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Abstract 

The aim of the current research was to investigate the role of self-acceptance and mental 

vitality in relation to psychological needs on optimism and psychological well-being of 

Tehran students. This research was descriptive and correlational. The statistical population of 

the research consisted of students of various degrees in universities in Tehran. Considering 

that the minimum sample size required in structural equation modeling is 200 people, 430 

people were selected as a sample. The sampling method was available electronically due to 

the restrictions of the coronavirus. Data were analyzed in SPSS24 and LISREL software. The 

research tools include Chamberlain and Haaga's unconditional acceptance questionnaire, 

Ryan & Frederick's mental vitality questionnaire, Guardia, Deci & Ryan's basic psychological 

needs questionnaire, and Scheier & Carver's optimism questionnaire. The findings show that 

there is a relationship between psychological needs with optimism and psychological well-

being with the mediating role of self-acceptance and mental vitality, but the relationship 

between basic psychological needs and psychological well-being with the mediation of mental 

vitality was not confirmed. Based on this, if these needs are met, the feeling of self-

confidence and self-worth is formed in people, and it causes mental vitality and optimism in 

people. 
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شناختی بر خوش  بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی ذهنی در رابطه نیازهای روان

 رانشناختی دانشجویان شهر ته بینی و بهزیستی روان

 4، مهرنوش شجاعی3، حوریه باقری2 عاطفه مازوساز، 1* زهرا نفر

 روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 9
 روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 2
 روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 3
 .گاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایرانروانشناسی عمومی، دانش 0

 روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران، زهرا نفر* نویسنده مسئول: 
 

 

  95/94/9049 تاریخ پذیرش مقاله:         94/41/9049 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

شناختی  بینی و بهزیستی روان شناختی بر خوش گی ذهنی در رابطه نیازهای روانهدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش پذیرش خود و سرزند
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر دانشجویان انواع مقاطع  .دانشجویان شهر تهران بود

نفر به  034نفر است،  244یابی معادالت ساختاری  م در مدلها شهر تهران بود. با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه الز تحصیلی در دانشگاه
های کروناویروس به صورت الکترونیکی انجام شد.  گیری به صورت دردسترس و به دلیل محدودیت عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه

مه پذیرش بدون قید و شرط خود مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنا LISREL و  SPSS24افزار  ها در نرم داده
شناختی گاردیا، دسی و رایان و پرسشنامه  چمبرلین و هاگا، پرسشنامه سرزندگی ذهنی رایان و فردریک، پرسشنامه نیازهای بنیادین روان

اختی با نقش شن بینی و بهزیستی روان شناختی با خوش دهد که میان نیازهای روان ها نشان می یر و کارور است. یافته بینی شی خوش
شناختی با میانجی  شناختی و بهزیستی روان گری پذیرش خود و سرزندگی ذهنی رابطه وجود دارد اما رابطه نیازهای بنیادین روان میانجی

سرزندگی ذهنی تایید نشد. بر این اساس، در صورتی که این نیازها برآورده شوند، احساس اعتماد به خود و خودارزشمندی در افراد شکل 
 .شود بینی در افراد می گیرد و موجب سرزندگی ذهنی و خوش یم
 

 شناختی بینی، بهزیستی روان شناختی، خوش پذیرش خود، سرزندگی ذهنی، نیازهای روان واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

شناختی روانی  و آسیب های اخیر دیدگاه سالمت روانی در سال
مورد نقد و تجدید نظر قرار گرفته است. از این منظر، دیگر عدم 

های بیماری روانی، شاخص سالمتی نیست بلکه  وجود نشانه

های مثبت،  سازش یافتگی، شادکامی، خرمت خود و دیگر ویژگی
نشان دهنده سالمت و هدف اصلی فرد در زندگی، تحقق 

ها و  گیری این نظریه ه دنبال شکلب. [9]های خود است قابلیت
شناسان به جای  شناسی مثبت، گروهی از روان جنبش روان



 و همکاران نفر
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 .شناختی استفاده کردند اصطالح  سالمت روانی از بهزیستی روان
بعد شادکامی و هدفمندی  3بهزیستی روان شناختی در برگیرنده 

شناختی با سطح  از طرفی بهزیستی روان. [9]و سرزندگی است
کنندگان همبستگی منفی نشان  و جنسیت شرکت تحصیالت

آموزانی که در متغیرهای هویت ارتباطی،  دانش. [2]دهد می
هویت جمعی، خرده مقیاس شایستگی )نیازهای بنیادی 

شناختی( و متغیرهای جمعیت شناختی سن و جنسیت،  روان
شناختی بیشتری  رابطه مثبتی را نشان دادند، بهزیستی روان

 یستیمشخص شد که نمرات بهز نینهمچ. [3]داشتند
از مردان و سطح  شتریکنندگان زن ب شرکت یشناخت روان
که سطح درآمد خود را  یکنندگان شرکت یشناخت روان یستیبهز

است که سطح درآمد خود  ییباالتر از آنها کنند، یخوب درک م
 . [0]دانند یم نییرا متوسط و پا

شناختی  ی اساسی روانگروهی از پژوهشگران با تاکید بر نیازها 
شناختی نشان دادند ارضای نیازهای  در بررسی بهزیستی روان

شناختی به طور مستقیم با احساس بهزیستی و  اساسی روان
  .[5]است شناختی در ارتباط  سالمت روان

شناختی شامل تسلط بر محیط، روابط مثبت با  بهزیستی روان
زندگی و  دیگران، پذیرش خود، احساس استقالل، هدف در

اضطراب کم، عالئم و  [6]گیری به سمت رشد شخصی  جهت
روابط  ،[7]است  یلذت و انرژ یو سطح باال نییپا یافسردگ

تواند  شناختی می اجتماعی از طریق ارضای نیازهای اساسی روان
گری  احساس بهزیستی را ارتقا دهد و بر اساس نظریه خودتعیین

فرد را به سمت سالمتی و شناختی،  تامین نیازهای اساسی روان
دهد و در غیر این صورت  شناختی سوق می بهزیستی روان

در صورتی که . [8، 9]کنند میشناختی بروز  های روان اختالل
شناختی برآورده شوند، احساس ارزشمندی  نیازهای اساسی روان

گیرد، اما در صورت ممانعت و عدم  و بهزیستی در افراد شکل می
اساسی، افراد ادراکی شکننده، منفی، بیگانه  ارضای این نیازهای

  .[5]و انتقادآمیز از خود خواهند داشت
نشان داد برآورده شدن  [1](2446) 9هان و اوشیهای  پژوهش

شناختی، خودمختاری، شایستگی و ارتباط  نیازهای اساسی روان
به ترتیب همبستگی باالیی با عواطف مثبت در جوانان دارد در 

و  3مکو  [94](2499) 2میالوسکی کوستنرهش این راستا پژو
نشان داد ارضای سه نیاز استقالل، مرتبط [99]( 2499) همکاران

بودن و شایستگی به طور مثبت و معناداری سرزندگی ذهنی 
شدن نیازهای اساسی  رآوردهبکند،  بینی می دانشجویان را پیش

ها منجر  شناختی در سالمندان به سرزندگی ذهنی آن روان
خوش بینی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر . [92]شود می

بین احتمال  افراد خوش. [93]داردسرزندگی ذهنی تاثیر مثبت 
بیشتری دارد که احساسات مثبت بیشتری داشته باشند، 

احساسات غیرقابل کنترل کمتری داشته باشند، و انتظارات مثبت 
قعیت آن را های وا بیشتر در مورد آینده دارند، که پذیرش چالش

خوش بینی یک ویژگی شحصیتی پایدار  .[90]کند  تر می آسان
است و همچنین یک ساختار شناختی، که هسته اصلی آن انتظار 
از وقوع اعمال یا رویدادهای مثبت است و یکی دیگر از 

های شخصیتی مثبت است که ارتباط نزدیکی با بهزیستی  ویژگی
ت کلی افراد از یک نتیجه دارد و خوش بینی در واقع به انتظارا

اند  در پژوهشی به این نتیجه دست یافته. [95]خوب اشاره دارد
بینی را  ارضای نیاز به خودمختاری و ارضای نیاز به ارتباط، خوش

کنند و همچنین ارضای  بینی می دار پیش به صورت مثبت و معنی
 آوری را به صورت نیاز به شایستگی و ارضای نیاز به ارتباط، تاب

کنند و در نتیجه ارضای نیازهای  بینی می مثبت و معنیداری پیش
بینی را در گروهی از بیماران ام.  آوری و خوش شناختی تاب روان

 .[96]تواند باال ببرد  اس می
بین انتظار دارند هنگامی که مشکالتی برای آنان  افراد خوش

 پیش بیاید اتفاقات خوب برای آنان بیفتد؛ در نتیجه آنان در
هنگام مواجه با شرایط دشوار احساسات مثبت بیشتری را تجربه 

شود که آنان از سطح باالتری از  کنند و همین امر موجب می می
 یآموزش مبتن. [97]شناختی برخوردار باشند رفاه و بهزیستی روان

شود که  هایی می منجر به فعالیتمثبت گرا  یروانشناس کردیبر رو
ها کمک  برد و به آن ونی خوشایند میاین افراد را به دنیای در

گذاری و  مثبت، معنای زندگی، هدف کند تا حس هیجان می
 شناختی روان یستیبهزانگیزه را به دست آورند و در نتیجه بر 

  .[98] ندارد یریتأث یدارد اما بر سرزندگ ریتأث
سرزندگی یک تجربه ذهنی از داشتن انرژی فیزیکی و ذهنی 

ی باال، افراد سرشار از اشتیاق و نیروهای است. با سطح سرزندگ
اساسی هستند. سرزندگی با احساس قدرت، تجربیات مثبت قوی 
و انرژی همراه است. سرزندگی یک بازتاب بهزیستی جسمی . 
روانی است و از نظر پدیدار شناختی یک معیار معتبر است که با 

های بیرونی رفاه، مثل موفقیت، سالمت، حمایت  شاخص
سرزندگی  [24]0رایان و فردریک. [91]ی و شخصی است اجتماع

ذهنی را وجود سرشار انرژی، اشتیاق و سرحال بودن، خسته 
نبودن توصیف کرده اند و نشان داده اند وقتی سرزندگی زندگی 
کم باشد، تحریک پذیری و خستگی ظاهر می شود و برای انجام 

قابل وقتی کارهای زندگی از تمام توان استفاده نمی شود. در م
سرزندگی ذهنی زیاد است، انرژی کافی برای فعالیت ها در 
دسترس است و خلق در وضعیت مناسبی وجود دارد  و انجام 

 .[24]تکالیف به خوبی پیش میرود 
بنابراین سرزندگی ذهنی حاکی از وجود سرشار انرژی مثبت 

ها در واقع  روانی است و فرد سرزنده مملو از زندگی است. آن
کند  گیرد ، تعبیر می دگی را انرژی ای که از خود نشئت میسرزن
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دانند که منبع آن درونی است، نه  و آن را احساسی از انرژی می
 .[29]تهدیدات خاص محیطی 

ارزیابی سرزندگی  به[24]( 9117رایان و فردریک )در پژوهشی 
ها در پژوهش خود دریافتند  ذهنی دانشجویان پرداختند. آن

شناختی همچون  نه تنها با نیازهای اساسی روان سرزندگی ذهنی
خودفرمانی و دلبستگی رابطه دارد، بلکه با سالمت جسمانی هم 

تواند نقش  در ارتباط است. سرزندگی ذهنی در دانشجویان می
ای بین رضایت از زندگی و امیدواری ذهنی داشته باشد.  واسطه

که اند  یافته در پژوهش دیگری نیز به این نتیجه دست
شناختی در سالمندان به  شدن نیازهای اساسی روان برآورده

 .[92]شود  ها منجر می سرزندگی ذهنی آن

سرزندگی ذهنی یک فرد نقش مهمی در غلبه بر شرایط سخت 
زندگی دارد و اینطور نیست که تنها معیاری از بهزیستی 

شناختی باشد، بلکه یک منبع شخصی کامل است که  روان
یقات نشان داده تحق. [91]کند میرا منعکس  های مختلف جنبه

است که سرزندگی ذهنی عوامل کلیدی تعیین کننده بهزیستی 
روان شناختی است. سرزندگی ذهنی احساس آگاهانه انرژی 
مثبت، سرزندگی و روحیه است، بنابراین سرزندگی ذهنی با 

های مثبت آن ارتباط مثبت  شناختی و سازه  بهزیستی روان
مفهوم بهزیستی که سرزندگی ذهنی یکی از ابعاد آن  . [22]دارد

است، ساختار پیچیده ای دارد که به کارکرد و تجزیه عملکرد 
رسد که نگرش خوب و  به نظر می. [23]دشو بهینه مربوط می

آگاهانه نسبت به خود و دیگران، سطوح باالتری از بهزیستی 
در . [20]دکن شناختی یا عملکرد مطلوب انسان را تقویت می روان

است که پذیرش خود با بهزیستی  مطالعات قبلی نشان داده
شناختی و رضایت از زندگی  شناختی از جمله عالئم روان روان

ترین بعد در  ترین و اصلی پذیرش خود مرکزی. [25]مرتبط است
پذیرش خود و حمایت  .[26]شناختی است  ساختار بهزیستی روان

وجهی بر سرزندگی ذهنی و شده تاثیر قابل ت اجتماعی ادراک
 .[27]شروع رشد شخصی دارند

شناختی ریف  پذیرش خود که یکی از ابعاد مدل بهزیستی روان
است به معنای مثبت بودن است. نگرش نسبت به خود که 

های خوب و بد و داشتن احساسات مثبت نسبت به  شامل ویژگی
و گذشته است. روابط مثبت با دیگران شامل داشتن روابط خوب 

قابل اعتماد با دیگران و احساس همدلی، عشق و اعتماد است 
مفهوم پذیرش خود در رویکرد عقالنی ـ هیجانی الیس به  .[0]

پذیر  نظیر و تغییر معنی پذیرفتن خود به عنوان انسانی پویا، بی
است. این رویکرد به جای ترویج صرف خود تأثیرگذاری و عزت 

نسبی مستتر است، پذیرش نفس، که در آنها نوعی درجه بندی 
کند و تأکید دارد که ما باید خود را صرف نظر  خود را مطرح می

بدانیم، تمامی نقاط قوت و « انسان ارزشمندی»از دستاوردها 

ضعف خود را قبول کنیم، نقاط قوت را تقویت کنیم و نقاط 
پذیرش خود منجر به ارزیابی . [28]مضعف را بهبود ببخشی
شود  عف خود به عنوان نسبتا خوشایند میاطالعات مربوط به ض

دهد که در زمینه بهبود در  و در نتیجه به افراد این امکان را می
رشد که پذیرش  به نظر می .[21]حوزه ضعف خود اقدام کنند 

 [39، 34]استشناختی مرتبط  خود بیشتر  با بهزیستی روان
بینی  تر در پیش پذیرش خود در مقایسه با ذهن آگاهی تاثیر قوی

 .[32]باشد  تواند داشته شناختی می افزایش بهزیستی روان

بدون پذیرش خود، بهزیستی روانشناختی ممکن است آسیب 
ببیند، و اغلب، مداخالت سودمند برای فرد کمتر از دیگرانی 
است که خودپذیری باالتری دارند و اگر نسبت به خود احساس 

کنند احساسات و  منفی دارند، مناطق مغزی که به فرد کمک می
استرس را کنترل کنند، نسبت به افرادی که خودپذیری بیشتری 

یعنی این مناطق در واقع  -دارند، ماده خاکستری کمتری دارند
بافت کمتری برای )کارکردن( دارند. این کمبود ماده خاکستری 
ممکن است از ساقه مغز که استرس و اضطراب را پردازش 

های استرس از این منطق اخیر،  گنالکنند نیز  ظاهر شود. سی می
کنند. بنابراین،  به نوبه خود، مناطق کنترل هیجانی را مختل می

پذیرش ضعیف خود ممکن است کنترل عاطفی را از دو طریق 
مختل کند: به طور مستقیم ، با ایجاد اختالل در مناطق مغزی 

کنند و همچنین به طور غیر مستقیم، با  که آن را کنترل می
های استرس در مغز شما که متعاقبا این مناطق  یش سیگنالافزا

 .[33]کند  را مختل می
گری در صورت برآورده شدن نیازهای  براساس نظریه خودتعیین

شناختی، فرد انرژی و انگیزه الزم برای درگیری  بنیادین روان
فعاالنه با محیط و رشد سالم توام با پرورش مهارت را خواهد 

حال در صورتی که این نیازها ارضا نشوند،  با این ؛[30]داشت
با توجه به مطالب ذکر شده و  .[35]افتد  ناسازگاری اتفاق می

شناختی و  روان بینی بهزیستی شکاف پژوهشی در زمینه پیش
رود  بینی دانشجویان و بر اساس پیشینه پژوهش، انتظار می خوش

ا شناختی به طور مستقیم ب که ارضای نیازهای اساسی روان
باشد  احساس بهزیستی روان شناختی و خوش بینی ارتباط داشته

و پذیرش خود و سرزندگی ذهنی بر این ارتباط تاثیر گذار باشد. 
بنابراین هدف از مطالعه حاضر، ارائه مدلی جهت تبیین نیازهای 
روان شناختی بر اساس خوش بینی و بهزیستی روان شناختی با 

ذهنی به عنوان متغیرهای  میانجیگری پذیرش خود و سرزندگی
 (. 9میانجی است )شکل 
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 : مدل مفهومی پژوهش9 شکل

 

 روش
روش انجام این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از حیث 
ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این 

 9049پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر شهر تهران در سال 
یابی  به اینکه حداقل حجم نمونه الزم در مدلبا توجه  است. بوده

حجم نمونه در . [37، 36]نفر است 244معادالت ساختاری 
 054ها،  پژوهش حاضر نیز با در نظر گرفتن احتمال افت نمونه

های پرت و  نفر در نظر گرفته شد که بعد از حذف داده
 با توجه به نامه تحلیل شدند. پرسش 034ها،  استانداردسازی داده

وجود بیماری کرونا در جامعه، روش نمونه گیری،نمونه گیری در 
شد. به این صورت که به طور اینترنتی برای  دسترس انجام

ها اجتماعی )واتس آپ و تلگرام( ارسال شد و افراد  تمامی گروه
ی اینترنتی مربوطه شده و به  به طور داوطلبانه وارد صفحه

ن دانشجویانی که پرسشنامه ها پاسخ دادند. در پایان از بی گویه
نفر مرد(  298نفر زن و 292نفر ) 034برایشان ارسال شد، تعداد 

به پرسشنامه پاسخ دادند.  جهت اجرای پژوهش، در ابتدا، به 
ها و نتایج  شد که پاسخ به این پرسشنامه ها اطمینان داده آزمودنی

ش ها صرفا جنبه پژوهشی دارد و مربوط به ارزیابی و یا گزین آن
ها  شود. سپس برای تکمیل پرسشنامه ها در دوره خاصی نمی آن

توضیحات الزم داده شد و از ارائه هر گونه توضیحی که احتمال 
رفت در پاسخ سوگیری ایجاد کند، خودداری شد. در نهایت  می

وارد شد و پس از آن،  spss24افزار  ها در نرم پس از اجرا، پاسخ
 یل قرار گرفت.مورد تحل LISRELدر نرم افزار 

 

5قید و شرط خودپرسشنامه پذیرش بی 
 

قید و شرط خود را در چمبرلین و هاگا، پرسشنامه پذیرش بی
عبارت  24طراحی کردند. این پرسشنامه دربرگیرنده   2449سال 

قید و شرط خود و پذیرش است که دو زیرمقیاس پذیرش بی
 90نی دهد و برای گروه سمشروط خود را مورد سنجش قرار می

سنجی لیکرت با رود. از مقیاس روانسال و باالتر به کار می
های این پرسشنامه به این تایی برای پاسخ به سؤال 7های گویه

تا همیشه  9صورت استفاده شده است که از کامال نادرست = 
عبارت  1است. در این مقیاس کسب نمره باال در  7درست = 

بیانگر  98و  97، 96، 99، 8، 6، 5، 3، 2های حاوی عبارت

( و 36تا  1قید و شرط خود است )با دامنه نمرات پذیرش بی
، 95، 90، 93، 92، 94، 1، 7، 0، 9هایها  )عبارتدیگر عبارت

ای که گونهشوند بهگذاری میصورت معکوس نمره( به24و  91
همسانی درونی  تر نشانگر پذیرش مشروط خود است.نمره پایین

نتایج حاصل از این پرسشنامه با استفاده از الفای و میزان دقت 
شده که نشانددهنده سطح  قابل قبولی از گزارش 72/4کرونباخ 

پایایی این پرسشنامه در ایران نیز با . [38]استپایایی درونی 
و با استفاده از شاخص ضریب  68/4گیری از همین روش، بهره

  .[31]ه دست آمدب 63/4براون -پایایی دو نیمه کردن اسپیرمن
 

 سرزندگی ذهنی مقیاس

باتوجه به نظریه انگیزشی  [24]( 9117رایان و فردریک )
گری دسی و رایان این مقیاس را طراحی کردند. در خودتعیین

مندی از این مقیاس، سطح انرژی و اشتیاق افراد به منظور بهره
ای درجهزندگی و داشتن عملکرد بهینه در قالب طیف هفت

در مورد »( تا 9« )در مورد من اصالً درست نیست»از لیکرت 
ها شود و دامنه نمرهگذاری می( نمره7« )من کامالً درست است

صورت معکوس به 2است. در این مقیاس، عبارت  35تا  7بین 
شود و نمرات باالتر در هر مقیاس بیانگر گذاری مینمره

 6و پوپهکوآلی، هال سرزندگی ذهنی باالتر است و بالعکس. 
گزارش  85/4ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را  [04](2424)

نیز در [ 09] رشوانلو، کرامتی، کارشکی و ترکمنیاند. تنهای کرده
ضریب آلفای کرونباخ پایایی این مقیاس را بر مبنای  9317سال 

  گزارش کردند. 85/4و 88/4و ضریب دو نیمه کردن به ترتیب 
 

 شناختیازهای بنیادین رواناستاندارد نیپرسشنامه 

و دسی وسط رایان شناختی روا تپرسشنامه نیازهای بنیادی روان
شناختی به منظور سنجش نیازهای بنیادی روان [9](2444)

سوال می  29طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 
-های خودمختاری، شایستگی و ارتباط را در بر میباشد و مؤلفه

ای با سواالتی مانند درجه 5ساس طیف لیکرت گیرد که بر ا
که چطور  کنم برای تصمیم درخصوص این احساس می)

نیازهای سنجش  خواهم زندگی را بگذرانم آزاد هستم( به می
شیوه نمره گذاری در مورد پردازد.  بنیادی روانشناختی می

معکوس است.  24، 91، 98،  96، 95، 99، 7، 0، 3عبارات  
های امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویهبرای محاسبه 

شوند. به منظور محاسبه مربوط به آن زیرمقیاس با هم جمع می
های پرسشنامه با هم جمع امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه

خواهد بود.  907تا  29شوند. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین می
-ر باشد، نشانهر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشت

شناختی خواهد بود و دهنده میزان بیشتر نیازهای بنیادی روان
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بالعکس. ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن روی مادر، پدر، 
%، 12%، 12شریک رمانتیک و دوستان آزمودنی ها به ترتیب 

در ایران این مقیاس در . [02]استگزارش شده  12% و 12
رانی اجرا شده و از روایی و های مدیران و دانشجویان اینمونه

% تا 70که آلفای بین طوریپایایی مطلوبی برخوردار است؛ به
  .[03]است% در نوسان 71

 

گیری بینی )تجدیدنظرشدة جهت پرسشنامة خوش

 7(LOT-R) ی(زندگ

بینی و  افراد )خوشبینی گرایشی  به منظور سنجش خوش
امه را برای این پرسشن 2495در سال  8یر و کارورشی بدبینی(،

افراد سنین نوجوانی و باالتر طراحی کردند تا بدین وسیله 
بینی و انتظارات فرد از آینده را مورد ارزیابی قرار دهند  خوش

این نسخۀ تجدیدنظرشده که از آزمون اصلی خالصه تر  .[00]
 3بینی،  ماده درباره خوش 3گیرد که گویه را دربرمی 94است؛ 

ماده پرکننده )ماده هایی از یک آزمون  0ماده درباره بدبینی و 
که سنجش آنها هدف اصلی آزمون نیست ولی به منظور این که 

کننده نسبت به ماده های اصلی آزمون حساس نشود، به شرکت
 4دامنۀ نمرات این آزمون بین  .[05]کار برده می شود( می باشد 

کامالً »ای از درجه 5در طیف  شود کهرا شامل می 20تا 
گیرد. مورد سنجش قرار می« 9کامالً مخالفم=»تا « 5وافقم=م

سازندگان پرسشنامه روایی این پرسشنامه را از طریق تحلیل 
عاملی اکتشافی و تأییدی، تأیید کردند و پایایی پرسشنامه را نیز 

و از طریق بازآزمایی بعد از چهار  78/4با محاسبه آلفای کرونباخ 
و پس از  56/4، بعد از دو سال 64/4، بعد از یک سال 68/4ماه 

  .[06]دست آوردند به 68/4چهار سال 
 

 9شناختی ریف مقیاس بهزیستی روان

شناختی ریف، سوالی( مقیاس بهزیستی روان 98نسخه کوتاه )
مورد  2442( طراحی و در سال 9181در سال ) یفتوسط ر

عامل  6تجدید نظر قرار گرفته است. این نسخه، مشتمل بر 
و  0، 9های ، عامل استقالل؛ سؤال98و  92، 1های سؤالاست. 

، عامل رشد 97و  95، 7های عامل تسلط بر محیط؛ سؤال
، عامل ارتباط مثبت با دیگران؛ 93و  99، 3های شخصی؛ سؤال

های ، عامل هدفمندی در زندگی و سؤال96و  90، 5های سؤال
 6ت این سنجد. مجموع نمرا، عامل پذیرش خود را می94و 8، 2

-شناختی محاسبه میعنوان نمره کلی بهزیستی روانعامل به

خودسنجی است که در یک پیوستار  این آزمون نوعی ابزار .شود
)یک تا شش(  "کامال مخالفم"تا  "کامال موافقم"ای از درجه 6

-دهنده بهزیستی روانشود که نمره باالتر، نشانپاسخ داده می

صورت سوال به 94سؤاالت، شناختی بهتراست. از بین کل 

شود. گذاری میشکل معکوس نمرهسوال به 8مستقیم و 
شناختی ریف با همبستگی نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان

 .[08، 07]در نوسان بوده است  81/4تا  7/4مقیاس اصلی از 
 

 ها یافته
در بخش تحلیل، ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به بررسی نمونه 

لعه پرداخته شد و سپس، با توجه به هدف پژوهش مبنی موردمطا
ی بر روانشناخت یستیبینی و بهز خوشپذیری بینیبر بررسی پیش

خود و  رشیپذگری  با میانجی یروانشناخت یازهایناساس 
ی از تحلیل معادالت ساختاری بهره گرفته شد. در ذهن یسرزندگ

 های توصیفی مشخص شد که در ارتباط بابررسی شاخص
( بود. 7/54نفر مرد ) 298درصد( و  3/01نفر زن ) 292جنسیت، 

نفر  926درصد(،  9/25نفر بیکار ) 948در ارتباط با اشتغال، 
درصد( و  7/27نفر دارای شغل آزاد ) 991درصد(،  3/21کارمند )

درصد(. در ارتباط با سطح  1/97نفر فرهنگی بودند ) 77
نفر  52درصد(،  3/92نفر دانشجوی کاردانی ) 53تحصیالت، 

نفر دانشجوی دانشجوی کارشناسی  60درصد(،  9/92کاردانی )
نفر  57درصد(،  6/99نفر کارشناسی ) 54درصد(،  1/90)

نفر کارشناسی  07درصد(،  3/93دانشجوی کارشناسی ارشد )
درصد( و  2/99نفر دانشجوی دکتری ) 08درصد(،  1/94ارشد )

درصد(. همچنین،  7/93نفر دارای مدرک دکتری بودند ) 51
شناختی، پذیرش خود، میانگین متغیرهای پژوهشیِ نیازهای روان

شناختی به ترتیب  بینی و بهزیستی روان سرزندگی ذهنی، خوش
و میزان  96/83و  36/38، 26/30، 78/947، 76/999برابر با 
، 25/7، 61/93، 78/95ها به ترتیب برابر با معیار آن انحراف

های فرضبه شد. همچنین، بررسی پیشمحاس 74/94و  95/5
تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که در بررسی نرمال بودن، 

اسمیرینوف به ترتیب برای -میزان آماره آزمون کالموگروف
شناختی، پذیرش خود، سرزندگی ذهنی، متغیرهای نیازهای روان

، 980/4، 999/4شناختی برابر با  بینی و بهزیستی روان خوش
، 48/4، 55/4در سطح معناداری  933/4و  927/4، 483/4
ها تایید قابل قبول بود و نرمال بودن داده  39/4و  37/4، 85/4

های استانداردشده، های پرت بر اساس ماندهشد. در بررسی داده
فرض تایید شد و هیچ این پیش  94کوک  و لورژهای فاصله

بود. همچنین، در انحراف معیار ن 3ای در محدوده باالتر از داده
 و 99بینی، نتایج ضرایب تحملبررسی همخطی متغیرهای پیش

بینی و بهزیستی  بینی خوشدر مدل پیش 92ضرایب تورم
شناختی به ترتیب برای متغیرهای نیازهای بنیادین روانی،  روان

 99/9(، 71/4) 25/9پذیرش خود و سرزندگی ذهنی برابر با 
خطی برآورده شد. عدم هم ( بود و فرض76/4) 39/9( و 81/4)

های توصیفی، با استفاده از تحلیل پس از بررسی شاخص
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-معادالت ساختاری به برازش مدل ساختاری و بررسی فرضیه

 های پژوهش پرداخته شد. 
 

 
بر اساس   یروانشناخت یستیبینی و بهز مدل خوش نیتدو :2 شکل

 یذهن یزندگخود و سر رشیپذ گری یانجیبا م یروان نیادیبن یازهاین
 استاندارد بیدر حالت ضرا

 
ی بر روانشناخت یستیبینی و بهز خوش، مدل 2بر اساس شکل 

خود و  رشیذگری پبا میانجی یروانشناخت یازهایناساس 
نشان داده شده است. بر این اساس، بررسی  یذهن یسرزندگ

-دهد که نیازهای بنیادین روانضرایب مسیر استاندارد نشان می

، 34/4، 39/4طور مستقیم دارای تأثیری به میزان  شناختی به 
بینی، بهزیستی روانشناختی  بر پذیرش خود، خوش 08/4و  04/4

و سرزندگی ذهنی است. همچنین، متغیر میانجی پذیرش خود به 
بینی  بر خوش 57/4و  58/4طور مستقیم دارای تأثیری به میزان  

یر استاندارد و بهزیستی روانشناختی بود. در نهایت، ضزیب مس
بینی و بهزیستی  مستقیم متغیر میانجی سرزندگی ذهنی بر خوش

محاسبه شد. همچنین، بار  44/4و  90/4روانشناختی برابر با 
-های مورداستفاده برای اندازه های پرسشنامه عاملی تمام گویه

بود و از  3/4گیری متغیرهای موردمطالعه در سطحی باالتر از 
  .[01]تائید گردید هااین رو، اعتبار آن

 

 
بر اساس  یروانشناخت یستیبینی و بهز مدل خوش نیتدو: 3 شکل

 یذهن یخود و سرزندگ رشیپذ یگریانجیبا م یروان نیادیبن یازهاین
 یمعنادار بیدر حالت ضرا

 

شده روابط مین متغیرهای محاسبه t، مقدار 3بر اساس شکل 
رابطه مستقیم نیازهای  tپژوهش ارائه شد. بر این اساس، مقدار 

بینی، بهزیستی  شناختی با پذیرش خود، خوشبنیادین روان
و  93/5، 62/0، 91/5روانشناختی و سرزندگی ذهنی برابر با 

رابطه متغیر میانجی پذیرش خود  tبود. همچنین، مقدار  22/6
بود. در  74/5و  44/7بینی و بهزیستی روانشناختی برابر با  خوش

رابطه متغیر میانجی سرزندگی ذهنی با  tنهایت، مقدار 
 -42/4و  04/2بینی و بهزیستی روانشناختی برابر با  خوش

آمده  دست به t که مقدار محاسبه شد. افزون بر این، با توجه به این
های مورداستفاده برای های مربوط به پرسشنامهبرای تمام گویه

ی  بود، همه 16/9گیری متغیرهای موردمطالعه باالتر از اندازه
ها از اعتبار الزم برای حضور در پرسشنامه برخوردار هستند. گویه

های برازش  پس از بررسی روابط میان متغیرها، در ادامه، شاخص
های پژوهش شود و سپس به بررسی فرضیهمدل بررسی می

، میزان 93های برازش مدل اقدام خواهد شد. در ارتباط با شاخص
برابر با  90ات خطاهای تخمینشاخص ریشه میانگین مربع

است،  9/4محاسبه شد که با توجه به این که کمتر از  482/4
های برازندگی مدل تائید گردید. همچنین، یکی دیگر از شاخص

دو بر درجه آزادی است که اگر برازش مهم نتیجه تقسیم خی
گردد و در این پژوهش برابر  باشد، برازش تائید می 5تر از پایین

هایی مانند  محاسبه گشت. افزون بر این، اگر شاخص 87/3با 
، برازش تطبیقی 96، برازش تطبیقی95برازش استاندارد

 1/4باالتر یا مساوی  98و شاخص برازش افزایشی 97شده نرمال
که در   شود. به سبب اینمحاسبه شوند، برازندگی مدل تائید می

و  19/4، 12/4، 12/4ها به ترتیب برابر با این مدل، این شاخص
شد، برازش مدل تائید گردید. در ادامه،  محاسبه  14/4

 اند.   شده های پژوهشی به صورت جداگانه بررسی فرضیه
بررسی فرضیه نخست پژوهش نشان داد که چون نیازهای  

شناختی دارای ضریب مسیر استاندارد مثبت و بنیادین روان
( 91/5برابر با  t بر پذیرش خود )با مقدار 39/4معنادار به میزان 

با  58/4ای معنادار به میزان و پذیرش خود دارای رابطه
(، پس رابطه غیرمستقیم 44/7برابر با  tبینی بود )با مقدار  خوش

بینی با میانجی پذیرش  شناختی و خوشنیازهای بنیادین روان
خود مورد تأیید قرار گرفت. از سویی، ضریب مسیر استاندارد 

بینی به میزان  شناختی بر خوشنیادین روانمستقیم نیازهای ب
ترتیب، فرضیه (. بدین62/0برابر با  tتایید گردید )با مقدار  34/4

 نخست پژوهش مورد پذیرش قرار گرفت.  
بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که چون نیازهای بنیادین 

شناختی دارای ضریب مسیر استاندارد مثبت و معنادار به روان
( و 22/6برابر با  tبر سرزندگی ذهنی )با مقدار  08/4میزان 

با  90/4ای معنادار به میزان سرزندگی ذهنی دارای رابطه
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(، پس رابطه غیرمستقیم 90/2برابر با  tبینی بود )با مقدار  خوش
بینی با میانجی سرزندگی  شناختی و خوشنیازهای بنیادین روان

ندارد مستقیم ذهنی تأیید شد. از سویی، ضریب مسیر استا
تایید  34/4بینی به میزان  شناختی بر خوش نیازهای بنیادین روان

ترتیب، فرضیه دوم (. بدین62/0برابر با  tگردید )با مقدار 
 پژوهش تائید گردید. 

بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که چون نیازهای بنیادین 
به شناختی دارای ضریب مسیر استاندارد مثبت و معنادار روان

( و پذیرش 91/5برابر با  tبر پذیرش خود )با مقدار  39/4میزان 
با بهزیستی  57/4ای معنادار به میزان خود دارای رابطه

(، پس رابطه 74/5برابر با  tشناختی بود )با مقدار  روان
شناختی و بهزیستی غیرمستقیم نیازهای بنیادین روان

د قرار گرفت. از شناختی با میانجی پذیرش خود مورد تأیی روان
-سویی، ضریب مسیر استاندارد مستقیم نیازهای بنیادین روان

تایید گردید )با  04/4شناختی به میزان  شناختی بر بهزیستی روان
ترتیب، فرضیه سوم پژوهش مورد (. بدین93/5برابر با  tمقدار 

 پذیرش قرار گرفت. 
 بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که نیازهای بنیادین

شناختی دارای ضریب مسیر استاندارد مثبت و معنادار به روان
( و 22/6برابر با  tبر سرزندگی ذهنی )با مقدار  08/4میزان 

با  44/4ای غیرمعنادار به میزان سرزندگی ذهنی دارای رابطه
(، پس رابطه -42/4برابر با  tشناختی بود )با مقدار  بهزیستی روان

شناختی و بهزیستی روان غیرمستقیم نیازهای بنیادین
شناختی با میانجی سرزندگی ذهنی رد شد. بر این اساس،  روان

 فرضیه چهارم پژوهش مورد پذیرش واقع نشد. 
 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پذیرش خود و سرزندگی 

بینی و  شناختی بر خوش  ذهنی در رابطه نیازهای بنیادین روان
 9049اختی دانشجویان شهر تهران در سال شن بهزیستی روان

یه نیازهای بنیادین انجام شد. پژوهش حاضر براساس نظر
شناختی را با  ارتباط میان نیازهای بنیادین روانشناختی،  روان

گر پذیرش  بینی و نقش میانجی شناختی و خوش بهزیستی روان
خود و سرزندگی ذهنی در دانشجویان را مورد بررسی قرار داد. 

ر ابتدا نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت میان نیازهای د
شناختی با  روان  بینی و بهزیستی شناختی و خوش بنیادین روان

گری پذیرش خود  وجود دارد. در رابطه با نتایج به دست  میانجی
آمده، پژوهشی صورت نگرفته است. در تبیین این نتایج، ادبیات 

ش دیگران است. پذیرش خود پذیرش شامل پذیرش خود و پذیر
به عنوان درجه تصویب و تایید و ارزشی که شخص برای خود 

کند یا قضاوتی که فرد درباره ارزش خود دارد،  احساس می

براین اساس، فرد به سمت  [54]پادزهری برای عزت نفس است
تغییر حالت به سمت مثبت بودن، انعطاف پذیر بودن و 

امر سبب افزایش تصور مثبت کند و این  نگری حرکت می مثبت
از خود و احساس عشق و ارزشمندی و انجام کارهای مثبت 

مطابق با نظریه راجرز، میزان سازگاری  .[59]رود   می
ها با  شناختی افراد، حاصل همخوانی خودپنداره آن روان

توانند خود، دیگران و رویدادهای  تجاربشان است. افراد سالم، می
ستند، درک کنند، در مسیر خودشکوفایی گونه که ه محیط را آن

تواند به معنی  خودمختاری می. [52]و رشد خود حرکت کنند
آزادی فرد در هدف گزینی یا حفظ مسئولیت در داشتن احساس 
کنترل باشد. از این رو خودمختاری، تجربه انتخاب در شروع 

های  رفتار، ادامه دادن، تنظیم آن و تجربه ارتباط میان فعالیت
دهد که  ها و اهداف فردی است و زمانی رخ می و ارزش شخص

کند مسبب رفتارهای خود است و در  فرد احساس می
از این رو . [92]های خود احساس اراده داشته باشد انتخاب

افرادی که برای خود ارزش قائل هستند، در زندگی شادترند و از 
 شناختی و نشاط زندگی رضایت بیشتری دارند. بهزیستی روان

تر باشد، او نگاه  یابد. هرچه این نگرش مثبت ها افزایش می آن
های زندگی دارد و در نتیجه احساس  تری در موقعیت مثبت

بینی بیشتری در  مثبتی درباره گذشته، حال و آینده و خوش
 .[53]زندگی دارد

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت میان نیازهای 
گری سرزندگی  بینی با میانجی خوش شناختی و بنیادین روان

هایی چون  ذهنی وجود دارد. نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش
، [99](2499مک و همکاران ) ،[92](9316زاده ) عرب

همسو است. بر اساس نتایج [ 94] (2499میالوسکی و کوستنر )
اگر  ،[24](9117پژوهش رایان و فردریک )به دست آمده در 

شناختی  ی قرار گیرند که نیازهای بنیادین روانافراد در شرایط
شود یا  ها حفظ می ها برآورده شود، سرزندگی ذهنی آن آن

یابد. خودمختاری و ارتباط با دیگران به تقویت  افزایش می
شود و در نهایت این فرایند  شایستگی و خودپنداره افراد منجر می

داشت و به سطوح باالیی از سرزندگی ذهنی را به همراه خواهد 
یابد زیرا سرزندگی  بینی در زندگی افراد افزایش می تبع آن خوش

سه نیاز  .[92]ذهنی احساس سرحال بودن و پرانرژی بودن است
شناختی مهم یعنی خودمختاری، شایستگی و  بنیادین روان

توانایی ارتباط به هم وابسته هستند. احساس خودمختاری در 
شود و شایستگی،  تگی میانجام تکالیف باعث افزایش شایس

اعتماد الزم برای احساس پذیرش و وابسته بودن به محیط ایجاد 
کند. در صورتی که این نیازها برآورده شوند، احساس اعتماد  می

گیرد و موجب  به خود و خودارزشمندی در افراد شکل می
با این  .[55، 50]شود  بینی در افراد می سرزندگی ذهنی و خوش
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شناختی و بهزیستی با  های بنیادین روانحال میان نیاز
گری سرزندگی ذهنی ارتباط یافت نشد. در تبیین این  میانجی

توان به این نکته اشاره کرد که اساس یک زندگی  نتیجه می
عملکرد افراد در کسب  و [56]براساس بهزیستی بهینه 91خوب

آن تواند به شرایطی که خانواده افراد  شرایط متناسب با نیازها می
گری نیازهای اساسی و سایر متغیرهای  را براساس میانجی

 .[57]ها داشته باشد، مرتبط دانست شخصیتی و محیطی برای آن
گری، سه نیاز بنیادین  در مجموع طبق نظریه خودتعیین

شناختی برای  شناختی، زیربنای رفتار است. این سه نیاز روان روان
گیری هدف، اساسی و درک و شناخت چرایی و چگونگی رفتار و پی

بینی،  ضروری است. از این رو ارضای این سه نیاز به خوش
ترین  شود. مهم شناختی در دانشجویان منتهی می روان بهزیستی

محدودیت پژوهش حاضر استفاده از نمونه در دسترس بود و 
کند. پیشنهاد  ها را محدود می پذیری یافته همین موضوع تعمیم

های سنی مختلف را با استفاده  ی، گروههای آت شود در پژوهش می
های احتمالی موثر در  از ابزارهایی چون مصاحبه و دیگر شاخص

 بینی دانشجویان را بررسی کنند. شناختی و خوش بهزیستی روان
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