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چكیده
در این پژوهش با هدف بررسی رابطه شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت ،سالمت
روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان انجام شدد جامهده آمداري پدژوهش
تمام دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در سال تحصيلی  0931-39تشكيل دادندد تهدداد دل
دانشجویان حدود  01911نفر هستند حجم نمونده  291نفدر و روش نموندهگيري طبقدهاي نسدبتی بدود در ایدن
پژوهش براي سنجش نيازهاي اساسی از پرسشدنامه  28سداالی گالسدر ،رضدایت از زوجيدت از پرسشدنامه 001
ساالی افروز ،سالمت روان از پرسشنامه  28ساالی سالمت عمومی گلدبرگ و بهزیستی رواندی از پرسشدنامه 81
ساالی ریف ،استفاده ،و نتایج با استفاده از تحليل رگرسيون چندمتغيره به روش همزمان تحليل شد نتایج پژوهش
حا ی است ه بين شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت ،سالمت روان و بهزیستی روانی
دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان رابطه مهنیداري وجود دارد همچنين رابطه مهندیداري بدين
نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با ابهاد رضایت از زوجيت ،سالمت روان و بهزیستی روانی وجود دارد مشخص
شد ه ابهاد نيازهاي اساسی گالسر با رضایت از زوجيت ،سالمت روان و بهزیستی روانی داراي رابطه مهنیداري
است ه تنها نياز به آزادي قابليت پيشگویی در متغيرهاي رضایت از زوجيت و سالمت روان را داشت در حدالی
ه ابهاد نياز به آزادي و نياز به بقا ،توان پيشبيندی بهزیسدتی رواندی را دارد از طرفدی هديچگونده ارتبداطی بدين
مشخصات فردي با متغيرهاي نيازهاي اساسی گالسر ،رضایت از زوجيت ،سالمت روان و بهزیستی روانی وجدود
ندارد
كلید واژهها :نيازهاي اساسی در نظریه گالسر ،رضایت از زوجيت ،سالمت روان ،بهزیستی روانی
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مقدمه
امروزه سالمتي 1ديگر تنها دغدغة دستاندركاران علوم پزشكي نيست؛ بلكه تمامي دانشمندان
علوم اجتماعي بويژه جامعهشناسان و روانشناسان ،به بررسي آن عالقهمند هستند (پيروي ،حاجبي و
پناهي .)1831 ،با توجه به اينكه انسان موجودي پيچيده ،اجتماعي و داراي ابعاد مختلفي است،
حيات وي در اثر تعادل نسبي اين ابعاد هضم ميشود و دوام ميآورد (اكبربگلو و حبيبپور،
 .)1831يكي از اين ابعاد ،سالمت روان است كه نظامنامه سازمان بهداشت جهاني آن را اينگونه
تعريف ميكند« :سالمت روان ،حالت كامل آسايش و كاميابي زيستي ـ رواني و اجتماعي است و
صرف نبود بيماري يا معلوليت نيست» (نيسي و شهنيييالق.)1831 ،
كاميابي زيستي ـ رواني و يا به تعبيري بهزيستي رواني ،ترجمان احساسات مثبت و رضايتمندي
عمومي از زندگي خود و ديگران در حوزههاي مختلف خانواده ،زوجيت ،تحصيل و شغل است و
واجد دو مؤلفه شناختي و هيجاني است .مؤلفه شناختي بيانگر رضايتمندي فرد از زندگي و ارزيابي
او از جنبههاي مختلف زندگي است و مؤلفههاي هيجاني ،ترجمان حضور نسبي عواطف مثبت و
نبود هيجان منفي است (ترخان .)1811 ،سالمتي در حوزههاي مختلف زندگي از جمله حوزه
خانواده بر زندگي زناشويي افراد نقش بسيار مهمي ايفا ميكند .هرچه رضايت زوجيت فرد بيشتر
باشد از سالمت رواني بيشتري بهره ميبرد .همچنين از سوي ديگر كاميابي در زمينه مسائل زندگي
و از جمله بهزيستي رواني ميتواند ميزان روابط اجتماعي فرد از جمله روابط زناشويي او را تحت
تأثير قرار دهد و سبب شود كه سالمت رواني وي ارتقا يابد .نظريهها و پژوهشهاي متعدد ،نقش و
نفوذ خانواده را در شكلگيري مفاهيم سالمت و بيماري و الگوي رفتار بهنجار و نابهنجار تأييد
كرده است .بر اين اساس خانواده سالم واحد اصلي و نخستين سالمت روان شناخته شده است.
بدون ترديد ارتقاي سالمتروان خانواده ،اثربخشي قابل توجهي در سالمت روان و نشاط و پويايي
يكايک اعضاي خانواده دارد .در خانواده سالم رضايت از زوجيت والدين زياد است و بر تمامي
ابعاد زندگي زوجين و فرزندان آنها اثر ميگذارد .رضايت از زوجيت نشانگر استحكام و كارايي
نظام خانواده است .خانواده سالم از پيوندهاي آگاهانه و ارتباطات سالم و بالنده زوجين شكل
ميگيرد (خوشنويسيان .)1811 ،رضايت از زوجيت ارزيابي ذهني و احساس فرد در مورد رابطه
زناشويي اوست .رضايت از زوجيت مفهومي گسترده و چند بعدي است كه عوامل مختلفي ازجمله
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1. health

زناشويي را به خود اختصاص داده است (قادير ،داسيلوا ،پرينس و كان.)1111 ،1
افراد براي ارضاي نيازهاي اساسي خود ازدواج ميكنند .اگر افراد متأهل درک كنند كه تحت
تأثير پنج نياز اساسي خود هستند و نظريه گالسر را بهكار گيرند و از ابتداي زندگي مشتركشان
براي ارضاي نيازهاي اساسي تالش كنند در بهبود روابط زناشويي و نتيجتاً رضايت از زوجيت آنها
پيشرفت چشمگيري ايجاد خواهد شد .همچنين ارضاي نيازهاي اساسي زمينهساز ارتقاي روابط و
تعامالت اجتماعي ازجمله مسائل زناشويي و در نهايت رضايت از زوجيت خواهد شد و همچنين
باعث ميشود كه سالمت رواني فرد افزايش ،و كاميابي در مسائل زندگي از جمله بهزيستي رواني
ارتقا يابد (گالسر1112 ،؛ فرخ زاد.)1811 ،
در همين چارچوب پژوهشهاي فرحبخش و قنبري هاشمآبادي ( ،)1832ابراهيمي (،)1838
شعاعكاظمي و جعفري هرندي ( ،)1831جعفري هرندي ( ،)1818مرادي و همكاران (،)1818
هاروي و رتر ( ،)1111براون و استوارت ( ،)1111لويد ( ،)1111شلدون و نميک ( )1112و چن و
چانگ ( )1112نشان داد كه هرچه نيازهاي اساسي نزد افراد بيشتر مورد توجه قرار گيرد ،سطح
كيفي زندگي آنان هم از حيث فردي و هم از حيث اجتماعي افزايش مييابد كه اين امر ميتواند
بر جنبههاي روانشناختي آنان اثر مثبتي بگذارد بهطوري كه ارضاي اين نيازها ،باعث افزايش سطح

بررسی رابطه شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت و

عوامل شخصيتي در آن دخيل و تأثيرگذار است .اين مفهوم ،بخش وسيعي از پژوهشها در زمينه

كيفي زندگي زناشويي و در نتيجه افزايش رضايت از همسر ميشود و همچنين نشانههاي بهداشت
رواني و مسائل بهزيستي رواني آنان ارتقا مييابد.
توجه نكردن به نيازهاي اساسي ميتواند سطح سالمت روحي و رواني افراد جامعه و بويژه
افراد متأهل را به دليل مسئوليتهاي بسيار زندگي ،كاهش دهد و نيز سبب شود كه فرد احساس
مثبتي نسبت به زندگي زناشويي خويش نداشته باشد و باعث شود كه سطح سالمت رواني و
بهعبارتي بهزيستي رواني آنان تنزل يابد كه نتيجه اين است كه بنيان خانواده بهعنوان پايه و اساس
جامعه سالم از هم فرو ميپاشد و رفته رفته آمار طالق و مشكالت روحي و رواني در جامعه
افزايش مييابد .بنابراين افزايش درگيريها ،اختالفهاي زوجين و زيادشدن آمار طالق عاطفي و
قانوني ضرورت بررسي عوامل مؤثر بر استحكام خانواده را آشكار ميسازد .عوامل مختلفي در اين
زمينه مؤثر است كه ميتواند آمار جداييها و اختالفات را كاهش دهد؛ از جمله اين عوامل رضايت
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از زوجيت ،سالمت رواني و بهزيستي رواني زوجين است كه ميتواند محيط خانواده را به كانون
گرم و صميمي مبدل سازد .پژوهشها ،متغيرهاي پيشبينيكننده زيادي را در زمينة رضايت از
زوجيت ،سالمتروان و بهزيستي رواني زوجين مطرح كرده است ،اما در اين پژوهش ،متغيري كه
كمتر در تحقيقات گذشته مورد بررسي قرار گرفته ،مطرح است و به بررسي رابطه نيازهاي اساسي
نظريه گالسر با رضايت از زوجيت ،سالمتروان و بهزيستي در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد
اسالمي واحد همدان ميپردازد .اهميت پژوهش در اين است كه در صورت تأييد رابطه مثبت
نيازهاي اساسي گالسر با رضايت از زوجيت ،سالمت روان و بهزيستي رواني زوجين ميتوان به
رواندرمانها و مشاوران براي كاهش و درمان مشكالت رواني بيش از پيش اميدوار بود .همچنين
اين پژوهش ميتواند با ارائه دادههاي نظري و عملي در اين حوزه ،كه كمتر مورد بررسي بوده
است راهگشاي مطالعاتي از اين دست در جهت تبيين رابطه باشد.
بهطور كلي رضايت از زوجيت زير بناي نظام خانواده ،و در زمره پيچيدهترين روابط انساني
است .حال چنانچه انتخاب همسر بر پايه شناخت و بهكارگيري معيارهاي حسابشده و عميقتري
صورت گيرد ،احتمال اينكه زندگي در مسير سازندهتري بيفتد ،بيشتر است و آگاهي از اين عوامل
در زوجين ميتواند باعث دقت در انتخاب صحيح شود كه باعث ميشود بتوانند زندگي سالم،
راحت و آرامي را براي خود و فرزندان تشكيل دهند؛ به اين دليل بررسي عواملي كه ميتواند
رضايت از زوجيت ،سالمتروان و بهزيستي رواني خانواده را تداوم بخشد ،دغدغه اصلي اين
پژوهش است .بايد اذعان كرد كه تا كنون تحقيقات زيادي در زمينه بررسي عوامل تأثيرگذار بر
رضايت از زوجيت ،سالمت روان و بهزيستي رواني صورت گرفته است؛ اما كمتر رابطه نيازهاي
اساسي گالسر با اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته است .در واقع بيشتر تحقيقات نشاندهنده اين
بود كه با آموزش مهارتهاي ارتباطي ،مشاوره پيش از ازدواج ،آموزش مهارتهاي زندگي و
روشهاي درماني مختلف ميتوان رضايت زوجين ،سالمت روان و بهزيستي رواني خانواده را
افزايش داد .بنابراين در اين تحقيقات رابطه نيازهاي اساسي گالسر بر اين متغيرها مورد غفلت قرار
گرفته است .پس محقق با توجه به كمبود پژوهش در اين حوزه درصدد يافتن پاسخ مناسبي براي
سؤال پژوهش است كه آيا سطوح نيازها و ميزان ارضاي نيازهاي اساسي در نظريه گالسر با
رضايت از زوجيت ،سالمتروان و بهزيستي رواني دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد
همدان رابطه معنيداري دارد يا خير.

21

روش تحقيق توصيفي و همبستگي ،و از لحاظ شيوه گردآوري دادهها تحقيق ميداني است.
جامعه آماري پژوهش را تمام دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان تشكيل دادند
كه در سال تحصيلي  1812-12مشغول به تحصيل بودند كه تعداد كل آنان حدوداً  12211نفر بود
كه براساس بررسي در پروندههاي ثبتنامي دانشكدهها (علوم انساني ،علوم پايه ،فني مهندسي،
هنر ،معماري) افراد متأهل شناسايي و  121نفر به صورت نمونهگيري طبقهاي نسبتي از بين
دانشجويان اين دانشكدهها انتخاب شدند و به سؤاالت پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دادند.
پرسشنامه نيازهاي اساسي گالسر :اين مقياس داراي هفت عنوان براي پنج نياز اساسي شامل نياز
به بقا ،عشق و تعلق ،قدرت ،آزادي و تفريح است و هر يک از عنوانها بر اساس مقياس ليكرتي
(بسيار كم= ،1كم= ،1متوسط= ،8زياد= 2و بسيار زياد= )2است .بنابراين به هر يک از سؤالها نمره
 1تا  2اختصاص مييابد و نمره هر يک از خرده مقياسها از  8تا  82در نوسان است كه  8به معناي
عدم ارضاي نياز و  82به معناي ارضاشدن نياز است (برنز و همكاران .)111۲ ،ضريب آلفاي
كرونباخ براي  82عنوان مقياس  1/11گزارش گرديد و براي خرده مقياسها به ترتيب عبارت است
از 1/81 :براي بقا 1/۲1 ،براي عشق و تعلق 1/۲1 ،براي قدرت 1/82 ،براي آزادي و  1/81براي
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روش

تفريح .پايايي بازآزمايي براي كل آزمون  1/31و براي خرده مقياسها به ترتيب عبارت است از:
 1/22براي بقاء 1/23 ،براي عشق و تعلق 1/۲1 ،براي قدرت 1/۲2 ،براي آزادي و  1/۲2براي
تفريح (فتحي ،رضاپور و ياقوتي آذر .)1831 ،ميزان پايايي پرسشنامه نيازهاي اساسي گالسر در اين
پژوهش با روش ضريب آلفاي كرونباخ 1/1 ،به دست آمد كه نشان ميدهد اين پرسشنامه از پايايي
مورد قبولي برخوردار است و امكان تعميمپذيري را در جامعه مورد مطالعه دارد.
پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ :پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ (كه پارهاي از عوامل
سالمت روان را ميسنجد)  13سؤال دارد و به بررسي سالمت عمومي در چهار بعد نشانههاي
جسماني ،عدم اضطراب و اختالل خواب ،كاركرد اجتماعي و عدم افسردگي ميپردازد .البته الزم
به ذكر است كه روش نمرهگذاري بهصورت خيلي كم= ،1كم= ،1متوسط= ،8زياد= 2و خيلي
زياد= ،2است .اين پرسشنامه با مقياس پنجگزينهاي ليكرت نمرهگذاري شده است بهطوري كه
نمره  13كمترين ميزان سالمت روان و نمره  121نشاندهنده بيشترين ميزان سالمت روان است.
تقوي ( )1111در پژوهشي ميزان پايايي پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  1/1و
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ميزان روايي آن را با روش محتوايي  1/83بهدست آورد .ميزان پايايي پرسشنامه سالمت روان در
اين پژوهش با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  1/1به دست آمد كه نشاندهنده اين است كه
پرسشنامه سالمت روان در نمونه مورد مطالعه از پايايي مورد قبولي برخوردار است .ميزان پايايي
پرسشنامه سالمت روان در اين پژوهش با روش ضريب آلفاي كرونباخ 1/38 ،بهدست آمد كه
نشان ميدهد ،اين پرسشنامه از پايايي مورد قبولي برخوردار است و امكان تعميمپذيري را در
جامعه مورد مطالعه دارد.
پرسشنامه رضايت از زوجيت :براي اندازهگيري ميزان رضايت از زوجيت در اين پژوهش از
ابزار رضايت از زوجيت افروز استفاده شد .اين پرسشنامه توسط افروز ( )1838طراحي شده است
كه داراي فرم بلند ،فرم كوتاه و فرم بازنگريشده است كه در اين پژوهش از فرم بلند آن (111
سؤال) بهره گرفته ميشود .اين پرسشنامه داراي ده بعد مطلوبانديشي همسران ،رضايت زناشويي،
رفتارهاي شخصي ،رفتارهاي ارتباطي ،روش مسئله ،امور مالي و فعاليتهاي اقتصادي ،احساسات و
رفتار ديني ،روش فرزندپروري ،اوقات فراغت و چگونگي تعامل است .پرسشنامه بهصورت طيف
پنجگزينهاي ليكرت (كامالً مخالفم= ،1مخالفم= ،1نظري ندارم= ،8موافقم= 2و كامالً موافقم=)2
نمرهگذاري شده است .ضرايب پايايي و روايي اين آزمون در اين پژوهش افروز ( )1838به ترتيب
 1/11و  1/38محاسبه شده است .ميزان پايايي پرسشنامه رضايت از زوجيت در اين پژوهش با
روش ضريب آلفاي كرونباخ 1/31 ،به دست آمد كه نشان ميدهد اين پرسشنامه از پايايي مورد
قبولي برخوردار است و امكان تعميمپذيري را در جامعه مورد مطالعه دارد.
پرسشنامه بهزيستي رواني :در اين پژوهش متغير بهزيستي رواني توسط پرسشنامه ريف (111۲؛
به نقل از ميكائليمنيع )1831 ،مورد سنجش قرار ميگيرد .اين پرسشنامه  32سؤال ششگزينهاي
دارد كه داراي شش عامل پذيرش خود ،ارتباط مثبت با ديگران ،تسلط بر محيط ،خودمختاري،
هدفمندي در زندگي و رشد شخصي است .طريقه نمرهگذاري سؤالهاي اين پرسشنامه براساس
طيف ششگزينهاي ليكرت (كامالً مخالفم= ،1تاحدي مخالفم= ،1مخالفم ،8موافقم= ،2تاحدي
موافقم= 2و كامالً موافقم= )۲است .آلفاي كرونباخ در مطالعه ريف ( )111۲براي پذيرش خود
( ،)1/18ارتباط مثبت با ديگران ( ،)1/11تسلط بر محيط ( ،)1/1خودمختاري ( ،)1/3۲هدفمندي
در زندگي ( )1/1و رشد شخصي ( )1/38است .ميزان پايايي پرسشنامه بهزيستي رواني در اين
پژوهش با روش ضريب آلفاي كرونباخ 1/31 ،به دست آمد كه نشان ميدهد اين پرسشنامه از
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پايايي مورد قبولي برخوردار است و امكان تعميمپذيري را در جامعه مورد مطالعه دارد .نتايج با

یافتهها
فرضيه اصلي پژوهش :بين شدت نيازهاي اساسي در نظريه گالسر با رضايت از زوجيت،
سالمت روان و بهزيستي رواني دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان رابطه
معنيداري وجود دارد.
بهمنظور بررسي فرضيه اصلي پژوهش از تحليل همبستگي پيرسون 1استفاده ميشود .جدول
شماره  1ضرايب همبستگي بين نيازهاي اساسي در نظريه گالسر را با رضايت از زوجيت ،سالمت
روان و بهزيستي رواني نشان ميدهد.
جدول  :1بررسی میزان همبستگی متغیرها در فرضیه اصلی پژوهش
متغیرها

نیازهای اساسی

رضایت از

سالمت

بهزیستی

گالسر

زوجیت

روان

روانی

0

-

-

-

نيازهاي اساسی گالسر
رضایت از زوجيت

**

0

-

-

1/111

سالمت روان

**1/189

**1/121

0

-

بهزیستی روانی

**

**

1/139

1/800

**

1/891

بررسی رابطه شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت و

استفاده از تحليل رگرسيون چندمتغيره به روش همزمان تحليل شد.

0

**P<1/10
از جدول  1ميتوان نتيجه گرفت كه با سطح اطمينان  % 11بين شدت نيازهاي اساسي در نظريه
گالسر با رضايت از زوجيت ،سالمت روان و بهزيستي رواني در دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد
اسالمي واحد همدان رابطه معنيداري وجود دارد .همچنين ضرايب همبستگي مثبت گوياي اين
است كه هرچه شدت نيازهاي اساسي گالسر در فرد بيشتر شود ،ميزان رضايت از زوجيت ،سالمت
روان و بهزيستي رواني وي بيشتر خواهد شد .پس فرضيه اصلي پژوهش تأييد ،و فرضيه صفر رد
ميشود .همچنين در جدول  1به بررسي رابطه نيازهاي اساسي گالسر با ابعاد رضايت از زوجيت
پرداخته ميشود.

1. Pearson
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جدول  :2بررسی میزان همبستگی نیازهای اساسی و ابعاد رضایت از زوجیت
متغیرها

نیازهای اساسی گالسر

مطلوباندیشی

**

رضایت زناشویی

**1/12

رفتارهاي شخصی

**1/11

رفتارهاي ارتباطی

**

1/93

روش حل مسئله

**

1/19

امور مالی و فهاليتهاي اقتصادي

**1/12

احساسات و رفتار دینی

**

1/19

روش فرزندپروري

**

1/93

اوقات فراغت

**1/11

چگونگی تهامل

**

1/11

1/19

**P<1/10
جدول نشان ميدهد كه با سطح اطمينان  % 11بين نيازهاي اساسي گالسر و ابعاد سالمت روان
رابطه معنيداري وجود دارد بهطوري كه با افزايش شدت نيازهاي اساسي گالسر ،بعدهاي سالمت
روان نيز افزايش مييابد .همچنين در جدول  2به بررسي رابطه نيازهاي اساسي گالسر با ابعاد
بهزيستي رواني توجه ميشود.
جدول  :4بررسی میزان همبستگی نیازهای اساسی و ابعاد بهزیستی روانی
متغیرها

نیازهای اساسی گالسر

پذیرش خود

**1/19

ارتباط مثبت با دیگران

**

تسلط بر محيط

**1/12

خودمختاري

**1/19

هدفمندي در زندگی

**

رشد شخصی

**1/19

1/12

1/13

**P<1/10
جدول نشان ميدهد كه با سطح اطمينان  % 11بين نيازهاي اساسي گالسر و ابعاد بهزيستي
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رواني رابطه معنيداري وجود دارد بهطوري كه با افزايش شدت نيازهاي اساسي گالسر ،بعدهاي

فرضيه فرعي اول پژوهش :بين شدت نيازهاي اساسي در نظريه گالسر با رضايت از زوجيت
دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان رابطه معنيداري وجود دارد.
براي بررسي فرضيههاي فرعي اول تا سوم پـژوهش از تحليـل رگرسـيون چنـدمتغيره 1بـه روش
همزمان 1استفاده ميشود .در اين پژوهش ابعاد نيازهاي اساسي در نظريه گالسر ،متغيرهاي پيشبين
و رضايت از زوجيت ،متغير مالک است.
جدول  :5ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی اول پژوهش
آمارهها
متغيرها

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای معیار

Beta

آماره t

سطح
معنادری

مقدار ثابت

33/119

91/821

-

2/891

1/119

نياز به بقا

2/129

2/011

1/023

0/218

1/121

نياز به عشق و تهلق

2/903

2/018

1/028

0/091

1/1213

نياز به قدرت

9/090

2/909

1/09

0/992

1/1018

نياز به آزادي

9/219

2/188

1/218

2/920

1/102

نياز به تفریح

9/992

2/019

1/010

0/121

1/101

بررسی رابطه شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت و

بهزيستي رواني نيز افزايش مييابند.

با توجه به جدول ميتوان گفت كه سطح معناداري آزمون مقدار ثابت از  1/12كمتر است؛
بنابراين فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد ميشود و مقدار ثابت بر متغير مالک تأثيرگذار است
بهطوري كه ميتواند در معادله ضرايب غير استاندارد شركت كند .همچنين سطوح معناداري
آزمون ضريب نياز به آزادي از  1/12كمتر است؛ بنابراين براي ورود به معادله ضرايب استاندارد
مناسب است يا بهعبارتي ميتواند بر متغير مالک اثر بگذارد .بنابراين تنها بعد نياز به آزادي
ميتواند رضايت از زوجيت را پيشبيني كند .در حالي كه ديگر ابعاد قادر به پيشگويي رضايت از
زوجيت نيست.
فرضيه فرعي دوم پژوهش :بين شدت نيازهاي اساسي در نظريه گالسر با سالمت روان
دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان رابطه معنيداري وجود دارد.

1. MultivariateRegression Analysis
2. Enter

90

فصلنامه فرهنگی د تربيتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،11تابستان 0938

جدول  :6ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی دوم پژوهش
آمارهها

ضرایب غیر استاندارد

متغيرها

ضرایب استاندارد

B

خطای معیار

Beta

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت

20/183

9/111

-

9/811

1/110

نياز به بقا

1/912

1/991

1/183

0/018

1/213

نياز به عشق و تهلق

1/111

1/910

1/099

0/18

1/111

نياز به قدرت

1/211

1/912

1/193

1/113

1/138

نياز به آزادي

2/929

1/921

1/931

1/008

1/110

نياز به تفریح

1/191

1/91

1/113

1/00

1/302

با توجه به جدول ميتوان گفت كه سطح معناداري آزمون مقدار ثابت از  1/12كمتر است؛
بنابراين فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد ميشود و مقدار ثابت بر متغير مالک تأثيرگذار است
بهطوري كه ميتواند در معادله ضرايب غير استاندارد شركت كند .همچنين سطوح معناداري
آزمون ضريب نياز به آزادي از  1/12كمتر است؛ بنابراين براي ورود به معادله ضرايب استاندارد
مناسب است ،يا بهعبارتي ميتواند بر متغير مالک اثر بگذارد .بنابراين تنها بعد نياز به آزادي
ميتواند سالمت روان را پيشبيني كند .در حالي كه ديگر ابعاد قادر به پيشگويي سالمت روان
نيست.
فرضيه فرعي سوم پژوهش :بين شدت نيازهاي اساسي در نظريه گالسر با بهزيستي رواني
دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  :7ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی سوم پژوهش
آمارهها
متغيرها
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ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای معیار

Beta

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت

98/199

03/938

-

0/312

1/190

نياز به بقا

9/239

0/218

1/222

2/121

1/111

نياز به عشق و تهلق

0/911

0/221

1/013

0/228

1/220

نياز به قدرت

0/191

0/919

1/11

1/131

1/128

نياز به آزادي

9/80

0/019

1/12

1/319

1/110

نياز به تفریح

1/991

0/221

1/198

1/199

1/190

بنابراين فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد نميشود و مقـدار ثابـت بـر متغيـر مـالک تأثيرگـذار
نيست بهطوري كـه نمـيتوانـد در معادلـه ضـرايب غيراسـتاندارد شـركت كنـد .هـمچنـين سـطوح
معناداري آزمون ضرايب نياز به بقا و نيـاز بـه آزادي از  1/12كمتـر اسـت؛ بنـابراين بـراي ورود بـه
معادله ضرايب استاندارد مناسب است يا به عبارتي ميتواند بـر متغيـر مـالک اثـر بگـذارد .بنـابراين
ابعاد نياز به بقا و نياز به آزادي ميتواند بهزيستي رواني را پيشبيني كند .در حـالي كـه ديگـر ابعـاد
قادر به پيشگويي بهزيستي رواني نيست .همچنين با توجه به ضريب بتا در بعـد نيـاز بـه آزادي ،بعـد
نياز به آزادي بيشترين تأثير را بر بهزيستي رواني دارد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به فرضيه اصلي پژوهش ،ميتوان گفت كه بين شدت نيازهاي اساسي در نظريه گالسر
با رضايت از زوجيت ،سالمت روان و بهزيستي روانـي دانشـجويان متاهـل رابطـه معنـاداري وجـود
دارد .در همين راستا نتايج پژوهشهاي فرحبخش و قنبري هاشمآبادي ( ،)1832ابراهيمي (،)1838
شــعاعكــاظمي و جعفــري هرنــدي ( ،)1831فــرخزاد ( ،)1811جعفــري هرنــدي ( ،)1818مــرادي و

بررسی رابطه شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت و

با توجه به جدول ميتوان گفت كه سطح معناداري آزمون مقـدار ثابـت از  1/12بيشـتر اسـت؛

همكــاران ( ،)1818هــاروي و رتــر ( ،)1111بــراون و اســتوارت ( ،)1111لويــد ( ،)1111شــلدون و
نميک ( )1112و چن و چانگ ( )1112با نتيجه اين پژوهش همسـو اسـت؛ لـذا ايـنگونـه ميتـوان
نتيجهگيري كرد كه اگر فـرد از لحـاظ نيازهـاي اساسـي خـود كمبـودي احسـاس نكنـد از روابـط
اجتماعي خود با ديگران و بويژه همسر خويش رضايت كافي دارد كه اين امر باعث افزايش سـطح
رضايت از زوجيت خواهد شد .همچنين رفع نيازهاي اساسي مانند توجه به بهداشت خويش ،باعث
ميشود كه نشانههاي جسماني بهبود يابد و نشانههاي بيماري از جمله اضطراب و افسـردگي از فـرد
فاصله گيرد؛ نيز رفع نيازهـاي اساسـي از جملـه تـالش بـراي پيشـرفت و رسـيدن بـه موفقيـت ،ايـن
احساس را به فرد ميدهد كه هدفمند ،و در حال رشد و ترقـي باشـد كـه ايـن نشـانههـاي بهزيسـتي
رواني فرد را افزايش ميدهد؛ بهعبارتي هرچه فـرد از لحـاظ بقـا ،عشـق و تعلـق ،قـدرت ،آزادي و
تفريح بينيازتر باشد به سطح مطلوبي از سالمت رواني ،بهزيستي روانـي و نيـز رضـايت از زنـدگي
زناشويي خواهد رسيد؛ زيرا انسان موجودي نيازمند است كه توجهنكردن به نيازهـاي وي ميتوانـد
بر ديگر جنبههاي زندگي وي از جمله سالمت رواني ،مسـائل بهزيسـتي و روابـط اجتمـاعي (ماننـد
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روابط زناشويي) تأثيرات جبران ناپذيري وارد كند .وقتـي نيـاز بـه عشـق و تعلـق در شخصـي زيـاد
باشد ،ميتواند روابط سازنده و مناسبي با همسر خويش برقرار كند كه اين امر ميتواند رضـايت از
زوجيت را افزايش دهد .همچنين به دليل ايجاد روابط سازنده با ديگران و بويژه همسـر خـويش بـه
سطح مناسبي از بهزيستي رواني نيز خواهد رسيد .از طرفي كاركرد اجتماعي فرد نيز ارتقـا مـييابـد
كه اين امر ميتواند سالمت رواني فرد را افزايش دهـد .نيـاز بـه تفـريح سـبب مـيشـود كـه سـطح
شادكامي فرد در زندگي ارتقاء يابد كه چنين امري سبب ارتقاي سطح بهزيستي روانـي مـيشـود و
وي را از افسردگي و اضطراب دور ميسازد كه اين امر نيز زمينهساز افزايش سـالمت روان خواهـد
بود؛ از طرفي زمان بيشتري را با همسـر خـود سـ ري خواهـد كـرد و بنـابراين بـه سـطح مطلـوبي از
رضايت زوجيت ميرسد .هرچه شدت نياز به قدرت در فرد بيشتر باشد به سطح مطلوبي ار رضايت
از خود مي رسد كه اين امر ميتواند بهزيستي رواني را از حيث معنا در زندگي افزايش دهد.
با توجه به فرضيه فرعي اول پژوهش ،ميتوان گفت كه بين شـدت نيازهـاي اساسـي در نظريـه
گالسر با رضايت از زوجيت دانشجويان متأهل رابطه معناداري وجـود دارد .در همـين راسـتا نتـايج
پژوهشهاي فرحبخش و قنبري هاشمآبادي ( ،)1832ابراهيمي ( ،)1838فـرخزاد ( ،)1811مـرادي و
همكاران ( )1818و براون و استوارت ( )1111با نتيجـه ايـن پـژوهش همسـو اسـت؛ لـذا ايـنگونـه
ميتوان نتيجهگيري كرد كه يكي از نيازهاي اساسي در نظريه گالسر ،نياز بـه عشـق و تعلـق اسـت.
هرچه فرد از لحـاظ نيـاز بـه عشـق و تعلـق در سـطح بـااليي باشـد ،بهتـر ميتوانـد بـه ايجـاد رابطـه
صميميتر و عاشقانهتر با همسر خود اقدام كند .چنين فردي احساس وابستگي بيشتري به خانواده و
همسر خود دارد كه همين امر باعث افزايش سطح رضايت از زوجيت خواهد شـد؛ چـرا كـه ارضـا
نشدن نيازهاي اساسي در فرد ميتواند مشكالت و كمبودهـايي را بـراي فـرد از حيـث ناتوانـايي در
ايجاد ارتباط با همسر بهوجود آورد كـه نتيجـه آن ،كـاهش مـراوده و تعامـل بـا همسـر و در نتيجـه
شكست در رابطه زناشويي خواهد بود .بنابراين براوردهشدن نيازهاي اساسي از ديـد نظريـه گالسـر
ميتواند ،زمينه افزايش رضـايت از زوجيـت را فـراهم آورد .ميتـوان گفـت كـه علـت پـيشبينـي
رضايت از زوجيت توسط نياز به آزادي اين است كـه زوجـين بـراي رسـيدن بـه سـطح مطلـوبي از
رضايت نيازمند به آزادي در چارچوبهاي تعريفشده و منطبق با هنجارهاي اجتمـاعي هسـتند .اگـر
فرد احساس كند كه زندگي زناشويي وي سبب شده است كه سطح آزاديش كـاهش يافتـه اسـت،
باعث ميشود كه رضايت كمتري از زندگي مشترک نشـان دهـد و بـرعكس اگـر فـرد بـا تشـكيل
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خانواده احساس آزادي كند و با همسر خويش بهگونهاي آزادانه در ارتباط باشد ،ميتواند نسبت به

زيرا انسانها شيء در ميان اشياي ديگر نيستند .اشيا ،يكديگر را تعيين ميكنند در صورتي كه انسـان
خود را تعيين ميكند يا تصميم ميگيرد به خود اجازه دهد ،چه چيزهايي را تعيين كنـد؛ حـال ايـن
چيزهاي ديگر ممكن است سايقه يا غريزههايي باشد كه به او فشار ميآورد و يا دليلهـا و معناهـايي
كه وي را جذب ميكند .كه اين امر به اهميت توجه به آزادي در انسانها تأكيد دارد.
با توجه به فرضيه فرعي دوم پژوهش ،ميتوان گفت كه بين شـدت نيازهـاي اساسـي در نظريـه
گالســر بــا ســالمت روان دانشــجويان متأهــل رابطــه معنــاداري وجــود دارد .در همــين راســتا نتــايج
پژوهشهاي فرحبخش و قنبري هاشمآبادي ( ،)1832بـراون و اسـتوارت ( )1111و لويـد ( )1111بـا
نتيجه اين پژوهش همسو است؛ لذا اينگونه ميتوان نتيجهگيري كرد كـه نيازهـاي اساسـي از ديـد
گالسر سبب ميشود كه فرد از ديدگاه بقا به آرامش و آسايش مناسبي دست پيدا كنـد كـه چنـين
آرامشي زمينهساز افزايش سالمت و بهداشت رواني خواهد بود .فردي كه از لحاظ عشق و تعلق در
جايگاه بااليي است از روابط خود با ديگران لذت ميبرد كه اين امر ميتواند كيفيت روابط وي را
ارتقا دهد و در نتيجه سالمت رواني را براي وي به ارمغان خواهد آمد .ارضاي نياز به قدرت ،باعث
افزايش جايگاه و شأن اجتماعي ميشود كه اين امر ميتوانـد فوايـد و آثـار مناسـبي را از جنبـههاي
اجتماعي و اقتصادي براي فرد در پي داشته باشد كه نتيجه آن ،افزايش سـالمت روان خواهـد بـود.

بررسی رابطه شدت نيازهاي اساسی در نظریه گالسر با رضایت از زوجيت و

زندگي زناشويي رضايت داشته باشد؛ بهعبارتي آزادي نقطه تمايز انسان با ديگر موجـودات اسـت؛

آزاد بودن و داشتن حس استقالل باعث ميشود كـه رونـد زنـدگي فـرد در اختيـارش باشـد و فـرد
بتواند با آرامش بيشتري براي خود به برنامهريزي ب ردازد كه برنامهريزي دقيـق در كارهـا ،سـالمت
رواني را بهدنبال دارد .در نهايت ارضاي نيازهاي تفـريح و سـرگرمي ميتوانـد سـطح سـرزندگي و
شادابي فرد را افزايش دهد كه در نتيجه بهداشت رواني فرد ارتقا مييابد .ميتوان گفـت كـه علـت
پيشبيني سالمت روان توسط نياز به آزادي اين است كـه اگـر فـرد در زنـدگي احسـاس آزادي و
استقالل كند در پي آن ،نشانگان افسردگي و اضطراب از وي دور خواهـد شـد؛ زيـرا عـدم آزادي
سبب نفرت و خشم ميشود و در ادامه افراد روانپريش ميشوند و درنهايت سالمت رواني فـرد بـه
خطر ميافتد؛ پس رسيدن فرد به سطح مطلوبي از سالمت رواني و بـهعبـارتي رواندرمـاني تـا حـد
امكان آزادساختن وي از قيد و بندها و نشانههاي دروني و بيروني باشد؛ خواه اين نشانهها روانتنـي
باشد ،مثل زخم معده؛ خواه نشانهاي روانشناختي ،مثل خجالت و شرمگيني حاد و باز تا حد امكـان،
آزاد از اجبارها؛ اجبار براي ديوانه كار بودن و اعتياد به آن ،اجبار براي تكـرار عـادات خودشـكنانه
كه افراد آنها را در اوايل كودكي آموختهاند يا اجبارهايي كه پيوسته فرد براي انتخـاب معشـوقي از
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جنس مخالف باعث ميشود همواره ناشاد و يكسره در رنج باشد .پس افـراد بايـد آزاد باشـند تـا از
امكانهاي خود آگاه شـوند وآنهـا را تجربـه كننـد و لـذا توجـه بـه آزادي و ارضـاي ايـن نيـاز بـين
دانشجويان ميتواند تأثيرات زيادي بر مسائل رواني آنان بگذارد.
با توجه به فرضيه فرعي سوم پژوهش ،ميتوان گفت كه بين شدت نيازهـاي اساسـي در نظريـه
گالسر با بهزيستي روانـي دانشـجويان متأهـل رابطـه معنـاداري وجـود دارد .در همـين راسـتا نتـايج
پژوهشهاي شلدون و نميک ( )1112و چن و چانگ ( )1112با نتيجه اين پژوهش همسو است؛ لـذا
اينگونه ميتوان نتيجهگيري كرد كه رسيدن به قدرت ،آزادي ،بقا و ديگر نيازهاي اساسي در فـرد
مستلزم اين است كه رشد و پيشرفت براي فرد مهم و ضروري باشد .اهميت پيشرفت و رفع نيازهاي
اساسي ،زمينهساز افزايش ميزان كيفيت زندگي فرد خواهد بود و همين امر ميتواند تأثيرات مثبتـي
از حيث بهزيستي رواني براي فرد در پي داشته باشد؛ چرا كه رفع نياز بقا باعث ميشود كـه فـرد در
جهت رشد زندگي خود اقدام كند كه در نتيجه بهزيستي روانيش افزايش مييابد .در زمينه نيـاز بـه
عشق و تعلق ،ميزان نگاه مثبـتگرايانـه كـه برگرفتـه از روابـط صـميمي و عاشـقانه اسـت ،افـزايش
مييابد .نياز به قدرت ،فرد را مجبور ميسازد كه به هدفمندي در زندگي ب ردازد و به رشد و ترقـي
خود بيشتر توجه كند .نياز بـه آزادي باعـث افـزايش حـس خودمختـاري و خودكارامـدي در فـرد
ميشود .نياز به تفريح سبب خواهد شد كه فرد بتواند بر وضعيت محيطي تسـلط بيشـتري در جهـت
افزايش ميزان آرامش خود داشته باشد و ميتوان گفت كه علت پيشبيني بهزيسـتي روانـي توسـط
نياز به آزادي و بقا اين است كه فردي كه احساس آزادي ميكند از ميزان اعتماد بـه نفـس زيـادي
بهره ميبرد كه اين ميتواند از نشانههاي بهزيستي رواني باشد .گاهي علت ناديده انگاشتن نيازهـاي
سطح باال ازجمله آزادي ،كه بسيارمهم است ،ميتواند عدم ارضاي نيازهاي سطح پايين باشد؛ زيـرا
آزادي را فقط در همراهي با واقعيات زندگي ميتوان تجربه كرد؛ واقعيـات سـادهاي ماننـد نيـاز بـه
خوراک و آرامش؛ پس رفع نيازهاي بقا سبب ميشود كه توجه فرد به سـطح بـاالتري از نيازهـا از
جمله داشتن روابط سازنده با ديگران ،جستجو در يافتن معنا ،عزت نفـس و جهتگيـري در زنـدگي
معطوف شود كه اين امر زمينهساز بهزيستي رواني خواهد بود.
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