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از جمله پیوندهاي والدینیو نیازهاي بنیادین روانشناختیگیرد. قرار میيتاثیر عوامل متعددتحتکیفیت رابطه زوجین و سازگاري آنها :چکیده
کننده پیوندهاي نقش تعدیلبررسیپژوهش حاضر، فهدشوند. کننده مهم سازگاري زناشویی و کیفیت روابط زوجین محسوب میعوامل تعیین

درمتاهل شهر یزدافرادمرد) از131زن، 147نفر (278تعدادبود.نیازهاي بنیادین روانشناختی و سازگاري زوجین يوالدینی در رابطه بین ارضا
)، پرسشنامه وضعیت زناشویی BNSG-Sروانشناختی (کنندگان خواسته شد مقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین از شرکت.کردندشرکتپژوهشاین

) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی PBIو مقیاس پیوندهاي والدینی ((GRIMS)راست - گلومبوك
عنادار و بیش حمایتگري والدینی با سازگاري دار دارد. مراقبت والدینی با سازگاري زوجین رابطه مثبت مبا سازگاري زوجین رابطه مثبت معنا

ارضاي نیازهاي بنیادین چنین نشان داد که تنها مراقبت مادرانه توان تعدیل رابطه دار داشتند. نتایج پژوهش همزوجین رابطه منفی معنا
رابطه ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی باتوان نتیجه گرفت که هاي این پژوهش، میسازگاري زوجین را داشت. بر اساس یافتهروانشناختی و

سازگاري زوجین یک رابطه خطی ساده نیست، بلکه متغیرهاي دیگر مانند پیوندهاي والدینی در این رابطه نقش تعدیل کننده دارند. 
مراقبت والدینی، بیش حمایتگري والدینی، نیاز روانشناختی، سازگاري زوجینهاي کلیدي:واژه

Abstract: Quality of couple's relationship and their marital adjustment are influenced by several factors. Basic
psychological needs and parental bondings are considered as important determinants for marital adjustment and quality of
their relationships. The present study aimed to examine the moderating role of parental bonding on the relationship
between basic psychological needs satisfaction and marital adjustment. A total of 278 married individuals (131 men, 147
women) living in Yazd city participated in the study. Participants were asked to complete the Basic Needs Satisfaction in
General Scale (BNSG-S), Golombok Rust Inventory of Marital State (GRIMS), and Parental Bonding Inventory (PBI).
Results showed that basic psychological needs satisfaction had a significant positive association with marital adjustment.
Parental care and parental over protection showed positive and negative associations with marital adjustment,
respectively. The relationship between basic psychological needs satisfaction and marital adjustment was moderated only
by maternal care. According to the findings of the present study, it can be concluded that the relationship between basic
psychological needs satisfaction and marital adjustment is not a simple linear one, but somewhat is influenced by parental
bonding.
Keywords: parental care, parental over protection, psychological need, marital adjustment
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مقدمه
به فرایندي اشاره دارد که در آن یک 1سازگاري زناشویی

فرد یا یک زوج، براي دستیابی به حداکثر رضایت در رابطه 
خود، به تغییر، تعدیل یا پذیرش الگوي رفتاري خود و تعامل با 

). نتایج پژوهش 2010پردازند (بالی، دینگرا و بارو، یکدیگر می
لفی اند که عوامل مختهاي مرتبط با روابط زوجین نشان داده

چون شکل روابط زناشویی والدین با یکدیگر (کوران، اوگلسکی، 
هاي فرزندپروري (بشارت، دهقانی )، سبک2011هازن و بوش، 
هاي دلبستگی زوجین (ریگس، )، سبک1393و توالئیان، 

)، مورد آزار و اذیت واقع شدن در دوره کودکی (برادبري 2010
؛ 2015رانتز و داسپ، گادبوتا، هبرتا، ؛ بیگراسا،2012و شافر، 

؛ منتا، کوهن، شولز و 2009گادبوت، سبورین و لوسیر، 
پیروي در روابط زوجی (نی، ) و خود2014، 2012والدینگر، 

) سازگاري زوجین را تحت 2005النزبري، کانولو و پاتریک، 
) نشان داد 2010دهند. پژوهش براوو و لمپکین (تاثیر قرار می

اختالفات زناشویی، نیازهاي برآورده ترین عواملکه یکی از مهم
نشده زوجین است. 

در بین نیازهاي متعدد انسان، نیازهاي بنیادین 
، به دالیل مختلف از جمله ثبات آنها در طول 2روانشناختی

زمان، تاثیرات عمیق آنها بر شخصیت و رفتار انسان و پیامدهاي 
ی از شخصشخصی و بینهاي درونمثبت و منفی آنها در زمینه

؛ بشارت، هوشمند، 1391اهمیت ویژه برخوردارند (بشارت، 
سه نیاز ٣گريخود تعیینی). نظریه 1394رضازاده و لواسانی، 

(پیوستگی) را بنیادین ٦و تعلق٥، شایستگی٤خود پیروي
). میل به خود آغازگري 2000، 1985داند (دسی و رایان، می

ند پیامدهاي کدر تنظیم اعمال شخصی و این که فرد احساس
رفتاري وي توسط خود او تعیین شده است، نیاز خود پیروي 

). این احساس، در مقابل 1985شود (دسی و رایان، نامیده می
احساس تحت کنترل و اجبار بودن براي اعمال شخصی قرار 

گیرد. احساس شایستگی در مواجهه و تعامل با محیط، می

1. marital adjustment
2. basic psychological needs
3 . self-determination theory
4. autonomy
5. competence
6. relatedness

ثار مطلوب و قابلیت اجراي وظایف مختلف و توان خلق آ
شود (رایان و ممانعت از آثار نامطلوب، نیاز شایستگی نامیده می

). احساس برخورداري از روابط اجتماعی 2002دسی، 
و حمایتگر، عالقمندي و تعلق داشتن به دیگران، بخشرضایت

). 2002شود (رایان و دسی، نیاز تعلق (پیوستگی) نامیده می
کم ویتامین و غذاي روانی دارند این نیازها براي انسان، ح

گري در روابط عاشقانه اشاره به ). خود تعیینی2011(شلدون، 
این دارد که فرد به جاي تحت اجبار دیگري بودن و یا نداستن 
این که چرا در یک رابطه درگیر است، مشارکت کامل خود را 

). 2013در رابطه تصدیق کند (کنی، هادن، پورتر و رودریگز، 
ها بر این باور است که در تمام انسانيگرتعیینیخودنظریه 

بسته به میزان ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی، روابط 
). 2008خواهند بود (الگاردیا و پاتریک، تربخشرضایته عاشقان

افرادي که در روابطی قرار دارند که ارضاء کننده سه نیاز 
بنیادین آنها است، بیشتر خواهان ابراز احساسات خود هستند و 

پردازند (الگاردیا، با سهولت بیشتر به حمایت همسر خود می
از ). نتایج مطالعه صورت گرفته در زمینه بررسی حمایت2007

خودپیروي دو جانبه در روابط زوجین حاکی از آن است که در 
بینی چنین روابطی، حمایت بیشتر از خودپیروي همسر، پیش

، سازگاري زوجی، صمیمیت، سرزندگی 7کننده دلبستگی ایمن
و رضایت است. به عالوه، حمایت کردن از خودپیروي همسر با 

تر همراه است تر رابطه و همچنین بهزیستی بیشکارکرد مثبت
). 2006(دسی، الگاردیا، مولر، شینر، و رایان، 

کند که نیازهایش ارضاء به طور کلی، وقتی فردي احساس 
کند و شده است، رضایت و تعهد بیشتري را تجربه می

گیرد. ها به کار میتري را براي حل تعارضهاي سازگارانهپاسخ
بین ترین پیشمهمارضاي نیاز به تعلق، بر اساس شواهد موجود، 

چنین پیامدهایی است و در بین سه نیاز بنیادین روانشناختی، 
اي در رضایت فرد دارد (پاتریک، نی، کنولو و النزبري، سهم ویژه

). به عالوه، احساس تعلق، ارتقاء بخش اشکال مختلف 2007
رفتارهاي اجتماعی (مانند کمک کردن و همکاري به قصد سود 

ت که باعث ارتقاء روابط زوجین نیز رساندن به مردم) اس
چنین افرادي ). هم2011شود (پاوي، گریتمیر و اسپارکس، می

7. secure attachment
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که تجربه تعلقاتشان بیشتر است، به احساسات خود نیز بیشتر 
برند (مولر، دسی تر لذت میدهند و از تجارب خود عمیقبها می

د،نشدذکرکهپژوهشیهايیافتهبهاستنادبا). 2010و الیوت، 
ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی کهکردبینیپیشتوانمی

اي که در رابطهباشد؛داشتهسازگاري زوجین رابطه مثبتبا
این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. اما آیا رابطه بین 

نیازهاي بنیادین روانشناختی و سازگاري زوجین یک يارضا
رابطه ساده است یا متغیرهاي دیگري ممکن است این رابطه را 

هاي پژوهشی این فرض را مطرح تعدیل کنند؟ مرور یافته
کند که برخی از سازه هاي روانشناختی ممکن است در این می

ه داشته باشند. کنندتعدیلرابطه نقش
متغیرهاي روانشناختی که ممکن است با سازگاري کی از ی

است. پیوند والدینی 1زوجین رابطه داشته باشد، پیوند والدینی
اشاره به تجربه و فرایندي دارد که از سوي والدین براي شکل 

گیرد. مطالعه دادن پیوندهاي عاطفی با کودك خود انجام می
بت به آگاهی و درك والدین از پرورش پیوندهاي عاطفی نس
کننده کودك حائز اهمیت است، چرا که همین پیوندها تعیین

چگونگی رفتارهاي مراقبتی و ارتباطی والدین است که به نوبه 
سازد (فیگویردو، کاستا، پاچیکو و خود رشد کودك را متاثر می

و 2). پیوند والدینی، از دو بعد اصلی مراقبت2007پایس، 
). بعد 1979لینگ و براون، شود (پارکر، توپتشکیل می3حمایت

5، همدلی و نزدیکی4اي از مهربانی، گرمی عاطفیمراقبت، دامنه

دهد. دامنه تفاوتی و غفلت را پوشش می، بی6تا سردي عاطفی
و ممانعت از 7بعد حمایت از کنترل، بیش حمایتی، دخالت

شود. پیرو را شامل میرفتار مستقل تا اجازه رفتار مستقل و خود
رفتارهاي سرد والدین و حمایت بیش از حد آنها موجب 

شود و در آینده بر نوع رابطه اختالالت روانی در نوجوانان می
آنها با همسرانشان تاثیر خواهد گذاشت (زاپف، گرینر و کارول، 

)، نشان دادند که نوجوانان 2015و اولیوا (). کوییجا2008

1. parental bonding
2. care
3. protection
4. emotional warmth
5. closeness
6. emotional coldness
7. intrusion

ا به دیگر روابط الگوي فرا گرفته شده در محیط خانوادگی ر
دهند، به طوري که دختران و پسرانی که از خود انتقال می

سطوح باالتر مراقبت والدینی در دوره کودکی خود برخوردار 
تر دارند. بر اساس تر و دوستان صمیمیاند، دلبستگی ایمنبوده

یافته سایر مطالعات، مورد آزار و اذیت واقع شدن در دوران 
تر ثباتبخش و بیط صمیمی کمتر رضایتکودکی با تجربه رواب

؛ گادبوت  2012در بزرگسالی همراه است (برادبري و شافر، 
). در واقع، مورد آزار و 2012؛ منتا و همکاران، 2009همکاران، 

انجامد هاي دلبستگی میاذیت واقع شدن در کودکی به اختالل
ساز ناسازگاري زوجی در آینده است (ریگس، که خود زمینه

چنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد که بین هم).2010
(مشکل در تشخیص و 8مراقبت مادرانه و ناگویی هیجانی

توصیف احساسات) رابطه نیرومندي وجود دارد (ثوربرگ، مکد، 
این در حالی است که توانایی).2011یانگ، سالیون و لیورس، 

واناییتنیازمندبخشرضایترابطه عاشقانهیکحفظوایجاد
؛ به نقل از 1980، 9آنها (نولرابرازتواناییوعواطفتشخیص

احساساتفهمیدن و دركتوانایی) و1391بشارت و گنجی، 
؛ به نقل از بشارت و 2007، 10است (واچز، کارداودیگران
). 1391گنجی، 

به طور کلی، مطالعات صورت گرفته به منظور بررسی نقش 
م اختالالت روانی در بزرگسالی یعالپیوندهاي والدینی در بروز 

حاکی از این است که، تقویت ابراز احساسات و خودپیروي در 
کودك به عنوان عوامل حفاظتی و غفلت و بیش حمایتی 
(کنترل) از او به عنوان عوامل خطر ابتال به این اختالالت 

چنین مطالعات ). هم2010شوند (لیما، ملو و ماري، شناخته می
ن دهنده ارتباط ارضاي نیازهاي بنیادین متعدد، نشا

روانشناختی با سالمت روانی و بهزیستی است (راث، آسور، 
). از سوي دیگر، سایر تحقیقات بر 2009نیمیک، رایان و دسی، 

11)، نورزگرایی2006رابطه خلق افسرده (ویسمن و ابالکر، 

) خصومت و 2010(دیرنفورث، کشی، دونالن و لوکاس، 
چنین ناگویی ) و هم2010و، بالیس و اسمیت، عصبانیت (رنشا

8. alexithymia
9. Noller, P.
10. Wachs, K., & Cordova, J. V.
11. neuroticism
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با ناسازگاري زوجین اشاره )2013هیجانی (کلیر و رادگر، 
بر این اساس، هدف دیگر پژوهش، بررسی نقشدارند. 
کننده پیوندهاي والدینی در رابطه بین ارضاي نیازهاي تعدیل

توجهبنیادین روانشناختی و سطوح سازگاري زوجین است. با
پژوهشیهايافتهیونظريپژوهش، مالحظاتهايهدفبه

) 1د: شدنآزمونشرحاینبهحاضرپژوهشهايفرضیهموجود،
بین ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی و سطوح سازگاري 

) بین بعد کم مراقبتی 2زوجین رابطه مثبت وجود دارد. 
پیوندهاي والدینی و سازگاري زوجین رابطه منفی وجود دارد. 

بین بعد بیش حمایتی پیوندهاي والدینی و سازگاري زوجین )3
) مراقبت والدینی رابطه بین ارضاي 4رابطه منفی وجود دارد. 

نیازهاي بنیادین روانشناختی و سازگاري زوجین را تعدیل
) حمایت والدینی رابطه بین ارضاي نیازهاي بنیادین 5کند.می

کند.دیل میروانشناختی و سازگاري زوجین را تع

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش 

.استهمبستگینوعازاکتشافیمطالعهیکپژوهش،این

جامعه آماري پژوهش، افراد متاهل شهر یزد بودند که از بین 
نفر به صورت داوطلب در دسترس انتخاب شدند. از 278آنها 

) زن بودند. 53/0نفر (147) مرد و 47/0نفر (131این تعداد، 
ها، موضوع و هدف پیش از انجام پژوهش و تکمیل پرسشنامه

نین بهچکنندگان تشریح شد. همپژوهش براي شرکت
کنندگان اطمینان داده شد که نتایج تحقیق محرمانه شرکت

شود. خواهد ماند و از آن صرفا براي اهداف پژوهشی استفاده می
مقیاس ارضاي نیازهاي داوطلبان به تکمیل سپس در ادامه، 

پرسشنامه وضعیت )،S-BNSG(1بنیادین روانشناختی
) و پرسشنامه GRIMS(2راست- زناشویی گلومبوك

هاي ورود شرکت ) پرداختند. مالكPBI(3پیوندهاي والدینی
هاي جدي کنندگان در این پژوهش، نداشتن سابقه بیماري

پزشکی و روانپزشکیِ مستلزم مصرف دارو و نداشتن سابقه 

1. Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S)
2. Golombok Rust Inventory of Marital State (GRIMS)
3. Parental Bonding Inventory (PBI)

با انحراف 87/32طالق بود. میانگین سنی گروه شرکت کننده 
سال بود.55تا 18اي از و دامنه86/7استاندارد 

ابزار سنجش
مقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی 

)BNSG-S .( مقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی از
گویه تشکیل شده است که ارضاي نیازهاي بنیادین 21

دهد. گیري قرار میروانشناختی را در سطح عمومی مورد اندازه
علق هاي آزمون، سه زیرمقیاس خودپیروي، شایستگی و تگویه

اي لیکرت از نمره یک (اصال درست هاي هفت درجهرا در اندازه
سنجد (گنیه، نیست) تا نمره هفت (کامال درست است) می

). نمره باالتر در هر مقیاس بیانگر سطح باالتر ارضاي آن 2003
هاي روانسنجی مقیاس ارضاي نیازهاي نیاز است. ویژگی

ی به صورت هاي خارجبنیادین در سطح عمومی در پژوهش
). 2003د قرار گرفته است (گنیه، ییمقدماتی مورد تا

هاي روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارضاي نیازهاي ویژگی
د ییبنیادین در سطح عمومی در چندین پژوهش بررسی و تا

هاي روانسنجی در ). ویژگی1391، 1389شده است (بشارت، 
آزمودنی در دو گروه جمعیت عمومی 927اي متشکل از نمونه

)560 =n 397مرد) و دانشجویان (256زن و 274؛ =n  ؛
پسر) مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب آلفاي 181دختر، 216

هاي خودپیروي، شایستگی و تعلق براي کرونباخ نمره زیرمقیاس
و 92/0و 89/0، 87/0هاي جمعیت عمومی به ترتیب آزمودنی

محاسبه شد که 91/0و 87/0، 89/0براي دانشجویان به ترتیب 
نشان دهنده همسانی درونی خوب مقیاس هستند. ضرایب 

هاي جمعیت هاي تعدادي از آزمودنیهمبستگی بین نمره
اي ) در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفتهn= 127عمومی (

براي براي سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد. این ضرایب
هاي خودپیروي، شایستگی و تعلق به ترتیبزیرمقیاس

77/0 =r ،73/0 =r 76/0و =r 001/0در سطحp معنادار >
بودند که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است. 

راست -پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك
)GRIMS(.راست -پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك

الی ,س28) یک مقیاس 1986رو و گلومبوك، (راست، بنان، ک
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اي لیکرت (کامال االت در قالب مقیاس چهار درجه,است. س
) مشکالت موجود در روابط 3تا کامال مخالف= 0موافق= 

زناشویی زوجین را از نمره صفر تا سه در زمینه میزان 
، 2و توجه زوجین نسبت به نیازهاي یکدیگر، تعهد1حساسیت

، ابراز محبت، اعتماد، 5، همدردي4مشارکت، 3وفاداري
نمره آزمودنیسنجد. حداقلمیو همدلی زوجین6صمیمیت

ترازنمره.بودخواهد84نمرهحداکثروصفراین مقیاس،در
مشکالت ضعفوشدتحسببردرجه9درهاشده آزمودنی

نمرهپرسشنامهاینفارسیفرمدرشود.میمحاسبهزناشویی
ها و اي از زنبراي نمونه92/0کرونباخآلفايبامقیاسکل
درونی بااليهمسانینشانهکهشدمحاسبهبراي شوهرها94/0

بین  همبستگی). ضرایب1380است (بشارت، پرسشنامه
ها در دو نوبت با فاصله دو هفته براي کل هاي آزمودنینمره

وr= 93/0هاي زن ، آزمودنیr= 94/0ها آزمودنی
خوبپایایی بازآزمایینشانهr= 95/0هاي مرد آزمودنی

.استپرسشنامه

مقیاس ). PBIپرسشنامه پیوندهاي والدینی (
)، یک ابزار 1979؛ پارکر و همکاران، PBIپیوندهاي والدینی (

فرزندان را در - هاي پیوند والدیناي است که ویژگیگویه25
مقیاس کند. اینسال نخست اول زندگی بررسی می16

(اصال) 0اي از درجه4پیوندهاي والدینی را در مقیاس لیکرت 
(همیشه) بر حسب دو زیر مقیاس مراقبت و بیش 3تا 

سنجد. نمرات باال در مقیاس مراقبت، حمایتگري (کنترل) می
بیانگر والدینی گرم، مهربان و همدل است. نمرات پایین در 

توجه ننده و بیمقیاس مراقبت، گویاي والدین سرد و طرد ک
است. نمرات باال در مقیاس کنترل، بیانگر والدین کنترل کننده، 
مزاحم و افرادي است که تمایل دارند تا فرزندشان همیشه بچه 
باقی بماند. نمرات پایین در این مقیاس منعکس کننده والدینی 

هاي دهند. ویژگیاست که به کودك، آزادي و استقالل می
هر یک از والدین، عالوه بر این که در دو پیوند والدینی براي

1. sensitivity
2. commitment
3. loyalty
4. cooperation
5. empathy
6. intimacy

شود، ممکن زیر مقیاس مراقبت و کنترل با دو نمره مشخص می
شود: والدگري است به یکی از چهار وضعیت زیر نیز ترسیم 

با مراقبت 7بهینه با مراقبت زیاد و کنترل کم؛ دلسوزي تحمیلی
ل زیاد؛ با مراقبت کم و کنتر8عاطفهو کنترل زیاد؛ مهارگري بی

والدگري سهل انگارانه با مراقبت و کنترل کم. براي تعیین 
هاي مراقبت و کنترل (باال و پایین) از این نقاط برش مقوله

براي 5/13و نمره کنترل 27شود: نمره مراقبت استفاده می
براي پدران. 5/12و نمره محافظت 24مادران و نمره مراقبت 

هاي د والدینی در پژوهشهاي روانسنجی مقیاس پیونویژگی
هاي بالینی و ) در نمونه1987خارجی (پارکر و همکاران، 

جمعیت عمومی براي دو حالت والدگري واقعی و ادراك شده 
هاي روانسنجی فرم فارسی د گرفته است. ویژگیییمورد تا

اي متشکل از ششصد و بیست و مقیاس پیوند والدینی در نمونه
مرد) 97زن و 135؛ n= 232مار (سه آزمودنی در دو گروه بی

مرد) مورد بررسی قرار 180زن و 211؛ n= 391و بهنجار (
هاي مراقبت و کنترل گرفت. ضرایب آلفاي کرونباخ زیر مقیاس

و براي 90/0و 81/0هاي بیمار به ترتیب براي نمره آزمودنی
محاسبه 91/0و 83/0هاي به هنجار به ترتیب نمره آزمودنی

شانه همسانی درونی خوب مقیاس هستند. ضرایب شد که ن
هاي بیمار هاي تعدادي از آزمودنیهمبستگی بین نمره

)66 =n در دو نوبت با فاصله دو هفته براي سنجش پایایی (
بازآمایی محاسبه شد. این ضرایب براي مراقبت و کنترل به 

معنادار p>001/0و در سطح r= 79/0و r= 77/0ترتیب 
نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است. بودند که

هاي به هاي تعدادي از آزمودنیضرایب همبستگی بین نمره
) نیز در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته براي n= 78هنجار (

ارزیابی پایایی بازآزمایی محاسبه شد. این ضرایب براي مراقبت 
p>001/0طح و در سr= 83/0و r=79/0و کنترل به ترتیب 

). 1388معنادار بودند (بشارت، 

7. affectionate constraint
8. affectionless control
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هاافتهی
بهمربوطهاينمرهاستانداردانحرافومیانگین1جدول

ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی، پیوندهاي والدینی و 

دهد.مینشانزنانومردانگروهدودرراسازگاري زوجین
که دهند هاي کجی و کشیدگی در جدول نشان میشاخص

توزیع هیچ یک از متغیرها خارج از حالت نرمال نیست.

1جدول 
وندهاي والدینی و سازگاري زوجینیمیانگین و انحراف استاندارد ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی، پ

کشیدگیکجیبیشینهکمینهMSDمتغیر
42/2558/1206844/029/0سازگاري زوجین

- 25/0- 91/1435/273/715/2009/0نیازهاي بنیادین روانشناختی
- 31/0- 77/496/014/2712/0خودپیروي
- 49/0- 96/492/033/2723/0شایستگی

- 25/0- 19/590/063/2718/0تعلق
15/0- 12/2687/523479/0مراقبت مادرانه
40/0- 93/2476/553873/0مراقبت پدرانه

15/1556/703935/001/0بیش حمایتگري مادرانه
- 25/1441/703733/017/0بیش حمایتگري پدرانه

درپژوهشمتغیرهايبینپیرسونهايهمبستگیماتریس
یادآور می شود که نمره باال در .استشدهارایه2جدول 

مقیاس سازگاري زناشویی به معنی سازگاري پایین است. به 
دهد. عبارت دیگر این مقیاس ناسازگاري زوجین را نشان می

مشاهده2بنابراین، طبق انتظار و همان گونه که در جدول 
د، ارضاء نیازهاي بنیادین روانشناختی با ناسازگاري شومی

نفی معنادار دارد. همچنین، مراقبت والدین با زوجین رابطه م
ناسازگاري زوجین رابطه منفی معنادار دارد. از نقطه نظر بعد 
بیش حمایتگري، نمرات بیش حمایتگري والدین با ناسازگاري 

هاي اول تا سوم ین ترتیب، فرضیهاه زوجین رابطه مثبت دارد. ب
شود.د میییاپژوهش ت

2جدول 
ضرایب همبستگی پیرسون بین ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی، پیوندهاي والدینی و سازگاري زوجین

12345متغیر
1نیازهاي بنیادین -1
46/01مراقبت مادرانه-2
39/072/01مراقبت پدرانه-3
1- 47/0- 54/0- 39/0بیش حمایتگري مادر-4
88/01- 53/0- 53/0- 35/0حمایتگري پدربیش -5
21/023/0- 29/0- 45/0- 59/0سازگاري زوجین-6

01/0αهمه ضرایب همبستگی در سطح  معنادار هستند.=

چندگانه به شیوه سلسله مراتبی استفاده شد. در این روش ابتدا به منظور بررسی سهم نیازهاي بنیادین روانشناختی در 
بین در ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی به عنوان پیش

تحلیل قرار گرفت. در مرتبه بعد مراقبت والدینی وارد معادله 
پیشبینی سازگاري زوجین و همچنین بررسی نقش تعدیل  
کنندگی بعد مراقبت والدینی در این رابطه، از تحلیل رگرسیون
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ه سوم نمرات تعاملی وارد شد و در نهایت، در مرتبرگرسیون 
3شد. خالصه نتایج رگرسیون سلسله مراتبی در جدول معادله 

ارایه شده است. بر پایه نتایج به دست آمده، نیازهاي 
درصد از واریانس 37روانشناختی به طور مستقل توانست 

ناسازگاري زوجین را تبیین کند. در گام دوم مراقبت مادرانه به 
درصد 39فه شد و واریانس تبیین شده به معادله رگرسیون اضا

افزایش یافت. مدل سوم با ورود مراقبت پدرانه ایجاد شد و در 
درصد تبیین شد. در مدل 40آن ناسازگاري زوجین به میزان 

پایانی با ورود اثر تعاملی نیازهاي بنیادین روانشناختی و مراقبت 
ایش یافت. درصد افز41مادرانه، میزان واریانس تبیین شده به 

ضرایب رگرسیونی در مدل پایانی براي نیازهاي بنیادین 
روانشناختی، مراقبت مادرانه، مراقبت پدرانه و تعامل نیازهاي 

- 17/0، - 51/0، - 56/0بنیادین با مراقبت مادر به ترتیب برابر با 
بود.  بر این اساس، تنها مراقبت مادرانه توانست در 29/0و 

نشناختی و سازگاري زوجین نقش رابطه بین نیازهاي روا
کننده داشته باشد.تعدیل

3جدول 
× خالصه نتایج تحلیل رگرسیون سازگاري زوجین بر پایه نیازهاي بنیادین روانشناختی، مراقبت والدینی و تعامل ارضاي نیازهاي روانشناختی

مراقبت والدینی
R2RFΒβtهابینپیشهاگام

-99/10**- 58/0- 68/12004/3**58/037/0نیازهاي بنیادین روانشناختیگام اول 
-94/7**- 46/0- 87/7539/2**63/039/0نیازهاي بنیادین روانشناختیگام دوم

-58/4**- 55/026/0مراقبت مادرانه
-20/7**- 47/0- 39/5346/2**64/040/0نیازهاي بنیادین روانشناختیگام سوم

-04/5**- 51/0- 79/0مراقبت مادرانه
-35/2*- 17/0- 37/0مراقبت پدرانه

-74/7**- 56/0- 67/4194/2**65/041/0نیازهاي بنیادین روانشناختیگام چهارم
-17/5**- 51/0- 07/1مراقبت مادرانه
-40/2*- 17/0- 37/0مراقبت پدرانه

-07/2*29/022/0بنیادین* مراقبت مادرنیازهاي 
01/0<p  **05/0<p*

نتایج رگرسیون سلسله مراتبی در بررسی نقش تعدیل 
کننده بعد بیش حمایتگري والدینی در رابطه نیازهاي 
ارایه شده  4 روانشناختی و سازگاري زوجین نیز در جدول
است. در این تحلیل نیز نیازهاي بنیادین روانشناختی توانستند 

به طور منفی ناسازگاري زوجین را پیش بینی کنند 
=β). بعد بیش حمایتگري والدینی نه به صورت مستقل (0/58  -

و نه در تعامل با نیازهاي روانشناختی نتوانست در تبیین 
واریانس سازگاري زوجین نقشی داشته باشد. 

جدول 4
دینی و تعامل ارضاء نیازهايخالصه نت ایج تحلیل رگرسیون سازگاري زوجین برپایه نیازهاي بنیادین روانشناختی، بیش حمایتی وال

تیان یششن اخرو نی× حمایتگري والدیب
t β Β F R2 R پیشبین گام

 3/04 122/10** 0/37 0/58 نیازهاي بنیادین روانشناختی 0/58 گام اول  --11/05* -
 * p <0/01
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بحث
نتایج پژوهش نشان داد که بین ارضاي نیازهاي بنیادین 

دار وجود روانشناختی و ناسازگاري زوجین رابطه منفی معنا
هاي پیشین (پاتریک و دارد. این نتایج با یافته پژوهش

) 2007؛ الگاردیا، 2006؛ دسی و همکاران، 2007همکاران، 
طبق شود.چند احتمال تبیین میهمسو است و بر حسب

اي تامین سه نیاز بنیادین ، در هر رابطهگريتعیینینظریه خود
چنین کارکرد پویاي رابطه روانشناختی ضامن سالمتی فرد و هم
دهد که همراه با افزایش است. یافته هاي پژوهشی نشان می

ارضاي نیازها در روابط عاشقانه، حرمت خود، سرزندگی و 
یابد. طف مثبت زوجین افزایش و عواطف منفی کاهش میعوا

بدین ترتیب پیامد چنین وضعیتی آن است که افراد بسته به 
میزان ارضاي نیازهاي خود در روابط عاشقانه، رضایت و 

دهند (پاتریک و خرسندي بیشتري را از آن رابطه گزارش می
، )2007). بنا به اظهار پاتریک و همکاران (2007همکاران، 

کند که نیازهایش ارضاء شده است، وقتی فردي احساس 
هاي کند و پاسخرضایت و تعهد بیشتري را تجربه می

گیرد. به عالوه، ها به کار میتري را براي حل تعارضسازگارانه
بین چنین پیامدهایی است. ترین پیشارضاي نیاز به تعلق مهم

اي هرچه ) دال بر آن است که ارض2007مطالعه الگاردیا (
بیشتر نیازها با آگاهی هیجانی بیشتر، پذیرندگی نسبت به 
فرایندهاي هیجانی درونی و خود آشکارسازي هیجانی نسبت به 
همسر همراه است. از سوي دیگر، آگاهی هیجانی، پذیرندگی و 
خود آشکارسازي بیشتر در روابط، صمیمیت، احساس آرامش و 

دارد. سرزندگی بیشتر در رابطه را به دنبال 
بین بعد مراقبت پیوندهاي نتایج پژوهش نشان داد که 

. این یافته با و سازگاري زوجین رابطه مثبت وجود داردوالدینی
نتایج حاصل از مطالعات پیشین (سیمپسون، کولینز و سالواتو، 

) 2007؛ موریس، سیلک، استینبرگ، مایرز و روبینسون، 2011
به این شرح تبیین کند و بر حسب چند احتمالمطابقت می

شود. نتایج تحقیقات متعدد، داللت بر اهمیت گرمی و می
هاي مراقبت والدینی در تعیین سازگاري نوجوان در زمینه

مختلف از جمله عدم مصرف مواد، سازگاري روانی، رشد 
هیجانی اجتماعی سالم شامل سطوح باالي حرمت خود و 

رند (الیبل و سطوح پایین پرخاشگري، اضطراب و افسردگی دا
) در تبیین بروز 2011). اینگرام، آچلی و سگال (2004کارلو، 

چنین اختالالتی به متغیرهاي شناختی مسیر بین تعامالت 
کنند. بنا به هاي روانی اشاره میوالد و آسیب- نابهنجار کودك

عقیده آنها،  نقص در مراقبت مادرانه، رشد شناختی کودك و 
و ارتباطات بین آنها را متاثرساختارهاي عصبی عاطفی او 

کند. این در حالی است که بر سازد و از این طریق عمل میمی
هاي مختلف، مشکالت روانپزشکی از قبیل اساس یافته پژوهش

) و سوء مصرف الکل و مواد 2006افسردگی (ویسمن و ابالکر، 
) داراي تأثیرات منفی بر سازگاري و 2007(چنگ و الورنس، 

هستند.رضایت زوجین
توانند ها میهایی همچون حل مساله و تنظیم هیجانمهارت

از خانواده نشات بگیرند. به طوري که گرمی و محبت ضعیف 
هایی در فرزندان بینی کننده کمبود چنین مهارتوالدین، پیش

هاي خاصی آنها است. بر اساس برخی از شواهد پژوهشی، مولفه
بودن، به طور خاص با در سبک فرزندپروري از قبیل پاسخگو

تنظیم هیجان در فرزندان رابطه دارد (موریس و همکاران، 
هاي پژوهشی حاکی از این است که نوجوانان ). یافته2007

الگوي فرا گرفته شده در محیط خانوادگی را به دیگر روابط 
دهند، به طوري که دختران و پسرانی که از خود انتقال می

نی در دوره کودکی خود برخوردارند، سطوح باالتر مراقبت والدی
دهند تر خبر میاز دلبستگی ایمن تر و دوستان صمیمی

). برخورداري از مهارت مدیریت تعارض، 2015(کوییجا و اولیوا، 
تنظیم عواطف منفی و انتخاب راهبردهاي مناسب تنظیم 

چنین هیجان از سوي زوجین، به تقویت بهزیستی آنها و هم
کند (نیون، هولمن و توتردل، آنها کمک میکیفیت رابطه زوجی

) بیانگر آن است که 2002). مطالعه گاتمن و لونسون (2012
اند، سبک هیجانی با در زوجینی که زودتر از هم جدا شده

گرا و در زوجینی که دیرتر از هم مشخصه تعارض باال و منفی
اند، عواطف خنثی و فقدان ابراز عواطف قابل مشاهده جدا شده

است. 
حمایتگري بین بعد بیشنتایج پژوهش نشان داد که 

. و سازگاري زوجین رابطه منفی وجود داردپیوندهاي والدینی
) 2010این نتایج با مطالعات سویننس، ونستینکیست و لویتن (

شوند. بر هماهنگ است و بر حسب چند احتمال تبیین می
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ر از سوي اساس برخی از مطالعات، اعمال کنترل روانی و اجبا
بینی کننده ضعف حرمت خود در کودك است والدین پیش

). این در حالی است که، افراد با 2010(سویننس و همکاران، 
حرمت خود باال نسبت به افراد با حرمت خود ضعیف، روابط 

کنند، چراکه حرمت خود تر ارزیابی میعاشقانه خود را مثبت
ی وي مورد تهدید باال بر پاسخ فرد در مواردي که ارزش شخص

گذارد. این افراد در چنین مواردي به دنبال افزایش است، اثر می
رابطه با همسر خود هستند، چراکه انتظار آنها این است که 

شوند و اعتقاد دارند که مورد پذیرش همسر خود واقع می
، فولتن و هیل-همسرشان به نیاز آنها پاسخ خواهد داد (زایگلر

چنین، یافته مطالعات متعدد نشانگر آن م). ه2011لمور، مک
است که کنترل عاطفی به معناي ترکیبی از مراقبت پایین و 

م روانپزشکی از جمله افسردگی و اضطراب یکنترل شدید با عال
؛ 2015؛ گایا، 2010در فرزند همراه است (لیما و همکاران، 
گر، ). از سوي دی2015ویلیامز، هارفمن، اینگرام، هاگن و کرامر، 

بر اساس شواهد موجود مشکالت روانپزشکی از قبیل افسردگی 
بخش زا است و رضایتو اضطراب براي رابطه زوجین آسیب

دهد (طباطبایی، پناهنده، حسین بودن رابطه را کاهش می
). 2006؛ ویسمن و ابالکر، 1391آبادي، روشنی و عطاري، 

تواند در نتایج پژوهش نشان داد که تنها مراقبت مادرانه می
رابطه بین ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی و سازگاري 
زوجین نقش تعدیل کننده داشته باشد. این یافته بر اساس 

استناد به شود. برخی از محققان باچند احتمال تبیین می
دارند که ارضاي نیازهاي گري بیان مینظریه خودتعیینی

کننده همچون بنیادین روانشناختی توسط عوامل اجتماعی
والدین و همسر، افزایش انگیزش درونی و به دنبال آن 

ها و در ها؛ خود آگاهی و تنظیم هیجانسازي بهینه ارزشدرونی
نهایت شایستگی و رفتارهاي مطلوب اجتماعی را در پی دارد 

) دال بر 2007مطالعه الگاردیا (). 1394(بشارت و همکاران، 
یازها با آگاهی هیجانی بیشتر، آن است که ارضاي هرچه بیشتر ن

پذیرندگی نسبت به فرایندهاي هیجانی درونی و خود 
بر پایه برخی آشکارسازي هیجانی نسبت به همسر همراه است. 

هاي ها، بین پذیرش مادرانه و پاسخگویی به نشانهپژوهش
خود هیجانی فرزند و وجود رفتارهاي خود تنظیمی و 

(موریس و وجود دارد آشکارسازي هیجانی در وي رابطه 

چنین افرادي در صورت برخورداري از .)2007همکاران، 
ارضاي هرچه بیشتر نیازها، مستعد تجربه سطوح باالتر 
صمیمیت و رضایت از رابطه زوجی خود هستند، چرا که 
صمیمیت بین زوجین به میزان خود آشکارسازي هیجانی 

گی دارد زوجین با یکدیگر و میزان پاسخدهی طرف مقابل بست
چنین، موفقیت ). هم2004(الرنسیا، ریورا، شافر و پیتروموناکو، 

در روابط نزدیک مستلزم برخورداري از مهارت مدیریت تعارض 
و تنظیم عواطف منفی است و انتخاب نوع راهبردهاي تنظیم 

فیت رابطه یچنین کهیجان از سوي زوجین، بهزیستی آنها و هم
). بنابراین، 2012(نیون و همکاران، سازد زوجی آنها را متاثر می

ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی به همراه برخورداري از 
هاي مراقبت و پذیرش مادرانه، به افزایش هرچه بیشتر مهارت

مندي از رابطه زوجی رضایت تنظیم هیجان و در نهایت بهره
انجامد.تر میبخش

اللت دارد ) بر این مطلب د2006یافته دسی و همکاران (
بینی کننده که حمایت هرچه بیشتر از خودپیروي همسر، پیش

اعتماد عاطفی، دلبستگی ایمن، سازگاري زوجی، نزدیکی، 
سرزندگی و رضایت در وي است. به طور کلی، تحقیقات گویاي 
این است که در روابطی که نیازهاي بنیادین روانشناختی مورد 

توان انتظار باالتري را میگیرند، دلبستگی ایمن حمایت قرار می
). از سوي دیگر، تجارب اولیه 2000داشت (الگاردیا و همکاران، 

از 1هاي درونکاريکودك با مراقبان خود، پرورش دهنده مدل
روابط و سبک دلبستگی است که بعدها فرد آن را در روابط 

کرینک، اوربیک - گیرد (سیفجنزدیک خود در زندگی به کار می
). سبک دلبستگی در کودکی با رضایت از 2010و ورمالتز، 

رابطه در بزرگسالی در ارتباط است، به طوري که دلبستگی 
ایمن با رضایت از روابط و دلبستگی ناایمن با نارضایتی از روابط 

؛ شاکر، آشتیانی و 1391همراه است (بشارت و گنجی، 
).1389مهدویان؛ 

نظري و عملی توان در دو سطح نتایج پژوهش حاضر را می
توانند این پژوهش میيهابه کار بست. در سطح نظري، یافته

ساز سازگاري زوجین کمک به شناخت بیشتر عوامل زمینه
هاي پیشین و هاي پژوهش حاضر، نتایج پژوهشکنند. یافته

1. internal working models
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هاي مربوط به رابطه ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی نظریه
روانشناختی و روابط بین و پیوندهاي والدینی با بهزیستی 

ها و توانند پرسشکنند و میشخصی و خانوادگی را تایید می
ها اي از این پرسشهاي جدیدي مطرح سازند. نمونهفرضیه

کننده یا توانند نقش تعدیلعبارتند از: چه متغیرهاي دیگري می
نیازهاي بنیادین روانشناختی و ياي در رابطه بین ارضاواسطه

ري زوجین داشته باشند؟ در سطح عملی و بالینی، سطوح سازگا
توانند مبناي تجربی مناسبی براي هاي پژوهش حاضر مییافته

ارضاي هاي آموزشی و بهداشتی در چارچوب تدوین برنامه
، روابط بین شخصی، مخصوصا نیازهاي بنیادین روانشناختی

اي هاي آموزش محور؛ و برنامههاي مداخلهروابط زوجین؛ برنامه
درمانی نیاز محور براي افزایش رضایت زوجین قرار گیرد. 

ها هاي آموزشی و ارایه آن به خانوادهچنین با تدوین برنامههم
سازي زوجین و در ـح فرزندپروري، آگاهـاء سطـوان به ارتقـتمی

نهایت سازگاري آنها کمک کرد.
جامعه آماري پــژوهش حاضــر بــه افــراد متاهــل شــهر یــزد 

و در تعمــیم نتــایج بایــد احتیــاط کــرد. طــرح شــد محدود مــی
شناختی را همبستگی پژوهش حاضر نیز امکان تفسیرهاي علت

هــاي فرهنگــی در تفــاوتسازد. توجه به با محدودیت مواجه می
هاي فرزندپروري و الگوهاي روابط زوجی (رابطه و نســبت شیوه

زن و مرد)، که ممکن است نتایج پژوهش حاضر را تحــت تــاثیر 
هــاي آینــده داده باشند، به عنوان پیشــنهاد بــراي پــژوهشقرار

اي کننده یا واسطهچنین بررسی نقش تعدیلهمشود. مطرح می
اي متغیرهاي تاثیرگذار احتمالی دیگر مثــل راهبردهــاي مقابلــه

ــارت ــین، مه ــین، زوج ــی زوج ــین شخص ــاطی و ب ــاي ارتب ه
هــاي شخصــیتی هاي دفاعی، اســتحکام مــن و ویژگــیمکانیسم

هــاي آینــده پیشــنهاد گرایــی بــراي پــژوهشفردگرایی و جمــع
شوند.می
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