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 چکیده
شـناختی بـا میـانجیگري     روان                نیازهـاي بنیـادین   هـاي شخصـیتی و   اساس ویژگـی  رضامندي زوجیت بربینی               هدف پیش با پژوهش حاضر

آمـوزان   مادران دانش نوع همبستگی بود. جامعۀ آماري پژوهش یک مطالعۀ توصیفی از مادران دختران تیزهوش انجام شد. روان در               سالمت
اي انتخـاب   گیري تصادفی خوشـه  شرکت کردند که با روش نمونه مادر 245این پژوهش  ر تهران بودند. درهوش دورة اول متوسطه شه تیز

رضـامندي زوجیـت    و  می شناختی، سالمت عمو روان               نیازهاي بنیادین  ،هاي شخصیتی نئو این پژوهش مقیاس ویژگی شده بودند. ابزارهاي 
هـاي آزمـون    شـاخص  اسـتفاده از  بـا  AMOSافـزار   وسیله نرم یابی معادالت ساختاري به مدل تحلیل مسیر و استفاده از ها با     بود. داده افروز

کـه از بـین                    هـا نشـان داد        ) تحلیل شـد. یافتـه  RMSEA( ریشۀ دوم میانگین خطاي تقریب )، وCFI( مجذور کاي، شاخص برازش تطبیقی
 داشته اسـت(  رضامندي مادران اثر گرایی به صورت مثبت بر  برون شناسی و رنجورخویی به صورت منفی و وظیفه روان               صفات شخصیتی، 

05/0p< 05/0داشته است( معنادار بر رضامندي مادران اثر شناختی به صورت مثبت و روان               ). نیازهاي بنیادینp<روان به صـورت   ). سالمت
اثـر   رضامندي را به صورت منفـی و  رنجورخویی بر روان                روان اثر                ). سالمت>05/0p( داشته است رضامندي مادران اثر ار برمعناد منفی و

شناختی  روان               روان اثر نیازهاي بنیادین  معنادار میانجیگري کرده بود و سالمت رضامندي را به صورت مثبت و شناسی بر وظیفه برونگرایی و
 ). بـر اسـاس نتـایج مشـخص شـد صـفات شخصـیتی       >05/0p معنـادار میـانجیگري کـرده بـود(     رضامندي را بـه صـورت مثبـت و    بر

شـناختی بـا میـانجیگري     روان               برونگرایـی بـه صـورت مثبـت)، و نیازهـاي بنیـادین        شناسی و رنجورخویی به صورت منفی و وظیفه  (روان
نظرگـرفتن نیازهـاي بنیـادین، صـفات      ایـن حـوزه بـا در    داشته اسـت. بنـابراین، در   رضامندي مادران دختران تیزهوش اثر روان بر سالمت

 مندي زوجیت افزایش یابد. محور نیاز است تا رضایت روان به برنامۀ خانواده سالمت شخصیتی و
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 مقدمه
هـاي ملـی هسـتند و عـدم             هوش سـرمایه        آموزان تیز      دانش 

روانی شـود، لـذا                  هاي         آسیب      تواند موجب           ها می آن       توجه به
ازهــاي هــا و نی            هــایی در حیطــۀ شــناخت ویژگــی        پــژوهش

توانـد گـامی در             هـا مـی   آن       آموزان تیزهوش و خانواده      دانش
شـناس،   روانی شود (حـق                افزایش سالمت و بهداشت      جهت 

ــادي،  ــی و فیروزآب ــري  1390چمن ــی برت ــی یعن ). تیزهوش
ت کـه فـرد را از همسـاالن خـود       شناختی، هوشی و خلّاقیـ

از        نبـوغ برجسـته،   داراي           کان و نوجوانان کند. کود متمایز می
منـد هسـتند و    اي براي دستیابی به موفقیت بهـره       توان بالقوه

ــوزة    ــاوت چشــمگیري در ح ــا همســاالن تف در مقایســه ب
). والـدین کودکـان   1395پیشرفت و موفقیت دارند (افروز، 

ته و سـطح  کشش بیشتري  به تیزهوشـی داشـ              تیزهوش نیز
ارتبـاط، حـل مسـأله،          هـاي          سازگاري باالتري را در مقیاس

هاي عاطفی، کنترل رفتاري و فعالیت عمومی              ها، پاسخ            نقش
ــی ــد نشــان م ــل و  1392(قریشــی،          دهن ــر، ف ). ازنظــر وینت
تـر،          ) مادران کودکـان تیزهـوش، بـاهوش   2000( 1دایستروم
از جمعیـت         تر و خودکفـاتر     تر، مصرتر، مستقل    شناس         وظیفه

تـرجیح      افـراد         ایـن            اند. ضـمناً،       کل زنان تشخیص داده شده
 کـه خودشـان بـراي خـود تصـمیم بگیرنـد؛ خـود                        دادند می

اي نسـبت        تر و حساب شـده     تر بودند و رویکرد دقیق    کنترل
به گروه عادي داشتند. افراد باید در محیطی امـن و محـرك   

هـا،   دهـد تـا توانمنـدي    هـا اجـازه مـی    قرار گیرند که به آن
هاي خـود را شـکوفا کـرده و ارزیـابی      استعدادها و مهارت

ــگ ــد (چــن و جان ــه در                   ). یکــی از عــواملی2010، 2کنن ک
برقراري محیط امن و آرامش در خانواده از اهمیـت بـاالیی   

اسـت.   3مند است، نحوة تعامالت و رضامندي زوجیت بهره
ــوهر از    ــل زن و ش ــامندي متقاب ــت، رض ــامندي زوجی رض

جنســی یکــدیگر و برخــورداري از  –روانــی                هــاي  جاذبــه
روانی در زندگی مشترك                 یتآرامش و امن     بیشترین احساس

 ).1393است (افروز، 
مندي زناشـویی زوجـین را تحـت     عوامل متعددي رضا

روان و  هاي شخصـیتی، سـالمت    دهد. ویژگی می تأثیر قرار 
که بر کیفیـت                   هستند  نیازهاي بنیادین از جمله عوامل مهمی 
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). محققـان  1391اکریان، گذارند (شـ  می روابط زوجین تأثیر 
در  که خصوصیات شخصیتی نیز نقـش مهمـی                   معتقد هستند 

دارنـد (عطـاري، امـان               نتایج منفی یا مثبت روابط زناشـویی 
). در واقـع رابطـۀ   1385الهی فـرد و مهرابـی زاده هنرمنـد،    

 بازناشویی پیوند دو شخصیت است و هر یک از همسران 

ولی، ســبک شخصــیتی، ترکیــب عوامــل    تحــ پیشــینۀ
شناختی و تجربی گوناگون به زندگی مشـترك قـدم                        زیست

). شخصــیت در 1388گذارنــد (محمــدزاده ابراهیمــی،  مــی 
شـناختی و پـردازش اطالعـات،                         فرایندهاي  می  گیرندة تما بر

، 4و آلیوجـا  ازجمله فرایندهاي عالی پردازشی اسـت (بلـنچ  
ها یـا       گرایش    ). شخصیت الگوي نسبتاً پایدار صفات،2009
بخشـد(لطیفیان،   می که به رفتار افراد دوام                  هایی است  ویژگی

شناسـی زوجـین    ). مؤلّفۀ وظیفـه 1393افروز و شهسوارانی، 
زوجیـت اسـت    رضـامندي  بـراي  خـوبی  کننـدة  بینـی  پـیش 

 شخصـیتی  ). همچنـین ویژگـی  1385(عطاري وهمکاران ، 

 زنـدگی  از زوجـین  افزایش رضایت برونگرایی، و مقبولیت

 .)1388دارد (محمدزاده ابراهیمی،             همراه را زناشویی
نارضـایتی زناشـویی بـا     ،پژوهشی هاي     یافته به توجه با 

ــه خلــق افســرده،       ــیاري از هیجانــات منفــی از جمل بس
پـذیري و کـاهش تمـایالت جنسـی همـراه اسـت        تحریک

 6). دســی و ریــان2003، 5(اســتیون، بــیچ، ســویون و گنــی
 کـه                  معتقدنـد  گـري    ) درچهارچوب نظریۀ خودتعیین2002(

 و بهزیسـتی  شناختی بـراي  روان               بنیادین  از نیازهاي حمایت
ــدگی رضــایت ــراد از زن ــۀ  ضــروري اف اســت. در نظری
روانـی                  که ارضاء نیازهـاي                  اند  گري نیز نشان داده   خودتعیین

(خودمختاري، شایسـتگی و ارتبـاط) بـا عملکـرد بهتـر در      
 مراه است. نظریـۀ افراد ه روان               تکالیف، بهزیستی و سالمت

 و هیجـان  انگیـزش،  دربـارة  کالن اي گري، نظریه   خودتعیین
کنـد کـه فراینـدهاي     می  توجه عواملی و به است انسان رشد

 یـا تسـهیل   بازداري ها را مربوط به خودشکوفایی در انسان

 انـواع  را گـري    خـودتعیین  نظریـۀ  اصـلی  کننـد، عناصـر   می 

بنیـادین   نیازهـاي  از اي مجموعـه  بیرونی و -درونی انگیزش
 ها انگیزش نوع این  که زیربناي                 دهد  شناختی تشکیل می روان               

بنیــادین  نیازهــاي .)2004، دسـی و ریـان،   7(بــارد هسـتند 
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 بـا  فعـال  بـه درگیـري   انرژي الزم براي کمک شناختی روان               

کننـد   مـی   فـراهم را  رشد سـالم  و ها مهارت پرورش محیط،
            ها وجـود  انسان می  این نیازها در تما  ).2011(دسی و ریان، 

ــودتنظیمی  ــراي خ ــد و ب ــالمت دارن ــتی و س روان                و بهزیس
نیاز بـه خـود   : ضروري هستند. این نیازها عبارت هستند از

). نیـاز بـه   2002و ارتباط (دسی وریان،  مختاري، شایستگی
، شـامل داشـتن احسـاس انتخـاب در شـروع،      خودمختاري

مـی   ها اسـت. خودمختـاري هنگـا        نگهداري و تنظیم فعالیت
کننـد علـت رفتـار خـود      می که افراد احساس                  افتد  می اتفاق  

هـاي   ارادة مطمـئن در انتخـاب       ها احساس هستند. یعنی آن
لوب هسـتند (فـیالك و   را دارند و قادر به عملکرد مط            خود

). شایستگی عبارت است از نیـاز بـه مـؤثر    2003، 1شلدون
کنندة میل براي به کـاربردن   که بیان                  بودن در تعامل با محیط

هاي  ها در انجام کار، دنبال کردن چالش استعدادها و مهارت
هاست. ارتباط، نیـاز بـه برقـراري     بهینه و تسلط یافتن بر آن

هاي عاطفی بـا دیگـران اسـت. ارتبـاط      ها و دلبستگیپیوند
کـه روابـط میـان                       است. زیرا زمـانی  ساختار انگیزشی مهمی

کند، افـراد وظـایف    می فردي از نیاز افراد به ارتباط حمایت 
پـذیرتر   دهنـد، در برابـر اسـترس انعطـاف     مـی  را بهتر انجام 

دارنـد (ریـو،              ري تـ  شـناختی کـم   شوند و مشکالت روان می 
 برآورده شناختی روان               نیازهاي بنیادین  که                 صورتی ). در1394

 افـراد  در خودارزشـمندي  خـود و  به اعتماد احساس شوند،

 ). 2010(چن و جانگ،  گیرد می  شکل
                بنیـادین هاي پژوهشی، ارضاي  نیازهـاي       یافته بر اساس

 بهزیسـتی بـاالي   و زندگی از رضایت موجب شناختی روان

). در همـین  2006، 2شود (شـلدون، ریـان و ریـس    می  افراد
نیازهـاي بنیـادین    که                  معتقدند اي از پژوهشگران رابطه، عده

 به صـورت  زندگی شناختی ممکن است با رضایت از روان               

، 3باشند(دیسـت، دانیلسـن وسـمدال    داشـته  رابطـه  تقیممسـ 
هــاي بســیار انــدکی بــا تمرکــز بــر روي  پــژوهش ).2012

            هوش وجـود  هاي والدین کودکان تیز خصوصیات و ویژگی
). والدین کودکان تیزهوش ممکـن  2009، 4دارد(آلینا و متیو

است احساس بـار مسـئولیت بیشـتري نسـبت بـه والـدین       

                                                 
1. Filak and Sheldon 
2. Sheldon, Ryan and Reis 
3. Diseth, Danielsen and Samdal 
4. Alina and Matthew 

تواند  می  که                  )،2004، 5ي کنند(هرتزوگ و بننیتکودکان عاد
سبب بروز مشکالتی در کودکان تیز هوش، از جمله توسعۀ 
ناهمزمان سطح انتظارات غیر واقعی والدین و معلمان، بیش 
از حد و به طور نامناسب ستایش کردن پدر و مـادر، عـدم   

ـ   گـروه      اتطبیق بین توانایی و محیط آموزشی و مشـکالت ب
کـه                   ). از آنجـا 2000، 6شـود (پـایفر و اسـتوکینگ     همساالن 

آینـده کـودك خـود     والدین کودکان تیز هـوش نسـبت بـه    
این واقعیـت بـه بهبـود     که                  رود  می بین هستند، انتظار  خوش

شـناختی والـدین کودکـان تیـز هـوش       روان               سطح بهزیستی 
شـناختی،   روان                کـه بـا افـزایش بهزیسـتی                      کمک کنـد، زیـرا  

ــالمت ــو  س ــی  عم ــرار  م ــأثیر ق ــت ت ــزایش     تح ــه، اف گرفت
و برپــذیرش اجتمــاعی،  )2005، 7یابــد(کارور و شــایر مــی

داشــتن روابــط بــا افــراد، صــمیمیت، احســاس کارآمــدي،  
هـاي مثبـت،    زوجیت، هیجـان  رضایت از زندگی، رضامندي
هـاي   منـدي از جایگـاه   و بهـره  نبود افسـردگی و اضـطراب   

، 8دارد(مـایرز ،گامسـت وگـوارین              سـزایی  اجتماعی سهم بـه 
2006.( 
هاي  هاي انجام شده در زمینۀ ویژگی با توجه به بررسی 

ــامندي    ــناختی، رض ــادین روان ش ــاي بنی ــیتی، نیازه شخص
آمـوزان تیزهـوش بـا     دران دانـش روان ما               زوجیت و سالمت

هاي اندکی مواجه هسـتیم، بیشـتر مطالعـات انجـام      پژوهش
هـاي شخصـیتی  یـا نیازهـاي      شده بـراي بررسـی ویژگـی   

اي  تـر مطالعـه   آموزان تیزهوش انجام شده اسـت. کـم   دانش
هــاي شخصــیتی، نیازهــاي بنیــادین  طــور ویــژه ویژگــی بــه

روان مـادران                  یـت و سـالمت  زوج  شناختی، رضامندي روان               
کـه                   آموزان تیزهوش را بررسی کرده است. پس چیزي دانش

این حوزه را آشکار  این مطالعه و خالء پژوهشی در  اهمیت 
هاي شخصیتی، نیازهـاي   بینی و بررسی ویژگی              کند، پیش می 

روان                زوجیـت و سـالمت    ، رضـامندي شـناختی  روان               بنیادین 
آموزان تیزهوش است. با توجه به موارد مطرح  مادران دانش

بینـی                کـه بـه پـیش                     ایـن اسـت   شده، هدف پژوهش حاضر 
هـاي شخصـیتی و    زوجیـت بـر اسـاس ویژگـی     رضامندي 

روان در                با میانجیگري سالمتشناختی  روان               نیازهاي بنیادین 
 مادران دختران تیزهوش اقدام کند.

                                                 
5. Herzog and Benneit 
6. Pfeiffer and Stocking 
7. Carver and Scheier 
8. Mayers, Gamest and Goarin 
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 روش
پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی از نوع همبسـتگی از    

بـه طـور خـاص     )،SEM(یابی معادالت ساختاري نوع مدل
ــه  اي از  معــادالت ســاختاري رگرســیون ســاختاري (آمیخت

رویکرد مبتنـی   این  روش تحلیل مسیر و تحلیل عاملی) بود.
است،  AMOS) بر اساس نرم افزار  CBSEMبر کواریانس(

این رویکرد ضرایب مسیرها، بارهاي عاملی با استفاده از  در 
به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس کواریانس مبتنـی بـر   
نمونه و مـاتریس کواریـانس مبتنـی بـر مـدل تخمـین زده       

آمـوزان   دانـش  این پژوهش را مادران شود. جامعۀ آماري  می
 1395 -96تیز هوش دورة اول متوسطه شهر تهران در سال 

مـادر از جامعـۀ مـذکور بـه عنـوان       245داد. که  می تشکیل 
 8اي از مـدارس تیزهـوش    نمونه به روش تصادفی خوشـه 

هـا بـه لحـاظ وضـعیت          منطقه تهران  انتخاب شد. آزمودنی
سـن   اجتماعی در حـد متوسـطی قـرار داشـتند.     اقتصادي و

(دختــر) و  سـال)، جنســیت فرزنـدان   47 - 34( مـادران 
همچنین میـزان تحصـیالت مـادران (دیـپلم تـا دکتـري) از       
معیارهاي ورود به پژوهش بود و عدم زندگی بـا همسـر و   

هـاي خـروج از    و نداشتن دختر تیزهوش از مالك  فرزندان
آموزان  دانش که                 گرفته شد. الزم به ذکر است   پژوهش در نظر

تیزهوش در مقطع اول متوسطه مشغول به تحصـیل بودنـد.   
آوري اطالعات از ابزارهـاي زیـر اسـتفاده شـده      براي جمع

 است.
این پرسشـنامه را   :1پرسشنامه صفات شخصیت نئو-1

 5داراي            ایـن ابـزار     انـد.  ) ساخته1992( 2کاستا و مک کري
گرایی، پذیرش، سازگاري و  خویی، برونرنجور مؤلّفۀ روان              

 12گویـه ( هربعـد    60کـه در مجمـوع                    شناسی است  وظیفه
این پرسشنامه پاسخ هر گویه با اسـتفاده از    دارد. در            گویه )

گـذاري   اي لیکرت از یـک تـا پـنج نمـره     مقیاس پنج درجه
هـاي سـازنده    یههاي گو شود و نمره ابعاد با مجموع نمره می 

آید. هر چه نمرة آزمودنی در یـک بعـد    دست می آن بعد به
داراي آن ویژگــی اســت.            بیشــتر باشــد بــه میــزان بیشــتري 

روان                               ) پایـایی ابعـاد   2013( کوزاکو، سافین و عبـدل رحـیم  
گرایـی، پـذیرش، سـازگاري و وظیفـه      رنجورخویی، بـرون 

، 81/0، 89/0را با روش آلفاي کرونباخ بـه ترتیـب   شناسی 
                                                 
1. NEO-FFI 
2. Costa and Mc Crae 

ــزارش کردنــد. همچنــین شــکري،     88/0، 83/0، 79/0 گ
) پایـایی ابعـاد مـذکور را بـا     1387دانشورپور و عسـکري( 

، 80/0، 75/0، 83/0روش آلفـــاي کرونبـــاخ بـــه ترتیـــب 
هـا روایـی پرسشـنامه را بـا      گزارش کردنـد. آن  79/0،79/0

کـه هـر پـنج                     گزارش کردند  روش تحلیل عاملی محاسبه و
 عامل برازش قابل قبولی داشت.

پرسشــنامۀ  :3پرسشــنامه رضــامندي زوجیــت افــروز-2
  تهیه و تنظـیم کـرد.   1390رضامندي زوجیت را افروز در سال 

و بـا هـدف بررسـی و ارزیـابی      دارد           گویـه   51این پرسشـنامه  
ایرانــی  فرهنــگ جامعــۀ میــزان رضــامندي در همســران بــراي 

اي(  طراحی شد و سـپس قـدرتی، افـروز، پاشـا شـریفی و اژه     
) آن را هنجاریابی کردند. در هر گویه، محتـوایی مربـوط   1388

ــت    ــامندي زوجی ــه رض ــودنی        ب ــت. از آزم ــده اس ــه ش ارائ
اي (کـامالً   شود تا در قالب طیف لیکرت چهارگزینه می خواسته 
) دربارة رضامندي 4مالً موافقو کا 3، موافق2، مخالف1مخالف

این آزمـون نمـرة بیشـتري     زوجیت پاسخ بدهد. هرچه فرد در 
زوجیت باالتر است. تنـاوب   دهندة رضامندي  کسب کند، نشان

منظور بررسی روایـی محتـوایی    است. به 204و  51ها بین  نمره
شناس و مشاور با درجۀ دکترا در زمینـۀ   روان               هشت متخصص 

اور خانواده و ازدواج، پرسشنامه را بررسی و مطالعه کردند. مش
سپس در یک مطالعۀ مقـدماتی نظیـر بیسـت زوج، قابـل فهـم      

ها در نهایـت   بودن سؤاالت بررسی شد و بعد از اعمال نظر آن
منظور روایی سازة مقیـاس رضـامندي    سؤال انتخاب شد. به 51

 3/0ر از تـ  همسران با اسـتفاده از روش تحلیـل عـاملی بـزرگ    
درصــد از  53کــه در مجمــوع حــدود                   دســت آمــده اســت بــه

ایـن ده مؤلّفـه عبـارت      کردنـد.  می واریانس کل آزمون را تبیین 
رضامندي عـاطفی (احساسـی)، رضـامندي تعـاملی،      :هستند از

-رضامندي نگرشی، رضـامندي رفتـاري، رضـامندي حمـایتی    
گشـایی،   ندي مشـکل اندیشـی، رضـام   اجتماعی، رضامندي هـم 

رضـامندي شخصــیتی، رضـامندي فرزنــدپروري و رضــامندي   
اندیشی. ضریب قابلیت اعتماد کـل مقیـاس رضـامندي     مطلوب

کـه                    زوجیت افروز به شیوة آلفاي کرونباخ محاسبه شـده اسـت  
دهندة قابلیت اعتماد کل مقیاس بـوده اسـت.    نشان 95/0معادل 

هـاي   این مقیـاس بـا نمـره    زوجین در  هاي روایی همزمان نمره
معنـادار بـوده   » رضامندي زناشـویی انـریچ  «ها در پرسشنامۀ  آن

                                                 
3. Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS) 
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پور، ضـمیري،   (عسکري، حیدري، نادري، مرعشیان، نقی است
1388.( 
: پرسشـنامۀ سـالمت   1پرسشنامۀ سـالمت عمـومی  -3
 28کـه                    اند  ساخته 1972را گلدبرگ و هیلر در سال   می عمو

کـه عبـارت هسـتند از:                      خرده مقیاس فرعی دارد 4سؤال و 
عالئم جسمانی، اضطراب، نقـص در عملکـرد اجتمـاعی و    

 28سـؤال اسـت از    7داراي             افسردگی. هـر خـرده مقیـاس   
مربـوط بـه مقیـاس عالئـم      7 - 1عبارت پرسشنامه مـوارد  

سـی کـرده و   اضطراب را برر 14 - 8جسمانی است. موارد 
مربوط به نقص در عملکرد اجتماعی است.  21 - 15موارد 

کنــد.  افســردگی را ارزیــابی مــی 28 - 22همچنــین مــوارد 
) است. 3( –) 0گذاري آن بر اساس مقیاس لیکرت از ( نمره

هـا از       روان گلدبرگ و هیلر، دامنۀ نمره               در پرسشنامۀ سالمت
به باال در هر خـرده مقیـاس    6کسب نمرة  .) بود84( –) 0(

کنندة عالئم مرضی  ها بیان     به باال در مجموع نمره 22و نمرة 
). روایـی و پایـایی   1380(کاویانی، موسوي و محـیط،   است

 83/0و 89/0) بـه ترتیـب   1992این پرسشنامه را گلـدبرگ(  
  ). در1389گزارش کرده اسـت(امانی، برجعلـی وسـهرابی،    

) 1387کهـانی و ظفـر (                   یعقـوبی، قائـدي، امیـدي،    ایران نیز
و روایـی خـرده    88/0آزمـایی  پایایی آن را با استفاده از بـاز 

 گزارش کردند.   55/0هاي آن را  مقیاس
این مقیـاس را گاردیـا،   : 2پرسشنامۀ نیازهاي بنیادي-4

ن احسـاس  کـه میـزا                    اند، ساخته 2000دسی و رایان در سال
حمایت از نیازهاي خودمختـاري، شایسـتگی و ارتبـاط بـا     

                  دارد           سؤال  21سنجد. مقیاس مذکور  می ها را      دیگر آزمودنی
اي لیکرت درجه بندي شـده   که بر اساس مقیاس پنج درجه

، 3، تاحـدودي درسـت   2، نادرسـت  1 است(کامالً نادرست
گـذاري در   این شـیوة نمـره   ). اما  5ت ، کامالً درس4درست 

 20، 19، 18، 16، 15، 11، 7، 4، 3هـــاي  مـــورد ســـؤال 
 147و حـداکثر   21معکوس اسـت. حـداقل امتیـاز ممکـن     

کنندة پایین بودن سـطح   بیان 42 - 21خواهد بود. نمرة بین 
کننـدة   بیـان  105 - 42روانـی، نمـرة بـین                   نیازهاي بنیـادین  

روانی و نمرة بـاالتر از                  ن سطح نیازهاي بنیادینمتوسط بود
روانی در فرد                کنندة باال بودن سطح نیازهاي بنیادي  بیان 105

نیازهاي شایستگی  19، 15، 13، 10، 5، 3هاي   است. سؤال
                                                 
1. General Health Questionnaire 
2. Basic Need Satisfaction in General 

نیازهــــاي  20، 17، 14، 11، 8، 4، 1هــــاي  و  ســــؤال
ــؤال  ــاري و س ــاي  خودمخت  21، 18، 16، 12، 9، 7، 6، 2ه

دهنـد. بـراي مشـخص کـردن      می نیازهاي ارتباطی را نشان 
اعتبار مقیاس از روش آلفاي کرونباخ  استفاده شد، ضـریب  

کـه ابـزار                    دسـت آمـده حـاکی از آن اسـت      بـه 805/0اعتبار 
داراي اعتبار باالیی است. همچنـین ضـرایب اعتبـار               مذکور 

ــراي شای ــتگی ب ــاري 745/0س ــاط 703/0، خودمخت و ارتب
از طریق تحلیـل عامـل اکتشـافی بـه روش تحلیـل       645/0

ایــن مقیــاس در  ایــران  ). در 2005اســت(کالین،  هــا      مؤلّفــه
ایرانی اجرا شده و از روایی   دانشجویان هاي مدیران و نمونه

ي کرونبـاخ  که آلفا                 مند است به طوري و پایایی مطلوبی بهره
ــین  ــت  79/0 - 74/0ب ــان اس ــابی و   در نوس ــومن، کت (ه

 ).  1391بشردوست، 
 اخـذ مجـوز از   همـاهنگی و  براي اجراي پژوهش پس از

پـرورش کـل تهـران و بـا اسـتفاده از روش       سازمان آموزش و
بـین کلیـۀ مـدارس دخترانـه      اي از گیري تصادفی خوشـه  نمونه

رسـه بـه تصـادف    مد 8تیزهوش دورة اول متوسطه شهر تهران 
هر مدرسه چند کالس اول متوسطه بـه   انتخاب شد و سپس از

هـاي   آمـوزان کـالس   تصادف انتخاب شد و کلیۀ مادران دانـش 
توافق آگاهانـه بـراي شـرکت     منتخب پس از جلب همکاري و
هـا بـه        که در انتخـاب آزمـودنی                    در پژوهش وارد مطالعه شدند

وج از پژوهش توجه شد. در مرحلۀ بعد، معیارهاي ورود و خر
ضـرورت پـژوهش بـراي مـدیران محتـرم مـدارس        اهمیت و

در  آمـوزان تیزهـوش تشـریح شـد.     تیزهوش و مـادران دانـش  
شـد     ها یا مادران منتخب تشکیل      که با حضور آزمودنی                 اي جلسه

هـا خواسـته شـد تـا      اهمیت پژوهش از آن ضمن بیان هدف و
نامۀ کتبی براي شـرکت در پـژوهش را تکمیـل کننـد.      ایترض

هـاي شخصـیتی، مقیـاس     سپس مادران منتخب مقیاس ویژگی
 شناختی، مقیـاس رضـامندي زوجیـت و    روان               نیازهاي بنیادین 

کـه                    شایان ذکر اسـت  را تکمیل کردند. می  عمو  مقیاس سالمت
اجرا شد. همچنین، فاصـلۀ زمـانی   هر پرسشنامه در یک مرحله 

اي بعد از اجـراي هـر پرسشـنامه بـراي اسـتراحت در       ده دقیقه
هـاي پـژوهش بـا اسـتفاده از روش آمـاري       گرفته شد. داده   نظر

ــیر و  ــل مس ــدل تحلی ــرم    م ــاختاري در ن ــادالت س ــابی مع ی
 تحلیل شد.  AMOSافزار
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 ها     یافته
ایـن   اساسـی   گیري سـؤال  در مدل اندازهگیري:  مدل اندازه

ها، بـراي سـنجش متغیرهـاي         گر آیا هر یک از نشان  که                 بود 
ایـن   مکنون متناظر خود توان الزم را دارند؟ براي پاسخ بـه  

  AMOSافـزار   سؤال تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم
گرفتـه شـد.  ارزیـابی       ) به کارML(و برآورد بیشینه احتمال 

گیـري   اي برازندگی حاصل از تحلیل مدل انـدازه ه شاخص
نشان داد اگرچه مطابق با انتظار مجذورکاي (که نسـبت بـه   

معنــادار و  01/0حجــم نمونــه حســاس اســت) در ســطح  
 ،p   >01/0ها است(     دهندة برازش ضعیف مدل با داده نشان

77/230=  )116 = df  ،245N= (2  ــود ــا وج ــن  ). ب ای
( 1/989برابـر بـا  ) df2/کاي نرم شده (هاي مجذور     شاخص

تـر   ) معتقد است مجذور کاي نرم شده کوچـک 2003( گیلز

هاسـت).       کننـدة بـرازش قابـل قبـول مـدل بـا داده       بیان 3از 
(کالیـن،   0/963) برابـر بـا   CFIتطبیقی (شاخص برازندگی 

کنندة بـرازش قابـل    بیان09/0تر  بزرگ CFI) معتقدند 2005
) GFIشـاخص نکـویی بـرازش (    هاست)،     قبول مدل با داده

تــر  بــزرگ GFI) معتقدنــد 2005(کالیــن (0/906برابــر بــا 
هاسـت) و       کنندة برازش قابـل قبـول مـدل بـا داده     بیان09/0

ــب     ــذورات تقری ــانگین مج ــاي می ــۀ خط ــاخص ریش  ش
)RMSEA ــا ــر ب ــود064/0) براب ــد 2005ن ((کالیب ) معتقدن

RMSEA کنندة بـرازش قابـل قبـول     بیان 08/0تر از  کوچک
هـاي   ترتیـب بـر اسـاس شـاخص     . بدینهاست)     مدل با داده

برازندگی حاصل از تحلیل عاملی تأییدي در ارزیـابی مـدل   
کـه متغیرهـاي                    گیـري شـد    گیري پژوهش چنین نتیجه اندازه

ــدازه مشــاهده شــده احتمــاالً از ــوان الزم بــراي ان گیــري  ت
 متغیرهاي مکنون متناظر خود  

 گیري پژوهش در تحلیل عاملی تأییديپارامترهاي مدل اندازه .1جدول
 نسبت بحرانی خطاي استاندارد (β)بارعاملی استاندارد  )bبار عاملی  استاندارد نشده ( گر نشان -متغیرهاي مکنون

اي
ازه

نی
               

وان
ر

                     
تی
اخ
شن

 

   839/0 1 شایستگی

 026/10** 115/0 677/0 157/1 خودمختاري
 661/10** 064/0 725/0 682/0 ارتباط

ضا
ر

 
دي

من
 

   828/0 1 عاطفی 

 267/12** 060/0 805/0 916/0 تعاملی 
 166/18** 065/0 896/0 184/1 نگرشی 
 365/18** 096/0 902/0 755/1 رفتاري

 734/16** 057/0 910/0 946/0 اجتماعی –حمایتی 
 349/15** 038/0 808/0 590/0 هم اندیشی
 827/16** 046/0 856/0 769/0 حل مسأله
 648/14** 037/0 783/0 548/0 منشی 

 608/15** 036/0 817/0 556/0 فرزند پروري
 315/15** 042/0 807/0 651/0 مطلوب اندیشی

ت
الم
س

               
وان

ر
 

   789/0 1  عالئم جسمانی

 114/13** 107/0 865/0 407/1 اضطراب و اختالل خواب
 379/5** 117/0 363/0 631/0 کارکرداجتماعی
 437/10** 060/0 674/0 628/0 عالئم افسردگی

هــاي عــاملی اســتاندارد  بــار 1منــد هســتند. جــدول  بهــره 
)، خطاي اسـتاندارد و  βبار عاملی استاندارد شده( )،bنشده(

نسبت  بحرانی را براي هر یـک از نشـانگرهاي متغیرهـاي    
شناختی، رضامندي و سـالمت   مکنون نیازهاي بنیادین روان

 دهد. روان نشان می

وط به سه نشانگر نکته: بارهاي عاملی استاندار نشده مرب
نیاز به شایستگی، رضامندي عاطفی و عالئـم جسـمانی بـا    

تثبیت شـده؛ بنـابراین، خطـاي اسـتاندارد و نسـبت       1 عدد
که                  دهد  می نشان  1جدول ها محاسبه نشده است. بحرانی آن

اسـت.  32/0بارهاي عاملی استاندارد همۀ نشانگرها باالتر از 
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 32/0تر از  ک، بارهاي عاملی پایینطبق دیدگاه تاباچین
ــده و   ــوب ش ــعیف محس ــی ض ــین   م ــت چن ــوان گف ت

نشانگرهایی براي سنجش متغیر مکنون خـود تـوان الزم را   
ــد ــدل،   ندارن ــگ و فی ــدول  2007(تاباچین ــاس ج  1). براس
ترین بار عاملی متعلـق بـه نشـانگر کـارکرد اجتمـاعی        پایین

الترین بـار عـاملی متعلـق بـه     ) و باβ=363/0روان (               سالمت
). با β=910/0اجتماعی است(  –نشانگر رضامندي حمایتی 

توان گفت همۀ نشانگرها، براي  می  1استناد به نتایج جدول 
 گیري متغیرهاي مکنون خود توان الزم را دارند.                     اندازه

 

 هاي استاندارد هاي آن با استفاده از داده     گیري پژوهش و پارامتر                    مدل اندازه. 2شکل

 
پس از اطمینـان از تـوان نشـانگرها    آزمون مدل ساختاري: 

گیري متغیرهاي مکنون، مدل ساختاري پژوهش با  در اندازه
سـاختاري آزمـون شـد.    یابی معادالت  استفاده از روش مدل

کـه صـفات                     ) چنان فرض شده است 3این مدل (شکل  در 
ــادین   ــه همــراه نیازهــاي بنی ــا                      روان               شخصــیت ب شــناختی ب

روان بــر رضــامندي مــادران دختــران                میــانجیگري ســالمت
هاي برازندگی حاصل از  شاخصدارد. بررسی            تیزهوش اثر 

،  که منطبق بر انتظار                  آزمون مدل ساختاري پژوهش نشان داد
دست آمـده نشـان از عـدم بـرازش مـدل بـا        مجذورکاي به

 =p،  028/393=  )186 = df  ،245N   >01/0( دارد           ها  داده



 روان درمادران دختران تیزهوش شناختی با میانجیگري سالمت روان                هاي شخصیتی و نیازهاي بنیادین بینی رضامندي زوجیت براساس ویژگی              پیش
 

 1396زمستان )، 25، (4 ة،  شمار8، سال ییاستثنا توانمندسازي کودکان نشریۀ  | 88

اما به دلیل حساسیت شاخص مجذورکاي بـه حجـم   ) .2)
هاي برازندگی بررسی و مشاهده شـد   نمونه، دیگر شاخص

هاي برازندگی از بـرازش قابـل قبـول مـدل      که آن شاخص                 
ــا داده ــاختاري بـ ــاي  سـ ــت     هـ ــده حمایـ ــردآوري شـ گـ

و  df2 ،943/0 =CFI،903/0 =GFI/=11/2کنـــــد( مـــــی 
068/0 =RMSEA (. گیـري شـد   بر این اساس چنین نتیجه                  

گـردآوري شـده       هـاي  که مدل سـاختاري پـژوهش بـا داده   

و چنین  فرضیۀ اول پژوهش تأییددارد. بدین ترتیب            برازش 
صفات شخصیت بـه  «پژوهش می  که مدل مفهو                 استنباط شد 

ــادین   ــاي بنی ــراه نیازه ــانجیگري                        روان               هم ــا می ــناختی ب ش
» دارد           روان بر رضامندي مادران دختران تیزهوش اثر                سالمت
ضـرایب   3دارد. جـدول             ده برازش گردآوري ش   هاي  با داده

مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهاي پـژوهش در  
 دهد.  می مدل ساختاري را نشان 

 ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهاي پژوهش در مدل ساختاري. 3جدول
 سطح معناداري B S.E Β مسیرها

کل
ثر 
ا

 

 004/0 -239/0 030/0 -100/0 رضامندي  روان رنجورخویی
 070/0 152/0 038/0 068/0 رضامندي  برونگرایی
 641/0 025/0 039/0 018/0 رضامندي   گشودگی

 185/0 077/0 032/0 043/0 رضامندي    توافق پذیري
 001/0 229/0 034/0 109/0 رضامندي   وظیفه شناسی

 042/0 172/0 045/0 092/0 رضامندي   شناختی                     روان               نیازهاي

قیم
مست

ثر 
ا

 

 391/0 -106/0 045/0 -044/0 رضامندي  روان رنجورخویی
 443/0 073/0 041/0 033/0 رضامندي  برونگرایی
 494/0 037/0 040/0 027/0 رضامندي   گشودگی

 180/0 080/0 032/0 044/0 رضامندي    توافق پذیري
 021/0 183/0 035/0 087/0 رضامندي   وظیفه شناسی

 401/0 093/0 065/0 050/0 رضامندي   شناختی                     روان               نیازهاي
 001/0 420/0 019/0 119/0 روان               سالمت  روان رنجورخویی

 005/0 -251/0 025/0 -076/0 روان               سالمت  برونگرایی
 365/0 037/0 021/0 018/0 روان               سالمت   گشودگی

 862/0 008/0 020/0 003/0 روان               سالمت    توافق پذیري
 033/0 -146/0 021/0 -047/0 روان               سالمت   وظیفه شناسی

 011/0 -250/0 040/0 -090/0 روان               سالمت   شناختی                     روان               نیازهاي
 028/0 -316/0 311/0 -468/0 رضامندي   روان               سالمت

قیم
ست
ر م
رغی

اث
 

 028/0 -133/0 038/0 -055/0 رضامندي  روان رنجورخویی
 032/0 080/0 024/0 036/0 رضامندي  برونگرایی
 380/0 -012/0 015/0 -009/0 رضامندي   گشودگی

 864/0 -003/0 012/0 -001/0 رضامندي    توافق پذیري
 059/0 046/0 019/0 022/0 رضامندي   وظیفه شناسی

 039/0 079/0 035/0 042/0 رضامندي   شناختی                     روان               نیازهاي
01/0 P**< 

بـه   3هاي دوم تا ششم براساس جدول  نتیجۀ آزمون فرضیه
 قرار زیر است.

ــر    ــر هــر یــک از صــفات شخصــیت ب فرضــیۀ دوم: اث
 رضامندي مادران دختران تیزهوش معنادار است.  

کـه اثـر کـل (مجمـوع اثـرات                       دهـد   می نشان  3جدول 

روان رنجورخـویی بـر رضـامندي                    مستقیم و غیر مسـتقیم) 
شناسـی بـر    ) و اثر کل وظیفهP  ،239/0-=β >01/0منفی (

 01/0) و در سـطح  P  ،229/0=β >01/0رضامندي مثبت (
معنادار است. اگر چه اثر کل برونگرایـی بـر رضـامندي در    

معنادار نبـود، در مقابـل اثـر مـذکور در سـطح       05/0سطح 



 اکبر ارجمندنیا علی، خدیجه ابوالمعالی، زاده مرجان علی
 

  89  |  1396زمستان )، 25، (4 ة،  شمار8، سال ییاستثنا توانمندسازي کودکان نشریۀ

  P =07/0که خود یافتۀ ارزشمندي اسـت(                  معنادار بود  07/0
،152/0=βکـه اثـرات کـل صـفات                       ). الزم به توضیح است

 05/0توافـق پـذیري بـر رضـامندي در سـطح       گشودگی و
 معنادار نبود.

گیـري   بدین ترتیب در آزمون فرضیۀ دوم چنین نتیجـه  
روان رنجورخـویی بـه                   کـه از بـین صـفات شخصـیت                     شد 

اغماض برونگرایی  صورت منفی و وظیفه شناسی و با کمی 
ان تیزهـوش  به صورت مثبت بـر رضـامندي مـادران دختـر    

 دارد.            اثر
ــادین     ــاي بنی ــون نیازه ــر مکن ــر متغی ــوم: اث ــیۀ س فرض

شناختی بر رضامندي مادران دختران تیزهوش معنـادار                       روان               
که اثر کـل                    دهد می نشان  3رائه شده در جدول    است. نتایج ا

شـناختی بـر رضـامندي مثبـت و در                          روان               نیازهاي بنیـادین  
). بــدین P  ،172/0=β >05/0معنــادار اســت( 05/0ســطح 

کـه                    گیـري شـد   ترتیب در آزمون فرضیۀ سوم چنـین نتیجـه  
ار بـر  شناختی به صورت مثبت و معناد                     روان               نیازهاي بنیادین 

 دارد.            رضامندي مادران دختران تیزهوش اثر 
ــر مکنــون ســالمت  ــر متغی ــر                فرضــیۀ چهــارم: اث روان ب

 3رضامندي مادران دختران تیزهوش معنادار است. جـدول  
روان بـر رضـامندي مـادران                   کـه اثـر سـالمت                    دهد  می نشان 

ــران تیزهـــوش ــادار  05/0منفـــی و در ســـطح  دختـ معنـ
ــون  P  ،316/0-=β >05/0اســت( ــب در آزم ــدین ترتی ). ب

روان بـه                 کـه سـالمت                    گیري شـد                     فرضیۀ چهارم: چنین نتیجه
صــورت منفــی و معنــادار بــر رضــامندي مــادران دختــران 

 دارد.            تیزهوش اثر
ــنجم:  ــیۀ پ ــانجیگري     فرض ــا می ــیت ب ــفات شخص ص

دارد.            روان بر رضامندي مادران دختران تیزهوش اثر                سالمت
روان                 اثـر غیـر مسـتقیم صـفت     3منطبق بـر نتـایج جـدول    

ــر رضــامندي منفــی (   P >05/0رنجورخــویی شخصــیت ب
،133/0-=β     و اثر غیر مسـتقیم برونگرایـی بـر رضـامندي (
ــت (مث ــطح P  ،080/0=β >05/0ب ــادار  05/0) و در س معن

شناسی بر رضامندي در  است. اگر چه اثر غیر مستقیم وظیفه
این اثر مـذکور در سـطح    معنادار نبود، با وجود  05/0سطح 

 =059/0که خود یافتۀ ارزشمندي اسـت(                   معنادار بود 059/0
P  ،046/0=βیۀ پنجم چنـین  ). بدین ترتیب در آزمون فرض

که از بین صفات شخصیت اثر غیر مسـتقیم                    گیري شد                    نتیجه
اغمـــاض  روان رنجورخـــویی، برونگرایـــی و بـــا کمـــی                

شناسی بر رضامندي مادران دختران تیزهوش معنـادار    وظیفه
ــابراین،  اســت. ــر                تــوان گفــت ســالمت مــی بن روان                روان اث

ــر   رنجورخــویی بــر رضــامندي را بــه صــورت منفــی و اث
شناسی بر رضامندي را به صورت مثبت  برونگرایی و وظیفه

 کند.   می و معنادار میانجیگري 
ــادین    ــاي بنی ــم: نیازه ــیۀ شش ــا   روان               فرض ــناختی ب ش

زوجیــت مــادران  روان بــر رضـامندي                میـانجیگري ســالمت 
اثـر غیـر    3دارد. بـر اسـاس جـدول               دختران تیزهوش اثـر  

شناختی بر رضامندي زوجیت  روان               مستقیم نیازهاي بنیادین 
  P >05/0معنــــادار اســــت( 05/0مثبــــت و در ســــطح 

،079/0=β     بدین ترتیب در آزمـون فرضـیۀ ششـم چنـین .(
شناختی بـر   روان               که اثر غیر مستقیم نیازهاي                   دگیري ش                    نتیجه

رضامندي زوجیت مادران دختران تیزهوش معنـادار اسـت.   
روان اثـر نیازهـاي بنیـادین                   توان گفت سـالمت  می بنابراین، 

شناختی بر رضامندي زوجیت را بـه صـورت مثبـت و     روان               
مدل ساختاري پژوهش  4کند. شکل  می ادار میانجیگري معن

در تبیــین اثــر صــفات شخصــیت و نیازهــاي بنیــادین      
شناختی بر رضامندي زوجیت مادران دختران بـاهوش   روان               

 دهد. می روان نشان                نقش میانجیگر سالمت  را براساس



 روان درمادران دختران تیزهوش شناختی با میانجیگري سالمت روان                هاي شخصیتی و نیازهاي بنیادین بینی رضامندي زوجیت براساس ویژگی              پیش
 

 1396زمستان )، 25، (4 ة،  شمار8، سال ییاستثنا توانمندسازي کودکان نشریۀ  | 90

 

شناختی بر رضامندي زوجیت مادران دختران باهوش بر                      روان               . مدل ساختاري پژوهش در تبیین اثر صفات شخصیت و نیازهاي بنیادین4 شکل
 روان               اساس نقش میانجیگر سالمت

 گیري                    بحث و نتیجه
بینـی رضـامندي زوجیـت بـر                   پیشپژوهش حاضر با هدف 

هـــاي شخصـــیتی و نیازهـــاي بنیـــادین  اســـاس ویژگـــی
روان در مادران دختـران                 شناختی با میانجیگري سالمت روان               

تیزهوش در شهر تهران انجام شد. نتایج حاصل از بررسـی  
که صفات شخصـیت بـه                    این بر فرضیۀ اصلی پژوهش مبنی 
ــادین   ــاي بنی ــراه نیازه ــانجیگري                        روان               هم ــا می ــناختی ب ش

روان بر رضامندي زوجیت مادران دختران تیزهوش                سالمت
بـه همـراه   که صفات شخصـیت                   کنندة آن بود  دارد، بیان           اثر 

روان بر                شناختی با میانجیگري سالمت                     روان               نیازهاي بنیادین 
ایـن   دارد.            رضامندي زوجیت مادران دختران تیزهـوش اثـر   

پـور، مـرادزاده    هـاي خـادمی، ولـی    یافته با نتـایج پـژوهش  
ت، هوشمند، رضـازاده  )، بشار1393خراسانی و نیشابوري ( 

ــانی ( ــمیت ( 1395و لواس ــالیس و اس ــاو، ب )، 2011)، رنش
)، 2013)، تیـان چـن و هـوبنر (   2012دیست و همکـاران ( 

 همسو است. ) 2009( ، برایانت)2011دسی و ریان (
                  توان عنوان کـرد  می این یافتۀ پژوهش   در تبیین احتمالی

روانـی، ارضـاء نیازهـاي                   که در یک ازدواج، میزان سـالمت 

هاي شخصیتی تأثیر فراوانی بر رضـامندي   بنیادین و ویژگی
ــت آن ــا  زوجی ــین             ه ــاي تعی ــان متغیره ــدة  دارد. از می کنن

روان، افسردگی و اضـطراب، عوامـل تـأثیر گـذاري                    سالمت
ایـن اخـتالالت،    بـه  که ابتالي هـر یـک از زوجـین                     هستند 

ها،      کند. همچنین، اختالف می ها را مختل  روابط زناشویی آن
هاي زوجین نه تنها باعث کـاهش   ها و نارضایتی     ناسازگاري

ــی همســران (شــلدون،                 و بهداشــت  ســالمت جســمی روان
ها (بشارت وهمکـاران،   شناختی آن روان                )، درماندگی2006
ــدادادي زاده،  1395 ــدپور و خ ــی، اس ــردگی (بخش ) و افس
شود، بلکه بـه احسـاس تنهـایی، پـوچی، عـزّت       می ) 1386

نفـــس پـــایین، دشـــواري در انجـــام وظـــایف والـــدینی 
) و اخـتالل در روابـط و عملکـرد اجتمـاعی     2011(فونک،

ــري،  مــی همســران نیــز  ). نارضــایتی 1393انجامــد (خلعتب
هـا   الت را در فرزنـدان آن زناشویی، طیف وسیعی از اخـتال 

تـوان بـه افسـردگی،     مـی  کنـد کـه از آن میـان     می ایجاد  نیز 
گیـري، ضـعف در شایسـتگی اجتمـاعی، ضـعف در                          گوشه

عملکرد تحصیلی و مشکالت ارتباطی اشاره کرد (برایانـت،  
شناختی، با بهزیسـتی،                       روان               ). ارضاي نیازهاي بنیادین 2009

)، آرزوهــا (  2006رضـایت زناشـویی (میـرز و همکـاران،     
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)، و حرمـت خـود رابطـۀ مثبـت و بـا      2009رایان و دسی، 
) رابطـۀ منفـی   2001افسردگی و اضطراب (دسـی وریـان،   

ــین،             ــین  تــرین پــیش  روان رنجورخــویی مهــم               دارد. همچن ب
). بـا توجـه بـه    2010ست (شاکلفورد ناخشنودي زناشویی ا

هاي شخصـیتی،   رسد ویژگی می مطالب مطرح شده، به نظر 
روان و رضـامندي                 شـناختی، سـالمت   روان               نیازهاي بنیـادین  

زوجیت ارتباط نزدیکی با یکـدیگر داشـته باشـند و مسـألۀ     
زوجیت   که رضامندي                  زوجیت است، زیرا  تر رضامندي مهم

ابعاد مختلف زندگی فردي و خـانوادگی و حتـی    می  بر تما
تـرین رکـن سـالمت     گذارد. و مهـم  می اجتماعی افراد تأثیر 

افراد خانواده، رضامندي زناشویی است و جامعۀ سـالم نیـز   
از پیوندهاي آگاهانه و ارتباطات سالم و بالندة افراد خانواده 

 ).  3881(بایمن،  گیرد می شکل 
 در بررسی اولین فرضیۀ فرعی پـژوهش مبنـی بـر اثـر     

هاي صفات شخصیت بر رضامندي  معنادار هر یک از مؤلّفه
روان                 ، مشــخص شــد زوجیــت مــادران دختــران تیزهــوش
شناسی و برونگرایـی   رنجورخویی به صورت منفی و وظیفه

 به صورت مثبت بر رضامندي مادران دختران تیزهـوش اثـر  
)، 1393و همکـاران (  مـی   هـاي خـاد   این یافته با یافته دارد.            

)، شـاکریان و  1393آزادي، سهامی، قهرمـانی و قلـی پـور (   
)، رنشـاو و  2011)، سووارنا و ناتانکومار (1391همکاران (

ــاران ( ــی (2010همک ــگ 2005)، و زوب ــو و هماهن ) همس
کـه                    نـوان کـرد  تـوان ع  می این یافتۀ پژوهش   است. در تبیین

ــق ویژگــی مــی رضــامندي زوجیــت را  ــوان از طری هــاي  ت
کـه                    تـوان اسـتنباط کـرد    مـی  بینـی کـرد. و                 شخصیت پـیش 

توانــد باعــث بــروز  مــی هــاي شخصــیت زوجــین  ویژگــی
ها و سپس باعث کاهش  مشکالت در ارتباطات و روابط آن

هاي  ساز اختالف جیت و در نتیجه زمینهمیزان رضامندي زو
ایـن نتـایج    ها شود. به بیان دیگر در توجیه  جزئی و کلی آن

هـاي شخصـیتی اعـم از     که ویژگـی                   این گونه گفت توان  می 
گرایی، گشودگی به تجربـه و جـز      روان رنجورخویی، برون               

گرم یا سـرد     ساز روابط  ینی کننده و زمینهب              توانند پیش می آن 
کـه در نتیجـه آن ممکـن اسـت زوجـین از                        زوجین باشـند 

 زندگی زناشویی خود داشته باشند و بالعکس. 
کـه                   این در بررسی دومین فرضیۀ فرعی پژوهش مبنی بر 

شناختی بر رضـامندي                       روان               اثر متغیر مکنون نیازهاي بنیادین 
                  توان عنـوان کـرد   می مادران دختران تیزهوش معنادار است، 

شناختی به صورت مثبت و معنادار                      روان               که نیازهاي بنیادین 
ایـن یافتـۀ    دارد.            بر رضامندي مادران دختران تیزهوش اثـر  
هـــاي خلیلـــی،  پـــژوهش حاضـــر بـــا نتـــایج پـــژوهش

)، حجـازي،   1395کهنمـویی، صـاحبی و فراهـانی (                     برزگر
)، هونگ 1395)، بشارت و همکاران (1393نجفی و امانی (

)، 2013)، تیــان و همکــاران ( 2011)، بــیچ(2014و الیــن (
و ) همسـو  2011)،دسی و ریان (2012دیست و همکاران (

توان بیان کرد  می این یافتۀ پژوهش   هماهنگ است. درتبیین
ــا و ارضــاي آن                   ــاهی از نیازه ــه آگ ــاالیی از   ک ــا ســطح ب ه

منـدي ارتبـاطی و زنـدگی، سـطح      رضامندي زوجیت، رضا
روانی، عزّت                پایینی از افسردگی، عالئم اضطرابی، فشارهاي 

کنـد. بنـابراین،    می بینی               لتنگی را پیشنفس پایین، تنهایی و د
ها چگونه  اینکه نیمرخ نیازهاي آن آگاه بودن زوجین دربارة 

ها بسـیار مفیـد    تواند در بهبود روابط زناشویی آن می است، 
هـا بـراي تـداوم     باشد و صحبت دربارة نیازها و شـدت آن 

این اطالعـات، زوجـین را     که                  آفرین است، چرا رابطه، بینش
هـاي نـامطلوب و    کند تا بـراي خـروج از موقعیـت    می قادر 

مشکالت ناشی از تفاوت نیازها مذاکره کرده و همنوا شوند 
 ). 2005(زوبی، 

که                  این  در بررسی سومین فرضیۀ فرعی پژوهش مبنی بر
ي مـادران دختـران   روان بر رضامند               اثر متغیر مکنون سالمت
روان                که سـالمت                  توان عنوان کرد  می تیزهوش معنادار است، 

به صورت منفی و معنـادار بـر رضـامندي مـادران دختـران      
ایــن یافتــۀ پــژوهش حاضــر بــا نتــایج  دارد.            تیزهــوش اثــر 

 )، طباطبـایی، 1392و زارع ( هاي علیپـور، رحیمـی    پژوهش
)، هـین،  1391، روشـنی و عطـاري (   پناهنده، حسین آبـادي 

)، بــیچ 2011)، آلفــري و کــارور (2014بــایس و وناســت (
  ) همسو و هماهنگ است. درتبیـین 2004)، ویشمن(2011(

روانـی،                 کـه اخـتالل                   توان عنـوان کـرد    می این یافتۀ پژوهش 
بخش را بـراي فـرد کـاهش                    شانس برقراري روابط رضایت

) . از طرفــی افــراد مبــتال بــه 2001( ســاپینگتون،  دهــد مــی 
تـر   افسردگی، ارتباطات خود را نیز با خانواده و اجتماع کـم 

کنند، در نتیجه، ابـراز فعاالنـه محبـت و سـایر عواطـف       می 
یـري و  گ                    یابـد و کنـاره   می مثبت نسبت به همسر نیز کاهش 

بینـی کننـدة فروپاشـی رابطـۀ                   عدم ابـراز محبـت نیـز پـیش    
( ویشـمن،   هایی در جهت جدایی است زناشویی بوده و گام

2004  .( 
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رو، ضروري است به مداخالت مؤثر بر افـزایش   این از  
رضامندي زوجیت و صـمیمیت زوجـین توجـه شـود و بـا      

هاي  میزان ازدواجمؤثر و کارآمد،    هاي علمی شناسایی روش
هاي موجـود   با خطر باال را کاهش داد و بر رضایت ازدواج

هـاي   این طریـق از پیامـدهاي نـاگوار نابسـامانی     افزود و از 
به دلیل اجراي پژوهش بـر روي   خانوادگی جلوگیري کرد.

پـذیري نتـایج بـا محـدودیت      هوش تعمـیم  آموزان تیز دانش
هران انجـام شـد و   این پژوهش تنها در شهر ت مواجه است. 

هـا و شـهرهاي        لذا تعمیم نتایج آن به مادران سـایر فرهنـگ  
این زمینه است.  هاي بیشتر در کشور، نیازمند اجراي پژوهش

بینـی                تحقیقات داخلی و خارجی اندکی درخصـوص پـیش  
آموزان تیزهوش انجام شده  رضامندي زوجیت مادران دانش

هـاي   ودیت در مقایسـۀ یافتـه  این موضوع سبب محد  است.
شود براي  می شد. پیشنهاد     ها     پژوهش با نتایج سایر پژوهش

بررسی رضامندي زوجیت تحقیقات طـولی مناسـبی انجـام    
روان مادران، طی                شود و میزان رضامندي زوجیت و سالمت

آینده نیز بررسی شود. با توجه به اهمیت موضـوع   چند سال
تحکیم و ثبات نظام خانواده و دستیابی به نتایج  پژوهش در

محـور بـر افـزایش     مثبت اثربخشی برنامۀ آموزشی خـانواده 
هاي آموزشی بـراي   ، اجراي برنامه روان               رضامندي و سالمت
شناسـی و   روان               ، مراکز آموزشی و مراکـز   زوجین درمدارس
    بـر روي مـادران دیگـر    پـژوهش  شـود.  می مشاوره پیشنهاد 

مسـئوالن و   هاي کودکان با نیازهاي ویژه اجـرا شـود.   گروه
گیـري   تواننـد بـراي پـیش     مـی  ریـزان امـور خـانواده     برنامـه 

هاي خانواده و نتایج مخرب روابـط زناشـویی    ازبدکارکردي
ناکارآمد، به موضوعات سـالمت افـراد و همچنـین عوامـل     

اختالالت افسردگی و اضطراب گذار در ابتالي افراد به  تأثیر
 تـوان  می کشور تربیت و تعلیم نظام در توجه بیشتري کنند. 

 اولیـاء و  هـاي      انجمن کرد و توجه هاي پژوهش حاضر     یافته

 رضـامندي  اهمیت و نقش بر خانواده هاي     مشاوره در مربیان

 .کننـد  تأکیـد  آمـوزان  دانـش  پیشـرفت  در والـدین  زناشویی
 بـراي  جدیـدي  افق حاضر پژوهش رسد می نظر به همچنین

 اهمیـت  و ،نقـش  آن پرتـو  در تـا  باشـد  هاي آینـده      پژوهش

 چـون  هـاي دیگـري       مؤلّفه و متغیرها بر زناشویی رضامندي

 آن نظـایر  و تحصـیلی  پیشـرفت  جسمی، و روانی               بهزیستی 

 بررسی شود.
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 مجلـه روانشناسـی  مقابله.  هاي سبک برحسب انیرو               سالمت

 .48-56): 1(1، معاصر
). بررسـی  1389ثنایی، پروین.، معین، الدن و گوهرگانی، شهین (

مندي  رفتاري بر رضایت–شناختی                      آموزش  خانواده به شیوه 
 .92-69): 1(1،فصلنامه زن  و جامعهزناشویی والدین. 

). نقـش  1393لح نجفی، مهسا و امانی، جواد (حجازي، الهه.، صا
اي انگیزش درونـی در رابطـه بـین نیازهـاي بنیـادین       واسطه

، روانشناسـی معاصـر                 مجلهروانشناختی و رضایت از زندگی.                
9)2 :(77-88. 
). 1385شناس،حسین.، چمنی، امیررضا و فیروزآبادي، علـی(  حق

آمـوزان   خصیتی و سالمت روان دانـش هاي ش مقایسه ویژگی
فصـلنامه  هـاي عـادي.    هاي تیزهوشـان و دبیرسـتان   دبیرستان

 . 66-57): 30-29(8،اصول بهداشت روانی
). اثربخشی مشاورة 1393خلعتبري، جواد و کیا کجوري، راضیه (

) بـر میـزان   TAاي ( گروهی بر شیوة تحلیل ارتبـاط محـاوره     
شناسی تربیتـی   روان               فصلنامهتعارضات زناشویی زنان متأهل. 

 .28-18): 2(5،واحد تنکابن می  دانشگاه آزاد اسال
کهنمویی، ساناز.، صاحبی، علـی و فراهـانی،                    خلیلی، شیوا.، برزگر

). اثربخشــی مداخلــۀ مبتنــی بــر تئــوري 1395حجــت اهللا (
(پـژوهش   انتخاب و واقعیت درمـانی بـر رضـایت زناشـویی    

                هــــاي کــــاربردي مجلــــه پــــژوهشمــــورد منفــــرد). 
 .24 -1 ):1(7،شناختی روان

پــور، مــریم.، مــرادزاده خراســانی، اللــه و  خــادمی، علــی.، ولــی
هاي شخصـیت بـا    ). رابطۀ ویژگی1393نیشابوري، سیمین (
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فصــلنامه هــا.   هــاي آن در زوج رضـایت زناشــویی و مؤلّفــه 
 .109- 95): 4(8،اربرديشناسی ک روان               

بینـی                ). نقش شخصیت و جنسیت در پـیش 1391شاکریان، عطا (
. مجلۀ دانشگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه  سازگاري زناشویی. 

1) ،16 :(16-22. 
طباطبایی، سید محمود.، پناهنده، سامیه.، حسین آبـادي، مجیـد و   

و  مـی   ). بررسی رابطۀ سـالمت عمـو  1391عطاري، عباس (
مندي زناشویی در کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد،  رضایت

 .499-491):6(10، روان               ویژه نامه سالمت
ــرح.، مرعشــی  ــادري، ف ان، عســکري،پرویز.، حیدري،علیرضــا.، ن

راهنماي ). 1388فاطمه.، نقی پور، سیمین و ضمیري، امین (
واحـد   مـی  . اهواز: دانشگاه آزاد اسالشناختی روان                هاي آزمون

 اهواز، چاپ اول.
زاده هنرمنـد،   الهی فرد، عباس و مهرابـی  عطاري، یوسفعلی.، امان

هاي شخصیتی و عوامل  ). بررسی رابطۀ ویژگی1385مهناز (
هاي      خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره –دي فر

ــواز.   ــهر اهـ ــی شـ ــرورش و دولتـ ــوزش و پـ ــۀ آمـ                 مجلـ
 .108-81): 3( 13،شناسی روان

). بررسـی  1392علیپور، احمد.، رحیمی، افسانه و زارع، حسین (
روان و رضایت زناشـویی دانشـجویان متأهـل                   رابطه سالمت

پژوهشـی   ماهنامـه علمـی  انشگاه پیـام نـور اسـتان تهـران.     د
 . 565-557): 7(24، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

لطیفیان، مروارید.، افـروز، غالمعلـی و شهسـوارانی، امیرمحمـد     
ت       ). رابطۀ ویژگی1393( هـاي شخصـیتی مـادران بـا خلّاقیـ

): 2(5، یروانشـناخت                هاي کـاربردي  فصلنامه پژوهشدختران. 
29-46 . 

مروري بر عوامل شخصیتی کودکان ). 1392 لین. بی. گوئن باخ.(
. ترجمـۀ فخرالسـادات قریشـی،    هـا  تیزهوش و خـانواده آن 

 تهران: ارسباران.
. ترجمۀ یحیـی، سـید   انگیزش و هیجان).1394مارشال ریو، ج. (

 محمدي. تهران: ویرایش.
رجعلـی، احمـد   ، علی.، جمهـري، فرهـاد و ب   محمدزاده ابراهیمی

هـاي   ). رابطۀ بین مشـابهت و مکمـل بـودن ویژگـی    1388(
مجلـه پـژوهش   مندي زناشویی.  شخصیتی زوجین با رضایت

 .90-73): 6و 5( 2، روانشناختی               در سالمتی
هومن، حیدرعلی.، بشردوسـت، سـیمین و کتـابی، امیـر حسـین      

ن نیازهـاي اساسـی   سـنجی آزمـو   روان                هاي ویژگی). 1391(
روانـی دردانشـجویان                  شناختی و رابطۀ آن با بهزیسـتی   روان               

نامه کارشناسی ارشد، تهران  . پایانتهران می دانشگاه آزاد اسال
 مرکز.
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Predicting marital satisfaction based on personality traits and 
basic psychological needs with mediating role of mental health 
among mothers of gifted girls 
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Abstract 
Aim: The aim of present study was predicting marital satisfaction based on personality traits 
and basic psychological needs with mediating role of mental health among mothers of gifted 
girls. Methods: The present study was a correlational descriptive study. The statistical 
population of this research consisted of mothers of gifted high school students attending in the 
first grade. In this study, 245 mothers were selected using random cluster sampling. The tools 
used were NEO-Personality Inventory General Health Questionnaire, Basic Need Satisfaction 
in General, and Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS). Data were analyzed using path 
analysis and modeling of structural equations by AMOS software using Chi-square test, 
Comparative fit index (CFI), and root-mean-square error of approximation (RMSEA). 
Results: The results showed that among personality traits, Neuroticism had a negative impact 
on satisfaction of mothers and conscientiousness and extroversion showed positive effects (p 
<0.01). Basic psychological needs showed to have positive and significant effect on 
satisfaction of mothers (p<0.05). Mental health showed to have negative and significant effect 
on satisfaction of mothers (p<0.05).It was evident that mental health has mediated negatively 
the effect of Neuroticism on satisfaction. And effect of extroversion and conscientiousness on 
satisfaction was mediated negatively and significantly by mental health. Also, mental health 
has mediated positively the effect of basic psychological needs on satisfaction (p<0.05). 
Conclusion: Personality traits (neuroticism negatively, and conscientiousness and 
extroversion positively) and also basic psychological needs influence satisfaction of mothers 
of gifted girls by mediating role of mental health. Therefore, in this area, considering the basic 
needs, personality traits and basic psychological needs, we should implement a family-
centered program to increase marital satisfaction. 
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