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دانشگاه تهران
ارضاي نیازهاي بنیادین .تاثیر بر رضایت زناشویی آنها استفرزندان،ايپرروي والدین برفرزندهايمدت سبکیکی از پیامدهاي بلند:چکیده

ر بررسی نقش تعدیلهدف پژوهش حاض. پروري والدین و با رضایت زناشویی آنها رابطه داردفرزندهاي سبکبا ،زمانروانشناختی فرزندان نیز هم
از دویست و به این منظور.بودوالدین و رضایت زناشویی فرزندان فرزندپروريهاي دین روانشناختی در رابطه بین سبککننده ارضاي نیازهاي بنیا

روانشناختی مقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین ، )PAQ(متاهل خواسته شد پرسشنامه اقتدار والدین کننده شرکت)مرد94،زن123(هفده 
)BNSG-S(راست - و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك)GRIMS(هاي فرزندپرروي نتایج پژوهش نشان داد که سبک.را تکمیل کنند

زندان زناشویی فررضایت آمرانه پدر و مادر با فرزندپروريمعنادار و سبک مثبت زناشویی فرزندان رابطه رضایت گیرانه پدر و مادر با مقتدرانه و سهل
پرروي مقتدرانه پدر و مادر با ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی هاي فرزندنین نتایج پژوهش نشان داد که سبکچهم. معنادار داردمنفی رابطه 

هاي آمرانه سبکرابطه. ه منفی معنادار داشترابطه مثبت معنادار دارد، در حالی که سبک آمرانه مادر با ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی رابط
شناختی ارضاي نیازهاي بنیادین رواندر این پژوهش، . گیرانه پدر با ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی معنادار نبودگیرانه مادر و سهلپدر، سهل

سطوح توان نتیجه گرفت که پژوهش میهاي این ساس یافتهبر ا. گیرانه مادر و رضایت زناشویی فرزندان را تعدیل کندتوانست رابطه بین سبک سهل
. گیردقرار میپرروي والدین فرزندهاي سبکتحت تاثیر آنها احتماالرضایت زناشویی فرزندان و ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی

روري، نیاز روانشناختی، رضایت زناشوییفرزندپ:هاي کلیديواژه
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Abstract: One of the long-term consequences of the parenting styles is the effect it has on the marital satisfaction of the
children. An association between the basic psychological need satisfaction with parenting styles and marital satisfaction
of the children has been approved. The aim of the present study was to examine the moderating role of basic
psychological need satisfaction on the relationship between parenting styles and children's marital satisfaction. Two
hundred and seventeen (123 women and 94 men) married participants completed Parental Authority Questionnaire
(PAQ), Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S), and the Golombok Rust Inventory of Marital State
(GRIMS). The results indicated that the authoritative and permissive parenting styles had a positive significant
association with marital satisfaction of their children, whereas the authoritarian style used by parents had a negative
significant association with their offspring's marital satisfaction. The results also revealed that the authoritative parenting
style had a positive significant relationship with the basic need satisfaction, whereas the mothers' authoritarian style had a
negative significant relationship with the basic need satisfaction. No significant relationship was found between the
fathers' authoritarian style and the permissive parenting style with the basic needs satisfaction. The results also revealed
that the basic psychological need satisfaction moderated the relationship between the mothers' permissive style and their
offspring's marital satisfaction. According to the findings of the present study, it can be concluded that the levels of
children’s marital satisfaction are possibly influenced by their basic psychological need satisfaction as well as the
parenting styles.
Keywords: parenting, psychological need, marital satisfaction
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مقدمه
به عنوان خشنودي و خرسندي و 1رضایت زناشویی

گاگنون، هرسن، (سازگاري در رابطه زوجی معرفی شده است 
قد است که تمع) 2003(الیس). 1999هاسلت، ونکاباکف و 

کی از زوجین یا هر دو، عقاید غیرمنطقی به صورت وقتی ی
گیرانه دارند ازدواج گرا، غیرمنطقی و سختتفکرات مطلق

ذشته که زوجین از گهایی ویژگییکی از .افتداتفاق می2هآشفت
والدین 3فرزندپروريآورند، سبک با خود به رابطه زناشویی می

. گذار باشدبر رضایت زناشویی فرزندان تاثیرتوانداست که می
اي از بازخوردهاي والدین هاي فرزندپروري مجموعهسبک

جانسن، (شوند ه در ارتباط با فرزندان اعمال میهستند ک
ها، الگوهایی از این سبک).2012دنیلس و نیکولسون، 

نسبت فرزندپروري هستند که بر اساس اعمال معیارهاي والدین
کوپلن، هستینگز، (گیرند به رفتارهاي کودکان شکل می

). 2002سگین و مولتن، -الگاس
براي 5گريو مطالبه4دو بعد مستقل شامل پاسخگو بودن

؛ 1991، 1989بامریند، (شناسایی شده است فرزندپروري
بعد اول، یعنی پاسخگو بودن، به ). 1983کوبی و مارتین، مک

میزان پرورش والدین، مهربانی و ابراز احساسات آنها و تقویت 
بعد دوم، یعنی . شودبت عقاید و نظریات کودك اطالق میمث

گري، به اعمال نظم، مهارگري و سطح مطالبات و مطالبه
چهار سبک از ترکیب این دو بعد،. نتظارات والدین اشاره داردا

6سبک فرزندپروري مقتدرانه: آیدفرزندپروري به وجود می

7، آمرانه یا استبدادي)گري زیادپاسخگویی زیاد، مطالبه(

پاسخگویی (8یرانهگ، سهل)گري زیادپاسخگویی کم، مطالبه(
پاسخگویی کم، (9کارانهو مسامحه) گري کمزیاد، مطالبه

هاي فرزندپروري تاثیرات هر یک از سبک). گري کمهمطالب
گیر، والدین سهل. اختصاصی خود را بر رفتار فرزندان دارند

1. marital satisfaction
2. disturbed marriage
3. parenting style
4. responsiveness
5. demandingness
6. authoritative
7. authoritarian
8. permissive
9. neglectful

2010.(
هاي دهد که شیوهها نشان مینتایج برخی پژوهش

آینده زناشویی صمیمیت و رضایت با والدین فرزندپروري
. )1393بشارت، دهقانی و توالئیان، (رابطه داردفرزندان 

خواستههاي فرزندانشان را بدون توجه به علل آن میپذیرند و 
برآورده میکنند. رفتارهاي کودك در هر شرایط پذیرفته شده 
است، حتی اگر آسیبزا باشد و والدین قادر نیستند که آنها را 
به پیروي از قواعد وادارند. والدین سهلگیر توانایی بیشتري 
براي پذیرش کودك دارند، اما شایستگی آنها در کنترل 
رفتارهاي کودك کم است (جانسون، 2006). آنها به کودك 
آزادي بیش از حد میدهند و انضباط کمتري را برقرار میکنند 
و انتظارات کمتري نیز از کودك دارند (اوندر و گوالي، 2009). 
والدین داراي سبک فرزندپروري آمرانه قواعد سخت و انتظارات 
از کودکان انتظار دارند که  غیر واقعبینانه از فرزندانشان دارند و
از قواعد موجود بدون سوال کردن اطاعت کنند و دخالتها و 
محدودیتهاي رفتاري تعیین شده را بدون چون و چرا بپذیرند. 
این والدین کودکانشان را حمایت و تشویق نمیکنند و انتظار 
دارند که از سوي کودکانشان نیز پذیرفته شوند (بارتل، 2005). 
آنها در برابر رفتارهاي ناخواسته کودك واکنش منفی و شدید 
نشان میدهند، از تنبیه کالمی و فیزیکی استفاده میکنند و 
رفتارهاي مثبت فرزندان را تشویق نمیکنند (جانسون، 2006). 
والدین مسامحهکار کمترین تالش را دارند. آنها در ابراز محبت، 
دسترسپذیري هیجانی و آگاهی از نیازهاي تحولی کودك به 
صورت متناقض و ناپایدار عمل میکنند، انضباط مشارکتی را رد 
و به صورت نامنظم و گاه و بیگاه از شیوههاي سختگیرانه یا 
والدین مقتدر به  سهلگیرانه استفاده میکنند (پلرین، 2005).
صورت کالمی و فیزیکی فرزندانشان را حمایت میکنند. آنها با 
برقراري روابط گرم و صمیمی از فرزندانشان مراقبت میکنند، 
تشریک مساعی دارند و انتظارات آنها متناسب با توانمنديهاي 
کودك است. آنها از عقاید، نگرشها و احساسات فرزندانشان 
آگاه هستند و به آنها احترام میگذارند (ولف و مکایساك، 
2011). در سبک فرزندپروري مقتدرانه که به عنوان 
مناسبترین شکل فرزندپروري پذیرفته شده است، قواعد تعیین 
شده، روشن، باز و قابل بحث هستند و قابلیت تغییر مطابق با 
عالیق و نیازهاي فرزندان را دارند (بامریند، الرزلر و اوئنز، 
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نشان داد که ) 2014(ی ورزانی، فتحی و اسماعیلپژوهش حاتمی
،ایمنسبک دلبستگی مقتدرانه از طریق فرزندپروريسبک 

) 2014(رسی ایناو چنین برهم. ندکرا تقویت میتعهد فرد
کیفیت ی والدین از طریق بهبود دهد که روابط صمیمنشان می

ایجاد در فرزندان ی را روابط صمیمهاي آنها، زمینهپرروي فرزند
شود که بینی میهاي مقدماتی، پیشیافتهبر اساس این.کندمی

والدین و رضایت یا نارضایتی فرزندپروريهاي بین سبک
هاي یکی از هدف. زناشویی فرزندان رابطه وجود داشته باشد

هاي اما آیا رابطه بین سبک.این پژوهش بررسی این رابطه است
والدین و رضایت یا نارضایتی زناشویی فرزندان یکفرزندپروري

هاي غیررابطه خطی ساده است یا این احتمال وجود دارد که مت
کننده داشته باشند؟ تعدیلدر این رابطه نقشدیگري بتوانند 

هاي سبکتاثیر تحتتواند هم یکی از متغیرهایی که می
هم با مشکالت زناشویی قرار گیرد و والدین فرزندپروري

ادین ، ارضاي نیازهاي بنیرابطه داشته باشدفرزندان
.است1روانشناختی

4، شایستگی3سه نیاز خود پیروي2گرينظریه خود تعیینی

کنندگی خود تعیین. داندرا بنیادین می) پیوستگی(5و تعلق
اعمال و هاي جهان شمول است و مبناي یکی از ظرفیت

کنندگی اصالتا خود تعیین. شودرفتارهاي ارادي محسوب می
تواند س کند میشود که شخص احساوقتی محقق می

خودش تعیین کننده رفتارهایش را خودش انتخاب کند و
طبق ).2000، 1985دسی و رایان، (هایش باشد اعمال و هدف

و 6گري، افراد تمایلی ذاتی براي رشدنظریه خود تعیینی
یط، کنجکاوي و تمایل به کشف ارتجالی مح. دارند7یکپارچگی

بخش، گیز و رضایتانهاي ذاتا چالشدنبال کردن فعالیت
).2000، 1985دسی و رایان، (نمودهایی از این تمایل هستند 

نیاز بنیادین گري، معیار اصلی یک بر اساس نظریه خود تعیینی
و رشد 8بر بهزیستی روانشناختیاین است که مستقیما

1. psychological basic needs
2. self-determination theory
3. autonomy
4. competence
5. relatedness
6. growth
7. integration
8. psychological well-being

؛ رایان و دسی، 2000دسی و رایان، (تاثیر بگذارد 9روانشناختی
به همین دلیل، از نقطه نظر این . )2002، ب2000الف، 2000

، نیاز 11و داشتن حرمت خود10رویکرد، تمایل به پیشرفت
بر بهزیستی روانشناختی تاثیر شوند زیرا مستقیمامحسوب نمی

؛ رایان و دسی، 2004بارد، دسی و رایان، (مثبت ندارند 
محور، میل به خود آغازگري در هاي نیازدر نظریه). ب2000

ی و این که فرد احساس کند پیامدهاي تنظیم اعمال شخص
ه است، نیاز خود پیروي رفتاري وي توسط خود او تعیین شد

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

احساس شایستگی در مواجهه و تعامل با محیط، . گیردمی
ایف مختلف و توان خلق آثار مطلوب و قابلیت اجراي وظ

رایان و (شود نامطلوب، نیاز شایستگی نامیده میممانعت از آثار 
رخورداري از روابط احساس ب). 1978؛ هارتر، 2002دسی، 

بخش و حمایتگر، عالقمندي و تعلق داشتن به اجتماعی رضایت
بامیستر و لیري،(شود نامیده می) پیوستگی(، نیاز تعلق دیگران
نگر خود تعیینیپردازان نظریه). 2002؛ رایان و دسی، 1995

نیازها را ذاتی و روانشناختی ، این)2000دسی و رایان، (
.دانندمی

9. psychological growth
10. achievement
11. self-esteem

روابط خانوادگی و  بر اساس نظریه خودتعیینیگري،
خودپیروي را  محیطهاي اجتماعی پاسخگو و حمایتکننده،
تقویت میکنند. خودپیروي به نوبه خود، به سازگاري بهتر و 
سطوح باالتر عملکرد روانی اجتماعی منجر خواهد شد (دسی و 
بر  .(2010 رایان، 2000؛ سوننس و ونستین کست، 2005،
اساس یافتههاي پژوهشی موجود، ارضاي نیازهاي بنیادین 
و رضایت از زندگی  خودپیروي، شایستگی و تعلق با بهزیستی
ساپماز، دوگان،  2014؛ (چانگ، هونگ و الین، رابطه دارند
بنابراین، پیشبینی میشود که  ساپماز، تمایزل و تل، 2012).
ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی بتوانند در رابطه بین 
سبکهاي فرزندپروري والدین و سطوح رضایت زناشویی 
فرزندان نقش تعدیلکننده داشته باشند. بررسی این نقش، 
هدف دوم پژوهش حاضر بود. فرضیههاي پژوهش به این شرح 
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اقتدارگراي پدر و فرزندپروريسبک )فرضیه اول: شدندآزمون
)؛ فرضیه دومزناشویی فرزندان رابطه مثبت داردمادر با رضایت 

آمرانه پدر و مادر با رضایت زناشویی فرزندان فرزندپروريسبک 
گیرانه سهلفرزندپروريسبک )؛ فرضیه سومرابطه منفی دارد

؛ فرضیه در و مادر با رضایت زناشویی فرزندان رابطه منفی داردپ
ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی با رضایت زناشویی )چهارم

ارضاي نیازهاي بنیادین )؛ فرضیه پنجمرابطه مثبت دارد
ایت والدین و رضفرزندپروريروانشناختی رابطه بین سبک 

.کندزناشویی فرزندان را تعدیل می

روش
امعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشج

زوجین شاغل در ،جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر
ي هاپس از جلب رضایت دانشگاه. تهران بودندشهر هاي دانشگاه

تربیت مدرس، خوارزمی، پژوهشگاه شیمی ایران و دانشگاه 
انتخاب نمونه از بین تهران به منظور شرکت در پژوهش، 

صورت ، به صورت داوطلبانه هااین دانشکدهمتاهل کارمندان 
از داوطلبان شرکت در پژوهش خواسته شد به .گرفت

، مقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین 1پرسشنامه اقتدار والدین
3راست-و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك2روانشناختی

.سال بود20تا 5بین نها مدت ازدواج آ

ابزار سنجش
اقتدار پرسشنامه:)PAQ(پرسشنامه اقتدار والدین 

روري را پهاي فرزند اي است که شیوهگویه30والدین یک ابزار 
کامال(5تا ) کامال مخالف(1اي از هاي پنج درجهاندازهدر

گیر سب سه سبک اقتداري، آمرانه و سهلبر ح) موافق
ضریب پایایی ) 1991(بوري ). 1991بوري، (سنجد می

، )78/0(این پرسشنامه را براي سبک اقتداري مادر 4بازآزمایی
مادر ، براي سبک آمرانه)92/0(براي سبک اقتداري پدر 

گیر ، براي سبک سهل)85/0(آمرانه پدر ، براي سبک )86/0(
گزارش کرده ) 77/0(گیر پدر و براي سبک سهل) 81/0(مادر 
هاي روانسنجی فرم فارسی این در بررسی مقدماتی ویژگی. است

زن، 397؛n=778(اي از جمعیت عمومی در نمونهپرسشنامه 
هاي اقتداري، زیرمقیاس، ضرایب آلفاي کرونباخ براي )مرد381

و 79/0، 83/0گیر در مورد مادران به ترتیب آمرانه و سهل
محاسبه 73/0و 81/0، 85/0و در مورد پدران به ترتیب 77/0
ید پرسشنامه اقتدار والدین را تای5همسانی درونیکهشد
هاي تعدادي از شرکتتگی بین نمرهضرایب همبس. کنندمی

ه دو در دو نوبت با فاصل) مرد57زن، 62(کنندگان در پژوهش 
تا r= 67/0هاي پرسشنامه از تا چهار هفته براي زیرمقیاس

75/0=r001/0این ضرایب که در سطح. محاسبه شدp <

تدار والدینی را معنادار بودند، پایایی بازآزمایی پرسشنامه اق
پرسشنامه 6روایی محتوایی). 1390بشارت، (کنند تایید می

دار والدین بر اساس داوري ده نفر از متخصصان روانشناسی و اقت
ها از ی و ضرایب توافق کندال براي زیرمقیاسعلوم تربیتی بررس

.)1390بشارت، (محاسبه شد89/0تا 80/0
مقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی 

)BNSG-S( :از روانشناختیمقیاس ارضاي نیازهاي بنیادین ،
شده است و ارضاي نیازهاي بنیادین گویه تشکیل21
هاي گویه. کندگیري میانشناختی را در سطح عمومی اندازهرو

، و تعلق آزمون سه زیرمقیاس خود پیروي، شایستگی
اي لیکرت از نمره یک درجههاي هفترا در اندازه) پیوستگی(
) کامال درست است(نمره هفت تا) درست نیستاصال(

4. test-retest reliability
5. internal consistency
6. content validity

معیارهاي شرکت در پژوهش عبارت بودند از  پاسخ دهند.
حداقل سواد دیپلم، نداشتن بیماريهاي  متاهل بودن، داشتن
جدي پزشکی و روانپزشکی مستلزم مصرف دارو، نداشتن 
سوءمصرف و وابستگی به مواد و تمایل فرد براي شرکت در 
نفر در این پژوهش  217 پژوهش و تکمیل پرسشنامهها. تعداد
بودند. دامنه  نفر مرد و 94 نفر از آنها زن شرکت کردند که 123
سال بود. میانگین سنی کل  تا 60 شرکتکنندگان از 21 سنی
طول  و 7/76 استاندارد انحراف سال با 35/56 شرکتکنندگان

1. Parental Authority Questionnaire (PAQ)
2. Basic  Needs  Satisfaction  in  General  Scale  (BNSG-S)
3. Golombok Rust Inventory of Marital State (GRIMS)
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هباالتر در هر مقیاس نشان دهندهنمر). 2003گنیه،(سنجد می
هاي روانسنجی مقیاس ویژگی. باالتر ارضاي آن نیاز استسطح 

اي هي بنیادین در سطح عمومی در پژوهشارضاي نیازها
یید قرار گرفته است خارجی به صورت مقدماتی مورد تا

ضرایب آلفاي . )2003؛ گنیه، 2010جانستون و فینی، (
هاي خودپیروي، شایستگی و تعلق برايیرمقیاسکرونباخ نمره ز

، و براي 92/0و89/0، 87/0جمعیت عمومی به ترتیب 
محاسبه شد که نشانه 91/0و 89/087/0دانشجویان به ترتیب 

ضرایب . )1391بشارت،(همسانی درونی خوب مقیاس هستند
هاي جمعیت هاي تعدادي از آزمودنیهمبستگی بین نمره

در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته براي ) n= 137(عمومی 
ن ضرایب براي نمره ای. سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد

پیروي، شایستگی و تعلق به ترتیبهاي خودزیرمقیاس
77/0=r ،73/0=r 68/0و=r 001/0در سطحp معنادار >

. بخش مقیاس استکه نشانه پایایی بازآزمایی رضایتبودند 
راست - پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك

)GRIMS(:راست - پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك
سوالی28یک مقیاس ) 1986،وكـکرو و گلومب،انـبن،راست(

کامال(اي لیکرت ها در مقیاس چهار درجهپرسش. است
مشکالت موجود در روابط ، )3= مخالف، کامال0= موافق

از نمره صفر تا سه در زمینه میزان زناشویی زوجین را
،2تعهدو توجه زوجین نسبت به نیازهاي یکدیگر،1حساسیت

، ابراز محبت، اعتماد،5همدردي،4مشارکت،3وفاداري
در فرم فارسی این . سنجدو همدلی زوجین می6صمیمیت

براي 92/0ا آلفاي کرونباخ پرسشنامه نمره کل مقیاس ب
نشانه براي شوهرها محاسبه شد که94/0ها و اي از زننمونه

ضرایب ). 1380بشارت،(درونی باالي پرسشنامه است همسانی 
کنندگان در دو نوبت با فاصله هاي شرکتستگی بین نمرههمب

کنندگان شرکت، r=77/0کنندگاندو هفته براي کل شرکت
ه پایایی نشانr= 75/0مرد کنندگان شرکتو r= 73/0زن 

.خوب پرسشنامه استآزمایی باز

هایافته
هاي پژوهش را انحراف استاندارد متغیرومیانگین1جدول

دادنشان متغیرها هاي کجی و کشیدگی خصشا. دهدنشان می
.که توزیع هیچ یک از متغیرها خارج از حالت نرمال نیست

1جدول 
پروري و ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختیهاي فرزندمتغیرهاي رضایت زناشویی، سبکانحراف استاندارد و میانگین

زنمردکل متغیر
MSDMSDMSD

57/2560/1278/2592/1001/2515/13زناشوییرضایت
08/3483/709/3346/776/3497/7سبک مقتدرانه پدر
43/3578/616/3566/654/3485/6سبک مقتدرانه مادر

18/2861/549/2848/593/2782/5سبک آمرانه پدر
66/2668/532/2672/791/2674/5سبک آمرانه مادر

42/2618/521/2603/550/2633/5گیرانه پدرهلسبک س
65/2634/567/2664/559/2614/5گیرانه مادرسبک سهل

21/1553/201/1529/235/1571/2نیازهاي روانشناختیيارضا
123456

1. sensitivity
2. commitment
3. loyalty
4. cooperation
5. sympathy
6. intimacy
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2جدول
هاي فرزندپروري و ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختیرضایت زناشویی، سبکضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي

1234567متغیر
-زناشوییرضایت1
-57/0**سبک مقتدرانه پدر2
-67/0**48/0**سبک مقتدرانه مادر3
--08/0-28/0**-21/0**سبک آمرانه پدر4
-32/0**-43/0**-19/0**-24/0**سبک آمرانه مادر5
-11/0-23/005/0**43/0**25/0**گیرانه پدرسبک سهل6
-/39**-34/0**31/003/0**22/0**24/0**گیرانه مادرسبک سهل7
05/003/0-14/0*-24/007/0**21/0**20/0**نیازهاي روانشناختیارضاي8

01/0p <   **05/0p <*

رضایتبینی منظور بررسی سهم هر متغیر در پیشبه 
کننده نیازهاي چنین بررسی نقش تعدیلزناشویی و هم

شناختی از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه سلسله روان
هاي فرزندپروي به دراین روش ابتدا سبک. استفاده شدمراتبی 

در مرتبه بعد نیازهاي . گیرندن در تحلیل قرار میبیعنوان پیش
شود و در مرتبه سوم یادین روانشناختی وارد معادله میبن

تعاملی حاصل ضرب نمره متغیر هر نمره(نمرات تعاملی 
. شودوارد معادله می) نده استکنبین در متغیر تعدیلپیش

بین ورتی که نمره تعامل یک متغیر پیشبدین ترتیب در ص
مالك نقشی داشته بتواند در تبیین پراکندگی نمرات متغیر

کننده توانسته است رابطه شود که متغیر تعدیلباشد، معلوم می
در این پژوهش نقش . بین با مالك را تعدیل کندآن پیش

اي نیازهاي بنیادین روانشناختی در رابطه بین تعدیل کننده ارض
مجزا با رضایت پدر و مادر به طور فرزندپروريهاي سبک

ش از اجراي پی. زناشویی فرزندان مورد بررسی قرار گرفت

در بخش . این آزمون بررسی شدهاي تحلیل رگرسیون مفروضه
هاي توصیفی معلوم شد که توزیع متغیرها خارج از شاخص

اي تحلیل رگرسیون مفروضه پیش از اجر. حالت نرمال نیست
ین مورد بررسی بخطی چندگانه بین متغیرهاي پیشنبود هم

یون سلسله مراتبی خالصه نتایج رگرس3جدول . قرار گرفت
هاي بنیادین روانشناختی براي کننده ارضاي نیازبراي اثر تعدیل

براین اساس، تنها . دهدپدر را نشان میفرزندپروريهاي سبک
کند سبک بینیزناشویی را پیشرضایتمتغیري که توانست 

روانشناختی و اثر تعاملی یازهاي نارضاي. مقتدارنه پدر بود
نتوانست نقش مستقلی فرزندپروريهاي سبک× نیازهاارضاي

به . اشته باشدزناشویی درضایتبینی واریانس نمرات در پیش
وانشناختی نقشی در نیازهاي بنیادین رعبارت دیگر ارضاي
زناشویی رضایتبر فرزندپروريهاي تعدیل اثر سبک

.اشتکنندگان ندشرکت

در  همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش ضرایب
گزارش شده است. مطابق یافتهها رضایت زناشویی با  جدول 2
=r)، سبک مقتدرانه  0/57 ،p < سبک مقتدرانه پدر (0/01
 ،p <0/01) پدر سهلگیرانه سبک ،(r= 0/48 ،p < مادر (0/01
و  ،(r= 0/24 ،p < سبک سهلگیرانه مادر (0/01 ،(r= 0/25
،(r= 0/20 ، p < نیازهاي بنیادین روانشناختی (0/01 ارضاي

رابطه مثبت معنادار داشت. رابطه رضایت زناشویی با سبک 
 /21 ،p < و سبک آمرانه مادرآمرانه پدر (0/01 ،(r= 0-

 0/24 ، p < نیازهاي (0/01 معنادار بود. ارضاي منفی (r= -
،p < بنیادین روانشناختی با سبک مقتدرانه پدر (0/01

رابطه  (r= 0/24 ،p < و سبک مقتدانه مادر (0/01 ،(r= 0/21
 0/14 ،p < =r)،مثبت معنادار و با سبک آمرانه مادر (0/05 -

نیازهاي بنیادین روانشناختی  رابطه منفی معنادار داشت. ارضاي
با سبکهاي آمرانه پدر، سهلگیرانه مادر و سهلگیرانه پدر 

نداشت. رابطه معنادار
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3جدول
یازهاي نروانشناختی و نمرات تعاملی ارضاي پدر، نیازهاي بنیادین فرزندپروريزناشویی برپایه سبک رضایتخالصه نتایج تحلیل رگرسیون 

پدرفرزندپروريسبک ×شناختیروان
RR2FΒΒTپیش بینگام 

-97/10**-60/0--45/12095/0**60/037/0مقتدرانه پدرگام اول 
01/0p <   **05/0p <*

کننده ارضاي نیازهاي بنیادین در تحلیل دوم اثر تعدیل
رضایت مادر و فرزندپروريهاي روانشناختی در رابطه بین سبک

بدین ). 4جدول (ان مورد بررسی قرار گرفت زناشویی فرزند
هاي ش سلسله مراتبی در مرتبه اول سبکمنظور به رو

نیازهاي بنیادین مادر، در مرتبه دوم ارضاييفرزندپرور
× نیازهادر مرتبه سوم نمرات تعاملی ارضايروانشناختی و

نتایج نشان داد که . دپروي مادر وارد معادله شسبک فرزند
فرزندپروريسبک ،زناشوییرضایتبین براي بهترین پیش

در گام دوم اثر تعاملی ارضاي نیازهاي . بودمقتدرانه مادر 
دل اضافه گیرانه مادر به مسبک سهل× نیادین روانشناختی ب

نیازهاي بنیادین روانشناختی به عبارت دیگر ارضاي. شد
رضایتگیرانه مادر و سهلفرزندپروريتوانست رابطه بین سبک 

هاي بدین صورت رابطه بین سبک. یل کندزناشویی را تعد
سب میزان زناشویی بر حرضایتگیرانه مادر و فرزندپروي سهل

. شناختی متفاوت استارضاي نیازهاي بنیادین روان

4جدول
املی ارضاي نیازهـاي  مادر، نیازهاي بنیادین روانشناختی و نمرات تعفرزندپروريزناشویی بر پایه سبک  رضایتخالصه نتایج تحلیل رگرسیون     

مادرفرزندپروريسبک × شناختیبنیادین روان
RR2FΒβTبینپیشگام 

-05/9**-53/0-81/8795/0**53/028/0مقتدانه مادرگام اول 
-67/7**-47/0-05/4486/0**54/029/0مقتدرانه مادرگام دوم

-19/2*-14/0-02/0گیرانه مادراي بنیادین روانشناختی و سبک سهلنیازهيتعامل ارضا
01/0p <   **05/0p <*

کننده نیازهاي بنیادین تر اثر تعدیلر بررسی دقیقبه منظو
رضایتشناختی در رابطه بین سبک فرزندپروي مادر و روان

کننده به لحاظ میزان ارضاي نیازهاي کتزناشویی، افراد شر
گیرانه مادر بر پایه نمره میانه بنیادین روانشناختی و سبک سهل

میانگین نمرات 5جدول . به دو گروه باال و پایین تقسیم شدند
گروه با میزان باال و پایین ارضاي زناشویی در چهار رضایت

ادر را نشان مفرزندپروريشناختی و سبک نیازهاي بنیادین روان
گونه که در جدول قابل مشاهده است نمره همان. دهدمی

نیازهاي بنیادین زناشویی در گروهی که در ارضايرضایت

گیرانه نمره باال دارند ک سهلنشناختی نمرات باال و در سبروا
ی که نمرات نیازهاي در مقابل، گروه. کمترین میزان است

گیرانه مادر نیز سبک سهلشناختی پایین دارند و بنیادین روان
میانگین نمرات . در آنها پایین است باالترین نمره را دارند

زناشویی در گروهی که ارضاي نیازها در آن باال بود و رضایت
بود و 42/23ودند، ي مادر پایین را گزارش کرده بگیرسهل

گیرانه زها در آنها پایین بود و سبک سهلنیاگروهی که ارضاي
.بودند47/28پایین، داراي میانگین 
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5جدول
مادرپروريفرزندشناختی و سبک گروه با میزان باال و پایین ارضاي نیازهاي بنیادین روانزناشویی در چهار رضایتمیانگین نمرات 

حجم گروهMSDگیرانه مادرسبک سهلشناختیارضاي نیازهاي بنیادین روان
79/2178/1063باال باال

42/2395/1247پایین
47/2812/1352باال پایین

73/2845/1259پایین

رضایتدر مورد رابطه بین نمرات 1چنین نمودار هم
کننده ، گویاي اثر تعدیلگیرانه مادرزناشویی و سبک سهل

در این نمودار نقاط بر پایه نیازهاي . شناختی استنیازهاي روان
توان دید شیب گونه که میهمان. اندتقسیم شدهباال و پایین

نیازهاي (خطوط که نشان دهنده میزان رابطه است در دو گروه 
ان نیست و خطوط همدیگر را قطع یکس) باال و نیازهاي پایین

.کنندمی

ار  گیرانه مادرزناشویی و سبک سهلرضایترابطه بین نمرات .1نمود

نیازهاي روانشناختی
پایین
باال
پایین
باال

R: 2پایین Linear = 0.040
R: 2باال Linear = 0.057

سبک سهلگیرانه مادر

اش
ت زن

ضعی
و

ـ
یی

و
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بحث
فرزندپرورينشان داد که بین سبک حاضر پژوهش نتایج

مقتدرانه مادر با رضایت فرزندپروريمقتدرانه پدر و سبک 
این یافته با مطالعات . زناشویی فرزندان رابطه مثبت وجود دارد

فرزندپرورياند سبک نه که نشان دادهگرفته در این زمیصورت 
مقتدرانه والدین با رضایت زناشویی فرزندان رابطه مثبت دارد

. ، همخوان است)2010کرنک، اووربیک و ورمولست، - سیفج(
نظریه . توان بر اساس چند احتمال تبیین کرداین یافته را می

برایانت و جی آر، ل از؛ به نق1977(1یادگیري اجتماعی بندورا
اي اجتماعی خاص کند که کودکان رفتارهبینی میپیش) 2002

مدیریت تعارض را از ه حمایت عاطفی واز قبیل نحوه ارای
کند که کودکان و این نظریه مطرح می. گیرندوالدینشان یاد می

نوجوانان این رفتارها را در رابطه با دوستان به کار خواهند 
هاي اجتماعی والدینشان ه نوجوانان شیوهاز این دیدگا. فتگر

اي از گرمی، حمایت و یا درگیر بودن در تواند دامنهکه می
و احتماال کنند اجبار و تحقیر باشد را تقلید میخصومت، 

گري کننده حمایتکه منعکسيارفتارهاي یادگرفته شده
بخش با دوستان را افزایش خواهد والدین است روابط رضایت

ودك که باعث روابط دوستانهک-ینارتباط مثبت والد
تواند به روابط بین شود میبخش در بین دوستان میرضایت

مقتدرانه والدین فرزندپروريزوجین تعمیم یابد و رابطه مثبت 
. با رضایت زناشویی را توجیه کند

نشان داد که بین سبک چنین همنتایج این پژوهش 
آمرانه پدر و مادر با رضایت زناشویی فرزندان رابطه فرزندپروري

در این یافته با مطالعات صورت گرفته . منفی معنادار وجود دارد
آمرانه والدین با فرزندپرورياند سبک این زمینه که نشان داده

رضایت زناشویی به طور منفی رابطه دارند، همخوان است 

1. Bandura, A.
2. MacDonald, K. B.

، 4س و دکوویک، فینکناور، میو؛ انگلز2001، 3استینبرگ(
؛5،2007روتگرو، استاتین، ورماست، انگلز؛ اوربیک2001
کرنک و همکاران، - ؛ به نقل از سیفج2003کرنک، - سیفج
طرد، . شودبر اساس چند احتمال تبیین میاین نتیجه ). 2010

گري در والدین با سبک نبودن گرمی هیجانی و بیش حمایت
سازي را در ي و برونیسازآمرانه مشکالت درونیفرزندپروري

). 2007یا، گارسیا و گراسالیال، (دهد فرزندان افزایش می

3. Steinberg, L.
4. Engels, R. C. M. E., Finkenauer, C., Meeus, W., &
Dekovic, M.
5. Overbeek, G.,  Stattin, H., Vermulst, A., Ha, T., &
Rutger, C. M. E.
6. Jay, S. M.

(1992؛  داد (برایانت و جی آر، 2002). همچنین مک دونالد2
مطرح میکند که فرزندانی  به نقل از برایانت و جی آر، 2002)
که والدین گرم و حمایتکننده دارند به دنبال روابط صمیمی 
با دوستان هستند و بنابراین دوستانی گرم و حمایتگر به 
دست میآورند. احتماال همین نتایج رفتاري مثبت منتج از 

(1996؛ به نقل از یین، لی و سو،  و همکاران تحقیقات جی6
2012) نشان داد که تعارض زیاد بین فرزندان و پدر، نشانههاي

ایجاد میکند.  افسردگی و مشکالت رفتاري را در فرزندان
افسردگی با مشکالت بینفردي مانند نقص در مهارتهاي 
اجتماعی، مشکالت ارتباطی و تعارضهاي ارتباطی و زناشویی 
ارتباط دارد. افراد مبتال به افسردگی خود را از نظر اجتماعی 
غیرموثر میدانند. افراد دیگر نیز ممکن است افراد افسرده را 
طرد کنند و آنها را فاقد مهارتهاي اجتماعی در نظر بگیرند. 
دارد  نقایص و مشکالتی که در مهارتهاي اجتماعی وجود
شامل تماس چشمی اندك، چهره غمگین، کم خندیدن و 
انگیزه پایین براي برقراري ارتباط با دیگران است. آنها بسیار 
آهسته صحبت میکنند و هنگام صحبت کردن هیجان کمی 
بروز میدهند (هامن، 2006). افرادي که همسر افسرده دارند 
رفتار ارتباطی منفیتري با آنها دارند (رحمان، گاینتینگ، 
کارایمایها و گودنایت،2010). این مهارتهاي ارتباطی ضعیف 
و نارضایتی ایجاد میکند. در  شادي زناشویی را از بین میبرد
آمرانه، افسردگی را در  والدین با سبک فرزندپروري نتیجه،
فرزندان ایجاد میکنند. عالیم افسردگی با کاهش شادي در 
روابط زوجین میتواند توجیه کننده رابطه سبک فرزندپروري

آمرانه والدین با رضایت زناشویی فرزندان باشد. والدین با سبک 
آمرانه به دلیل کنترل روانشناختی فرزندان،  فرزندپروري
آنها ایجاد میکنند (سوننس  کمالگرایی منفی و ناسازگارانه در
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؛ به 2005، 1بنسون و پامرانتز-ینک؛ 2008، 2005، و همکاران
گرا از نظر کیفیت رابطه افراد کمال). 2011نقل از ترنر و ترنر، 

و رضایت جنسی ) 2012استوبر، (صمیمی، تعهد طوالنی مدت 
بدین . در سطح پایینی هستند) 1999هابک، هویت و فلت، (

مرانه، به آفرزندپروريرود والدین با سبک ترتیب احتمال می
کنترل روانشناختی زیاد، کمال علت توقعات و انتقادگري و

گرا با افراد کمال. گرایی منفی را در فرزندان ایجاد کنند
انتقادها، استانداردهاي باال و انتظارات غیر واقعی منجر به 

در . شوندتعارض زناشویی و نارضایتی جنسی در زوجین می
انتقاد گرانه در افراد کمال گرا انتظارات باال و رفتارهاينتیجه

آمرانه والدین و فرزندپروريتواند رابطه منفی بین سبک می
. رضایت زناشویی فرزندان را توجیه کند

ارضاي نیازهاي بنیادین بیننشان داد که هاي پژوهش یافته
. رابطه مثبت وجود داردرضایت زناشویی وروانشناختی 

وجود رابطه بین این دو متحقیقات پیشین به طور غیرمستقی
با استناد به ) 1390(بشارت و همکاران . اندمتغیر را نشان داده
مطرح کردند که ) 1985دسی و رایان، (گري نظریه خودتعیینی

شناختی توسط ي نیازهاي بنیادین روانبر اساس این نظریه، ارضا
کننده همچون والدین، افزایش انگیزش درونی و عوامل اجتماعی

هاي والدینی و توانمندي در سازي بهینه ارزشی آن درونیدر پ
ها، و در نهایت گري هیجانارزیابی، خودآگاهی و تنظیم

آن . ها و رفتارهاي مطلوب اجتماعی را به دنبال داردشایستگی
کننده اثرات فرزندپروري بر تواند تبیینچه در این نظریه می

ان توانایی والدین در هاي هیجانی فرزند باشد، میزرشد توانایی
اي است که فرزند سازي شدهارضا، ایجاد انگیزه و تنظیم درونی

. دهدها یاري میرا در ارزیابی، تنظیم و ابراز هیجان
چنین معتقدند که اگر الگوهاي پردازان این مدل همنظریه

تنظیم رفتار والدین مخرب و ناکارآمد باشند، کودك با انتقال 
منظور استفاده از آنها براي تنظیم آنها به درون، به

اجتماعی نشان - اي جز ناسازگاري رفتاريهایش، نتیجههیجان
توان گفت که اگر این الگوهاي از سوي دیگر، می. نخواهد داد

توانند میزان هوش درونی شده از کارآمدي برخوردار باشند، می
رفتاري فرزند را افزایش دهند -هیجانی و سازگاري روانی

1. Kenny-Benson, G. A., & Pomerantz, E. M.

شی ا؛ به نقل از ج2001(2فایتنس). 1390بشارت و همکاران، (
معتقد است که درك و استدالل در مورد ) 2009و تینگوجم، 

. احساسات، تنظیم و مدیریت احساسات در ازدواج مهم هستند
مطرح ) 2009شی و تینگوجم، ا؛ به نقل از ج1998(3اپستین

رتر هستند کرد که افرادي که در خواندن احساسات دیگران ماه
ممکن است از آن به خوبی براي اهداف مخرب یا سازنده 

کمک توانایی بنابراین، همسران ممکن است با. استفاده کنند
هاي همسرشان به نفع ها و ناامنییريپذهوش هیجانی از آسیب

شی و ا؛ به نقل از ج2001فایتنس، (خودشان استفاده کنند 
رود که ارضاي میبدین ترتیب احتمال ).2009تینگوجم، 

نیازهاي بنیادین روانشناختی فرزندان توسط والدین، پیامدهاي 
مثبتی مثل افزایش انگیزش درونی و توانمندي در ارزیابی، 

ها در فرزندان به دنبال داشته گري هیجانو تنظیمخودآگاهی 
هاي هوش بردهاي تنظیم هیجان یکی از مولفهراه. باشد

و رضایت زناشویی بردمیج را باال هیجانی است که کیفیت ازدوا
پس ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختی افراد . را به همراه دارد

ثیر بر توسط والدین با افزایش هوش هیجانی و به دنبال آن تا
تواند توجیه کننده رابطه بین رضایت زناشویی فرزندان می

.ارضاي نیازهاي بنیادین ورانشناختی و رضایت زناشویی باشد
دین کننده ارضاي نیازهاي بنیانقش تعدیلدر خصوص 

والدین و فرزندپروريهاي روانشناختی در رابطه بین سبک
هکنندنقش تعدیل، نتایج پژوهش فقط رضایت زناشویی فرزندان

روانشناختی در رابطه بین سبک بنیادین ارضاي نیازهاي 
این .درا تایید کرگیرانه مادر و رضایت زناشویی فرزندان سهل

توان با توجه به این نکته تبیین کرد که سبک نتیجه را می
گیرانه همراه با پذیرش و گرمی باال، حرمت سهلفرزندپروري

حرمت ). 1999دارلینگ، (کند ن ایجاد میخود باال را در فرزندا
مطرح شد کیفیت ازدواج را باال تر پیشخود همان طور که 

چنین دلیل هم). 2011، لمورک، فولتن و مهیل-زیگلر(برد می
ري تنظیم هیجان پذیتوان به آن اشاره کرد تاثیردیگري که می

در . ي متفاوت والدین استروهاي فرزندپرفرزندان توسط سبک
دهد که برخی شواهد نشان میکه سطور قبل اشاره شد 

بر ) مثال پاسخگو بودن(پرروي ي فرزندهاهاي خاص سبکمولفه

2. Fitness, J.
3. Epstein, S.
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، سیلک، استینبرگ، مایرز و موریس(ثر است تنظیم هیجان مو
و بودن یکی از ابعاد مولفه خاص پاسخگ). 2007، رابینسون

تواند با تاثیر بر ایجاد گیرانه است که میخاص سبک سهل
شی و اج(راهبردهاي تنظیم هیجان، روابط بین شخصی موثر 

از . ناشویی را رقم زندو به دنبال آن رضایت ز) 2009تینگوجم، 
که ویژگی پاسخگو بودن در سبک توان نتیجه گرفت رو میاین

گیرانه والدین با ایجاد راهبردهاي تنظیم هیجان و حرمت سهل
ال آن ایجاد رضایتمندي زوجین، خود در فرزندان و به دنب

فرزندپروريتواند توجیه کننده رابطه مثبت بین سبک می
.شدگیرانه والدین و رضایت زناشویی فرزندان باسهل
کننده ارضاي نیازهاي بنیادین ید نشدن نقش تعدیلیات

والدین و فرزندپروريهاي سبکسایر روانشناختی در رابطه بین 
چند احتمال به توان بر حسب را میرضایت زناشویی فرزندان

فرزندپروريممکن است در رابطه سبک . تبیین کرداین شرح 
ي دیگري غیر از والدین با وضعیت زناشویی فرزندان، متغیرها

طور همان. ین روانشناختی مداخله کنندارضاي نیازهاي بنیاد
هاي پیشین، یک هاي پیشین مطرح شد پژوهشکه در فرضیه

هاي ختاللوالدین و ایجاد افرزندپروريارتباط واضح بین سبک 
، 1هتن- کارترایتوگالگر(مختلف همچون اضطراب و افسردگی 

هایی مثل و توانمندي) 2012اران، ؛ به نقل از یین و همک2008

و هوش هیجانی ) 2006تس، یوینتر و گ(حرمت خود باال 
نابراین، معنادار ب. دهدرا نشان می)2007، و همکارانموریس(

کنندگی ارضاي نیازهاي بنیادین نشدن نقش تعدیل
مقتدرانه و آمرانه فرزندپروريروانشناختی در رابطه سبک 

گیرانه پدر و رضایت زناشویی سهليفرزندپروروالدین، سبک 
هاي لیل اثر دیگر متغیرها مثل اختاللفرزندان ممکن است به د

هاي حرمت خود و یا توانمندي) اضطراب و افسردگی(روانی
. هوش هیجانی باشد که در این نمونه، کنترل نشده است

ان کردند کنندگان در این پژوهش بیچنین بعضی از شرکتهم
رند و احتماال توانند خوب به یاد بیاوکودکی را نمیکه خاطرات

.تواند در ایجاد این یافته تاثیر بگذاردسوگیري یادآوري می
هر نوع تعمیمی ،گیري در دسترسبا توجه به روش نمونه

طرح .باید با احتیاط صورت گیرددر خصوص نتایج این پژوهش 
هاي آن تهتوان با استناد به یافپژوهش همبستگی است و نمی

نتایج . هاي علت شناختی مبادرت کردبه تفسیرها و تبیین
ناشویی تواند در جهت پیشگیري از مشکالت زپژوهش حاضر می

ثیر هایی را براي آموزش تاتوان برنامهبراي مثال، می. مفید باشد
تدوین والدین در آینده زناشویی فرزندان فرزندپروريهاي سبک

، براي فرزندپروريهاي موزشی مهارتهاي آتهیه برنامه. کرد
.شودپیشنهاد میپیشگیري از مشکالت بعدي روانشناختی 

منابع
هاي روانسنجی بررسی مقدماتی ویژگی). 1380. (ع. بشارت، م

گزارش .راست- پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبک
.پژوهشی، دانشگاه تهران، تهران

هاي روانسنجی ژگیویبررسی مقدماتی ). 1390. (ع.، مبشارت
.دانشگاه تهران. گزارش پژوهشی.اقتدار والدینپرسشنامه 

هـاي سنجـشی مقیـاس      بررسی ویژگـی  ). 1391. (ع. بشارت، م 
اي از جامعههاختی در نمونـادین روانشنـارضاي نیازهاي بنی

.6-41،24مجله علوم روانشناختی،. ایرانی
. قربانی، نو،.هاحسان،، بهرامی.س. ، اصغري، م.ع. بشارت، م

رابطه ادراك از نحوه فرزندپروري والدین با هوش ). 1390(
.3-16، 4مجله روانشناسی و علوم تربیتی، . هیجانی
نقش ). 1393. (، و توالئیان، ف.، دهقانی، س.ع. بشارت، م
هاي ناسازگار اولیه در رابطه بین اي روانسازهواسطه
روانشناسی .یهاي والدگري و مشکالت زناشویسبک

.3- 1،18خانواده، 
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