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 دهیچک  

 زناشویی، شادمانی نبی رابطه در استقامت میانجی نقش بررسی پژوهش این از هدف هدف:

 و یتوصیف پژوهش روش :روش. بود خانواده آوریتاب با معنویت و روانشناختی بنیادین نیازهای

 سازمان آموزشی کادر در شاغلمتأهل  مردان و زنان کلیه آماری جامعه و همبستگی نوع از

 نفر 14211 و زن نفر 32046) نفر 46257 تعداد به 1399 سال در تهران شهروپرورش آموزش

 گیرینمونه شیوه به و( 2016) کالین دیدگاه اساس بر افراد این از نفر 420 نمونه حجم. بودند( مرد

 سیکبی خانواده آوریتاب هایپرسشنامه به و انتخاب آنالین شیوه به دسترس در یتصادف یرغ

 و الگاردیا ختیروانشنا بنیادین نیازهای ،(1973) همکاران و آزرین زناشویی شادمانی ،(2005)

-GRIT( و فرم کوتاه مقیاس استقامت )2009(، معنویت پارسیان و دونینیگ )2000همکاران )

S( داکوورث و کوین )پاسخ دادند. الگوی پیشنهادی از طریق مدل معادالت ساختاری با 2009 )

م ینتایج نشان داد مسیرهای مستق ها:یافتهتحلیل شد.  24نسخه  AMOSو  SPSSاستفاده از 

و  β=556/0(، نیازهای بنیادین روانشناختی )P=002/0و  β=309/0شادمانی زناشویی )

001/0=P( معنویت ،)309/0=β  001/0و=P( و استقامت )632/0=β  001/0و=Pآوری ( بر تاب

خانواده معنادار بودند؛ همچنین اثرات غیرمستقیم شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی 

(. P=01/0) بود معنادار خانواده آوریتاب بر از طریق نقش میانجی استقامتو معنویت 

 پژوهشی هایداده باقبول  قابل و مطلوب برازش پژوهششده  اصالح ساختاری مدل :گیرینتیجه

 است. متأهل افراد در خانواده آوریتاب بر مؤثر عوامل شناخت جهت در مهمی گام این و داشت

 ، استقامتتیمعنوی، روانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یدمانآوری خانواده، شاتاب :هادواژهیلک 
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 قدمهم

. دستیابی (2019وای، میلر و وامپلر، )وامپلر، بلو، مک رودهای اصلی جامعه به شمار میخانواده یکی از رکن

روط به برخورداری افراد آن از لم مشابه جامعه سالم آشکارا در گرو سالمت خانواده است و تحقق خانواده س

آوری در خانواده است )ریدر، پانتالئو، ( و تاب1398)هادیان و امینی،  ای مطلوب با یکدیگرداشتن رابطه

است. خانواده  تأثیرگذارآوری افراد یک نظام بر تاب عنوانبه(. خانواده 2020کیلر، روپی، کازاک و همکاران، 

شود آوری اعضای آن محسوب میابزاری جهت تاب درنتیجهباشد و مییک نظام حمایتی بر اعضای خود 

نند، کرشد می برانگیزچالش(. مسئله اصلی این است که چرا بعضی افراد در شرایط 1395)حسینی المدنی، 

دارد که چرا بعضی افراد در مواقع  سؤالپاسخ به این  دریافتنآوری سعی اما برخی دیگر نه؟ مطالعه تاب

ک فرآیند، توانایی، آوری در سطح فردی، یتاب دهند؟، تحمل و بردباری بیشتری از خود نشان میگرفتاری

 زازا و آسیبتهدیدعلیرغم شرایط ( 2020)آلمیدا، دیاز، خاویر و تورگال،  آمیزیا پیامد سازگاری موفقیت

سازگاری مثبت در واکنش به  ،آوریتاب درواقع (.2020است )آالرکون، کریزو، هویال و بالنکا،  شدهتوصیف

توانایی مقابله، استقامت  عنوانبهآوری تاب کهاینافزون بر  .(2020و الئو،  )شی، یانگ، الئو شرایط ناگوار است

ورو، )سالمینن، پرتوال و پاست  شدهتعریفزا و تهدیدزا تنیدگیشرایط ورزیدن و ایستادگی کردن در برابر 

زا استرس هایموقعیتو مقابلة مؤثر با عوامل و  پذیریانعطافست که باعث عاملی ا فردی آوریتاب (.2020

تواند دارای پیامدهای آوری در سطح خانواده نیز می(، تاب2020)هوانگ، آرنولد، ترولور و اولجارویچ،  شودمی

 (.2019فاسیو، گاندینی، رنزی، فیورتی، کریکو و پراوتونی، مثبت برای کانون خانواده باشد )

توانایی خانواده برای پاسخ مثبت به یک وضعیت نامطلوب )لی،  عنوانبهرا  1آوری خانوادهتاب کهطوریبه

ر بیشت نفساعتمادبهقدرت، مدیریت و  بااحساس( و بیرون آمدن از آن وضعیت 2019و وانگ،  ژیائو، لوان، لی

ل از کریمی نژاد، صادقی و غالمرضایی، ؛ به نق2005)سیمون و همکاران،  اندنسبت به مرحله قبل تعریف کرده

آوری بیشتری دارند، ارزیابی شناختی بهتر زوجینی که در زندگی خود تاب(. بر اساس نتایج تحقیقات 1398

باالتری را تجربه  2ییزناشو یشادمانتری نسبت به زندگی دارند و به همین خاطر خوشحالی و و مطلوب

(. 2019شری و کلی، -؛ گئورگوالس2019؛ یلدریم و بلن، 2020ت، شورت، بارنز، کارسون و پال) کنندمی

است و که سه عنصر کلیدی شامل عاطفه  شدهگرفتهیک مالک رضایت از زندگی در نظر  عنوانبهشادمانی 

های محصول شناختشادمانی ، دیگرعبارتیبهمثبت، احساس رضایت باال و نداشتن احساسات منفی است. 

 درنتیجهدهند و را انجام می های شناختی و ادراکی خود از زندگیارزیابی نا که افرادفرد است، به این مع

 عنوانبهکند که جنبه مثبت این ارزیابی را میزان رضایت از زندگی خود را مثبت یا منفی ارزیابی می هاآن

 (.2020یسئو، گالوائو، جسوس، پینهایرو و وا ؛ به نقل از1984، 3داینر) اندشادمانی تعریف کرده

شادمانی تجربه احساس نشاط، خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب، با معنا و 

)المبرت،  4گراروانشناسی مثبت هایمؤلفهیکی از  عنوانبهاست. شادمانی  شدهگرفتهبداند در نظر  باارزش

                                                           
1. family resilience 

2. marital happiness 

3. Diener 
4. positive psychology 
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(، پایین 2019)کامپتون و هافمن،  1شکفتگیهای مثبت انسان مانند ( با ویژگی2019و جوشنلو،  پاسمور

در ارتباط  (2019الئوقاین و پارکر، (، بهزیستی ذهنی )واتکینز، مک2019بودن سطح غم )بوند و النگ، 

، است )چاکرابورتی، ماجی، سن، مالیک شدهگرفتهکلید اصلی زندگی زناشویی پایدار و موفق در نظر است و 

ارزیابی کلی فرد از میزان شادی در ابعاد مختلف ازدواج  نی زناشوییشادما (.2019، و دویبدی بایدیا

نقش مهمی در کیفیت زندگی زناشویی زوجین دارد و یک عنصر اساسی برای موفقیت است و  شدهتعریف

 پذیر است که رابطه بیندر زندگی خانوادگی و رشد شخصی است. تکامل و تحول مثبت تنها زمانی امکان

حول تکامل و ت عنوانبهتوان شادمانی زناشویی را باشد. لذا می بخشرضایتو  رسندکنندهخ، 2زوجین منسجم

 (.2020پاتل و دهار، ) کردتعریف  بخشرضایتمثبت همراه با رابطه زناشویی منسجم و 

آوری رابطه وجود دارد. همچنین تاب بر اساس پیشینه پژوهش بین شادمانی و بهزیستی ذهنی و شکوفایی

 (. افزون بر2019ه بین شادمانی و بهزیستی ذهنی و شکوفایی نقش میانجی دارد )یلدریم و بلن، در رابط

مشکالت  بودن از تواند نقش مهمی در زندگی افراد برای دوری از هیجانات منفی و فارغاینکه شادمانی می

و  وگرز، زاجاکواالورنس، ر) روانشناختی، شادمانی در زندگی زناشویی نیز دارای اهمیت فراوانی است

 3آوری و نیازهای بنیادین روانشناختیبین تاب(. همچنین بر اساس نتایج یک پژوهش 2019وادشورث، 

یر و باشند )نئوفلد، موسی تأثیرگذارآوری توانند بر تابی میروانشناخت نیادیبن یازهاینرابطه وجود دارد و 

( 2019) و دسی رایانگری ر اساس نظریه خودتعیینب (.2019گونزالز، کاستیلو و باالگوئر، ؛ 2020مالین، 

ه به لحاظ انگیزشی در پیگیری اهداف و شود کسه نیاز بنیادی خودمختاری، شایستگی و تعلق مطرح می

 فرآیندهای خودتنظیمی در افرادنقش دارند و از طریق  کند،همچنین محتوای اهدافی که فرد دنبال می

د )نتومانیس، نگ، پرستویچ، کوئستد، هانکوکس، شونگر میعیینرفتار خودت باعث انگیزش درونی و

زناشویی موفق و رضایتبخش این  طهمعتقد است که در یک راب(. گالسر 2020نتومانی و ویلیامز، -سوگرسن

اهام، دوبا، جیل، گر) استبا نارضایتی در رابطه همراه  هاآنتوجهی به شوند و بیپنج نیاز به نحوی تأمین می

 (.2009 و میناترا، منبریتس

بر اساس نتایج یک  کهطوریبهاز نیازهای اساسی افراد است،  4تیمعنوهمچنین اعتقاد بر این است که 

 شدباتواند در رابطه بین تعارضات زناشویی و نیازهای اساسی رابطه میانجی داشته پژوهش معنویت می

و باال رفتن سطح مقاومت و پایداری خانواده در  آوری( و بر تاب1399آبادی و شریفی، قاسمی مقدم، شفیع)

، صالحی؛ 2019پام، بیسلی، گاگلیاردی، کوئینگ و استانیفر، مثبتی دارد ) تأثیرزا برابر رویدادهای تنش

و معنویت در فقدان معنا . (1390ی، پورابراهیم، باقریان و منصور، دیص؛ 1395هاشمیان و میرهاشمی، 

(، 1398پور، زمانی و صاحبی، )ابراهیمی، شیری فشارزای روانشناختی مرتبط باشدتواند با عوامل زندگی می

آوری افراد در برابر عوامل فشارزای روانشناختی را باال ببرد )اعظمی، معتمدی، تواند تابمی کهطوریبه

 یرو بخشیده و، یک فرایند فعال است که به افراد نزندگیمعنویت در (. 1391دوستیان، جاللوند و فرزانگان، 

                                                           
1. Flourishing 
2. coherent 
3. basic psychological needs 

4. spirituality 
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آوری افراد را ( و تاب1397فر، حاجیان نصرت و بهشتی) کندهای هدفمند ترغیب میرا به فعالیت هاآن

 (.1398دهد )رجبیان ده زیره، درتاج، درتاج و اللهی، افزایش می

با  تینومعو  یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یشادمانتواند در رابطه بین متغیرهایی که می ازجمله

شورت و همکاران، یی )زناشو یشادمان چراکهآوری خانواده نقش میانجی داشته باشند استقامت است. تاب

( 1395 و همکاران، صالحی) تیو معنو (2019گونزالز و همکاران، ی )روانشناخت نیادیبن یازهاین ،(2020

 یازهاین ،(2008یی )سینق و جها، ناشوز یشادمانآوری خانواده رابطه دارد و از طرفی استقامت با با تاب

در ارتباط بود و خود استقامت  (2018)سینق و چوپرا،  تیو معنو (2017ی )جین و کیم، روانشناخت نیادیبن

؛ مایر، شاتو، کولجیرانگ، 2021گذارد )مونتاس، رائو، اتاسی، شاپیرو، دیان و ساالما، می تأثیرآوری نیز بر تاب

 توانند متغیرهایی میانجی مناسبی در این پژوهش باشند.(. لذا استقامت می2020، ناسسیو، برگن و ویلسون

 تیغیر شناخصفت که این  استاهداف بلندمدت برای دستیابی به  اشتیاق وافر افراد عنوانبه استقامت

ث و وورداک) کند بینیپیشمدت را درازاهداف افراد در دستیابی به سرسختی و موفقیت  ،تواند انگیزشمی

است که به دارا بودن عالئق و  شدهتوصیفیک قدرت روانشناختی درون فردی  عنوانبهو ( 2009کوین، 

 (.2018و مونتنگرو،  )کارامن، وال، آگوئالر، سالداناپشتکار در صورت عدم موفقیت در افراد اشاره دارد 

واند ته اهداف بلندمدت میثبات عالئق و پشتکار برای رسیدن ب استقامتبر اساس پیشینه پژوهش سطوح 

فت که توان گدشوار( در ارتباط باشد. از این نظر می هایموقعیتآوری )توانایی رویارویی با تنیدگی و با تاب

اس و مونت) کنندبینی آوری افراد را پیشتوانند توانایی تابمانند استقامت می غیر شناختیهای ویژگی

 یپژوهشی موجود، اهمیت تاثیرگذاری متغیرهایی چون شادمان با استناد به شواهد (.2021همکاران، 

 والًاشود، اما این شواهد استنباط میآوری خانواده بر تاب تیو معنو یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو

ه این مجموع ثالثاًگیری برخوردار نیستند؛ و از انسجام و هماهنگی الزم برای نتیجه ثانیاًمقدماتی هستند؛ 

ل امواند. به همین جهت در پژوهش حاضر این عقرار نگرفته موردبررسیو در تعامل با یکدیگر  باهموامل ع

نتایج . دشوبررسی میآوری خانواده تاببا  هاآن غیرمستقیمشوند و روابط مستقیم و در نظر گرفته می باهم

 طورهبو تاثیرگذاری این متغیرها را  ه، معنویت و غیرمثبت نگرروانشناسی های تواند مکانیسماین پژوهش می

 خواهد داد:پاسخ زیر  سؤالبه  پژوهشاین بنابراین،  ؛دنمشخص کنآوری خانواده را تاباختصاصی بر 

 یآوراببا ت تیو معنو یروانشناخت نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یشادمان استقامت در رابطه بینآیا  .1

 تواند ایفا کند؟نقش میخانواده 

 

 شوش پژوهر

( طراحی شد و در پژوهش 2005توسط سیکبی ) سؤالی 66این مقیاس . 1آوری خانوادهمقیاس تاب

ارتباط خانوادگی و حل مسئله  مقیاس خرده 3( که هنجاریابی شده است 1392حسینی و حسین چاری )

، 46، 44، 43، 42، 39، 38، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 17با سواالت 

، 27، 20، 19، 18؛ منابع مذهبی و اجتماعی با سواالت 66و  65، 64، 63، 60، 59، 58، 53، 52، 51، 47

                                                           
1. Family Resiliency Assessmen Scale (FRAS) 
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را  12و  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1؛ و پذیرش مشکل با سواالت 61و  56، 55، 54، 50، 49، 45، 41، 40، 37

ها از زیر مقیاس کدامهیچدر  62و  57 ،48، 28، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9اند و سواالت شناسایی کرده

باشد به ای لیکرت میدرجه 4 صورتبهگذاری مقیاس (. نمره1392چاری، اند )حسینی و حسینقرار نگرفته

در نظر  4موافقم نمره  کامالً، 3، موافقم نمره 2، مخالفم نمره 1مخالفم نمره  کامالًاین صورت که برای 

(. در پژوهش توسط سازنده آلفای کرونباخ در دامنه 1399آبادی و حیدری، است )یزدانی، شفیع شدهگرفته

 85/0های خارجی ضریب آلفای کرونباخ (. در پژوهش2005است )سیکبی،  آمدهدستبه 96/0تا  70/0

(؛ در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای 2020والتر، -نادرووسکا، بالزک و لواندووسکا) است آمدهدستبه

 764/0و ضریب همبستگی برای تنصیف  88/0باخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل کرون

 به دست آمد. 01/0و معنادار در سطح 

( تهیه و در ایران توسط ثنایی 1973این مقیاس توسط آزرین و همکاران ). 1مقیاس شادمانی زناشویی

 کامالًنمره تا  1شاد  کامالً ای از گزینه 10ر طیف گذاری این مقیاس دنمرهاست.  شدهترجمه( 1377ذاکر )

آید. برای هر فرد به دست می ، نمره کل این مقیاسسؤالو با جمع امتیازات هر  قرار داردنمره  10ناشاد 

شادمانی زناشویی  دهندهنشان 20تا  10ها خواهد بود. جمع کل نمره 100و حداکثر  10ها حداقل جمع نمره

شادمانی زناشویی  دهندهنشان 55شادمانی زناشویی متوسط و نمره باالتر از  دهندهنشان 55تا  20پایین، 

(. در داخل ایران برای بررسی پایایی 1398آبادی، باال است )فرشیدمنش، داوودی، حیدری و زارع بهرام

(، 1396رسولی، سر و کله)امامی 75/0است که ضریب آلفای کرونباخ  شدهاستفادهمقیاس از آلفای کرونباخ 

است )تویاری،  آمدهدستبه 82/0( و ضریب آلفای کرونباخ 1399)کربالیی صالح و دشت بزرگی، 83/0ضریب 

در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد  (.1399بختیارپور، پاشا و برنا، 

به  01/0و معنادار در سطح  587/0 و ضریب همبستگی برای تنصیف 91/0که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 دست آمد.

( 2000این مقیاس توسط الگاردیا، رایان، کوچمن و دسی ). 2مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی

، 14، 11، 8، 4، 1ودپیروی یا خودمختاری با سواالت و سه خرده مقیاس خ سؤال 21تدوین شد که شامل 

، 9، 7، 6، 2؛ تعلق یا نیازهای ارتباطی با سواالت 19و  15، 13، 10، 5، 3 ؛ شایستگی با سواالت20و  17

 1مخالفم  کامالًباشد به این صورت که ای میدرجه 5گذاری آن در طیف لیکرت بود. نمره 21و  1، 16، 12

نمره  6نمره، موافقم  5تا حدود موافقم  نمره 4نمره، نظری ندارم  3تا حدودی مخالفم  نمره 2نمره، مخالفم 

 نمرهمعکوس  صورتبه 20و  19، 18، 16، 15، 11، 7، 4، 3گیرد. سواالت نمره تعلق می 7موافقم  مالًکاو 

 2نمره، درست  3تا حدودی درست  نمره 4نمره، نادرست  5نادرست  کامالًشوند به این صورت که می دهی

ن بودن سطح نیازهای بنیادین پایی کنندهبیان 42تا  21نمرة بین شود. نمره داده می 1درست  کامالً نمره و 

االتر و نمرة ب روانشناختیمتوسط بودن سطح نیازهای بنیادین  کنندهبیان 105تا  42، نمرة بین شناختیروان

ندنیا، ، ابوالمعالی و ارجمعلیزادهاست ) در فرد روانشناختیباال بودن سطح نیازهای بنیادی  کنندهبیان 105از 

                                                           
1. Marital Happiness Scale (MHS) 
2. Basic Psychological Needs Scale (BPNS) 
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شده است و برای بررسی اعتبار  تائیده مقیاس به روش تحلیل عاملی (. در یک پژوهش روایی ساز1396

است )رحمانی زاده،  آمدهدستبه 83/0است که ضریب کل سواالت  شدهاستفادهمقیاس از آلفای کرونباخ 

ست ا شدهاستفاده(. در خارج از کشور برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 1395هاشمی و نقش، 

در پژوهش حاضر پایایی به دو روش (. 2020است )ژائو، گئو و ژئو،  آمدهدستبه 70/0کل مقیاس  که ضریب

و ضریب همبستگی برای تنصیف  92/0آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 محاسبه و به دست آمد. 01/0و معنادار در سطح  682/0

سنجش اهمیت معنویت در زندگی افراد و ارزیابی ابعاد  منظورهباین پرسشنامه . 1پرسشنامه معنویت

 خودآگاهی مؤلفهو چهار  سؤال 29است و شامل  شدهتهیه (2009پارسیان و دونینیگ ) وسیلهبه مختلف آن

های فعالیت؛ 14و  13، 12، 11با سواالت  اهمیت اعتقادات معنوی؛ 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1با سواالت 

، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21با سواالت  نیازهای معنوی؛ 20و  19، 18، 17، 16، 15با سواالت  معنوی

باشد به این صورت ای میدرجه 4گذاری پرسشنامه در طیف لکیرت کند. نمرهگیری میرا اندازه 29و  28

روایی سازه  گیرد.ره تعلق مینم 1مخالفم  کامالً نمره و  2نمره، مخالفم  3نمره، موافقم  4موافقم  کامالً که 

 هیخودآگااست که ضرایب همبستگی برای  آمدهدستبه مؤلفه-پرسشنامه از طریق همبستگی نمره کل

دار در سطح و معنی 31/0 نیازهای معنویو  36/0 معنویهای ، فعالیت41/0 اهمیت اعتقادات معنوی، 34/0

در یک پژوهش برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای (. 1394امینایی و همکاران، است ) آمدهدستبه 01/0

های فعالیت، 91/0 اهمیت اعتقادات معنوی، 91/0 خودآگاهیاست که ضرایب برای  شدهاستفادهکرونباخ 

پرسشنامه سازندگان  (.1398است )احمدی و داوری،  آمدهدستبه 89/0 نیازهای معنویو  80/0 معنوی

اهمیت ، 91/0 خودآگاهیاند که ضرایب برای ز آلفای کرونباخ استفاده کردهبرای بررسی اعتبار پرسشنامه ا

اند )پارسیان و به دست آورده 89/0 نیازهای معنویو  80/0 های معنویفعالیت، 91/0 اعتقادات معنوی

در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب (. 2009دونینیگ، 

 به دست آمد. 01/0و معنادار در سطح  721/0و ضریب همبستگی برای تنصیف  86/0نباخ کل آلفای کرو

است و  سؤال 8( که شامل 2009داکوورث و کوین ) وسیلهبهاین مقیاس  .2استقامتفرم کوتاه مقیاس 

بود تهیه  8و  7، 4، 2با سواالت  4پشتکار مربوط به تالش؛ 6و  5، 3، 1با سواالت  3ات عالیقثبخرده مقیاس 

باشد که ای مینقطه 5طیف لیکرت  صورتبهمقیاس  گذارینمره (.2018لی، ژائو، لین، چن و وانگ، شد )

شبیه من  تقریباًنمره،  3نمره، کمی شبیه من است  2، زیاد شبیه من نیست 1شبیه من نیست نمره  اصالً

 6، 5، 3، 1گذاری برای سواالت این نمرهگیرد. نمره تعلق می 5نمره و بسیار زیاد شبیه من است  4است 

نمره،  3نمره، کمی شبیه من است  4، زیاد شبیه من نیست 5شبیه من نیست نمره  اصالًمعکوس شده و به 

های گیرد. در ایران ویژگینمره تعلق می 1نمره و بسیار زیاد شبیه من است  2شبیه من است  تقریباً

فای کرونباخ بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز ضریب آلفای است که آل شدهبررسیروانسنجی مقیاس 

                                                           
1. Spirituality Questionnaire (SQ) 
2. short Grit scale (GRIT–S) 
3. interest 
4. effort 
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و به  80/0در یک پژوهش آلفای کرونباخ (. 1397پیما و فوالدچنگ، راه) است آمدهدستبه 82/0کرونباخ 

است و روایی همگرایی آن با عملکرد تحصیلی، خودکنترلی و  آمدهدستبه 78/0روش بازآزمایی 

(. در پژوهشی دیگر برای بررسی همسانی 2017وانگ و همکاران، ) است آمدهستدبهمعنادار  شناسیوظیفه

تا  75/0است که ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد بین بین  شدهاستفادهدرونی مقیاس از آلفای کرونباخ 

(. در یک پژوهش برای بررسی روایی 2018لی، ژائو، کونگ، دو، یانگ و وانگ، ) است آمدهدستبه 76/0

تا  23/0ین ب مگرایی مقیاس استقامت با مقیاس پنج عاملی شخصیت با ضریب همبستگی پیرسون ضرایبه

 استروایی همگرایی مقیاس استقامت  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 010/0دار در سطح و معنی 61/0

زامارو، ) تاس آمدهدستبه 80/0(. در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ مقیاس 2018لی و همکاران، )

در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه  (.2020ملو، نیچولس، دوکورث و دی

 01/0و معنادار در سطح  854/0و ضریب همبستگی برای تنصیف  93/0شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 به دست آمد.

 

 هایافته

درصد(  3/8) نفر 35درصد( مرد بودند.  9/47) رنف 201درصد( زن و  1/52) نفر 219بر اساس نتایج 

درصد( دکترا  7/6) نفر 28و  لیسانسفوقدرصد(  30) نفر 126درصد( لیسانس،  55) نفر 231، دیپلمفوق

 10تا  6درصد(  67/51) نفر 217گذشته بود،  هاآنسال از ازدواج  5تا  2درصد(  67/36) نفر 154بودند. 

درصد( زیر  7/1) نفر 7ازدواج آنان گذشته بود.  زمانمدتسال به باال از  11درصد(  67/11) نفر 49سال و 

 50) نفر 210میلیون و  5تا  4درصد(  7/41) نفر 175میلیون،  3تا  2درصد(  7/6) نفر 28میلیون،  2

درصد( دو  3/33) نفر 140درصد( صاحب یک فرزند،  40) نفر 168میلیون درآمد داشتند.  5درصد( باالی 

فرزندی نداشتند. میانگین سن  فعالً درصد(  7/16) نفر 70درصد( سه فرزند و بیشتر و  10) نفر 42ند، فرز

 بود. 264/3سال و انحراف معیار سن،  65/34افراد نمونه 
 

 . تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش1جدول 

انحراف  میانگین متغیرهای پژوهش

 استاندارد

مقدار  KS آماره کشیدگی چولکی

 احتمال

 069/0 281/0 -533/1 -053/0 494/29 30/111 آوری خانوادهتاب

 071/0 203/0 -229/1 -099/0 365/17 99/59 شادمانی زناشویی

 108/0 213/0 -475/1 016/0 620/3 67/18 خودپیروی

 102/0 207/0 -068/1 534/0 775/3 32/18 شایستگی

 111/0 240/0 -371/1 261/0 482/8 91/22 تعلق

 091/0 220/0 -232/1 095/0 708/22 90/66 معنویت

 191/0 320/0 -235/1 085/0 396/6 23/24 استقامت
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آوری خانواده، شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف تاب. 1 جدول

همچنین از آنجایی نفر بودند.  420ها هد. تعداد آزمودنیدمی را نشانروانشناختی، معنویت و استقامت 

(، لذا P<05/0هستند ) 05/0از  تربزرگهای نرمال بودن کلموگروف اسمیرنوف سطوح معناداری آماره

( 2تا  -2در بازه ) های پژوهشمتغیرو کشیدگی مقدار چولگی باشند. توزیع نمرات دارای توزیع نرمال می

یکی از مفروضات مهم در  کهازآنجایی. راین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال استبناب ؛قرار دارد

، ماتریس 2تحلیل مسیر( وجود روابط همبستگی معنادار بین متغیرهاست در جدول ) ساختاریمعادالت 

 همبستگی متغیرهای پژوهش آمده است.
 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

     1 آوری خانوادهتاب-1

    1 737/0** شادمانی -2

   1 680/0** 681/0** نیازهای بنیادین -3

  1 651/0** 728/0** 889/0** معنویت-4

 1 746/0** 495/0** 689/0** 883/0** استقامت -5

 01/0معنادار در سطح  
 

(، p ،737/0=r<01/0) شادمانیهد. بین دمیرا نشان  ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 2جدول 

، p<01/0) استقامت( و p ،789/0=r<01/0(، معنویت )p ،681/0=r<01/0) روانشناختینیازهای بنیادین 

883/0=rنشان داده شد،  2که در جدول  طورهمانآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ( با تاب

، امکان بررسی مدل پژوهش فراهم گردید که نتایج ضرایب روازاینهمبستگی بین متغیرها معنادار است 

 مستقیم، غیرمستقیم و برازش مدل در ادامه آمده است.
 

یی، نیازهای بنیادین روانشناختی، معنویت و استقامت با زناشو یشادمان مستقیم. ضرایب مسیر 3جدول 

 خانواده یآورتاب

 عناداریم .Beta   S.E  C.R مسیرهای مستقیم

 002/0 295/11 032/0 309/0 آوری خانوادهتاب ←شادمانی زناشویی 

 001/0 338/18 171/0 556/0 آوری خانوادهتاب ←نیازهای بنیادین روانشناختی 

 001/0 515/11 056/0 309/0 آوری خانوادهتاب ←معنویت 

 001/0 092/17 253/0 623/0 آوری خانوادهتاب ←استقامت 

 

 و β=309/0) زناشوییشود ضرایب مسیرهای مستقیم شادمانی مشاهده می 3که در جدول  طورهمان
002/0=sig) روانشناختی، نیازهای بنیادین (556/0=β 001/0 و=sig) ،معنویت (309/0=β 001/0 و=sig) 

طه بررسی راب جهتآوری خانواده معنادار بودند. در ادامه تاببر  (sig=001/0 و β=632/0) استقامتو 
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 شدهاستفاده( 2004) 1غیرمستقیم مدل پیشنهادی از روش بوت استروپ در دستور کامپیوتری پریچر و هیز

 است. شدهارائه 4جدول ای غیرمستقیم در است. نتایچ روش بوت استروپ برای بررسی مسیرهای واسطه

 

 آوری خانواده با نقشب. نتایج بوت استروپ شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین و معنویت بر تا4جدول 

 میانجی استقامت

مقدار  95/0سطح اطمینان  مسیرهای غیرمستقیم

 حد باال حد پایین احتمال

 003/0 391/0 218/0 آوری خانوادهتاب ←استقامت  ←شادمانی زناشویی 

 003/0 -053/0 -200/0 آوری خانوادهتاب ←استقامت  ← روانشناختی نیادیبن یازهاین

 001/0 444/0 248/0 آوری خانوادهتاب ←استقامت  ← معنویت

 

وجود مسیر غیرمستقیم است. زمانی که تعداد نمونه  ضرک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی پژوهش حای

ترین روش برای دستیابی به اثرات غیرمستقیم را چندان زیاد نباشد، بوت استرپ قدرتمندترین و منطقی

برای تعیین است.  1000گیری مجدد بوت استروپ، و تعداد نمونه 95/0. سطح اطمینان آوردفراهم می

 قشناز طریق آوری خانواده تاببر معنویت شادمانی زناشویی، نیازهای بینادین روانشناختی و داری معنی

در آمده است. پ رونتایج بوت است 4استفاده شد. بر اساس جدول  پرواز روش بوت است استقامتمیانجی 

دو منفی باشند و صفر مابین این دو حد  دو مثبت یا هر و پایین این آزمون هر النچه حد بااین روش چنا

این قاعده در  4. مطابق نتایج جدول دار خواهد بودی غیرمستقیم معنیقرار نگیرد در آن صورت مسیر علّ

ا نقش میانجی آوری خانواده ببر تابمعنویت مورد شادمانی زناشویی، نیازهای بینادین روانشناختی و 

های برازندگی مدل پژوهش آمده شاخص -5در جدول کند و مدل علی معنادار است. صدق می استقامت

 است
 های برازندگی مدل پیشنهادی و نهایی پژوهششاخص .5جدول 

مقدار  هاشاخص نوع شاخص

 آمدهدستبه

 قبولقابلمقدار 

های شاخص

 مطلق

 - CMIN 933/277 یا 2Xکای اسکوئر 

 - 56 (DF) آزادیدرجه 

 - 001/0 (P) معناداریسطح 

 3کمتر از  d2X  820/2/نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

 

های شاخص

 نسبی

 08/0کمتر از  025/0 (RMSEAی مجذور میانگین تقریب )خطای ریشه

 050/0کمتر از  001/0 (PCLOSE) برازندگیشاخص تقریب 

 90/0بیشتر از  906/0 (CFIای )شاخص برازش مقایسه

 90/0بیشتر از  917/0 (AGFIیا انطباقی ) شدهتعدیلشاخص نیکویی برازش 

                                                           
1. Preacher & Hayes 
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 60/0بیشتر از  755/0 (PCFI) مقتصد شاخص برازش

 60/0بیشتر از  813/0 (PNFI) مقتصدهنجار شده  شاخص برازش

 90/0بیشتر از  933/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 90/0بیشتر از  997/0 (GFIزش )شاخص نیکویی برا

 90/0بیشتر از  900/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 200بیشتر از  HOELTER (05/0) 221شاخص هولتر 

 200بیشتر از  HOELTER (01/0) 233 هولترشاخص 

 

 اعمال گردیده (SEM) ساختاری معادالتدر پژوهش حاضر، روش الگویابی  موردنظرمدل جهت آزمودن 

اگر همچنین است.  شدهاستفاده 5های آمده شده در جدول برازندگی مدل از شاخص بررسیبرای است. 

 ،(CFI)ای ، برازش مقایسه(NNFI) نشده، شاخص برازش هنجار (NFI) شدههای برازش هنجار شاخص

 تربزرگ (AGFI)یا انطباقی  شدهتعدیلو نیکویی برازش  (GFI) برازشنیکویی  ،(IFI)، برازندگی افزایشی

باشد و بر برازش  60/0باالی  (PNFI) مقتصدهنجار شده  برازش، (PCFI) مقتصد برازشو برای  90/0از 

تقریب  شاخصمقدار شود مشاهده می 5که بر اساس جدول  گونههمانمناسب و مطلوب مدل داللت دارند. 

 کالیناساس مدل  باشد که برمی 025/0برابر  RMSEA شاخصو  001/0 (PCLOSE)برازندگی 

 برازش مدل است. دهندهنشان( 2016)

 

 با حضور میانجی استاندارد ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایبنهایی مدل  .1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 نیادیبن یازهاین ،ییزناشو یخانواده بر اساس شادمان یآورتاب یابیمدل هدف از این پژوهش بررسی

نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم شادمانی استقامت بود.  یانجیبا نقش م تیو معنو یروانشناخت

(، 2020شورت و همکاران)آوری معنادار بود. این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات تاببر زناشویی 

ه ( همسویی دارد. در تبیین این نتیجه به دست آمد2019شری و کلی)-( و گئورگوالس2019یلدریم و بلن)

ل کزناشویی سنگ بنای خانواده مستحکم است به طوری که در محیط گرم آن، شادمانی  توان گفت کهمی

د. دهین را از با هم بودن نشان میزوج شادبودن سزناشویی، میزان احساشادمانی د. رسنبه رشد می خانواده

ی مثبت ارتباط بین فردفرزندان  با یکدیگر و بین آنها ،دارند احساس شادمانیاز زندگی زناشویی  ینی کهزوج

های مختلف زندگی حامی همدیگر اند، در انجام ةدر جنب ایچنین خانواده اتحاد زیادی دارند، و همچنین

. وجود چنین جوی در خانواده های خانوادگی و تفریحی با هم تفاهم دارند و سازگار اندبسیاری از فعالیت

آوری باالیی داشته باشند. ها و مسائل و مشکالت تابر بحرانشود که اعضای خانواده در برابباعث می

گردد اعضای خانواده آورد و سبب میهمچنسن شادمانی زناشویی جو شادی را در خانواده به وجود می

گر توانند به یکدیهمراه همیشگی بدانند و این احساس را داشته باشند که در مواقع دشواری مییکدیگر را 

آوری بیشتری داشته باشند. احساس امنیت و شود تابها نیستند و این دلگرمی سبب میتکیه کنند و تن

 هنددآورند را به کل خانواده انتقال میاعتماد به نفسی که زوجین در نتیجه شادمانی زناشویی به دست می

آوری آنها ت تابدهد و قدر، در نتیجه به خانواده توانایی کنترل بر حوادث را می(2020)شورت و همکاران، 

ر و تبینند، روابط بین فردی قویتر میهای مثبت زندگی را پررنگافراد شادمان معموال جنبه ؛بردرا باال می

ه کل های مثبت بها دارند، همانگونه که بیان شد این ویژگیروحیه و توانایی بیشتری در برخورد با دشواری

 آوریتاب با ییزناشو یشادمانها به خوبی بیانگر رابطه مثبت بنابراین این ویژگی ؛شودخانواده منتقل می

 داشته باشد. خانواده رابطه وجود آوریبا تاب ییزناشو یشادمان نیب لذا منطقی است که ؛است خانواده

معنادار  آوریتاببر  نیازهای بنیادین روانشناختیافزون بر این، نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم 

( 2019و گونزالز و همکاران) (2020نئوفلد و همکاران)نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات بود. این 

 گری استفاده کرد. این نظریه معتقد استی خود تعیینتوان از نظریهدر تبیین این نتیجه میهمسویی دارد. 

 یگرتعییندخو ظریهن .ستا وریضر ادفرا همه بهزیستی ایبر نشناختیروا یندبنیا یهازنیا از حمایتکه 

به  طمربو ییندهاافر که کندمی توجه ملیاعو به و ستا ننساا شدو ر نهیجا ش،نگیزا رهبادر نکال یاهینظر

از  ایمجموعهرا  یگرتعییندخو نظریه صلیا عناصرکنند. می تسهیل یا زداریباها را در انسانشکوفایی دخو

و گانی ؛ 2004دهد)بارد و همکاران، می تشکیل هستندا هانگیزش ییربناز که نشناختیروا یندبنیا یهازنیا

 یندبنیا یهازنیاآوری را در خانواده ایجاد کنند. (؛ بنابراین منطقی است که این نیازها تاب2005دسی، 

آورد و تعامالت مثبت زمینه تعامل مثبت اعضای خانواده با یکدیگر را فراهم می ایبر زمال ژینرا نشناختیروا

و  شایستگی وی،پیردخو به زنیااز  تندرعباکه ها زنیا یناآورد. آورتر شدن اعضا را پدید میابالزم برای ت

 وی،پیردخو .هستند وریضر ادفرا آوریتاب ایبرو  نددار دجوها وانسان تمامیدر  یفطر رتصو به تعلق

 فتدامی قتفاا میهنگا ویپیردخو .ستافعالیتها  تنظیمو  ارینگهد وع،شردر  بنتخاا سحساا شتندا شامل
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مطمئن و  کند دخو یهابنتخادر ا مطمئناراده  سحساا یعنیش است؛ رفتار علت کند سحساا فرد که

 شایستگیآوری باالیی را از خود نشان خواهد داد. است در این صورت تاب بمطلو دعملکر به درقاباشند 

 منجادر ا هارتمهاو  هاادستعدا دنبرربهکا ایبر میل گرنبیا که ستا محیط با تعاملدر  دنبو مؤثر به زنیا

همچنین  .(1393حجازی و همکاران، ست)ها اآن بر تسلط یافتنو  بهینه یچالشها دنکر لنباد ر،کا

توان گفت فردی که نیاز به شایستگی داشته باشد، تمام قوای خود را برای انجام بهترین عملکرد به کار می

تی نشناخروا یندبنیا یهازنیاکه یکی دیگر از تعلق یی داشته باشد. آوری باالخواهد برد و منطقی است که تاب

و  عاطفی به میل گرنبیا زنیا ینو ا ستا انیگرد با عاطفی یلبستگیهاو د پیوندها اریبرقر به زنیااست، 

 دیفر نمیا بطروا که مانیز ایرز ،ستا مهمی نگیزشیا رساختا تعلق .ستا صمیمانه بطدر روا دنبو گیردر

آوری بیشتری فرد در برخورد با مسائل تحمل و تاب ،کندمی حمایت تعلق به او زنیااز ای است که نهگوبه

پذیرند هر جوی چه مثبت و چه منفی بر خواهد داشت. از آنجایی که فرزندان از والدین تاثیر مستقیم می

وقتی نیازهای بنیادین گذارد. بنابراین منطقی است که خانواده حاکم باشد بر کل خانواده تاثیر می

آوری باالتری داشته باشند، ناخودآگاه بر کل خانواده نیز روانشناختی زوجین به خوبی برآورده شود و تاب

 نیادینب یازهاینبین  لذا منطقی است کهآوری خانواده نیز در سطح باالیی خواهد بود. گذارند و تابتاثیر می

 داشته باشد. وجودخانواده رابطه  آوریبا تاب یروانشناخت

نتیجه  آوری معنادار بود. اینتابمعنویت بر در بخشی دیگر از نتایج، نشان داده شد که ضریب مسیر مستقیم 

ی و دیص( و 1395و همکاران) صالحی(، 2019فام و همکاران)به دست آمده با نتایج تحقیقات 

یه معنویت به عنوان تک توان گفت کههمسویی دارد. در تبیین این نتیجه به دست آمده می (1390همکاران)

یت به معنای در نظر گرفتن کند. معنوگاه روانی به ارتقاء سالمت روان افراد در شرایط سخت کمک می

ی الهی، فراتر از مرز گرایشات مذهبی به ادیان مذهبی و ارتباط درونی با یک قدرت مطلقه-های فرهنگیباور

. معنویت به افراد انگیزه برای کندالیزال الهی خداوند هدایت می را به سمت قدرتافراد  مختلف است که

د بر توانتر مانند خداوند میدهد و با تامین منابع حمایتی با استفاده از یک قدرت قویآوری میتحمل و تاب

ن شمعنویت هدف زندگی را برای فرد روآوری و ایستادگی فرد را باال ببرد. قدرت ایستادگی بیفزاید و تاب

شوند فرد رویدادهای غیر ها باعث میکند و مایه تسلی در شرایط دردناک و تهدید کننده هستند. آنمی

منتظره را به عنوان رویدادهایی کمتر تهدید کننده ارزیابی کنند و قادر باشند رویدادهای غیر قابل تغییر را 

 های واالتری دارد،تباط است و اهداف و ارزشبپذیرند. از این دیدگاه، فرد زمانی که با نیروی بزرگتری در ار

دارای عملکرد بهتری است. یکی دیگر از پیامدهای معنوی بودن، احساس قدرت و آرامش درونی بیشتر 

است. در شرایط دشوار، معنویت ممکن است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد. 

تعریف کرد. یک رابطه و پیوند معنوی قوی ممکن است رضایت  توان به عنوان پناهگاه آخرمعنویت را می

وری را آفرد از زندگی را افزایش دهد یا منجر به تطابق و کنارآمدن بهتر با ناتوانی شود و یا به عبارتی تاب

آوری خانواده (. وجود معنویت و فضای معنویت در خانواده نیز تاب1390دهد )هاشمی و جوکار، افزایش می

 داشته باشد. خانواده رابطه وجود آوریبا تاب تیمعنو نیبدهد. لذا منطقی است که تقا میرا ار

آوری معنادار بود. این نتیجه به دست تاباستقامت بر همچنین نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم 

مسویی دارد. ( ه2020( و مایر و همکاران )2021مونتاس و همکاران) تحقیقاتها و پژوهشآمده با نتایج 
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 عنوان پایداری و شکیبایی در راه رسیدن بهاستقامت توان گفت که در تبیین این نتیجه به دست آمده می

این  (،2007، ث و همکارانپردازان استقامت)داکوورتئوری. از نظر وصیف شده استهای درازمدت تبه هدف

 پستی ،هاوجود شکست ها، باطول سال قه درالش و عالها و نگهداشت تشامل کار شدید روی چالشمفهوم 

ش الر و تیق و کاالنوعی خودتنظیمی است که موجب ایجاد پشتکار برای پیگیری ع . استقامتهاستبلندی و

ها و ها، شکستت، ناامیدیالشود و فرد علیرغم وجود مشکمداوم برای دستیابی به اهداف بلندمدت می

ها را با موفقیت پشت سر توجه به هدف، موانع و چالشتغییرها در طول مسیر، با حفظ پشتکار و 

ها در رویارویی آور بودن خانوادهتواند در تاب(. این استقامت می2012وینکلر و همکاران، -رد)اسکریسگذامی

ای که وقتی یک خانواده با مشکلی رو های زندگی موثر و کارآمد باشد. به گونهها و شکستبا موانع، چالش

های زناشویی، استقامت داشتن زن یا مرد در کانون شود مانند تعارضات، مشکالت و ناسازگاریبه رو می

با  ،زندگی زناشویی ها و تغییرها در طول مسیرها، شکستت، ناامیدیالعلیرغم وجود مشکتواند خانواده می

مین دلیل استقامت رند. به هذابگها را با موفقیت پشت سر حفظ پشتکار و توجه به هدف، موانع و چالش

 یآورتاببا استقامت  بینتواند باعث صبری و شکیبایی در کانون خانواده شود. لذا منطقی است که می

 رابطه وجود داشته باشد. خانواده
 شتقامتا یانجیبا نقش م خانواده یآورتابو  شادمانی زناشویی بیندر بخشی دیگر از نتایج نشان داده شد 

( 2019(، یلدریم و بلن)2020شورت و همکاران)نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات  اینرابطه وجود دارد. 

 توان گفت کهدر تبیین این نتیجه به دست آمده می ( همسویی دارد.2019شری و کلی)-و گئورگوالس

شادمان بودن در زندگی زناشویی گسترش روابط اجتماعی، از بین بردن احساسات منفی، اصلی آن  فهد

ریزی، توجه به زمان حال، اولویت دادن به خوشگذرانی در توقعات پایین، خود بودن، صمیمیت، برنامهسطح 

زندگی، دوری از نگرانی و ناراحتی، پرورش شخصیت سالم و پرورش شخصیت اجتماعی است)شفیعی و 

از  پیدا کند.  گردد که شادمانی زناشویی در زندگی افراد جریان(. همه این موارد باعث می1396جزایری، 

های مثبت همسر تمرکز کنند و توان گفت زنان و مردان متاهلی که گرایش دارند تا بر جنبهسوی دیگر می

تر و رضایت بیشتر و روابط پایدارتری دارند)ساکی های منفی تمرکز کمتری دارند، زندگی شادمانروی جنبه

ور باشد، توانایی وی در برابر مشکالت زندگی (. وقتی زندگی افراد شادمان و مسر1393زادی و همکاران 

ناختی توان گفت استقامت یک عامل غیرشکند. لذا میبیشتر است و استقامت و پشتکار بیشتری را تجربه می

در کنار تأثیری که عوامل غیرشناختی بر اهداف دارند، است که نقش مهمی در موفقیت زندگی افراد دارد. 

در  نقش بسیار اساسی استقامتگذارند و از آن میان در برابر شکست نیز اثر می این عوامل بر میزان مقاومت

د که یک عامل غیرشناختی مهم که در بین مکنل میالاستد( 2007و همکاران)رث واین زمینه دارد. داکو

ا بشود فرد در رویارویی ، به طوری که داشتن استقامت باعث میاست استقامتهمه افراد موفق وجود دارد، 

آوری وی در کانون خانواده را های زندگی توانمند باشد و همین توانمندی تابها، مصائب و دشواریشکست

نند. کآوری خانواده، ثبات زندگی زناشویی باالتری را نیز تجربه مینیز باال برده و افراد متاهل با داشتن تاب

ته رابطه وجود داشاستقامت  یانجیبا نقش م هخانواد یآورتابیی و زناشو یشادمان بینلذا منطقی است که 

 باشد.
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ابطه ر اشتقامت یانجیبا نقش م خانواده یآورتابو  نیازهای بنیادین روانشناختی بیننتایج نشان داد که 

( 2019( و گونزالز و همکاران)2020نئوفلد و همکاران)این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات وجود دارد. 

تقامت های تبیین کننده استوان گفت که یکی از تئوریر تبیین این نتیجه به دست آمده مید همسویی دارد.

ه رشد گری  باشد. این نظریه بتواند نظریه خود تعیینفرد در برابر مشکالت و داشتن پشتکار در زندگی می

پارچگی ر انگیزش و یکپردازد و با نگاه ارگانیزمی بر اهمیت نفش منابع درونی دانگیزش و شخصیت انسان می

ادر دهد، قشخصیت انسان تاکید دارد. بر اساس این نظریه اینکه فرد احساس کند رفتار خودش را جهت می

ها و اهدافش را خود از روی اراده انتخاب کرده و برای وی با معنا هستند و به انتخاب کردن است و ارزش

رآمدی احساس تسلط داشته باشد و همچنین تمایل اینکه فرد بر اعمال خود، محیط پیرامون و احساس کا

داشتن فرد به برخورداری از احترام متقایل و اینکه فرد به دیگران به ویژه افراد مهم زندگی مانند اعضای 

خانواده احساس تعلق داشته باشد. لذا بر مبنای این نظریه وقتی افراد چنین احساساتی نسبت به خود داشته 

ی با مشکالت زندگی نیز استقامت دارند و برای رسیدن به اهداف بلندمدت زندگی مصمم باشند برای رویاروی

 و پرتالش هستند.

از سوی دیگر وقتی فرد در برابر مشکالت، مصائب و رویدادهای زندگی زناشویی، زندگی خانواده و سایر 

د شوند. وجولیم نمیرویدادهای مهم زندگی استقامت داشته باشد، به سادگی در برابر این مشکالت تس

 علیرغم هوش فردی، مثل یک نردبان برای موفقیت و تبدیل رؤیاهای فرد به واقعیت استاستقامت در فرد 

بینی دستاوردهای زندگی همراه پشتکار برای اهداف بلندمدت و پیش و یک ویژگی شخصیتی است که با

برای رسیدن به  عالقهسطح اشتیاق و  توان گفت استقامت(. بنابراین می2014)ایوسویکو و براکت، است

در افراد  استقامتشود. می الدهد و موجب تعهد و پشتکار باشده را افزایش می های از پیش تعیینهدف

ثبات و ایستادگی و بدون خستگی و از پا افتادگی طی نمایند و توجه خود  شود مسیر پیشرفت را باباعث می

های دیگر را کنند. این افراد به اهداف خود اطمینان داشته از آن منحرف نشده، گزینه را معطوف به هدف

ود این شموجب می استقامتکنند. تر یا تغییر مقاومت میکنار گذاشته و در برابر وسوسه انجام کاری جالب

ه نشینی نکرد عقب پذیرش قرار داده، ها را موردو دشواری الت، مصائبافراد در مسیر رسیدن به اهداف، مشک

. همه این موارد و با پایبندی به هدف و پشتکار راهی برای غلبه بر آن بیابند و موانع را از سر راه بردارند

لذا د. آور هستنآوری باالیی را تجربه کنند و نسبت به بروز مشکالت تابشود که افراد سطح تابباعث می

طه وجود راباستقامت  یانجیبا نقش م خانواده یآورتابی و نیازهای بنیادین روانشناخت بینمنطقی است که 

 داشته باشد.
 اشتقامت یانجیبا نقش م خانواده یآورتابو  نیازهای بنیادین روانشناختی بیندر نهایت نتایج نشان داد که 

و  صالحی(، 2019فام و همکاران)این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات رابطه وجود دارد. 

توان در تبیین این نتیجه به دست آمده می همسویی دارد. (1390ی و همکاران)دیص( و 1395ن)همکارا

تواند کامال خود ساخته باشد؛ بلکه طی تعامالتی که فرد با فرهنگ خود دارد شکل گفت که معنویت نمی

ند. د خدا( باشگرایانه ممکن است مذهبی)خداپرستانه( یا غیرمذهبی)منکر وجوگیرد. این باورهای هستیمی

ها مربوط است به همچنین معنویت مستلزم جستجو یا پرسش برای معنا و هدف زندگی است. این پرسش

 کند به خاطر آنجوهر و اصل هستی. یافتن معنا و هدف زندگی مربوط است به رسالتی که فرد احساس می
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ن اهی از پیوند یا ارتباط با دیگراتواند شامل آگبه سرنوشت خاصی فراخوانده شده است. همچنین معنویت می

 تواندای از ارتباط با دیگران برخوردار باشد، می(.  وقتی فرد از دامنه گسترده1390باشد)هاشمی و جوکار، 

با دریافت حمایت اجتماعی از سوی اعضای خانواده و دوستان در برابر مشکالت زندگی استقامت داشته 

براین بنامدت و کوتاه مدت زندگی خانوادگی پشتکار داشته باشند. باشند و برای رسیدن به اهداف بلند

های زودگذر، تسلیم نشدن در موجب تعهد پایدار برای پیروی از اهداف، مقاومت در برابر لذت به استقامت

آوری باال رفتن سطح تابموجب  وظایف زناشویی و خانوادگیها و کار سخت و مداوم برای برابر شکست

ش کنند و از موانع به موفقیت الت ی زندگی خانوادگی و زناشوییهاشود که افراد در جهت چالشمیخانواده 

نه اند دست یابند و زمیکه برای خود مشخص کرده زندگی زناشوییعبور کنند و با حفظ پشتکار به اهداف 

شود که اعث میآورد و ببه ارمغان میرا  بیشتر در زندگی زناشویی و خانوادگیرسیدن به دستاوردهای 

 یانجیبا نقش م خانواده یآورتابمعنویت و  بین. لذا منطقی است که گردد فردنصیب  آوری خانوادگیتاب

 رابطه وجود داشته باشد.استقامت 

زنان و مردان متاهل شاغل در کادر به های این تحقیق، محدود استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته در

زنان و مردان متاهل به است، بنابراین در تعمیم نتایج  بوده ش و پرورش شهر تهرانسازمان آموز یآموزش

طالعه حاضر از . مباید محتاطانه عمل کردو یا سایر افراد متاهل  شهرهادیگر در در آموزش و پرورش  شاغل

علت  ان روابطعنو توان بهدست آمده را نمی است، لذا روابط بهاز نوع توصیفی بوده نوع مطالعات همبستگی 

توانست هم به صورت کمی و کیفی)ترکیبی( انجام شود، اما تفسیر و تعبیر کرد. این پژوهش می و معلولی

ش های پژوهبه دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود و یکی از موانع و محدودیت

لذا امکان اجرای میدانی و حضوری  این پژوهش مصادف بود با شیوع کرونا ویروس واین مورد بود. 

ها بر روی افراد نمونه نبود. این محدودیت وجود داشت که تنها افرادی دسترسی به اینترنت و پرسشنامه

های اجتماعی داشتند قادر بودند در پژوهش شرکت کنند و به سواالت به صورت آنالین پاسخ دهند و شبکه

شجویان و شود دانپذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میبرای تعمیمند. پاسخنامه خود را برای پژوهشگر ارسال کن

 .دست آمده فراهم شود تا شواهدی از روابط بههایی را در سایر شهرها تکرار کنند پژوهشگران چنین پژوهش

آوری خانواده بر اساس سایر متغیرهای زناشویی، بینی تابیعنی پیششود که مدل پژوهش حاضر پیشنهاد می

ناختی و معنوی شغلی و با نقش میانجی استقامت در زنان و مردان متاهل را مورد بررسی قرار دهند. روانش

این  تواند برای بررسی( میکیفی و کمیهای تحقیق)ترکیبی شامل استفاده از مطالعات طولی و سایر روش

ت تجربه )مطالعالعه کیفیگردد با استفاده از یک مطامی مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد

رداخته پآوری خانواده در زنان و مردان متاهل عوامل موثر بر تاببه بررسی  زیسته و پدیدار شناسی توصیفی(

دستاوردها و پیامدهای این پژوهش را می توان در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، د. شو

غیرهای شادمانی زناشویی، نیازهای بنیادین روانشناختی، مت توانند با تبیین نحوههای پژوهش مییافته

کمک  آوری خانوادهتابهای موجود در زمینه به گسترش دانش، مفاهیم و مدلمعنویت و تنظیم هیجان 

های جدیدتر به منظور گسترش دانش تواند راهگشای پژوهشکنند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر می

 های ایندر سطح عملی، از یافته شود. آوری خانوادهتابگیری بر شکل روانشناختی در زمینه عوامل مؤثر
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های در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی، سازمانتوان پژوهش می

انند هایی مهای آموزشی مانند به برگزاری کارگاهت و کارگاهها و مداخالدر جهت تدوین برنامهمحور  خانواده

آموزش شادمانی زناشویی و به کارگیری آموزش استقامت به مردان و زنان متاهل در بهبود کارایی در سازمان 

آوری خانواده کمک کنند. لذا مشاوران و محل کار، بهبود عملکرد خانواده و به ویژه باال رفتن سطح تاب

 ه کنند.توانند بر این اساس از نتایج این پژوهش استفادروانشناسان می

 

 موازین اخالقی

 افراد به چنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری

 یدانقدر و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای در که یکسانهمه و پژوهش درکنندگان شرکت همه از

 .شودمی

 

 مشارکت نویسندگان

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شناسی، به تصویب رسیده بود؛ در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراحی، روش تهران شمال

 یس، ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتندنوها، پیشسازی، گردآوری و تحلیل دادهمفهوم

 

 تعارض منافع
 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 عمناب

بینی گرایش به پیش(. 1398)علی.  ،صاحبی.، و نرگس ،زمانی .،امید ،پورشیری .،محمداسماعیل، ابراهیمی

م نشریه اسالاولیه. ناسازگار های و ارضای نیازهای اساسی و طرحواره معنویتخودکشی دانشجویان براساس 
 .13-19(، 1)4، و سالمت

ساختاری ویژگی های شخصیتی با میانجیگری معنویت در  (.1398اله.، و داوری، رحیم. )احمدی، حشمت

  .67-77(، 51) 13فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، . گرایش به خودکشی و سو مصرف مواد
(. نقش 1391محسن. ) ،فرزانگانو  .،محمد ،جاللوند.، یونس ،دوستیان .،عبداهلل ،معتمدی.، یوسف ،اعظمی

فرهنگ مشاوره و روان . بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندانآوری، معنویت و دینداری در پیشتاب
 .1-20(، 12)3، درمانی
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بررسی اعتبار  (.1394محمدجواد.، آزادی، محمود.، و سلطانی شال، رضا. ) امینایی، محمد.، اصغری ابراهیم آباد،

-134(، 3) 17مجله اصول بهداشت روانی، . و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینگ

129 . 

معنوی  -روانی(. مدل یابی رابطه تحول 1399محمدرضا. ) ،برناو  ا.،رض، پاشا .،سعید ،بختیارپور .،عباداله ،تویاری

ای تنظیم هیجانی در والدین کودکان و حمایت اجتماعی بر شادمانی زناشویی با در نظر گرفتن نقش واسطه

 .91-108(، 27)1، وردهای روانشناختیتامجله دس. استثنایی
بندی عوامل موثر بر معنویت در محیط کار در اولویت(. 1397)ملیکه.  ،فربهشتی.، و مهدی، حاجیان نصرت

 .260-272(، 4)12، پیاورد سالمتمجله انشگاه علوم پزشکی تهران. د

ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای نقش واسطه (.1393حجازی، الهه.، نجفی، مهسا.، و امانی، جواد. )

 . 77-88(، 2) 9فصلنامه روانشناسی معاصر، . بنیادین روانشناختی و رضایت از زندگی

آوری های تاب آوری )فردی، خانوادگی و اجتماعی(. به انضمام پرسشنامه(. تاب1395)حسینی المدنی، سیدعلی. 

 فرد، خانواده و جامعه. تهران: نشر دانژه. 

(. بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس 1392مسعود. ) ،حسین چاریو  .،فریده سادات ،حسینی

 .181-209(، 2)3، خانواده مشاوره و روان درمانی. فصلنامه آوری خانوادهتاب

-ای هیجان(. رابطه عزم و خودناتوان سازی: بررسی نقش واسطه1397پیما، سمیرا.، و فوالدچنگ، محبوبه. )راه

 . 123-142(، 49)13های نوین روانشناختی، پژوهشهای مثبت و منفی تحصیلی. 

نقش سالمت معنوی در تاب (. 1398)بیح اهلل. ذ، اللهیو  .،فتانه ،درتاج .،فریبا، درتاج .،مریم، رجبیان ده زیره

 .97-108(، 1)8، رویش روانشناسینشریه علمی آوری دانشجویان دانشگاه کاشان. 

مدل یابی علی خالقیت: نقش سبک های تعامل  (.1395رحمانی زاده، فهیمه.، هاشمی، زهرا.، و نقش، زهرا. )

 14های نوین تربیتی، مه علمی و پژوهشی اندیشهفصلنا. دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی-معلم

(1 ،)54-31 . 

بررسی اثربخشی آموزش  (.1393ذاکر، باقر.، و احمدی، مجید. ) ساکی زادی، فاطمه.، زهراکار، کیانوش.، ثنایی

-51(، 1)13های مشاوره، پژوهش فصلنامه. مهارت های زناشویی براساس مدل گاتمن بر شادمانی زناشویی

37 . 

بینی شادمانی زناشویی بر اساس شفقت به خود و (. پیش1396رضوان السادات. ) ،جزایریو  .،زهرا ،عیشفی

 .56-64(، 3)18، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی فصلنامه. شکفتگی در زنان متأهل
اساس  آوری خانواده بربینی تابپیش (.1395. )مالک ،و میرهاشمی.، کیانوش ،هاشمیان .،سعید ،صالحی

-119(، 2) 2ه، سازی خانوادشناسی، مشاوره و غنیدوفصلنامه آسیب. بخشایش و معنویت در معلمان متاهل

103. 

خانواده با  تیمعنو نی(. رابطه ب1390. )نو منصور، ال اطمه.،ف ان،یباقر قی.،ت م،یپورابراه حمدسجاد.،م ،یدیص

-79(، 5)2ی، روانشناخت یهاها و مدلروشفصلنامه ارتباط در خانواده.  تیفیک یآن با واسطه گر یآورتاب

63. 
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بینی رضامندی زوجیت براساس پیش (.1396اکبر. )زاده، مرجان.، ابوالمعالی، خدیجه.، و ارجمندنیا، علیعلی

مادران دختران  روان در های شخصیتی و نیازهای بنیادین روانشناختی با میانجیگری سالمتویژگی

 . 81-94(، 4) 8دسازی کودکان استثنایی، نشریه توانمن. تیزهوش

مقایسه اثربخشی (. 1398آبادی، مهدی. )فرشیدمنش، فروغ.، داودی، حسین.، حیدری، حسن.، و زارع بهرام

آموزش ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر صمیمیت، تعهد و شادمانی زناشویی زنان با دلزدگی زناشویی. 

 .56-67(، 1)17، تحقیقات علوم رفتاری

(. تعارضات زناشویی و نیازهای اساسی: نقش 1399اصغر. )، شریفیو  .،عبداهلل، آبادیشفیع.، کبری، قاسمی مقدم

 .55-65(، 2)18، روانشناسی بالینی و شخصیتدو فصلنامه . میانجی معنویت

ی زناشویی، نگر گروهی بر شادماناثربخشی آموزش مثبت(. 1399)زهرا.  ،بزرگیدشتو  .،شهال ،کربالیی صالح

 ،روان پرستارینشریه علمی و پژوهشی آوری و رضایت از زندگی در والدین کودکان با نیازهای خاص. تاب
8(1 ،)71-60. 

آوری خانواده به صورت تدوین مدل تاب (.1396کریمی نژاد، هاجر.، صادقی، مسعود.، و غالمرضایی، سیمین. ) 

 . 154-180(، 47) 12های نوین روانشناختی، شپژوه .کیفی بر اساس دیدگاه متخصصان خانواده

های پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت(. 1398. )امینی. داریوشو  ، صبا.،هادیان

-211(، 27) 10، نامه زنانپژوهشنشریه  ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان.

179. 

آوری در دانشجویان بین تعالی معنوی و تاب (. بررسی رابطه1390بهرام. ) ر،جوکا.، و الدن ،هاشمی

 .123-142(، 13)8، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ه.دانشگا
آوری خانواده بر پایداری زندگی بینی تابپیش(. 1399)حسن. ، حیدریو  .،عبداهلل، شفیع آبادی .،فاطمه ،یزدانی

 .1-10(، 1)27، مجله علوم پزشکی رازیزناشویی. 
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 آوری خانوادهمقیاس تاب

 موافقم کامالً موافقم مخالفم مخالفم کامالً سواالت ردیف

 4 3 2 1 ای مشکالتی وجود دارد.در هر خانواده 1

 4 3 2 1 آید، حتما دلیل دارد.هرچه که بر سر خانواده ما می 2

 4 3 2 1 است. پذیرانعطافساختار خانواده ما برای مواجهه با امور غیر منتظره،  3

 4 3 2 1 های روزمره خانواده ماست.ی از فعالیتتعامل با دوستان بخش 4

 4 3 2 1 .اندقائلدوستان خانوادگی ما، برای ما و هویت ما، ارزش  5

 4 3 2 1 نیستند. ناپذیرانعطافقوانین خانواده ما خشک و  6

 4 3 2 1 کنند.نیازهای خانوادگی تغییر می برحسبقوانین در خانواده ما  7

دهد که بخشی از یک خانواده ، به ما این احساس را میدهیممیای هم انجام کارهایی که ما بر 8

 هستیم.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 .اندشدهپذیرفتهبخشی از زندگی  عنوانبه پراسترسدر خانواده ما، رویدادهای  9

 4 3 2 1 دهند.غیر منتظره رخ می صورتبهایم که مشکالت ما این موضوع را پذیرفته 10

 4 3 2 1 ما در اخذ تصمیمات مهم خانوادگی نقش داریم. همه 11
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 4 3 2 1 ها شرایط را درک کند و به فعالیت خود ادامه دهد.تواند در هنگام مصیبتخانواده ما می 12

 4 3 2 1 دهیم.خانوادگی، انطباق می هایمسئولیتما خودمان را با شرایط الزم جهت انجام  13

 4 3 2 1 زان برای انجام کارهای مربوط به دوستانمان وقت بگذاریم، هستیم.مراقب اینکه به چه می 14

 4 3 2 1 زنیم، هستیم.هایی که به هم میما مراقب حرف 15

 4 3 2 1 هستیم. پذیرانعطافهای جدید انجام امور خانوادگی، ما نسبت به روش 16

 4 3 2 1 کنند.سایر اعضاء خانواده ما را درک می 17

 4 3 2 1 کنیم.ها طلب کمک و یاری میاز همسایه ما 18

 4 3 2 1 .کنیممیهای مشابه به آن شرکت های مذهبی مسجد یا سایر مکاندر مراسم 19

 4 3 2 1 توانند برای ما مفید باشند.در خانواده ما این باور وجود دارد که دوستان می 20

 4 3 2 1 باور خانوادگی ماست. یم از عهده مشکالتمان برآییم،توانمی کهاین 21

 4 3 2 1 توانیم از هم بخواهیم تا موضوع را روشن سازند.اگر منظور یکدیگر را نفهمیم، می 22

 4 3 2 1 توانند با یکدیگر صادق و رک و راست باشند.در خانواده ما اعضاء می 23

 4 3 2 1 ، درد دل نموده و خالی شوند.توانند بدون اینکه کسی را ناراحت کننددر خانواده ما، اعضا می 24

 4 3 2 1 توانیم بر سر امور، به توافق برسیم.هنگام بروز مشکالت ما می 25

 4 3 2 1 خانوادگی در پذیرش یک مصیبت )فقدان( را مدیریت کنیم. نظرهایاختالفتوانیم ما می 26

 4 3 2 1 ان کنیم.توانیم به افراد اجتماع اطمیناین نظر خانواده ماست که می 27

 4 3 2 1 ها را جویا شوند.توانند معنای پنهان و نهفته در پشت پیامدر خانواده ما، افراد می 28

 4 3 2 1 توانیم مشکالت مهم را حل کنیم.ما می 29

 4 3 2 1 یم ادامه دهیم و کم نیاوریم.توانمی بازهمحتی اگر مشکل دیگری بروز کند،  30

 4 3 2 1 کنیم. صحبتهمباهای برقراری ارتباط در خانواده، روش دربارهتوانیم ما می 31

 4 3 2 1 یک خانواده عمل کنیم. عنوانبهتوانیم ها، میدر سختی 32

 4 3 2 1 کنیم.مشورت می باهمتصمیمات  دربارهما  33

 4 3 2 1 کنیم.ای مثبت طرح میرا به شیوه هاآنما برای حل مشکالت،  34

 4 3 2 1 آوریم.احساس خوبی به دست می هاآنگذاریم و از حل مشکالت را به بحث میما  35

 4 3 2 1 برسیم. حلراهکنیم تا به یک موضوعات مختلف آنقدر صحبت می دربارهما  36

 4 3 2 1 کنیم.های داوطلبانه اجتماعی شرکت میما در فعالیت 37

 4 3 2 1 د هستیم.ما برای بیان عقایدمان در خانواده آزا 38

 4 3 2 1 از صرف زمان و انرژی برای خانواده، احساس خوبی داریم. 39

 4 3 2 1 هستند. رسانییاریکنیم که افراد جامعه در مواقع اضطراری مشتاق کمک و ما احساس می 40

 4 3 2 1 کنیم.ما از زندگی در این جامعه احساس امنیت می 41

 4 3 2 1 .ایمشدهپذیرفتهسایر اعضاء خانواده  وسیلهبهکنیم احساس می 42

 4 3 2 1 ای قدرتمند )توانا( هستیم.با مشکالت بزرگ، خانواده شدنمواجهکنیم که برای احساس می 43

 4 3 2 1 شویم.در خانواده ما اگر کسی ناراحت باشد، همه ناراحت می 44

 4 3 2 1 ورزیم.میعشق  هاآنبه  واقعاًما دوستان نزدیکی داریم که  45

 4 3 2 1 .داریمایمانما به خدواند متعال  46

 4 3 2 1 .راداریمما توانایی حل مشکالتمان  47

 4 3 2 1 کنیم.ما احساسماتمان را نسبت به خودمان مطرح می 48

 4 3 2 1 ، خدمات رفاه اجتماعی فراهم است.هاگرفتاریدانیم که در هنگام می 49

 4 3 2 1 برای دوستانمان مهم هستیم. دانیم کهمی 50

 4 3 2 1 گیریم.از اشتباهات یکدیگر درس می 51

 4 3 2 1 کنند.زنند، روشن میهایی را که به هم میدر خانواده ما، افراد منظور حرف 52

 4 3 2 1 کنیم.مان باشد، شرکت میهایی که در شأن خانوادهما در فعالیت 53
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 4 3 2 1 کنیم.بی شرکت میهای مذهدر فعالیت 54

 4 3 2 1 کنیم.هایمان سوغات و هدایا دریافت میما از همسایه 55

 4 3 2 1 خواهیم.ما از رهبران )مشاوران( مذهبی راهنمایی می 56

 4 3 2 1 دهیم.ها یا مشکالت اعضاء خانواده گوش میبه نگرانی ندرتبهما  57

 4 3 2 1 کنیم.کت میما در انجام وظایف خانوادگی مشار 58

 4 3 2 1 دهیم.ما عالقه و عواطف خود را به اعضاء خانواده نشان می 59

 4 3 2 1 که چقدر نگران و مراقب هم هستیم. میگوییمما به یکدیگر  60

 4 3 2 1 کنیم که جامعه برای پرورش کودکان، خوب است.ما فکر می 61

 4 3 2 1 ید زیاد رابطه برقرار کرد.کنیم که با افراد جامعه نباما فکر می 62

 4 3 2 1 رسند.ما اطمینان داریم که حتی در شرایط سخت، امور به سرانجام می 63

 4 3 2 1 کنیم.های جدید حل مشکالت را امتحان میما روش 64

 4 3 2 1 کنیم.ها درک میما ضرورت تعامل و ارتباط با سایر اعضاء خانواده را در هنگام سختی 65

 4 3 2 1 د.رسجسمی و عاطفی آسیبی نمی ازلحاظکنیم مطمئن شویم که به اعضاء خانواده ما سعی می 66

*** 

 مقیاس شادمانی زناشویی
زیر میزان احساس  هایگزارهبعد از خواندن هر یک از  لطفاً ردیف

 شادمانی و رضایت خود را در آن حیطه انتخاب نمایید.

 شادنا کامالً تا شاد کامالًاز 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 های خود در امور خانهمسئولیت ازنظر 1

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نحوه تربیت فرزندان 2

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 های اجتماعیفعالیت 3

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شرایط اقتصادی خانواده 4

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 روابط اجتماعی خانواده 5

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 روابط جنسی 6

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شغلی() تحصیلیپیشرفت  7

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 استقالل فردی 8

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 استقالل همسری 9

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شادمانی کلی 10

*** 

 روانشناختی مقیاس نیازهای بنیادین
 کامالً سواالت ردیف

 نادرست

تا حدودی  نادرست
 درست

 کامالً درست
 درست

1 
خواهم که چطور میاین در خصوصکنم برای تصمیم احساس می

 زندگی را بگذرانم آزاد هستم.
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ارتباط متقابل دارم، واقعاً دوست دارم. هاآنرا که با  هاییآدم 2

 5 4 3 2 1 مکناغلب اوقات، خیلی احساس توانایی نمی 3

 5 4 3 2 1 کنم.ام احساس تحت اجبار بودن میدر زندگی 4

5 
، دهممیانجام  آنچهدر  گویندمی، به من شناسممیرا که  هاییآدم

 خوب هستم.
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 آیم.، کنار میگیرممیکه در معرض تماس قرار  هاییآدمبا  6

 5 4 3 2 1 اجتماعی زیادی ندارم.با خودم مشغولم و ارتباطات  معموالً 7
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 5 4 3 2 1 کنم.عموماً در بیان افکار و نظراتم احساس آزادی می 8

9 
ارتباط متقابل دارم، دوست خود  هاآنمرتب با  طوربهرا که  هاییآدم

 .دانممی
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .جدید و جالبی یاد بگیرم هایمهارتام اخیراً توانسته 10

11 
شود گفته می به همام اغلب مجبورم آنچه را که دگی روزمرهدر زن

 انجام دهم.
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .رادارندام هستند هوای من افرادی که در زندگی 12

13 
دستاوردی  دهممیکنم آنچه را که انجام بیشتر روزها احساس می

 برایم دارد.
1 

2 3 4 5 

14 
ط متقابل دارم، مالحظه احساسات من ارتبا هاآنکه روزانه با  هاییآدم

 کنند.را می
1 

2 3 4 5 

15 
تا نشان دهم چه آدم  آورمنمی به دستام امکان زیادی در زندگی

 توانمندی هستم.
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 نزدیک باشم. هاآنزیادی نیستند که به  هایآدم 16

17 
توانم خودم میام عمدتاً های زندگی روزانهکنم در موقعیتاحساس می

 باشم
1 

2 3 4 5 

18 
 ارتباط متقابل دارم، هاآنطور مرتب با که به هاییآدمرسد نمی به نظر

 خیلی دوستم داشته باشند.
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 کنم.اغلب خیلی احساس توانایی نمی 19

20 
امکان زیادی برایم نیست که خودم تصمیم  امدر زندگی روزانه

 دهم. را انجامها چطور کار بگیرم
1 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ای دارند.دوستانه نسبتاًها با من رفتار ، آدمطورکلیبه 21

*** 

 پرسشنامه معنویت 

 سواالت ردیف
 کامالً

 موافقم

موافق

 م
 مخالفم

 کامالً

 مخالفم

 1 2 3 4 هستم خشنودم. ازآنچه 1

 1 2 3 4 من خصایل )صفات( نیکویی دارم. 2

 1 2 3 4 بتی نسبت به خودم دارم.من نگرش مث 3

 1 2 3 4 من فرد ارزشمندی هستم. 4

 1 2 3 4 هستم. نفساعتمادبهبا  معموالًمن  5

 1 2 3 4 است. پرمعناام برای من زندگی 6

 1 2 3 4 من معتقدم که با افراد یکدیگر برابر هستم. 7

 1 2 3 4 من فرد مهربانی هستم. 8

 1 2 3 4 ر به دنبال معنا هستم.دشوا هایموقعیتمن در  9

 1 2 3 4 کنم.من درباره چیزهای مثبت فکر می 10

 1 2 3 4 دهد.معنویتم، من را در تعیین اهدافم یاری می 11

 1 2 3 4 دهد.هستم یاری می آنچهگیری درباره معنویتم، من را در تصمیم 12

 1 2 3 4 معنویتم بخشی از نگرش من به زندگی است. 13

 1 2 3 4 یکی شده است. امبازندگیمعنویتم  14

 1 2 3 4 کنم.های محیطی شرکت میمن در برنامه 15
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 1 2 3 4 خوانم.هایی در مورد معنویت میمن کتاب 16

 1 2 3 4 کنم.من برای رسیدن به آرامش درونی مراقبه می 17

 1 2 3 4 کنم.من برای زندگی کردن متعادل )همگام و آرام( با طبیعت تالش می 18

 1 2 3 4 کنم که فرصتی برای افزایش معنویتم بیابم.من تالش می 19

 1 2 3 4 کنم.من از سکوت برای برقراری ارتباط با خودم )و شناخت خودم( استفاده می 20

 1 2 3 4 من به دنبال هدفی در زندگی هستم. 21

 1 2 3 4 برم.من از گوش دادن به موسیقی لذت می 22

 1 2 3 4 برای رمز و رازهای زندگی نیاز دارم. هاییجوابمن به پیدا کردن  23

 1 2 3 4 روابط پایدار برای من مهم هستند. 24

 1 2 3 4 من به رسیدن به آرامش درونی نیاز دارم. 25

 1 2 3 4 ام به دنبال زیبایی هستم.من در زندگی 26

 1 2 3 4 ارم.من به داشتن ارتباط استوار با مردم نیاز د 27

 1 2 3 4 ام رو به رشد است.زندگی 28

 1 2 3 4 نیاز دارم. پرمعنامن به ایجاد یک زندگی  29

 
*** 

 فرم کوتاه مقیاس استقامت
بسیار  تقریباً کمی زیاد اصالً سواالت ردیف

 زیاد

 5 4 3 2 1 کند.می های قبلی پرتها و پروژههای جدید، حواس مرا از ایدهها و پروژهگاهی اوقات ایده 1

 5 4 3 2 1 سازند.موانع مرا ناامید نمی 2

کنم، اما بعد از مدتی من برای مدت کوتاهی مدام به یک ایده یا پروژه خاص فکر می 3

 دهم.ام را نسبت به آن از دست میعالقه

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 هستم. کوشیسختمن آدم  4

 5 4 3 2 1 که هدف دیگری دنبال کنم. گیرممیتصمیم  بعداًاما ، کنممیمن اغلب هدفی را انتخاب  5

هایی که تکمیل کردنشان بیش از چند از ماه پروژه بر رویمن در معطوف کردن توجهم  6

 .دارممشکلکشد، طول می

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .رسانممی پایانبه  کنممیمن هر کاری را که شروع  7

 5 4 3 2 1 هستم. باپشتکاریمن فرد  8

 
*** 
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The Mediating Role of Grit in the Relationship between 

Marital Happiness, Basic Psychological Needs and 

Spirituality with Family Resilience 

 

Zhaleh. Bahraei 1, ali. Hosseinialmadani *2 & Ahmad. Baseri 3 

 

Abstract  
Aim: The present study aimed to investigate the mediating role of grit in the 

relationship between marital happiness, basic psychological needs, and spirituality 

with family resilience. Methods: The research had a descriptive correlational 

method, and its statistical population consisted of all 46257 married men and 

women working in the teaching staff of the department of education in Tehran in 

2020 (32046 women and 14211 men). A sample of 420 individuals was selected 

according to Klein's theory (2016) using online non-random convenience sampling 

and they responded to the Sikbi Family Resilience Scale (2005), the marital 

happiness scale by Azarin et al. (1973), the basic psychological needs 

questionnaire by Lagarde et al. (2000), The spirituality questionnaire by Parsian 

and Dunning (2009), and the grit scale- short form (GRIT-S) by Dakworth and 

Quinn (2009). The proposed model was analyzed by a structural equation model 

using SPSS and AMOS 24. Results: The results indicated that direct paths of 

marital happiness (β= 0.309, and P=0.002), basic psychological needs (β=0.555 

and P=0.001), spirituality (β=0.309 and P=0.001), and grit (β=0.632 and P=0.001) 

were significant on family resilience. Furthermore, indirect effects of marital 

happiness, basic psychological needs, and spirituality were significant on family 

resilience through the mediating role of grit (P= 0.01). Conclusion: The modified 

structural model of the research had a desirable and acceptable fit with the research 

data and it was an important step in identifying determinants of family resilience 

in married individuals. 

 Keywords: Family resilience; Marital happiness; Basic psychological needs; 

Spirituality; Grit 
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