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چکیده
از سوي دیگر ارضاي نیازهاي . سالمت تنها نیروي مورد هدف است که داراي ابعاد جسمی و روانی است: و هدفزمینه

هدف اصلی پژوهش .را فراهم  میکننداساسی شرایط الزم براي  رشد و بالندگی، انسجام یافتگی و بهزیستی روانشناختی
بینی سالمت عمومی جانبازان بیمارستان حضرت حاضر بررسی کارآیی مدل نیازهاي بنیادي روانشناختی در پیش

.اصفهان بود)ع(امیرالمومنین
هاي  سشنامهاصفهان  به صورت تصادفی انتخاب و به پرنفراز جانبازان بیمارستان امیرالمومنین132تعداد: هاروشمواد و

(General Health Questioner)و سالمت عمومی(Basic Needs Satisfaction)نیازهاي بنیادي روانشناختی
. داستفاده ش) گام به گام(ها، از رگرسیون چند متغیرهبه منظور تجزیه و تحلیل داده.پاسخ دادند

. )>0.001P(مثبت دارد سالمت عمومی جانبازان همبستگینیازهاي بنیادي روانشناختی بانتایج نشان داد که ارضاي:نتایج
را به چنین در بین نیازهاي روانشناختی به ترتیب ارضاي نیاز خودمختاري و ارضاي نیاز شایستگی سالمت عمومیهم

).>0.001P(کندبینی میصورت مثبت پیش
.بینی سالمت عمومی را تایید نموددر پیشدر مجموع نتایج حاصل از این پژوهش، کارآیی ارضاي نیازهاي بنیادي: بحث

.نیازهاي بنیادي روانشناختی، سالمت عمومی، جانبازان: واژگان کلیدي

11/7/92:  تاریخ دریافت
9/11/92: تاریخ پذیرش 
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مقدمه
نیازهاي فیزیکی، اجتماعی و روانشناختی دارند،ها انسان

تحقیق ). 1(که رضایت آنان از زندگی را فراهم می آورد
در سال Iدر موردنیازهاي انسان ابتدا توسط مک دوگال

ادامه IVو هالIII، مورايIIآغاز شد، توسط فروید1908
در حیطه روانشناسی رایج و Vیافت و سرانجام توسط مازلو

هاي مختلفی در قرن گذشته دیدگاه). 2(شدعملیاتی
ها توسعه و تکامل یافته است ازهاي اساسی انساندرباره نی

در این راستا رویکرد طرفداران ذاتی بودن نیازها). 3(
و معتقدین به اکتسابی بودن نیازها در طول زمان ) 5و4(

صرف نظر از مناقشات نظري، ). 7و6(باشدقابل استناد می
هاي اخیر بر توسعه و تحقیقات در حوزه نیازها در سال

تمرکز داشتهVIنیازهاي بنیادي روانشناختیگسترش 
در سال VIIاست  که براي اولین  بار توسط دسی و رایان

مطرح VIIIتحت عنوان نظریه خود تعیین گري2000
سه نیاز ذاتی روانشناختی  :  بر اساس این نظریه). 8(شد

XIو توانایی ارتباطXشایستگی،IXخود مختاريعبارتند از 

فرد به احساس انتخاب و خودمختاري به نیاز ).9(
). 10(خودآغازگري در انجام اعمال و تکالیف اشاره دارد

شایستگی عبارت است از نیاز به موثر بودن در تعامل با 
محیط و نشان دهنده میل به استفاده از استعدادها و 
مهارت ها و دنبال کردن چالش ها و تکالیف همسو با 

و نهایتا نیاز )11(توانایی هاي و تسلط یافتن بر آنها است
به ارتباط،  به نیاز براي احساس اطمینان هنگام داشتن 
رابطه بادیگران و نیاز به پذیرش فرد به عنوان فردي 

). 12(ي عشق و احترام توسط دیگران اشاره داردشایسته
بررسی کارایی مدل نیازهاي بنیادي روانشناختی در 

هاي سالحوزهاي شغلی، آموزشی، پرورشی و سالمت در 
در این راستا. اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است

کارخانه 10دسی و همکاران در پژوهش خود بر روي 

IMcDougall
IIIIFreud
IIIMurray
IVHull
VMaslow
VIBasic need satisfaction in general
VIIDeci& Ryan
VIIItheory of self-determination
IXautonomy
Xcompetence
XIrelatedness

بلغارستانی نشان دادند نیازهاي بنیادي روانشناختی عالوه 
کندبینی میبر انگیزه شغلی سازگاري شغلی را نیز پیش

ر نف680چنین در پژوهش دیگري  که بر روي  هم). 13(
از کارگران یک شرکت صنعتی انجام شد مشخص شد که 
نیازها بنیادي روانشناختی عملکرد شغلی و انگیزه شغلی 

).14(کندمیبینی کارمندان را پیش
هایی نشان داده در حوزه آموزشی و پرورشی در پژوهش

آموزان، شدنیازهاي بنیادي روانشناختی با روابط دانش
و انتظارات هنجاري آموزان و معلمانروابط دانش

).15(هاي آموزشی رابطه مثبت و معناداري داردوفرصت
چنین مشخص شد نیازهاي روانشناختی خودمختاري هم

و شایستگی اثر مستقیم مثبت و معناداري بر انگیزش 
و نهایتا در حوزه سالمت ). 16(آموزان دارد درونی  دانش

قلب بر در پژوهشیبر روي بیمارانی که عمل باز کرونر 
روي آنان انجام شده بود  مشخص شد که ارضاي نیازهاي 

به کنترل بهتر عوامل خطر بیماري بنیادي روانشناختی
در همین راستا نتایج ).17(کندعروقی کمک می-قلبی

نیاز پژوهش دیگر گویاي آن بود که عدم ارضاي
شایستگی، تقاضاي جراحی زیبایی با انگیزه غیر پزشکی را 

و همکاران XIIسپمازبر اینعالوه). 18(کندمیبینی پیش
XIIIساکاریادر پژوهش خود که بر روي دانشجویان دانشگاه 

درصد 54انجام دادند دریافتند نیازهاي بنیادي روانشناختی تا 
).19(کندمیبینی امید به زندگی دانشجویان را پیش

مشخص شد نیازهاي بنیادي چنیندر پژوهش دیگريهم
با نشانه هاي افسردگی رابطه معکوس داردروانشناختی

به طور کلی نتایج تحقیقات گویاي آن است که).20(
ارضا شدن نیازهاي بنیادي روانشناختی منجر به افزایش 

واگر مانعی شودمیو بهزیستی روانشاختی  سالمت روان
بر سر راه آنها ایجاد شود، سالمت و بهزیستی روانشناختی  

جنبهسالمت روان عمومی).22- 21(دفرد را کاهش میده
و در واقع همان ). 23(اي از مفهوم کلی سالمت است

سالمت فکر و قدرت سازگاري فرد با محیط و اطرافیان 
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، )24(است

در بهترین منظر عبارت است از یک حالت سالمت روان
هايوحضور نشانهپایا و کامل  از نبود نشانه هاي بیماري 

. سالمت که داراي ابعاد فاعلی، اجتماعی و روانی است

XIISapmaz
XIIISakarya
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بنابراین سالمت رواننه تنها نبود بیمار روانی را در بر می
کند که فرد با گیرد، بلکه به سطحی از کارکرد اشاره می

خود و سبک زندگی خویش آسوده و بدون مشکل است
روانکسب افرادي که نمره باالیی در سطح سالمت). 25(

چنین جسمانی کنند نسبت به بیمار یهاي روانی و هممی
علی رغم اینکه تحقیق بر . آسیب پذیري بیشتري دارند

روي سالمت روان در سالهاي اخیر افزایش یافته است اما 
هاي هنوز تحقیقات جامع بر روي سالمت روان  گروه

خاص از قبیل جانبازان و معلولین با محدودیت فراوانی 
اند که به جانبازان یکی از اقشار جامعه). 26(به رو استرو

لحاظ موقعیتشان بیشترین نیاز را به حمایت اجتماعی 
باشند دارند، این افراد ثمره ضربه هاي ناشی از جنگ می

که به خاطر دفاع ار خاك و نوامیس خود این صدمات را 
اند و این در  سالمت روان و کیفیت زندگی به جان خریده

سالمت روانشرکت کنندگان ).27(نها تاثیر گذاشته استآ
اي درجهان است و در جنگ یک خط پژوهشی و مداخله

. دهدساالنه بخشی از پژوهشها را به خود اختصاص می
زیرا شیوع اختالالت روانشناختی در بین شرکت کنندگان 

چنین هم).28(در جنگ همواره نگران کننده بوده است
پیشرفت راهنمايحقیق بر روي سالمت روانتاز آنجایی که

ها و تهیه خدمات خطی مشی عقالنی، طراحی برنامه
هاي ضربات اجتماعی، هزینهتواندمیسالمت رواناست که 

هاي روانی و مرگ ومیر  را  کاهش، و در اقتصادي، آسیب
از سوي دیگر، . نهایت باعث پرورش و توسعه کشور شود

مت روان در هر کشوري دلیلی اهمیت ندادن به مقوله سال
است بر آن که تحقیقات در این زمینه کمتر صورت می 
گیرد و این خود منجر به آسیب روانی بیشتر در کشور 

بنابراین شناسایی عوامل مربوط به سالمت روان  .شودمی
از سوي دیگر از آنجایی ). 29(اهمیتی اجتناب ناپذیر دارد

اي  رشد و بالندگی، که ارضاي نیازها شرایط الزم بر
انسجام یافتگی و بهزیستی روانشناختی را فراهم  میکنند

هاي روانی ناشی از جنگ که آسیب و با توجه به این) 4(
سال هنوز اطالعات 20بلند مدت است و با گذشت 

موجود درباره وسعت، صدمات و عوارض مزمن ناشی از 
هاي هجنگ در جانبازان ناکافی است و جانبازان از گرو

بر این اساس . باشندآسیب پذیر و در معرض خطر می
چنان بررسی و مطالعه سالمت عمومی جانبازان از هم

در همین راستا، پژوهش . اهمیت بسیاري برخوردار است

حاضر با هدف بررسی  رابطه بین نیازهاي بنیادي 
روانشناختی و سالمت عمومی جانبازان است و قصد دارد 

دهد که آیا نیازهاي بنیادي به این سوال پاسخ
بینی روانشناختی سالمت عمومی جانبازان را پیش

؟کندمی

شناسی تحقیقروش
گیري تحقیقجامعه آماري و نمونه

هاي همبستگی است که به پژوهش حاضر از نوع پژوهش
منظور بررسی رابطه بین نیازهاي بنیادي روانشناختی و 

این  پژوهش  جامعه آماري. سالمت روان  انجام شد
جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمومنین اصفهان در سال 

.بودند1392
روش اجراي این پژوهش بدین ترتیب بود که بعد از 

هماهنگی با مسئوالن مربوطه و سرپرستان درمانگاه  
نفر از جانبازانی که در 204ها بین بیمارستان، پرسشنامه

راجع نمودند  طول دو هفته به درمانگاه بیمارستان م
براساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد . توزیع شد

تعیین شد که به منظور افزایش قدرت تعمیم122نمونه 
پرسشنامه که کامالً پاسخ داده شده بود و 132پذیري 

شامل در صد جانبازي (مالك ورود به پژوهش را داشتند، 
) درصد و نداشتن مشکالت اعصاب و روان50کمتر از 

. د تحلیل قرار گرفتمور
الزم به ذکر است که در این پژوهش پرسشنامه سالمت 

و بیشتر 4=اصال(عمومی به صورت معکوس نمره گذاري شد
بنابراین وجود رابطه مثبت بین ارضاي .)1=از حد معمول

نیازهاي بنیادي روانشناختی و سالمت عمومی گویاي آن 
اي مرضی که هاست که ارضاي نیازهاي بنیادي با نشانه

نتیجه مقیاس سالمت عمومی است رابطه منفی و با 
-میانگین سنی آزمودنی. سالمت عمومی رابطه مثبت دارد

آوري پس از جمع. ، بود 4.52و انحراف معیار49.2ها
ها، اطالعات به دست آمده از طریق نرم پرسشنامه

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت20SPSSافزار
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ابزار
:هاي زیر استفاده شدحاضر از ابزاردر پژوهش 

این پرسشنامه : هاي جمعیت شناختیپرسشنامه ویژگی
تحصیالت و درصد ،براي دریافت اطالعاتی مانند سن

.ها ارائه گردیدجانبازي آزمودنی
XIVپرسشنامه نیازهاي بنیادي روانشناختی

) 2000(این مقیاس توسط گاردیا، دسی و رایان در سال
که میزان احساس حمایت از نیازهاي ساخته شده است

ها را خودمختاري، شایستگی و ارتباط با دیگر آزمودنی
ماده است که 21مقیاس مذکور شاکل . سنجدمی

بندي شده اي لیکرت درجهبراساس مقیاس هفت درجه
ضرایب پایایی حاصل از اجراي آن روي مادر، پدر، .است

، 0.92تیب ها به ترشریک رمانتیک و دوستان آزمودنی
در ایران این ). 30(گزارش شده است0.92و 0.92، 0.92

هاي مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا مقیاس در نمونه
به طوري . شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخودار است

در این . در نوسان است0.79تا 0.74که آلفاي آن بین 
20و 19، 18، 16، 15، 11، 7، 4، 3هاي مقیاس پرسش

).31(شودمیبه صورت معکوس نمره گذاري 
XVپرسشنامه سالمت روان عمومی

تسط گلدبرگ و هیلر به 1979این پرسشنامه در سال 
منظور غربالگري اختالالت روانشناختی ارائه شده، داراي 

سوال و چهار خرده مقیاس افسردگی، اضطراب، 28
هاي بدنی و اختالل در عملکرد است که هر خردهنشانه

پایایی پرسشنامه مذکور از سه ). 32(سوال دارد7مقیاس 
روش بازآزمایی، تنصیف و آلفاي کرونباخ بررسی گردید 

حاصل 0.90و 0.93، 0.72: که به ترتیب ضرایب پایایی
روایی همزمان پرسشنامه سالمت عمومی از طریق . گردید

اجراي همزمان با پرسشنامه بیمارستان میدلیکس انجام 
ضرایب . حاصل آن بود0.55ه ضریب همبستگی  گردید ک

هاي این پرسشنامه با نمره همبستگی بین خرده آزمون
متغیر بود 0.78تا 0.72کل در حد رضایت بخش و بین 

با توجه به این که ویژگیهاي روانسنجی این ). 33(
پرسشنامه در مطالعات ایرانی قبلی انجام شده، لذا از 

پژوهش خودداري به عمل انجام مجدد این کار در این
.آمد

XIVBasic Need satisfaction Questioner
XV General Health Questioner

هایافته
جایی که هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی از آن

بینی  سالمت روان نیازهاي بنیادي روانشناختی  در پیش
) ع(در میان جانبازان بیمارستان حضرت امیرالمومنین

ابتدا ماتریس همبستگی بین متغیرهاي .اصفهان است
، 1جدول شماره نتایج این تحلیل در. پژوهش تشکیل شد

.ارائه شده است
پژوهشيرهایمتغیهمبستگسیماتر: 1جدول شماره 

*P<0.05
**P<0.001

متغیرهاي دهد که ضرایب همبستگی بین نتایج نشان می
. باشدمتغیر می0.71تا 0.57پژوهش و سالمت روان از 

در این راستا کمترین ضریب همبستگی مربوط به نیاز 
، و بیشترین  ضریب همبستگی مربوط به  )0.57(ارتباط 

باشد که حاکی از می)0.71(سالمت عمومی و خودمختاري
به . باشدرابطه قوي بین خودمختاري و سالمت عمومی می

چنین بررسی تر روابط مذکور و هممنظور بررسی دقیق
قدرت پیش بینی کنندگی  متغیرهاي پژوهش در سالمت 
. عمومی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید

.ارائه شده است2نتایج این تحلیل در جدول شماره 

1234متغیر

1نیازخودمختاري

1**0.7نیاز شایستگی

1**0.63**0.77نیاز ارتباط

1**0.57*0.60**0.71سالمت روان
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روانسالمتینیبشیپدرپژوهشيرهایمتغگامبهگامونیرگرس:2جدول شماره 

دهد که در خصوص پیش ، نشان می2نتایج جدول شماره 
بینی متغیرهاي پژوهش در گام اول خود مختاري وارد 

برابر Fدر این راستا نسبت . معادله رگرسیون شده است
معنادار ) >0.001P(برآورد شده است که در سطح134.5

مشخص ) ٢R(عالوه براین، براساس ضریب تعیین. باشدمی
درصد از 51که متغیر خودمختاري به تنهایی شودمی

در گام دوم، . کندبینی میواریانس سالمت عمومی را پیش
متغیر شایستگی وارد تحلیل شده است در این راستا  

برآورده شده است  که در سطح 18.73برابر Fنسبت 
)001/0<P (و براساس ضریب تعیین. باشدمیارمعناد)٢R (

که ترکیب متغیرهاي نیاز خود مختاري شودمیمشخص 
وابستهدرصد از واریانس متغیر53نیاز شایستگی و 

و در آخر، جهت . را تبیین  می نمایند) سالمت عمومی(
ضرایب بتا نشان می دهد که نیاز خود مختاري  و نیاز 

صورت مثبت و در نتیجه سالمت عمومی را به شایستگی،
هاي مرضی سالمت عمومی را به صورت منفی پیش نشانه

.کندبینی می

گیريبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نیازهاي بنیادي 

نتایج نشان . جانبازان بودسالمت عمومی روانشناختی و 

داد، ارضاي نیاز خودمختاري، نیاز شایستگی و نیاز ارتباط  
هاي همبستگی مثبت و در نتیجه نشانهت عمومی سالمبا 

چنین مرضی سالمت عمومی همبستگی منفی داردهم
درصد 51مشخص شد ارضاي نیاز خومختاري به تنهایی 

53و به همراه ارضاي نیاز شایستگی سالمت عمومی از 
ومتغیرهاي . نمایدبینی میراپیشسالمت عمومی درصد 

پیش بینی سالمت دموگرافیک نیز نقش معنی داري در
هاي پژوهش حاضر در خصوص یافته.عمومی نداشتند

بینی کنندگی ارضاي نیاز خود مختاري و نقش پیش
، )XVI)34مارشیکهاي هاي پژوهشبا یافتهسالمت عمومی 

) 13(و دسی)36(XVIIIیوسال،)19(ازپمس،)XVII)35شلدون
باشد مارشیک به نقل از قالوندي در پژوهش میهمسو

آموزانی که آموزان نشان داد که دانشدانشخود بر روي 
، شودمیها حمایت هنگام یادگیري از خودمختاري آن

انگیزش درونی، عزت نفس و احساس شایستگی باالتري 
دارند و برآورده شدن این نیازها بر عملکرد تحصیلی آنها 

شلدون و همکاران در پژوهش خود .تاثیر مثبت دارد
فردي میزان  خودمختاري و هاي دریافتند سطح تفاوت

XVIMarshik
XVII Sheldon
XVIIIUysal

گام اول

BetaBtRR2سطح معناداريF

0.710.8611.60.7020.510.001134.5نیاز خودمختاري

گام دوم

BetaBtRR2سطح معناداريF

نیاز خود 

مختاري
0.560.686.8

0.730.53
0.00118.73

0.210.32.51نیاز شایستگی
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.شایستگی با بهزیستی روانشناختی همبستگی دارد
دانشجو با 167چنین اهمت در مطالعه خود بر روي هم

نژاد قفقازي، آسیاي، آفریقایی و اسپانیایی  نشان داد 
ارضاي نیازهاي بنیادي روانشناختی با  سالمت عمومی 

در هاي پژوهشهمچنین  یافته. رابطه مثبت دارد
بینی کنندگی ارضاي نیاز شایستگی خصوص نقش  پیش

هاي و یافته)XIX)37با نظریه بندوراسالمت عمومی و 
بر اساس نظریه بندورا . باشدهمسو می) XX)8پژوهش تالی

در حمایت . استسالمت عمومی احساس شایستگی تابع 
دریافتند )38(و همکاران در سال XXIپاتریک،از نظریه بندورا

ارضاي نیاز شایستگی پیش بینی کننده بهزیستی روانی از 
به . استسالمت عمومی قبیل عزت نفس، عواطف مثبت و 

هاي اعتقاد تالی احساس شایستگی باالتر در محیط
.تعیین کننده سالمت روان باشدتواندمیاجتماعی 

ها به سمت رشد انسان: توان گفتدر تبیین نتایج فوق می
روند و زمانی که بیشتر احساس مت پیش میو سال

شودمیکنند بیشتر تحریک شایستگی و خودمختاري می
گري وبا توجه به نظریه خود تعیین. کنندو عمل می

رفتارهاي خودمختاري، تجربه رفتارهاي ابتکاري را به 
دنبال دارد، در حالی که شایستگی ادارك شده احساس 

از این رو . ا به دنبال داردیابی به نتایج رمربوط به دست
رود که خودمختاري و خود ابتکاري جانباران انتظار می

باعث افزایش شایستگی ادراك شده و بهبود سالمت روان 
توان در خصوص تبیین دیگري که می).39(آنها شود

هاي پژوهش حاضر بدان استناد نمود و همانگونه که یافته
مت عمومی عوامل در ادبیات پژوهش نیز آمده است، سال

اي الزم براي ارضاي نیازهاي اساسی را فراهم میزمینه
هاي مرضی به عنوان مانعی آورد، به عبارت دیگر نشانه

که احساس ارضاي شودمیهایی براي انجام فعالیت
نیازهاي اساسی را به دنبال دارد، همچنین ممکن است 

اینکه هاي مرضی به لحاظ پیامدهاي محدود کننده نشانه
گیردعدم ارضاي ها از آنان میتوانایی انجام فعالیت

).40(کندنیازهاي بنیادي راتشدید 
صرفنظر از موارد فوق الذکر، برخی از محدودیت هاي 
پژوهش حاضر، تعمیم نتایج آن را با احتیاط مواجه می 

XIXBandura
XXTalley
XXIPatrick

در پژوهش حاضر به منظور سنجش متغیرهاي . سازد
کاغذي استفاده شد و _پژوهش از پرسشنامه هاي مدادي

با توجه به محدودیت ابزارهایی نظیر پرسشنامه در بررسی 
پژوهش حاضر با محدودیت دقیق موضوعات رفتاري،

چنین، پژوهش حاضر بر روي هم. مواجه می باشد
جانبازان شهر اصفهان  انجام گردید، لذا تعمیم نتایج 

.ها بایستی با احتیاط صورت پذیردپژوهش به سایر گروه

پیشنهادات
با توجه به وجود رابطه بین نیازهاي بنیادي روانشناختی و 

اندرکاران سالمت عمومی جانبازان به  مسئولین و دست
شودمیسازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد 

هاي هاي اقتصادي از جانبازان به رویکردعالوه بر حمایت
زهاي بنیادي توانمندسازي روانی با تاکید بر ارضاي نیا

روانشناختی از قبیل ارضاي نیاز خودمختاري و شایستگی 
چنین اجراي پژوهش حاضر بر روي هم. توجه داشته باشد

هاي ایثارگري از قبیل همسران و فرزندان سایر گروه
شهیدان و جانبازان و بررسی نقش برخی متغیرهاي 

هاي شخصیتی از تعدیل کننده نظیر عزت نفس و ویژگی
باشد که در یشنهادات پژوهشی مطالعه حاضر میجمله پ

.سایه انجام تحقیقات آتی محقق خواهدشد

نتیجه گیري 
در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از کارآیی 

بینی سالمت مدل نیازهاي بنیادي روانشناختی در پیش
.روان جانبازان بود

تقدیر و تشکر
از پزشکان محترم، بیماران و سایر افرادي که ما را در 

.شودمیاند سپاسگزاري انجام این پژوهش یاري نموده
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