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 و یشناختاساسی روان یازهایبررسی رابطه برآورده شدن ن
 هایهیانگیزش پیشرفت و سرما یارضایت از زندگی: نقش واسطه
 یشناختروان

 4، رضا نبی زاده3، نرگس انسانی مهر2، سحر احسانی7رضا پورحسین

 01/11/0031تاریخ پذیرش:  01/10/0031وصول: تاریخ 

 چکیده
قش ن ینچنبا رضایت از زندگی هم یشناختپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نیازهای اساسی روان

 انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش همبستگی یشناختروان هاییهانگیزش پیشرفت و سرما یاواسطه
پسر(  30دختر و  001نفر از دانشجویان دختر و پسر ) 110از نوع تحلیل مسیر بود. برای انجام این پژوهش 

 یشناختنیازهای اساسی روان یهادر دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه یریگدانشگاه تهران با روش نمونه
لوتانز پاسخ دادند.  یشناختروان هاییهانگیزش پیشرفت هرمنس، سرما زندگی دینر، گانیه، رضایت از

انجام شد. نتایج نشان داد مدل این پژوهش از  Rافزار این پژوهش با استفاده از نرم یهاداده وتحلیلیهتجز
از  یترضا و یشناختاین پژوهش رابطه نیازهای اساسی روان هاییافتهبرازش مناسبی برخوردار است. بنابر 

رضایت از  و یشناختمستقیم، نیازهای اساسی روان یرزندگی مثبت و معنادار ارزیابی شد. عالوه بر این تأث
 یرمستقیمینیز با هم ارتباط غ یشناختروان هاییهانگیزش پیشرفت و سرما یازندگی از طریق متغیرهای واسطه

 بر اهمیت نقش مثبت این عوامل در روند زندگی صحه گذاشت. توانیمیدر پایان م دارند.
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 مقدمه
نسان اوفور به اختالالت روانی مختلف و مسائل منفی زندگی روانشناسی بهیخچۀ در تار

پرداخته شده است. پس از اینکه سلیگمن روانشناسی مثبت را بنا نهاد مفاهیم جدیدی در 
ـت بهداش یهاحوزه رفتار و بهداشت روانی انسان مورد مطالعه قرار گرفت. یکی از شاخص

روانـی میـزان رضـایت از زندگی است. مراد از رضایت از زنـدگی، نگـرش فـرد، ارزیـابی 
زندگی، مانند زندگی  یهابه کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبهعمومی نسبت 

( رضایت از 1100) 1(. تیم0333، و همکاران 0خانوادگی و تجربـه آموزشـی اسـت )دینر
. یردگیکه از چگونگی درک شخص از کلیت زندگی شکل م داندیزندگی را مفهومی م

مثبت  یدادهایوو ر کنندیتری را تجربه مافرادی با رضایت باال از زندگی هیجانات مثبت بیش
ز پیرامون و در کل ارزیابی مثبتی ا آورندیبیشتری را از گذشته و آینده خود و دیگران به یاد م

ازن کننده توها از زندگی خوشایند است. رضایت از زندگی منعکسخود دارند و تصور آن
ر نظر بهزیستی ذهنی د یشناختعنوان مؤلفۀ بین آرزوهای فرد و وضعیت فعلی اوست و به

اند عوامل بیرونی مانند محیط یا خانواده موجب رضایت ها نشان داده. پژوهششودیگرفته م
، بلکه این مسئله به درون فرد و قضاوت خود او بستگی دارد. به همین شودیاز زندگی نم

 دهندینم نشانمشابه به میزان یکسانی رضایت  هاییتدلیل است که افراد مختلف در موقع
(. یکی از عواملی که فرض شده است در این پژوهش بر رضایت 1111، 0)گیلیگان و هیوبنر

 صورت مدون در نظریهاست که به یشناختاز زندگی اثرگذار باشد نیازهای اساسی روان
 1توسط رایان و دسی "خود تعیین گری"گری شرح داده شده است. نظریه  یینخود تع

ولیه ا یازهایعنوان یک موجود زنده دارای یک سری ناین نظریه فرد به پیشنهاد شد، طبق
از به اند از نیعبارت یازها. این نشوندیم تریچیدهبا توجه به محیط پ یازهابوده که این ن

(. خودمختاری 1111)رایان و دسی،  "ارتباط"و نیاز به  "شایستگی"، نیاز به "یخودمختار"
خود و نقش خواست و اراده فرد در انجام کار  هاییتآزادانه فعالتمایل فرد برای پیگیری 

و عملکرد فرد تحت اراده و خواست خودش باشد. نیاز به شایستگی به معنای  کندیاشاره م
توانایی فرد برای انجام تکلیف است و اینکه فرد تا چه حد برای رسیدن به اهدافش توانایی 

                                                           
1. Diener 

2. Thimm 

3. Gilligan & Huebner 

4. Ryan & Deci 
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 و نیاز به ارتباط به معنای رابطه با کندیفید بودن مدارد و در رسیدن به اهدافش احساس م
ستگی ها احساس پیوو با آن کنندیکسانی است که برای فرد اهمیت دارند و یا از او حمایت م

(. ارضای این سه نیاز 0031؛ به نقل از عرب زاده، 1100، 0دارد )جنسون، وارن و یونگ
یدن به فرد در رس کهیدر مقابل هنگاماست  یاساسی برای پیشرفت و ارتقای انسان ضرور
وانی ر شناسییبطور که علم آسهمان گیردیاین نیازها ناکام گردد ناسازگاری شکل م

(. ارضای نیازهای اساسی نقش کلیدی را در 1100و رایان،  1)ونتنکیست کندیعنوان م
ی و رضایت لو خود نیز با رضایت شغ کندیارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی ایفا م

این ارتباط با  ینچن(. هم0،1101طور مستقیم ارتباط دارد )یونانو و همکاراناز زندگی به
(. از طرفی ارضای این 1102، 1نیز برقرار است )چانگ، هونگ و لین یشناختبهزیستی روان

ملکرد ع که رفتارهای خود را برگزینند تا بتوانند مسئولیت دهدینیازها به افراد این اجازه را م
عمل کنند و احساس تعلق به  شدهیزیرخویش را بر عهده بگیرند، بر اساس اهداف برنامه

داشته باشند. این عوامل درنهایت سطح شادمانی و بهزیستی  کنندهیتروابط اجتماعی تقو
 (.1112، 2)دسی و رایان دهدیافراد را افزایش م

 در این پژوهش در یاتغیرهای واسطهعنوان یکی از مبه یشناختسرمایه روان ینچنهم 
از جمله باور فرد به  هایییژگیشامل و یشناختروان هاییهنظر گرفته شده است. سرما

برای دستیابی به موفقیت، استمرار داشتن در دنبال کردن هدف، اسناد مثبت  هایشییتوانا
(. 1111و همکاران،  1و مشکالت است )لوتانز هایتحمل سخت ینچندرباره خود داشتن و هم

که سرمایه  کنندیاعالم م یشناخت( درباره این سازه روان0331) 1گلدستوم، وئوم و دارتی
معین و ترسیم شده با پیامدها  یهافرد از میزان هماهنگی بین هدف هاییافتروانی شامل در

و نسبتاً  یو به رضایت درون آیدیمستمر به دست م هاییابیعملکردی است که در فرایند ارز
ه در یک منبع یا عامل نهفت یشناختروان هاییه. سرماشودیپایدار در توالی زندگی منتهی م

و  ینیب، خوشیآورامیدواری، تاب یلدیگر، از قب یشناختبرخی متغیرهای روان

                                                           
1. Janssen, Vuuren & de Jong 
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5. Deci & Ryan 
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7. Goldsmith, Veum & Darity 
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، 0خودکارآمدی است که در هر یک از این متغیرها نیز نمایان است )اوی، پاترا و وست
که باعث ایجاد راهی  شودیتعریف م هایشییعنوان ادراک فرد از تواناه(. امید ب1111

شرفت چندگانه برای پی ییهاهدف مشخص و سپس برانگیختن وی در استفاده از راه یسوبه
سبک اسنادی مثبتی است که فرد در مورد توانایی خود  ینیباهدافش است، خوش یسوبه

. خودکارآمدی یعنی اطمینان داردیده اتخاذ مدر رسیدن به موفقیت در حال حاضر و آین
 یآورچالش زا و تاب هاییفبرای موفقیت در مورد تکل یازموردن یهاداشتن دربارۀ تالش

 برای رسیدن به موفقیت است. هایبتبه معنای مقاومت در برابر مشکالت و مص
به  نتوای، میشناختروان هاییهبر سرما یشناختنیازهای اساسی روان یردر جهت تأث 

پژوهشی اشاره کرد که در آن عنوان شده است افرادی که برای انجام اعمال خود احساس 
این  ( بیشتری نیز دارند ویشناخت، شایستگی )نیازهای اساسی روانکنندیخودمختاری م

و  )میرزایی بردیها را باال م( آنیشناختروان هاییه)سرما یآوراحساس شایستگی، تاب
 یها)مؤلفه ینیبو خوش یآوربر تاب ی(. از طرفی ارضای نیازهای اساس0032همکاران، 

( اثرگذار است ارضای نیاز به خودمختاری و ارضای نیاز به ارتباط یشناختسرمایه روان
شایستگی  و همچنین ارضای نیاز به کنندیم بینییشپ داریصورت مثبت و معنرا به ینیبخوش

)امینی،  کنندیم بینییشرا پ داریصورت مثبت و معنرا به یآوررضای نیاز به ارتباط، تابو ا
تقویت نقاط مثبت را از طریق ارضای سه نیاز  یر(. در یک پژوهش تأث0032زارع و علوی، 

کارکنان سازمانی بررسی شد، نتایج حاکی از  یشناختسرمایه روان یهااساسی روی مؤلفه
عنوان واسطه بین تقویت نقاط مثبت و سرمایه ای نیاز شایستگی بهآن بود که ارض

در پژوهش قندی و قندی  (.1102، 1)ورلیسر، المبرچ و ون آکر کندیعمل م یشناختروان
بررسی شد نتایج نشان داد که نیازهای اساسی  یآور( ارتباط نیازهای اساسی با تاب0031)

معنادار  تحصیلی رابطه مثبت و یآورگی( با تاب)خودمختاری، ارتباط، شایست یشناختروان
لی دارند. تحصی یآوردارد. شایستگی بیشترین و خودمختاری کمترین ارتباط را با تاب

 هاییهمستقیمی بر خودکارآمدی )سرما یرنیازهای شایستگی و خودمختاری تأث
دانش آموزان باعث ( دانش آموزان دارند، بنابراین حمایت معلم از خودمختاری یشناختروان

و درنتیجه افزایش خودکارآمدی آنان  گرددیم یشناختبرآورده شدن نیازهای اساسی روان

                                                           
1. Avey, Patera & West 

2. Verleysen, Lambrechts & Van Acker 
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نیازهای اساسی  یر(. با توجه به تأث0030)حجازی، خضری آذر و امانی،  شودیرا موجب م
بر  یاطهعنوان متغیر واسسرمایه به شودیم بینییشپ یشناختبر سرمایه روان یشناختروان

( بین 0032پژوهش جعفری و حسام پور ) هاییافتهبگذارد. بر اساس  یررضایت از زندگی تأث
 ( وینیب، خوشیآورآن )امید، خودکار آمدی، تاب یهاو مؤلفه یشناختروان هاییهسرما

کارور، اشیر و  یهارضایت از زندگی رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین پژوهش
آن با متغیرهای رفتاری،  یهاو مؤلفه یشناختروان هاییهن داد سرما( نشا1101) 0سگرستروم

سالمتی و شناختی مثل رضایت، تعهد، بهزیستی و ... رابطۀ معناداری وجود دارد. بر اساس 
و رضایت از زندگی ارتباط معناداری  یشناختروان هاییه( بین سرما1101) 1مطالعه بهات

ز با رضایت ا ینیب. خوششودیاعمال م ینیبه امید و خوشوجود دارد و این ارتباط از دو را
همچنین  .در ارتباط است یخلقزندگی باالتر در ارتباط است و بدبینی با افسردگی و کج

و رضایت از  یشناختروان هاییه( نشان داد که رابطۀ معناداری بین سرما0032قاسمی )
باشند و یا امیدواری بیشتری در زندگی  زندگی وجود دارد و هر چه قدر افراد خود کارآمدتر

اشند، در زندگی داشته ب یترمثبت یریگباشند و جهت یترمقاوم یهاداشته باشند، انسان
 رضایت از زندگی باالتری دارند.

دیگر این پژوهش انگیزش پیشرفت است. انگیزش تمایل به انجام کار  یامتغیر واسطه 
(. وقتی فرد برای موفقیت 1111، 0یا حرکت به سمت کاربست رفتاری خاص است )گراهام

، انتظار پیامدهای مثبت دارد و وقتی برای اجتناب از شکست با انگیزه کندیانگیزه پیدا م
برانستاین ) نامندیها را انگیزش پیشرفت مین حالتانتظار پیامدهای منفی دارد که ا شودیم

(. این نوع انگیزش میل و تالشی است که افراد برای رسیدن به هدفی مشخص 1112، 1و مایر
و یا تسلط پیدا کردن روی امور یا افراد دارند. در این انگیزش هدف رسیدن به معیارهای 

از  عییگستره وس تواندیت مخاصی است. انگیزش پیشرف یمتعالی و یا استانداردها
(. انگیزش 0011)پارسا،  یردمتفاوت را که در راستای هدف است در برگ هاییتفعال

، 2پیشرفت مبنای رسیدن به موفقیت و رسیدن به آرزوهای فرد است )لیبرمن و ری میدیوس
افراد، توان و سماجتی است که در  یدهشناسایی آثار انگیزش جهتیۀ (. هدف اول1111

                                                           
1. Carver, Scheier & Segerstrom 

2. Bhat 

3. Graham 

4. Brunstein & Maier 

5. Liebermanh & Remedios 
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( 0321(. اتکینسون )1101، 1، به نقل از ایرز0311، 0)اتکینسون برندیرفتار مؤثر به کار م یک
راستا با ؛ در برخی افراد انگیزش همآیدیکه هر فردی با انگیزش معینی به دنیا م داردیبیان م

ری، گ یین. نظریه خود تعکندیموفقیت و در برخی هم سو با اجتناب از شکست عمل م
است تجربی که بر پایه انگیزش، تحول و سالمتی انسان شکل گرفته است. این نظریه  اییهنظر

شده بر روی انواع انگیزش تمرکز دارد و توجه خاصی به انگیزش خودمختار، انگیزش کنترل
 یندر ا و داندیبرای عملکرد، روابط و بهزیستی م بینیشها را پدارد و آن انگیزگییو ب

باط( )خودمختاری، شایستگی و ارت یشناختاساسی روان یازهایح شد که نمطر اییافتهنظریه 
گری بر مسائل اساسی مانند  یین. نظریه خود تعگذارندیبر نوع و قدرت انگیزش اثر م

جهانی، اهداف و آرزوهای زندگی، انرژی و  یشناختخودتنظیم گری، نیازهای روان
روی  محیط اجتماعی یرسرزندگی، فرآیندهای ناهشیار، ارتباط فرهنگ با انگیزش و تأث

از مسائل  ؛ بنابراین این نظریه طیف وسیعیکندیم یدانگیزش، عاطفه، رفتار و بهزیستی تأک
عنوان یزش را عمدتاً بهکهن و معاصر که انگ هاییدگاه. برخالف ددهدیزندگی را پوشش م

انسان به رفتارها و اعمال خاصی بپردازد،  شودیکه باعث م دانندییک مفهوم واحد و کلی م
ع گری به شیوه متفاوتی به انگیزش نگریست و بر این نظر تکیه دارد که نو ییننظریه خود تع

مهم مانند  هایدیامپ بینییشاز مقدار کلی آن برای پ تریتو کیفیت انگیزش بسیار پراهم
، عملکرد کارآمد، حل مسئله خالقانه و یادگیری مفهومی و یشناختسالمت و بهزیستی روان

ه ک کندیگری این نکته را روشن م یین(. نظریه خود تع1112عمیق است )دسی و رایان، 
ی با از رفتارهای یشناختعنوان نیازهای اساسی روانشایستگی و خودمختاری و ارتباط به

انگیزه درونی زمانی اتفاق میفتد که درگیر شدن در یک  کندیه درونی حمایت مانگیز
 یزبرانگباشد و همچنین چالش بخشیتبخش و رضاتکلیف یا رفتار خاص برای فرد لذت

یستی دخیل بهز یطورکلدر انگیزه درونی و به یشناختنیازهای اساسی روان یطورکلباشد به
(. نیازهای دانش آموزان )شایستگی و ارتباط( 1113، 0است )آرنون، رینولدز و مارشال

، 1یگاآرت-بتورت و گومز-ها دارد )دومنیکارتباط معنادار و مثبتی با انگیزه درونی آن
 ،2و هنزه )ساریس گرددی(. ارضای سه نیاز اساسی، انگیزشی با کیفیت باال را موجب م1101

                                                           
1. Atkinson 

2. Ayers 

3. Arnone, Reynolds & Marshall 

4. Doménech-Betoret & Gómez-Artiga 

5. Šarić & Hanzec 
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ا به اعتقاد از زندگی است و بر این مبنانگیزش پیشرفت بر رضایت  یرفرض بعدی تأث (.1100
ه تا تمایلی که معطوف ب گردندی( دو تمایل متضاد با هم ترکیب م1110) 0تاتاکا و یاموچی

موفقیت است به دست آید. نیاز به پیشرفت زیاد با احساس رضایت و احساسات مثبتی که 
ه نیاز به ست؛ و زمانی ک، در ارتباط اکنندیم بینییشناشی از تالش هستند و موفقیت را پ

 بینیشیپیشرفت در سطح پایینی باشد احساسات دفاعی و ترس از شکست که ناشی از پ
(. در 1101، 1، به نقل از ردر0320 )مکلند، گرددیعملکرد ضعیف است بر فرد مستولی م

( ارتباط بین رضایت از زندگی و انگیزش 0331) 0جاکوب و گارناسیا تریمیمطالعات قد
ایت ها نشان داد که ارتباط مثبتی بین رضهشیار و ناهشیار را بررسی کردند. نتایج مطالعۀ آن

 هاییهمابر سر یربا تأث یشناختاز زندگی و انگیزش هشیار وجود دارد. نیازهای اساسی روان
وهش ارتباط داشته باشد؛ بنابراین هدف این پژبا رضایت از زندگی  تواندینیز م یشناختروان

قش ن ینچنبر رضایت از زندگی است و هم یشناختنیازهای اساسی روان یربررسی تأث
 .شودیو انگیزش پیشرفت نیز بررسی م یشناختروان هاییهسرما یاواسطه

 روش
می مطالعه از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل تما

دختر(  001پسر و  30نفر ) 110ها بودند که از بین آن 0031دانشجویان دانشگاه تهران در سال 
 شده و در پژوهش شرکت داده شدند.در دسترس انتخاب یریگعنوان نمونه و با روش نمونهبه

 شده در این پژوهش شامل موارد زیر بود:ابزار استفاده
)نسخه عمومی(. این مقیاس توسط  یشناختروانمقیاس برآورده شدن نیازهای اساسی 

 هایاساست. خرده مق ماده و سه خرده مقیاس 10( تدوین شده است و دارای 1110) 1گانیه
ماده( را  2ماده( و ارتباط داشتن ) 1ماده( شایستگی ) 1برآورده شدن سه نیاز استقالل )

)بسیار موافقم(  2الفم( تا )بسیار مخ 0از  یادرجه 2ها با طیف لیکرت . پاسخسنجندیم
( اعتبار نیاز به استقالل، شایستگی، ارتباط داشتن 1112) و همکاران 2. ویشوندیمشخص م

 اند.گزارش کرده/. 31/.، 22/.، 112/.، 12نمره کل مقیاس را به ترتیب  و

                                                           
1. Tanaka & Yamauchi 

2. Reeder 

3. Jacob and Guarnaccia 

4. Gagne 

5. Wei 



 97 زمستان، سال چهاردهم، ی تربیتی شماره پنجاهمشناسروانفصلنامه                                                      78 

 

از  یشناختروان هاییه(. برای سنجش سرماPCQلوتانز ) یشناختپرسشنامه سرمایه روان
 11( استفاده شد این پرسشنامه دارای 1111لوتانز و همکاران ) یشناختپرسشنامه سرمایه روان

آزمودنی  ینچنو امید است هم ینیب، خوشیآورخرده مقیاس خودکارآمدی، تاب 1سؤال و 
. دهدیلیکرت )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( پاسخ م یادرجه 1به هر سؤال در مقیاس 

مربوط به خرده  01تا  1مربوط به خرده مقیاس خودکارآمدی، سؤاالت  1تا  0سؤاالت 
 ینیبمربوط به خرده مقیاس خوش 11تا  03و  یآورخرده مقیاس تاب 02تا  00مقیاس امید، 

گانه صورت جدااست برای به دست آوردن نمره این پرسشنامه ابتدا نمره هر خرده مقیاس به
. شودیمحسوب م یشناختعنوان نمره کلی سرمایه روانها بهو سپس جمع آن آیدیبه دست م
به دست آورد  22/1میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ را  یخسروشاه

 (.0030)خسروشاهی، هاشمی و بابا پور،
( 0322) ارانشمقیاس رضایت از زندگی. این مقیاس پنج سؤالی توسط داینر و همک

عنوان شاخص احساس لی از زندگی تهیه شده است و بهجهت سنجش میزان رضایت ک
 یی(. داینر و همکارانش روا1111)کارر،  یردگیها مورداستفاده قرار مشادمانی در پژوهش

/.( مطلوبی برای مقیاس گزارش 23-)آلفا کرونباخ یایی)به شیوه همگرا و افتراقی( و پا
( تا کامالً 0از کامالً موافقم )نمره  یانمره 2لیکرت  اند. در مقابل هر سؤال طیفنموده

( برای استفاده در 0020) ی( در نظر گرفته شد. این مقیاس توسط خیر و سامان2مخالفم )نمره 
اند. ایران مورد انطباق قرارگرفته است و شواهد روایی و پایایی آن را مطلوب گزارش نموده

 است. یسالنوجوانی و بزرگ است که متناسب با زندگی یاگونهاین مقیاس به یهاسؤال
ساخت و  0311نامه را در سال نامه انگیزش پیشرفت هرمنس. هرمنس این پرسشپرسش

گانه هن هاییژگیپرسشنامه با توجه به و یگذاراست. نمره ایینهپرسش چهارگز 13حاوی 
ت صور. بعضی از سؤاالت بهگیردیاست، انجام م شدهینها تدوکه سؤاالت بر اساس آن

شده است. روایی این پرسشنامه در موارد متعدد صورت منفی ارائهمثبت و برخی دیگر به
را  محتوا که اساس آن یابی ییتأیید شده است؛ چنانکه هرمنس برای محاسبۀ روایی از روا

مبستگی ، استفاده کرد. او ضریب هدادیقبلی دربارۀ انگیزش پیشرفت تشکیل م یهاپژوهش
ترتیب از  نامه بههر سؤال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرد. ضرایب سؤاالت پرسش

/. است. عالوه بر این هرمنس به وجود ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و 21/. تا 01
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وش آلفای (، با استفاده از دو ر0013. اسودی )کندیآزمون اندریافت موضوع اشاره م
 /. محاسبه کرد.21/؛ و 21 یبکرونباخ و بازآزمایی، روایی آزمون را به ترت

 هایافته

رائه ا یرها( میانگین و انحراف استاندارد و همچنین ضریب پیرسون متغ1( و )0در جدول )
 شده است.

 پژوهش یرهایتوصیفی و ماتریس همبستگی متغ هاییافته .1جدول 

 متغیر SD M یشناختروان یازهاین تپیشرفانگیزش  رضایت از زندگی

  0 10/02  21/32  یشناختروان یازهاین 

 0 20/1 ** 01/2  21/21  انگیزش پیشرفت 

0 02/1 ** 23/1 ** 10/1  02/12  رضایت از زندگی 

پژوهش نشان داد که در سطح  یرهایمحاسبه ضرایب همبستگی پیرسون بین متغ
10110=α یشناختروان یازهایرابطه ن ( 23و رضایت از زندگی./r=رابطه ن ،)یازهای 

(، رابطه بین انگیزش پیشرفت و رضایت از زندگی =r/.20و انگیزش پیشرفت ) یشناختروان
(02./r=.مثبت است ) 

 پژوهش یرهایتوصیفی و ماتریس همبستگی متغ هاییافته .2جدول 
رضایت از 

 زندگی
 یهاهیسرما
 یشناختروان

 یازهاین
 یشناختروان

SD M متغیر 

  0 10/02  21/32  
 یازهاین

 یشناختروان

 0 10/1 ** 33/01  11/31  
 یهاهیسرما
 یشناختروان

0 21/1 ** 23/1 ** 10/1  02/12  رضایت از زندگی 

پژوهش نشان داد که در سطح  یرهایمحاسبه ضرایب همبستگی پیرسون بین متغ
110/1=α یشناختروان یازهایرابطه ن ( 23و رضایت از زندگی./r=رابطه ن ،)یازهای 
و  یشناختروان هاییه(، رابطه بین سرما=r/.10) یشناختروان هاییهو سرما یشناختروان

 ( مثبت است.=r/.21رضایت از زندگی )
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. مدل دشویبعدی فراهم م هاییلامکان تحل هایبضر یبا توجه به جداول قبل و معنادار 
 ( آورده شده است.0پژوهش به در شکل )شده در این ارائه

 

 

 

                                                      21/1                                  10/1 

                                                                            23/1 

                                                    02/1                                      20/1 

 

 

 

 شده در این پژوهشمدل ارائه .1شکل 

از آزمون بوت استراپ استفاده شد. در این  یااثرات واسطه دارییبرای ارزیابی معن
که حدود بوت استراپ هم عالمت باشند؛ یعنی یا هر  افتدیزمانی اتفاق م دارییروش معن
 دهشیبررس یاها منفی باشند و در این صورت اثر واسطهآن یها مثبت و یا هردودوی آن

 شده است.( نشان داده0این آزمون در جدول )خواهد بود. نتایج مربوط به  داریمعن

 یا. نتایج آزمون بوت استراپ برای اثرات واسطه3جدول 

 سطح
اندازه 

 اثر
 خطای

است
 راپ

حدود 
 بوت

 متغیر متغیر متغیر

 برآورد  یمعنادار
حد 
 پایین

 مستقل واسط وابسته حد باال

112/1  01/1  10/1  113/1  112/1  
رضایت از 

 زندگی
 انگیزش پیشرفت

 یازهاین
 یشناختروان

 نیازهای روانشناختی

 

 هایسرمایه

 نشناختیارو

 انگیزش

 پیشرفت

 

 رضایت از زندگی
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112/1  10/1  10/1  010/1  010/1  
رضایت از 

 زندگی

 یهاهیسرما
 یشناختروان

 یازهاین
 یشناختروان

آمده از آزمون بوت استراپ و هم عالمتی حدود باال و پایین هر دو دستطبق نتایج به
نتایج  .کنندیرا در هر دو مسیر ایفا م یاپژوهش نقش واسطه یرهایمسیر معنادار بوده و متغ

و  انگیزش پیشرفت یو پارامترها شوندیم ییدتأ هایهمعنادار بوده و فرض 112/1در سطح 
و رضایت از زندگی نقش  یشناختروان یازهایدر رابطه بین ن یشناختروان هاییهسرما

 هاییهمابوده؛ ولی سر میزانیکدر هر دو پارامتر به  یباً. این نقش تقرکنندیایفا م یاواسطه
 .کندیرا ایفا م یترمهم یابه میزان کمتری نقش واسطه یشناختروان

 گیریو نتیجه بحث
 یشناخت( حاکی از این است که نیازهای اساسی روان0نتایج این پژوهش بر اساس جدول )

غیرهای با واسطه مت یراین تأث ینچناز زندگی اثرگذار است هم یتطور مستقیم بر رضابه
(. 0ول نیز حاکم بود )جد یرمستقیمصورت غو انگیزش پیشرفت به یشناختسرمایه روان

انگیزش  و یشناختبر سرمایه روان یربا تأث یشناختنیازهای اساسی روان دیگریعبارتبه
سی یازهای اسامستقیم ن یر. درزمینه تأثگذاردیخود را بر رضایت از زندگی م یرپیشرفت تأث

و همکاران  0خارجی سانگ هاییافتهبر رضایت از زندگی نتایج این پژوهش با  یشناختروان
 یداخلی حجازی، صالح نجفی و امان هاییافته( و با 1101، )1(؛ چانگ، هونگ و لین1101)
( در مطالعه خود 1101) ین( همسو است. چانگ، هونگ و ل0031زاده )(، عرب0030)

راه که رضایت از زندگی را به هم دانندیرا مکانیسمی کلیدی م یناختشنیازهای اساسی روان
 دارد. 

 یازهای( در این راستا نشان دادند که کاهش ارضای ن1101سانگ و همکاران )
کاهش رضایت از زندگی را در بردارد و این رابطه به شکل معکوس نیز برقرار  یشناختروان

نیز بر  0طریق متغیرهای دیگری ازجمله قدردانیاز  یشناختنیازهای روان ینچناست و هم
انی، بر شادم یشناختنیازهای اساسی روان ین؛ بنابراگذاردیم یررضایت از زندگی تأث

بهزیستی، بهزیستی ذهنی و سرزندگی ذهنی که درنهایت رضایت از زندگی را موجب 

                                                           
1. Tsang 

2. Chang, Huang & Lin 

3. gratitude 
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جدول  هایتهیاف ینچنگفت نتایج قابلیت تبیین دارد. هم توانی، اثربخش است و مشودیم
 که نیازهای اساسی صورتیناست بد یشناختسرمایه روان یادهنده نقش واسطه( نشان0)

و  گرددیرضایت از زندگی را موجب م یشناختبر سرمایه روان یربا تأث یشناختروان
تأثر  یشناختروان هاییهسرما یهاتک مؤلفهبر تک یشناختنیازهای اساسی روان یهامؤلفه

ر وجود دو متغی یهامبتنی بر ارتباط مؤلفه ییهاراستا پژوهش ین، در همکندیود را اعمال مخ
را  یشناختسرمایه روان یهااز مؤلفه یآورمثال ارضای نیازهای اساسی، تابعنواندارد، به

( وهم 0031؛ قندی و قندی،0032و بنی جمالی،  ی، حجازیامنش)میرزایی، ک بردیباال م
کرد  خواهد بینییش( افراد را پیشناخت)سرمایه روان ینیبی این نیازها خوشچنین ارضا

آموز ( حمایت معلم از خودمختاری )نیازهای اساسی( دانش0032)امینی، زارع و علوی، 
 آذری)حجازی، خضر گرددی( میشناختروان هاییهموجب افزایش خودکارآمدی )سرما

 شودیطور مستقیم رضایت از زندگی را موجب مبه یشناختروان هاییه(. سرما0030وامانی،
(؛ جعفری و حسام 0032) ی(؛ قاسم1101کارور، اشیرو سگرستروم ) یهاو بر طبق پژوهش

 برد؛یرضایت از زندگی را باال م یشناخت(، سرمایه روان1101(؛ بهات )0032پور )
 یآورآن )امید، خودکار آمدی، تاب یهاو مؤلفه یشناختروان هاییهکه سرما صورتینبد

 (. 1( با رضایت از زندگی ارتباطی معنادار دارند )جدول ینیبو خوش
و رضایت از زندگی رابطه  یشناختروان هاییهپژوهش دیگری نیز نشان داد که سرما

ی گوناگون زندگ یهامعناداری دارند، رضایت از کلیت زندگی به معنای رضایت از جنبه
 هاییهشغلی، تحصیلی، خانواده و زندگی زناشویی است که سرما یهاازجمله جنبه

-یوکول) کندیکمک م یکلی و جزئ یهابه افزایش رضایت زندگی در جنبه یشناختروان
از  عالوه بر رابطه مستقیم با رضایت یشناخت(؛ بنابراین نیازهای اساسی روان1101، 0گانیرون

اثر خود را بر روی رضایت از زندگی اعمال  یشناختروان هاییهز طریق سرمازندگی، ا
دیگر در این پژوهش انگیزش پیشرفت بود، نیازهای اساسی  یا. متغیر واسطهکندیم

ت از زندگی خود را بر رضای یراز طریق ارتباط با انگیزش پیشرفت تأث ینچنهم یشناختروان
)خودمختاری، شایستگی  یشناختس نیازهای اساسی رواناسا ین(. بر ا0اعمال کرد )جدول 

ارتباط دارد و بر نوع و قدرت انگیزش از جمله  یطورکلو ارتباط( با مفهوم انگیزش به
های اساسی ، ارضای نیازگذاردیاثر م انگیزگییشده و بانگیزش خودمختار، انگیزش کنترل

                                                           
1. Ucol-Ganiron 
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و  گوناگون زندگی باپشتکار هاییتو فرد در فعال سازدیفرد را توانمند م یشناختروان
یازهای ارضای ن یامدهایانگیزش پیشرفت یکی از پ یطورکلهدفمند عمل خواهد کرد و به

ر ب یطورکلبر انگیزش به یر(. عالوه بر تأث1112است )دسی ورایان،  یشناختاساسی روان
و انگیزش  یشناختطور خاص نیز اثرگذار است بین نیازهای اساسی روانانگیزش پیشرفت به

نیازهای اساسی ارتباط و شایستگی  یهاپیشرفت ارتباط معناداری وجود دارد و از مؤلفه
( 0031بیشتری را نسبت به خودمختاری دارند )خداوردی سرایدار و شهیاد، بینییشقدرت پ

ت صحه بر انگیزش پیشرف یشناختنیازهای اساسی روان یرضر نیز بر تأثنتایج پژوهش حا
ر رضایت از زندگی ب یاعنوان متغیر واسطه، انگیزش پیشرفت بهیرگذاشت. با توجه به این تأث

 1(؛ مافینی و لودو1102)  0گو هاییافتهخود را اعمال کرد و نتایج این پژوهش با  یرتأث
( هم راستا بود بر طبق پژوهش مافینی و لودو، رابطه 0331) 0(؛ جاکوب و گارناسیا1101)

معناداری بین عوامل انگیزشی و رضایت شغلی وجود دارد و از آنجایی که بین رضایت شغلی 
و رضایت  گفت انگیزش پیشرفت توانیو رضایت از زندگی ارتباط مستقیمی برقرار است، م
واسطه هب یشناختنیازهای اساسی روان از زندگی با هم ارتباط مستقیمی دارند؛ بنابراین

 خصوص انگیزش پیشرفت بر رضایت از زندگی اثرگذار است.انگیزش و به
بیان داشت که یکی از عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی، نیازهای اساسی  توانیدر انتها م

ال شود و اعم تواندینیز م یرمستقیمعالوه بر مستقیم به شکل غ یراست و این تأث یشناختروان
و انگیزش پیشرفت در این  یشناختروان هاییهسرما یادر پژوهش حاضر متغیرهای واسطه

سرمایه  یلهوسهب یشناختکه نیازهای اساسی روان صورتیندخیل بودند بد یرمستقیمغ یرتأث
ت نیز بر از طریق انگیزش پیشرف ینچنبود و هم یرگذاربر رضایت از زندگی تأث یشناختروان
و  یناختشسرمایه روان یاگذاشت و نیازهای اساسی با نقش واسطه یرت از زندگی تأثرضای

ه در این بنابراین متغیرهایی ک ؛انگیزش پیشرفت اثر خود را بر رضایت از زندگی اعمال نمود
صورت هب یکدیگرروانشناسی مثبت هستند، بر  یرهایپژوهش استفاده شد که ازجمله متغ

نباید غافل  انیشهاتک این متغیرها و مؤلفهو از نقش تک گذارندیاثر م یرمستقیممستقیم و غ
رد و در استفاده ک توانیشد و از یک متغیر برای بهبود و باال بردن متغیر مثبت دیگر م

آتی بهتر است رابطه متغیرهای دیگری نیز بررسی شود و امکان مقایسه با  یهاپژوهش

                                                           
1. Guo 

2. Mafini & Dlodlo 

3. Jacob & Guarnaccia 
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 یهاییتد. همانند هر پژوهشی این پژوهش با محدودپژوهش حاضر برقرار گرد هاییافته
به طرح پژوهش که از نوع همبستگی  توانیاین پژوهش م هاییترو بود ازجمله محدودروبه

علی در مورد  گیرییجهبود اشاره کرد محدودیت طرح پژوهشی همبستگی عدم نت
ف ن بودند که معردر این پژوهش نمونه دانشجویا ینمونه موردبررس ینمتغیرهاست و همچن

ه نیز جامع یهاآتی از سایر نمونه یهاو بهتر است در پژوهش یستاجتماعی ن یهاسایر گروه
رسی گردد و بر یآوراز سایر مناطق جغرافیایی جمع ییهااستفاده شود و بهتر است نمونه

 انجام گیرد تا امکان تعمیم نتایج با اطمینان بیشتری فراهم شود.

 منابع
و درگیری  یشناخت(. رابطه بین نیازهای اساسی روان0031یوسفی، فریده. )و  رااقدامی، زه

 .02(13، )مطالعات روانشناسی تربیتی خودکارآمدی. یگرتحصیلی با واسطه
(. بررسی رابطه بین نیازهای 0032علوی، سیدکاظم. ) , امینی، جوان؛ زارع، مریم

در گروهی از بیماران مولتیپل اسکلروزیس.  ینیبو خوش یآوربا تاب یشناختروان
 اجتماعی.-روانشناسی و علوم المللییناولین کنفرانس ب

(. 0030بابا پور خیرالدین، جلیل. ) و آباد، تورجبهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت
ناخت ش در دانشجویان دانشگاه تبریز. یشناخترابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان

 .11-21(، 0)1. اجتماعی
بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش (. پیش0031حسام پور، فاطمه. ) و جعفری، اصغر

 (.01)0. مطالعات سالمندیشناختی در سالمندان. معنوی و سرمایه روان
انگیزش درونی در  یا(. نقش واسطه0030امانی، جواد. ) و حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا

(، 1)3. روانشناسی معاصرو رضایت از زندگی.  یشناختای بنیادین روانرابطه بین نیازه
11-22. 

در  یشناخت(، نقش نیازهای اساسی روان0031سعید، شهیاد. ) و خداوردی سرایدار، آزاده
ربیتی، روانشناسی و علوم ت المللیینانگیزه پیشرفت دانش آموزان، اولین کنفرانس ب

 ری حکیم عرفی شیراز.شیراز، موسسه عالی علوم و فناو
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اجتماعی، بهداشت روانی، -(. مقایسه سالمت روانی0020سامانی، سیامک. ) و خیر، محمد
دار در شهر شیراز. گزارش رضایت از زندگی و همکاری در بین مادران شاغل و خانه

 طرح پژوهشی. کارگروه پژوهش آمار و فناوری اطالعات استان فارس.
(. 0032بنی جمالی، شکوه السادات. ) و علیرضا؛ حجازی، الههشراره، میرزایی؛ کیامنش، 

دمختار. انگیزش خو گرییانجیتحصیلی با م یآورتأثیر ادراک شایستگی بر تاب
 .11-21(، 1)12. یشناختروان یهاها و مدلروش

کیفیت  گرییانجی(. نقش م0031رحیمی، مجتبی. ) و عرب، نگار؛ رضائی باد افشانی، فاطمه
شت فصلنامه آموزش بهداو رضایت از زندگی.  یشناختاری بین سرمایه روانک یزندگ

 .22-13(، 0)0. و ارتقاء سالمت
شناختی با سرزندگی ذهنی در (. رابطه نیازهای اساسی روان0032زاده، مهدی. )عرب

 (.01)1سالمندان. مجله مطالعات سالمندی. 
با رضایت از زندگی و  یشناختروان هاییهسرما یها(. رابطه مؤلفه0032قاسمی، مریم. )

، 02. زنان یشناختمطالعات اجتماعی روان رضایت زناشویی در همسران ایثارگران.
011-003. 

تحصیلی دانش آموزان بر اساس  یآورتاب بینییش(. پ0031قندی، پرستو. ) و قندی، ناهید
ر اخیر د هایینوآور المللیینکنفرانس ب-. چهارمینیشناختنیازهای اساسی روان
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