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Relationship between psychological basic needs satisfaction at school and 

students’ emotional well-being: the mediating role of cognitive emotion 

regulation 
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 چكيده

توانند بر ارضای نیازهای اساسی روانشناختی آنها و نیز بر رو، مدارس احتماال میگذرانند. ازایننوجوانان بیشتر وقت روزانه خود را در مدرسه میزمينه: 

سئله ماما  اندقرار داده أییدمورد تتی را بهزیسبر ارتقاء ارضای نیازهای اساسی روانشناختی  یها اثربخشوهشرفتارهای مرتبط با ارضای نیازها تأثیر داشته باشند. پژ

نقش  بهزیستی هیجانیو ارضای نیازهای اساسی روانشناختی در مدرسه  بین رابطه درتواند یم راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ایاست که آ نیپژوهش ا نیا

آموزان با نقش بررسی رابطه بین ارضای نیازهای اساسی روانشناختی در مدرسه و بهزیستی هیجانی دانش هدف از پژوهش حاضر هدف:؟ ای ایفا کندواسطه

آموزان دوره جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش .همبستگی بودمطالعات پژوهش از نوع این  روش:گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. واسطه

گیری آموز بودند که از طریق روش نمونهپسر( دانش 295دختر و  252نفر ) 010کنندگان شرکت .بود 0990-91تحصیلی  متوسطه دوم شهر شیراز در سال

(، پرسشنامه راهبردهای 2100آموزان نوجوان )تیان، هان و هیوبنر، به تکمیل مقیاس ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش ای انتخاب شدند وتصادفی خوشه

که ارضای نیاز  نتایج نشان داد ها:يافته( پرداختند. 2119موئه،  -یز و مگیار( و مقیاس بهزیستی هیجانی )کی2111تی هیجان )گارنفسکی و کرایج، تنظیم شناخ

کنند و بینی میا پیشدار تنظیم شناختی هیجان رطور منفی و معنیدار و نیاز به خودپیروی بهیمعنطور مثبت و به شایستگی و نیاز به ارتباط در مدرسه به

گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه دار بهزیستی هیجانی بود. همچنین نقش واسطهبین معنیراهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان نیز متغیر پیش

های پژوهش بر اساس یافته گيری:نتيجه(. p< 15/1ت )گرفیید قرار تأآموزان مورد بین ارضای نیازهای اساسی روانشناختی در مدرسه و بهزیستی هیجانی دانش

موجبات  انطباقی تنظیم شناختی هیجان، آموزان در مدرسه و مهارت آنها در استفاده از راهبردهایتوان نتیجه گرفت ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانشمی

 .بهزیستی هیجانی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نیازهای اساسی روانشناختی واژه كليدها: سازد.ارتقاء بهزیستی هیجانی آنها را فراهم می

Background: Adolescents spend most of their daytime in school. Thus, schools can likely influence adolescents’ basic 

psychological needs and their behaviors related to need satisfaction. Researchs has confirmed the effectiveness of basic 

psychological needs on the promotion of well-being, but the question of this research is whether the strategies of cognitive 

emotion regulation can affect the relationship between basic psychological needs in school and emotional well-being? 

Aims: The aim of this study was to investigate the relationship between psychological basic needs satisfaction at school and 

students’ emotional well-being with the mediating role of cognitive emotion regulation. Method: This study was a 

correlational study. The statistical population of this study included all second grade high school students from Shiraz city in 

the academic year 1397-98. Participants were 487 students (252 girls and 235 boys) selected through the random cluster 

sampling method. They completed adolescent students’ basic psychological needs at school scale (Tian et al., 2014), emotional 

well-being scale (Keyes & Magyar-Moe, 2003), and cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski & Kraiij, 2006). 

Results: The findings using structural equation modeling showed that satisfaction of need for competence and need for 

relatedness could positively, and the need for autonomy could negatively and statistically significant predict cognitive emotion 

regulation, and cognitive emotion regulation was a significant predictor of emotional well-being. Moreover, the mediation role 

of cognitive emotion regulation in the relationship between psychological basic needs satisfaction at school and students’ 

emotional well-being was confirmed. Conclusions: According to the research findings, it can be concluded that satisfaction of 

the basic psychological needs of students at school and use of adaptive cognitive emotion regulation strategies can improve 

their emotional well-being. Key Words: Cognitive emotion regulation, emotional well-being, psychological basic needs. 
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 مقدمه

ها روانشناسی بیشتر بر ناهنجاریمیالدی تأکید  11تقریبا تا دهه 

ها بود تا شادی و سالمتی افراد و روانشناسان توجه و تالش و بیماری

تر بودن تر و خوشبینچندانی در جهت امیدوارتر، شادتر، عاشق

؛ سلیگمن و پیترسون، 2110)ریان و دسی، ها نداشتند )شدن( انسان

(. در حالی که بشر نیازمند مواردی فراتر از کاهش 2110

 ،و تقریبا در پاسخ به همین نیاز آدمی ها و مشکالت بودناهنجاری

 (.2110شکل گرفت )سلیگمن و پیترسون،  0نگرروانشناسی مثبت

بکارگیری اصطالح نگر، با ظهور جنبش روانشناسی مثبت

پردازان، در متون روانشناسی متداول شد و نظریه 2بهزیستی

های خاصی برای توصیف بهزیستی و عوامل مؤثر بر آن شاخص

در مطالعات در حال حاضر  (.2101آن، -مطرح کردند )بار

پژوهشگران برای تعریف بهزیستی، دو رویکرد اصلی وجود دارد 

ون، فولر، چوی و )نلس 0گراییو فضیلت 9گراییکه عبارتند از: لذت

بهزیستی با استفاده از  گرا،(. در رویکرد لذت2100لیوبامیرسکی، 

گرایی به صورت تجربه حداکثر لذت و حداقل درد معنا اصل لذت

گرا، (، در حالی که در نظریه فضیلت2111شود )دسی و ریان، می

 های افراد در زندگیبهزیستی به معنای محقق کردن تمامی پتانسیل

های درونی افراد است. در این نظریه حداکثر رساندن ظرفیتو به 

بر وجود معنا و هدف در زندگی و احساس تحول شخصی و مداوم 

 (.0995شود )مرحمتی و یوسفی، فرد تأکید می

( برای 2102در تعریفی که داج، دیلی، هایتن و ساندرز )

های چالشبهزیستی ارائه دادند، آن را نقطه تعادل بین منابع فردی و 

به عبارت دیگر گاهی فرد بین منابع  اند.مواجه با آنها تعریف کرده

های جسمی، روانشناختی و اجتماعی به موجود در زندگی و چالش

شود و بهزیستی، رسیدن به نقطه تعادل مجدد عدم تعادل دچار می

 ها است.بین منابع فردی و این چالش

های شخصی اشاره دارد ها و توانمندیسازه بهزیستی به ویژگی

گردد و به شخص که تعامل کارآمد و مؤثر با جهان را موجب می

کند تا پیوند و رابطه مطلوب با دیگران داشته باشد و در کمک می

(. زمانی 2110، جهت پیشرفت و خلق مثبت گام بردارد )کارادمس

                                                           
1. positive psychology 
2. well-being 
3. hedonic 
4. eudaimonic 

کنند، از سالمت جسم و روان که افراد بهزیستی پایین را تجربه می

کند شوند و سازگاری آنان با محیط و افراد کاهش پیدا میمی دور

باید اشاره کرد که بهزیستی تنها  (.2109)برکینگ و شوارتز، 

های هیجانی و عاطفی سازوکاری شناختی نیست؛ بلکه شامل جنبه

شود؛ زیرا یاد می 5بهزیستی هیجانینیز است که از آن به عنوان 

استرس، غم، خشم و مهربانی  فراوانی و شدت تجارب در شادی،

)کاهنمان و سازد است که زندگی فرد را خوشایند یا ناخوشایند می

 .(2101آنگوس، 

ی عواطف مثبت و منفی و روابط بهزیستی هیجانی دربرگیرنده

، خوشایندرب عاطفی تجای سطح باالبین آنهاست؛ بدین معنی که 

از ضایت ی رسطح باالرب عاطفی ناخوشایند و سطح پایین تجا

؛ میلر، چن و 2102)داج و همکاران، گردد را شامل میندگی ز

 (.2119کول، 

های هیجانی جنبه کمتر شدهانجام تاکنون در مطالعاتی که 

چنان که باید، به بعد عاطفی و بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و آن

هیجانی بهزیستی پرداخته نشده است. بنابراین بررسی و مطالعه 

تواند بهزیستی هیجانی و عوامل مؤثر بر آن در پژوهش حاضر می

 مفید باشد.

ان نقش های پیشین حاکی از آن است که تنظیم هیجپژوهش

روث، )آزبورن، ویلروان و تجارب افراد دارد مهمی در سالمت

براگینگ، هاسمن، ووجک،  (.2100هیلیمیر، دویلدر، میتال و 

را  1( راهبردهای تنظیم شناختی هیجان2101کرایج و گارنفسکی )

های کنار آمدن با شرایط تهدیدآمیز و دانند که راههایی میکنش

دهند. به بیان دیگر، راهبردهای زا را در اختیار فرد قرار میاضطراب

های ای از شیوهتنظیم شناختی هیجان، تفکر خودآگاه و مجموعه

 دهند که فرد در مقابله با شرایط استرسارزیابی شناختی را نشان می

 (.2111کند )گارنفسکی و کرایج، میرانی از آنها استفاده زا و بح

زا، از راهبردهای تنظیم افراد در مواجهه با رویدادهای استرس

در همین راستا (. 2105کنند )گروس، هیجان متفاوتی استفاده می

(، راهبردهای شناختی تنظیم 2110گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون )

راهبردهای انطباقی )سازنده( و هیجان را با دو عنوان مجزای 

اند. در راهبردهای راهبردهای غیرانطباقی )غیرسازنده( معرفی کرده

تر به کند و کمای متفاوت ارزیابی میانطباقی، فرد وقایع را از زاویه

                                                           
5. emotional well-being 
6. cognitive emotion regulation strategies 
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پردازد، لذا در نهایت، آرامش بیشتری را تجربه جنبه منفی آنها می

نظر کنار خواهد آمد  کرده و به نحو مؤثرتری با رویداد مورد

ها در رویارویی با چالش( و 0991)مشهدی، میردورقی و حسنی، 

اما استفاده از راهبردهای  شود؛آسیب کمتری را متحمل می

های روانی برای فرد غیرانطباقی موجب استرس بیشتر و سایر آسیب

 (.2101هوکسما، -)آلداو و نولنگردد می

کیوی، اعیادی و قمری های درگاهی، زراعتی،نتایج پژوهش

نشان داده است که  (2102) گارنفسکی و کرایج، و (0990حقانی )

روان و بهزیستی فرد را کاهش راهبردهای غیر انطباقی، سالمت

فر و دهند. در این راستا، پژوهش امیری، پورحسین، معراجیمی

ی مثبتی بین راهبردهای است که رابطه( نیز نشان داده0991حسینی )

تنظیم  توان راهبردهایمیمنفی و افسردگی وجود دارد. بنابراین 

المتی افراد هیجان را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهزیستی و س

های پیشین )گارنفسکی و با توجه به پژوهشهمچنین  در نظر گرفت.

( و 2101؛ کاکمک و سویک، 2105؛ گروس، 2102کرایج، 

توان گفت که یکی از عوامل مؤثر بر شده میمطالب مطرح 

بهزیستی هیجانی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان است اما تا به 

متغیر )تنظیم شناختی هیجان و  حال پژوهشی رابطه بین این دو

بهزیستی هیجانی( را در بافت مدرسه و برای نوجوانان مورد بررسی 

 تجربی قرار نداده است.

گفته، باید گفت مدرسه یکی از در راستای مطالب پیش

آموزان است و ها برای تامین سالمت روان دانشترین مکانمهم

آموزان را در های دبیرستان )که دوران نوجوانی دانشسال

ی هیجانی و استرس هاالعملعکسگیرد(، اغلب با افزایش برمی

( و 2105هویت و سباستین،  -همراه است )احمد، بیتنکورت 

انگیزگی، استرس و آموزان را با مسائل متعددی مانند بیدانش

رو، نوجوانان برای آنکه این کند. از ایننمرات ضعیف روبرو می

هایی مهارت نیاز به یادگیری شت سر بگذارند،دوره را با موفقیت پ

بولر، الگلین، هاتزن)مکدارند راهبردهای تنظیم هیجان از جمله 

روانشناسان، تنظیم هیجان را یکی  (.2100هوکسما،  -منین و نولن 

گیرند و آن را وابسته های پایه برای نوجوانان در نظر میاز مهارت

در طی رشد خود، این مهارت را دانند، یعنی فرد باید به رشد می

کند اما به دالیلی چون فقدان محیط غنی و الگوهای نامناسب کسب 

های خود با مشکل مواجه یادگیری، ممکن است در مدیریت هیجان

 کهبا توجه به اینبر این اساس و (. 0990)کول، میشل و ادانیل، شود 

آموزان مدت زمان زیادی از وقت خود را در مدرسه سپری دانش

هایی است که تنظیم هیجان از جمله مهارتتوان گفت میکنند، می

تواند آن را تقویت و یا تضعیف کند )فراید، بافت مدرسه می

دسی و ریان  0نظریه خودتعیینی(. از سوی دیگر مطابق با 2100

تاکنون صورت گرفته است،  ( و با توجه به مطالعاتی که2111)

یکی از پیشایندهای راهبردهای  2ارضای نیازهای اساسی روانشناختی

برنیر، کارلسون و ؛ 0990تنظیم شناختی هیجان )فرجی و همکاران، 

؛ فوالدچنگ 2109؛ فردریکسون، 2101چن و جانگ، ؛ 2101ویپل، 

ریان و دسی، و بهزیستی )( 2110چیرکو و ریان، ، 0991و محمدی، 

چانگ، هوآنگ و ؛ 2110یز، ؛ کی2101آلن و اندرسون، ؛ 2101

؛ گرین، فینکل، فیتزیمونس و 2119میلر و همکاران، ؛ 2105لین، 

( است. 2110ویلو و النسبری، ؛ پاتریک، نی، کنی2100 گینو،

ها برای تأمین سالمت و بهزیستی افراد هم در ارضای این نیاز

؛ 2115ژو، لنز و سواننس، کیست، ونستینگرا )های فردفرهنگ

، چگرا )لین( و هم در فرهنگ جمع2111وندیمو و بروینسما، 

 هستند.( ضروری 2119الگاردیا و ریان، 

کنند که ( در نظریه خودتعیینی عنوان می2111دسی و ریان )

، نیاز 9ها از سه نیاز اساسی روانشناختی شامل نیاز به خودپیرویانسان

از آنجایی که مدرسه از برخوردارند.  5و نیاز به ارتباط 0به شایستگی

هشگران به های اصلی زندگی تحصیلی نوجوانان است، پژوبافت

توجه اهمیت ارضای نیازهای اساسی روانشناختی در این محیط بی

مایمون، بنجامین، استاوسکی، شوشانی و روث،  -)کانات اند نبوده

نظریه خودتعیینی )دسی و ریان،  در همین راستا و بر اساس(. 2105

کنند که سه نیاز اساسی ( بیان می2100(، تیان، هان و هیوبنر )2111

آموزان روانشناختی )خودپیروی، شایستگی و ارتباط( برای دانش

نیاز به خودپیروی زمانی است که  نوجوان در مدرسه وجود دارد.

آموز در انجام امور مدرسه خود، تمایل به شروع فعالیت و دانش

(، به بیانی دیگر، فرد خود را 2102تنظیم رفتار خود دارد )کاریرا، 

)بالنچارد، آمیوت، پرآلت، گیرد در نظر میمنبع و علت رفتار خود 

به شایستگی به آن بخش از  نیاز(. 2119والراند و پروونچر، 

توانند آموزان مربوط است که به وسیله آن میهای دانشخواسته

                                                           
1. self-determination theory 
2. basic psychological needs 
3. need for autonomy 
4. need for competency 
5. need for relatedness 
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های فردی خود و در نتیجه احساس هایی برای بیان تواناییفرصت

داشته باشند. نیاز به ارتباط ( 2102و همکاران،  جی)انکارآمدی 

آموزان احساس تعلق دانشدر آنها شود که هایی را شامل میخواسته

(، به عبارتی یک 2119کنند )گانیه، خاطر به مدرسه را تجربه می

پیوند عاطفی نزدیک که باعث ایجاد یک شبکه اجتماعی حامی 

دی شود و به فرد احساس ارزشمنها میمتشکل از معلم و همکالسی

( و تعامالت مثبت در برقراری ارتباط 2100دهد )دسی و ریان، می

(. 2101 ؛ رازک و همکاران،2109چن و فیلی، شود )را موجب می

 و محبت، توجه از برخورداری اجتماعی حمایت که آنجایی از

منجر به  تواندمی دیگران را برای فرد در پی دارد، مساعدت

فر )پورنقاش تهرانی، مرتضوی شود جدید تجارب با رویارویی فرد

یی به گوپاسخیی یا عدم گوپاسختجربه  (.0999فر، و مرتضوی

تواند یمآموزان در بافت مدرسه، نیازهای اساسی روانشناختی دانش

چرا که ها و بهزیستی آنان داشته باشد؛ تأثیرات دراز مدتی بر هیجان

نان را افزایش ایجاد محیطی سالم، بهزیستی و سالمت افراد و نوجوا

؛ به این صورت که (0991زاده، باقری و ابوالمعالی، دهد )نعمتمی

شود باعث عملکرد بهینه می نیازهای اساسی روانشناختیارضای 

(، و این عملکرد بهینه به فرد این امکان را 2111)دسی و ریان، 

های هیجانی از راهبردهای انطباقی تنظیم یتموقعدهد تا در می

(. 0991)فوالدچنگ و محمدی،  کنداستفاده  یجانه شناختی

در افراد،  روانشناختیبنابراین برآورده شدن نیازهای اساسی 

پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت که در وهله اول موجب 

دستیابی به راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان خواهد شد و در 

؛ 2100)ریان و مولر،  وهله دوم بهزیستی را به ارمغان خواهد آورد

توجهی به آن، نظام ای که در صورت بی(. مسأله2105هیل و ونگ، 

های غیرقابل آموزش و پرورش و به تبع آن جامعه متحمل زیان

توان از افراد، بدون ارضای نیازهای جبرانی خواهد شد چرا که نمی

 شان انتظارات مطلوب داشت.اساسی

ماندن بهزیستی هیجانی در  قابل ذکر است که به دلیل مغفول

مدرسه، تاکنون مطالعات اندکی به بررسی بهزیستی هیجانی 

اند و در این مطالعات نیز تا به حال رابطه بین این سازه و پرداخته

آموزان در مدرسه مورد ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش

های در مجموع، با توجه به پژوهش کنکاش قرار نداشته است.

؛ کاکمک و 2105؛ گروس، 2102ن )گارنفسکی و کرایج، پیشی

توان گفت که یکی از ( و مطالب پیش گفته می2101سویک، 

عوامل مؤثر بر بهزیستی هیجانی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 

است اما تا به حال پژوهشی رابطه بین این دو متغیر )تنظیم شناختی 

رسه و برای نوجوانان هیجان و بهزیستی هیجانی( را در بافت مد

ای تنظیم مورد بررسی تجربی قرار نداده است. همچنین، نقش واسطه

شناختی هیجان در ارتباط بین این دو متغیر )ارضای نیازهای اساسی 

روانشناختی در مدرسه و بهزیستی هیجانی(، نیز مورد بررسی قرار 

دف با توجه به مطالب فوق، در پژوهش حاضر با هلذا  نگرفته است.

مطالعه و بررسی پیشایندهای بهزیستی هیجانی نوجوانان در بافت 

تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیشایند متغیر راهبردهای  مدرسه،

نوجوانان در و متغیر ارضای نیازهای اساسی روانشناختی  نزدیک

 به عنوان پیشایند دور در نظر گرفته شدند. مدرسه

ه، هدف کلی از پژوهش با توجه به مباحث مطرح شدبنابراین 

ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در حاضر تعیین نقش واسطه

آموزان در رابطه بین ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش

 .(0)شکل  بهزیستی هیجانی آنان استو  مدرسه
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش0شکل

 نیاز به ارتباط

بهزیستی 

 هیجانی
 شایستگینیاز به 

 نیاز به خودپیروی

انطباقی  راهبردهای غیر

 تنظیم شناختی هیجان

راهبردهای انطباقی  

 تنظیم شناختی هیجان
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 های پژوهشفرضيه

آموزان در مدرسه . ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش0

 کند.بینی میآنها را پیشنحو مثبتی بهزیستی هیجانی به

آموزان در مدرسه . ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش2

نحو مثبتی استفاده از راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان آنها به

 کند.بینی میرا پیش

آموزان در مدرسه . ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش9

تنظیم شناختی هیجان  انطباقیر نحو منفی استفاده از راهبردهای غیبه

 کند.بینی میرا پیش

ای در رابطه بین ارضای . تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه0

آموزان در مدرسه و بهزیستی نیازهای اساسی روانشناختی دانش

 .کندهیجانی ایفا می

 روش

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط بین 

یابی معادالت ساختاری استفاده از روش مدلمتغیرهای پژوهش با 

مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 

آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز است که در سال تمامی دانش

کنندگان در شارکتمشغول به تحصیل بودند. م 0990-91تحصیلی 

بودند آموزان دانش ازپسر(  295دختر و  252) نفر 010 پژوهش نیا

( مبنی بر انتخاب حجم 2101که با در نظر گرفتن مالک کالین )

برابر پارامترهای مدل پژوهش، با  21تا  01نمونه به تعداد حداقل 

از جامعه آماری  یاخوشهتصادفی  یریگروش نمونهاستفاده از 

 هیحنا 0ابتدا از هر یک از  که صورت نیبه امذکور انتخاب شدند. 

و پرورش شیراز دو دبیرستان )یک دخترانه و یک پسرانه(  آموزش

سپس در هر دبیرستان دو کالس )یک پایه دهم و یک  ،انتخاب شد

 01صورت تصادفی انتخاب شدند )در مجموع پایه یازدهم( به

ها ابزارهای آموزان حاضر در این کالسکالس( و همه دانش

ها و اجرای دهآوری دابه منظور جمعپژوهش را تکمیل کردند. 

به مدارس و های الزم، پس از اخذ مجوز و هماهنگیها پرسشنامه

صورت تصادفی انتخاب شده بودند، های منتخب که بهکالس

آموزان حاضر مراجعه شد و پس از ارائه توضیحات کوتاهی به دانش

ها، هدف ها در خصوص چگونگی اجرای پرسشنامهدر کالس

انه آنها و عدم نیاز به ذکر نام و پژوهش و ضرورت همکاری صادق

ها که با چیدمان تصادفی تهیه شده شان، پرسشنامهنام خانوادگی

صورت گروهی اجرا شد. به بودند در هر کالس توزیع و به

کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنها نزد پژوهشگر مشارکت

ده محرمانه خواهد ماند و فقط در جهت اهداف پژوهش مورد استفا

  گیرند.قرار می

 ابزار

مقیاس بهزیستی هیجانی یک مقیاس  :0مقیاس بهزیستی هیجانی

 ( است2119موئه، یز و مگیارفرعی از مقیاس بهزیستی ذهنی )کی

گویة  1های مثبت )هیجانشود، این مقیاس را شامل می گویه 02که 

گویة دوم( فرد را طی دوره یک ماه  1های منفی )اول( و هیجان

گذاری بر اساس دهد. نمرهاخیر مورد سنجش و ارزیابی قرار می

)همیشه( است.  5)هرگز( تا  0ای از درجه 5مقیاس لیکرت 

 های منفی به صورت معکوس نمرههای مربوط به هیجانگویه

ها نمره کل گویهشوند و پس از آن، از جمع همهگذاری می

و  یز. کی(2109گردد )درتاج، بهزیستی هیجانی حاصل می

( در پژوهش خود روایی این مقیاس را با استفاده 2119مگیارموئه )

در ایران در یید قرار دادند. تأاز تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و 

( 0911بخت )جمال و گلستانیپژوهش هاشمیان، پورشهریاری، بنی

نفر آزمودنی به دو روش بازآزمایی  50پایایی این مقیاس روی 

(01/1 =r( و آلفای کرونباخ )مطلوب به دست آمده است. 11/1 )

را گزارش کرده  11/1( نیز ضریب آلفای کرونباخ 2109درتاج )

نیز ضرایب آلفای ( 0991رحیمی و فرهادی )است. در پژوهش 

گزارش  51/1و برای هیجان منفی  00/1کرونباخ برای هیجان مثبت 

ستگی با پرسشنامه شده است، و روایی افتراقی آن نیز از طریق همب

( مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. =r -01/1افسردگی بک، )

جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده  در پژوهش حاضر

به دست آمد. افزون بر این،  11/1شد که برای کل پرسشنامه ضریب 

به  00بررسی روایی به وسیله تحلیل عامل تأییدی انجام شد و گویة 

از محاسبات حذف گردید.  91/1داشتن بار عاملی کمتر از دلیل 

 به دست آمد. 11/1تا  92/1ها بین بارهای عاملی برای گویه

 (:2111پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان )گارنفسکی و کرایج، 

 9 یه و دربرگیرندهگو 01 دارای 2پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

/ فکر  بر تمرکز یرش،سرزنشگری، پذ های خودبه نام مقیاس خرده

 ریزی،برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز نشخوارگری،

 دیگر و انگاریفاجعه شماری، اهمیتکم مثبت، مجدد ارزیابی

                                                           
1. emotional well-being scale 
2. cognitive emotion regulation questionnaire 
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 جمع با گانه 9 هایزیرمقیاس از یک هر است. نمره گریسرزنش

از مجموع نمره . شودمی محاسبه زیرمقیاس آن یةگو دو هاینمره

شماری، تمرکز مجدد مثبت، اهمیتهای کمزیرمقیاسمربوط به 

ریزی تقسیم ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه

ها(، نمره راهبردهای انطباقی؛ و از مجموع )تعداد گویه 01بر 

گری، های خودسرزنشگری، دیگرسرزنشهای زیرمقیاسنمره

)تعداد  1یم بر انگاری تقستمرکز بر فکر / نشخوارگری و فاجعه

 های اینآید. گویهها( نمره راهبردهای غیر انطباقی به دست میگویه

 5 تا( هرگز) 0 از ایدرجه 5 لیکرت پرسشنامه با استفاده از طیف

 و زااسترس زندگی در که رویدادهایی به پاسخ و در( همیشه)

شوند. ضرایب آلفای گذاری مینمره آیند،می شماربه یدکنندهتهد

های پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان برای کل کرونباخ خرده مقیاس

گزارش  99/1 تا 01/1( نیز در محدوده =n 001کنندگان )شرکت

(. در پژوهش حاضر برای 0999شده است )بشارت و بزازیان، 

ای و ضرائب آلف ارزیابی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

گری، های خودسرزنشیاسمقکرونباخ برای هر یک از خرده

پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

انگاری ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، کم اهمیت شماری، فاجعهبرنامه

، 15/1، 00/1، 59/1، 09/1، 19/1گری به ترتیب و دیگر سرزنش

همچنین، مقدار آلفای دست آمد. به 10/1و  10/1، 09/1، 11/1

و  10/1برای راهبردهای انطباقی  ،00/1کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 به دست آمد. 09/1برای راهبردهای غیر انطباقی 

آموزان نوجوان در مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی دانش

(: این مقیاس برای سنجش ارضای 2100)تیان و همکاران،  0مدرسه

رود و دارای آموزان در مدرسه به کار مینشنیازهای روانشناختی دا

گویه(،  5های نیاز به خودپیروی )خرده مقیاس به نام 9و  گویه 05

گویه( است. پاسخ به  5گویه( و نیاز به شایستگی ) 5نیاز به ارتباط )

 5مخالفم( تا  کامالً) 0ای لیکرت از درجه 5ها بر اساس طیف گویه

شود و نمره هر یک از خرده یگذاری مموافقم( نمره کامالً)

ها با میانگین پاسخ به پنج گویه آن، مورد محاسبه قرار مقیاس

 0ای از تواند در محدودهگیرد. بنابراین نمره هر خرده مقیاس میمی

( ضریب پایایی کل مقیاس و 2100باشد. تیان و همکاران ) 5تا 

ا با استفاده های نیاز به خودپیروی، شایستگی و ارتباط رمقیاسخرده

                                                           
1. adolescent students' basic psychological needs at school 

scale 

 گزارش 11/1و  00/1، 15/1 ،09/1از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

 5پایایی بازآزمایی )با فاصله زمانی عالوه بر این، ضریب  کردند.

هفته( برای نیاز به خودپیروی، نیاز به ارتباط و نیاز به شایستگی به 

حاضر محاسبه کردند. در پژوهش  00/1و  00/1، 09/1ترتیب برابر 

به دست  00/1پایایی کل مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

های نیاز به مقیاسآمد و مقادیر آن برای هر یک از خرده

 12/1، 55/1خودپیروی، نیاز به شایستگی و نیاز به استقالل به ترتیب 

 حاصل گردید. 00/1و 

های توصیفی متغیرهای در این پژوهش جهت محاسبة شاخص

 ، مانند میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمراتپژوهش

و نیز محاسبه همبستگی پیرسون )مرتبه صفر( بین متغیرهای پژوهش 

ها استفاده شد و جهت بررسی فرضیه 29ویرایش  SPSSافزار از نرم

یابی معادالت ساختاری با استفاده از و مدل پژوهش، روش مدل

 اجرا شد. 29ویرایش  AMOSافزار نرم

 هايافته

 کنندگان به ترتیبمیانگین و انحراف استاندارد سن مشارکت

 290نفر در پایه دهم و  251سال بود. در کل نمونه  05/1و  19/01

های که دادهنفر در پایه یازدهم بودند. ابتدا برای اطمینان از این

یابی معادالت ساختاری را های زیربنایی روش مدلپژوهش مفروضه

یابی معادالت ساختاری کنند، چند مفروضه اصلی مدلبرآورده می

)نرمال بودن و خطی بودن( مورد بررسی قرار گرفت. نرمال بودن 

تک متغیری با استفاده از آزمون کولموگروف ژ اسمیرنوف مورد 

بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که مقادیر این آزمون برای 

(. از p< 110/1دار بود )و معنی 00/1 تا 11/1متغیرهای پژوهش از 

زیاد فرضیه نرمالیتی را رد  آنجا که این آزمون در حجم نمونه

دار کند باید مشخص شود که این انحراف از نرمال بودن معنیمی

و  2های کجیاست یا خیر. به این دلیل در ادامه از شاخص

م استفاده شد. مقادیر کجی و کشیدگی مربوط به تما 9کشیدگی

دار با شده، کمتر از یک و بیانگر عدم تفاوت معنیمتغیرهای مشاهده

هر یک از  0توزیع نرمال است. همچنین نمودار احتمال نرمال

ها نزدیک به خط شده نشان داد که نقاط دادهمتغیرهای مشاهده

قطری قرار دارد و این مسئله نرمال بودن توزیع متغیرها را بیان 

                                                           
2. skewness 
3. kurtosis 
4. normal Q-Q plot 
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طی بودن رابطه بین متغیرهای پژوهش، کند. برای بررسی خمی

ماتریس نمودار پراکندگی متغیرها بررسی شد که در این ماتریس، 

شکل بودند و خطی بودن رابطه متغیرهای همه نمودارها تقریباً بیضی 

های خطی چندگانه متغیردادند. همشده پژوهش را نشان میمشاهده

مل تورم واریانس بررسی بین نیز با استفاده از آماره تحمل و عاپیش

های تحمل مربوط به متغیرها )بین شد. نتایج نشان داد که ارزش

و همچنین مقدار عامل تورم واریانس  01/1(، باالی 90/1تا  11/1

 01تر از (، کوچک50/0تا  11/0دست آمده برای متغیرها )بین به

ار خطی چندگانه بین متغیرهاست. مقددهنده نبود همهستند که نشان

به دست آمد که نشان دهنده  900/0آماره دوربین ژ واتسون نیز برابر 

، میانگین، 0برقراری مفروضه استقالل خطاها است. در جدول 

های کجی و کشیدگی متغیرها انحراف استاندارد و مقادیر شاخص

به جهت بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرهای  آورده شده است.

ن )مرتبة صفر( بین آنها محاسبه پژوهش، ضریب همبستگی پیرسو

شد که نتایج حاصل از آن به صورت ماتریس همبستگی در جدول 

 .نشان داده شده است 2
 

 های کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش. میانگین، انحراف استاندارد، شاخص0جدول
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 20/1 -05/1 01/1 09/9 . نیاز به خودپیروی0

 29/1 -51/1 01/1 59/9 ارتباط. نیاز به 2

 01/1 -55/1 10/1 00/9 . نیاز به شایستگی9

 15/1 -00/1 19/0 11/00 . نیازهای اساسی )نمره کل(0

 59/1 -95/1 12/1 91/90 . بهزیستی هیجانی5

 00/1 -20/1 20/0 11/21 . راهبردهای انطباقی1

 -01/1 -10/1 05/9 15/00 . راهبردهای غیرانطباقی0

 

 

 . ماتریس همبستگی )مرتبه صفر( متغیرهای پژوهش2جدول

 0 1 5 0 9 2 0 متغیرها

       0 نیاز به خودپیروی

      0 90/1* نیاز به ارتباط

     0 00/1* 01/1* نیاز به شایستگی

    0 00/1* 01/1* 51/1* نیازهای اساسی )نمره کل(

   0 20/1* 25/1* 09/1* 09/1* بهزیستی هیجانی

  0 11/1* 90/1* 90/1* 20/1* 22/1* راهبردهای انطباقی

 0 11/1 09/1* -11/1 -01/1* -10/1 -19/1 راهبردهای غیرانطباقی

 

*p< 15/1  

 

توان گفت بین بیشتر متغیرها روابط می 2بر اساس جدول 

مدل  دار وجود دارد. برای بررسی و تحلیل روابط بین متغیرهایمعنی

یابی معادالت ساختاری استفاده شد و پژوهش از الگوی مدل

( نشان 2101های برازش به دست آمده طبق مالک کالین )شاخص

داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است 

 (.9)جدول 

اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و کل متغیرهای  0در جدول 

از میان ابعاد  0بق با نتایج جدول مطامدل نهایی آورده شده است. 

ارضای نیازهای اساسی روانشناختی، فقط بعد نیاز به شایستگی 

(110/1 >p ،90/1 =βبه ،) راهبردهای  دارییمعنطور مثبت و

کند. همچنین نیاز به بینی میانطباقی تنظیم شناختی هیجان را پیش

 ( و نیاز به خودپیروی p ،20/1- =β< 110/1نحو منفی )شایستگی به

(105/1 =p ،02/1 =βبه )داری راهبردهای غیر نحو مثبت و معنی

ة جدول ادامکنند. در بینی میانطباقی تنظیم شناختی هیجان را پیش

نشان داده شده است که راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان 

( p ،20/1 =β< 110/1دار بهزیستی هیجانی )بین مثبت و معنیپیش

بین منفی است و راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان پیش

 ( است.p ،29/1- =β< 110/1دار بهزیستی هیجانی )و معنی
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های برازش مدل پژوهش. شاخص9جدول  
های برازششاخص  PCLOSE RMSEA TLI CFI IFI AGFI GFI P X2/df df X2 

مدل پژوهشمقادیر   09/1  11/1  90/1  91/1  91/1  92/1  95/1  110/1  01/2  11 990/200  
>15/1 مقادیر قابل قبول  11/1>  91/1<  91/1<  91/1<  91/1<  91/1<  15/1<  9 >  --- --- 

 
 

استراپ داری اثر غیرمستقیم از روش بوتجهت بررسی معنی

دهد در مدل نهایی نشان می 0که جدول طور استفاده شد که همان

، با حد p ،05/1 =β< 110/1اثر غیرمستقیم متغیر نیاز به شایستگی )

( به واسطه تنظیم شناختی هیجان بر 09/1و حد باالی  00/1پایین 

دار است. همچنین اثر غیرمستقیم نیاز بهزیستی هیجانی مثبت و معنی

و حد  -10/1پایین  ، با حدp ،10/1- =β< 110/1به خودپیروی )

( به واسطه تنظیم شناختی هیجان بر بهزیستی هیجانی -11/1باالی 

دهند که راهبردهای ها نشان میدار است. این یافتهمنفی و معنی

گری در رابطه بین ارضای تنظیم شناختی هیجان دارای نقش واسطه

 نیازهای اساسی روانشناختی )در دو بعد نیاز به شایستگی و نیاز به

 آموزان است.خودپیروی( و بهزیستی هیجانی دانش

 

 . اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مدل پژوهش0جدول
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم برآوردها مسیرها

 از: به بهزیستی هیجانی

 نیاز به شایستگی
 یرویخودپنیاز به 

 نیاز به ارتباط
 راهبردهای انطباقی

 راهبردهای غیر انطباقی

90/1 
09/1 
20/1 
20/1 
29/1- 

05/1 
10/1- 

..... 

..... 

..... 

01/1 
19/1 
20/1 
20/1 
29/1 

 به راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان از:

 نیاز به شایستگی
 یرویخودپنیاز به 

 نیاز به ارتباط

90/1 
..... 
..... 

..... 

..... 

..... 

90/1 
..... 
..... 

 هیجان از: به راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی

 نیاز به شایستگی
 یرویخودپنیاز به 

 نیاز به ارتباط

20/1- 
02/1 

..... 

..... 

..... 

..... 

20/1- 
02/1 

..... 
 

 

 
 . مدل نهایی پژوهش2شکل

96/0 

86/0 

1

2 

<P*50/0 

<P**01/0
 

 خودپیروی نیاز به

 نیاز به شایستگی

 نیاز به ارتباط

راهبردهای 

  سازنده تنظیم

 هیجان

راهبردهای 

  سازنده تنظیمغیر

 هیجان

=2R 04/0
 

 بهزیستی هیجانی

=2R52/ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

1

0 

*31/

0 

48/0 

66/0 

68/0 

56/0 

45/0 

48/0 

57/0 

50/0 

74/0 

68/0 

70/0 

78/0 

**
4

1
/

0
 

**
4

0
/

0
 

**
3

4
/

0
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گونه پژوهش نشان داده شده است. همانمدل نهایی  2در شکل 

گردد، متغیرهای ارضای نیازهای که در این شکل مالحظه می

آموزان در مدرسه و راهبردهای شناختی اساسی روانشناختی دانش

درصد از واریانس بهزیستی  52تنظیم هیجان در مجموع توانستند 

 هیجانی را تبیین کنند.

 گيریبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارضای نیازهای اساسی 

در مدرسه و بهزیستی هیجانی آنها با  آموزاندانشروانشناختی 

گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. نتایج پژوهش واسطه

نشان دادند که هر سه بعد ارضای نیازهای اساسی روانشناختی )نیاز 

یاز به شایستگی(، بهزیستی هیجانی به خودپیروی، نیاز به ارتباط و ن

کنند. بینی میداری پیشطور مثبت و معنیآموزان نوجوان را بهدانش

از آنجایی که پژوهشی تحت عنوان رابطه بین ارضای نیازهای 

اساسی و بهزیستی هیجانی یافت نشد و به عالوه تا به حال رابطه بین 

ر مدرسه نیز بررسی آموزان نوجوان دی دانشجامعهاین متغیرها در 

های صورت گرفته توسط )حداقل به استناد بررسی نشده است

لذا امکان مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات  نگارنده(،

هایی با متغیرهای مشابه مورد مشابه وجود ندارد. بنابراین، پژوهش

ی پاتریک و هاپژوهشبررسی قرار گرفت. این یافته با نتایج 

( همسو است که نشان 2100( و گرین و همکاران )2110) همکاران

اند ارضای نیازهای اساسی روانشناختی، منجر به وضعیت داده

شود که در نهایت به یمهای منفی هیجانی مثبت و کاهش هیجان

 حاصل از پژوهش انجامد. همچنین با یافتهرفتارهای مثبت کاری می

کنند با ارضای عنوان می( همسو است که 2105) چانگ و همکاران

نیازهای اساسی روانشناختی در افراد بهزیستی روانشناختی و حس 

توان گفت شود. در تبیین یافته پژوهش میخودارزشمندی ایجاد می

آموزان تقویت چه معلم حس استقالل و خودپیروی را در دانشچنان

ی ارادهای که آنها بتوانند از بین موضوعات گوناگون با گونهکند به

خود دست به انتخاب بزنند، احساس کنترل درونی و به تبع آن 

احساس مثبت در آنها ایجاد می شود که موجبات رسیدن به 

 آموزاندانشدر اینجا آنچه که . کندیمبهزیستی را برای آنها فراهم 

ی هاجنبهپس از ارضای نیاز به خود پیروی و احساس مثبت نسبت به 

آورند، همان بهزیستی هیجانی است. یم مختلف زندگی به دست

مندی نسبت به زیرا عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت

یز، یکآورند )یمزندگی را در نتیجه تجربه اراده آزاد به دست 

2110.) 

( معتقدند هنگامی که فرد با استفاده از 2102جی و همکاران )ان

کند، به صیب خود میتوان و نیروی خود پیامدهای مطلوبی را ن

رسد. بنابراین زمانی که نیاز به احساس شایستگی و کارآمدی می

آموز در فضای آموزشی ارضاء شود، فرد با باور به شایستگی دانش

شود و بنا به احساس های خود با مسائل تحصیلی مواجه میتوانایی

پذیرای عواطف مثبت خواهد بود که بهزیستی  ،بودن خود مؤثر

به عبارت دیگر، هیجانی را برای فرد به ارمغان خواهد آورد. 

ساز احساسات مثبتی ها و ارضای نیاز به شایستگی زمینهموفقیت

توان از آنها با عناوینی چون خودکارآمدی، باور به شود که میمی

بینی نسبت و خوش های خود، انگیزش پیشرفت، دید مثبتتوانمندی

 ( و در نهایت بهزیستی هیجانی نام برد.2100به مسائل )ریان و مولر، 

نتایج پژوهش حاضر در خصوص رابطه بین ارضای نیازهای 

اساسی روانشناختی در مدرسه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 

طور مثبت و به استنشان داد که بعد نیاز به شایستگی توانسته 

طور منفی و بههبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان و دار رامعنی

بینی را پیشدار راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان معنی

طور مثبت و نتایج همچنین نشان داد که نیاز به خودپیروی بهکند. 

دار استفاده از راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان را معنی

ین یافته پژوهش که ارضای نیاز به شایستگی در کند. ابینی میپیش

بین منفی راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی پیش نوجوانان

(، چن و جانگ 2101های برنیر و همکاران )هیجان است، با یافته

( 0991( و فوالدچنگ و محمدی )2109(، فردریکسون )2101)

موزی که در آتوان گفت دانشهمسو است. در تبیین این یافته می

کند، بر ی خود احساس شایستگی میمحولهتکالیف و امور 

های خودآگاهی بیشتری خواهد داشت و از ها و احساسهیجان

طرفی دیگر، استفاده از راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان نیز 

مستلزم این است که فرد نسبت به محیط و رفتارهای خود کنترل 

ساسات خود را آگاهانه ارزیابی کند، بنابراین داشته باشد و بتواند اح

آموز شود تا دانشاین احساس کفایت و آگاهی باعث می

راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان را برای مواجهه با 

های چرا که فرد در تنظیم هیجان کندانتخاب  زارویدادهای استرس

 (.2111 )دسی و ریان،خود چگونگی مدیریت آنها را آموخته است 

طور مثبت این یافته پژوهش که ارضای نیاز به خودپیروی به

بینی راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان نوجوانان را پیش
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های پژوهشگرانی چون دسی و ریان کرده است، ناهمسو با پژوهش

است. در تبیین این ناهمسویی می ( 2110چیرکو و ریان )( و 2111)

و دیگر پژوهشگران  (2110چیرکو و ریان )توان گفت گرچه 

ارضای نیاز به خودپیروی را جهت رشد سالم نوجوانان بسیار با 

فرهنگی نشان های بینهای برخی پژوهشدانند؛ اما یافتهاهمیت می

غربی و فردگرا نسبت به  جوامعاند که نیاز به خودپیروی، در داده

ارضای این نیاز در  گرا اهمیت بیشتری دارد وجوامع شرقی و جمع

روان نوجوانان و جوانان دارد جوامع غربی اثر بیشتری بر سالمت

برخی روانشناسان معتقدند (. 2115کیست و همکاران، )ونستین

که های فرهنگی حساس است، چنانخودپیروی به بافت و تفاوت

ترین  های غربی به عنوان مهمتوان گفت خودپیروی در فرهنگمی

های شرقی رفتار شود اما در فرهنگنظر گرفته می علت رفتار در

؛ به 0990از عوامل دیگری است )مارکوس و همکاران،  متأثرافراد 

 جامعه(. بر اساس بافت فرهنگی 2111نقل از وندیمو و بروینسما، 

چه فرد با ارضای نیاز به خودپیروی گرا بودن آن، چنانایران و جمع

رو شود ممکن است خود شکلی روبههای خود با مانع و مدر انتخاب

را مسئول ناکامی بداند و به سمت استفاده از راهبردهای غیر انطباقی 

تنظیم شناختی هیجان مانند نشخوار فکری و سرزنش خود سوق پیدا 

گونه رسد که در جامعه و نهادهای تربیتی ما آن. چنین به نظر میکند

زش داده نشده است های تنظیم هیجانی آموکه شایسته است مهارت

 اند.و آموزش راهکارهای مواجهه با موانع مورد توجه قرار نگرفته

های پژوهش حاضر این بود که راهبردهای انطباقی از دیگر یافته

دار و راهبردهای غیر طور مثبت و معنیتنظیم شناختی هیجان به

دار بهزیستی طور منفی و معنیانطباقی تنظیم شناختی هیجان، به

های های پژوهشها با یافتهکنند. این یافتهبینی میانی را پیشهیج

(، گارنفسکی و 2109(، فردریکسون )0990درگاهی و همکاران )

ها نشان داده شده است که ( همسو است که در آن2102کرایج )

راهبردهای انطباقی تنظیم هیجانی پیامدهای مثبتی چون بهزیستی، 

ر آسیب رساندن فرد به خود و کاهش عدم تنظیم هیجان و رفتا

های افسردگی و اضطراب را به دنبال دارد. همچنین کاهش نشانه

اند که تنظیم انطباقی هیجان، فرد را به بهزیستی ها نشان دادهپژوهش

تر خواهد روانشناختی رسانده و حل مشکالت را برای وی آسان

به  توان گفت زمانی که(. در نتیجه می2109کرد )فردریکسون، 

های انطباقی تنظیم هیجانی آموزش آموز در مدرسه مهارتدانش

گیرد های خود را به عهده میداده شود، مدیریت اعمال و هیجان

چه نسبت به -آموز را تواند عواطف مثبت دانشکه همین مسأله می

افزایش دهد و  -تکالیف تحصیلی و چه نسبت به امور دیگر زندگی

 ی برساند.وی را به بهزیستی هیجان

های پژوهش حاضر این است که، از بین ابعاد از دیگر یافته

آموزان نوجوان در ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دانش

نیاز به خودپیروی از طریق راهبردهای غیر انطباقی تنظیم ، مدرسه

هیجان بر بهزیستی هیجانی اثر غیرمستقیم دارد. در تبیین این یافته 

افتد که افراد احساس کنند یروی زمانی اتفاق میتوان گفت خودپمی

تواند که خود، علت رفتارهایشان هستند و البته همین علت بودن می

هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی به بار آورد. باید توجه 

آمیز اعمال ارادی، داشت که ناتوانی در سازگاری و انجام موفقیت

چون استرس و افسردگی در باعث ایجاد حاالت هیجانی منفی هم

شود و او را به سوی استفاده از راهبردهای غیر انطباقی تنظیم یمفرد 

دهد و این امر بهزیستی هیجانی فرد را شناختی هیجان سوق می

 (.2109دهد )برکینگ و شوارتز، یمکاهش 

نتایج نشان داد نیاز به شایستگی از طریق افزایش استفاده از 

کاهش استفاده از راهبردهای غیرسازنده بر  راهبردهای سازنده و

توان بهزیستی هیجانی اثر غیرمستقیم دارد. در تبیین این یافته می

شود که فرد به توانایی خود گفت نیاز به شایستگی زمانی ارضاء می

های خود را تحت سیطره خود در امور باور داشته باشد و تجربه

ای داشته باشد. ملکرد بهینهتواند عبداند. در چنین شرایطی فرد می

یکی از عملکردهای بهینه، استفاده بیشتر از راهبردهای مثبت تنظیم 

شناختی هیجان و استفاده کمتر از راهبردهای غیرسازنده است. باید 

توجه داشت که استفاده از راهبردهای مثبت امری ذهنی و شخصی 

زا سترساست و نیازمند نظارت داشتن بر خود و ارزیابی رخداد ا

ها را است که برای فرد پیامدهای مثبتی مانند بهزیستی در بعد هیجان

(. بنابراین طی چنین 2105به دنبال خواهد داشت )هیل و ونگ، 

 کند.فرآیندی است که فرد بهزیستی هیجانی را تجربه می

های این پژوهش، از بین ابعاد نیازهای اساسی بر اساس یافته

آموزان نوجوان در مدرسه، نیاز به ارتباط اثر روانشناختی دانش

صورت مستقیم و بدون غیرمستقیم بر بهزیستی هیجانی ندارد و به

کند. همسو با این یافته بینی میواسطه بهزیستی هیجانی را پیش

(، و میلر و همکاران 2109لی )پژوهشگرانی همچون چن و فی

های خود نشان دادند که حمایت اجتماعی و ( در پژوهش2119)

طور مستقیم بهزیستی افراد را شبکه ارتباطی حمایت کننده، به
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ارضای نیاز  توان گفت کهیمشود. در توضیح این یافته موجب می

به ارتباط، جهت سازگاری و بقای فرد حیاتی است و فرد در پیوند با 

 (، به2101کند )ریان و دسی، دیگران، توجه مثبت دریافت می

توان گفت این ارتباط، وابسته به شخص به تنهایی نحوی که می

شود. بنابراین مدیریت ای از اطرافیان فرد را شامل مینیست و شبکه

گیرد و دیگران در ارضای توسط فرد صورت نمی صرفاًکامل آن 

نیاز به ارتباط در فرد دخیل هستند. این در حالی است که 

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان راهبردهای شخصی هستند که نیاز 

به مدیریت فرد دارند. یعنی این راهبردها تحت کنترل فرد هستند و 

استفاده از آنها ارتباطی دهد، و خود فرد است که به آنها جهت می

با شبکه اجتماعی و حمایتی فرد ندارد؛ چرا که با رفع نیازهای 

کنند و این شخصی )نیاز به خودپیروی و شایستگی( معنا پیدا می

شوند. بدین ترتیب، اثر مستقیم و نیازها، اموری فردی محسوب می

جانی بدون واسطه ارضای نیاز به ارتباط دانش آموزان بر بهزیستی هی

 رسد.پذیر میآنها به نظر منطقی و توجیه

توان از دو جنبه کاربردهای های پژوهش حاضر را مییافته

توان گفت از نظری و عملی مورد بررسی قرار داد. از جنبه نظری می

آنجایی که پژوهش در مورد بررسی ارضای نیازهای اساسی 

جدیدی است  نسبتاًآموزان در بافت مدرسه حیطه روانشناختی دانش

ة مورد بررسی حوزتواند در گسترش دانش در پژوهش حاضر می

باشد، زیرا که پرسشنامة مورد استفاده در پژوهش حاضر،  مؤثر

ارضای نیازها را نه به صورت کلی بلکه تنها در بافت مدرسه مورد 

ارزیابی قرار داده است. به عالوه با کمبود پیشینه پژوهشی در مورد 

اساسی روانشناختی نوجوانان در مدرسه و بهزیستی  رابطة نیازهای

تواند نویدبخش هیجانی آنان، بررسی این رابطه در گروه نوجوان می

باشد که در نهایت پیشینه  های جدیدی در این حوزهانجام پژوهش

 تری را فراهم خواهد کرد.پژوهشی غنی

تواند های پژوهش حاضر میکاربردهای عملی حاصل از یافته

عات مهمی برای مسئولین نهادهای تربیتی و آموزش و پرورش اطال

نحوی با تربیت و رشد نوجوانان درگیر و هر ارگان و شخصی که به

است داشته باشد. به عنوان مثال با توجه به اهمیت موضوع تنظیم 

های پژوهش که هیجان )به خصوص در نوجوانان( و با توجه به یافته

مثبت بر  تأثیرباقی تنظیم شناختی هیجان نشان دادند راهبردهای انط

دارند؛ به مدیران، مسئوالن و  آموزاندانشبهزیستی هیجانی 

یی را جهت هاکارگاهشود که یمروانشناسان مدارس پیشنهاد 

برگزار  آموزاندانشآموزش راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان به 

قاء یابد. چرا ارت آموزاندانشکنند، تا از این طریق بهزیستی هیجانی 

آموزان را به سمت سازگاری و ها دانشکه آموزش این مهارت

ای با دهد در نتیجه جامعهاستفاده از راهبردهای انطباقی سوق می

روان بیشتری خواهیم داشت. از آنجایی که نتایج نشان داد سالمت

ارضای نیاز به شایستگی از طریق راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان بر 

مثبت دارد؛ به والدین، مدیران و  تأثیر آموزاندانشتی هیجانی بهزیس

از تحقیر نوجوانان  شود که جهت ارضای این نیاز،یمدبیران پیشنهاد 

ها و ییتواناهایی به نوجوانان بدهند که متناسب با یتمسئولبپرهیزند، 

های آنان باشد تا از این طریق و به واسطه راهبردهای تنظیم یتظرف

 ، بهزیستی هیجانی نوجوانان را بهبود بخشند.هیجان

توان به چند نکته اشاره های پژوهش میدر خصوص محدودیت

توان مربوط به مشارکت کرد. محدودیت اول این پژوهش را می

آموزان دوره دوم کنندگان در پژوهش دانست که محدود به دانش

های گروه پذیری نتایج بهمتوسطه در مدارس عادی بوده، که تعمیم

سازد. محدودیت دوم، عدم کنترل دیگر را با محدودیت مواجه می

کننده احتمالی، چون جوّ فضای آموزشی، متغیرهای مداخله

اجتماعی و نیز جنسیت افراد  -های تربیتی، وضعیت فرهنگی شیوه

بنابراین اند. است که ممکن است بر نتایج پژوهش اثرگذار بوده

که در تعمیم نتایج با احتیاط عمل شود. محدودیت  توصیه می شود

سوم، به استفاده از ابزارهای پژوهش مربوط است که مبتنی بر 

گردد پژوهشگران اند. پیشنهاد میفرهنگ غرب ساخته و تدوین شده

مند به مطالعه و بررسی متغیرهای پژوهش حاضر، به آتی و عالقه

گیری این متغیرها اندازهساخت و هنجاریابی ابزارهای مناسب برای 

 بر اساس فرهنگ و بافت کشور مبادرت نمایند.

ی جدید پژوهش حاضر که بیان شد همچنین متناسب با این یافته

ای بهزیستی هیجانی را ارضای نیاز به ارتباط بدون هیچ واسطه

های شود مدارس و معلمان شبکهشود، پیشنهاد میموجب می

از طریق مباحث کالسی و آزاد بر پا  ای از روابط راکنندهیتحما

کنند تا این مهم اتفاق افتد. بر اساس پژوهش حاضر به پژوهشگران 

مند به مطالعه و انجام پژوهش مشابه با این پژوهش، تکرار عالقه

پژوهش در مدارسی چون مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی 

در این  شود. چرا که داشتن فضا و امکانات متفاوتتوصیه می

 .دهدای دیگر تغییر مدارس، ممکن است نتایج را به گونه
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