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Abstract 
Introduction: Satisfaction of basic needs will lead to self-control and the power of the ego, in which 
case, through the organization of the ego in controlling life, will affect the quality of marriage. The 
aim of this study was to explain the structural pattern between basic needs and quality of married life 
based on the mediating role of ego power. 
Methods: The research method was descriptive-correlation. The statistical population of this study 
included all married students of the University of Tehran in 2020. 384 people were selected by 
convenience sampling. Demographic questionnaire, "Dyadic Adjustment Scale", "Basic Needs 
Satisfaction in General Scale" and "Ego Strength Scale" were used to collect data. The validity of 
the instruments was measured using content validity by qualitative method and reliability by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Structural equation model and                  
SPSS .24 and Amos. 24 were used to analyze the data.
Results: The indirect path coefficient between basic psychological needs and marital quality                               
(P= 0.001, β= 0.243) was positive due to ego power and was significant at the level of 0.01.
Conclusions: The power of the ego positively mediates the relationship between the basic psychological 
needs of autonomy, competence and relationship, and the dependence and quality of married life. It 
is suggested that in counseling and psychological services centers, trainings be provided to married 
people who refer to marital complaints on how to satisfy their basic psychological needs and ways to 
increase ego empowerment and quality of married life.
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چکیده
مقدمــه: ارضــای نیازهــای بنیادیــن موجــب خودکنترلــی و قــدرت ایگــو خواهنــد شــد کــه در ایــن صــورت بــه واســطه ســازمان یافتگــی 
ایگــو در کنتــرل زندگــی بــر کیفیــت زناشــویی تأثیــر خواهنــد داشــت. هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن الگــوی ســاختاری بیــن نیازهــای 

بنیادیــن و کیفیــت زندگــی زناشــویی براســاس نقــش میانجیگــر قــدرت ایگــو اســت. 
روش کار: روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. جامعــه آمــاری شــامل تمــام دانشــجویان متأهــل دانشــگاه تهــران در ســال 
ــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه  ــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. ب ــه روش نمون ــن ب ــان آن هــا 384 ت ــود. از می 1399 ب
جمعیــت شــناختی،  "مقیــاس ســازگاری زناشــویی " )Dyadic Adjustment Scale(، "مقیــاس ارضــای نیازهــای اساســی عمومــی" 
)Basic Needs Satisfaction in General Scale( و "مقیــاس قــدرت ایگــو" )Ego Strength Scale( اســتفاده شــد. روایــی ابزارهــا بــا 
اســتفاده از روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. 

بــرای تحلیــل داده هــا از الگــوی معــادالت ســاختاری و نــرم افزارهــای اس پــی اس اس 24 و آمــوس 24 اســتفاده شــد. 
یافتــه هــا: ضریــب مســیر غیرمســتقیم بیــن نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی و کیفیــت زناشــویی )β=0/243 ،P=0/001( بــه واســطه 

قــدرت ایگــو، مثبــت و در ســطح 0/01 معنــادار بــود.
نتیجــه گیــری: قــدرت ایگــو رابطــه بیــن نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی خودمختــاری، شایســتگی و ارتبــاط و وابســتگی و کیفیــت 
زندگــی زناشــویی را بــه صــورت مثبــت معنــادار میانجیگــری می کنــد. پیشــنهاد می شــود کــه در مراکــز مشــاوره و خدمــات روان شــناختی 
ــا شــکایت های زناشــویی جهــت نحــوه ارضــای نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی  ــه افــراد متأهــل مراجعــه کننــده ب آموزش هایــی را ب

شــان و روش هــای افزایــش توانمنــدی ایگــو و کیفیــت زندگــی زناشــویی ارائــه شــود.
کلیدواژه ها: ارضای نیازها، ایگو، کیفیت زناشویی.

مقدمه 
خانــواده )family(، یکــی از نهادهــای مهــم در جوامــع به خصــوص 
در جامعــه ایــران محســوب می شــود کــه اگــر از عملکــرد مناســبی 
ــتی  ــالمت و بهزیس ــز از س ــواده نی ــای خان ــد، اعض ــوردار باش برخ
ــی  ــه زیرمجموعه های ــواده ب ــاد خان ــود. نه ــد ب ــوردار خواهن برخ
تقســیم می شــود کــه اصلی تریــن آن، نظــام زناشــویی اســت کــه 
نقطــه وصــل آن، پیمــان ازدواج و زناشــویی اســت )1(. اصطــالح 
ــی  ــالح عموم ــک اصط ــویی )marital quality( ی ــت زناش کیفی

ــادکامی  ــویی، 2. ش ــت زناش ــم 1. رضای ــه مفاهی ــی اســت ک و کل
ــت  ــرد )2(. کیفی ــی گی ــویی را در برم ــق زناش ــویی و 3. تواف زناش
ــنودی،  ــی از خش ــاس عین ــوان احس ــی ت ــویی را م ــی زناش زندگ
رضایــت و لــذت تجربــه شــده توســط زن و شــوهر زمانــی 
ــد دانســت.  ــی گیرن ــر م ــان را در نظ ــب ازدواجش ــام جوان ــه تم ک
ــورد  ــه م ــی ک ــن وضعیت ــاق بی ــی زناشــویی از انطب ــت زندگ کیفی
انتظــار اســت و وضعیــت موجــود فــرد در روابــط زناشــویی حاصــل                                                         
ــه  ــت ک ــی اس ــت و لذت بخش ــرش مثب ــع نگ ــود و در واق ــی ش م
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ــد )3(.  ــف زناشــویی خــود دارن ــه هــای مختل زن و شــوهر از جنب
کیفیــت زندگــی زناشــویی تحــت تأثیــر عوامــل زیــادی قــرار دارد 
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه عوامــل فــردی نظیــر و ویژگــی 
هــای شــخصیتی )4(، وضعیــت اشــتغال و شــغل فــرد )5( و ابتــالء 

ــه بیمــاری هــای مزمــن )6( اشــاره کــرد.  ب
از آنجاکــه در زندگــی زناشــویی چالش هــای متعــددی رخ می دهد 
و کیفیــت زندگــی زناشــویی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، لــذا 
میــزان »قــدرت ایگــو« )ego strength( از طریــق رونــد صحیــح و 
تــوان مدیریــت و مواجهــه بــا چالــش هــا بــه صــورت غیرمســتقیم 
بــر کیفیــت زندگــی زناشــویی تأثیــر مــی گــذارد )7(. ضعــف ایگــو 
)ego depletion( بــه حالتــی اشــاره دارد کــه خــود از منابــع کافــی 
ــه  ــه و وسوس ــرل تکان ــی و کنت ــی و خودتنظیم ــرای خودکنترل ب
ــه ای  ــو، مجموع ــدرت ایگ ــوردار نیســت )8(. ق ــی برخ ــای درون ه
ــی شــخصیت  ــاختارهای اساس ــی از س ــود« یک ــای »خ از کنش ه
اســت. میــزان قــدرت ایگــو بــر حســب مجموعــه توانمندی هــای 
روان شــناختی فــرد بــرای حــل تعارضــات درون روانــی و تعامــل با 
محیــط شــامل مهــار مــن، تــاب آوری مــن، ســازوکارهای دفاعــی 
ــتا،  ــن راس ــود )9(. در ای ــن می ش ــه ای تعیی ــای مقابل و راهبرده
شــکری و همــکاران )10( چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه افــرادی کــه 
نیرومنــدی ایگــوی باالتــری دارنــد، قابلیــت بیشــتری در مواجهه با 
مشــکالت و تغییــرات مربــوط بــه رابطــه خــود داشــته و درنتیجــه 
کیفیــت زناشــویی باالیــی را تجربــه می کننــد. در پژوهــش 
ســیوندیان و همــکاران )11( زوجینــي کــه دلبســتگي اجتنابــي در 
خانــواده آن هــا بیشــتر بــود اگــر قــدرت ایگــوی کمتــري داشــتند، 
ســازگاري زناشــویي در آن هــا کمتــر بــود و اگــر قــدرت ایگــوی 

بیشــتري داشــتند، ســازگاري زناشــویي در آن هــا بیشــتر بــود.
رضایــت از نیازهــای اساســی باعــث ارتقــاء رویــه هــای انگیزشــی 
ــه  ــار و در نتیج ــی در رفت ــی و خودکنترل ــه، خودگردان خودانگیخت
ــان داده  ــا نش ــش ه ــود )12(. پژوه ــی ش ــوب م ــرد مطل عملک
ــادی  ــناختی بنی ــای روان ش ــای نیازه ــق ارض ــه از طری ــد ک ان
کیفیــت  میــزان  می تــوان   )basic psychological needs(
زندگــی زناشــویی و ســالمت افــراد را ارتقــا داد )13,14(. شــناخت 
نیازهــای روان شــناختی بنیــادی بــه عنــوان محــرک هایــی کــه 
ــل  ــی قاب ــد، موضوع ــی نمای ــزه م ــا انگی ــه و ب ــار را برانگیخت رفت
تأمــل اســت )15(. خودتعیین گــری کــه بــه بــرآورده شــدن 
نیازهــای روانــی اساســی انســان در زمینــه خودمختــاری، ارتبــاط 
و شایســتگی وابســته اســت؛ رفتــار و انگیــزش برانگیزاننــده انســان 
ــی  ــای حام ــی محیط ه ــی یعن ــل محیط ــوب عوام را در چهارچ
بازدارنــده خودمختــاری، شــخصیتی/گرایش های علیتــی،  یــا 

ــواع  ارگانیزمــی/ نیازهــای روان شــناختی اساســی و انگیزشــی/ ان
ــنهاد  ــری پیش ــن گ ــه خودتعیی ــد. نظری ــن می کن ــزش تبیی انگی
ــامل  ــن ش ــناختی بنیادی ــاز روان ش ــراد از 3 نی ــه اف ــد ک ــی کن م
شایســتگی، خودمختــاری و در رابطــه بــودن برخوردارنــد. رضایــت 
ــی  ــای انگیزش ــه ه ــاء روی ــث ارتق ــی باع ــای اساس ــن نیازه از ای
ــی اســت  ــه و درون ــوب و حالــت هــای انگیــزش خودمختاران مطل
کــه منجــر بــه ســالمت روان شــناختی و تســهیل تعامــل مؤثــر بــا 
جهــان بیــرون مــی شــود )16(. برخــی مطالعــات ارتبــاط نیازهــای 
بنیادیــن روان شــناختی را بــا متغیرهــای زناشــویی نشــان داده انــد. 
ــژوهش ســیوندیان و همــکاران )11( نشان داد که ارضای  ــج پ نتای
نیازهای بنیادیــن روان شــناختی با سازگاری زوجین رابطــه مثبت 
ــان  ــش Bravo & Lmpkin )17( نش ــج پژوه ــادار دارد. نتای معن
داد کــه یکــی از مهم تریــن عوامــل اختالفــات زناشــویی، نیازهــای 

ــن اســت. ــرآورده نشــده  زوجی ب
خانــواده در زمــره مهــم تریــن نظــام هــای اجتماعــی اســت کــه بر 
اســاس ازدواج بیــن دو جنــس مخالــف شــکل مــی گیــرد، ازدواج 
یکــی از بنیادهــای تقریبــاً جهــان شــمول بــه حســاب مــی آیــد و 
هیــچ بنیانــی ایــن چنیــن صمیمانــه زندگــی بشــر را تحــت تأثیــر 
قــرار نــداده اســت، امــا از آســیب هــای گوناگــون در امــان نیســت. 
ــر  ــن اســت و اگ هــدف از ازدواج، برطــرف شــدن نیازهــای طرفی
نیازهــای زوجیــن برطــرف نشــود و بــه راه حل مثبتی جهت دســت 
یابــی بــه نیازهایشــان نرســند، تنــش، ناکامی، ســرخوردگی، خشــم 
و در نهایــت دلزدگــی بــروز پیــدا مــی کنــد. بــرای اکثــر زوجیــن، 
شــادمانی در زندگــی، بیشــتر بــه ازدواجــی موفــق و روابط زناشــویی 
ــران در  ــیاری از همس ــت )18(. بس ــته اس ــت وابس ــا رضای ــوأم ب ت
برقــراری و حفــظ روابــط دوســتانه و صمیمــی بــا یکدیگــر دچــار 
مشــکل انــد، بعــالوه وجــود نارضایتــی در روابــط بیــن همســران 
بــه کاهــش میــزان ســالمت و بهداشــت روانــی کــم شــدن میــزان 
ــی  ــا م ــی آن ه ــط اجتماع ــکال در رواب ــی و اش ــت از زندگ رضای
انجامــد و ایــن موضــوع بــر اهمیــت و ضــرورت پژوهــش حاضــر 
مــی افزایــد. براســاس آنچــه کــه مطــرح شــد بــه نظــر مــی رســد 
ارضــای نیازهــای بنیادیــن موجــب خودکنترلــی و ضعــف/ قــدرت 
ایگــو خواهنــد شــد کــه در ایــن صــورت بــه واســطه یکپارچگــی 
و ســازمان یافتگــی ایگــو در کنتــرل و کنــار آمــدن بــا امــورات بــر 
کیفیــت زندگــی زناشــویی تأثیــر خواهنــد داشــت. بــا نگاهــی بــر 
آنچــه کــه پیــش تــر ذکــر شــد روابــط بیــن هــر یــک از متغیرهای 
قــدرت ایگــو بــا کیفیــت زندگــی زناشــویی و ســازه هــای مرتبــط 
بــا آن قبــاًل بــه قــدر کافــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، امــا 
آنچــه کــه در ایــن بیــن نادیــده گرفتــه شــده تأثیــر پذیــری ایــن 
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متغیرهــا از متغیرهــای زیربنایــی تــر نظیــر نیازهــای بنیادین اســت. 
از ایــن رو هــدف پژوهــش تبییــن الگــوی بیــن نیازهــای بنیادین و 
کیفیــت زندگــی زناشــویی براســاس نقــش میانجیگــر قــدرت ایگــو 

بــود. 

روش کار
روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری ایــن 
پژوهــش شــامل تمــام دانشــجویان متأهــل دانشــگاه دولتــی شــهر 
ــا  ــب ب ــر متناس ــش حاض ــود. در پژوه ــال 1399 ب ــران در س ته
ــای  ــده )7 خط ــان داده ش ــکل 1 نش ــه در ش ــا ک ــداد پارامتره تع
ــت  ــن و کیفی ــای بنیادی ــای نیازه ــه متغیره ــوط ب ــانگر مرب نش
زندگــی زناشــویی، 3 مســیر از نیازهــای بنیادیــن بــه قــدرت ایگــو 
و کیفیــت زندگــی زناشــویی و از قــدرت ایگــو بــه کیفیــت زندگــی 
زناشــویی و 2 خطــای متغیــر درون زاد نهفتــه مربوط بــه متغیرهای 
قــدرت ایگــو و کیفیــت زندگــی زناشــویی( تعــداد نمونــه 32 برابــر 
تعــداد پارامتــر یعنــی معــادل 384 تــن بــرآورد شــد )19( کــه بــه 
روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. یــک پرسشــنامه 
بــه علــت مخــدوش بــودن کنــار گذاشــته شــد و 383 تــن مــورد 
ــه پژوهــش حاضــر  ــای ورود ب ــد. مــالک ه ــرار گرفتن ــه ق مطالع
شــامل ســن بــاالی 18 ســال تــا 45 ســال، طــول مــدت ازدواج: 
ــر از  ــی غی ــان از داروهای ــتفاده همزم ــدم اس ــال، ع ــل 2 س حداق
ــاری  ــه بیم ــال ب ــدم ابت ــی و ع ــردگی و روان درمان ــای افس داروه
هــای جســمانی مزمــن از جملــه تیروئیــد، دیابــت و ســرطان بــود. 
ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــات از ابزارهای ــع آوری اطالع ــور جم ــه منظ ب

اســتفاده شــد:
»پرسشــنامه جمعیــت شــناختی« کــه شــامل ســن و جنــس، طــول 
مــدت ازدواج، گــزارش مصــرف دارو، دریافــت رواندرمانــی در طــول 
ــن و  ــمانی مزم ــای جس ــاری ه ــه بیم ــال ب ــته، ابت ــال گذش یکس

تعــداد فرزنــدان بــود. 
 )Dyadic Adjustment Scale( »ــاس ســازگاری زناشــویی »مقی
کــه توســط Spanier در ســال 1976 ســاخته شــده، شــامل 
ــت رابطــه زناشــویی  ــی کیفی ــرای ارزیاب ــه ب ــارت اســت ک 32 عب
ــت  ــاس رضای ــر مقی ــده و 4 زی ــی ش ــوهر طراح ــر زن و ش از نظ
 dyadic( ــا ــتگی زوج ه ــا )dyadic satisfaction(، همبس زوج ه
cohesion(، توافــق زوج هــا )dyadic consensus( و ابــراز محبت 

)affectional expression( را در طیف هــای لیکــرت 6 درجــه ای 
همیشــه ناموافــق=  صفــر تــا همیشــه موافــق= 5 )عبــارت  های 1 
تــا 15(؛ هرگــز= 5 تــا همیشــه= صفــر )عبــارت هــای 16 تــا 22(؛ 
ــارت  هــای 23 و  ــا هــر روز= 4 )عب ــر ت 5 درجــه ای هرگــز= صف

24(؛ هرگــز= صفــر تــا بیــش از یــک بــار در روز= 5 )عبــارت هــای 
ــای  ــارت  ه ــر= 1 )عب ــر و خی ــه= صف ــا 28(؛ 2 درجــه ای بل 25 ت
29 و 30(؛ 7 درجــه ای بســیار ناخشــنود= صفــر تــا کامــاًل خشــنود= 
ــز  ــت موفقیت آمی ــد هیچ وق ــن می توان ــه م ــارت 31( و رابط 6 )عب
نباشــد=  صفــر تــا مــن به شــدت مایلــم کــه رابطــه ام موفقیت آمیــز 
ــر و  ــره صف ــل نم ــد. حداق ــی می کن ــارت 32( ارزیاب باشــد= 5 )عب
حداکثــر نمــره 151 اســت. کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه 
ــر مقیــاس هــا اســت  ــری از هــر یــک از زی ــزان باالت ــای می معن
و بدیــن ترتیــب فــرد از رضایــت، همبســتگی و توافــق زناشــویی 
باالتــری برخــوردار اســت و ابــراز محبــت بیشــتری را تجربــه مــی 
کنــد و افــرادی کــه نمــره آن هــا 101 و یــا کمتــر باشــد ناســازگار 

تلقــی مــی شــوند )20(. 
Cuenca Montesino و همــکاران )21( پــس از بررســی ویژگــی 

هــای روانســنجی »مقیــاس ســازگاری زناشــویی« بــر روی نمونــه 
ــرای  ــی همگ ــپانیا، روای ــد اس ــهر مادری ــامل 590 زوج در ش ای ش
ــره«   ــاس »مذاک ــر  مقی ــا زی ــت ب ــتگی مثب ــاس همبس ــر اس را ب
)negotiation( از »مقیــاس تجدیــد نظــر شــده راهکارهــای 
تعارضــی« )Revised Conflict Tactics Scale( برابــر بــا 0/06 و 
بــا روایــی افتراقــی آن را بــر اســاس همبســتگی با زیــر  مقیاس های 
ــناختی« )psychological aggression( و  ــگری روان ش »پرخاش
ــاس  ــمانی« )physical aggression( از »مقی ــگری جس »پرخاش
تجدیدنظرشــده راهکارهــای تعارضــی« بــه ترتیــب برابر بــا 0/27- 
و 0/09- گــزارش کردنــد. پایایــی  بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق برابــر بــا 0/80 
ــای  ــکاران )22( بررســی ویژگــی ه ــزارش شــد. Chiara و هم گ
ــه ای  ــر روی نمون ــویی« ب ــازگاری زناش ــاس س ــنجی »مقی روانس
شــامل 896 تــن در ایتالیــا انجــام داد. روایــی ســازه بــا اســتفاده از 
تحلیــل عاملــی تأییــدی، 4 عامــل تأییــد شــد و پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه 

فــوق برابــر بــا 0/92 گــزارش شــد. 
مــالزاده و همــکاران )23( پــس از بررســی ویژگــی هــای 
روانســنجی »مقیــاس ســازگاری زناشــویی« بــر روی نمونــه 
ــرا  ــی همگ ــران، روای ــاکن ته ــل س ــن متأه ــامل 338 ت ای ش
 Marital( »ــویی ــی زناش ــش آگه ــازگاری و پی ــون س ــا »آزم را ب
ــی  ــا 0/75 و پایای ــر ب Adjustment and Prediction Tests( براب

ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــژاد و  ــا 0/89 گــزارش شــد. آیســان ن ــر ب بــرای نمونــه فــوق براب
همــکاران )24( بــرای بررســی ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس 
ســازگاری زناشــویی« بــر روی نمونــه ای شــامل 338 تــن متأهــل 
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ــویی  ــت زناش ــنامه رضای ــا »پرسش ــرا را ب ــی همگ ــی، روای ایران
انریــچ« )Enrich Marital Satisfaction Questionnaire( برابــر 
بــا 0/52 و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق برابــر بــا 0/79 گــزارش کردنــد.
 Basic Needs( »ــی ــی عموم ــای اساس ــای نیازه ــاس ارض »مقی
Satisfaction in General Scale( کــه توســط Gagné در ســال 

2003 ســاخته شــده، شــامل 21 عبــارت اســت کــه 3 زیــر مقیــاس 
ــتگی« )competence( و  ــاری« )autonomy(، »شایس »خودمخت
ــه ای  ــف 7 درج ــتگی« )relatedness( را در طی ــاط و وابس »ارتب
لیکــرت از کامــاًل غلــط= 1 تــا کامــاًل درســت= 7 مــورد ارزیابــی 
قــرار مــی دهــد. در ایــن ابــزار حداقــل نمــره 21 و حداکثــر نمــره 
147 اســت و کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان 
باالتــری از هــر یــک از زیــر مقیــاس هــا اســت )25(. ســطح بندی 
ــزارش نشــده اســت. Gagné )25( بررســی ویژگــی  ــا گ ــره ه نم
هــای روانســنجی »مقیــاس ارضــای نیازهــای اساســی عمومــی« 
بــر روی نمونــه ای شــامل 77 زن و 42 مــرد دانشــجوی کانادایــی 
انجــام داد. روایــی همگــرا را بــا »مقیــاس حمایــت از خودمختــاری 
والدیــن« )Parental  Autonomy  Support  Scale( بــرای 3 
زیــر مقیــاس خودمختــاری، شایســتگی و ارتبــاط و وابســتگی بــه 
ترتیــب 0/45، 0/53 و 0/56 و پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای بــرای نمونــه فــوق برابــر 
0/89 گــزارش شــد. Johnston &Finney )26( بررســی ویژگــی 
ــاس ارضــای نیازهــای اساســی عمومــی«  هــای روانســنجی مقی
ــازه ورود  ــی ت ــجوی آمریکای ــامل 2598 دانش ــه ای ش روی نمون
بــه دانشــگاه و 1035 دانشــجوی آمریکایــی در ســال هــای باالتــر  
ــی  ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــد. روای ــام دادن دانشــگاه انج
تأییــدی وجــود 3 عامــل را تأییــد کــرد و پایایــی به روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونه ای شــامل 

3633 دانشــجوی آمریکایــی برابــر بــا 0/78 گــزارش شــد.
 بشــارت و رنجبــری کالگــری )27( بررســی ویژگــی هــای 
ــاس ارضــای نیازهــای اساســی عمومــی« روی  روانســنجی »مقی
ــران  ــای ته ــگاه ه ــجوی دانش ــن دانش ــامل 584 ت ــه ای ش نمون
انجــام دادنــد. روایــی همگــرای مقیــاس بــا زیــر مقیــاس »عاطفــه 
مثبــت« )positive affect( در »مقیــاس عواطــف مثبــت و منفی« 
)Positive Affects and Negative Affects Scale( بــرای 3 
زیــر مقیــاس خودمختــاری، شایســتگی و ارتبــاط و وابســتگی بــه 
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــزارش کردن ــب 0/35، 0/49 و 0/47 گ ترتی
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه 
فــوق بــرای 3 زیــر مقیــاس خودمختــاری، شایســتگی و ارتبــاط و 

وابســتگی بــه ترتیــب 0/87، 0/83 و 0/91 گــزارش شــد. زاهــدی 
تجریشــی و همــکاران )28( ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس 
ــه ای شــامل  ــر روی نمون ارضــای نیازهــای اساســی عمومــی« ب
ــا  ــی همگــرا ب ــد. روای ــی بررســی کردن ــرد و 192 زن ایران 120 م
ــت  ــف مثب ــاس عواط ــت« در »مقی ــه مثب ــاس »عاطف ــر مقی زی
 Mental Health( »28-و منفــی«  و »ســیاهه ســالمت روان
Inventory-28( انجــام شــد. دربــاره میــزان همبســتگی اطالعــات 

دقیــق گــزارش نشــده اســت. پایایــی بــه روش همســانی درونــی با 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق بــرای 3 زیــر 
مقیــاس خودمختــاری، شایســتگی و ارتبــاط و وابســتگی بــه ترتیب 

ــد. ــزارش ش 0/78، 0/73 و 0/81 گ
ــال  ــه در س ــو« )Ego Strength Scale( ک ــدرت ایگ ــاس ق »مقی
ــارت  ــامل 25 عب ــده و ش ــاخته ش ــارت )29( س ــط بش 1395 توس
اســت کــه  5 زیــر مقیــاس »مهــار مــن« )ego-control(، »ســاز و 
 )resiliency( »تــاب آوری« ،)defense style( »کارهــای دفاعــی
 problem solving( »ــدار ــئله م ــه ای مس ــای مقابل و »راهبرده
ــدار«  ــه ای هیجــان م coping strategies( و »راهبردهــای مقابل

ــرت 5  ــف لیک ــک طی )emotional coping strategies( را در ی
ــی  ــورد ارزیاب ــاد= 5 م ــی زی ــا خیل ــم= 1 ت ــی ک ــه ای از خیل درج
قــرار مــی دهــد. در ایــن ابــزار حداقــل نمــره 25 و حداکثــر نمــره 
125 اســت و کســب نمــره باالتــر در ایــن ابــزار بــه معنــای میــزان 
باالتــری از هــر یــک از زیــر مقیــاس هــا اســت )29(. ســطح بندی 
ــه خــود  نمــره هــا گــزارش نشــده اســت. بشــارت )29( در مطالع
ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس قــدرت ایگــو« بــر روی نمونه 
ای شــامل 122 بیمــار ایرانــی و 274 تــن بهنجــار ایرانــی، روایــی 
ــر مقیــاس »عاطفــه  ــا زی ــاس قــدرت ایگــو« را ب همگــرای »مقی
مثبــت«  در »مقیــاس عواطــف مثبــت و منفــی« و بــا زیــر مقیــاس 
»عاطفــه منفــی«، »مقیــاس عواطــف مثبــت و منفــی« و »مقیاس 
ــزان  ــاره می ــری کــرد. درب ــدازه گی ــم هیجــان«  ان دشــواری تنظی
ــری  ــا ســایر ابزارهــا اطالعــات دقیــق ت ــزار ب همبســتگی ایــن اب
ــا  ــی ب ــه روش بازآزمای ــات ب ــب ثب ــت. ضری ــده اس ــزارش نش گ
فاصلــه زمانــی 2 تــا 6 هفتــه 0/83 تــا 0/88 گــزارش شــده اســت. 
»مقیــاس  روانســنجی  هــای  ویژگــی  بررســی   )9( بشــارت 
ــجوی  ــن دانش ــامل 267 ت ــه ای ش ــر روی نمون ــو« ب ــدرت ایگ ق
دانشــگاه-های شــهر تهــران انجــام داد. روایــی همگــرای »مقیاس 
ــاس  ــت«، »مقی ــه مثب ــاس »عاطف ــر مقی ــا زی ــو« را ب ــدرت ایگ ق
ــار  ــای »مه ــاس ه ــر مقی ــرای زی ــی« را ب ــت و منف عواطــف مثب
ــای                         ــاب آوری« و »راهبرده ــی«، »ت ــازوکارهای دفاع ــن«، »س م
ــب 0/37،  ــه ترتی ــدار« ب ــان م ــدار و هیج ــئله م ــه ای مس مقابل
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0/33، 0/30، 0/44 و 0/39 و همبســتگی بــا زیــر مقیــاس »عاطفــه 
ــر  ــرای زی ــی« را ب ــت و منف ــف مثب ــاس عواط ــی« در »مقی منف
ــاب  ــی«، »ت ــازوکارهای دفاع ــن«، »س ــار م ــای »مه ــاس ه مقی
آوری« و »راهبردهــای مقابلــه ای مســئله مــدار و هیجــان مــدار« 
بــه ترتیــب 0/35-، 0/33-، 0/41-، 0/30- و 0/34- گــزارش کرد 
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب . پایای
ــار  ــای »مه ــاس ه ــر مقی ــرای زی ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــاخ ب کرونب
ــای  ــاب آوری« و »راهبرده ــی«، »ت ــازوکارهای دفاع ــن«، »س م
ــا  ــر ب ــه ترتیــب براب ــه ای مســئله مــدار و هیجــان مــدار« ب مقابل

0/75، 0/83، 0/80، 0/88 و 0/84 گــزارش شــد.
ــاس  ــی »مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــر روای ــش حاض در پژوه
ســازگاری زناشــویی«، »مقیــاس ارضــای نیازهــای اساســی 
ــا  ــارت ه ــام عب ــرای تم ــو« ب ــدرت ایگ ــاس ق ــی« و »مقی عموم
ــی  ــی روان شناس ــأت علم ــین هی ــن از مدرس ــد 6 ت ــورد تأیی م
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز قــرار گرفــت. پایایــی 
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــه در  ــران ک ــگاه ته ــجوی دانش ــن دانش ــر روی 383 ت ــا ب ابزاره
ــای  ــاس ه ــر مقی ــرای زی ــتند، ب ــرکت داش ــر ش ــش حاض پژوه
»رضایــت زوج هــا«، »همبســتگی زوج هــا«، »توافــق زوج هــا« 
ــب  ــه ترتی ــویی« ب ــازگاری زناش ــاس س ــت« »مقی ــراز محب و »اب
ــای  ــاس ه ــر مقی ــرای زی ــا 0/72، 0/75، 0/78 و 0/73؛ ب ــر ب براب
در  وابســتگی«  و  »ارتبــاط  و  »خودمختــاری«، »شایســتگی« 
»مقیــاس ارضــای نیازهــای اساســی عمومــی« بــه ترتیــب برابــر 
بــا 0/77، 0/81 و 0/76 و بــرای »مقیــاس قــدرت ایگــو« برابــر بــا 

ــد.  ــت آم ــه دس 0/86 ب
بــرای جمــع آوری داده  هــا، پــس از هماهنگــی و کســب مجــوز از 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز و همچنیــن دانشــگاه 
ــماره  ــراه ش ــه هم ــن پژوهــش ب ــوان شــرکت در ای ــران، فراخ ته
تمــاس پژوهشــگر در کانال هــای و گــروه هــای رســمی و 
غیررســمی دانشــگاه تهــران قــرار گرفــت. افــراد داوطلــب جهــت 
ــه از  ــد از اینک ــگر بع ــا پژوهش ــاس ب ــا تم ــش ب ــرکت در پژوه ش
اهــداف پژوهــش بــه طــور کامــل مطلــع شــدند، مشــخصات خــود 
را بــه همــراه دســت نوشــته ای جهــت بررســی مــالک هــای ورود 
بــه پژوهــش و خــروج از پژوهــش و جهــت اعــالم رضایــت آگاهانه 
ــخصات  ــی مش ــد از بررس ــد و بع ــال کردن ــگر ارس ــرای پژوهش ب
جمعیــت شــناختی پرسشــنامه هــا بــه صــورت آنالیــن آمــاده شــد 
و بــرای شــرکت کننــدگان ارســال شــد. تکمیــل پرسشــنامه ها 20 
تــا 30 دقیقــه زمــان مــی بــرد. در ایــن پژوهــش اصــول اخالقــی 
پژوهــش از جملــه رازداری، محرمانــه مانــدن و حریــم خصوصــی 

افــراد رعایــت شــد و بــه شــرکت کننــده هــا اطمینــان داده شــد 
ــرای  ــی ب ــیب احتمال ــه آس ــچ گون ــش هی ــرکت در پژوه ــه ش ک
شــرکت کننــدگان نداشــته اســت. در پژوهــش حاضــر پرسشــنامه 

هــا بــه مــدت 3 مــاه و در پاییــز ســال 1399 جمــع آوری شــد.
از  توصیفــی  آمــار  هــای  روش  از  هــا  داده  تحلیــل  بــرای 
ــادالت  ــی مع ــار و روش الگویاب ــراف معی ــن و انح ــه میانگی جمل
ــادالت  ــای مع ــرض ه ــش ف ــراری پی ــرط برق ــه ش ــاختاری ب س
ــودن و  ــال ب ــای نرم ــرض ه ــش ف ــد. پی ــتفاده ش ــاختاری اس س
ــی«  ــتفاده از »چولگ ــا اس ــری ب ــد متغی ــع چن ــودن توزی ــال ب نرم
ــس«  ــه مهلنوبای )skewness(، »کشــیدگی« )kurtosis( و »فاصل
ــی«  ــه »همخط ــود رابط ــدم وج )Mahalanobis distance( و ع
)alignment( در بیــن متغیرهــای پیــش بیــن بــا اســتفاده 
»تــورم  و   )tolerance coefficient( تحمــل«  »ضریــب  از 
ــون  ــرای آزم ــد. ب ــی ش ــس« )variance inflation( بررس واریان
ــی  ــادالت ســاختاری از شــاخص هــای نیکوی ــرازش الگــوی مع ب
بــرازش »مجــذور کای« )Chi Square( بــا مقــدار احتمــال 
 Normed( »ــده ــار ش ــذور کای هنج ــر از 0/05؛ »مج ــزرگ ت ب
Chi Square( بــا نقطــه بــرش کوچــک تــر از 3؛ »ریشــه خطــای 

 Root Mean Square Error of( »ــب ــذورات تقری ــن مج میانگی
ــر از  ــک ت ــرش کوچ ــه ب ــا نقط Approximation )RMSEA( ب

 Goodness of Fit Index( »ــرازش ــی ب ــاخص نکوی 0/08؛ »ش
ــر از 0/95؛ »شــاخص تعدیــل  ــرش کوچــک ت ــا نقطــه ب GFI(( ب

 )Adjusted Goodness of Fit Index )AGFI( »شــده برازندگــي
بــا نقطــه بــرش بــزرگ تــر از 0/90 و »شــاخص نکویــی تطبیقــی«                                                                      
)Comparative Fit Index )CFI(( بــا نقطــه بــرش کوچــک 
تــر از 0/95 و نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 24  و 
 Maximum( »ــال ــینه احتم ــرآورد »بیش ــوس- 24 و روش ب آم

ــد.  ــتفاده ش Likelihood( اس

یافته ها
در ایــن پژوهــش 195 زن )50/9 درصــد( و 188 مــرد )49/1 
ــار ســنی 34/73 و  ــن و انحــراف معی ــا میانگی درصــد( دانشــجو ب
6/34 حضــور داشــتند. شــرکت کنندگان میانگیــن و انحــراف معیــار 
مــدت زمــان زندگــی مشــترک با همســر خــود را بــه ترتیــب 6/85 
ســال و 5/34 اعــالم نمودنــد. در بیــن زنــان 2 تــن )1 درصــد( در 
مقطــع کاردانــی، 100 تــن )51/3 درصــد( در مقطــع کارشناســی، 
ــن  ــد و 22 ت ــی ارش ــع کارشناس ــد( در مقط ــن )36/4 درص 71 ت
ــد.  ــل بودن ــه تحصی ــری مشــغول ب )11/3 درصــد( در مقطــع دکت
در بیــن مــردان 9 تــن )4/8 درصــد( در مقطــع کاردانــی، 93 تــن 
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ــن )31/4 درصــد( در  )49/5 درصــد( در مقطــع کارشناســی، 59 ت
ــع  ــد( در مقط ــن )14/4 درص ــد و 27 ت ــی ارش ــع کارشناس مقط
ــن،  ــدول 1( میانگی ــد. )ج ــل بودن ــه تحصی ــغول ب ــری مش دکت

انحــراف اســتاندارد و ضرایــب همبســتگی بیــن نیازهــای بنیادیــن 
روان شــناختی، قــدرت ایگــو و کیفیــت زندگــی زناشــویی را نشــان 

می دهــد.

جدول 1: یافته های توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

12345678متغیرهاي پژوهش
-1. نیازهای بنیادین- خودمختاری
-**20/66. نیازهای بنیادین- شایستگی

-**0/53**30/75. نیازهای بنیادین- ارتباط و وابستگی
-**0/38**0/47**40/40. قدرت ایگو

-**0/060/36**0/27**50/31. کیفیت زندگی زناشویی - رضایت زناشویی
-**0/38**0/43**0/36**0/39**60/30. کیفیت زندگی زناشویی - توافق دونفری

-**0/51**0/49**0/54**0/30**0/35**70/41. کیفیت زندگی زناشویی - همبستگی دونفری
-**0/62**0/34**0/23**0/45**0/47**0/25**80/43. کیفیت زندگی زناشویی - ابراز محبت

31/1128/9736/1387/5145/3543/6911/327/87میانگین
5/716/757/1414/407/908/523/062/09انحراف معیار

0/69-0/10-0/77-0/160/62-0/66-0/21-0/74-چولگی
0/42-0/59-0/75-0/27-0/49-0/50-0/46-0/14-کشیدگی
----0/5100/5150/6130/450ضریب تحمل
----1/9611/9431/6312/221تورم واریانس 

ــر  ــن زب ــه بی ــتثنای رابط ــه اس ــه ب ــد ک ــان می ده ــدول1( نش )ج
مقیــاس ارتبــاط و وابســتگی نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی و زیر 
ــب  ــی زناشــویی، ضرای ــت زندگ ــت زناشــویی کیفی ــاس رضای مقی
همبســتگی بیــن دیگــر زیــر مقیــاس هــای آن دو متغیــر مثبــت 
و در ســطح 0/01 معنــادار اســت. همچنیــن قــدرت ایگــو نیــز بــه 
صــورت مثبــت و در ســطح معنــاداری 0/01 بــا زیــر مقیــاس هــای 
ــدول1( ــود. )ج ــته ب ــویی همبس ــی زناش ــت زندگ ــه کیفی چهارگان
نشــان می دهــد کــه مقادیــر کشــیدگي و چولگــي همــه متغیرها در 
ــوط  محــدوده 2+ و 2- قــرار دارد. بنابرایــن، توزیــع داده هــای مرب

بــه هــر یــک از متغیرهــا نرمــال بــود. 
یکــی از مفروضــه هــای مهــم الگویابــی معــادالت ســاختاری، عدم 
وجــود رابطــه همخطــی اســت. ایــن مفروضــه بــه ایــن موضــوع 
مــی پــردازد کــه متغیرهــای پیــش بیــن در یــک الگــو همپوشــانی 
باالتــر از 64 درصــد نداشــته باشــند. در صورتــی کــه "پراکندگــی" 
)variance( بیــن دو متغیــر پیــش بیــن باالتــر از 64 درصــد باشــد، 
ــرار نیســت و  ــی مفروضــه عــدم وجــود رابطــه همخطــی برق یعن
بایــد یکــی از متغیرهــای پیــش بیــن از الگــو حــذف شــود )19(. 

ــل"  ــب تحم ــر "ضری ــه مقادی ــد ک ــان می ده ــوق نش ــدول ف ج
ــورم  ــل "ت ــر عام ــر از 0/1 و مقادی ــن بزرگ ت ــای پیش بی متغیره
ــه  ــن، مفروض ــت. بنابرای ــر از 10 اس ــا کوچک ت ــس" آن ه واریان

عــدم وجــود همخطــی نیــز در بیــن داده هــا برقــرار بــود. 
ــع  ــودن توزی ــال ب ــه نرم ــه مفروض ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
چنــد متغیــری از طریــق تحلیــل اطالعــات مربــوط بــه "فاصلــه 
مهلنوبایــس" و ترســیم نمــودار آن مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
در نهایــت ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه مفروضــه نرمــال بــودن 

ــرار اســت. ــن داده هــا برق ــز در بی ــری نی ــد متغی ــع چن توزی
در پژوهــش حاضــر نیازهــای بنیادیــن و کیفیــت زندگــی زناشــویی 
متغیرهــای مکنــون بودنــد و چنیــن فــرض شــده بــود کــه متغیــر 
مکنــون نیازهــای بنیادیــن بــه وســیله نشــانگرهای خودمختــاری، 
شایســتگی و ارتبــاط و وابســتگی و متغیــر مکنــون کیفیــت 
ــویی،  ــت زناش ــانگرهای رضای ــیله نش ــه وس ــویی ب ــی زناش زندگ
توافــق دونفــری، همبســتگی درون فــردی و ابــراز محبــت 
ــوی  ــی الگ ــاخص های برازندگ ــدول2( ش ــود. )ج ــنجیده می ش س

ــد. ــان می ده ــده را نش ــالح ش ــه و اص ــری اولی اندازه گی
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جدول 2: شاخص های برازش الگوی اندازه گیری

الگوی اصالح شدهالگوی اولیهشاخص های برازندگی
66/7040/68مجذور کای

1312درجه آزادی الگو
5/133/39مجذور کای هنجار شده
0/9560/975شاخص نکویی برازش

0/8980/936شاخص تعدیل شده برازندگي
0/9550/976شاخص نکویی تطبیقی

0/1040/079ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

)جــدول2( نشــان می دهــد کــه بــه اســتثنای شــاخص برازندگــی 
"ریشــه خطــای میانگیــن مجــذورات تقریــب" دیگر شــاخص های 
ــل  ــرازش قاب ــدی از ب ــی تأیی ــل عامل ــل از تحلی ــی حاص برازندگ
قبــول الگــوی اندازه گیــری بــا داده هــای گــردآوری شــده حمایــت 
 =0/898 ،GFI  =0/956 ،CFI  =0/955 ،x2/df=5/13 می کننــد
اهمیــت شــاخص  دلیــل  بــه   .)RMSEA و 0/104=   AGFI

برازندگــی "ریشــه خطــای میانگیــن مجــذورات تقریــب" الگــوی 
اندازه گیــری بــا ایجــاد "همپــراش" )covariance( بیــن خطاهــای 
ــت( اصــالح شــد.  ــراز محب ــت زناشــویی و اب دو نشــانگرها )رضای
الزم بــه توضیــح اســت کــه زمانــی کــه شــاخص های برازندگــی 
ــعی  ــو س ــا اصــالح الگ ــد ب ــد، پژوهشــگر بای ــو مناســب نباش الگ
کنــد شــاخص های بــرازش بهتــری بــه دســت آورد، از آنجــا کــه 
شــاخص های اصــالح الگــو )model modification indices(، در 
نــرم افــزار آمــوس وجــود دارد. برنامــه پیشــنهاد مــی دهــد کــه بــا 
ایجــاد "همپــراش" )پیــکان دو ســویه( بیــن خطاهــا، تــا چــه اندازه 
ــنهاد  ــد پیش ــاً بای ــد. قطع ــود می یاب ــی بهب ــاخص های برازندگ ش
اصــالح بــه لحــاظ منطقــی توســط پژوهشــگر ارزیابــی شــود و در 

ــه اصالحــات  ــال شــود. درصورتی ک ــودن، اعم ــی ب صــورت منطق
الگــو منجــر بــه بــرازش قابــل قبــول نشــود، در آن صــورت چنیــن 
ــده  ــردآوری ش ــای گ ــا داده ه ــو ب ــه الگ ــود ک ــری می ش نتیجه گی
ــد  ــی حاصــل ش ــت شــاخص های برازندگ ــدارد. در نهای ــرازش ن ب
کــه نشــان می دهــد الگــوی اندازه گیــری بــا داده هــای گــردآوری 
 ،CFI =0/976 ،x2/df=3/39( شــده بــراش قابــل قبــول دارد

 .)RMSEA =0/079 و AGFI =0/936 ،GFI =0/975
ــود  در الگــوی ســاختاری پژوهــش حاضــر چنیــن فــرض شــده ب
ــه صــورت مســتقیم  ــن روان شــناختی هــم ب ــه نیازهــای بنیادی ک
ــدرت ایگــو، کیفیــت زندگــی زناشــویی  ــا میانجیگــری ق و هــم ب
ــان داد  ــج نش ــد و نتای ــام ش ــل انج ــد. تحلی ــی می کن را پیش بین
ــوی  ــل الگ ــل از تحلی ــی حاص ــاخص های برازندگ ــه ش ــه هم ک
ــای  ــا داده ه ــاختاری ب ــوی س ــرازش الگ ــاختاری از ب ــادالت س مع
 =0/971 ،CFI  =0/974( می کننــد  حمایــت  گــردآوری شــده 
 58/47 ،x2/df=3/42 ،RMSEA=0/080 و AGFI=0/926 ،GFI

=)x2 )17(. )جــدول3( ضرایــب مســیر بیــن متغیرهــا را در الگــوی 
ــد. ــان می ده ــش نش ــاختاری پژوه س

جدول 3: ضرایب مسیر در الگوی ساختاری

برآورد اثر استاندارد متغیر پیش بین
برآورد اثر خطای معیارنشده

مقدار احتمالاستاندارد شده

0/1390/0280/5020/001قدرت ایگو- کیفیت زندگی زناشویی
0/8050/1180/4830/001نیازهای بنیادین- قدرت ایگو

0/1260/0340/2740/001ضریب مسیر مستقیم نیازهای بنیادین- کیفیت زندگی زناشویی
0/1120/0250/2430/001ضریب مسیر غیرمستقیم نیازهای بنیادین - کیفیت زندگی زناشویی

0/2380/0400/5170/001ضریب مسیر کل نیازهای بنیادین - کیفیت زندگی زناشویی

همچنــان کــه در جــدول فــوق مالحظــه می شــود ضریــب 
ــتقیم(  ــتقیم و غیرمس ــیر مس ــب مس ــوع ضرای ــیر کل )مجم مس
بیــن نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی و کیفیــت زندگــی زناشــویی 
ــود. از  ــادار ب )β=0/517 ،P=0/001( مثبــت و در ســطح 0/01 معن

ــت  ــو و کیفی ــدرت ایگ ــن ق ــب مســیر کل بی ــر، ضری ســوی دیگ
زندگــی زناشــویی )β=0/502 ،P=0/001( مثبــت و در ســطح 
0/01 معنــادار بــود. منطبــق بــر نتایــج )جــدول 3( ضریــب مســیر 
ــت  ــناختی و کیفی ــن روان ش ــای بنیادی ــن نیازه ــتقیم بی غیرمس
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زندگــی زناشــویی )β=0/243 ،P=0/001( مثبــت و در ســطح 0/01 
ــود.  ــادار ب معن

)شکل 1( الگوی ساختاری پژوهش را نشان می دهد.

شکل 1: الگوی ساختاری با استفاده از داده های استاندارد

بحث
ــن  ــاختاری بی ــوی س ــن الگ ــی تبیی ــر تعی ــش حاض ــدف پژوه ه
ــش  ــاس نق ــویی براس ــی زناش ــت زندگ ــن و کیفی ــای بنیادی نیازه
ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد  ــود. نتای ــدرت ایگــو ب میانجیگــر ق
بیــن نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی و کیفیــت زندگــی زناشــویی 
ــا نتایــج حاصــل از  همبســتگی مثبــت وجــود دارد. ایــن نتیجــه ب
 Bravo & White پژوهــش هــای ســیوندیان و همــکاران )11( و
Lumpkin )17( همســو بــود. در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان 

ــه در  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــری ب ــه خودتعیینی گ ــت نظری گف
ــن  ــای بنیادی ــای نیازه ــزان ارض ــه می ــته ب ــان ها بس ــام انس تم
ــود.  ــد ب ــر خواهن ــقانه، رضایت بخش ت ــط عاش ــناختی، رواب روان ش
ــاز  ــده 3 نی ــه ارضاکنن ــد ک ــرار دارن ــی ق ــه در روابط ــی ک متأهلین
ــود  ــات خ ــراز احساس ــان اب ــتر خواه ــت، بیش ــا اس ــن آن ه بنیادی
هســتند و بــا ســهولت بیشــتر بــه حمایــت همســر خــود می پردازنــد 
ــش  ــق، ارتقابخ ــتگی و تعل ــاری، شایس ــاس خودمخت )30(؛ احس
ــردن  ــد کمــک ک ــی مانن ــای اجتماع ــف رفتاره شــکل های مختل
ــث  ــه باع ــت ک ــد اس ــاندن و تعه ــود رس ــد س ــکاری به قص و هم
ارتقــاء روابــط زوجیــن نیــز می شــود. وقتــی فــردی احســاس کنــد 
ــازگارانه تری را  ــش ارضــا شــده اســت، پاســخ های س ــه نیازهای ک
بــرای حــل تعارض هــا بــه کار می گیــرد )31(. ایــن چنیــن اســت 
کــه ایــن زوجیــن تعهــد بیشــتری را در روابــط زناشــویی از خــود 
ــه مــی کننــد )32(.   نشــان می دهنــد و رضایــت بیشــتری را تجرب
ــک  ــر ی ــت از ارضــای ه ــه رضای ــد ک ــه نظــر می رس ــن، ب بنابرای

ــن و  ــن را تأمی ــن، ســالمت روان شــناختی متأهلی نیازهــای بنیادی
تعامــل مؤثــر در روابــط زناشــویی را تســهیل مــی کنــد. ارضــای 
ــراد  ــق در اف ــتگی و تعل ــاری، شایس ــن خودمخت ــای بنیادی نیازه
بتوانــد بــر عملکــرد خانــواده تأثیــر مثبــت داشــته باشــد و از طریــق 
بهبــود عملکــرد خانوادگــی زوجیــن در افزایــش کیفیــت زناشــویی 

مؤثــر باشــد.
عــالوه برایــن، نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد بیــن قــدرت ایگو 
و کیفیــت زندگــی زناشــویی رابطــه مثبــت وجــود دارد. ایــن نتیجــه 
ــج حاصــل از پژوهــش شــکری و همــکاران )10( همســو  ــا نتای ب
بــود. در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان گفــت از آنجاکــه افــراد 
ــن  ــط بی ــال حمایتگرهــای اجتماعــی و شــکل دهــی رواب ــه دنب ب
فــردی و صمیمــی نظیــر روابــط دو نفــر رضایــت بخــش در قالــب 
ازدواج بــرای کنــار آمــدن بــا تنــش زاهــای عاطفــی هســتند، یکــی 
ــو  ــری ایگ ــکل گی ــی و ش ــط موضوع ــه رواب ــای اولی از کارکرده
تنظیــم تجــارب عاطفــی اســت )33(. قــدرت ایگــو بــه عنــوان یک 
عنصــر مهــم در رشــد و پختگــی شــخصیت بــرای برقــراری روابط 
صمیمــی و تــداوم روابــط زناشــویی مطــرح شــده اســت. داشــتن 
ــته  ــو وابس ــدرت ایگ ــاب ق ــه اکتس ــدیافته ب ــخصیت رش ــک ش ی
اســت کــه موجــب حــل بحــران هــای مراحــل مختلــف زندگــی 
زناشــویی و تــداوم روابــط بیــن فــردی نظیــر روابــط زناشــویی افراد 
مــی شــود )34(. قــدرت ایگــو نــه تنهــا بــه فــرد در شــکل دهــی 
روابــط ســالم کمــک مــی کنــد بلکــه بــه وی کمــک مــی کنــد 
تــا بــا مشــکالت حاصــل از زندگــی زناشــویی مقابلــه کنــد و بــه 
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حــل مســائل بپــردازد )35( و بدیــن ترتیــب، افــراد با قــدرت ایگوی 
باالتــر روابــط صمیمــی بیشــتری را بــا همســر خــود تجربــه مــی 
ــد، در  ــال یکدیگــر دارن ــری بیشــتری در قب ــد، مســئولیت پذی کنن
روابــط متعهدترنــد )34( و در نهایــت روابــط زناشــویی بــا کیفیــت 

تــری را تجربــه مــی کننــد. 
در نهایــت نتایــج پژوهــش حاضر نشــان داد قدرت ایگو همبســتگی 
بیــن نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی و کیفیــت زندگــی زناشــویی 
را بــه صــورت مثبــت معنــادار میانجیگــری می کنــد. ایــن نتیجــه 
ــکاران )10(؛  ــای شــکری و هم ــج حاصــل از پژوهــش ه ــا نتای ب
 )17( Bravo & White Lumpkin و )ســیوندیان و همــکاران )11
همســو بــود. در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان گفــت چنیــن بــه 
نظــر مــی رســد کــه ارضــای هــر یــک از نیازهــای خودمختــاری، 
شایســتگی و ارتبــاط و وابســتگی موجــب شــکل گیــري و اســتفاده 
از راهبردهــاي مقابلــه اي کارآمــد در مواجهــه بــا عوامــل تنش زای 
محیطــي در متأهلیــن مــي شــود. بــه ایــن صــورت کــه بــا ارضــای 
نیــاز بــه شایســتگی فــرد بــه ایــن بــاور کارآمــدی دســت مــی یابــد 
کــه از قابلیــت حــل مســئله باالیــی برخــوردار اســت. ارضــای نیــاز 
ــه  ــار تکان ــرل در مه ــروی کنت ــرای وی اراده و نی ــاری ب خودمخت
ــود  ــادر خواهــد ب ــه طــوری کــه فــرد ق هــا را فراهــم مــی آورد ب
در مواقــع لــزوم دســت بــه تصمیــم گیــری هــای مناســبی بزنــد. 
ــا فراهــم آوردن شــبکه ای از  ــاط و وابســتگی ب ــاز ارتب ارضــای نی
افــراد و حمایــت اجتماعــی بــرای وی موجــب مــی شــود تــا فــرد از 
تــاب آوری کافــی در برخــورد بــا تنــش هــا و تعارضــات زناشــویی 
برخــوردار باشــد و در نهایــت ارضــای همــه ایــن نیازهــا کــه فــرد 
ــی  ــدی هــای ایگــو مجهــز مــی ســازند، موجــب م ــه توانمن را ب
شــوند فــرد آشــفتگی کمتــری را بــه واســطه متوســل شــدن بــه 

ســازوکارهای دفاعــی انطباقــی و نــه غیرانطباقــی تجربــه کنــد. 
ــه عنــوان یــک عنصــر مهــم در رشــد و پختگــی  قــدرت ایگــو ب
ــط  ــت رواب ــی در باف ــای اساس ــای نیازه ــرای ارض ــخصیت ب ش
ــه  ــی ک ــر ازدواج مطــرح شــده اســت )34(. متأهلین صمیمــی نظی
ــردی  ــتن رویک ــل داش ــه دلی ــد ب ــری دارن ــوی باالت ــدرت ایگ ق
انعطاف پذیــر بــه زندگــی، در مواجهــه بــا تکالیــف دشــوار و 
ــن  ــی نمی شــوند. ای تنــش زا دچــار آشــفتگی و مشــکالت هیجان
ــه  افــراد، عواطــف مثبــت بیشــتر، ســطوح باالتــری از اطمینــان ب
ــویی  ــی زناش ــناختی بیشــتری در زندگ ــازگاری روان ش ــود و س خ
ــد  ــه می کنن ــن تجرب ــدرت ایگــوی پایی ــا ق ــرادی ب ــه اف نســبت ب
و بــه طــور انعطاف پذیــری بــا مطالبــات متغیــر و بی ثبــات 

ــد. از  ــدا می کنن ــاق پی ــویی انطب ــش زای زناش ــای تن موقعیت ه
ــه  طــرف دیگــر، افــرادی کــه از ضعــف ایگــو در رنــج هســتند، ب
موقعیت هــای تنــش زا و تعارضــات زناشــویی بــه شــیوه ای خشــک 
و انعطاف ناپذیــر و بــا حالــت تکــراری یــا شــیوه ای بســیار آشــفته 
و بی نظــم پاســخ می دهنــد )36( و بدیــن ترتیــب کیفیــت زندگــی 

ــرد. ــرار مــی گی ــر ق زناشــویی تحــت تأثی

نتیجه گیری
ــن  ــه بی ــو رابط ــدرت ایگ ــان داد ق ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی خودمختــاری، شایســتگی و ارتباط 
ــت  ــورت مثب ــه ص ــویی را ب ــی زناش ــت زندگ ــتگی و کیفی و وابس
معنــادار میانجیگــری می کنــد. بنابرایــن، پیشــنهاد می شــود 
ــی  ــناختی آموزش های ــات روان ش ــاوره و خدم ــز مش ــه در مراک ک
ــویی  ــکایت های زناش ــا ش ــده ب ــه کنن ــل مراجع ــراد متأه ــه اف را ب
جهــت نحــوه ارضــای نیازهــای بنیادیــن روان شــناختی همســران 
خــود و روش هــای افزایــش توانمنــدی ایگــو و کیفیــت زناشــویی 
ارائــه شــود. ایــن پژوهــش نیــز همچــون ســایر پژوهــش هــا بــا 
ــی و  ــزارش ده ــزار خودگ ــتفاده از اب ــون اس ــی چ ــت های محدودی
ــن در  ــود. بنابرای ــرو ب ــی روب ــری غیرتصادف ــه گی ــتفاده از نمون اس

ــرد. ــد صــورت گی ــاط بای ــج احتی تعمیــم نتای

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بخشــی از نتایــج رســاله دکتــری معصومــه جمالــی، 
رشــته روان شناســی عمومی، بــا راهنمایی خانم دکتر پروانه قدســی 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز اســت کــه در تاریــخ 
ــد 1014853996859911399162311993 در  ــا ک 1399/4/28 ب
https://ris. ســامانه پژوهشــیار دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی

iau.ac.ir ثبــت شــده اســت. بدیــن وســیله از همــه دانشــجویان 

دانشــگاه تهــران کــه در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد، همچنیــن 
ــا  ــه ب ــران ک ــگاه ته ــالمی و دانش ــگاه آزاد اس ــئولین دانش مس
ــد تشــکر و  همــکاری خــود امــکان ایــن پژوهــش را فراهــم آورن

قدردانــی مــی شــود.

تضاد منافع
ــرای نویســندگان  ــی ب ــه تضــاد منافع ــچ گون پژوهــش حاضــر هی

نداشــته اســت.
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