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 چكيده

ابط این متغیرها رو رود. کشفکنندة اصلي رواندرستي فاعلي به شمار ميبرآوردل شدن نیازهای روانشناختي اساسي از عوامل ئعیین زمينه:

نداز آیندل در امید و چشم ا نقش میانجي برخي متغیرها مانند از اهمیت ئربیتي و کاربردی برخوردار است. اما نکته قابل ئوجه این است که

ری گهدف پژوهش حاضر، بررسي رابطة نیازهای روانشناختي اساسي و رواندرستي فاعلي با میانجي هدف:این روابط مشخص نشدل است. 

این پژوهش ئوصیفي و از نوع همبست ي بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة  روش:آموزان بود. انداز آیندل در دانشنقش امید و چشم

گیری ئصادفي نفر با استفادل از روي نمونه 211دادند که از میان آنها ئعداد آباد ئشکیل ميآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر خرمدانش

 (، امید )اسنایدر و همکاران،2111نیازهای روانشناختي اساسي )دسي و ریان، هایها با استفادل از پرسشنامهای انتخاب شدند. دادلچندمرحله

عاطفة مثبت و منفي )وائسون و همکاران، و ( 0120از زندگي )دینر و همکاران، (، رضایت 0111زیمباردو و بوید، ) یندلآانداز (، چشم0110

نتایج نشان داد که برآوردل شدن نیازهای روانشناختي ها: يافتهئحلیل شدند.  ساختارییابي معادالت آوری و به روي مدل( جمع0122

 و اساسي و امید رابطة مثبت و معناداری با رواندرستي فاعلي داشتند. همچنین نیازهای روانشناختي اساسي به طور غیرمستقیم و از طریو امید

 داری نداشت. درستي فاعلي رابظة معناانداز آیندل با روان(. اما چشمP<110/1رواندرستي فاعلي رابطه داشتند ) انداز آیندل باچشم

  آموزان دارند.درستي فاعلي دانشای بر روانمالحظهقابل انداز آیندل نقشنیازهای روانشناختي اساسي، امید و چشم گيری:نتيجه

 درستي فاعليانداز آیندل، رواني اساسي، امید، چشمنیازهای روانشناخت :كليدها واژه
Background: Fundamental psychological needs fulfillment are assumed to be major determinants of 

subjective well-being. Discovering the relationships of these variabeles implecation and education 

importance. But the important point is that mediating role of hope and future prospects in these relationships 

has not been examined. Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between basic 

psychological needs and subjective well-being with the mediating role of hope and future perspective of 

students. Method: The current research population of Khorram Abad secondary school students is 240 people 

who were selected by multistage cluster sampling method. In this study,  fundamental psychological needs 

scale for measuring  fundamental psychological needs variable, two life satisfaction questionnaires, and 

positive and negative affective for measuring the variables of subjective well-being, life hope scale for hoping 

variable and time perspective questionnaire for measuring future perspective. Results: The results of 

structural equation modeling showed that fundamental psychological needs is related both directly with 

subjective well-being and indirectly predicts subjective well-being through its impact on hope and future 

prospects (p<0/001). Conclusions: The results of this research emphasize the importance of recognizing the 

role of fundamental psychological needs, hope, and future prospects on students' subjective well-being.  
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 مقدمه

رواني با های اخیر، گروهي از پژوهش ران حوزة سالمتدر سال

 ن ر، رویکرد نظری و پژوهشي متفاوئي برایالهام از روانشناسي مثبت

واني را راند. آنان سالمتیدلبرگزرواني ئبیین و مطالعة مفهوم سالمت

معادل کارکرد مثبت روانشناختي ئلقي و آن را در قالب اصطالح 

؛ لینلي، مالتبي، 2112)کینگ،  اندمفهوم سازی کردل 0يرواندرست

(. این گرول نداشتن بیماری را برای 2111وود، آزبورن و هارلینگ، 

دانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس ينماحساس سالمت کافي 

رضایت از زندگي، پیشرفت بسندل، ئعامل کارآمد و مؤثر با جهان، 

ت ه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفانرژی و خلو مثبت پیوند و رابط

درستي یکي (. روان2111لنت، )های فرد سالم است مثبت، از مشخصه

های مطرح شدل در حوزة روانشناسي مثبت است که به لحاظ از سازل

سیاری ئبیین ب ها و همچنین به لحاظ نقشي که دررابطه با دی ر سازل

ت زیادی برخوردار است. هیجاني دارد، از اهمی –از پیامدهای رفتاری 

درستي فاعلي، های مختلفي همچون روانسازل ئحت عنوان این

روانشناختي، معنوی و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است )دینر، 

 با های افرادیابيارز به درستي فاعلي(. روان2101اویشي و لوکاس، 

زندگي  بودن خوب از ئجاربشان و فردی هاییژگيو به ئوجه

و  عاطفي شناختي، ارزیابي شامل هایابيارز دارد. این اشارل خویش

(. به بیان 2101است )دوما، استیورینك، هائر و میجرینگ،  هیجاني

درستي فاعلي به چ ون ي ارزیابي افرد از زندگي خود دی ر، روان

ای هئواند از رال رضایت از زندگي و ارزشیابيگردد که مياطالق مي

لو و هیجان حاصل شود )دینر و همکاران، مبتني بر احساس، خ

د که در میان عوامل گوناگون ندهنشان مي ها(. پژوهش2101

تي فاعلي درسروانیادگیرندگان، های ئحصیلي یتگذار بر موقعرثی ئ

. لذا، شناخت و ئحلیل مناسب نمایديرا ایفا م ينقش برجسته و مهم

ی ی فردهاارزيه به و ئوج آموزاندرستي دانشعوامل مرئبط با روان

باشد )گنزالس ای برخوردار ميو اجتماعي آنها از نقش قابل مالحظه

کاراسکو، کاساس،  -؛ گنزالس 2112یو و لي،  ؛2101و همکاران، 

درستي روان که (. پژوهش ران معتقدند2101مالو، وینس و داینزمن، 

 هب در زندگي، ن ال متفاوت بیشتر موفقیت سوی به را فرد فاعلي،

کند هدایت مي باالئر جسمي و روانيسالمت نهایت در و زندگي

                                                           
1. Well-being 
2. Fundamental psychological needs 
3. Self determination 

(. مرور شواهد 2101؛ داوسون، ولیزیوئس و هاپکینز، 2101)فوی، 

درستي فاعلي باال )رضایت از زندگي، دهد که روانپژوهشي نشان مي

و طول  روانينبود عاطفة منفي و داشتن عاطفة مثبت( سبب سالمت

(. عاطفة مثبت، عاطفة منفي و 2100ر و چان، شود )دینعمر بیشتر مي

درستي فاعلي هستند که به طور رضایت از زندگي سه مؤلفه روان

 ها اطالعات منحصرمتوسطي با هم رابطه دارند و هر کدام از این مؤلفه

دینر و کنند )به فردی در بارة کیفیت ذهني از زندگي فرد فراهم مي

 (.2101همکاران، 

ة روانشناسي مثبت حوزی انجام گرفته در هاپژوهشمروری بر 

 درستي فاعليکه عوامل متعددی بر روان سازديمگرا آشکار 

 2که از جملة این عوامل نیازهای روانشناختي اساسي رگذارندیئ ث

؛ 2102؛ دیسمائر و ریدت، 2100؛ کودین و لیما، 2111)دسي و ریان، 

ر روانشناسي باشد. رویکردهای جدید د( مي2101ریان و دسي، 

های سرشتي در وجود انسان، او را ان یزي بر این باورند که، ویژگي

نند کبرای درگیری فعال با محیط اجتماعي و فیزیکي خود آمادل مي

(. یکي از مهمترین این رویکردها، نظریه 2111نیمیك و ریان، )

باشد. این نظریه از جمله نظریات جدید شخصیت يم 3گریخودئعیین

 ی ئجربي مرسوم، اهمیتهارويزي است که ضمن استفادل از و ان ی

ي ة شخصیت و خودئنظیمئوسعة انسان را در افتمنابع دروني رشد ی

(. نظریة خودئعیین 2101)ریان و دسي،  سازديمرفتاری او برجسته 

پردازد که فرآیندهای مربوط به خودشکوفایي و گری، به عواملي مي

و از اهمیت زیادی در ئعلیم  کنندیت ميدرستي را در افراد هداروان

های اصلي مؤلفه (.2111و ریان،  و ئربیت برخوردار است )نیمیك

ی از اگری انواع ان یزي بیروني و دروني و مجموعهئعییننظریة خود

ها باشند که زیربنای این نوع ان یزيمي نیازهای روانشناختي اساسي

بارد، دسي و ریان،  ؛2110و دسي،  ؛ گانیه2111هستند )باکر، 

ری و گان یزشي نشان ر نبود خودئعیینبه طوری که بي (؛2111

د )ریو، باشگری کامل فرد ميان یزي دروني نشان دهندة خودئعیین

کند دروني گری بیان مي(. نظریة خودئعیین2102و کاریرا،  2111

ي به گر هستند، بست سازی انواع ان یزي بیروني که خودئعیین

وردل شدن سه نیاز روانشناختي اساسي دارد. این سه نیاز، شامل نیاز برآ

(. 2112هستند )روکا و گانیه، 1خودمختاریو  0شایست ي، 1ارئباطبه 

4. Relatedness 
5. Competence 
6. Autonomy 
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نیاز به ارئباط به ئمایل فرد به احساس ارئباط و پیوست ي با دی ران، 

شایست ي به ئمایل فرد به احساس مؤثر بودن در دستیابي به نتایج 

و مفید و خودمختاری به احساسي از ارادل و خودئ ییدی در  ارزشمند

گری، این سه نیاز یك فعالیت اشارل دارد. براساس نظریة خودئعیین

ردی در های فئوانند از طریو درگیر شدن فرد و با ئوجه به ئفاوتمي

انواع وسیعي از رفتارها برآوردل شوند. بدون ئوجه به نحول برآوردل 

نکتة مهم این است که برآوردل شدن آنها برای رشد  شدن این نیازها،

؛ هوئینمي، ساکسالئي، وات و 2103سالم، امیدواری )اوزمان، 

زانگ، هول و بلندمدت )یابي به اهداف (، دست2101جاکوال، 

درستي فاعلي و سالمت (، روان2103؛ میاموئو، 2103استوالرسکي؛ 

؛ 2110رکو و ریان، ها ضروری است )چیرواني افراد در همه فرهنگ

(. در صورئي که نیازهای روانشناختي اساسي 2101سایلر و همکاران، 

برآوردل شوند احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در افراد 

گیرد، اما در صورت ممانعت و عدم برآوردل شدن این شکل مي

نیازها، فرد درکي شکنندل، منفي، بی انه و انتقادآمیز از خود خواهد 

 گری(. در همین راستا، نظریة خودئعیین2101شت )چن و جانگ، دا

کند که برآوردل شدن نیازهای روانشناختي به پیامدهای ئ کید مي

؛ ریو، 2111هان و اویشي، مثبت )مثبت از جمله ئجربة عواطف 

( و در مقابل کاهش عواطف منفي )پائریك و همکاران، 2111

 های حاميمحیطگری، ینخودئعی ةنظری گردد. براساسمي (2111

، موجب برآوردل شدن این سه نیاز روانشناختي اساسي 0خودمختاری

 هاآناز برآوردل شدن  ،فشار و کنترل(. در مقابل 2111شوند )ریو، مي

یالن ئحل. نتایج فرا (2113، ، ریان و بارگمانیه)گانکند مي جلوگیری

زهای (، نشان داد که برآوردل شدن نیا2102و همکاران ) جي

تي درسنقش مهمي بر فهم رفتارهای سالم، روان روانشناختي اساسي

 (2100) یستنرکورواني دارد. همچنین، میلیاوسکایا و فاعلي و سالمت

 به این نتیجه رسیدند که برآوردل شدن نیازهای روانشناختي اساسي

 درستي دارد.بیني روانای در پیشنقش قابل مالحظه

ای ن ر یکي دی ر از متغیرهاسي مثبتهمسو با رویکرد روانشن

است آیندل زمان انداز درستي فاعلي چشمئ ثیرگذار بر روان

؛ ورل 2112پزوا،  و بیلو آندرید، ؛ میلفونت،2112زیمباردو و بوید، )

؛ سایلر و همکاران، 2102؛ زیمباردو، سورد و سورد، 2111و ملو، 

( 2102همکاران )و  زمان بر اساس نظریه زیمباردوانداز چشم. (2101

                                                           
1. Autonomy support 

چارچوب ذهني نسبتاً ثابتي است که شامل پنج مؤلفة گذشتة منفي، 

 گرا، حال جبرگرا و آیندل است. گذشتة منفيگذشتة مثبت، حال لذت

یك دیدگال بدبینانه و پر از ئجارب ناخوشایند دربارة گذشتة فرد 

است. گذشتة مثبت معموالً دیدگاهي مثبت، دوستانه و گرم دربارل 

گرا ن رشي مبتني بر ئالي برای رضایت از حال لذت گذشته دارد.

اهداف و ئمایالت بدون ئوجه به پیامدهای آئي است. حال جبرگرا با 

شود که زندگي فرد به وسیلة نیروهای معنوی يماین عقیدل مشخص 

شود و آیندل ئحت ئ ثیر سرنوشت است. چشم یا حکومتي کنترل مي

کند که هدف آن دستیابي به اهداف يمبیان انداز آیندل، ن رشي را 

ر به بیان دی  بلندمدت به جای لذت بردن افراطي از زمان حال است.

بیني شدة در حال به ئرکیب آیندة پیش انداز زمان آیندلچشم

(. بوشیلو 2102زیمباردو و همکاران، دارد )روانشناختي اشارل 

ال فردی دربارة آیندل انداز آیندل را آرزو، انتظار و ن ( چشم2112)

انداز آیندل، به میزان ئجسم آیندل در زمان داند؛ بر این اساس چشممي

ری گذاهای هدفحال و نیز شیوة ئجسم آن اشارل دارد که بر فرآیند

انداز آیندل به عنوان یکي از چشم گذارد.يمو ان یزي اثر 

نیرومندئرین عوامل ئ ثیرگذار بر رفتار، یك صفت شخصیتي 

ای مختلفي هشناختي است که درنتیجة یادگیری در بافت -ن یزشي ا

کي و ، مكگیرد )وورلچون خانوادل، مدرسه و اجتماع شکل مي

( و دارای پیامدهای ان یزشي است )دی بیلد، 2100، آندریتا

معتقدند که  (2112(. هاسمن و شل )2100ونستینکیست، و لنز، 

 های خاص زندگيآیندل در حیطهمعموالً مفاهیم مرئبط با چشم انداز 

 انداز)همچون شغل، خانوادل و یا ئحصیالت( اثرگذارند و این چشم

اری و های جآیندل بر ادراک فرد از رابطة بین اهداف آیندل با فعالیت

( 0310) یفيلطلو و گذارد. ئقيمندی از زندگي ئ ثیر ميرضایت

ي ارند آشفت ئری دانداز بلندمدتدریافتند که افرادی که چشم

اشتن ددرستي فاعلي بهتری دارند. روانشناختي کمتر، امید و روان

آموزان در دانش خصوصبه ئوانديمانداز نادرستي از آیندل چشم

ه آموزان بکه برخي دانش انددادلنشان  هاپژوهشآفرین باشد. مس له

بیني آیندل، آن را خیلي دور یا خیلي نزدیك دلیل مشکل در پیش

(. در 2110)روی، کریستن فلد و مك کنزی،  کننديمم ئجس

 انداز آیندل بر دامنةهای مختلف نشان دادل شدل است که چشمپژوهش

.رواني اثر داردو سالمت هاارزي، هان ريوسیعي از رفتارها، 
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در واقع چشم  (.2101لینلي و ایوانچنکو،  -الکس  )بونیول، اوسین،

 دربارة ئ مل و زندگي در ریزیامهبرن انداز آیندل نشان دهندة

است )زیمباردو و بوید،  ئعهدها به عمل نیز و رفتار هر پیامدهای

(. نتایج پژوهش می ان، رامزی، 2112؛ میلفونت و همکاران، 2112

درستي انداز آیندل با روان( نشان داد که چشم2101امي و گنتلر )

ت به از بهتری نسباندفاعلي رابطه دارد و بزرگساالن جواني که چشم

درستي فاعلي باالئری برخوردار بودند. دویدی آیندل داشتند از روان

انداز آیندل نقش مهمي بر امید و ( دریافتند که چشم2101راستوج )و 

مقامي و آلمند، هیل، قا م رضایت از زندگي افراد دارد. پژوهش

 رابطه انداز آیندل نقش میانجي در( نشان داد که چشم2102مارئین )

 کند.درستي فاعلي ایفا ميبین بخشش و روان

 رد درستي فاعلي کهکنندة روانئعیین هایزمینه دی ر ازیکي

 است امید گرفت، ن ر شکلمثبت روانشناسي حوزة در اخیر هایدهه

ن ای در مؤثری و نافذ هایپژوهش و مالحظه قابل ئحوالت موجب که

واند اصالح ئيماست که شرایط فعلي امید اعتقاد به این  گردید. زمینه

شود و راهي برای خروج از شرایط دشوار وجود دارد و یا اعتقاد به 

راستو ن، کوپر و آمد )ئر خواهد اینکه روز بهتر یا لحظات خوي

 به نه امید(. 0311؛ به نقل از مدحي و نجفي، 2101میاسکوسکي، 

 رد فعال و پویا ان یزشي نظام یك عنوان به بلکه هیجان، یك عنوان

 به مسیرهایي ئولید برای شدلادراک ظرفیت از است عبارت افراد

 این در حرکت برای شدلادراک ان یزل و مطلوب هایهدف سمت

 بر دیدگال این (. در2112)اسنایدر، رند و سی مون،  مسیرها

 دربارل رئفک فرآیند آن طي که شدل است ئ کید ئفکر فرآیندهای

 یریئصو عاملیت فرد، نقش و اهداف، به تیابيمسیرهای دس اهداف،

 رب مبني فرد باورهای امیدوارانه، افکار و کندمي ئرسیم را امید از

 از خابانت امکان و مطلوب اهداف به دستیابي مسیرهای ئرسیم امکان

 عنوان به امید .(2113)اسنایدر و همکاران،  دهديم شکل را آنها میان

 را ن یزشيا بایلي، وینینگ و اسنایدر(،مثبت ) روانشناختي سازل یك

 تموفقی به رسیدن برای را آنها که آوردمي به وجود آموزاندانش در

بر  یدام. شودمي آنها درستيافزایش روان سبب و کندمي ئشویو

( و بر 2103)فان  گذارديم یرافراد ئ ث یو دستاوردها یجاناته ،افکار

های زمان حال شکل ميقعیتهای آیندل در واگیریمبنای آن جهت

هایي که در این زمینه ئوسط گالیانا، الیور، سانچو و گیرد. پژوهش

(، 2103(، فان )2101(، حسنین، وازید و حسن )2100)ئوماس 

( انجام شد، 2110)( و اسنایدر و ئسوکاسا 2113همکاران )اسنایدر و 

و  ئرالمسوار درستي فاعلي بود. افراد امیدرابطة امید با روان حاکي از

، دیویسدارد )ی ایمني آنان کارکرد بهتری هادست الو  شادئرند

مانند  مؤثرئری کنارآمدن راهبردهاگیری از (. آنان با بهرل2110

و در  ندیآيمگشایي، با ئنش رها بهتر کنار ارزیابي مجدد و مسئله

داویدسون و برخوردارند )درستي فاعلي باالئری نتیجه از روان

( در مطالعة خود به 2101(. حسنین و همکاران )2111ران، همکا

درستي فاعلي، در یك گرول بیني، شادی و روانبررسي امید، خوي

یني کند بدرستي فاعلي را پیشروان ئوانديمامید  کهاز جوانان یافتند 

با ئوجه به  .باشنديمدرستي فاعلي در ارئباط با یکدی ر امید و روان و

با هدف بررسي رابطه نیازهای روانشناختي  این مطالعه آنچه گفته شد

انداز گری نقش امید و چشمدرستي فاعلي با میانجياساسي و روان

انجام شد و مس لة اساسي در پژوهش حاضر  آموزانآیندل در دانش

 نیازهای روانشناختي اساسياین است که آیا مدل مفهومي رابطة میان 

ل با انداز آیندامید و چشمگری نقش جيبا میان درستي فاعليو روان

 ؟های گردآوری شدل برازي کافي دارددادل

 روش

طرح پژوهش حاضر، ئوصیفي از نوع همبست ي و روي 

آماری پژوهش حاضر، شامل . جامعهبودال ویابي معادالت ساختاری 

-11آباد در سال آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرمئمامي دانش

ر آموزان امکان پذیجا که دسترسي به کلیة دانشبودند. از آن 0311

و بر  ایگیری ئصادفي چند مرحلهبا روي نمونه نفر از آنها 211نبود 

تدا از اب به این منظورمبنای جدول کرجسي و مورگان انتخاب شدند. 

( 2آباد، یك ناحیه )ناحیة بین دو ناحیة آموزي و پروري شهر خرم

مدرسه و از هر  0س این ناحیه انتخاب، و سپس از مجموع مدار

کالس به شیوة ئصادفي انتخاب شد. از مجموع دانش  2مدرسه 

نفر به صورت ئصادفي انتخاب شدند.  213آموزان مدارس انتخابي 

معیارهای ورود به مطالعه شامل جنسیت دختر، اشتغال به ئحصیل در 

و عالقمندی به شرکت در گاهانه، آ تیرضا، 11-11سال ئحصیلي 

پزشکي با ئشخیص های طبي و روانیماریبهش بود. وجود پژو

از نمونه اصلي  .ی خروج از مطالعه بودندهامالکمتخصص از 

پرسشنامه مخدوي شناسایي  23پرسشنامه،  213انتخاب شدل، یعني 

ها مورد پرسشنامه در ئحلیل 211شدل و حذف گردید. در نهایت 

ش دانآگاهانه از ئمام مطالعه با اخذ رضایت استفادل قرار گرفت. 

مالحظات اخالقي از جمله سایر و با رعایت  لکنندشرکتآموزان 
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کنندگان و امکان ئرک مطالعه اجرا محرمانه ماندن اطالعات شرکت

 شد.

 ابزار

 این مقیاس مقیاس برآوردل شدن نیازهای روانشناختي اساسي:

 20( ساخته شدل است. این مقیاس شامل 2111ئوسط دسي و رایان )

ه مقیاس نیاز بای لیکرئي است و سه خردلمادل در طیف پنج درجه

ل کند. هر خردگیری ميخودمختاری، ارئباط و شایست ي را اندازل

ای صورت پنج درجهسؤال است. سؤاالت مقیاس به 1مقیاس شامل 

ئا حدودی در مورد من درست  )اصالً در مورد من درست نیست،

رد من درست نیست، ئا حد زیادی در نیست، به میزان متوسط در مو

 0،2،3،1،0مورد من درست است، بسیار در مورد من درست است( با 

به  21، 01، 02 ،01، 00، 00، 1، 1، 3گذاری شدل و سؤاالت نمرل

( 2111دسي و رایان ) گردد.گذاری ميصورت معکوس نمرل

د آزمون اآزمایي این مقیاس را ئ یید کردند و برای قابلیت اعتمدرستي

را به ئرئیب برای  12/1و  12/1، 12/1نیز ضرایب آلفای کرونباخ 

های نیاز به خودمختاری، ارئباط و شایست ي به دست مقیاسخردل

آوردند. در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد آزمون با استفادل از روي 

به ئرئیب برای نیاز به خودمختاری، ارئباط و  آلفای کرونباخ

به دست آمد. برای بررسي  10/1و  21/1، 11/1با بر شایست ي برا

آزمایي این مقیاس از روي ئحلیل عامل ئ ییدی استفادل شد درستي

 و  GFI ،11 =AGFI ،21 =CFI= 12 یهاکه شاخص

10/1 = RMSEA برازي این مقیاس است نشان ر. 

دینر، ایمونز، این مقیاس ئوسط : مقیاس رضایت از زندگي

در سؤال است.  0طراحي گردیدل و شامل ( 1200) یفنگرالرسن و 

کنندگان به هر مادل بر روی یك طیف پنج این مقیاس، شرکت

کامالً موافو(  0کامالً مخالف ئا  0ای از نوع لیکرت )از درجه

و ( 0120همکاران )های مطالعات دینر و یافتهدهند. پاسخ مي

 عاملي( از ساختار ئك 0110دینر، کالوین و سندویك ) پاوت،

ا نیئقوا يپژوهش در  مقیاس رضایت از زندگي حمایت کرد.

ضرایب پایایي مقیاس رضایت از زندگي با استفادل از روي (، 0322)

و برای دخترها و پسرها به  21/1آلفای کرونباخ برای کل نمونه 

محاسبه شدند. همچنین، پایایي مقیاس با استفادل  21/1و  22/1ئرئیب 

برای پسرها و دخترها به  و 20/1مقیاس ی کل برا از روي ئنصنیف

                                                           
1. Positive and negative affect schedule 

گزاري شدل ئوسط قابلیت اعتماد  به دست آمد. 11/1و  12/1ئرئیب 

 این مقیاس قابلیت اعتمادبود. در این پژوهش  21/1دینر و همکاران 

 به دست آمد. 22/1از طریو آلفای کرونباخ 

سط ئو 0برنامة عاطفه مثبت و منفيعاطفه مثبت و منفي:  برنامة

. صفت خلقي است 21و شامل ( ئهیه شدل 0122)وائسون و همکاران 

های برنامة عاطفه مثبت و منفي هیجانات و احساسات مختلفي را مادل

کنند و هر کدام به یك مقیاس عاطفة مثبت و یا یك يمئوصیف 

 هامادل کنندگان ئمامشوند. شرکتيمبندی مقیاس عاطفة منفي گرول

د. دهنيمی از نوع لیکرت پاسخ ادرجهس پنج را بر روی یك مقیا

بیان ر  0و عدد « عدم ئجربه هیجان»نشان دهندل  0در این طیف عدد 

باشد. برای هر آزمودني نمرل کل عاطفه يم« ئجربه بسیار زیاد هیجان»

کنندل در هر یك از دل صفت های شرکتمثبت از طریو جمع نمرل

 فة منفي، از طریو جمعئوصیف ر هیجانات مثبت و نمرل کل عاط

کنندل در هر یك از دل صفت ئوصیف ر هیجانات ی شرکتهانمرل

(، 0321پور رودسری و دژکام )پژوهش بخشيشود. منفي محاسبه مي

(، ساختار دو عاملي 0122همسو با نتایج مطالعة وائسون و همکاران )

ید یرا در بین دانشجویان ایراني، مورد ئ برنامة عاطفه مثبت و منفي 

( قابلیت اعتماد این آزمون را با 0122وائسن و همکاران )قرار داد. 

هفته، برای خردل مقیاس عاطفة  2استفادل از روي بازآزمایي، با فاصله 

گزاري کردند.  10/1و برای خردل مقیاس عاطفة منفي  12/1مثبت 

( قابلیت اعتماد این 0321و دژکام ) پور رودسریبخشيدر پژوهش 

و  21/1 مثبتاستفادل از روي آلفای کرونباخ برای عاطفه مقیاس با 

 گزاري شدل است. 10/1برای عاطفه منفي 

جهت سنجش میزان امید از پرسشنامه  پرسشنامه امید به زندگي:

( استفادل شد. این مقیاس 0110همکاران )امید به زندگي اسنایدر و 

 یکرتل ایدرجه 0سؤال بودل که با استفادل از مقیاس  02دارای 

گذاری شدل و نمرل 0،2،3،1،0ازکامالً مخالفم ئا کامالً موافقم( با )

گردد. نمرة باالئر گذاری ميصورت معکوس نمرلبه 3،1،2سؤاالت 

در این مقیاس نشان دهندة امیدواری باالئر است. این پرسشنامه دارای 

دو ماد قابلیت اعتدو خردل مقیاس عاملیت امید و مسیریابي امید است. 

خردل مقیاس عاملیت امید و مسیریابي امید در پژوهش اسنایدر و 

به دست آمدل است. در این  11/1و  11/1به ئرئیب  (0110همکاران )

دو خردل مقیاس عاملیت امید و مسیریابي امید قابلیت اعتماد  پژوهش
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کل قابلیت اعتماد و  12/1و  11/1به ئرئیب از طریو آلفای کرونباخ 

 آزمایي این مقیاسبرای بررسي درستيبه دست آمد.  11/1پرسشنامه 

از روي ئحلیل عامل ئ ییدی استفادل شد و ساختار دو عاملي آن مورد 

 ئ یید قرار گرفت.

ل انداز آیندجهت سنجش میزان چشم :انداز آیندلپرسشنامه چشم

( استفادل شد. 0111) یدبوانداز آیندة زیمباردو و از پرسشنامه چشم

سؤال است که بر اساس یك مقیاس پنج  03شنامه دارای این پرس

بندی شدل ( درجه0موافقم )( ئا کامالً 0مخالفم )ای از کامالً درجه

با این پرسشنامه را  میزان درستي (0111) یدزیمباردو و بواست. 

ت قابلیاند و مطلوب گزاري کردلاستفادل از روي ئحلیل عاملي 

ورل و  .دست آوردندبه 11/1رونباخ از طریو آلفای کآن را  اعتماد

گزاري کردند  11/1این پرسشنامه را قابلیت اعتماد ( نیز 2111ملو )

این  قابلیت اعتماددر این پژوهش را ئ یید کردند. و ساختار عاملي آن

به دست آمد و ساختار عاملي  11/1از طریو آلفای کرونباخ پرسشنامه 

 آن در اجرای ئحلیل عاملي ئ یید شد.

 هايافته

ها دادل Amosو  SPSSافزارهای در این پژوهش با استفادل از نرم

اد شناختي نشان دهای جمعیتمورد بررسي قرار گرفت. ئحلیل دادل

سال سن داشتند و بیشترین فراواني  23ئا  20بیشترین افراد نمونه بین 

ف ئوصیفي مربوط به میان ین، انحرا هایبرای افراد مجرد بود. یافته

کنندگان پژوهش در شرکت یهامعیار، حداقل و حداکثر نمرل

همبست ي میان متغیرهای  2. جدول اندشدلنشان دادل  0جدول 

 دهدپژوهش را نشان مي

 

 های ئوصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش. یافته0جدول
 کشیدگي چول ي حداکثر نمرل حداقل نمرل انحراف معیار میان ین متغیرها

 -020/1 -021/1 30 1 11/1 00/23 یخودمختار

 101/1 -230/1 31 1 23/1 10/21 شایست ي

 -121/1 -331/1 11 1 21/0 21/21 ارئباط

 111/1 -012/1 00 21 11/0 03/12 انداز آیندلچشم

 -120/1 -210/1 30 2 11/2 00/01 رضایت از زندگي

 -111/1 -013/1 01 03 02/1 11/31 عاطفة مثبت

 -112/1 312/1 01 01 00/1 21/21 عاطفة منفي

 -111/1 -211/1 21 1 01/3 11/03 مسیریابي

 -111/1 -000/1 21 1 10/3 01/01 ارادل
 
 

 . مائریس همبست ي میان متغیرهای پژوهش2جدول
 1 2 1 1 0 1 3 2 0 متغیرها

         0 خودمختاری

11/1* شایست ي  0        

10/1* ارئباط  *10/1  0       

11/1* انداز آیندلمچش  *33/1  *12/1  0      

11/1* رضایت از زندگي  *32/1  *21/1  *20/1  0     

11/1* عاطفة مثبت  *21/1  *23/1  *20/1  *13/1  0    

-12/1* عاطفة منفي  *31/1-  *31/1-  *21/1-  *12/1-  *21/1-  0   

33/1* مسیریابي  *31/1  *22/1  *32/1  *21/1  *30/1  *21/1  0  

12/1* ارادل  *31/1  *20/1  *11/1  *21/1  *31/1  *21/1  *11/1  0 
 

 

روابط در ساااطو  همه  که  دهند ينشاااان م 2مندرجات جدول    

10/1P<  دار هساااتند. جهت آزمودن همزمان روابط مفروض در    امعن

( اعمال SEMپژوهش حاضاار، روي ال ویابي معادالت ساااختاری ) 

 یها فرضپیشاصااالي،  های یل از انجام ئحل  گردیدل اسااات. پیش  

ساختاری مدل سي  یابي معادالت   قرار گرفت. ئ یید مورد شد و  برر

ساختاری، بهنجاری چندمتغیری یکي از  در روي مدل یابي معادالت 

باید مورد ئوجه قرار گیرد.     ها مفروضاااه یکي از  ی مهم اسااات که 

به        ها مالک جار بودن محاسااا تداول در بررساااي مفروضاااه بهن ی م
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( خاطر  2110باشاااد. کالین ) يم 2و کشااایدگي  0ی چول يها آمارل 

سازد که انحراف از این مفروضه با افزایش یا کاهش مقادیر   يمنشان  

باشاااد. به باور کالین قدر مطلو ضاااریب چول ي       يمخي دو همرال 

یدگي کمتر از      3کمتر از  جار بودن   01و ضاااریب کشااا مالک بهن

شیدگي     ست. در این مطالعه، مقادیر قدر مطلو چول ي و ک متغیرها ا

جار بودن          01و  3کوچکتر از  ها دادل یان ر بهن که ب به دسااات آمد 

  یها متغیرها اسااات. هم خطي چندگانه نیز یکي دی ر از مفروضاااه      

ساختاری مدل ست که از طریو پارامترهای ئحمل  یابي معادالت  و  3ا

سایي    VIF) 1عامل افزایش واریانس شنا شود. در این ئحلیل، در  يم( 

محاسااابه شااادل برای     VIFی ها لآمار هیچ یك از مقادیر ئحمل و    

متغیرهای پژوهش، انحرافي از مفروضااه هم خطي چندگانه مشاااهدل 

جدول   قدار  3نشااااد.  یانس هم خطي        م مل افزایش وار عا ئحمل و 

 دهد.يمچندگانه را نشان 
 

 . هم خطي چندگانة متغیرهای مدل3جدول

 مدل
 آمارل هم خطي

 VIF ئلورانس

11/1 خودمختاری  20/0  

11/1 شایست ي  30/0  

00/1 ارئباط  02/0  

انداز آیندلچشم  10/1  11/0  

13/1 رضایت از زندگي  02/0  

10/1 عاطفة مثبت  31/0  

11/1 عاطفة منفي  01/0  

13/1 مسیریابي  22/0  

02/1 ارادل  01/0  
 

 

عدل کلي ئولرانس کمتر از       قا یك  مل ئو   0/1به عنوان  عا م رو 

ل سااااز بودن هم خطي مشاااک ةنشاااان دهند 01ئر از واریانس بزرگ

نشان دهندة عدم وجود هم خطي  3جدول مندرج در هستندکه نتایج  

آزمون  جهت : ال ویابي معادالت سااااختاری     .باشاااند   يچندگانه م   

هادی   مدل برازي ال وی پیشااان یابي معادالت سااااختاری      از روي 

شد.     ستفادل  صالح    برازي مدل  یهاشاخص  3جدول ا شنهادی و ا پی

، ئرکیبي از 3. بر طبو مندرجات جدول دهديشدل پژوهش را نشان م

) 0برازندگي مانند شاااخص مجذور خي یهاشاااخص
2

(، شاااخص 

، (CFI) 1اییساااهآزادی، شااااخص برازي مقا مجذور خي بر درجه  

  2، شاااخص نیکویي برازي انطباقي(GFI) 1شاااخص نیکویي برازي

(AGFI)1، شاخص برازندگي هنجار شدل (NFI ،) شاخص برازندگي

( و خطای ریشاااه TLI) 00(، شااااخص ئوکر لویسIFI) 01افزایشاااي

 برای برازي مدل استفادل شد. (RMSEA) 02مجذور میان ین ئقریب

شکل از       ضر در مجموع مت شنهادی پژوهش حا متغیر  1ال وی پی

شم        سي، امید، چ سا شناختي ا ستي انداز آیندل و رواننیازهای روان  در

ررسي ضرایب ساختاری، برازندگي ال وی    پیش از ب .باشد يم فاعلي

ها . برازي ال وی پیشاانهادی با دادلاصاالي مورد بررسااي قرار گرفت

با  نشان دادل شدل است.    1 برازندگي در جدول یهابراساس شاخص  

نشاان   1برازندگي در جدول  یهاوجود اینکه مقادیر برخي شااخص 

 هساااتند، اماها برازي نسااابتاً خوب ال وی پیشااانهادی با دادل ةدهند

های برازندگي نشاااان دادند که ال و نیاز به بهبود برخي از شااااخص

هادی از طریو        قاء برازندگي ال وی پیشااان تا، ارئ دارد. در این راسااا

درساااتي انداز آیندل به روانچشااامدار )مسااایر غیر معنيیك حذف 

انداز انجام و همبساااته کردن خطاهای مسااایر )امید به چشااام( فاعلي

های برازي ال وی رفت که در نتیجه آن شاااخصصااورت گآیندل( 

های شاااخص 1در جدول  به سااطو مطلوبي رساایدند. اصااالح شاادل

اند.ال وی پیشنهادی و اصالح شدل آوردل شدل برازندگي
 

 های برازندگيها براساس شاخصبا دادلپیشنهادی و اصالح شدل . برازي ال وی 1جدول

  برازندگي شاخص

 ال و          
X2 Df X2/df GFI AGFI IFI CFI NFI RMSEA 

 11/1 11/1 10/1 10/1 21/1 11/1 23/1 0 02/31 ال وی پیشنهادی

 13/1 12/1 11/1 12/1 11/1 12/1 00/0 1 13/1 اصالح شدلال وی 
 

 

 

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
3. tolerance 
4. variance inflation factor (VIF) 
5. Chi Square 
6. Comprative Fit Index (CFI) 

7. Goodness of Fit Index (GFI) 
8. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
9. Normed Fit Index 
10. Incremental Fit Index 
11. Tucker-Lewis 
12. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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که مقادیر با وجود این، دهدينشان م 1گونه که جدول همان

 بوليقابل قازي ال وی پیشنهادی از برهای برازندگي برخي شاخص

 ال ویها نشان دادند که بودند، اما مقادیر برخي شاخصبرخوردار 

وی اصالح ال ال و )باشد. برازندگي نیازمند اصالحائي مي پیشنهادی

و همبسته کردن خطاها  مسیر غیر معني دار یكپس از حذف شدل(، 

 به سطو مطلوب رسید.ها و انجام یك ئحلیل دی ر بر روی دادل

ال وی نهایي پژوهش حاضر را به همرال ضرایب  0 شکل

نیز مسیرها و ضرایب استاندارد  0جدول  .دهديمسیرهای آن نشان م

نشان  AMOS-24افزار آنها را در ال وی نهایي براساس خروجي نرم

 .دهديم

 

اعليدرستي ف. ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل رابطه نیازهای روانشناختي اساسي و روان0جدول  

 b β S.E C.R P مسیر

 1110/1 01/1 022/1 10/1 01/1 نیازهای روانشناختي به امید

 1110/1 31/2 211/1 11/1 12/1 انداز آیندلنیازهای روانشناختي به چشم

 1110/1 22/2 021/1 31/1 11/1 درستي فاعلينیازهای روانشناختي به روان

 1110/1 10/3 012/1 10/1 11/1 درستي فاعليامید به روان
 

 

 
 . ال وی نهایي پژوهش حاضر به همرال ضرایب استاندارد مسیرها0شکل

 

33/1 

11/1 

11/1 

10/1 00/1 

31/1 31/1 

22/1 

13/1 
30/1 

11/1 
02/1 

01/1 

11/1 12/1 

11/1 

11/1 

12/1 

00/1 

02/1 

30/0 

10/1 

11/1 

نیازهای  31/1

 روانشناختي

 امید

 یندلچشم انداز آ

رواندرستي  

 فاعلي

 ارادل
 مسیریابي

 خود مختاری

 رضایت از زندگي

E

E

3 

E2 

Q1 

 شایست ي

 ارئباط

 عاطفه مثبت

 عاطفه منفي

Q2 

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Q13 

10/1 

 

 

 

11/1 

 

 

 

10/1 
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مدل نشان داد ، نتایج حاصل از برآورد 0و جدول  0طبو شکل 

 =P  ،01/1  t<1110/1که ضرایب مسیر نیازهای روانشناختي به امید )

 ،10/1 =β،) 1110/1انداز آیندل )نیازهای روانشناختي به چشم>P  ،

31/2 t=  ،11/1 =β،) درستي فاعلي نیازهای روانشناختي به روان

(1110/1>P  ،22/2 t = ، 31/1 β درستي فاعلي امید به روان و (،=

(110/1>P  ،10/3 =t ، 10/1 =β مثبت و معنادار است. اما ضریب )

P  ،102/1 t<202/1درستي فاعلي )به روان انداز آیندلمسیر چشم = 

، 11/1 β  عنادار نبود و ئ یید نشد.( م=

یازهای ننتایج حاصل از بوت استراپ مسیرغیر مستقیم  1جدول 

نداز اامید و چشمگری با میانجي درستي فاعليروانبه  روانشناختي

 .دهدرا نشان مي آیندل

 

 انداز آیندلید و چشمامگری با میانجي درستي فاعليروانبه نیازهای روانشناختي  نتایج بوت استراپ برای مسیر . 1جدول

 حد باال حد پایین خطای استاندارد سوگیری بوت هادادل مسیر

 -1102/1 -2121/1 1112/1 -1111/1 3303/1 3301/1 درستي فاعليروان ←امید  ←نیازهای روانشناختي

 -0210/1 -1011/1 1320/1 1113/1 0211/1 0211/1 درستي فاعليروان ← چشم انداز آیندل ← نیازهای روانشناختي
 

 

های اطمینان فاصلهشود مالحظه مي 1ل جدو طور که درهمان

 ددرستي فاعلي از طریو امینیازهای روانشناختي به روان) یربرای مس

 رفتن صفر در این مسیر غیرمستقیم است. بنابراین نحاکي از قرار 

انجي با میدرستي فاعلي به روان نیازهای روانشناختي اساسيمسیر 

و ئعداد  10دار شد. سطو اطمینان برای این فاصله معني ،امیدری گ

اطمینان برای  یهااست. فاصله 0111نمونه گیری مجدد بوت استراپ 

درستي فاعلي از طریو نیازهای روانشناختي اساسي به روان) یرمس

 رفتن صفر در این مسیر نحاکي از قرار  نیز (انداز آیندلچشم

 ارت دی ر در این رابطة غیر مستقیم حد باال وبه عبغیرمستقیم است. 

شناختي نیازهای روانبنابراین مسیر گیرد. صفر را در بر نمي حد پایین

معني  ،انداز آیندلچشمگری با میانجيدرستي فاعلي از طریو به روان

گیری مجدد و ئعداد نمونه 10دار شد. سطو اطمینان برای این فاصله 

 است. 0111بوت استراپ 

حث و نتيجه گيریب  

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه نیازهای روانشناختي اساسي 

انداز آیندل در گری نقش امید و چشمدرستي فاعلي با میانجيو روان

آموزان انجام گرفت. نتایج به دست آمدل نشان دادند که همة دانش

های برازندگي مدل در محدودة پذیرفتني است. برازي مدل شاخص

ماني بر انداز زدر حالي ئ یید شد که ئنها مسیر مستقیم چشمپژوهش 

ایج های این پژوهش نتدرستي فاعلي معنادار نبود. همسو با یافتهروان

؛ دیسمائر و ریدت، 2111ها از جمله )دسي و ریان،بسیاری از پژوهش

دهد که نیازهای اساسي نشان مي (2100، کودین و لیما، 2102

درستي فاعلي رابطة معنادار دارد. در همین راستا روانشناختي با روان

( معتقدند که برآوردل شدن نیازهای اساسي به 2112) یهگانروکا و 

احساس ارئباط و پیوست ي با دی ران، حس مؤثر بودن در دستیابي به 

ه پیامد گردد کنتایج ارزشمند و خودئنظیمي رفتاری در فرد منجر مي

ا پذیر بط ذهني و برخورد انعطافمندی از زندگي، نشاآن رضایت

دنیای اطراف است. نتیجة ارئباط با دی ران و در عین حال 

گیری رشد فردی، کنترل دروني و ئجربة خودمختاری در ئصمیم

عواطف مثبت است. بر این اساس برآوردل شدن این نیازها رفتارهای 

ن در ئبیی درستي فاعلي افراد را افزایش خواهد داد.روان مثبت و

آموزان و های خودمختار دانشئوان گفت که انتخابدی ری مي

شود موفقیت و از نیازهای ارگانیزمي خود باعث مي آنهااگاهي 

مندی را ئجربه کنند و هیجانات خود را مدیریت نمایند. رضایت

دن، شارئباط با دی ران به گرمي در روابط اجتماعي، دوست داشته

آموزان جامد و در این روابط دانشانارزشمند بودن و ئعامل مي

مد برند که پیاکنند و از ئعامل با هم لذت ميعواطف خود را ابراز مي

درستي فاعلي است. در واقع طبو نظریة خودئعیین آن افرایش روان

گری، خودمختاری، شایست ي و ارئباط سه عنصر کلیدی سالمت 

آموزان روند و دانشدرستي فاعلي به شمار ميرواني و روان

رستي دگر با ان یزل دروني و ذائي، فعالیت بهتر و روانخودئعیین

 (.2110و ریان،  فاعلي باالئری دارد )چیرکو

های این پژوهش نشان داد که برآوردل نتایج ئجزیه و ئحلیل دادل

انداز آیندل رابطة معنادار و مستقیم شدن نیازهای روانشناختي با چشم

(، 2100نتایج پژوهش، دی بیلد و همکاران )ها با این یافته ؛داشت

( همسو است. در ئبیین 2101( و ریان و دسي )2112هاسمن و شل )

ئوان بیان نمود که نیازهای روانشناختي اساسي به عنوان این یافته مي

یان رشوند )خوراک ئجربي برای رشد و کارکرد بهینه محسوب مي
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ن اهداف زندگي در ( و برآوردل شدن آنها در ئعیی2101و دسي، 

ل ای دارند. در واقع برآوردمالحظهآیندل و دستیابي به آنها نقش قابل

دة مهمي کننبینيآموزان پیششدن نیازهای روانشناختي اساسي دانش

های در آیندل خواهد بود. یافته آنهابرای ان یزي و رفتارهای سازندة 

ردل شدن ( نشان داد که برآو2100بیلد و همکاران )پژوهش دی

انداز آیندل رابطه مثبت دارد. نیازهای روانشناختي اساسي با چشم

شود که آنها در آموزان باعث ميبرآوردل شدن این نیازها در دانش

فواصل زماني آئي اهدافي را برای خود ئعیین کنند که نقش مهمي 

های کنوني آنها خواهد در ایجاد ان یزل برای شرکت در فعالیت

 داشت.

دی ر این پژوهش رابطة معنادار و مستقیم برآوردل شدن  یافتة

های ژوهشبا نتایج پ نیازهای روانشناختي اساسي با امید بود. این یافته

( همسو است. درئبیین 2103و اوزمان،  2101، و همکاران)هوئینمي 

 نیازهای روانشناختيئوان چنین اذعان داشت که اگر این یافته مي

برآوردل شود، رفتار پرانرژی، ئالي، پشتکار و آموزان اساسي دانش

ابد. یشود و امید و اشتیاقشان افزایش ميآنها بران یخته مي مشارکت

( ئجربة احساس 2111دسي و ریان، ) یگرمطابو نظریة خودئعیین

خودمختاری و ادراک شایست ي با امتیازهای ئحصیلي بیشتر، ئجربة 

به دنبال آن امیدواری باالئر آزادی در آغاز و ادامة رفتار و سپس 

آموزان از جمله همرال است. در واقع پیامدهای وجودی مثبت دانش

شادی، سالمت و امید مت ثر از برآوردل شدن نیازهای روانشناختي 

 است.

رستي دداد که بین امید و روان همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان

رستي دافزایش روانفاعلي ارئباط معنادار وجود دارد و داشتن امید با 

ای هآموزان همرال است. این یافته با نتایج پژوهشفاعلي در دانش

( و اسنایدر و 2100(؛ گاالنیا و همکاران )2101حسنین و همکاران )

مود ئوان بیان ندر ئبیین این یافته مي .( همسو است2110ئسوکاسا )

ف، اان یزشي در ئنظیم اهد -که امید به عنوان یك سازة شناختي 

ه آنها ریزی برای رسیدن بیابي به به این اهداف و برنامهئعیین و دست

 های مثبت نقشمندی و نشاط و ئجربة هیجانو به دنبال آن رضایت

را برای  های فعلي خودیتفعالکند. بنابراین افراد امیدوار، آفریني مي

 وآیندة بهتر و رضایت بیشتر، از همان ابتدا مشخص خواهند کرد و طب

(. دانش 2112کنند )هاسمن و شل، ریزی دقیو به آن عمل ميبرنامه

رویدادهای ناگوار، از آنها درس  آموزان امیدوار، به جای ئمرکز بر

ل بر کنند. عالوگرفته و در پی یری اهداف آیندل از آن استفادل مي

 های رفتاری، خویشتناین، امیدواری باعث افزایش سطو ئوانمندی

ة آن فردی و در نتیجرضایت بیشتر در روابط بین پذیری، احساس

در واقع افراد با  گردد.آموزان ميدرستي فاعلي دانشافزایش روان

ئر و شادئر هستند و دست ال ایمني آنها با بهرل امیدواری باال، سالم

گیری از راهبردهای کنارآمدن مؤثرئر مانند ارزیابي مجدد و مسئله  

رستي دآیند و در نتیجة آن از روانکنار مي گشایي، با ئنش رها بهتر

 (.2113اسنایدر و همکاران، ) فاعلي باالئری برخوردارند

انداز آیندل دارای قدرت پیش چشم ،های پژوهشبر اساس یافته

ها با نتایج تهاین یاف درستي فاعل نبودل است.کنندگي معنادار روانبیني

( و 2101و همکاران )(؛ بونیول 2101پژوهش می ان و همکاران )

ناهماهنگ است. در ئبیین این یافته مي  (2102زیمباردو و همکاران )

اند ئوانداز نادرستي از آیندل ميئوان بیان داشت که داشتن چشم

آموزان مسئله آفرین باشد. دیدل شدل است که خصوص در دانشبه

 يبیني آیندل، آن را خیلآموزان به دلیل مشکل در پیشبرخي دانش

کنند. در واقع ئوانایي فرد در ئجسم آیندل دور یا نزدیك ئجسم مي

 و دارد )بونو لریزی او بست ي در زمان حال به ظرفیت برنامه

اً ریزی ئوانایي پاییني دارند غالب(. افرادی که در برنامه2101همکاران، 

روانشناختي دارند و فاقد ان یزل الزم برای  -بد کارکردی اجتماعي 

های آیندل هستند. فرد به دنبال چنین برداشتي دربارة دفدرک ه

طور منفي انتظار خواهد کشید. نتایج پژوهش حاضر آیندل، آن را به

درستي فاعلي غیر معنادار است؛ انداز آیندل بر رواننشان داد اثر چشم

ئواند وجود داشته باشد: اول شاید که در این رابطه چند احتمال مي

گیری بیش از حد نسبت به دانش رس و سختجو حاکم بر مدا

ان یزگي آنها شدل و به همین دلیل دید مثبتي به آموزان موجب بي

آموزان نوجوان در این سن آیندل نخواهند داشت. دوم اینکه دانش

بینند که این خود زیر نظر خانوادل بودل و خود را ئحت فشار مي

م خود بسازند. سو شود نتوانند ئصویر مناسبي از آیندلموجب مي

آماری پژوهش حاضر با جامعه اینکه بافت فرهن ي متفاوت جامعه

ئواند از دالیل رد شدن این ی قبلي انجام شدل، ميهاپژوهشآماری 

 فرضیه باشد.

از سوی دی ر نتایج پژوهش مبین این است که نیازهای 

نداز اروانشناختي اساسي به طور غیرمستقیم و از طریو امید و چشم

ژوهش ها با نتایج پدرستي فاعلي رابطه دارد. این یافتهآیندل با روان

(، مك الرن و جیس 2101جانگ )(، چن و 2102) یانرهای دسي و 
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 (2101همکاران )( و می ان و 2102(، زیمباردو و همکاران )2103)

ری استناد گئوان به نظریة خودئعیینمي همسو است. در ئبیین این یافته

ا برای ر کید دارد نیازهای روانشناختي اساسي انرزی الزمکرد که ئ 

سي و دکند )کمك به درگیری فعال با محیط و رشد سالم فراهم مي

ئواند بسیاری از پیامدهای (. برآوردل شدن این نیازها مي2102ریان، 

ای آموزان بربیني کند. دانشرفتاری، شناختي و عاطفي را پیش

اهداف، رسیدن به مسیرهای مناسب و  عملکرد سالم، دست یابي به

دریافت انرژی مثبت به امید نیاز دارند، همان طور که در نظریة خود 

گری نیاز به شایست ي وجود دارد. در واقع امیدواری باالئر یك ئعیین

 درستي فاعلي، و شایست ي ادراک شدل بهطور مثبت با روانفرد به

ارد ددرستي فاعلي رابطه نهای افسردگي و رواطور منفي با نشانه

های پژوهش دی بیلد نتایج حاصل از یافته (.2111همکاران،  و بیلي)

( نشان داد که نیازهای روانشناختي اساسي از طریو 2100همکاران )و 

درستي فاعلي رابطه دارد. برآوردل شدن این انداز آیندل با روانچشم

یابي کارآمد، دست گیری مستقل، عملکردئصمیم نیازها منجر به به

به یك مسیر مشخص و ئصور یك آیندة مثبت و متعاقباً موجب 

 هایشود. یافتهدرستي فاعلي در افراد ميعملکرد بهینه و روان

انداز آیندل به ( نشان داد که چشم2102و همکاران ) پژوهش آلمند

درستي فاعلي رابطه دارد. افراد با چشم با روان صورت غیرمستقیم

ندل های آیکنند و به وعدل پادايآیندل باال ئ خیر را ئحمل ميانداز 

شوند. این افراد کمتر ئهاجمي، افسردل و مضطرب هستند هدایت مي

ادئر، ئر، شو دید بهتری نسبت به آیندل دارند. آنها ئمایل دارند خالق

پر انرژی و سطحي باالئر از اعتماد به نفس داشته باشند. در نهایت، 

 و باشندهای متفاوئي ميها و ارزيدارای رفتارها، ن ري این افراد

 درستي فاعلي باالیي دارند.روان

ای درستي فاعلي بر اساس نیازهبیني روانپژوهش حاضر به پیش 

نداز اروانشناختي اساسي با در نظر گرفتن نقش میانجي امید و چشم

ه م بآیندل پرداخت و نشان داد که نیازهای روانشناختي اساسي ه

ل با انداز آیندصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریو امید و چشم

رسد عوامل درستي فاعلي رابطه دارد. هرچند که به نظر ميروان

لي درستي فاعدی ری نیز در سطوح مختلف خانوادل و جامعه بر روان

آموزان اثرگذارند که لزوم شناسایي و بررسي آنها در پژوهش دانش

 هایيشود که در مدارس برنامهيمی است. پیشنهاد های آئي ضرور

د آموزان در نظر گرفته شودرستي فاعلي برای دانشبا محوریت روان

ئا آنها احساس شادکامي کردل و با ان یزل و روحیة باالئری ادامه 

موزان آمحدود به دانش صرفاًهای پژوهش حاضر ئحصیل دهند. یافته

ای هبود که ئعمیم آن به سایر پایه آباددختر متوسطه دوم شهر خرم

ر ئآموزان پسر و شهرها، نیازمند مطالعائي گستردلئحصیلي، دانش

 است.
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