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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 

mediating role of basic psychological needs in the 
relationship between family function and happiness. 

The research population consisted of all students 

living in the residence of Alzahra University in Tehran 
during 2019-2020. 300 of them were selected by 

convenience sampling method. The research method 

was descriptive-correlative type. In the present study, 
descriptive and inferential statistical methods were 

used to analyze the data, skewness and elongation 

were used to determine the normality of the data, and 
path analysis was used to evaluate the proposed 

model. The questionnaires used in this study were the 

short version of the Oxford Happiness Questionnaire 
(OHQ_SF), the Family Assessment Device (FAD), 

and the Psychological Basic Needs Questionnaire 

(BPNS) (.SPSS 24 and AMOS 24 software were used. 
The results showed that all subscales of family 

functioning were significantly correlated with 

happiness. The proposed modified empirical model 
showed good fit indices. According to this model, 

family functioning (problem solving, family roles, 

affective responsiveness, affective involvement, 
behavioral control, general functioning) showed direct 

and indirect effects on happiness. In addition, basic 

psychological needs (autonomy, competence, 
relatedness) had a partial mediating role in the 

relationship between family functioning and 

happiness.
Keywords: Happiness, Family Functioning, 

Psychological Basic Need.
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 مقدمه
( ۱۹۹5و هو ) نیمارت ل،ی(. آرگا2002 گمن،ینگر است )سل مثبت یشناس روان کردیرو یموضو  ا ل ۱یشادکام

( اهف: کنند یدو نو  پاسخ را مطرح م ها آن ست؟یچ یمنظور از شادمان شود یم دهیمرد  پرس از یمعتقدند وقت
نظر  به نیبنابرا مختلف؛ یها از جنبه ای یطورکل به یاز زندگ بودن یب( راض ،2هذت مانند مثبت یجانیه حاالت

 و مثبت یها جانیه( ۱۹۸4) نری( دارد. به اعتقاد دایو شناخت ی)عاطف یحداقل دو جرء اساس یشادمان رسد یم
. دهد یم لیرا تشک یشادکام یشناخت ۀجنب یاز زندگ تیو رضا رندیگ یرا در برم یشادکام یعاطف ۀجنب یمنف
و  نیمع یا در دوره یاز زندگ تیرضا یباال ایعواطف مثبت، سطح متوسط  وجودرا  یشاد ری( ن۱۹۸7) لیآرگا

 است. کرده  فیتعر یمانند اضطراب و افسردگ ینبود احساسات منف
شیپ شناسایی کشور، برای ساز سرنوشت نسلیۀ منره به دانشجویان میان در شادکامی اهمیت به توجه با

 خوابگاه در زندگی با معموالً که دانشجویی زندگی در است. برخوردار خا ی اهمیت از شادکامیی ندهایآ
 و عاطفی روابط تما  با خانواده و خانه از زندگیی ها سال نیتر حساس در دختران ویژه هب جوانان است، همراه
 اهمیت دختر دانشجویان برای لهلمس این و بپیوندند دانشگاه به تحصیلۀ ادام برای تا شوند یم جدا معنوی
 خانواده، از دوریدهیل  به دانشجویی خوابگاه در زندگی (.۱۳۸۹ ،زاده لیاسماع و )سعیدی دارد بیشتری
 به بتواند دانشجو تا طلبد یم رای ا ژهیو انرژی جدید شرایط با انطباق و متفاوتی ها تیمسلوه دارشدن عهده

 دانشجویان اگر (.۱۳۸۱ یردانی، و فرد یمحمد مکری، ،ینور یکرم) ابدی  دست شادکامی و درونی رضایت
 موردتوجهی ها ارزن علم، تحصیل کنار در و ابندی یم حضور دانشگاه دری ترشیب رغبت با باشند شادکا 
 (.۱۳۹2 قمرانی، و کجباف )یعقوبیان، دارند یم پاس نیر را دانشگاه
 عوامل ۀمجموع تحت توانند یم عوامل این .گذارند یم اثر شادکامی بر مختلفی عوامل و منابع

 است باور این بر (200۱) آرگایل شوند. بحث فرهنگی و مذهبی اقتصادی، اجتماعی، جسمانی، ،یشناخت روان
 خانواده، اعضای تعداد مانند آن گوناگون ابعاد واست  اجتماعی ارتباط پیوندهای نیتر یقو از یکی خانواده که

 به آید؛ شمار می به شادکامیی ها کننده نییتع از خانواده اعضای بستگیهم و قدرت ساختار درآمد، تحصیالت،
 مدل از منظور این به و شد  گرفته نظردر شادکامی ندیآ شیپ عنوان به خانواده حاضر، پژوهش دردهیل  همین

 .(۱۹۸۳ بیشاپ، و باهدویین )اپستاین،شد  استفاده خانواده عملکرد از (MMFF) ۳مستر مک

 توییرات با هماهنگیمنظور  به خانواده نظا  کل از محافظت برای خانواده توانایی یعنی خانواده عملکرد
 رعایت انضباطی، اهگوهای در موفقیت و اعضا بین بستگیهم ،ها تعارض کردن حل زندگی، طول در جادشدهیا

 بررسی ۀزمین در مهم اهگوهای از یکی .خانواده نهاد بر حاکم ا ول و مقررات اجرای و افراد بین حدومرز
 مدل این (.۱۳۹7 ،یباقر عتیشرو  مقد  یطهران) است خانواده عملکرد ازمستر  مک مدل خانواده، عملکرد

 کند یم تو یف را زناشویی تبادهی چهارچوب وی ده سازمان ساختار، و است سیستمی رویکرد اساسبر

                                                 
1. happines 

2. pleasure 

3. Mc Master Model of Family Functioning (MMFF) 
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 ،۳خانوادگی های نقش ،2ارتباطات ،۱حل مسلله شامل خانواده از بعد هفت و (۱۳۹۳ ،نژاد پاک و نژاد یمیرح)

 به لهلمس  حل .سنجد یم را 7خانواده عمومی عملکرد و 6رفتاری کنترل ،5عاطفی درگیری ،4عاطفی همراهی

 حفظ را خانواده کارآمد عملکرد که دارد اشاره سطح یک در مشکالت کردن برطرف برای خانواده یک توانایی
 رفتارهای به نه و احساسات وها  هیجان به دادن پاسخ در خانواده اعضای ظرفیت بر عاطفی همراهی .کند یم

 و گرمی محبت، شامل آرا های  هیجان یکی ؛شود یم هیجان نو  دو شامل و کند یم کیدأت ها آن واقعی
 برای خانواده کهاست  اهگویی رفتار کنترل .غم و عصبانیت ترس، شامل ناخوشایندهای  هیجان دیگری
 و زیستی-روانی نیازهای جسمی، خطرناک شرایط. استگرفته  یشدر پ زیر مجرایۀ نیزم سه در رفتار کنترل
 عمومی عملکرد است. خانواده بیرون و درون شدنریپذ جامعه براییی استانداردها شامل کردن اجتماعی رفتار

 عملکرد و ابعاد کل بود، ۸(FAD) خانواده عملکرد سنجش ابرارۀ توسع و پیشرفت نتایج از یکی که خانواده

 بیشاپ، و میلر کیتنر، اپستاین، )رایان، کند یم ارزیابی رای شناس بیآس یا عمومی سالمت شامل خانواده
 اهگوهاینیر  خانوادگی یها نقش دارد. اشاره خانواده درون اطالعات کالمی تبادل به ارتباطات (.2005

ۀ منره به عاطفی درگیری بعد .دهند یم انجا  را شانفیوظا خانواده افراد هشوند ک می تعریف رفتار تکراری
 ارزن که میرانی به و دهد یم نشان عالقه خانواده افراد قیعال و ها تیفعاه به خانواده یطورکل به که یا درجه
 (.2000 اپستاین،و  بیشاپ کیتنر، رایان، )میلر، شود یم تعریف ،شود یم قائل

( ۱۳۹5قاسمی ) برای اند؛ کرده دییتأخانواده با شادکامی را ۀ رابطمتعددی  خارجی و داخلیی ها پژوهش
معناداری وجود دارد و عملکرد خانواده توانایی  ۀشادکامی رابط ونشان داد بین ابعاد عملکرد خانواده 

 از داد نشان (۱۳۹7طل، محبی،  ادقی، یاسری،  بوری ) ۀنتایج مطاهعی شادکامی را دارد. کنندگ ینیب شیپ
 به (20۱4) بویسن و بوتها .است معنادار ارتباطدارای  شادکامی با خانواده بعد، شناختی جمعیت متویرهایمیان 
 گرای، است. مرتبط ترشیب زندگی رضایت و شادتر افراد با قویطور  به خانواده بهتر عملکرد رسیدند نتیجه این

 خانواده اعضای با را کافی زمان که یکسان دریافتند (20۱۳) گول پرامارت و پاتاراوییچ رونگ، چامراتریتی
 نتایج اساسبر بودند. تر شادکا  داشتند، گریدکی با را ارتباط و عشق از باالیی سطح و گذراندند یم

 شادکامی افرایش در قویۀ دکنن ینیب شیپ خانواده، درون خوب ارتباطات (20۱۳) هتو و ماهمیوارا یها پژوهش
 افسردگی افرایش و شادکامی کمبود در قوی ۀکنند ینیب شیپ یک خانواده، درون ضعیف روابط عمدتاً و است
 آن ۀجمل از که اند کرده اشاره فرزندان شادکامی بر خانواده پرنفوذ و بارز نقش به نیر دیگر مطاهعات .است

 یردی چاوشی، (،۱۳۹6) رحیمی و فالحی ،زاده  اهح (،۱۳۹6) بیات (،۱۳۹6) دوست ایران و  لحی به توان یم
                                                 
1. problem solving 

2. communication 

3. family roles 

4. affective responsiveness 

5. affective involvement 

6. behavior control 

7. general functioning 

8. family assessment device 
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 چراغی، ،مقد  یموسو (،20۱6) واری تای و کومار (،200۹) گلدن و هوهمن مارک، (،۱۳۹7) حسینیان و
 کرد. اشاره (20۱6) دوستی و سیدی

 فردی نیازهای ارضای باید خانواده ا لی کارکرد امااست،  متنو  کامالً است ممکن خانواده عملکردهای
 طور همان و هستند فطری پایه، روانی نیازهای (.۱۳۸5 ،یخسرو ملک وی محمد زاده) باشد خانواده اعضای

 شوند یم متوهد نیر ارتباط و شایستگی خودمختاری، به نیاز با ،ندیآ یم دنیا به غذا و آب به نیاز با ها انسان که
 قمری (،۱۳۹۱)  فایی مطاهعات جمله از تجربی شواهدباره  همین در (.۱۳۹7 ،یباقر عتیشرو  مقد  یطهران)
 بنیادین نیازهای ارضای در خانواده نقش (20۱6) آهوی و اوبینو دریانانی، رابنستین، فرید، و (20۱2)

 که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در (۱۳۹7)ی باقر عتیشر و مقد  یطهران .اند کرده دییتأ رای شناخت روان
 روانی نیازهای ارضای توییرات بنابراین ؛ابدی یم افرایش پایه روانی نیازهای ارضای خانواده، عملکرد بهبود با
 هستند.پذیر  ینیب شیپ خانواده عملکردی ها هفهؤم طریق از یادگیرندگان ۀپای

 شادکامی بر خانواده عملکرد متویر اثرگذاری مکانیسم چگونگی دنبال به حاضر پژوهش اینکه به توجه با
 تبیینی و تفسیری نقش به پرداختن نظری رویکردهای و پیشینی ها هینظر ،ها پژوهش به توجه با و است

 2یگر نییخودتعۀ ینظر است.مهم  شادکامی با خانواده عملکرد میانۀ رابط در ۱یشناخت روان بنیادین نیازهای

 .کند یم مطرح را 5ارتباط و 4شایستگی ،۳خودمختاری بهی شناخت روان نیاز سه (2000) رایان و دسی

 ،ها آن بر تسلط برای الز  تالن و بهینهی ها چاهش کردن دنبال برای که استی شناخت روان نیازی شایستگی
 احساس داشتن به میل از است عبارت شایستگی به نیاز (.۱۳۹6 )ریو، کند یم نیتأم فطری انگیرن

 به ازین(. 2005)کراپ،  ارزشمند یامدهایپ به یابیدست ییتوانا و یشخص محیط بر اثرگذاری در ثربودنؤم
. ستها تیفعاه میتنظ و ینگهدار کردن،شرو  در انتخاب احساس داشتن و یرویخودپ به ازین ،یخودمختار
 ۀاراد احساس ها آن یعنی هستند؛ رفتارشان علت کنند احساس افراد که افتد یم اتفاق یزمان یخودمختار
 (.200۳ شلدون، و الکی)ف هستند مطلوب عملکرد به قادر و دارند شانیها انتخاب در مطملن

فعال یبرا یکاف شرط گرانید با تعامل. است گرانید با یبستگده و یعاطف وندیپ یبرقرار به ازین ارتباط،
 با اجتماعی پیوندهای باشد مطملن دارد ازین فرد ارتباط، به ازین یارضا یبرا اما است، ارتباط به ازین کردن

 که امعن بدین؛ هستند وابسته به هم نیازها این (.۱۳۹6 )ریو، دربردارند را داشتن دوست و دادن اهمیت دیگران،
 دادن انجا  در خودمختاری احساس خودمختاری، افرایش موجب متقابل، پذیرن و  میمیت با توأ  ارتباط
 افراد و محیط به بودن وابسته و پذیرن احساس موجب شایستگی افرایش و شایستگی افرایشسبب  تکاهیف

 ۀاجاز ها آن به که هستند روابطی و ها حوزه اهداف، دنبال به مرد  .(2006 اسکونفلدر، و )اوردان شود یم
 (.2000 رایان، و )دسی است نیاز سه هر ارضای نیازمند شناختی روان سالمت و دهد یم را نیازهایشان ارضای

                                                 
1. basic psychological need 

2. self-determination theory 

3. autonomy 

4. competence 

5. relatedness 
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 انگیرن سببی ده نظم فرایندهای طریق از پایه روانی نیازهای ارضایدهد  می نشان ها پژوهش همچنین
 و )دسی دارد ارتباط اوی شناخت روان بهریستی و فرد مؤثر عملکرد با که شود یم گر نییخودتع رفتار و درونی
 (.2000 رایان،

 بهریستی و شادکامی دری شناخت روان بنیادین نیازهای ارضایدهد  می نشان نیر تجربی شواهد مرور
 گاگنی و روکا اینکه به توجه با و ها پژوهش بودنمحدود دهیل به دارد. مهمی نقش یادگیرندگانی شناخت روان

 نیر زمینه این دریی ها پژوهش از، دانند یم (۱۹7۸) 6بندورا خودکارآمدی شبیه را شایستگی ادراک (200۸)
 (،۱۳۹5) گرجی (،۱۳۹4) سبری و فرخی (،۱۳۹۱)  فایی یها پژوهش به توان یم نمونه؛ برای شد استفاده

 ریو کیم، جانگ، (،20۱2) دیلکتل و تمیرل سپماز، دوگان، سپماز، (،۱۳۹6) فر یمحمد و نجفی ،یکوچ یدیرش
 کرد. اشاره (20۱6) آهوی و اوبینو دریانانی، رابنستین، فرید، (،20۱6)

 ارتباط و شایستگی خودمختاری، به فرد احساس میران بر اجتماعی بافت ،یگر نییخودتعۀ ینظر با مطابق
 گذارند یم ریتأث رفتاری و شناختی انگیرشی، نتایج بری شناخت روان نیازهای ارضای و گذارد یم ریتأث دیگران با

 چهاگر فوق، ۀشد مطرحی ها پژوهش اساسبر وی گر نییخودتع تلوری به توجه با (.۱۹۸5 رایان، و )دسی
 تما  بتواند که پژوهشی ،است شده انجا   ،اند کرده بررسی را متویرها جداگانه که متعددی ها پژوهش

 از ها پژوهش این در طرفی از نشد. یافت ،باشد  کرده بررسی و تبیین علی مدل یک قاهب در را فوق متویرهای
 این بنابراین ؛است  شده استفاده ترکم باشد، دربرداشته را خانواده مختلف ابعاد که خانواده عملکرد متویر

 در رای شناخت روان بنیادین نیازهایی گر یانجیم نقش ،یگر نییخودتعۀ ینظر از اهها  با است در دد پژوهش
 :شود یم هدایت زیر یها هیفرض طریق از حاضر پژوهش بیازماید. شادکامی با خانواده عملکردۀ رابط

 دارد. مستقیم اثر دانشجویان شادکامی بر آن ابعاد و خانواده عملکرد .۱
 .کند یمی گر یانجیم شادکامی با خانواده عملکرد بین ۀرابط دری شناخت روان بنیادین نیازهای .2

 شده مشخص ۱ شکل  ورت به مفهومی مدل پژوهش، برای دهش تدوینی ها هیفرض و هدف به توجه با
 .است 

 

 
 پژوهش یشنهادیپ مدل .1.شکل

 شادکامی

 شناختینیازهای بنیادین روان

 عملکرد خانواده
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 روش
 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع

 این هدف است. ۱ریمس  لیتحل نو  از بستگیهم تر قیدق طور به و تو یفی-کاربردی نو  از پژوهش رون

 خانواده عملکرد متویر، مدل این در است. علی مدل یک قاهب در متویرها میان ارتباط سنجش پژوهش
 شادکامی متویرهای و میانجی متویرۀ منره بهی شناخت روان بنیادین نیازهای متویر ،زا برون متویر عنوان به
 )س( اهرهرا دانشگاه خوابگاه ساکن دانشجویان شامل آماری ۀجامع شدند. گرفته درنظر زا درون متویر ۀمثاب  به

که  بودند تحصیلبه  مشوول ۱۳۹۸-۱۳۹۹ تحصیلی اول یمسالن در کهبودند  کارشناسی مقطع در تهران
کالین  شدند. انتخاب دردسترسی ریگ نمونه رون به آنان از نفر ۳00 تعداد (2005) کالین ۀگفت براساس

 خوب خیلی را نفر 500بیش از  و مناسب نفر ۳00 ،قبول قابل نفر 200، ساختاری معادالتی ساز مدل برای
 سرپرست با هماهنگی از پس ۱۳۹۸ دی و آذری ها ماه در گرپژوهش اطالعات،ی آور جمع منظور به .داند یم

 و کرد مراجعه موردنظر خوابگاه به شب 2۳ تا 2۱ ساعت اتاق اعضای تمامی حضور از اطمینانبرای  خوابگاه
 ها آن ازسپس شد.  توزیع بودند، ها پرسشنامه پرکردن به مایل که اتاق در حاضر اعضایمیان  در ها پرسشنامه
 پاسخ سؤاالت به خاطر اطمینان و  داقت با ها نامهپرسش ماندن محرمانه و بودن نا  یب به توجه با شد خواسته
 .شدندی آور جمع ها پرسشنامه ساعت یک حدود از بعد دهند.

 سنجش ابزار

  (FAD) 2خانواده عملکرد سنجش ابزار ۀپرسشنام
 عملکرد از مستر مک مدل تو یف عنوان با و ۱۹۸۳ سال در بیشاپ و باهدویین اپستاین،را  مقیاس این

 خانوادگی بعد 6 کهاست  مقیاس 7 شامل ودارد  گویه 60 مقیاس این .اند کرده تدوین (MMFF) خانواده
 عاطفی همراهی گویه(، ۸) عاطفی درگیری گویه(، ۹) ها نقش گویه(، 7) ارتباطات گویه(، 6) لهلمس  حل شامل

 پرسشنامه این مقیاس .سنجد یم را گویه( ۱۳) خانواده کلی عملکرد بعد ۱ و گویه( ۹) رفتار کنترل و گویه( ۸)
ی بند رتبه( ۱موافقم= کامالً و 2موافقم= ،۳مخاهفم= ،4 مخاهفم= کامالً) 4 تا ۱ طیف در واست  هیکرت نو  از
 .شود یم

 به ؛دادند انجا  پرسشنامه اینی سنج روان ویژگیۀ دربار پژوهشی (۱۳۸5)ی خسرو ملک وی محمد زاده
 از پس .کردند تکمیل را پرسشنامه این تهران شهر ییابتدا مدارس آموزان دانش مادران از نفر 4۹4 منظور این
 ،72/0 لهلمس  حلی ها اسیمق خرده برای و ۹4/0 پرسشنامه کل برای کرونباخ آهفای ضریب ها دادهی آور جمع

 برای و 66/0 رفتار کنترل ،7۱/0 عاطفی همراهی ،7۳/0 عاطفی درگیری ،7۱/0 نقش ،70/0 ارتباطات
 کرونباخ آهفای ضریب (۱۳۹0) خوشنا  و قمری کردند. گرارن ۸2/0 خانواده عمومی کارکرد

                                                 
1. path analysis 

2. Family Assessment Device (FAD) 
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 عاطفی درگیری ،64/0 عاطفی همراهی ،72/0 نقش ،۳۸/0 ارتباطات ،6۱/0 مسلله  حلی ها اسیمق خرده
 یوسفی .اند آورده  دست به ۹2/0 مقیاس کل برای همچنین و ۸۱/0 کلی عملکرد و 6۱/0 رفتار کنترل ،65/0
 روایی و  کرده گرارن مقیاس این برای را ۸2/0 کردن مهیدون ضریب و ۸۳/0 کرونباخ آهفای ضریب (۱۳۹۱)

شد  استفاده کرونباخ آهفای از پایایی سنجشبرای  نیر حاضر پژوهش در .است  کرده دییتأ نیر را پرسشنامه این
 ،76/0 عاطفی درگیری ،65/0 ها نقش ،65/0 ارتباطات ،7۱/0 مسلله  حل مقیاسزیر برای پایایی ضریب که

 پایایی ضریب همچنین .آمد  دست به ۸۱/0 خانواده کلی عملکرد و 54/0 رفتار کنترل ،7۹/0 عاطفی همراهی
 شد. محاسبه ۹۳/0 نیر مقیاس کل برای

  )BPNS( 1یروان نیادیبن یازهاین ۀپرسشنام

 این شد. استفاده (2000) رایان و دسی گاردیا، روانی بنیادین نیازهای مقیاس از متویر اینی ریگ اندازه برای
 و گویه( 6) شایستگی گویه(، 7) خودمختاریی شناخت روان نیاز سه که است  شده تشکیل گویه 2۱ از مقیاس
 ،۱مخاهفم= کامالً ؛5 تا ۱ ازی ا درجه پنج هیکرت طیف اساسبر ها یهگو .سنجد یم را گویه( ۸) ارتباط

 ۀدامن در پرسشنامه یها نمره .اند شدهی بند رتبه 5موافقم= کامالً ،4موافقم= ،۳ندار = نظری ،2مخاهفم=
 دارند. قرار ۱47-2۱

 برای ترتیب به را مقیاس این کرونباخ آهفای (۱۳۹6) ماهکی وی نجف  اهح ،آذر یخضر هواسانی،
 عاملی تحلیل از استفاده با همچنین .اند کرده گرارن 65/0 ،7۳/0 ،67/0 ارتباط و شایستگی خودمختاری،

 محقق توسط شده محاسبه کرونباخ آهفای رون  به پایایی ضریب .اند کرده دییتأ را ابرار این روایی ییدی،أت
 .است 6۸/0 ارتباط به نیاز و 6۹/0 شایستگی به نیاز ،7۸/0 خودمختاری به نیازی ها هفهؤم برای

 (OHQ-SF) 2آکسفورد یشادکام ۀپرسشنام کوتاه فرم
 شادی میران ارزیابی منظور به (2002) آرگایل و هیلر که دارد سؤال ۸د آکسفور شادکامیۀ پرسشنام کوتاه فر 
 هیکرت طیف براساس ها الؤس به گویی پاسخ .اند کرده طراحی گویه ۸ بای بعد تکی ا سازه عنوان به

ی بند رتبه 5موافقم= کامالً ،4موافقم= ،۳ندار = نظری ،2مخاهفم= ،۱مخاهفم= کامالً ،5 تا ۱ ازی ا نهیگر پنج
 و دارد قرار ۸-4۸ ۀدامن در پرسشنامه یها نمره است. معکوس ۸ و 4 ،۱ سؤاالتی گذار نمره .شوند یم

 گرارن 6۹/0 پرسشنامه کرونباخ آهفای است. ترشیب شادی میرانۀ دهند نشان مقیاس این در باالتری ها نمره
 اول زمان در بازآزمایی رون به (2006) گوکین و هوییر کروز، را آزمون این اعتبار ضریب همچنین است. شده
 این پایایی و روایی ۀدکنندییتأ ایران در شده انجا ی ها پژوهش .اند آورده دست به 64/0 دو  زمان در و 70/0

 با را پرسشنامه کرونباخ آهفای ضریب (۱۳۹4) زاده مقد  و نجفی بلوطبنگان، اکبری دهشیری، است. آزمون
 گرارن مناسب نیر را آکسفورد شادکامیۀ پرسشنام کوتاه فر  روایی همچنین .اند آورده  دست به 7۱/0

                                                 
1. Basic Psychological Needs Scale (BPNS) 

2. Oxford Happiness Questionnaire-Short Form (OHQ-SH) 
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 .شد محاسبه 64/0 کرونباخ آهفای ضریب پایایی سنجشبرای  حاضر پژوهش در .اند کرده

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 از آن، های فرضیه هب پاسخ و پژوهش اهداف هب یابیتدس همچنین و ها داده تحلیل و هتجری منظور به

 و متویرها میان دهسابستگی هم ضریب و معیار انحراف میانگین، مانند نباطیتاس و تو یفی آمار های رون
 کشیدگی و کجی ابرار، روایی و پایایی تعیین برای کرونباخ، آهفای های رون شد. فادهتاس خطی هم آزمون
 پیشنهادی مدل ارزیابی برای استراپ بوت طریق از مسیر تحلیل رون و ها داده بودن نرمال تعیین برای
 AMOS 24 و SPSS 24 کامپیوتری افرار نر  از پژوهش، های داده تحلیل و هتجری برای شد. برده کار به
 شد. تفادهاس

 ها افتهی
 علو  انسانی، علو ی ها رشته در تحصیل به مشوول دختر دانشجویان از نفر ۳00 پژوهش این کنندگان شرکت
 تهرانی اهرهرا دانشگاه خوابگاه ساکن و کارشناسی مقطعی بدن تیترب و زبان هنر، مهندسی، و فنی پایه،

ی ها شاخص ۱ جدول در .است (SD=25/۱) 55/20 میانگین با 22 تا ۱۹ بین ها یآزمودن سن هستند.
 ارائه جداگانه طور به متویر هر برای کشیدگی و کجی و اریمع  انحراف نمرات میانگین، شامل متویرها تو یفی

 .است  شده

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یها . شاخص1 جدول

 یدگیکش یکج اریانحراف مع نیانگیم ریمتغ

 55/0 -44/0 6۱/2 26/۱7 مسلله  حل
 76/0 -2۱/0 77/2 ۸4/۱۹ ارتباطات
 ۳۳/0 06/0 2۸/۳ 26/24 نقش
 ۳۸/0 -۳5/0 ۸5/۳ 45/22 عاطفی همراهی
 77/0 -42/0 65/۳ ۸0/22 عاطفی درگیری
 5۸/0 0۱/0 24/۳ ۳0/25 رفتار کنترل

 ۱۳/0 -2۸/0 47/5 54/۳6 خانواده عمومی عملکرد
 -۱2/0 -45/0 ۸۳/4 7۹/24 خودمختاری
 -04/0 -20/0 7۱/۳ ۱4/2۱ شایستگی
 -27/0 -2۱/0 ۳۳/4 77/2۸ ارتباط

 25/0 -۱4/0 4۸/4 77/2۸ شادکامی

 بودن نرمال فرض دارد، قرار -2 و 2 ۀباز در کشیدگی و چوهگی ضریب مقدار متویرهاۀ هم در که آنجا از
 ارائه پژوهش متویرهایبستگی هم ضرایب ،2 جدول در .است برقرار پژوهش متویرهای آزمونبرای  متویرها

 .است  شده
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 پژوهش یرهایمتغ یبستگهم بی. ضرا2جدول 

.است رمعناداریغ ستاره بدون موارد ،** P< 01/0  
*
P< 05/0  

 شادکامی بامسلله   حل دهد یم نشان پیرسون بستگیهم ضریب آزمون نتایج 2 جدول به توجه با
(45/0r=،) شادکامی با ارتباطات (۳۳/0r=)، شادکامی با نقش (45/0r=،) شادکامی با عاطفی همراهی 
(۳2/0r=،) شادکامی با عاطفی درگیری (۳4/0r=،) شادکامی با رفتاری کنترل (۳5/0r=) عمومی عملکرد و 
 دارند. معنادار و مثبت ۀرابط (=47/0r) شادکامی با

 شد استفاده ۱یساز خودگردان رون  به ریمس  لیتحل رون از پژوهشی ها هیفرض به گویی پاسخ منظور به

ۀ رابط بودن یخط .شدی بررس آنی ها مفروضه مسیر، تحلیل انجا  از قبل .است  آمده ادامه در آن نتایج که
 شاخص و (4/0 از تر بررگ) 2تحمل پارامتر طریق از چندگانهی خط همنبود  پراکندگی، نمودار طریق از متویرها

 محاسبه (7۹/۱) واتسون دوربین ۀآمار طریق از خطاها استقالل و (5/2 از تر کوچک) (VIF) ۳واریانس تور 
 بود. ها مفروضه ۀدکنندییتأ نتایج و شد 

 :است  شده ذکر مرحله دو در مسیر تحلیل نتایج ادامه در
 شادکامی بر خانواده عملکرد اثر مستقیم مدل بررسی .۱
 یشناخت روان بنیادین نیازهایی گر یانجیم با شادکامی بر خانواده عملکرد اثر میانجی مدل بررسی .2

 حذف از پس شادکامی بر خانواده عملکرد مستقیم مدل به مربوط برازن نیکویی برازنی ها شاخص
 مستقیم مدل از نبودنمعنادار  لیده به خانواده عملکردی ها هفهؤم از ارتباطات )متویر رمعناداریغ مسیرهای
 .شده است ارائه ۳ جدول در شد( حذف شادکامی بر خانواده عملکرد

                                                 
1. bootstrapping 

2. tolerance factor 
3. variance inflation factor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
        ۱ مسلله  حل. ۱

       ۱ 56/0** ارتباطات. 2

      ۱ 50/0** 56/0** نقش. ۳

     ۱ 55/0** 66/0** 60/0** یعاطف یهمراه. 4

    ۱ 66/0** 54/0** 50/0** 42/0** یعاطف یریدرگ. 5

   ۱ 57/0** 46/0** 54/0** ۳5/0** 46/0** یرفتار کنترل. 6

  ۱ 5۹/0** 64/0** 70/0** 67/0** 57/0** 66/0** یعموم عملکرد. 7

 ۱ 47/0** ۳5/0** ۳4/0** ۳2/0** 45/0** ۳۳/0** 45/0** یشادکام. ۸
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 یشادکام بر خانواده عملکرد اثر میمستق مدل برازش ییکوین یها شاخص. 3 جدول

 X2 /D X2 GFI AGFI RMSEA TLI CFI NFI 

 مدل

 میمستق

204/24۸ 4۱0/۱2 ۸۹0/0 6۹۸/0 ۱۹5/0 6۸۸/0 ۸62/0 ۸5۳/0 

 )باالتر هنجارشده اسکوئر کای اسکوئر، کای شاخص ترتیب به ،شود می مشاهده  ۳ جدول در که طور همان

 I 5هنجارشده برازن و 4تطبیقی برازن ،۳هوییس توکر ،2شده ا الح برازن نیکویی ،۱برازن نیکویی (،5 از

 مدل نامطلوب برازن ۀدهند نشان (۸/0 از باالتر) 6برآورد خطای مربعات میانگین ۀریش و (۹/0 از تر نییپا)

 از ارتباطات )متویر است آمده شادکامی بر خانواده عملکرد اثر مستقیم مدل 2شکل  در است. مستقیم
 (.است شده  حذف مدل از بودنرمعناداریغ لیده به خانواده عملکردی ها هفهؤم

 یعملکرد خانواده و شادکام ۀرابط ۀشد اصالح ری. مس2 شکل

                                                 
1. goodness of fit index 

2. adjusted goodness of fit index 

3. tucker lewis index 

4. comparative fit index 

5. normed fit index 

6. root mean square error of approximation 

 های خانوادگینقش

 حل مساهه

 شادکامی
e1 

30/0 

 همراهی عاطفی

 درگیری عاطفی

 کنترل رفتاری

 عملکرد عمومی
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 در د ۳0 شادکامی بر خانواده عملکرد اثر مدل در شادکامی ۀشد نییتب واریانس میران 2شکل  به توجه با
 4 جدول در شادکامی بر خانواده عملکرد مستقیم مدل به مربوط مستقیم اثرات ضرایب ادامه در است. بوده
 .است  آمده

 یشادکام بر خانواده عملکرد اثر میمستق مدل میمستق اثرات بیضرا برآورد. 4 جدول

 باال حد نییپا حد T P استاندارد برآورد رهایمس
      به روی شادکامی از

 ۳6۳/0 0۹2/0 00۱/0 ۱27/۳ 227/0 مسلله  حل

 44۳/0 ۱2۱/0 002/0 20۱/۳ 2۸7/0 عمومیعملکرد 

 -047/0 -42۸/0 0۱5/0 -۸25/2 -2۳7/0 همراهی عاطفی

 ۳2۸/0 02۹/0 025/0 55۱/2 ۱۸۱/0 نقش

 مستقیم اثر 4 جدولی ها دادهبراساس  دارد. مستقیم اثر شادکامی بر خانواده عملکرد اول ۀفرضی
 عملکرد (،=P ،۱27/۳T= ،227/0β<05/0) مسلله  حل قبیل از شادکامی بر خانواده عملکرد متویرهای
 و معنادار و مثبت (=P ،55۱/2=T ،۱۸۱/0β<05/0) نقش و (=P ،20۱/۳T= ،2۸7/0β<05/0) عمومی
 دییتأ اول ۀفرضی بنابراین است؛ معنادار و منفی (-=P، ۸25/2T=- ،2۳7/0β<05/0) عاطفی همراهی

 .دشو یم
 ،یشناخت روان بنیادین نیازهایی گر یانجیم با شادکامی بر خانواده عملکرد اثر میانجی مدل بررسی برای

 بنیادین نیازهایی گر یانجیم با شادکامی بر خانواده عملکرد اثر میانجی مدل ا لی اهگوی برازندگی ابتدا
 غیرمعنادار مسیرهای میانجی، مدل اهگوی برازندگی ارتقای منظور به استگفتنی  .شد بررسیی شناخت روان
 نیکوییی ها شاخص مقایسه 5 جدول شد. اعمال 24 ۀنسخ AMOS ا الحیی ها شاخص برخی و حذف
 .دهد یم نشان را میانجی مدل و مستقیم مدل برازن

مدل اثر عملکرد خانواده بر  یبرا یانجیو مدل م میبرازش مدل مستق ییکوین یها شاخص ۀسیمقا. 5 جدول

 یشناخت روان نیادیبن یازهاین یگر یانجیبا م یشادکام

 X2 /DF X2 GFI AGFI RMSEA TLI CFI NFI 

 978/0 984/0 936/0 088/0 885/0 977/0 332/3 654/36 یانجیم مدل
 853/0 862/0 688/0 195/0 698/0 890/0 410/12 204/248 میمستق مدل

 (،5 از تر نییپا) بهنجار اسکوئر  یکا اسکوئر، یکا ۀآمار ترتیب به ،شود یم مشاهده 5 جدول در که طور همان
 میانگین ۀریش و (۹/0 از )باالتر هنجارشده برازن و تطبیقی برازن ،هوییس توکر ،شده ا الح برازن نیکویی
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 ۀمقایس نتایج است. میانجی مدل مطلوب برازن ۀدهند نشان (۸/0 از تر نییپا) A برآورد خطای مربعات
 بهتر میانجی مدل برای برازنی ها شاخص دهد یم نشان ریمس  لیتحل اهگوی طریق از برازنی ها شاخص

 نیازهایی گر یانجیم با شادکامی و خانواده عملکرد ۀرابط مسیر ۳شکل  ادامه در است. مستقیم مدل از
 ۀنسخ AMOS ا الحیی ها شاخص اعمال و غیرمعنادار مسیرهای حذف از پس رای شناخت روان بنیادین

 .دهد یم نشان 24

 یشناخت روان نیادیبن یازهاین یگر یانجیبا م یعملکرد خانواده و شادکام ۀرابط ۀشد اصالح ریمس .3 شکل

 نیازهایی گر یانجیم با خانواده عملکرد مدل در شادکامی ۀشد نییتب واریانس میران ۳شکل  به توجه با
 میران میانجی متویر شدن افروده با مستقیم، مدلدر مقایسه با  که است  بوده در د 4۹ی شناخت روان بنیادی
 متویر نو  تعیین منظور به ادامه در .ابدی یم افرایش در د ۱۹ حدود )شادکامی( زا درون متویر واریانس تبیین

 ارتباط و شایستگی خودمختاری، یعنی میانجی متویر سه براساس که ۸ و 7 ،6 استراپ بوت جداول میانجی،
 و مستقیم مدل استاندارد مستقیم اثرات ،مربوط میانجی متویر براساس جدول هر در و شود یم ارائه است،
 .دنشو یم ارائه نتایج و مقایسه هم با میانجی مدل

17/0

- 

49/0 

14/0 

15/0 

20/

0 

 های خانوادگینقش

 مسللهحل 

 شادکامی

e1 

 همراهی عاطفی

 درگیری عاطفی

 کنترل رفتاری

 عملکرد عمومی

e2 

e3 

F1 

 یخودمختار

 یستگیشا
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 ارتباط یانجیم ریمتغ یبرا یگر یانجیم آزمون. 6 جدول

   اثرات
 برآورد

 استراپ بوت
 

 نانیاطم ۀفاصل

95/0 
 

 باال حد نییپا حد استاندارد یخطا استاندارد برآورد مستقل ریمتغ وابسته ریمتغ 

       میمستق مدل

 328/0 029/0 077/0 181/0* نقش یشادکام 

       یانجیم مدل

 254/0 -020/0 070/0 125/0 نقش یشادکام 

05/0*
P< 

 یخودمختار یانجیم ریمتغ یبرا یگر یانجیم آزمون .7 جدول

 برآورد   اثرات

 استراپ بوت

 نانیاطم ۀفاصل 

95/0 

 

 باال حد نییپا حد استاندارد یخطا استاندارد برآورد مستقل ریمتغ وابسته ریمتغ 

       میمستق مدل

 443/0 121/0 083/0 287/0* یعملکرد عموم  یشادکام 
 363/0 092/0 069/0 227/0* مسلله  حل یشادکام 
 091/0 -168/0 065/0 -042/0 یرفتار کنترل یشادکام 
 275/0 -032/0 078/0 118/0 یعاطف یریدرگ یشادکام 

       یانجیم مدل

 371/0 066/0 079/0 220/0* یعموم عملکرد یشادکام 
 282/0 011/0 069/0 147/0* مسلله  حل یشادکام 
 134/0 -103/0 061/0 014/0 یرفتار کنترل یشادکام 
 152/0 -141/0 076/0 003/0 یعاطف یریدرگ یشادکام 

05/0*
P< 

 یستگیشا یانجیم ریمتغ یبرا یگر یانجیم آزمون. 8 جدول

 نانیاطم ۀفا ل  استراپ بوت برآورد   اثرات
95/0 

 

 باال حد نییپا حد استاندارد یخطا استاندارد برآورد مستقل ریمتو وابسته ریمتو 

       میمستق مدل

 443/0 121/0 083/0 287/0* یعموم عملکرد یشادکام 
 363/0 092/0 069/0 227/0* مسلله  حل یشادکام 

       یانجیم مدل

 331/0 038/0 075/0 185/0* یعموم عملکرد یشادکام 
 241/0 -017/0 065/0 107/0 مسلله  حل یشادکام 

05/0*
P< 

 یکی .کند یمی گر یانجیم شادکامی با خانواده عملکرد ۀرابط دری شناخت روان بنیادین نیازهای دو  ۀفرضی
 توان یم رون این از استفاده با است.ی ساز خودگردان رون میانجی، متویر آزمون برای رایجی ها رون از
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 میانجی از اند عبارت. این متویرها کرد مشخص مالک و نیب شیپ متویر بینۀ رابط دررا  میانجی متویر انوا 
 با و بود معنادار وابسته و مستقل متویر متویر، بینۀ رابط اگر. میرمستقیغ اثر و جرئی میانجی کامل،
 اگر است. کامل  ورت به میانجی نبود، معنادار وابسته و مستقل متویر بینۀ رابط میانجی، متویر شدن اضافه
 وابسته و مستقل متویر بینۀ رابط میانجی متویر شدن اضافه با و بود معنادار وابسته و مستقل متویر بینۀ رابط
 (.۱۳۹۸ طاهری، و )عبداهلهی است جرئی  ورت به میانجی ،بود یافته  کاهش بتا ضریب وهی، معنادار باز

 سه کهی شناخت روان بنیادین نیازهای یعنی میانجی متویر براساس میانجی، متویر نو  تعیین منظور به
 یعنی مربوط میانجی متویر اساسبر جدول هر در و شود یم ارائه استراپ بوت جدول سه دارد، مؤهفه

 نتایج و مقایسه هم با میانجی مدل و مستقیم مدل استاندارد مستقیم اثرات ارتباط و شایستگی خودمختاری،
 .دنشو یم گرارن

 کامل  ورت به شادکامی با نقش بین ۀرابط در ارتباط متویر، دهد یم نشان 6 استراپ بوت جدول
 خودمختاری متویر، دهد یم نشان 7 استراپ بوت جدول (.P<05/0 ،056/0 =میانجی )اثر کند یمی گر یانجیم
 ،067/0 میانجی= )اثر کند یمی گر یانجیم جرئی  ورت به شادکامی با خانواده عمومی عملکرد بینۀ رابط در
05/0>P). کند یمی گر یانجیم جرئی  ورت به نیر شادکامی با مسلله  حل بین ۀرابط در خودمختاری متویر 
 کنترل بین ۀرابط در خودمختاری متویردهد،  می نشان نتایج همچنین .(P<05/0 ،0۸0/0 میانجی= )اثر

 ۀرابط در خودمختاری متویر و (P<05/0 ،-056/0 میانجی= )اثر غیرمستقیم  ورت به شادکامی با رفتاری
 ،۱۱6/0 میانجی= )اثر کند یمی گر یانجیم میرمستقیغ  ورت به نیر شادکامی با عاطفی درگیری بین
05/0>P). عمومی عملکرد بین ۀرابط در شایستگی متویر، دهد یم نشان ۸ استراپ بوت جدول نتایج تیدرنها 

 متویر همچنین و (P<05/0 ،۱0۳/0 میانجی= )اثر کند یمی گر یانجیم جرئی  ورت به شادکامی با خانواده
 ،۱۱6/0 میانجی= )اثر کند یمی گر یانجیم کامل  ورت به شادکامی با مسلله  حل بین ۀرابط در شایستگی

05/0>P.) شود یم دییتأ ۳ ۀفرضی ذکرشده نتایج به توجه با. 

 یریگ جهینت و بحث
 با خانواده عملکرد بینۀ رابط دری شناخت روان بنیادین نیازهایی گر یانجیم نقش بررسی حاضر پژوهش هدف

 نشان پژوهش اول ۀفرضی بررسی نتایج بود. اهرهرا دانشگاه خوابگاه ساکن کارشناسی دانشجویان در شادکامی
 و مستقیم اثر شادکامی بر خانواده عمومی عملکرد و نقش ،مسلله  حل خانواده، عملکرد ابعادمیان  از داد

 هاشمی، بیرامی، پژوهش با یافته این نتایج دارد. معنادار و منفی اثر شادکامی بر عاطفی همراهی و معنادار
 (۱۳۹7) حسینیان و یردی چاوشی، و (۱۳۹0) خوشنا  و قمری ،(۱۳۸۸) انصار یعده عبداههی عالئی،

 خود رفتار و وفصل حل بهتر را خود مشکالت بتوانند خانواده اعضای وقتی کنند یم بیان ها آن دارد. خوانی هم
 بود. خواهد بیشتر آنان شادکامی ،کنند مدیریت را

  لیما بهتر عملکرد دارایی ها خانواده کهکرد   انیب توان یم شادکامی بر نقش ۀمؤهف مستقیم اثرۀ دربار
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 بودن روشن (.۱۳۸6 وفاییان، و )کشاورز ببرند سود روابط ایجاد برای مثبت نقش اهگوهای داشتن از دهستن
 احتماهی تعارضات از بلکه، دارد ارتباط شادکامی و درونی رضایت باتنها  نه ها تیمسلوه و انتظارات و ها نقش
 (،۱۳۸۸) همکاران و بیرامی نتایج این با سو هم .کند یم جلوگیری نیر انتظارات و ها نقش بودن مبهم از ناشی
 ایفای خانواده اعضای اندازه هر کنند یم بیان (۱۳۹7) حسینیان و یردی چاوشی، (۱۳۹0) خوشنا  و قمری
 ،زاده  اهح بود. خواهد بیشتر آنان شادکامی، دهند انجا  بهتر را خود وظایف و باشند  داشته بهتری نقش

 وظایف و ها تیمسلوه به خانواده اعضای وقتی که رسیدند نتیجه این به نیر (۱۳۹6) رحیمی و فالحی
 و ی ریگشیپ اعضا سردرگمی ازهمچنین  گیرد. می  ورت بهتری تعامالت ،کنند یم عمل خود خانوادگی

 .شود یم ترشیب افراد شادکامی وی مندتیرضا نتیجهدر
 ۀخانواد یک گفت توان یم خانواده عمومی عملکردۀ مؤهف طریق از شادکامیی کنندگ ینیب شیپ تبیین در
 طور به تواند یم و کند یم عمل خود اعضای رفاه و رشدبرای  منسجم ساختاری با که استی ا خانواده بهنجار

 دچار میان این در اینکه بدون؛ یابد انطباق ها آن با و کند برقرار تعامل محیطی، ۀشوند نو نوبه عوامل با پویا
 از به نقل ۱۳۸2 )موسوی، ندهند بروز مرضی عالئم خود از فرایند این در خانواده افراد و شود تنش
 آن کارکرد چگونگی و افتد یم اتفاق دانشجویان ۀخانواد در آنچه درواقع (.۱۳۸5 ،یخسرو ملک وی محمد زاده
 و )قمری دیآ یم شمار به کننده نییتعی عامل سختی ها تیموقع و شرایط با افتنی انطباق وی ریپذ انعطاف در

 اعضایبستگی هم جمله از خانواده مختلفی ها جنبه که است باور  نیا بر (200۱) آرگایل (.۱۳۹0 خوشنا ،
 که استی تر یاساس کارکرد خانواده عمومی عملکرد بنابراین ؛است شادکامیی ها کننده نییتع از خانواده

 است. فرد همراه دانشجویی دوران در و باالتر سنین در و کند یم اعمال ثابت و پایداری شکل به را خود ثیراتأت
 (،۱۳۸۹) دبیری (،۱۳۸5)ی خسرو ملک وی محمد زادهی ها پژوهش در شادکامی بر عمومی عملکرد معنادار اثر

 دییأت نیر (20۱4) بویسن و بوتها (،۱۳۹7)  بوری یاسری،  ادقی، محبی، طل، (،۱۳۹0) خوشنا  و قمری
 .ابدی یم افرایش نیر شادکامی خانواده، عملکرد ارتقای و بهبود با بنابراین شد؛

 همراهی ماهیت به توجه با کهکرد  نییتب گونه این توان یم را شادکامی بر عاطفی همراهی منفی اثر
 کیدأت ناخوشایند و خوشایندهای  هیجان دسته دو به دادن پاسخ در خانواده اعضای ظرفیت بر که عاطفی

 همان در توانند ینم ها آن شاننیواهد از خوابگاهی دانشجویان دوری دهیل به، (2005 همکاران، و )رایان کند یم
 و عواطف ابراز توانایی فرزندان اگر و کنند ابراز را خود های هیجان و عواطف، دارند نیاز کهی ا هحظه

 گرا جمع فرهنگ شیوب کم ایرانیان طرفی از .کند یم پیدا کاهش ها آن  یشادکام، باشند نداشته را ها جانیه
 عاطفی همراهی شاید و کند منتقل او به، دارد فرزندن دوری از که را استرسی خانواده است ممکن و دارند

 کاهش را ها آن شادکامی و باشد همراه فرزندانشان غم و استرس ناخوشایند،های  هیجان با بیشتر واهدین
 دهد.

 خانواده عملکرد بینۀ رابط دری شناخت روان بنیادین نیازهای که بود آن از حاکی دو  ۀفرضی ارزیابی نتایج
 اجتماعیی ها بافت ماهیتۀ باردر مهمیی ها مفروضهی گر نییخودتع ۀنظری .کند یمی گر یانجیم شادکامی با

 ها آن شدن برآورده مانع یا کنند یم برآورده را ارتباط و شایستگی خودمختاری، برای نیاز که کند می مطرح
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 و شایستگی خودمختاری، به فرد احساس میران بر اجتماعی بافت ،یگر نییخودتع ۀنظریبراساس . شوند یم
 دارد اثر رفتار و شناخت انگیرن، بر روانی اساسی نیازهای شدن برآورده و گذارد یم ریتأث دیگران با ارتباط

 نشان (20۱۸) هیوبنر و ژانگ تیان،ی ها افتهی مثال برای ؛(۱۳۹6 ماهکی، وی نجف  اهح ،آذر یخضر )هواسانی،
 فراهم را شخص بهریستی و یکپارچگی ،یشناخت روان رشد برای الز  شرایط ۀپای روانی نیازهای ارضای داد
 در ارتباط متویری گر یانجیم تبیین در .کند یم تبیین را فرد رفتارهای ازی ا گسترده طیف زیربنای وسازد  می

 با ارتباطی معنا  به و اجتماعی ثیراتأت از نمایی ارتباط ادراک ،کرد  انیب توان یم شادکامی با نقشۀ هفؤممیان 
 دریافت و دیگران با پیوند به مربوط نیاز این .کنند یم حمایت او از یا دارند اهمیت فرد برای که است کسانی
 (.200۸ گاگنی، و )روکا است همکاران و دوستان یا معلمان واهدین، رئیس، مانند مهمی افراد جانب از حمایت
 دهیل همین به؛ دده کاهش را او استرس و کند حمایت رافرد  دتوان یم خانواده روحی، فشار بروز هنگا 
 فرد درمقابل .بکاهد فردی ها تنش از وکند  ارضا را فرد ارتباط به نیاز موقع به و مناسب نقش ایفای با خانواده

ی گر یانجیم نقش تبیین در .ابدی یم افرایش ان یشادکام وشود  می  دهگر  ،کند یم دریافت که حمایتی از
 اینکه خودمختاری، ماهیت به توجه با گفت توان یم شادکامی با خانواده عملکرد میانۀ رابط در خودمختاری

 محیط و روابط که دارد بستگی این به کند، ارضاآن را  و فعال خودمختاری به را خود نیاز است قادر چقدر فرد
 ارتباط گفت توان یم خودمختاری تعریف اساسبر (.۱۳۹6 )ریو، هستند کننده تیحمای ا اندازه چه تا او

 آن دنبال به و (2006 اسکونفلدر، و )اوردان شود یم خودمختاری افرایش موجب متقابل، پذیرن و  میمانه
 گرجی پژوهش نتایج با یافته این همچنین .شود یم شادکامی افرایش موجب نیر خودمختاری به نیاز ارضای

 .یی داردسو هم (20۱6) ریو و کیم جانگ، (،20۱2) همکاران و سپماز ،(۱۳۹5)

 اشاره (200۳) شلدون و فیالک شادکامی، افرایش با رابطه در شایستگی به نیاز ارضای نقش تبیینۀ باردر
 .ابدی  تسلط آنبر  وبگیرد  برعهده برانگیری چاهش تکاهیف فرد که شود یم دهید هنگامی شایستگی کنند یم

 و ها چاهش بر غلبه در ان ییتوانا برای آموز دانش نفس بهاعتماد افرایش یبه معنا شایستگی از حمایت
ای توانایی فرد برای انجا  وظایف معن  بهست. ادراک شایستگی بازخورد به او ۀارائ و مؤثر نظارت کردن فراهم

(. این 2006دارد  )بایوئر و موهدر،  نقش ،موردنظر اهداف به رسیدن او درتوانایی فرد تا چه حد  است و اینکه
ست آورد که در ایجاد پیامدهای خاص توانا دست بهاین تجربه را که خود فرد  شود یمنیاز هنگامی ارضا 

 احساس و استقالل ابراز فر ت کردن فراهم با خانواده بنابراین ؛(۱۳۹4ی، عل شاهبه نقل از  ۱۹۹0، ۱)کانل

 نیر را ها آن شادکامی طریق این از وکنند  ارضا را ها آن شایستگی به نیاز توانند یم شانفرزندان برای کنترل
 شبیه را شایستگی ادراک (200۸) گاگنی و روکا اینکه به توجه با و ها پژوهش بودنمحدود دهند. افرایش

 است، مشخص عمل یک انجا  تواناییۀ باردر فرد قضاوتی معنا به که دانند یم (۱۹7۸) بندورا خودکارآمدی
 .شد  استفاده نیر خودکارآمدی به مربوطی ها پژوهش از تبیین برای

 را بیشتر تعاملی ها نهیزم خانواده، در مطلوب ارتباط دادند نشان پژوهشی در (۱۳۹4) سبری و فرخی

                                                 
1. Connel, J. 
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 و عواطف ابراز توانایی فرزندان، وبخشد  می غنا را خانواده عاطفی فضای کند، می فراهم اعضای برای
 با خانواده، دیگر سوی از .هستند واهدین پذیرن مورد کنند یم احساس و آورند یم دست به را ها جانیه

 رشد موجب ها آن برای استقالل و وجود ابراز فر ت کردن فراهم و ها یریگ میتصم در فرزندان ازی ریگ بهره
ی ها پژوهش نتایج .دشو یم فرزندان شادکامی افرایش آن تبع به و فردیی ها ییتوانا از بسیاری

 و شایستگی متویری گر یانجیم نقش نیر (۱۳۹۱)  فایی و (۱۳۹6) فر یمحمد و نجفی ،یکوچ یدیرش
 چههر کند یم بیان پژوهش این نتایج .کنند یم دییتأ را شادکامی و خانواده بین ۀرابط در خودکارآمدی

 روشن، ها تیمسلوه و ها نقش ،افتد یم اتفاق مناسب طور مسلله به  حل باشند، داشته بهتری عملکرد ها خانواده
 وفصل حل و مطرح ها تعارض و دارد وجود مناسب نظارت و عاطفی همراهی هستند، ریپذ انعطاف و واضح

 سازگاری و تحصیلی ۀروزان زندگی در شادکامی که اهمیتی لیده به (.۱۳۹0 خوشنا ، و )قمری شوند یم
 بر اثرگذار ندیآ شیپ عوامل بیشتر ۀمطاهع به آیندهی ها پژوهش در شود یم پیشنهاد دارد، خوابگاهی دانشجویان

ۀ باردر شود. پرداخته جامعه آموزشیی ها گروه دیگر و دانشجویان زندگی در سازه این پیامدهای نیر و آن
 استنباط در است الز بستگی هم ماهیت لیده به که داشت توجه نکته این به باید پژوهشی ها تیمحدود
 مقاطع به نتایج تعمیم در و بودند کارشناسی مقطع دانشجویان موردنظر ۀنمون ینکها دو  .کرد احتیاط علی
 با تواند یم خانواده گفت توان یم پژوهش این نهایی گیری نتیجه در داد. قرار مدنظر را موضو  این دیگر
 را ها آن  یشادکام طریق آن از وکند  ارضا را فرزندانی شناخت روان نیازهای ،موقع به و مناسب نقش ایفای

 دهد. افرایش

 منابع
برر   هیر با تک یندارید ،یشناخت تی(. عوامل جمع۱۳۸۸و. ) انصار، یعده یپ.، و عبداهه ،یت.، عالئ ،یهاشم ،.  ،یرامیب

 علرو   قرات یتحق ۀینشرر . ریر تبر یدانشگاه علو  پرشک انیدانشجو یشادکام ینیب شیاسال  و عملکرد خانواده در پ
 .۳۳-4۳ (،۱)۹. یرفتار

دخترر دانشرگاه آزاد    انیدانشرجو  یبا شادکام یدهبستگ یها خانواده و سبک یارتباط یاهگوها ۀ(. رابط۱۳۹6 . ) ات،یب
 .۹۱-۱02(، ۳۱)۸. فرهنگ و زن یپژوهش-یعلم ۀنامفصل. مشکیواحد اند یاسالم

برا اسرتفاده از    محرور  یخرانواده شراد   یبروم  یاهگرو  نی(. تدو۱۳۹7س. ) ان،ینیس.  .، و حس ،یردی . س.،  ،یچاوش
 .7-26(، 44)۱۳. خانواده و زنان یتیترب-یفرهنگ ۀنامفصل. ییمبنا هینظر

در  یفرزنردپرور  یهرا  و سربک  تیشخصر  ،نفرس  عررت  براساس یشادکام نیب شیمدل پ نی(. تدو۱۳۸۹س. ) ،یریدب
 ۀ. دانشرکد یریر گانردازه  و سرنجش  ۀارشرد رشرت   یکارشناسر  ۀنامر  انیر پا. ییدانشگاه عالمره طباطبرا   انیدانشجو
 .تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه یتیترب علو  و یشناس روان

 ۀپرسشرنام فر  کوتراه   یسنج روان اتی(. خصو ۱۳۹4 . ) ،زاده  .، و مقد  ،یبلوطبنگان، ا.، نجف یغ.، اکبر ،یریدهش
 .۹-26 (،۱2)5. یآموزش یابیارزش و یریگ اندازه مطاهعات ۀنامفصل. انیآکسفورد در دانشجو یشادکام

نوجوانران.   یبرا سرالمت روانر    یشرناخت  روان یازهرا یخانواده و ن عملکرد ۀ(. رابط۱۳۹۳ . ) ،نژاد  .، و پاک نژاد، یمیرح
 .۹۹-۱۱۱ (،۳7)۱0. یپژوه خانواده ۀنامفصل
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مثبت و عملکرد خانواده در  یشناخت روان یها هی(. نقش سرما۱۳۹6 .  . ) فر، ی .، و محمد ،یف.، نجف ،یکوچ یدیرش
 .7۹-۹5(، ۳)2. مثبت یشناس روان ۀنام. پژوهشیشادکام ینیب شیپ

 .شیرایو نشر :تهران. یمحمددیس ییحی ۀ. ترجمجانیه و رنیانگ(. ۱۳۹6ج.  . ) و،یر
سرنجش   اسیر مق یابیر و اعتبار یسنج روان یها یژگیو یمقدمات ی(. بررس۱۳۸5غ. ) ،یخسرو  .، و ملک ،یمحمد زاده

 .6۹-۸۹ (،5)2. یپژوه خانواده ۀنامفصل(. FADکارکرد خانواده )
 یهرا  دخترر دانشرگاه   انیدانشرجو  یهرا  مسائل و مشکالت خوابگاه ی(. بررس۱۳۸۹خ. ) زاده، لی . ا.، و اسماع ،یدیسع

 .4۳-۸۸ (،۱)۱. بهداشت و زن ۀینشر .تهران شهر در یدوهت
با  یلیتحص یریدرگ ،یرشیانگ یمیخودتنظ ،یشناخت روان یاساس یازهاین یساختار ۀرابط ی(. بررس۱۳۹4ن. ) ،یعل شاه

ارشد  یکارشناس ۀنام انیپاشهرستان جهر .  یدانشگاه شیو پ رستانیدانش آموزان دختر سو  دب یلیعملکرد تحص
 تهران. یدانشگاه خوارزم یتیو علو  ترب یشناس روان ۀدانشکد ،یتیترب یشناسروان ۀرشت

خرانواده،   یارتباط یاهگوها نیب ۀدر رابط یادیبن یشناخت روان یازهاین یگر نقش واسطه ی(. بررس۱۳۹۱س. ) ،یی فا
 دانشرگاه  یتر یترب علو  ۀدانشکد ،یتیترب یشناسروان ۀارشد رشت یکارشناس ۀنام انیپا. ییو احساس تنها یشادکام

 .رانیا راز،یش
در  یلیبه همساالن و عملکرد تحصر  ی(. نقش عملکرد خانواده، دهبستگ۱۳۹6 . ) ،یمی .، و رح ،ی .، فالح ،زاده  اهح
 .65-7۸ (،4)2. مثبت یشناس روان ۀنامپژوهشدختران نوجوان.  یشادکام ینیب شیپ
. یدارشناسر یپد ۀمطاهعر  کیر : یاز شادکام انیتجربه دانشجو یفیک لی(. تحل۱۳۹6س. ف. ) راندوست،ی .، و ا ،ی لح

 .۱70-۱۸0 (،2)6. سالمت علو  در یفیک قاتیتحق ۀمجل
سالمت  ۀارتقادهند یبر رفتارها عوامل مؤثر ی(. بررس۱۳۹7 . ) ،ی .، و  بور ،یاسریر.،  ،یب.،  ادق ،یآ.، محب طل،

 .۱۱-22 (،۱6۹)25. یراز یپرشک علو  ۀمجلدر زنان.  یو شادکام
 یروانر  یازهرا ین یو ارضرا  یریپذ تی(. ارتباط عملکرد خانواده با مسلوه۱۳۹7 .  . ) ،یباقر عتیح.، و شر مقد ، یطهران
 .22۱-2۳5(، 54)۱4. یپژوه خانواده ۀنامفصل. یرستانیدانش آموزان پسر دب هیپا
 جهراد  انتشرارات  :تهرران . اموس افرار نر  کمک به یساختار معادالت یمدهساز(. ۱۳۹۸آ. ) ،ی .، و طاهر ،یعبداهله

 .یدانشگاه
. یشرناخت  روان ۀیسررما  یا خانواده و نقش واسطه یارتباط یو ادراک اهگوها ی(. شادکام۱۳۹4ن. ) ،یا.، و سبر ،یفرخ

 .۳۱۳-۳2۳ (،4۳)۱۱ ،یرانیشناسان ا : روانیتحوه یشناس روان ۀینشر
 ۀنامفصرل . انیدانشجو نیدر ب یزندگ تیفیو ک یا ل ۀعملکرد خانواد ۀرابط ی(. بررس۱۳۹0 .، و خوشنا ، ا. ح. ) ،یقمر

 .۳4۳-۳54(، 27)7. یپژوه خانواده
 ،یتر یترب یشناسر روان ۀارشد رشرت  یکارشناس ۀنام انیپا. یبر شادکام مؤثر یعوامل فرد لی(. فراتحل۱۳۹5 . ) ،یقاسم

 .تهران ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه یانسان علو  ۀدانشکد
و  یبرر احسراس شراد    (. مطاهعه عوامرل مرؤثر  ۱۳۸۱ا. ) ،یردانی .، و  فر، یآ.، محمد ،یر.، مکر ،ینور یکرم

 .۳-4۱(، ۱)۳2. یتیترب علو  و یشناس روان ۀمجلدانشگاه تهران.  انیدر دانشجو یستیبهر

-62 (،5)2. یکاربرد یشناس روان ۀینشر. یشادکام رانیبر م رگذاریعوامل تأث ی(. بررس۱۳۸6 . ) ان،ییا.، و وفا کشاورز،
5۱. 
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. ییگرا و کمال یشناخت روان نیادیبن یازهاین براساس انیدانشجو یشناخت روان یستیبهر ینیب شیپ(. ۱۳۹5 . ) ،یگرج
 عالمره  دانشرگاه  یشناسر  و روان یتر یترب علرو   ۀدانشرکد  ،یعمروم  یشناسر روان ۀارشد رشت یکارشناس ۀنام انیپا

 .تهران ییطباطبا
 یاساسر  یازهرا ین نیروابرط بر   یسراختار  ی(. اهگرو ۱۳۹6ا. ) ،ی .، و ماهک ،ینجف ه.،  اهح آذر، ی . غ.، خضر ،یهواسان

-5۳ (،4۳)۱۳. یتیترب یشناس روان ۀنامفصل. یسیدر زبان انگل یلیتحص یریو درگ یلیتحص رنیانگ ،یشناخت روان
۳5. 

 ۀنامفصلمستر.  مک یسنجش خانوادگ ۀویش یها اسیمق یسنج روان یها شاخص یبررس(. ۱۳۹۱ن. ) ،یوسفی
 .۹۱-۱20 (،7)2. یتیترب یریگ اندازه

شناخت و عمل به  یها مؤهفه یآموزن گروه ی(. اثربخش۱۳۹2ا. ) ،یف.، کجباف،  . ب.، و قمران ان،یعقوبی
 .6۸-77 (،۳)2. یپرستار آموزن ۀینشر. یشاد یبر ارتقا ینید فیوظا
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