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 Background and Purpose: Considering the importance of students’ well-being and the study of 

variables affecting it, the present study aimed to investigate the mediating effect of self-efficacy on 

the relationship between basic psychological needs gratification and students’ psychological well-

being. 

Method: The method of this research was descriptive-correlational. The statistical population of the 

study included all female junior high school students in the second district of Hamedan in the 

academic year 2019-2020 (N = 1200). The statistical sample of this study was selected using Two-

stage cluster random sampling method with 302. For data collection, Basic Needs Gratification 

(Haftlang et.al, 2015), Psychological Well-being (Ryff & Keyes, 1989) and General Self-efficacy 

(Sherer and Maddux, 1982) questionnaires were used. The collected data were also analyzed using 

AMOS structural equations. 

Results: The results of data analysis showed that the gratification of basic psychological needs and 

self-efficacy explain 63% of the variance of psychological well-being. Gratification of basic 

psychological needs explains 39% of the variance in self-efficacy. In addition, self-efficacy has a 

positive and significant effect on adolescent psychological well-being (p <0.001) and self-efficacy in 

the relationship between basic needs and psychological well-being of adolescents has a positive 

mediating role. And has significance (p <0.001). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that the psychological well-

being model of adolescents has a good fit based on the gratification of basic psychological needswith 

self-efficacy mediation. The results of this study also showed that self-efficacy has an important role 

in satisfying the basic psychological needs and psychological well-being of students; therefore, 

satisfying the basic needs of students leads to increasing their self-efficacy and ultimately can be very 

effective in increasing the psychological well-being of students. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Adolescence is a period of biological, social, and 

emotional changes. It is also a critical period whose 

consequences affect a person’s whole life (2). The 

roots of depression, social functioning, self-efficacy 

feelings, and even suicide ideation lie in adolescence 

years. One of the possible ways to prevent these 

disorders is to pay attention to the psychological 

well-being of adolescents (1). Many factors can 

predict students’ psychological well-being; one is 

basic needs gratification. Basic psychological needs 

gratification is a mechanism that leads to balance in 

all aspects of a person’s life (3). 
Another factor that is both related to psychological 

well-being and can mediate the relationship between 

basic psychological need gratification and 

psychological well-being, is the self-efficacy variable. 

Self-efficacy refers to the belief in one’s ability to learn 

and perform at a certain level (6). The relationship 

between psychological well-being and basic 

psychological needs gratification has been reported 

positively in a study by Chang et al. (5). In their 

research, Borg and Barlow (10) also a positive and 

significant relationship between self-efficacy and 

psychological well-being. Also, Eghdami and Yousefi 

(19) reported a positive relationship between basic 

psychological needs and academic conflict mediated 

by self-efficacy. But, the results of a study by Lu et al. 

(20) indicated that there is an inverse relationship 

between basic psychological need gratification and 

depression symptoms and mental health. Therefore, 

this study aims to provide a model for predicting 

adolescents’ well-being that can largely predict their 

psychological well-being. 

Method   
The present research was a descriptive correlational 

study. The statistical population of the present study 

was all female adolescents in the junior high school 

in the second district of Hamadan in the academic 

year 2019-2020, of which 400 were selected as a 

sample using two-stage cluster sampling. After 

removing distorted questionnaires and outlier data, 

in the final analysis, 302 questionnaires were used. 

The mean and standard deviation of the age of the 

experimental group was 14.07±1.54, and most of the 

students were in the junior high school second grade. 

The instruments of the study were: 1. the Glasser’s 

questionnaire of basic psychological needs (Quoted 

in 22). It has 35 questions for five basic needs, 
including the need for survival, belonging, power, 

freedom, and fun (22); 2. the General self-efficacy 

questionnaire developed by Sherer and Maddux (25); 

3. Ryff and Keyes (28) have developed the well-being 

questionnaire questionnaire. It has 18 questions and 

includes six components of self-acceptance, positive 

relations, autonomy, environmental mastery, purpose 

in life, and personal growth. It is safe to say that the 

validated versions of all three questionnaires have 

been studied and implemented in Iran. Pearson 

correlation test, confirmatory factor analysis, and 

structural equation test in the SPSS-26 and the 

AMOS were used for data analysis. 

Results 

Results indicated that the correlation coefficient of 

psychological well-being and basic psychological 

needs gratification (r=0.51) and self-efficacy 

(r=0.65) is positive and significant at the level of 

0.01. Mardia’s normalized multivariate kurtosis 

value was used to evaluate multivariate normality. In 

the present study, it was 4.865. So, the multivariate 

normality was confirmed. 

According to Fig.1, basic psychological needs 

gratification and self-efficacy explains 63% of the 

variance of psychological well-being. Basic 

psychological needs gratification explains 39% of 

the variance of self-efficacy.
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Fig1. Tested research model 

 

 

Table1. The results of the direct effects 

Result 
Level of 

significance 

t-

statistics 

Standard 

estimation error 

Path 

coefficient 

Type of 

effect 

Dependent 

variable 

Independent 

variable 

Hypothesis 

confirmed 
0.011 2.547 0.044 0.194 Direct 

Psychological 

well-being 

Basic needs 

gratification 

Hypothesis 

confirmed 
0.001 6.813 0.046 0.627 Direct Self-efficacy 

Basic needs 

gratification 

Hypothesis 

confirmed 
0.001 6.655 0.116 0.657 Direct 

Psychological 

well-being 
Self-efficacy 

 

According to Table 1, the path coefficient (0.19) and    

t-statistics (2.547), it is noticeable that at the 95% 

confidence level, basic psychological needs 

gratification has a positive and significant effect on 

adolescents’ psychological well-being. Considering 

path coefficient (0.63) and t-statistics (6.813), it may 

be said that at the 99% confidence level, basic 

psychological needs gratification has a positive and 

significant effect on adolescents’ self-efficacy. Also, 

considering path coefficient (0.66) and t-statistics 

(6.655), it can be stated that at the 99% confidence 

level, self-efficacy has a significant and positive effect 

on adolescents’ psychological well-being.  

One feature of structural equations is the study of the 

indirect effects of variables on each other. Table 2 

indicates the results of the indirect effects, using the 

Preacher and Hayes method (31). 

 
 

 

 

 

 

Basic Psychological 

needs gratification 

 

Psychological 

well-being 

Self-efficacy 

 

Need for fun 

Need for power 

Need for freedom  

Need for belonging 

Need to survive 

Autonomy 

Environmental mastery 

Purpose in life 

Personal growth 

Positive relations 

Self-acceptance 

Initiation  Expand the effort to complete Facing adversity 

0.57 

0.77 

0.67 

0.77 

0.62 

0.19 

0.63 

0.66 0.63 

0.86 
0.80 

0.59 

0.70 

0.66 

0.66 

0.67 

0.67 

0.68 

0.49 

0.47 

0.44 

0.43 

0.44 

0.46 

0.35 0.65 0.35 

0.32 

0.59 

0.45 

0.59 

0.39 0.39 
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Table 2. Results of the indirect effect of basic needs gratification on adolescents’ psychological well-being through self-efficacy 

High limit Low limit 
Level of 

significance 

z- 

statistics 

Standard 

error 
Bias Boot Data Path 

0.2569 0.1445 <0.001 7.515 0.0261 0.0000 0.1965 0.1965 
Basic needs gratification→ Self-

efficacy→ psychological well-being 

 

It can be stated that at the 99% confidence level, 

and the number of bootstrap resampling (5000), self-

efficacy has a mediating role in the relationship 

between basic needs gratification and adolescent's 

psychological well-being, according to table 2, the 

indirect path coefficient between basic needs 

gratification and psychological well-being with 

mediating role of self-efficacy (0.1965) and Z-

statistics (7.515). 

 

Conclusion 

The present study aimed to investigate the mediating 

effect of self-efficacy in the relationship between 

basic psychological needs gratification and 

psychological well-being in female students. The 

findings indicated that the model of adolescents’ 

psychological well-being based on the basic 

psychological need gratification with the mediation 

of the self-efficacy has a good fit. These results are 

consistent with the findings of Chang et al. (5) that 

there is a relationship between basic needs 

gratification and self-efficacy. Also, the results of a 

study by Borg and Barlow (10) have shown that self-

efficacy is associated with personal management and 

control, psychological well-being, and adolescents’ 

adjustments in the family and it can increase one’s 

psychological well-being. This result also is in line 

with the results of the studies of Eghdami and 

Yousefi (19). They confirmed the relationship 

between basic needs and self-efficacy. 

To explain this result, it can be argued that 

according to the choice theory, the five basic human 

needs have been emphasized that these needs are 

innate in all people and are necessary for the well-

being of individuals. These needs are required for 

dealing with the environment, developing skills and, 

growing healthily (4). The basic needs of human 

beings must be satisfied from an external source, 

which is the environment. Since psychological well-

being is a way of adapting to the world, it is believed 

that basic needs gratification can play a critical role 

in promoting human relations with their society. 

Also, it should note that the more attention paid to 

the basic needs of adolescents, the higher their 

quality of life, individually and socially, which can 

have a positive effect on their psychological aspects.  

Limitations of this study include the dropout of 

participants and challenges of conducting the study 

due to the coronavirus diseases-19 (COVID-19) 

pandemic. We suggest that the present study will be 

repeating after the end of the pandemic of COVID-

19 in other age groups with larger sample sizes. 
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 22/11/1311دریافت شده: 

 11/23/1822پذیرفته شده: 

 31/23/1822منتشر شده: 

آموزان و بررسی متغیرهای مؤثر بر آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شناختی دانشبا توجه به اهمیت بهزیستی روان زمینه و هدف: 

 انجام شده است.آموزان شناختی با بهزیستی روانی دانشمیانجی خودکارآمدپنداری در رابطه ارضای نیازهای اساسی روان

آموزان دختر دوره یکم متوسطه ناحیه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش نوع همبستگی روش این پژوهش، توصیفی از روش:

ای گیری تصادفی خوشهنمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه (.1222دند )تعداد: بو 1314-11دو شهر همدان در سال تحصیلی 

شناختی هفت لنگ و ی اساسی روانهازنیای ضاهای ارنامهرسشاز پها دادهانتخاب شد. برای گردآوری نفر  322ای و به تعداد دومرحله

( استفاده شد. برای 1142شرر و مادوکس )و خودکارآمدپنداری عمومی ،(1111شناختی ریف و کیس )(، بهزیستی روان1318همکاران )

 افزار ایموس استفاده شد.ها از روش معادلات ساختاری با نرمتحلیل داده

واریانس بهزیستی  از درصد 13خودکارآمدپنداری شناختی و ارضای نیازهای اساسی روانها نشان داد که نتایج حاصل از تحلیل داده ها:یافته

کند و علاوه بر این، درصد واریانس خودکارآمدپنداری را تبیین می 31شناختی کنند. ارضای نیازهای اساسی روانشناختی را تبیین میروان

(. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ارضای p < 221/2شناختی نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد )اری بر بهزیستی روانخودکارآمدپند

 (.p < 221/2)آموزان تأثیر غیرمستقیم دارد شناختی دانششناختی از طریق خودکارآمدپنداری بر بهزیستی رواننیازهای اساسی روان

شناختی نوجوانان بر اساس ارضای نیازهای گیری کرد که مدل بهزیستی روانتوان نتیجههای این مطالعه میهبر اساس یافت گیری:نتیجه

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که  گری خودکارآمدپنداری از برازش مطلوبی برخوردار است.شناختی با میانجیاساسی روان

آموزان، نقش مهمی دارد؛ بنابراین ارضای شناختی دانششناختی و بهزیستی روانروانخودکارآمدپنداری در رابطه ارضای نیازهای اساسی 

آموزان دانش شناختیتواند در افزایش بهزیستی روانمینتیجه آموزان به افزایش خودکارآمدپنداری آنها منجر شده و در نیازهای اساسی دانش

 بسیار مؤثر باشد.
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 مقدمه
ساایار ب کودکی و بزرگسااالی دوره تحول روانی افراد، بین دوره در چرخه

(. 1کنااد )مهم نوجوانی قرار دارد کااه کودک را از بزرگسااااال جاادا می

دوره تغییرات آشااکار شااناختی، زیسااتی، اجتماعی و عاطفی و نوجوانی 

 و جنسی جسمانی،ای بحرانی از لحاظ شاناختی، احساسی، همچنین دوره

شود. اثرات دوره زندگی و آینده فرد دیده می یامد آن در طاسات که پی

افراد و جامعه بسیار  1شناختیدوران نوجوانی در زندگی و بهزیساتی روان

شااود و از توجه اساات؛ زیرا رفتار بزرگسااالان در نوجوانی تثبیت می قابل

بیشااتر مشااکلات ساالامت روان در ساانین نوجوانی و ابتدای  ،سااوی دیگر

در این سنین است که بسیاری از نیازهای افراد (. 2گیرد )جوانی شکل می

تواند به افزایش مشکلات سلامت و عدم ارضای آنها می شوندآشاکار می

عنوان خوراک درونی و  روانی در نوجوانااان منجر شاااود. نیااازهااا بااه

شاااناختی و شاااوند که برای نمو و دوام روانمی شاااناختی شاااناختهروان

 2اختیشنبهزیستی و انسجام ضروری هستند. ارضای نیازهای اساسی روان

شااود مکانیزمی اساات که به تعادل در تمامی جوانز زندگی فرد منجر می

. مرتبط دانساات 3توان با توجه به تئوری انتخاب(. ارضااای نیازها را می3)

ها و تئوری انتخااب در مورد انتخاابع موضاااودر یا  تعریف سااااده، 

ساات. بر اساااس این تئوری تمامی آنچه ما ا چگونگی و چرائی انجام آنها

ی  رفتار اساات و نیز اینکه همه رفتارها عمدی بوده و از  ،دهیمانجام می

این اساااس ارضااای نیازهای اساااساای  (. بر8شااوند )درون ما برانگیخته می

صاااورتی که در به شاااود؛ افراد منجر 8تواناد باه خودکاارآمدپنداریمی

( رابطه بین ارضای نیازهای اساسی را با 1پژوهش چانگ، هوانگ و لین )

 مثبت ارزیابی شده است.  ،خودکارآمدپنداری

باااورهااای افراد دربااارا تواناایی خود منظور از خودکاارآماادپنااداری 

(. 1یااادگایاری و عامالاکارد در ساااطا  مشاااخ  اسااااات )باااره در

مفهومی اسات که از ی  نظریۀ گسترده به نام نظریۀ خودکارآمدپنداری 

اسااتخراش شااده اساات که بر طبق آن پیشاارفت آدمی  1شااناختی اجتماعی

هااای درونی همچون و ویژگی ،متااأثر از رفتااار خود، شااارایط محیطی

تافاکارات و باااورهااای خاود اوسااااات. نااوجااوانااانی کااه احسااااااس 

ها هحکمی در حیطتوانند خودباوری نسبتاً ممی ،خودکارآمدپنداری دارند

                                                           
1. Psychological well-being 

2. Basic psychological needs grafiticaton 

3. Choice theory 

های عملکردی خاصاای داشااته باشااد. در های مختلف یا موقعیتو دامنه

نتیجاه نوجواناان باا خودکاارآمادپناداری بالا و عملکرد بهتر در زندگی، 

احسااااااس  (.7باهازیساااتای روانای بااالاااتاری نایز خواهنااد داشااااات )

های ضاااعیف ، پاسااا 1خودکارآمدپنداری پایین با افزایش فشاااار روانی

وط به های مربرد و رنج و انگیزه کمتر برای پیگیری برناامهنسااابات باه د

 تواند نقش مؤثری در بهزیسااتیدر نتیجه می و تندرسااتی همبسااته اساات

(. بر اسااااس تئوری انتخاب، زمانی که 4شاااناختی نوجوان ایفا کند )روان

نسااابت به او  احسااااس خودکارآمدپنداری ،فرد خود را عامل مؤثر بداند

عوامل بیرونی بداند، بیشااتر خواهد شااد. در مهار  تحت زمانی که خود را

صاااورتی کااه خودکااارآماادپنااداری فرد بااه دلیاال اینکااه خود را عاااماال 

یز شاااناختی او نافزایش یابد بهزیساااتی روان ،داندهای خویش میانتخاب

نتااایج  در این ارتباااط(. 1و  1گیرد )تحاات تااأثیر این افزایش قرار می

شاااان داده اسااات خودکاارآمادپنداری با ( ن12پژوهش بورگ و باارلو )

 شناختی فرد را افزایشتواند بهزیستی روانشاخصای، می مهارمدیریت و 

نمو  ءشناختی مبنای مهمی برای ارتقانیازهای اساسی روانساویی از  دهد.

دهند و ارضاااای این و مشاااارکت افراد در امور اجتماعی را تشاااکیل می

ط ختی و بروز رفتار مثبت توسشنانیازهای اسااسای موجز بهزیستی روان

چندبعدی است که از  یشناختی مفهوم(. بهزیستی روان11شود )افراد می

های شاااخصااایتی، هویت و تجربه طریق ترکیاز تنظیم هیجانی، ویژگی

های سااالامت و عملکرد ( و به دلیل اینکه جنبه12یابد )زندگی تحول می

مهم نیز شاااناختی و اجتماعی کند، به لحاظ روانریزی میاجتماعی را پی

 (.13است )

شااناختی، توانایی مشااارکت فعال در کار و تفری ، ایجاد بهزیسااتی روان

 های مثبت، گساااترش حسدار با دیگران، تجربه کردن هیجاناروابط معن

و  18خودپیروی و هدف زندگی و تجربه کردن احسااساات مثبت است )

ی ارزیاابی ا( بهزیساااتی باه معنا11شااای و لوکااس )از نظر دینر، اوی .(11

ا آن ر جامعهشاااناختی و عاطفی افراد از زندگی اسااات؛ یعنی آنچه افراد 

دانند. در واقع و رضااایت از زندگی می ،شاادن شااادی، صاال ، شااکوفا

هااای هااای شااااایع در پژوهششاااناااختی یکی از حوزهبهزیساااتی روان

4. Self-efficacy 

5. Social cognitive theory 

6. Mental pressure 
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، 3پذیرش خود، 2مو فردی، ن1خودپیرویاست و شامل روانشاناسای مثبت 

(. 17)است  1و روابط مثبت با دیگران ،1، تسلط بر محیط8زندگی هدفمند

های اخیر گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روان با استفاده از در سال

نظری و پژوهشای متفاوتی برای آورد ، روی7نگرنظریه روانشاناسای مثبت

هزیسااتی آنان ب اند. انتخاب کرده شااناختیتبیین و مطالعه بهزیسااتی روان

ن را در و آ کرده شناختی تلقیشناختی را معادل کارکرد مثبت روانروان

اند. این گروه سااازی کردهشااناختی مفهومقالز اصااطلاب بهزیسااتی روان

دانند، که معتقدند نداشاااتن بیماری را برای احسااااس سااالامت کافی نمی

تعامل کارآمد و مؤثر با  داشااتن احساااس رضااایت از زندگی، پیشاارفت،

و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشااارفت  ،جهان، انرژی و خلق مثبت

به دلیل اهمیت دوران نوجوانی،  (.8های فرد سالم است )مثبت از مشخصه

ورد یکی از مسائل م شناختی در این سنین هموارهتوجه به بهزیساتی روان

عدم توجه به اهمیت این  ؛ زیراتوجه بساایاری از پژوهشااگران بوده اساات

 جودوناپذیری را برای فرد و جامعه به تواند مشااکلات جبرانیوضااوع مم

شااناساای مثبت نیز افزایش احساااسااات مثبت از طریق آورد. هدف روان

شااناختی اساات که و بهزیسااتی روان ،افزایش شااادی، تعامل در زندگی

این اساااس  بر(. 14آموزان را ارتقا بخشااد )تواند کیفیت زندگی دانشمی

در  شااناختیرابطه بین بهزیسااتی روانی با ارضااای نیازهای اساااساای روان

همچنین اسااات.  ( مثبت گزارش شاااده1)چانگ، هوانگ و لین  مطاالعه

ی را شناخترابطه خودکارآمدپنداری با بهزیستی روان( 12بورگ و بارلو )

ای رابطاه بین نیازه( نیز 11) 4مثبات ارزیاابی کردناد. اقادامی و یوسااافی

گری تحصااایلی بااا واساااطااه مشاااارکااتشاااناااختی و اسااااسااای روان

انااد؛ امااا نتااایج پژوهش لو، را مثباات گزارش کرده خودکااارآماادپنااداری

شناختی با ( نشاان داد بین ارضای نیازهای اساسی روان22) 1اویساال و تئو

 .رابطه معکوسی وجود دارد ،های افسردگی و سلامت رواننشانه

 شناختی وخودکارآمدپنداری در بهزیستی روانبه دلیل اهمیت نقش 

دارند،  شناختیتأثیرپذیری که هر دو متغیر از ارضای نیازهای اساسی روان

عنوان ی  متغیر میانجی بین متغیرهای  توان خودکارآمدپنداری را بهمی

های انجام ی  از پژوهش پژوهش حاضر قرار داد و از آنجایی که در هیچ

شناختی بر اساس متغیرهای ارضای زیستی روانشده، مدلی جهت به

گری خودکارآمدپنداری انجام نشده است و نیازهای اساسی با میانجی

ها از آننگر و بعضی از گذشته هایشیوهها از بعضی از پژوهشهمچنین 

ین ا، بر این اساس در این پژوهش استفاده کردندتئوری انتخاب های شیوه

ها در بهزیستی کدام ی  از این دیدگاه موضوع بررسی شده است که

ضروری است که برای . در نتیجه آموزان مؤثر است؟شناختی دانشروان

زیادی  تا بتواند تا حدودکردمدلی را ارائه  ،بینی بهزیستی نوجوانانپیش

العه با شناختی آنان باشد؛ بنابراین این مطبینی کننده بهزیستی روانپیش

شناختی بر اساس ارضای نیازهای اساسی با ی روانهدف ارائه مدل بهزیست

است. مدل  شدهگری خودکارآمدپنداری نوجوانان دختر انجام میانجی

 (.1نظر و مفروض این مطالعه به شرب زیر است )شکل  مورد

 

 

                                                           
1. Autonomy 

2. Personal growth 

3. Self acceptance 

4. Life purpose 

5. Mastery 

6. Positive relatedness 

7. Positive psychological theory 

8. Eghdami & Yousefi 

9. Lu, Uysal & Teo 
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 : مدل عملیاتی پژوهش1شکل 

 

 روش 
 ایپژوهش حاضااار، مطالعه کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررک 

نوع همبساااتگی با اساااتفاده از روش الگوی علی یا معادلات  توصااایفی از

سااااختاااری بود. جااامعااه مورد مطااالعااه در این پژوهش شااااماال تمااامی 

متوساااطه ناحیه دو شاااهر همدان در ساااال یکم آموزان دختر دوره دانش

نفر بوده اساات. برای  1222بود که تعداد آنان حدود  1314-11تحصایلی 

عمل  (21وسااتلند )بر اسااس پیشاانهاد ش برآورد حجم نمونه در این پژوه

ر ه برایگیری در روش معادلات ساختاری منظور نمونهبه شاده اسات که

 بااند. در این مطالعه پیشنهاد کردهنمونه  82تا  22متغیر مشااهده شاده بین 

با اساااتفاده از روش  مورد مطالعه توجاه باه حجم جاامعاۀ آمااری، نموناه

ی انتخاب شااد. حجم نمونه جهت حف  اای دومرحلهگیری خوشااهنمونه

که  شدنفر تعیین  822شرایط نمونه مناسز برای معادلات ساختاری تعداد 

نامه جهت تحلیل نهایی مورد اسااتفاده قرار گرفت پرسااش 322در نهایت 

های پرت(. نااماه و نیز حذف نمونه)باه علات نق  در تکمیال پرساااش

 و بیشاااتر 27/18 ± 18/1میانگین و انحراف معیار سااانی گروه آزمودنی 

 ورود به پژوهش شامل هایآموزان کلاس هشتم بودند. ملاکدانش آنها،

توانی ذهنی و یااا برخوراردی از دامنااه هوشااای متوساااط )در دامنااه کم

                                                           
1. Basic Needs grafiticaton in General Scale  

2. Survival 

3. Belonging 

 تیزهوشاای قرار نداشااتند( و رضااایت کامل والدین بوده اساات. همچنین

، ردشااناختی طبق گزارش فمعیارهای خروش شااامل داشااتن اختلال روان

مدرساااه و یا ی  یند اجرای پژوهش از ادر طی فرآموز دانشجایی جابه

گویی و نیز عدم تمایل به پاساا  ،دیگرآموزشاای ناحیه به مدرسااه یا ناحیه 

 ها است.به گویه

 ب( ابزار

نامه نیازهای پرسش :1شناختیی اساسی روانهازنیای ضانامه ار. پرسش1

اساسی شامل نیاز به  نیاز 1گویه برای  31( دارای 2221اساسی گلاسر )

ها است. هر ی  از گویه 1و تفری  ،1، آزادی8، قدرت3، عشق و تعلق2بقاء

 شوندگذاری مینمرهای لیکرت از ی  تا پنج بر اساس مقیاس پنج درجه

در نوسان  31تا  7ها از مقیاس(؛ بنابراین نمره هری  از خرده22)به نقل از 

به معنای ارضا شدن آن نیاز  31به معنای عدم ارضای نیاز و  7است که 

 31بوده و نمره  171الی  31است. همچنین نمرات کل این مقیاس بین 

دهنده ننشا 171دهنده کمترین میزان ارضای نیازهای اساسی و نمره نشان

نامه بیشترین میزان ارضای نیازهای اساسی در فرد است. روایی پرسش

شناختی بر اساس روایی صوری و محتوایی ارضای نیازهای اساسی روان

گویه  31کرونباخ برای (. ضریز آلفای 28و  23مورد تأیید قرار گرفت )

4. Power 

5. Freedom 

6. Fun 

ارضای نیازهای 

 اساسی روانشناختی

 بهزیستی روانشناختی

 یخودکارآمدپندار

 نیاز به تفری 

 نیاز به قدرت

 نیاز به آزادی

 نیاز به عشق و تعلق

 نیاز به بقا

 رابطه مثبت با دیگران

 هدفمند یزندگ

 تسلط بر محیط

 خودپیروی

 پذیرش خود

 نمو فردی

 رویارویی با موانع تکمیل تکلیف آغازگری
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برای  11/2برای بقاء،  71/2ها به ترتیز مقیاسو برای خرده 12/2مقیاس 

برای تفری   71/2و  ،برای آزادی 71/2برای قدرت،  11/2عشق و تعلق، 

و  41/2نیز پایایی بازآزمایی برای کل آزمون ایران (. در 23) به دست آمد

برای عشق و تعلق،  84/2برای بقاء،  88/2ها به ترتیز مقیاسبرای خرده

 شدزارش برای تفری  گ 18/2و  ،برای آزادی 18/2برای قدرت،  11/2

(. در این پژوهش نیز مقدار آلفای کرونباخ این مقیاس برای کل 28)

 72/2برای بقاء،  88/2ها به ترتیز و برای خرده مقیاس 41/2آزمون برابر با 

برای  11/2برای آزادی و  72/2برای قدرت،  77/2برای عشق و تعلق، 

 تفری  به دست آمد.

مبتنی  ینامه، ابزاراین پرسش: 1نامه عمومی خودکارآمدپنداریپرسش .2

بر روش خودگزارشاای برای ارزیابی خودکارآمدپنداری افراد اساات که 

و رفتاری را مورد بررسااای قرار  ،های شاااناختی، اجتماعی، عاطفیمهارت

شرر و مادوکس نامه خودکارآمدپنداری عمومی توساط پرساش .دهدمی

ای درجهگویه نگارش شاد که در مقیاس پنج 17در غالز  1142در ساال 

 3شاااود. این مقیاااس دارای گااذاری مینمره لیکرت از یاا  تااا پنج

، میل به گسااترش تلاش برای تکمیل 2مقیاس میل به آغازگری رفتارخرده

-1-4-3-1های اسااات. گویه 8رویی با موانعو مقاومت در رویا ،3تکلیف

هااای کاااملاااً موافقم، موافقم، نااه موافقم نااه مخااالف، برای گزینااه 13-11

کنند دریافت می 1-2-3-8-1های کااملاً مخالفم به ترتیز نمره ،مخاالفم

شااود. حداقل نمره در گذاری میصااورت برعکس نمره ها بهو بقیه گویه

نمره بالا و همچنین اسااات  41کثر آن برابر با و حدا 17این مقیاس برابر با 

ساات. روایی مقیاس بر اساااس ا حاکی از احساااس خودکارآمدپنداری بالا

(. ضااریز پایایی مقیاس با 27و  21روایی سااازه مورد تأیید قرار گرفت )

( برابر 21شااارر و مادوکس )اساااتفاده از روش دونیمه کردن در پژوهش 

دساات آمده اساات. به  71/2ی کرونباخ و با اساتفاده از ضااریز آلفا 71/2

با اجرای این پرسااشاانامه ( 21)تمدنی، حاتمی و هاشاامی رزینی در ایران 

و از  43/2آلفاای کرونباخ برابر با  ،هاای نوجواننفر از آزمودنی 32روی 

. همچنین وردناادبااه دساااات آ 43/2 براون نیز -طریق روش اسااامیرمن

( نیز مقدار 27) و خداپناهی اللهالدینی، ولیقطزاصاااغرنژاد، احمدی ده

و آلفای  41/2خودکارآمدپنداری را پرسااشاانامه ضااریز آلفای کرونباخ 

                                                           
1. General Self – Efficacy Inventory (Gses) 

2. Willingness to initiate behavior 

3. Willingness to expand effort in completing the behavior 

، برای 71/2 میاال بااه آغااازگری رفتااارمقیاااس کاروناباااخ برای خرده

و برای ، 14/2میال به گساااترش تلاش برای تکمیل تکلیف مقیااس خرده

کردند. در گزارش  11/2نیز  مقیااس مقااومت در رویارویی با موانعخرده

میل مقیاس برای خردهو ، 47/2این پژوهش آلفاای کرونبااخ کل آزمون 

میل به گسااترش تلاش برای تکمیل مقیاس ، خرده71/2 به آغازگری رفتار

ر نیز براب مقیاس مقاومت در رویارویی با موانعبرای خردهو ، 77/2تکلیف 

 به دست آمد. 13/2

در سااال این ابزار  :1و کیسشااناختی ریف نامه بهزیسااتی روانپرسااش .3

گویه است  122دارای  آنفرم اصلی  که توساط ریف طراحی شده 1141

نیز  ایگویه 14و  ،18،   48تر های کوتاههای بعدی فرمولی در بررسااای

 14شااناختی ریف و کیس فرم کوتاه مقیاس بهزیسااتی روان تدوین شااد.

(. 24برای نوجوانان نیز کاربرد دارد ) ،گویه دارد که علاوه بر بزرگساااالان

شناختی ریف و کیس بر اساس مقیاس گذاری مقیاس بهزیساتی رواننمره

ای لیکرت از ی  )کاملاً مخالفم( تا شاااش )کاملاً موافقم( شاااش درجاه

روابط مثبت با ، مقیااس )پاذیرش خودخرده 1اسااات. این مقیااس دارای 

وده و نمو فردی( ب ،ی هدفمندتسلط بر محیط، زندگ خودپیروی،، دیگران

گویه در نظر گرفته شده و دارای ی  نمره کل  3مقیاس و برای هر خرده

 ها بهصاااورت معکوس و بقیه گویه گویاه به 3اسااات. در این مقیااس، 

شاااوند. در این مقیاس هر چه فرد نمره گذاری میصاااورت مساااتقیم نمره

روایی ت. تی بالاتر اسشاناخ، بیانگر بهزیساتی روانه دسات آوردبالاتری ب

مورد تأیید قرار  و محتوایی روایی صااوریهای شاااخ مقیاس بر اساااس 

. همچنین ضارایز پایانی محاسابه شاده برای فرم کوتاه (21و  24گرفت )

ه ب 41/2و نتایج برابر با  هنامه توساط ریف و کیس بررسی شداین پرساش

احدی و فرخی (. در ایران نیز احمدیان، جمهری، 24اساات )دساات آمده 

ه را برابر نامی محاسابه شده برای فرم کوتاه این پرسشی( ضارایز پایا21)

اند و آلفای کرونباخ،در پژوهش حاضااار، برای کل برآورد کرده 74/2با 

مقیاس روابط مثبت خرده، 18/2مقیاس پذیرش خود ، خرده12/2آزمون 

تسااالط بر مقیاس خرده ،71/2مقیاس خودپیروی خرده، 17/2باا دیگران 

مقیاااس نمو و خرده، 14/2مقیاااس زناادگی هاادفمنااد ، خرده11/2محیط 

 به دست آمده است. 11/2فردی 

4. Persistence in the face of adversity 

5. Psychological Well-Being Ryff 
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آوری اطلاعات به روش میدانی، آزمونگر منظور جمعبه ج( روش اجرا: 

وپرورش اساااتان همدان و پس از پس از اخذ مجوز از اداره کل آموزش

همدان، هماهنگی لازم را با مسئولان و  2وپرورش ناحیه آن اداره آموزش

ینااد اجهات اجرای فرانجاام داد و متوساااطاه  یکممادیران مادارس دوره 

متوساااطه  یکمدخترانه دوره منتخز دارس نامه به مآوری پرساااشجمع

 چهار مدرسااه بهابتدا مراجعه شااد. بدین صااورت آموزشاای مربوطه ناحیه 

 آموزان آن مدارس بهصااورت تصااادفی انتخاب شااد. ساامس از بین دانش

صورت تصادفی و برمبنای تولید اعداد تصادفی، گروه نمونه تعیین شدند؛ 

مام سااااعت درسااای در نمازخانه آموزان منتخز پس از اتبنابراین دانش

ن آموزادانش رایجمع شااده و آزمونگر منطق پاسااخگویی به ابزارها را ب

ع انتخاب شااده، توزی ها در بین افراد گروه نمونهنامهتوضاای  داد. پرسااش

ها را با حضور آزمونگر داده نامهبرخی مدارس اجازه تکمیل پرسش. شاد

ا در جلسه بعد تحویل دادند. جهت ها رنامهبودند و برخی از مدارس پاس 

آموزان، درش نام خواساااته نشاااده و در رعایت اصاااول اخلاقی از دانش

شاااد؛ نامه، این امکان فراهم میصاااورت عدم تمایل به تکمیل پرساااش

نامه پرساااش 341ناامه توزیع شاااده، تعداد پرساااش 822بناابراین از بین 

های نامهف پرسشها و حذنامهپس از بررسی پرسش که بازگردانده شاده

نامه مورد تأیید قرار پرساااش 338مخادوش یاا نااق ، در نهاایات تعداد 

نامه حذف پرساااش 32 ،در مرحله بررسااای مدل نیز از این تعداد .گرفت

نامه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. پرسش 322شده و بنابراین 

، یانگینمتوصاایفی های برای تحلیل اطلاعات در این پژوهش از شاااخ 

و کمینه و بیشینه و در سط  استنباطی از ضریز همبستگی  ،انحراف معیار

نرم افزار  21و معادلات ساختاری با نسخه  ،پیرساون، تحلیل عاملی تأییدی

SPSS  وAMOS .استفاده شد 

 هایافته
های توصااایفی متغیرهای پژوهش شاااامل میانگین، شااااخ  1 در جدول

ده است. ش گزارشانحراف استاندارد، کمینه و بیشینه، کجی و کشیدگی 

دهد های کجی و کشیدگی نشان میبر اساس نتایج به دست آمده، ارزش

 -1+ و 1زیرا در محاادوده  ؛کااه متغیرهااای پژوهش توزیع نرمااال دارنااد

 (.31و  32) هستند

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 کشیدگی کجی بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین معیار

 -281/2 211/2 124 83 12/11 11/14 شناختیبهزیستی روان

 241/2 -811/2 41 31 11/12 34/11 خودکارآمدپنداری

 311/2 -242/2 171 71 11/11 11/121 ارضای نیازهای اساسی

 

ماتریس همبساااتگی متغیرهای پژوهش گزارش شاااده  2 در جادول

شااود ضااریز همبسااتگی بهزیسااتی طور که مشاااهده می اساات. همان

( و r=11/2شاااناختی )شاااناختی و ارضاااای نیازهای اسااااسااای روانروان

معنادار اسااات و مثبت و  21/2( در ساااط  r=12/2خودکارآمدپنداری )

ضاااریز همبساااتگی ارضاااای نیازهای اسااااسااای و خودکارآمدپنداری 

(11/2=r  نیز در سط )مثبت و معنادار است. 21/2 
 

 : همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول 

 خودکارآمدپنداری شناختیبهزیستی روان شناختیارضای نیازهای اساسی روان معیار

   1 شناختینیازهای اساسی روانارضای 

  1 121/2** شناختیبهزیستی روان

 1 181/2** 123/2** خودکارآمدپنداری

 

هااای جاهاات آزماون الاگوی نظری پژوهش و برازش آن بااا داده

گردآوری شاده از روش بیشینه احتمال استفاده شد. جهت استفاده از این 

روش، لازم اسات که نرمال بودن چندمتغیره بررسی شود. در این پژوهش 

برای بررسای نرمال بودن چندمتغیره از ضاریز کشایدگی استاندارد شده 
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به دست آمد؛ بنابراین به  411/8استفاده شد که در پژوهش حاضر  1مردیا

توان نتیجه گرفت که می ،1دلیال کمتر بودن این مقدار از مقدار مفروض 

 نرمال بودن چندمتغیره مورد تأیید قرار گرفت.

های برازندگی الگوی معادلات ساختاری یعنی مشاخصاه 3 در جدول

ر این یافته به تفکی  گزارش شده است. دبرازش مطلق، تطبیقی و تعدیل

و  3یافته، شاخ  نیکویی برازش تعدیل2پژوهش شااخ  نیکویی برازش

های عنوان شاااخ  به 8ندارد شاادهریشااه میانگین مربعات باقیمانده اسااتا

و  1، شاااخ  برازش هنجار شااده1برازش مطلق، شاااخ  برازش تطبیقی

های برازش تطبیقی و عنوان شااااخ  به 7شااااخ  برازش هنجار نشاااده

و مجذور میانگین  1، شااااخ  برازش ایجاز4مجذور خی بر درجه آزادی

نظر یافته در های برازش تعدیلشااااخ رای ب 12مربعاات خطاای تقریاز

 اند.گرفته شده
 

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش: شاخص2جدول 

 های برازش مطلقشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخ 
 231/2 183/2 112/2 مقدار به دست آمده

 21/2کمتر از  42/2بیشتر از  12/2بیشتر از  حد قابل پذیرش

 تطبیقیهای برازش شاخص

 CFI NFI NNFI شاخ 
 141/2 181/2 144/2 مقدار به دست آمده

 12/2بیشتر از  12/2بیشتر از  12/2بیشتر از  حد قابل پذیرش

 یافتههای برازش تعدیلشاخص

 df/2χ PNFI RMSEA شاخ 
 221/2 714/2 212/1 مقدار به دست آمده

 24/2کمتر از  12/2بیشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش

 

مقادیر به دسااات آمده در پژوهش حاضااار و حد قابل  3در جادول 

اند. با توجه به هاای برازش گزارش شااادهیا  از شااااخ  پاذیرش هر

دهد که ( نتایج به دست آمده نشان می32دیدگاه هوپر، کوگلان و مولن )

های این دادههای برازش مدل، همگی در سط  مناسبی هستند و شااخ 

مدل  2پژوهش با سااختار عاملی این مدل، برازش مناسبی دارد. در شکل 

های پژوهش همراه با مقادیر استاندارد شده روی آزمون شده برای فرضیه

شود تأثیر می شاهدههرکدام از مسایرها درش شاده اسات. همان طور که م

تی شناخارضاای نیازهای اسااسای بر خودکارآمدپنداری و بهزیستی روان

نوجواناان مثبت و معنادار اسااات. تأثیر خودکارآمدپنداری بر بهزیساااتی 

 شناختی نوجوانان نیز مثبت و معنادار است.روان

 

 

                                                           
1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

2. Fit Goodness Index  

3. Adjusted Fit Goodness Index  

4. Root Mean Square Residual  

5. Adaptive Fit Index  

6. Normalized Fit Index  

7. Unnormal Fit Index  

8. Chi Square on The Degree of Freedom (Χ2/Df) 

9. Shortness Fit Index  

10. Squared the Mean Squares of the Approximation Error (RMSEA) 
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 : الگوی آزمون شده پژوهش3شکل 

 

شاااناختی و ارضاااای نیازهای اسااااسااای روان 2باا توجه به شاااکل 

 همچنین ،شناختیدرصاد واریانس بهزیستی روان 13خودکارآمدپنداری 

درصااااد واریااانس  31شاااناااختی ارضااااای نیااازهااای اساااااسااای روان

 tاثرات مسااتقیم، آماره  8کند. در جدول خودکارآمدپنداری را تبیین می

 است.پژوهش گزارش شده  ورد نظرو سط  معناداری مسیرهای م

 

 : نتایج مربوط به اثرات مستقیم4جدول 

 نتیجه سطح معناداری نسب  بحرانی خطای معیار ضرایب استاندارد نوع اثر مسیرها

 تأیید فرضیه 211/2 187/2 288/2 118/2 مستقیم شناختیبهزیستی روان ←ارضای نیازهای اساسی 

 تأیید فرضیه >221/2 413/1 281/2 127/2 مستقیم خودکارآمدپنداری ←ارضای نیازهای اساسی 

 تأیید فرضیه <221/2 111/1 111/2 117/2 مستقیم شناختیبهزیستی روان ←خودکارآمدپنداری 

 

شاود با توجه به ضاریز مسیر مشااهده می 8گونه که در جدول همان

توان گفت که در ساااط  ( می187/2به مقدار ) t( و همچنین آماره 11/2)

شااناختی بر بهزیسااتی درصااد، ارضااای نیازهای اساااساای روان 11اطمینان 

شاااناختی نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به ضاااریز روان

توان گفت در سااط  ( می413/1) tآماره  مقدار ( و همچنین13/2مساایر )

شاااناااختی بر ی اسااااسااای رواندرصاااد، ارضاااای نیااازهااا 11اطمینااان 

خودکاارآمادپناداری نوجواناان تاأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با 

توان گفت ( می111/1) tآماره مقدار ( و نیز 11/2توجه به ضاریز مسیر )

درصااااد، خودکااارآماادپنااداری بر بهزیساااتی  11در ساااط  اطمینااان 

 شناختی نوجوانان تأثیر مثبت و معناداری دارد.روان

هااای معااادلااات ساااااختاااری بررسااای اثرات یگر از ویژگییکی د

نتایج اثرات غیرمستقیم  1غیرمساتقیم متغیرها بر یکدیگر است. در جدول 

 ( ارائه شده است.33به روش پریچر و هایز )

 

 اختی نوجوانان از طریق خودکارآمدپنداریشن: نتایج مربوط به اثر غیرمستقیم ارضای نیازهای اساسی بر بهزیستی روان5جدول 

 حدبالا حدپایین سطح معناداری Zآماره  خطای استاندارد سوگیری بوت داده مسیر

 ←خودکارآمدپنداری ←ارضای نیازهای اساسی 

 شناختیبهزیستی روان
1111/2 1111/2 

2222/2 
2211/2 111/7 221/2> 1881/2 2111/2 

ارضای نیازهای 

 اساسی روانشناختی

 بهزیستی روانشناختی

 خودکارآمدپنداری

 نیاز به تفری 

 نیاز به قدرت

 آزادینیاز به 

 نیاز به عشق و تعلق

 نیاز به بقا

 خودپیروی

 تسلط بر محیط

 زندگی هدفمند

 نمو فردی

 رابطه مثبت با دیگران

 پذیرش خود

 رویارویی با موانع تکمیل تکلیف آغازگری

17/2 

77/2 

17/2 

77/2 

12/2 

11/2 

13/2 

11/2 13/2 

41/2 42/2 
11/2 

72/2 

11/2 

11/2 

17/2 

17/2 

14/2 

81/2 

87/2 

88/2 

83/2 

88/2 

81/2 

31/2 11/2 31/2 

32/2 

11/2 

81/2 

11/2 

31/2 31/2 
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شود، ضریز مسیر غیرمستقیم مشااهده می 1گونه که در جدول همان

از  شااناختیشااناختی و بهزیسااتی روانبین ارضااای نیازهای اساااساای روان

بااه مقاادار  Z( و همچنین آماااره 1111/2طریق خودکااارآماادپنااداری )

درصاااد، با توجه به تعداد  11توان گفت در ساااط  اطمینان ( می111/7)

، خودکارآمدپنداری در رابطه بین 1222اسااتر  گیری مجدد بوت نمونه

 شناختی نوجوانان، نقش میانجیارضاای نیازهای اسااسی و بهزیستی روان

 دارد.

 گیریبحث و نتیجه
میانجی خودکارآمدپنداری در رابطه با نقش هدف این پژوهش بررسااای 

شااناختی در شااناختی و بهزیسااتی روانارضااای نیازهای اساااساای روان

آماوزان دختر بود. نتااایج پژوهش نشاااااان داد ماادل بهزیساااتی داناش

ا شناختی بشاناختی نوجوانان بر اسااس ارضاای نیازهای اساسی روانروان

گری خودکارآمدپنداری از برازش مطلوبی برخوردار اسااات. این میانجی

بین  ارتباط( مبنی بر 1چاانگ، هوانگ و لین )هاا باا نتاایج پژوهش یاافتاه

همخوان است. همچنین ، رضاای نیازهای اسااسای و خودکارآمدپنداریا

( نشاان داده است خودکارآمدپنداری با 12نتایج پژوهش بورگ و بارلو )

 یافتگیششاااناختی و ساااازشاااخصااای، بهزیساااتی روانمهار مدیریت و 

ی شااناختتواند بهزیسااتی رواننوجوانان در خانواده در ارتباط اساات و می

کاه این نتیجاه در راساااتای نتایج این مطالعه اسااات.  فرد را افزایش دهاد

( مبنی بر رابطه بین نیازهای 11همچنین نتایج مطالعات اقدامی و یوساافی )

طور ضاامنی با نتایج این مطالعه همسااو  اساااساای با خودکارآمدپنداری به

 هستند.

( نشااان داد بین ارضااای 22همچنین نتایج پژوهش لو، اویسااال و تئو ) 

های افسردگی و سلامت روان رابطه شناختی با نشانهی رواننیازهای اسااس

معکوسااای وجود دارد کاه با نتایج این مطالعه ناهمساااو اسااات. از دلایل 

که این پژوهش ، زیرا مورد بررسااای را نام برد توان گروهنااهمخوانی می

لو، اویسال و انجام شاده اسات و مطالعه  یکم آموزان متوساطهروی دانش

 گروه دانشجویان انجام شده است.در ( 22تئو )

بر پنج  اساااس تئوری انتخاب توان گفت که بردر تبیین این نتیجه می

ر همه صورت فطری د نیاز اساسی انسان تأکید شده است که این نیازها به

. این نیازهای هساااتند افراد وجود دارند و برای بهزیساااتی افراد ضاااروری

ارکاات فعااال بااا محیط، پرورش عنوان انرژی لااازم برای مشااا بنیااادی بااه

(. در واقع نیازهای اساااساای 8شااوند )ها و نمو سااالم شااناخته میمهارت

ها آند که همان محیط اطراف نها باید از منبعی بیرونی ارضاااا شاااوانساااان

 ا دنیابفرد  ششااناختی شاایوه سااازو از آنجایی که بهزیسااتی روانهسااتند 

 تواند در ارتقاء روابطمیشود که ارضای نیازها گونه تصور میست، اینا

ی ساالامت روانباره درهمچنین انسااان با جامعه نقش کلیدی داشااته باشااد. 

با دیگران  و نیاز به تعامل شدهتأکید  آنهاافراد به اهمیت روابط متقابل بین 

؛ یدآبه حساب می و داشاتن رابطه صامیمانه از عوامل بروز رفتار در انسان

د نیازهای اساسی نزد نوجوانان بیشتر مور توان گفت که هرچهبنابراین می

توجاه قرار گیرد، ساااط  کیفی زنادگی آنهاا هم از حی  فردی و هم از 

های تواند بر جنبهمی موضاااوعیاابد که این حیا  اجتمااعی افزایش می

طوری که ارضاااای این نیازها،  به ؛شااانااختی آنان اثر مثبتی بگذاردروان

باع  افزایش سط  کیفی زندگی خانوادگی و در نتیجه افزایش رضایت 

روانی و مسائل بهزیستی  سلامتهای شاود و همچنین نشاانهاز زندگی می

 تواند سط یابد. توجه نکردن به نیازهای اسااسای میروانی آنان ارتقا می

انان را به دلیل شااارایط خا  ویژه نوجو روانی افراد جامعه و به سااالامت

سنی، کاهش دهد و نیز سبز شود که فرد احساس مثبتی نسبت به زندگی 

خویش نداشااته باشااد و باع  شااود که سااط  ساالامت روانی و به عبارتی 

تواند می فردیشاااناختی آنان تنزل یابد. بهبود روابط بینبهزیساااتی روان

اسااااس « خود»به تحقق  (. تمایل7را افزایش دهد )« خود»اعتمااد فرد به 

رفتارهای انسااان به وساایله این تمایل  تمامیتمام رفتارهای انسااان بوده و 

شاااوند. در نتیجه خودکارآمدپنداری با نیازهای برانگیختاه و هادایت می

وان عن بنیااادین افراد در ارتباااط مساااتقیم قرار دارد و از ساااوی دیگر بااه

 ع شاااخصااای کلیدی درو ی  منبدهنده بنیان کارگزاری آدمی تشاااکیل

ناختی فرد شبهزیساتی روان بهبودیافتگی اجتماعی و ساازش ، باع تحول

شااود. درواقع خودکارآمدپنداری، به نقش اعتماد و اطمینان و مینوجوان 

هایش در انجام رفتار خواسااته شااده از حرمت خود فرد نساابت به توانایی

نکه بالا به دلیل ایوی تاأکیاد دارد؛ بناابراین افراد باا خودکاارآمدپنداری 

های روانی خود دارند، در برقراری ارتباط با تری از ویژگیدرک درست

توانند با محیط در تعامل باشااند و از آسااانی میو بهبوده  تردیگران راحت

مندی بالاتری در زندگی برخوردار باشااند و در نتیجه بهزیسااتی رضااایت

 .کنندشناختی بهتری را تجربه روان
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شامل  شناختیکه در این پژوهش گفته شاد بهزیستی روان گونههمان

پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودپیروی، تسلط  مانندهایی مؤلفه

و نمو فردی اساات. بر اساااس تئوری انتخاب،  ،بر محیط، زندگی هدفمند

ساز ارتقای روابط و تعاملات اجتماعی و در ارضاای نیازهای اساسی زمینه

شود که سلامت زندگی خواهد شد و همچنین باع  می نهایت رضایت از

ستی در مساائل زندگی از جمله بهزییافتگی و کام یافته روانی فرد افزایش

بیشتر مورد  ،آموزان(. هرچه نیازهای اسااسی نزد دانش8روانی ارتقا یابد )

توجاه قرار گیرد، ساااط  کیفی زنادگی آنهاا هم از حی  فردی و هم از 

های تواند بر جنبهمیموضاااوع یااباد که این حیا  اجتمااعی افزایش می

برآورده شاادن نیازهای اساااساای شااناختی آنان اثر مثبتی بگذارد و روان

 ناثر شاادو ارضااا نشاادن نیازها، به بی ؛موجز پذیرش رفتارهای سااودمند

شود. زمانی که افراد ها در جهت بهساازی و پیشرفت خود منجر میتلاش

های حل مسااائله و انجام تکالیف درسااای آموزان در تعیین روشو دانش

ها یا خودکارآمدپنداری آنها احسااااس خودپیروی کنناد، بااور به قابلیت

 افردی افراد، نیاز آنها به ارتباط ریااباد. زماانی کاه روابط میانافزایش می

تر کنناد و در برابر تنیدگی مقاوم، بهتر انجاام وییفاه میکنادبرآورده می

وانند تشوند و چون میشناختی کمتری مواجه میشده و با مشکلات روان

در ایجااد ارتبااط باا دیگران موفق یاهر شاااوند به توانایی و قابلیت خود 

اء پیدا ارتق آنهااعتمااد و اطمیناان کرده و بااورهاای خودکاارآمدپنداری 

 کند.می

های خود، عامل ایماان شاااخ  به توانایی باایاد توجاه داشااات کاه

 و احساسات فرد است. در واقع، درک ،رفتار طرز فکر، نحوه کنندهتعیین

 کند و پیشاارفت عملکردخودکارآمدپنداری در نوجوان، ایجاد انگیزه می

موزان آشبرد. دانشااناختی او را بالا میو در نتیجه سااط  بهزیسااتی روان

 و این، مشاااارکت فعال کرده برانگیزکشااااکشخودکاارآمد در اهداف 

حس ین همچنگذارد. شناختی آنها تأثیر مینیز بر بهزیساتی روان موضاوع

موجز برقراری ارتباطات اجتماعی  ،ایمنی ناشااای از خودکارآمدپنداری

های مختلف و از شاااود. خودکارآمدپنداری به شااایوهمثبت و ساااالم می

یناادهااای متفاااوتی بر نمو و کااارکرد شاااناااختی افراد تااأثیر شاااگرف افر

د. خودکارآمدپنداری شاااوگذارد و به کاهش تنیدگی افراد منجر میمی

تواند در پذیرش فرد توساط خود و تسلط نوجوان بر محیط مؤثر باشد می

و زناادگی هاادفمناادی را برای نوجوان فراهم آورد، بنااابراین در نهااایاات 

 آموزان را تقویت کند.شناختی دانشروان تواند بهزیستیمی

کرد که مدل جامع ارائه  بیانتوان دساات آمده می با توجه به نتایج به

نی بیشاااده توانسااات باه خوبی اثر میاانجی خودکاارآمدپنداری در پیش

آموزان بر اساااس ارضااای نیازهای اساااساای شاناختی دانشبهزیساتی روان

ه ک دادارائه دهد. نتایج نشاااان کلی  طربشاااناختی را در قالز ی  روان

 ،شاناختی گروه نمونه مورد بررسی در این پژوهشنیازهای اسااسای روان

 ءتوان گفت که از نظر ارضابیش از حد متوساط ارضاا شده و بنابراین می

 ارهباین موضوع در هستند.شاناختی درحد مطلوبی نیازهای اسااسای روان

روه نمونه نیز صاااد  شاااناختی گخودکارآمدپنداری و بهزیساااتی روان

کناد و در هر دو زمیناه نیز پااساااخگویان در حد متوساااط به بالا قرار می

شاااناااختی بااا نااد. همچنین نتااایج نشااااان داد کااه بهزیساااتی روانشاااتدا

اساات و اما با ارضااای ا بیشااترین همبسااتگی را دار ،خودکارآمدپنداری

 اکی ح این مطالعهارتباط کمتری دارد. در نهایت نتایج  ،نیازهای اساااساای

خودکارآمدپنداری در رابطه بین ارضاااای نیازهای  گرینقش میانجیاز 

 داشته است؛ بنابراین ارضای شاناختی نوجواناناسااسای و بهزیساتی روان

آموزان به افزایش خودکارآمدپنداری آنها منجر نیازهای اساااساای دانش

آموزان شناختی دانشتواند در افزایش بهزیستی روانشده و در نهایت می

وزه گذاران و فعالان حمدیران ارشد و سیاست در نتیجه بسایار مؤثر باشاد.

ورداری از ضمن برخ ،ینش فراهم شدهتوانند به اتکای بتعلیم و تربیت می

تری در های مناسااازو برنامه راهبردها درک بهتر نسااابت به این مقوله، 

 آموزان با توجه به نیازهایشااناختی دانشراسااتای بهبود بهزیسااتی روان

 کنند.شناختی آنها با همراهی والدین را طراحی اساسی روان

ه افات آزمودنی و توان باهاای انجاام این مطاالعاه میاز محادودیات

مشاااکلات اجرا به علت اپیدمی ویروس کرونا اشااااره کرد که پیشااانهاد 

نی و های سشود بعد از پایان این اپیدمی، مطالعه حاضر در دیگر گروهمی

تر قرار گیرد. همچنین پیشااانهاد باا حجم نمونه بیشاااتر مورد مطالعه دقیق

نیز  و تلاش کنندان ها در جهت بهبود روابط خود با فرزندشود خانوادهمی

منظور آموزش  وپرورش باهانادرکااران و فعاالاان حوزه آموزشدسااات

ای هدوره ،های صاااحی  برقراری ارتباط با نوجوانانشااایوه دربارهوالدین 

 ها وتا خانواده کنندای در چند مرحله در طی سال برگزار آموزشای ویژه

 همچنین کنند. والدین را با نیازهای اساااساای نوجوانان نساال جدید آشاانا
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در ایجاد فضاااای مشاااارکتی و برقراری ارتباط مناساااز با  مدارس نقش

مختلف نوجوانااان را  هااایروشتااا بتواننااد بااه شاااود باااعاا  می والاادین

ش پرور شااانپذیر و حساااس به مسااائل پیرامونخودکارآمد و مساائولیت

  دهند. 

 ملاحظات اخلاقی
ویساانده ن ینامه دکترابرگرفته از پایاناین مقاله  پیروی از اصررول اخلاپ پژوهش:

شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد در رشاته روان 112212212نخسات اسات که با کد 

 اجرایی . همچنین مجوزبه تصااویز رساایده اساات 7/23/1311تهران مرکزی در تاری  

 صادر 12/3/1311مورخ  8112وپرورش شهر همدان با شماره نامه آموزش سوی آن از

اساات. سااایر ملاحظات اخلاقی مانند رضااایت کامل افراد نمونه و رعایت اصاال  شااده

 در نظر گرفته شده است.در این مطالعه رازداری و محرمانه ماندن اطلاعات نیز 

ساسه انجام شده ؤگونه ساازمان و یا م این مطالعه بدون حمایت مالی هیچحامی مالی: 

 است.

پرداز اصاالی عنوان طراب و ایده بهنویساانده نخساات نقش هر یک از نویسررندگان: 

عنوان استاد های دوم و ساوم به ترتیز به نویسانده ،هاآوری دادهپژوهش و مسائول جمع

 عنوان و نویسااانده چهارم به، هاداده گرو ویراساااتار علمی و تحلیلو دوم  یکمراهنمای 

 استاد مشاور در این مقاله نقش داشتند.

 ست.کدام از نویسندگان وجود نداشته اتضاد منافع برای هیچ در این مقاله  تضاد منافع:

آموزان این مدارس مدارس شهر همدان و دانش انوسیله از مسئولبدین تقدیر و تشکر:

 شود.تشکر و قدردانی می ،که در این پژوهش شرکت داشتند
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