصفهان دانشگاه يمشاوره دیاسات توسط

 به حاضر پژوهش در مذکور يپرسشنامهیي ایپا. آمد دست به 85/0
 .شد محاسبه 92/0 کرونباخي آلفا روش

 خانواده، عملکردي رهایمتغي دییأتي عامل لیتحل جینتا 1 جدول
 رایي زناشو انتظارات و يشناختروان نیادیبني ازهاین ،یيزناشو تعهد
 با هاشاخصي تمام که دهديم نشان 1 جدول جینتا. دهديم نشان

يم و دارند (98/0 تا 43/0یي )باال يرابطه خود به مربوطي رهایمتغ
 به مربوط ریمتغ راتییتغ( 96/0 تا 18/0ي )توجه قابل زانیم به ندتوان

 .ندینما نییتب را خود

 هایافته

کنندگان و میانگین و انحراف استاندارد شرکت 2در جدول 
شناختي، ضرایب همبستگي میان متغیرهاي نیازهاي بنیادین روان

زناشویي ارائه شده است. بر انتظارات زناشویي، عملکرد خانواده و تعهد 
ي تعهد زناشویي با شود که رابطهشده، مشاهده مياساس نتایج ارائه

و انتظارات زناشویي  (>40/0r= ،01/0Pشناختي )نیازهاي بنیادین روان
(13/0r= ،05/0P< مثبت و معنادار و با متغیر عملکرد خانواده، منفي و )

ي عملکرد خانواده با نیازهاي ( است. رابطه>r= ،01/0P-59/0معنادار )
( منفي و معنادار بود ولي با >r= ،01/0P-58/0شناختي )بنیادین روان

( معنادار نبود. همچنین <r =  ،05/0P-09/0انتظارات زناشویي )
، =04/0rشناختي با انتظارات زناشویي )ي نیازهاي بنیادین روانرابطه

05/0 P>.معنادار نبود ) 

 یيزناشو انتظارات و يشناختروان نیادیبني ازهاین ،یيزناشو تعهد خانواده، عملکردي دییأت يعامل لیتحل جینتا .1 جدول

  R 2R  R 2R  R 2R  R 2R شاخص

1 75/0 56/0  88/0 77/0  72/0 52/0  98/0 96/0  

2 74/0 54/0  91/0 83/0  56/0 31/0  83/0 69/0  

3 81/0 66/0  43/0 18/0  54/0 29/0  77/0 59/0  

4 73/0 53/0  - -  - -  - -  

 انتظارات زناشویي، عملکرد خانواده و تعهد زناشویي شناختي،ضرایب همبستگي، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي نیازهاي بنیادین روان .2 جدول

 متغیرها 1 2 3 4

 نیازهاي بنیادین 1   

 انتظارات زناشویي 04/0 1  

 عملکرد خانواده -58/0** -09/0 1 

 تعهد زناشویي 40/0** 13/0* -59/0** 1

 میانگین 97/97 50/92 31/26 68/143

 انحراف استاندارد 75/14 22/15 08/5 49/22
**P≤ 0/01 *P≤ 0/05    

 هاوتحلیل دادههاي برازش حاصل از تجزیهشاخص .3 جدول

RMSEA IFI RFI CFI NNFI NFI PNFI AGFI GFI x2/df df p x2 برازندگی شاخص 

076/0  69/0  92/0  96/0  95/0  94/0  71/0  87/0  92/0  40/2  59 00/0  11/142  مدل پیشنهادي 
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ها، ترکیبي براي تعیین کفایت برازندگي الگوي پیشنهادي با داده
 3هاي برازندگي مورد استفاده قرار گرفت. جدول از شاخص

طور که دهد. همانهاي برازش الگوي پیشنهادي را نشان ميشاخص
و نسبت مربع  11/142دهد، مربع کاي نشان مي 3ول مندرجات جد
هاي شاخص محاسبه شد. میزان مؤلفه 40/2ي آزادي کاي به درجه

 8/0که باید بزرگتر از  2یافتهو شاخص برازندگي تعدیل 1برازندگي
هاي به دست آمد. شاخص 87/0و  92/0باشد، در این مدل به ترتیب 

و برازش  5برازش نسبي، 4، برازش تطبیقي3برازش هنجار شده
، 94/0باشد، در این مدل به ترتیب  9/0که باید بزرگتر از  6افزایشي

محاسبه شد. شاخص ریشه میانگین مربعات  96/0و  92/0، 96/0
است، در مدل تحت  08/0که حد مجاز آن کمتر از  7خطاي برآورد

ها مالحظه ها و خروجيبرآورد شد. با توجه به شاخص 076/0بررسي 
باشند؛ هاي برازش مدل در حد مطلوب ميشود که تمامي شاخصمي

توان گفت که مدل فرضي از برازش نسبتا خوبي برخوردار بنابراین مي
شده، دهند که در مجموع مدل ارائهها نشان مياست. این شاخص

 خوبي با آن منطبق هستند.هاي تجربي بهمدل مناسبي است و داده

شناختي، لّي نیازهاي بنیادین رواني عمنظور آزمون رابطهبه
انتظارات زناشویي، عملکرد خانواده و تعهد زناشویي از روش تحلیل 

 نشان داه شده است. 2مسیر استفاده شد. نتایج مدل نهایي در تصویر 

 
 بیني استاندار شده هاي پیشمدل نهایي مسیرهاي آزمون شده به همراه آماره .2 شکل

 ها به ترتیب، ضرایب بتا و ضرایب تبیین هستند.وجه: اعداد روي خطوط مسیر و داخل مستطیلت

مسیرها و ضرایب استاندارد روابط مستقیم، غیرمستقیم و  4جدول 
کل مدل را به همراه ضرایب تبیین که با توجه به روش برآورد حداکثر 

شده ت ارائهدهد. با توجه به اطالعاتأیید شد، نشان مي 8درست نمایي

                                                                 
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Normed Fit Index (NFI) Normed Fit Index (NFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) Comparative Fit Index (CFI) 

5. Relative Fit Index(RFI) Relative Fit Index (RFI) 

6. Incremental Fit Index(IFI) Incremental Fit Index (IFI) 

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

8. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

شناختي هم شود که نیازهاي بنیادین روانمالحظه مي 4در جدول 
طور غیرمستقیم ( و هم به>β ،05/0P=15/0طور مستقیم )به
(44/0=β ،01/0P< بر تعهد زناشویي اثر معنادار داشته و اثر کل آن )
(59/0=β ،01/0P< قابل توجه بوده است. اثر انتظارات زناشویي بر )

( معنادار بود ولي >β ،05/0P=16/0) طور مستقیمویي بهتعهد زناش
( معنادار نبود و در کل <β ،05/0P=08/0) طور غیرمستقیمبه
(24/0=β ،01/0P< توانست بر تعهد زناشویي تأثیر معنادار داشته )

( اثر منفي >β،01/0P= -60/0) باشد. تعهد زناشویي از عملکرد خانواده
واده تحت تأثیر مستقیم نیازهاي بنیادین معنادار پذیرفت. عملکرد خان

، β= -14/0) ( و انتظارات زناشویي>β،01/0P= -74/0شناختي )روان
05/0P<.قرار داشت ) 

 ضرایب استاندارد مسیرهاي مستقیم، غیرمستقیم، کل و ضرایب تبیین مدل .4 جدول

 مسیر  مستقیم  غیرمستقیم  اثر کل ضریب تبیین

 ازبر روي تعهد زناشویي        56/0

 شناختينیازهاي بنیادین روان  15/0**  44/0**  59/0** 

 انتظارات زناشویي  16/0*  08/0  24/0** 

 عملکرد خانواده  -60/0**  -  -60/0** 

 بر روي تعهد زناشویي از       40/0

 شناختينیازهاي بنیادین روان  15/0*  44/0**  59/0** 

 ناشویيانتظارات ز  16/0*  08/0  24/0** 

 بر روي تعهد زناشویي از       50/0

 عملکرد خانواده  -60/0**  -  -60/0** 

 بر روي عملکرد خانواده از      55/0

 شناختينیازهاي بنیادین روان  -74/0**  -  -74/0** 

 انتظارات زناشویي  -14/0*  -  -14/0* 

05/0P≤ * 01/0 P≤** 
اي عملکرد خانواده، از سطهداري نقش وامنظور بررسي معنابه

( استفاده شد. با توجه به 2008، 10پریچر و لئوناردلي) 9آزمون سوبل
ي و مقدار آماره %99( در سطح اطمینان 483/3) value-Zداري معنا

VAF11 ي شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجي کننده)تعیین
توان نتیجه گرفت که نقش ه دست آمد، ميب 64/0است( که 

ي بین نیازهاي بنیادین اي عملکرد خانواده در رابطهواسطه
شناختي و انتظارات زناشویي با تعهد زناشویي توسط شواهد روان

شود. در مدل پیشنهادي واریانس نمرات تعهد تجربي تأیید مي
ي، انتظارات شناختزناشویي از طریق متغیرهاي نیازهاي بنیادین روان

و از طریق عملکرد خانواده  2R=56/0زناشویي و عملکرد خانواده 
بود که به میزان قابل توجهي تبیین شد. دو متغیر  2R=50/0تنهایي به

شناختي و انتظارات زناشویي در مجموع توانستند نیازهاي بنیادین روان

                                                                 
9. Sobel Test Sobel Test 

10. Preacher & Leonardlli 

11. Variance Accounted For 

نیازهاي بنیادین 
 روانشناختي

انتظارات 
 زناشویي

 عملکرد خانواده

55/0 
 تعهد زناشویي

56/0 

15/0 

16/0 

74/0- 

14/0- 

60/0- 
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 ( از تغییرات تعهد زناشویي را تبیین کنند.2R=40/0در صد ) 40
شناختي و انتظارات زناشویي همچنین متغیرهاي نیازهاي بنیادین روان

( از تغییرات عملکرد خانواده را تبیین 2R=55/0درصد ) 55توانستند 
 کنند.

 بحث

اي عملکرد خانواده پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه
شناختي، انتظارات ي بین ارضاي نیازهاي بنیادین رواندر رابطه

تعهد زناشویي انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین  زناشویي و
ي منفي شناختي با عملکرد خانواده، رابطهارضاي نیازهاي بنیادین روان

و معنادار وجود دارد. همچنین بررسي مسیرهاي مدل نشان داد که 
طور طور مستقیم و هم بهشناختي هم بهنیازهاي بنیادین روان

کرد خانواده بر تعهد زناشویي تأثیر غیرمستقیم و از طریق عمل
هاي پیشین )ایتو و ساگارا، ها با نتایج پژوهشگذارد. این یافتهمي

هبهاني و زرگر، ؛ ب2017ملک آسا و همکاران، ، به نقل از 2016
رجبي، مومني جاوید و ؛ 2007پاتریک، کني، کانولو و النزبري، ؛ 2015

ي ( همسو است. نظریه2006لواندوسکي و اکرمن، ؛ 2017جلوداري، 
 ها بسته به میزانگري بر این باور است که در تمام انسانخودتعییني

تر بخششناختي، روابط عاشقانه، رضایتارضاي نیازهاي بنیادین روان
(. وقتي فردي احساس کند که 2008الگاردیا و پاتریک، خواهند بود )

کند و نیازهایش ارضا شده است، رضایت و تعهد بیشتري را تجربه مي
گیرد. به ها به کار مياي حل تعارضتري را برهاي سازگارانهپاسخ

هاي مختلف رفتارهاي عالوه، احساس تعلق، ارتقابخش شکل
قصد سود رساندن و تعهد اجتماعي مانند کمک کردن و همکاري به

پاوي، گریتمیر و شود )است که باعث ارتقاء روابط زوجین نیز مي
ي ه در روابطي قرار دارند که ارضاکننده(. افرادي ک2011اسپارکس، 

ها است، بیشتر خواهان ابراز احساسات خود هستند سه نیاز بنیادین آن
( 2007الگاردیا، پردازند )و با سهولت بیشتر به حمایت همسر خود مي

(. در 2007پاتریک و همکاران، دهند )و تعهد بیشتري را نشان مي
گري، روابط خانوادگي و ي خودتعیینيتبییني دیگر، بر اساس نظریه

کننده، خودپیروي را تقویت هاي اجتماعي پاسخگو و حمایتمحیط
ي خود، به سازگاري بهتر و سطوح باالتر نوبهکنند. خودپیروي بهمي

سوننس و ونستین کیست، عملکرد رواني اجتماعي منجر خواهد شد )
رسد که ارضاي نیازهاي بنیادین (؛ بنابراین، به نظر مي2010

خودمختاري، شایستگي و تعلق در افراد بتواند بر عملکرد خانواده تأثیر 
مثبت داشته باشد و از طریق بهبود عملکرد خانوادگي زوجین در 

 اشد.افزایش تعهد زناشویي مؤثر ب

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که مسیر مستقیم انتظارات 
ها با نتایج زناشویي با تعهد زناشویي معنادار است. این یافته

؛ 2011میلر و تدر، ؛ 2015موسوي و دهشیري، هاي پیشین )پژوهش

راسبالت  اعتقاد ( هماهنگ و همسو است. به2017ونیر و اسالیوان، 
 متقابل وابستگي هاينظریه بر مبتني گذاريسرمایه يیه(، نظر1980)

 احساس میزان بر مبناي تعهد مدل، این در .است اجتماعي مبادله و

 شکل وي، با رابطه حفظ به عالقمندي و خود رهمس به فرد دلبستگي

 اساس بر آید.مي به وجود زوجین متقابل وابستگي درنتیجه، و گیردمي

 وابستگي،-رضایت احساس عامل سه توسط گذاري، تعهدسرمایه مدل

 همسر، با رابطه در گذاريسرمایه میزان و دیگر نفر با ارتباط کیفیت

 برآورده کرده را یکدیگر انتظارات ینزوج که گردد. زمانيمي بینيپیش

 احساس باشد، منفي هايجنبه از بیش هاآن يرابطه مثبت هايجنبه و

 باالتري پایبندي و تعهد از درنتیجه و کرده بیشتري رضایتمندي

نظیر  منابعي بر زوجین که هنگامي گردند. همچنینمي برخوردار
 هايدارایي و مابینفي هاياحساس و عواطف بودن، باهم فرصت

 دیگر نفر با ارتباط کیفیت و کنند بیشتري گذاريسرمایه مشترک،

 یابد.مي افزایش همسر به وفاداري و تعهد احتمال باشد، ضعیف

ي مذکور، ونگلیسي و ي تبییني دیگر براي یافتهمنظور ارائهبه
تظارات زناشویي فرد تحقق یابد، از ( دریافتند زماني که ان1997دالي )

رابطه رضایت خواهد داشت. برعکس، زماني که انتظارات زناشویي 
ي زناشویي تحقق نیابد، افراد عدم رضایت و دلسردي را در رابطه

( نیز در پژوهش خود 1996تجربه خواهند کرد. فاور و همکاران )
ي بین انتظارات و ها ناشي از فاصلهجدایي زوج دریافتند که طالق و

ي زناشویي ها از ازدواج و واقعیتي است که در یک رابطهتصورات آن
( 2011هاي میلر و تدر )اند. همچنین با توجه به یافتهآن را تجربه کرده

ه دارند، در صورتي از دهندپاداش يافرادي که از پیش انتظار رابطه
ي کنندهکنند که آن را برآوردهي فعلي خود احساس رضایت ميرابطه

توان گفت که در صورت انتظارات پیشین خود بدانند؛ بنابراین مي
ده ـدهنبرآورده شدن انتظارات و توقعات، فرد خود را در موقعیت پاداش

و در مقابل  بیند و تصور سود در زندگي زناشویي را خواهد داشتمي
اگر این انتظارات، طبق آنچه که فرد انتظار داشته برآورده نشود، وي 

بیند. استمرار ناکامي و ناتواني در تحقق انتظارات دیده ميخود را زیان
شود که زوج ها از یکدیگر دلسرد شوند؛ از زندگي مشترک موجب مي

ر برآورده ها از همدیگر دبه عبارت دیگر این دلسردي و ناامیدي زوج
ها در زندگي زناشویي کردن انتظارات، باعث بروز اختالفات و تعارض

 گردد.و در نهایت کاهش تعهد زناشویي مي

هاي مطالعات ي حاضر همسو با یافتهعالوه بر این، نتایج مطالعه
(، مسترز 2009(، گیورتز، سگرین و هانزال )2016مؤمني و همکاران )

(، نشان داد که عملکرد خانواده 2016( و اشمیت و همکاران )2008)
انچه ( معتقدند چن2013بر تعهد زناشویي تأثیر دارد. بارکر و چانگ )

آمیز اي سست باشد، پایه هاي الزم براي موفقیتروابط زناشویي رابطه
بودن و مطلوب بودن عملکرد خانواده، لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد 
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بود؛ بنابراین عملکرد خانواده باید به گونه اي باشد که زوجین از روابط 
گر را ها باید نیازهاي یکدیمیان خود احساس رضایت کنند. درواقع آن

ي زناشویي ارضا نمایند و همدیگر را تصدیق و حمایت کنند. رابطه
باید بر اساس تعهد، اطمینان و احترام متقابل شکل گیرد؛ که در این 
امر عوامل عاشقانه و صمیمیت نیز دخالت دارند. عالوه بر این، زوجین 

ي و باید بتوانند به موقع به حل تعارضات موجود بپردازند. پروندي، عارف
در ( 2016پرویزي، سرابي، سالمي و کلهري )( و 2016مرادي )

 و خانواده عملکرد هايمؤلفه يهمه پژوهش خود دریافتند که میان
توان بر این اساس مي .دارد وجود دارمعنا يرابطه زناشویي رضایت

قدر زوجین در هریک از ابعاد عملکرد خانواده کارآمدتر  گفت که هر
تري را تجربه خواهند کرد که این ي بهتر و منسجمعمل کنند، رابطه

امرخود منجر به رضایت زناشویي و درنتیجه افزایش تعهد زناشویي 
 شود.مي

هاي پژوهش حاضر داراي تلویحات کاربردي است. نتایج یافته
ها، ي اول مورد استفاده خانوادهتواند در وهلهحاصل از این پژوهش مي

گذاران و نهادهایي که در امر مشاوران و درمانگران قرار گیرد. سیاست
توانند از نتایج حاصل از این ازدواج و خانواده دخیل هستند، نیز مي

مند گردند. نتایج این پژوهش نشان داد که ارضاي پژوهش بهره
طور غیرمستقیم و ي و انتظارات زناشویي بهشناختنیازهاي بنیادین روان

از طریق تأثیرگذاري بر عملکرد خانواده بر تعهد زناشویي مؤثر است؛ 
هاي هاي آموزشي مناسب در چارچوب آموزشبنابراین تدوین برنامه

هاي قبل از طالق، در پیش از ازدواج، توانمندسازي زوجین و مداخله
شناختي و تعدیل و ادین رواني ارضاي نیازهاي بنیي نحوهزمینه

تواند به اصالح و بهبود عملکرد خانواده تحقق انتظارات زناشویي، مي
کمک کند. از طریق فراهم کردن شرایطي در خانواده که در آن 

شناختي و انتظارات زناشویي مورد توجه قرار نیازهاي بنیادین روان
اهش خیانت و توان در افزایش تعهد زناشویي و درنتیجه کگیرد، مي

کنترل آسیب اجتماعي طالق گام مؤثري برداشت و از این رهگذر به 
 پایداري ازدواج و کیفیت زندگي زوجین کمک شایاني نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

ي گردآوري هاي ناشي از نوع پژوهش و شیوهبه دلیل محدودیت
ي آماري و عدم دهي بوده است، جامعهها که از نوع خودگزارشداده

یرهایي نظیر عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باید در کنترل متغ
هاي حاصل از آن جانب احتیاط را رعایت نمود. با توجه به یافتهتعمیم

ي هر جامعه از متغیرهاي مهم مؤثر در این که فرهنگ و بافت ویژه
هاي آتي شود این متغیر در پژوهشتعهد زناشویي است، پیشنهاد مي

 د.مورد بررسي قرار گیر

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 پژوهش تمامي اجراي از پیش اخالقي، اصول رعایت منظوربه

در جریان اهداف پژوهش قرار گرفتند و با رضایت  کنندگانشرکت
در  کنندگانشرکت به همچنین، کامل ابزارها را تکمیل نمودند.

 حرمانه خواهدم آنان اطالعات تمامي که شد داده اطمینان پژوهش

 ماند.

 حامی مالی

این مقاله برگرفته از رساله دکتراي نویسنده اول، گروه مشاوره، 
ي ها به عهدهدانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر است و تمامي هزینه

 پژوهشگر بوده است.

 مشارکت نویسندگان

 اند.داشته مشارکت پژوهش این انجام در نویسندگان تمامي

 تعارض منافع

 ندارد. وجود منافعي تعارض هیچ نویسندگان اظهار به بنا
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