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 چكيده

بشریت، رشد روانی و سالمت ذهنی است که بر اهمیت منابع درونی تکاملی  یهازهیانگ بادر ارتباط رویکردی  ینظریه خودمختار زمينه:

 یازهای بنیادی روانینی شکوفایی تاین نظریه، میل ذا یها. بنابراین حیطه پژوهشکندیم دیخصیت و خودتنظیمی رفتاری ت کشبرای تحول 

ای ارضای بررسی نقش واسطههدف از انضا  پژوهش حاضر هدف:  رچگی شخصیت است.است که پایه و اساس خودانگیختگی و یکپا

نفر از دانشضویان در این پژوهش شرکت  250 روش:نیازهای بنیادی روانی در رابطة بین انواع دلبستگی و میزان رضایت از زندگی است. 

(،  پرسشنامه رضایت از نیازهای 0303های دلبستگی بزرگساالن هازان و شیور )های سبكها از پرسشنامهآوری دادهکردند. برای جمع

نتایج تحلیل رگرسیون ها: افتهي ( استفاده شد.0339( و پرسشنامه رضایت از زندگی اِد دینر و همکاران )2111بنیادی روانی دسی و رایان )

 فایا ایواسطهنقش  منیا یتوسط دلبستگ رضایت از زندگی بینیپیشدر )نیاز به شایستگی و ارتباط(  نیادیبن یهاازین یارضانشان داد که 

بینی دگی را پیشرضایت از زن توان گفت دلبستگی ایمن زمانی که با نیازهای بنیادین همراه شود،ها میبنابر این یافته گيری:نتيجه؛ کندیم

بینی را پیش سوگرا از طریو ارضا و عد  ارضای نیازهای بنیادین، رضایت از زندگیکند. همچنین دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دومی

 دلبستگی، رضایت از زندگی، نظریه خودمختاری، نیازهای بنیادی روانی واژه كليدها:کند. می

Background: SDT is an approach to human motivation and personality that highlight the importance of 

human evolved inner resources for personality development and behavioral self-regulation.Thus , its arena 

is the investigation of people`s inherent growth tendencies and innate psychological needs that are the basis 

for their self-motivation and personality. Aims: The aim of present study was to explore the mediating role 

of basic psychological needs between attachment style and life satisfaction. Method: 251 undergraduates 

from the universities participated. Participants provided self-report on Attachment Style Inventory of Hazan 

and Shaver (1978), Basic Psychological Needs Satisfaction of Deci and Ryan (2000) and Satisfaction with 

Life Questionnaire with Ed Diener et, al (1993). Results: of hierarchical regression analyses confirm that 

basic psychological needs satisfaction had a full mediation effect between attachment style and life 

satisfaction. Conclusions: So according to these findings, secure attachment predicts life satisfaction when 

faced with basic needs. Also, avoiding attachment and ambivalent attachment predict satisfaction with life 

through satisfaction and lack of satisfaction of needs. Key words: Attachment, Basic psychological 

needs, Life satisfaction, Self-Determination theory 
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 مقدمه

و  اشاره دارد که بین مراقبان یاهیبه روابط اول یبستگلد ةنظری

بط با روا ةدربارکلی  ییهاوارهعنوان طرحبه و ردیگیکودک شکل م

ذار بر انتظارات فرد اثرگ یبستگلضرورت دارد. دزندگی افراد مهم 

 کنندیو مرد  چگونه رفتار م کندیاست؛ اینکه جهان چگونه کار م

بر  دیت ک(. 2105 ،ماچل و استرومن ،فرانتز ،بلوالکو تعامل دارند )

وره بالبی بین فردی از د ةوان یك سازعنبه یبستگلفراگیر د یهاوهیش

که معتقد بود تضارب اولیه فرد با والدین یا نوع رابطه شده مطرح

در  روابط فرد تواندیمهیضانی فرد با والدین خود در دوران کودکی 

قرار دهد. به نظر وی اکثر مشکالت دوران  ریت ثی را تحت بزرگسال

ت ی دوران کودکی اسی منتج از تضربیات واقعسالبزرگکودکی و 

 مکرر هایتعامل این نظریه، اساس بر(. 0934) حاتمی و امیدبیگی، 

 دریافت استرس، به پایدار پاسخ الگوی به مراقب و کودک بین

 با سازگاری و بیماری در برابر پذیریآسیب اجتماعی، هایحمایت

 خود اولیه هایتضربه بالبی افراد نظریه طبو شود.می منتهی بیماری

 از پایداری شناختی هایکرده و سازه درون سازی را مراقبین با

 (.0930مقد  و دهقانی، دهند )غفاریمی شکل را روابط

اطفه که الگوهای متفاوت شناخت، ع کندیبیان م ة دلبستگینظری

مراقبان  0یدهو رفتار در پاسخ به حساسیت، در دسترس بودن و پاسخ

بت ، تضربه مراقشوندیبزرگ م. همچنان که کودکان ردیگیشکل م

( یریگ)یا عد  شکل یریگمراقبان منضر به شکل ةلیوسو حمایت به

که در  شودیدر فرد م 2تحمای درخواستاحساس امنیت و رفتارهای 

و کنکاي در جهان  کندیدشوار از فرد حمایت م یهاتیموقع

 این سیستم شناخت، عاطفه و. کندیاجتماعی را برای فرد تسهیل م

 و بودن ارزشمندعنوان به خود درونکاری ازرفتار در مدل 

 ینیبشیو قابل پ نانیاطمعنوان قابلبه بودن و دیگران یداشتندوست

(. 2109 ،کویل و اِلیوت ،کالثورست ،)کار شودیمنعکس م بودن

 يارزیعد  حساسیت و نامطمئن بودن مراقبان منضر به ب کهیرحالد

 ،)آزیك پنداشتن خود و نامطمئن دانستن دیگران خواهد شد

 (.2105 ،دورکیك و زیکیك

 اهمیت بر که اندگرفته صورت تاکنون زیادی بسیار مطالعات

 گذارد،بزرگسالی می در فرد شخصیت بر که نقشی و یبستگلد

 با ناایمن بستگیدل که دهندمی نشان مطالعات کنند. اینمی ت کید

                                                           
1. Sensitivity, Availability, Responsiveness                       
2. Help-Seeking Behavior 

 (،2109، برومری و لیونز ،هنیگاوسن ،اُبسوث (اضطرابی اختالالت

 ،فرازیر و شپارد ،روفینو ،اسمیث ،آدلر ،ویلضن (وسواس شخصیت

 (، اختالل2111 ایستربروک، و افسردگی )گراها  (، نشانگان 2105

 ( و اختالل0330 دکلین و اندریگا، ،اسپلتز گرینبرگ، (ایذایی رفتار

 .دارد ( ارتباط2105استولتنبرگ و بیسلی،  لِوِریج، (مرزی شخصیت

 در ایمن یبستگلد که دهندمی نشان مطالعات دیگر طرف از

کمتر  رفتاری کمتر، مشکالت اضطراب بیشتر، نفس باعزت کودکان

  .(2113  ،لیو (همراه است باالتر زندگی کیفت و

بشریت،  یهازهیانگ بادر ارتباط رویکردی  9ینظریه خودمختار

تضربی سنتی را با  یهارشد روانی و سالمت ذهنی است که روي

برای  تا بر اهمیت منابع درونی تکاملی بردیارگانیسمی به کار م نظریة

یطه ورزد. بنابراین ح دیخصیت و خودتنظیمی رفتاری ت کشتحول 

 نیازهای بنیادی روانیی شکوفایی تاین نظریه، میل ذا یهاپژوهش

و اساس خودانگیختگی و یکپارچگی شخصیت است. است که پایه 

ه بر موانع فایی ذاتی بلکوتنها بر میل تحول و شکهمچنین این نظریه نه

 (.2111،دسی و رایاندارد ) دیاجتماعی این تمایالت نیز ت ک

نیازهای بنیادی ، رضایتمندی از یخودمختار ةدر چارچوب نظری

درونی اثرگذار است، مکانیسم  هاییزهبر انگ یماًمستق روانی

است که موجب  یاگونهسازی بهدرونی یا درونی هاییزهانگ

رفتارهای خودمختارانه و خودگردان خواهد شد که منضر به پیدایش 

ط مؤثر با محی یاگونهبه یضتاًو نت شودیکامل م احساس یك خودِ

ن ایبیرون و افراد مختلف در زندگی روزمره تعامل خواهد کرد. 

از  مندییتبه تضربه رضا نیازهای بنیادی روانیسازی درونیفرآیند 

؛ و رشد روانی زمانی تضمین خواهد شد که فرد شودینیازها منتهی م

س، کُرما) و رفتارها را درونی و یکپارچه کند هایشهها، اندارزي

(. بر اساس این نظریه دسی و 2104 ،کارامالی و آناگنوس توپولوس

عنوان را به 4، شایستگی و ارتباطپیروی( سه نیاز خود 2111رایان )

 مطرح کردند. نیازهای بنیادی روانی

رفتار  د ییو ت یدهبه معنای خودسازمان پیرویخودنیاز  ،اولین نیاز

قابل آن م ةفرد است. نقط ةتر احساس احترا  به اراد یطورکلبه و فرد

خود  ابکه  است نیروهای بیرونی یا درونی ةلیوساحساس کنترل به

به معنای  که است شایستگی ی نیازشناخترواندومین نیاز است.  بیگانه

ها برای تمرین، گستري و فرصت ةمؤثر بودن در عمل است: تضرب

3. Self- Determination Theory                     
4. Autonomy, Competency, Relatedness 
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هینه و ب یها. احساس شایستگی با شرکت در چالشهاتیبیان ظرف

و در شرایطی کاهش  ابدییمثبت بهبود م یدریافت بازخوردها

 مخواهد یافت که فرد را از کنترل بر پیامدها محرو  کنیم، بیان کنی

که فرد ظرفیت الز  برای انضا  تکالیف را ندارد یا تکالیف بسیار 

نیاز ارتباط داشتن به معنای احساس یعنی  ،سومین نیاز ساده است؛ و

از این  یمندتیارتباط با دیگران و تعلو فرد به جامعه اشاره دارد. رضا

تمایل  .نیاز مستلز  این احساس است که فرد برای دیگران مهم است

 ،و رایان دسی) دیگران برای توجه به فرد و دریافت توجه متقابل از او

2113.) 

 یروانی یا فیزیولوژیکی حالت انرژ یبراساس تعریف، نیازها

انی و ودارند که اگر ارضا شوند به سمت سالمتی و بهزیستی ر دهنده

ر خواهد ضروانی و بیماری مندر صورت عد  ارضا شدن، به آسیب

مداو  یکپارچگی و بهزیستی در طول  ةربضشد. بنابراین برای ت

 ،دسی و رایان) از این سه نیاز ضرورت دارد یمندتیزندگی رضا

(. مطالعات نشان داده است عد  ارضای نیازها با اضطراب )وِی، 2111

 ،دسی و همکارانافسردگی )، (2115 ،یكشافر، یونگ و زاکال

تاگرسن و (، ارزي خود و تصویر ذهنی فرد از خود )2110

 مرتبط است. (2110، همکارانش

را از  ناایمن یاخیر و بر مبنای این فرضیه که دلبستگ یهادر سال

، داندیشخصیتی نابهنضار متمایز م یهایژگیرفتارهای ناکارآمد و و

شناسایی متغیرهای میانضی در رابطه بین تحقیقات جدید در پی 

روانی برآمدند تا از این طریو  یهایو ناهنضار منیناا یبستگدل

 را افزایش دهند. روانیسالمتکرده و رفتارهای ناکارآمد را اصالح

گر دیگر از متغیرهای مداخلهیکی شدهمطرحتوجه به آنچه تاکنون  با

ازهای نیاز  یمندتیروانی، میزان رضا یهایو ناهنضار یبین دلبستگ

 یهایارضا نشده موجب استراتژ یازهایاست. ن بنیادی روانی

 افسردگی یهامنضر به بروز نشانه تاًینها خواهد شد که ناکارآمد

وی و همکاران، ؛ 2111 ،کاچمن و دسی ،رایان ،)الگاردیا شودیم

2111.) 

 ساساحاحتماالً  کنندیم تضربه را ایمن یدلبستگ که افرادی

ایمن به کودکان  یدارند. دلبستگ ی خود رانیازها از رضایتمندی

وجو کنند، نفس بیشتری جستتا محیط را با اعتمادبه کندیکمك م

و  و نزدیکی سازدیا مهو خود شایستگی را در آن پیرویخوداحساس 

                                                           
1. Maternal Autonomy- Support 

لی . بنابراین یکی از دالیل اصکنندیصمیمیت با دیگران را احساس م

 یه دلبستگاین است ک داندیایمن را با بهزیستی مرتبط م یدلبستگ که

را برای فرد به وجود  نیازهای بنیادی روانیارضای  ةایمن عرص

 (.2105 ،همکارانو آزیك آورد )یم

و  روانی یهایافزایش سطو ناهنضاربا  نیز ناایمن یدلبستگ

رد. همبستگی دا نیازهای بنیادی روانیرضایت از  ترنییسطوح پا

عالوه کمبود ارضای این نیاز نیز با ناکارآمدی روانی مرتبط است؛ به

تنها به دلیل الگوهای نادرست بلندمدت ناایمن نه یدلبستگ زیرا

ت عد  ارضای کافی نیازهای روانی به مشکال ویبلکه از طر یدلبستگ

بنابراین کیفیت  .ر خواهد شدضروانی همچون افسردگی من

 یتشناخروان یهاسمیاز طریو مکان ناایمن یدلبستگ یریگجهت

یندهای تحقو نیازهای روانی خواهد شد. آنابهنضار موجب تضعیف فر

ردی منفی ناایمن که مدل کارک یبنابراین افراد با سطو باالتر دلبستگ

احتمال بیشتری کمبود ارضای نیازهای خود را تضربه از خود دارند به

ا را در برابر عالئم افسردگی افزایش آنه یریپذبیکرده که آس

 (.2104 ،همکاران)کُرماس و  خواهد داد

والدین  یاز وجود رابطه بین دلبستگی حقیقات مختلف مدارکت

( 2111دسی و همکاران )اند. از نیازها ارائه داده یمندتیو رضا

ی نیبشیپعامل  عنوانبهرا  0پیرویخوداز نیاز  کنندهتیحمامحیط 

. اندکردهروابط و بهزیستی مطرح  تیفیک ،رضایت از نیازهاکنندة 

کیفیت و عمو روابط بین افراد به میزان رضایتمندی از هر سه  درواقع

خود عنوان  در مقاله( 2100ویپل و همکارانش ) نیاز وابسته است.

وسط ت پیرویخوداز نیاز  کنندهتیحماکردند که ایضاد یك محیط 

ی نیبشیپلبستگی ایمن نوزاد در آینده را والدین در دوران کودکی د

 ماداعت و نزدیکی بین مثبتی رابطة( 0333) لینچ و رایان .خواهد کرد

و  تقالل، پذیرااس حامیعنوان به والدین تضربة و والدین به نوجوان

حقو نیز ت یتر اینکه حتی در بزرگسالگر  بودن وجود دارد. جالب

 یانقش واسطه نیازهای اساسی از اهمیت باالیی برخوردار است.

اد و عالئم افسردگی به ابع یبستگبین دل نیازهای بنیادی روانی

 ةدر رابط طور متوسطبه نیازهای بنیادی روانیمرتبط است:  یبستگدل

بین  ةطور کامل رابطاضطرابی و افسردگی و به یبستگبین دل

 .کنندیم یگریانضینابی و افسردگی را ماجت یبستگدل
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یادی فرض کرد نیازهای بن توانیمبنابراین با توجه به موارد فوق 

میانضی  روان نقشی دلبستگی و سالمتهاسبكروانی در ارتباط بین 

 یهاسبك نیبشیپدارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة 

نیازهای  رگ یانضیمروان در افراد و بررسی نقش دلبستگی با سالمت

  .باشدیم نیب نیدرابنیادی روانی 

 روش

ی هاسبكطرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 

و میزان  سنفعزتبین و اضطراب، افسردگی، یشپدلبستگی متغیر 

باشند. همچنین روي تحلیل یمرضایت از زندگی متغیرهای مالک 

نیادی ی نیازهای باواسطهرگرسیون سلسله مراتبی جهت بررسی نقش 

ار روانی به کی دلبستگی و سالمتهاسبكروانی در رابطه بین 

است. جامعه این تحقیو، شامل دانشضویان دانشگاه  شدهگرفته

یری، به شیوه غیر تصادفی و در دسترس است. گنمونهباشد. روي یم

 053مرد و  32)نفر  250 در این پژوهش کنندگانتعداد کل شرکت

 .بود 41/1و انحراف معیار  31/25سنی با میانگین زن( 

 ابزار
 هازن و شیور توسط این پرسشنامه :های دلبستگیمقیاس سبك

 شد طراحی های دلبستگی در افرادگیری سبكاندازه برای (0303)

 و یابی شده است ترجمه و اعتبار (0934) سال در بشارت سوی ازو 

 ایمن، دلبستگی سبك سه تهران با دانشگاه دانشضویان مورد در

 یك روی بر سؤال 05 برحسب سوگرا دو -مضطرب و اجتنابی

 مشخصهیچ؛ کم؛ متوسط؛ زیاد؛ خیلی زیاد( )ای درجهپنج طیف

زیر  از هریك هایپرسش کرونباخ آلفای ضریب شود.می

 یك مورد در سوگرا دو – مضطرب و اجتنابی ایمن، هایمقیاس

 ؛13/1و  13/1، 02/1ترتیب  به هاآزمودنی کلبرای  دانشضویی نمونة

و برای دانشضویان پسر  01/1، 01/1، 00/1دختر  دانشضویان برای

بود که نشانه همسانی درونی مقیاس دلبستگی  13/1، 00/1، 09/1

های ای از پرسشنمونهبزرگساالن است )بشارت، شریفی، ایروانی(. 

 برقراری و ندیگرا به شدن نزدیك»پرسشنامه بدین شرح است: 

 «.است آسان برایم آنها با صمیمی روابط

اِد دینر  توسطاولین بار  این پرسشنامه :مقیاس رضایت از زندگی

گیری میزان رضایت از زندگی در اندازه برای (0339) و همکارانش

ده است. یابی ش و توسط دکتر قربانی ترجمه و اعتبار شد طراحی افراد

 طیف یك روی بر سؤال هر پاسخ .است سؤال 5 شامل این مقیاس

 = مخالفاندکی  ؛2 = مخالف؛ 0 =شدت مخالف به)ای درجههفت

شدت ؛ به1 = موافو ؛5 = موافو؛ اندکی 4 =نه مخالف موافو نه ؛9

 35/1شود. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ می مشخص )0 =موافو

ست: ا های پرسشنامه بدین شرحای از پرسشآمده است. نمونهدستبه

های دیگر ر آد  آد  ارزشمندی ر حداقل مثل همة کنماحساس می»

 «هستم.

 دسی و رایان توسط این پرسشنامه :مقیاس نیازهای بنیادی روانی

 شد طراحی گیری نیازهای بنیادی روانی در افراداندازه برای (2111)

 یابی شده است. این مقیاس و توسط دکتر قربانی ترجمه و اعتبار

 طیف یك روی بر سؤال هر پاسخ .است سؤال 20 شامل

رست بسیار د»تا گزینه « اصالً درست نیست»از گزینه )ای درجههفت

شود. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ سه نیاز می مشخص«( است

 1/1و  13/1، 0/1خودپیروی، شایستگی و ارتباط به ترتیب 

ت: بدین شرح اسهای پرسشنامه ای از پرسشآمده است. نمونهدستبه

خواهم که چطور میکنم برای تصمیم در خصوص ایناحساس می»

 .«آزاد هستم را بگذرانمزندگی 

 هاها و يافتهداده

نتایج ماتریس همبستگی پژوهش حاضر مشخص شد  اساس بر

که از بین انواع دلبستگی، دلبستگی ایمن با خودپیروی ارتباطی ندارد، 

با شایستگی و رضایت از زندگی رابطة مثبت ناچیز ولی معنادار 

(15/1p<( و با نیاز به ارتباط، رابطة مثبت معناداری دارد )p<0/01). 

 ز با ارضای هر سه نیاز بنیادی ودلبستگی اجتنابی و دوسوگرا نی

رضایت از زندگی و ارزي خود رابطة منفی معناداری دارند 

(10/1p<.) 

ی اواسرررطهتعیین نقش  در این پژوهش هدف اصرررلی ازآنضاکه

ی و های دلبسررتگارضررای نیازهای بنیادی روانی در رابطة بین سرربك

 یتبسلسله مرا   ونیرگرس  لیمنظور از تحل نیاست به هم روان سالمت 

شد.    ستفاده  ضای نیازهای بنیادی روانی )ارتباط و   0جدول  ا نقش ار

شایستگی( در رابطة بین دلبستگی ایمن و رضایت از زندگی را نشان      

 .دهدیم

مشخص شد که با ورود ارضای  0های جدول یافته اساس بر

 طورهبنیازهای بنیادی، دلبستگی ایمن، درصد تبیین واریانس 

افزایش یافت. برای درک اینکه این تغییرات  %94به  %2چشمگیری از 

 گری بایستیدهد یا واسطهصورت تعدیل گری نشان میخود را به

 قرار دهیم. توجه موردرا  2مقادیر جدول 
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داری رگرسیون سلسله مراتبی دلبستگی ایمن و تعامل آن با ارضای نیاز به ارتباط و شایستگی . آزمون معنا0جدول

 بر رضایت از زندگی

 Fمعناداری  F رییتغ  2R راتییتغ    2R شدهتعدیل R 2 R مستقل ریمتغ مدل

 12/1 10/5 12/1 12/1 12/1 04/1 دلبستگی ایمن 0مدل 

 2 مدل

 دلبستگی ایمن

 نیاز شایستگی

 نیاز ارتباط

53/1 94/1 99/1 92/1 23/11 111/1 

 

: دلبستگی ایمن؛ مستقل 0ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه )مستقل  .2جدول

 : ارضای نیازهای بنیادی روانی. وابسته: رضایت از زندگی(2

 B SE Beta T P متغیر مستقل مدل

 0مدل 
 111/1 23/3  2/19 01/30 مقدار ثابت

 125/1 25/2 1/24 13/1 0/55 دلبستگی ایمن

 2مدل 

 39/1 13/1  90/2 21/1 مقدار ثابت

 1/35 03/1 1/01 1/53 1/00 دلبستگی ایمن

 شایستگی

 ارتباط

51/2 

01/0 

40/1 

43/1 

40/1 

24/1 

03/1 

53/9 

111/1 

111/1 

 

 

ن، بیمربوط به هریك از متغیرهای پیش pبر اساس مقایسه مقادیر 

پس از ورود نیاز به شایستگی و ارتباط به مدل تحلیل رگرسیونی، 

موردتوجه قرار  بینعنوان متغیر پیشتواند بهدیگر نمیایمن دلبستگی 

(. در نتیضه ت ثیر دلبستگی ایمن که در مدل t ،15/1<p=03/1گیرد )

واسطة شده است، در مدل دو  خود را از طریو و بهاول نشان داده

بر روی رضایت از زندگی اعمال  ارضای نیاز به شایستگی و ارتباط

د  در صورت ع منیا یدلبستگ گریدیعبارتبه(. >110/1p)کند می

 ینیبشیپو ارتباط قادر به  یستگیبه شا ازین یهمراه شدن با ارضا

 .ستین یاز زندگ تیرضا

ز بینی رضایت انقش ارضای نیازهای بنیادین در پیش 9جدول 

نتایج هد. دزندگی توسط دلبستگی دوسوگرا را مورد بررسی قرار می

را رضایت از زندگی توسط دلبستگی دوسوگ بینیپیشنشان داد که 

و  کندبا ورود ارضای نیازهای بنیادین روانی پیشرفت چشمگیری می

دهد. بر اساس رخ می %90به  %9بینی رضایت از زندگی از در پیش

 ایاسطهودر تمامی موارد ارضای نیازهای بنیادین نقش  ذکرشدهنتایج 

 ؛کردنددوسوگرا ایفا می بینی این موارد توسط دلبستگیرا در پیش

زهای با عد  ارضای نیا کهدرصورتی سوگرابنابراین دلبستگی دو 

کند. می بینیپیشرا  شناختیروانبنیادین همراه شود، مشکالت 

که در جدول زیر مشخص است سبب  طورهمانهمچنین این تغییر 

 ده است.گرا با رضایت از زندگی شمنفی دلبستگی دو سو ةتغییر رابط
 

: دلبستگی دوسوگرا؛ 0ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه )مستقل  .9جدول

 وابسته: رضایت از زندگی( ؛: ارضای خودپیروی، ارتباط، شایستگی2مستقل 

 B SE Beta T P متغیر مستقل مدل

 0مدل 
 11/1 19/04 --- 91/1 23/5 مقدار ثابت

 115/1 -30/2 -03/1 09/1 -90/1 دلبستگی دوسوگرا

 2 مدل

 13/1 -13/0 --- 19/1 -10/0 مقدار ثابت

 13/1 00/0 01/1 02/1 21/1 دلبستگی دوسوگرا

 110/1 90/9 29/1 13/1 91/1 خودپیروی

 111/1 12/4 99/1 13/1 42/1 شایستگی

 114/1 30/2 03/1 01/1 23/1 ارتباط
 

 

ن، بیمربوط به هریك از متغیرهای پیش pبر اساس مقایسة مقادیر 

پس از ورود ارضای سه نیاز بنیادین )خودپیروی، شایستگی و ارتباط( 

عنوان متغیر به مدل تحلیل رگرسیونی، دلبستگی دو سوگرا دیگر به

 (.<t ،15/1p=00/0گیرد )بین موردتوجه قرار نمیپیش

شان داد که  همچنین  ضایت از زندگی تو  بینیپیشنتایج ن سط  ر

دلبسررتگی اجتنابی با ورود ارضررای نیازهای بنیادین روانی پیشرررفت   

 %91به  %4بینی رضررایت از زندگی از و در پیش کندچشررمگیری می

در تمامی موارد ارضای نیازهای  ذکرشدهدهد. بر اساس نتایج رخ می

 یبینی این موارد توسررط دلبسررتگ را در پیش ایواسررطهبنیادین نقش 

 بنابراین دلبستگی اجتنابی نیز همانند دلبستگی ؛کردنداجتنابی ایفا می

سوگرا   صورتی دو شود،     کهدر ضای نیازهای بنیادین همراه  با عد  ار

ناختی  روانمشرررکالت  ند.  می بینیپیشرا  شررر نا ک ته    بر ب   های یاف

های  توان گفت این سررربك  می ذکرشررردهاز جداول   آمده دسرررتبه 

لکه عد  سازد بکه ناسازگاری روانی را می دلبستگی ناسازگار نیست 

شی از       شکالت روانی نا ضای نیازهای بنیادین، نقش پررنگی در م ار

 انواع دلبستگی دارد.
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 گيریبحث و نتيجه

 یانقش واسرررطهشرررده در این پژوهش، با توجه به روابط مطرح

توسط   یاز زندگ تیرضا  ینیبشیدر پ یروان یادیبن یازهاین یارضا 

سی  بررسی شد. نتایج تحلیل رگرسیون برای برر    یدلبستگ  هایسبك 

شان داد که    س   نیادیبن یهاازین یارضا این فرضیه ن شای تگی و )نیاز به 

ضایت از زندگی  بینیپیشدر ارتباط(  ستگ    ر سط دلب نقش  منیا یتو

سطه  ست ها میبنابر این یافته کند.یم فایا ایوا گی ایمن توان گفت دلب

یازهای       با ن یادین همراه شرررود، رضرررایت از زندگی را       زمانی که  بن

ابطه دیگر فضای توأ  با امنیت، آرامش، ر عبارتیکند. بهبینی میپیش

اعتماد با تقویت احساس کفایت و شایستگی و ارضای     با والدین قابل

ضایت از زندگی را در آدمی می  سترس    نیاز به ارتباط، ر سازد. در د

به   لدین  کافی نیسرررت    بودن وا هایی  چالش  تن های  و همدلی، تعیین 

ضای توانایی      سازنده برای کودک و درنهایت ار شوار ولی  های او د

ضة راستا با نتیمندی خواهد شد. در یك پژوهش که همسبب رضایت

ی روانپژوهش حاضر است و در آن بر اهمیت نقش والدین بر سالمت

و جسرررمانی کودک با توجه به حمایت و عد  حمایت از ارضرررای           

یاز  ت کید می   ه ن یادی کودک  کرد، مشرررخص شرررد زمانی که     ای بن

 نهاآپردازند، والدین به ارضررای نیازهای بنیادین کودکان خویش می

ا دهند، در روابط بانعطاف بیشررتری هنگا  اسررترس و فشررار نشرران می

هایت  همسررراالن خود گشرررودگی بیشرررتری دارند و     بهبودی و  درن

شت. بر همین  سالمت  شتری خواهند دا ساس می  روانی بی ت توان گفا

روانی و جسرررمانی  والدین پتانسررریل این را دارند که برای سرررالمت       

یادین            های بن یاز ند اگر ن یدی محسررروب شرررو هد کودک خویش ت

کودک خویش را ارضررا نکنند و آنها را سرررکوب سررازند حتی اگر  

ند )سرررویننز، دسررری و        باشررر یت روانی کودک را فراهم کرده  امن

 (.2100وانستینکیست، 

تایج بررسررری نقش واسرررطه    یادین در      ن یازهای بن ای ارضرررای ن

ناکارآمدی سررربك دلبسرررتگی دوسررروگرا نشررران داد که دلبسرررتگی 

 تری را نسرربت به دلبسررتگی ایمنو کامل سرروگرا روابط گسررتردهدو

بااین  بینی میپیش و و بینی تمامی این روابط از طری وجود پیشکند. 

سه نی     به ط، از بنیادین یعنی نیاز به ارتباواسطة ارضا یا عد  ارضای هر 

ی بینی اضطراب و افسردگ  دهد. پیشخودپیروی و شایستگی رخ می  

شرران سرروگرا ناز طریو ارضررای نیازهای بنیادی توسررط دلبسررتگی دو

ستگی و میزان قابل   می سبك دلب سا دهد که این  س اعتماد بودن و اح

سردگی فرد را پیش      ضطراب و اف ست که ا بینی عد  ایمنی از والد نی

کند بلکه این عد  ارضرررای نیازهای بنیادین فرد در لحظة حال و          می

ی شررناختدر شرررایط کنونی زندگی اوسررت که سرربب وضررعیت روان

هایی که توان گفت آد ناسررالم او شررده اسررت. بر همین اسرراس می  

سترس غیرقابلوالدین  شکل  د ضای نیازهای  و م داری دارند اگر از ار

یادین   ها بن یت شرررود    آن یا در شرررر   حما که این   و  ند  ایطی قرار بگیر

شررده، دوباره رشررد کنند، این افراد به مشررکالت   نیازهای سرررکوب

ا با راست شوند. هم شناختی مانند اضطراب و افسردگی دچار نمی   روان

( 2101) آمده از ت یید این فرضرریه، رایان و مگ گویردسررتنتیضة به

تر و ا افسرررردگی کمنشررران دادند که ارضرررای بیشرررتر نیاز به ارتباط ب

ارضررای بیشررتر نیاز به خودپیروی با اضررطراب کمتر در افراد ارتباط   

ستگی اجتنابی نیز      شد که دلب دارد. همچنین در این پژوهش مشخص 

سرروگرا از طریو ارضررا و عد  ارضررای نیازهای  همانند دلبسررتگی دو

با  کند. پژوهش حاضرررربینی میبنیادین، رضرررایت از زندگی را پیش

ین روابط بر اهمیت فزآیندة ارضررای نیازهای بنیادین صررحه بررسرری ا

ستگی و       سبك دلب شان داد که این  شت و ن ستة روابط گذشتة     گذا ه

فرد نیسررت که با مشررکالت و سررالمت او ارتباط دارند بلکه این عد  

سازنده برای ارضای نیازهای بنیادین در فرد است که       وجود مسیری 

خریبی ت شته او و تمایل به خودگرفته از احساسات تعارضی گذنش ت

در روابط با والدین اسررت که در لحظة حال اثر کرده اسررت. در یك 

پژوهش مشررخص شررد ارضررای نیاز به ارتباط و خودپیروی، ارزي    

کند و این سطو تحصیالت مادر   بینی میخود در دانشضویان را پیش 

و نه پدر اسررت که هر چه باالتر باشررد با ارزي خود کودک ارتباط  

مت،   به   2105دارد )آ مادر  ضانی کودک و    عنوان تنظیم(.  ندة هی کن

شکل     صلی  ستة ا ضای نیازهای بنیادین کودک خود قادر  ه دهی با ار

 خواهد بود در آینده مسیر رشد و سالمت او را مهیا کند.
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