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 چکیده
و احساس تعلق به مدرسه با نقش  شناختیروانپژوهش حاضـر با هدف بررسی روابط نیازهای بنیادین  

انجام گرفت. روش پژوهش مطالعه آموزان دوره متوسطه دوم اجتماعی در دانش خودکارآمدیای واسطه
آموزان دوره متوسطه دوم همبسـتگی بود. جامعه آماری پژوهش شـامل تمامی دانش   -حاضـر توصـیفی  

پسر و دختر( بودند که ) آموزدانش 968 موردبررسیبود. نمونه  7981-89شهر مشهد در سال تحصیلی 
انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ارضای نیازهای بنیادین  ایچندمرحله ایخوشـه به روش 

( و 7898، اجتماعی نوجوانان )کنلی خودکارآمدیپرســشــنامه ، (2444، و همکاران در روابط )الگواردیا
با استفاده از ضریب  هاداده( بود. تحلیل 2445، و همکاران پرسـشـنامه احسـاس تعلق به مدرسـه )بری    

معادالت ساختاری انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دادند  سازیمدلو همبسـتگی پیرسون  
جتماعی ا خودکارآمدیدر ارتباط با معلمان با  شناختیرواناثر مستقیم و معناداری میان نیازهای بنیادین 
 خودکارآمدیو  شـــناختیرواننیازهای بنیادین  کهطوریبهو احســـاس تعلق به مدرســـه وجود دارد. 

 آمدیخودکاررسد کردند. به نظر میدرصد از تغییرات احساس تعلق به مدرسه را تبیین می 55جتماعی ا
ــناختیروانی نیازهای بنیادین آموزان در رابطهاجتماعی دانش ــه نقش  شـ ــاس تعلق به مدرسـ و احسـ

 ای داشته باشد.واسطه

 شناختیروانبنیادین  نیازهای، اجتماعی خودکارآمدی، مدرسه به تعلق احساس :های کلیدیواژه
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 مقدمه
، همکاران و 7ان نقش دارد )چاپمنآموزدانشدهی رفتار بافت اجتماعی مدرسه در شکل

، 9(. تعلق به مدرسه2477، 2است )روفی مؤثرهای شخصی و تحصیلی ( و بر جنبه2479
 دارندمعلمان و کادر آموزشی مدرسه ، ان نسبت به همساالنآموزدانشاحساسی است که 

ان به مدرسه منتهی شده آموزدانش مندیعالقه(. حس تعلق به 2472، و همکاران 0)یون
 و 5بخشد )فاستپیگیری اهداف و رفتارهای تحصیلی را بهبود می، های درونیو ارزش
شود عاطفی و تحصیلی منجر می، ( و فقدان آن به مشکالت رفتاری2470، همکاران

ی بر کاهش قلدری توجهقابل(. احساس تعلق به مدرسه اثر 2479، 6)ماپفومو و موچنا
( و همبستگی مثبتی 2472، مواد و الکل )چاپمن و همکاران سوءمصرف، (2445، 1)بلوم

سالمت جسمانی ، (2474، و همکاران 9با انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی )ونتزل
( 2474، 74کوزی و میلزباال )استرا نفسعزت( و 2441، همکاران و 8و روانی )شوچت

، نوع روابط با همساالن، دارد. تعلق به مدرسه از عوامل بافتی مانند حمایت معلم
قوانین انضباطی مدرسه و فراهم بودن فرصت برای رشد ، های راهنمایی و مشاورهفعالیت
پذیرد. مکیان و کالنتر کوشه ( تأثیر می2472، ها و استعدادها )یون و همکارانتوانایی

 ،قواعد انضباطی مطلوب، ( نشان دادند که ایجاد جو کالسی مثبت توسط معلم7980)
 .مؤثرندکوچک بودن محیط مدرسه و اندازه کالس در ایجاد احساس تعلق به مدرسه 

، 72بافت اجتماعی بر میزان خودمختاری، 77بر اساس نظریه خودتعیین گری
ه شدن نیازهای بنیادین و برآورد گذاردبه دیگران اثر می 70و تعلق 79شایستگی

انرژی  شناختیرواناست. نیازهای  تأثیرگذاربر پیامدهای عاطفی و رفتاری  شناختیروان
آوردند ها و رشد سالم را فراهم میپرورش مهارت، الزم برای درگیر شدن فعال با محیط

 یهتجرب، (. خودمختاری به شروع و تنظیم رفتار توسط خود فرد2472، 75)دسی و رایان
 اشاره، هماهنگ با تصویری که فرد از خود دارد صورتبهخودکنترلی و عمل ، آزاد اراده
بودن در تعامل با  مؤثرنیاز به ، (. شایستگی2471، ؛ رایان و دسی2476، 76کند )والکرمی
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 توانایی دسترسی به پیامدهای، های خویشکسب فرصت ابراز توانایی، محیط اجتماعی
نیاز به ، (. تعلق2477، 7رویالرد و کویپر )ایبارا استبر محیط  تأثیرمطلوب و قابلیت 
عاطفی با دیگران و میل به درگیر بودن در روابط صمیمانه  بستگیدلبرقراری پیوند و 

، ینوالد، شناختیروان(. با درک کارکرد سه نیاز بنیادین 2449، 2است )الگواردیا و پاتریک
های اجتماعی مشارکت و کنند کدام جنبه از بافت توانند ارزیابیمعلمان و مدیران می

 (.2477، )رایان و دسی کندمیکارآمدی فرد در محیط را تقویت 
هد دان افزایش میآموزدانشرا در  یروخود پی انگیزه، شناختیروانبرآوردن سه نیاز  

(. معلمان 2471، و همکاران 9دهد )ریزینهپیوستار انگیزش درونی سوق می یسوبهو فرد را 
 ،کننداحساس و تفکر به روش خود اجبار می، ان را برای عملآموزدانش، کنندهکنترل

 و 0رفتارهای کنترلی معلم با عواطف منفی مانند خشم و اضطراب حین یادگیری )آسور
 ( ارتباط دارد.2472، و همکاران 5( و پیشرفت تحصیلی )سوننس2445، همکاران

، کنندهکنترلآموزشی  هایمحیط( نشان دادند در 7985سپاه منصور و بیوکی ) 
 شناختیروانکنند و این امر باعث عدم ارضای نیازهای آموزان احساس عاملیت نمیدانش

گذارد. می تأثیرخودمختاری و عملکرد آنان ، خودتنظیمی، آنان شده و بر انگیزش درونی
با احساس تعلق به مدرسه که در های مرتبط رسد یکی از سازهبر این اساس به نظر می

 است. 6خودکارآمدی، بافت انگیزشی و اجتماعی مطرح است
( نشان دادند ارتباط مثبت معناداری بین احساس تعلق به 2475و همکاران ) 1مان 

 طوربه 9اجتماعی خودکارآمدیآموزان وجود دارد. مدرسه با کارآمدی تحصیلی در دانش
برای شروع و ادامه روابط بین فردی اشاره دارد  شانمندیتوانبه ادراک افراد از ، خاص

 (.2444، 8)اسمیت و بتز
های در ارتباط بسیاری از سازه خودکارآمدی( معتقد است 2472) 74بندورا

( نشان دادند تحقق نیازهای 7986ای دارد. کریمی و ستوده )نقش واسطه شناختیروان
 ارآمدیخودکبا درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد و  خودکارآمدیبنیادین و 

 کند.گری میی بین نیازهای بنیادین و درگیری تحصیلی را میانجیرابطه
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ر د شناختیروان یادینبناجتماعی در رابطه با نیازهای  خودکارآمدیای نقش واسطه
ل و ت و ترک تحصیو احساس تعلق به مدرسه تا کنون بررسی نشده است اما اف روابط

های اجتماعی برای ارضای ضروری را جهت حمایت ایعرصه، افزایش رفتارهای پرخطر
ر های تربیتی مناسب دآموزان از طریق شیوهدانش خودکارآمدینیازهای بنیادین و ارتقای 

ی جسمان، مدارس گشوده است. با توجه به نقش اساسی مدارس در بهبود سالمت روانی
آموزان و عدم بررسی کافی پیرامون اهمیت احساس تعلق به لی دانشو پیشرفت تحصی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه نیازهای ، در این زمینه تأثیرگذارعاملی  عنوانبهمدرسه 
مدیران و دوستان و احساس تعلق به مدرسه با ، در روابط با معلمان شناختیروانبنیادین 

 ان دوره متوسطه دوم انجام شد.آموزدانشاجتماعی در  خودکارآمدیای نقش واسطه

 روش

ها پژوهشی همبستگی و روش گردآوری داده ازنظر، هدف بنیادی ازنظرپژوهش حاضر 
به لحاظ ارتباط بین متغیرها مدل یابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری تمامی 

بود. حجم نمونه بر  7981-89ان دوره متوسطه دوم مشهد در سال تحصیلی آموزدانش
های نهفته و نشانگرهای ( با در نظر گرفتن تعداد سازه2474) 7اساس پیشنهاد وستلند

و در دست داشتن حجم  4/ 47احتمال خطای ، درصد 88توان آزمون ، موجود در مدل
ابتدا نواحی ، انجام شد ایچندمرحلهای روش خوشه نفر تعیین شد. 968، جامعه آماری

 9دبیرستان دخترانه و از هر دبیرستان  5دبیرستان پسرانه و  5از هر ناحیه مشهد و  1و  6
 ها اجرا شد.تصادفی انتخاب و پرسشنامه صورتبهکالس 

اس مدیران و دوستان با مقی، در روابط با معلمان شناختیروانبررسی نیازهای بنیادین 
( انجام شد. این مقیاس 2444، و همکاران 9)الگوردیا 2ارضای نیازهای بنیادین در روابط

شایستگی و احساس تعلق را در طیف لیکرت ، عبارت سه زیر مقیاس خودمختاری 8با 
توان آن را در ارتباط سنجد و می( می1( تا کامالً درست است )7از اصالً درست نیست )

رش گزا 80/4تا  95/4های مختلف به کار برد. آلفای کرونباخ برای این مقیاس از با گروه
( در بررسی 7988(. تنهای رشوانلو و همکاران )2479، و همکاران 0شده است )النگدون

و  ییدیتأروایی عاملی اکتشافی و ، از دانشجویان اینمونهروایی و پایایی این مقیاس در 
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روایی سازه مطلوبی را گزارش کردند. در مطالعه آنان ساختار سه عاملی در ارتباط با 
و ضرایب دو نیمه کردن  99/4تا  10/4سید و ضرایب آلفای کرونباخ دوستان به تأیید ر

ها از آوردند. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس به دست 94/4تا  65/4
 در تغییر بود. 97/4تا  10/4

، 2)کانلی 7اجتماعی نوجوانان خودکارآمدیپرسشنامه ، خودکارآمدیبرای بررسی 
( 1=ساده ازحدیشبتا  7گویه در طیف لیکرت )از غیرممکن= 25( استفاده شد که با 7898
، اجتماعی هایموقعیتعملکرد در ، و پنج خرده مقیاس قاطعیت اجتماعی گذارینمره

های دوستی و صمیمیت و کمک کردن یا کمک جنبه، های اجتماعیشرکت در گروه
پایایی این پرسشنامه را با ، (7989و همکاران ) سجادپورکند. می گیریاندازهگرفتن را 

و برای  97/4و با روش بازآزمایی برای پسران  82/4استفاده از آلفای کرونباخ برابر 
تا  16/4ها در مطالعه حاضر از . آلفای کرونباخ زیرمقیاساندکردهگزارش  96/4دختران 

 در تغییر بود. 92/4
( بررسی 2440، ارانو همک 0)بری 9احساس تعلق با مقیاس احساس تعلق به مدرسه 

جمله مثبت در مقیاس لیکرت )از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(  97شد. این مقیاس با 
احساس ، مشارکت در اجتماع، شش خرده مقیاس احساس حمایت معلم، شده گذارینمره

 تعلق فرد به مدرسه و، احساس مثبت به مدرسه، رعایت احترام و عدالت در مدرسه

و برای  15/4کند. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه می گیریاندازهمشارکت علمی را 
( آلفای 7980گزارش شده است. مکیان و کالنترکوشه ) 98/4تا  68/4آن از  هایمؤلفه

گزارش کردند.  92/4تا  56/4های آن را از و زیر مقیاس 99/4کرونباخ کل پرسشنامه را 
 در تغییر بود. 87/4تا  99/4ونباخ از در مطالعه حاضر آلفای کر

اخذ و  کنندگانشرکتها موافقت و رضایت شفاهی پیش از اجرای پرسشنامه
 گروهی صورت گرفت. صورتبهها کامالً داوطلبانه و پاسخگویی به پرسشنامه

 انجام شد. .24AMOSو  .25SPSSهای افزارنرمها با داده وتحلیلتجزیه

  

                                                                                                                                            
1. the adolescent social self-efficacy scale 
2. Connolly, J. 

3. the student sense of connectedness scale 
4. Brew, C., et al. 
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 هایافته
 1/05نفر تحلیل گردید.  974های مربوط به داده، های ناقصپرسشنامهپس از حذف 

درصد در  0/09، درصد در پایه دوازدهم 2/50در پایه یازدهم و  کنندگانشرکتدرصد 
درصد در رشته ریاضی مشغول به  1/28درصد در رشته تجربی و  8/27، رشته انسانی

های ها و شناسایی پرتبالگری داده. پیش از اجرای تحلیل آماری به غراندبودهتحصیل 
های ای وجود ندارد. شناسایی پرتپرداخته شد که نشان داد پرت تک متغیره 7تک متغیره
بر اساس درجات  موردنظرصورت گرفت. فواصل  9با آماره ماهاالنوبیس 2چندمتغیره

، و همکاران 0بررسی شد )میرز)=447/4( اصالح و در سطح 2) دوآزادی در آزمون خی 
( که حاکی از وجود شش مورد پرت چندمتغیره بود. بر این اساس تحلیل با حذف 2476
کننده ادامه یافت. شاخص اصالح در تمام موارد شرکت 940های و با داده هاافتادهپرت

توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهشی  هایشاخصبود.  تربزرگ α=447/4از 
 ه است.آورده شد 7در جدول 

 . ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 
متغیرهای 

 مالک
 نیازهای بنیادین در روابط

 دوستان مدیران معلمان

 تعلق شایستگی خودمختاری تعلق شایستگی خودمختاری تعلق شایستگی خودمختاری

 75/4** 29/4** 71/4** 76/4** 97/4** 29/4** 78/4** 25/4** 78/4** کمک کردن
 76/4** 29/4** 70/4* 94/4** 21/4** 99/4** 26/4** 26/4** 99/4** دوستی

شرکت در 

 گروه

48/4 **20/4 **76/4 74/4 **71/4 *70/4 *72/4 *70/4 *79/4 
 49/4 76/4** 41/4 41/4 29/4** 49/4 48/4 76/4** 75/4** عملکرد
 48/4 28/4** 71/4** 25/4** 29/4** 27/4** 29/4** 29/4** 29/4** قاطعیت
حمایت 

 معلم

**28/4 **08/4 **09/4 **99/4 **92/4 **92/4 **99/4 **99/4 **28/4 
 25/4** 99/4** 29/4** 21/4** 97/4** 28/4** 97/4** 99/4** 90/4** مشارکت
 26/4** 98/4** 90/4** 21/4** 99/4** 29/4** 92/4** 02/4** 21/4** عدالت

احساس 

 مثبت

**28/4 **97/4 **28/4 **76/4 **22/4 **76/4 *70/4 **78/4 **76/4 
 78/4** 20/4** 71/4** 26/4** 97/4** 78/4** 98/4** 29/4** 94/4** ارتباط

مشارکت 

 علمی

**92/4 **97/4 **92/4 **76/4 **78/4 **79/4 **20/4 **21/4 **22/4 
 به تعلق

 مدرسه

**09/4 **55/4 **08/4 **69/4 **20/4 **96/4 **04/4 **00/4 **95/4 

                                                                                                                                            
1. univariate outliers 
2. multivariate outliers 

3. mahalanobis 
4. Meyers, L. S., et al. 
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دهد روابط میان نیاز به خودمختاری در ارتباط با معلمان با نشان می 7نتایج جدول 
 هایتموقعینیاز به تعلق در ارتباط با معلمان با عملکرد در ، مشارکت در گروه اجتماعی

نیاز به خودمختاری در ارتباط با مدیران با مشارکت در گروه اجتماعی و ، اجتماعی
نیاز به تعلق در ارتباط با مدیران و نیاز به خودمختاری ، اجتماعی هایموقعیتعملکرد در 

اجتماعی و نیاز به تعلق در ارتباط با  هایموقعیتدر ارتباط با دوستان با عملکرد در 
اجتماعی و قاطعیت اجتماعی رابطه معناداری ندارند  هایموقعیتدوستان با عملکرد در 

(45/4<Pسایر روابط مثبت .)  و معنادارند. کجی و کشیدگی در تمامی متغیرها در سطح
(. در بررسی نرمال بودن 7مطلوبی بود و نرمال بودن تک متغیره محقق شده است )جدول 

 راههکیاسمیرنوف -با آزمون کلموگروف استانداردشدههای توزیع باقیمانده، چند متغیره
(. P ،940=df ،40/4=Z≥45/4ت )ها نرمال اسبررسی شد که نشان داد توزیع باقیمانده

مدل نتایج نشان داد که ضرایب تحمل از  بینپیشمتغیرهای  یهم خطدر بررسی عدم 
توان رأی به تحقق در تغییر بودند که می 60/7تا  75/7و تورم واریانس از  91/4تا  67/4

یب استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد. ضرا مفروضه داد. در بررسی
بود. پس از  61/7برای این آماره نشان از استقالل خطاها دارند که برابر با  2نزدیک به 

مدل مفهومی پژوهش بررسی و برآورد مدل با روش بیشینه درست ، تحقق مفروضات
اید ب بنابراین. پذیردمیآماره خی دو از حجم نمونه تأثیر  غیرمعناداری نمایی انجام شد.

برای نسبت خی دو به  9برازش نیز استفاده شود. مقادیر بین یک تا  هایشاخصاز سایر 
و کمتر ریشه میانگین خطای مجذورات تقریب  49/4مقادیر ، (df2/درجات آزادی )

(RMSEA و مقادیر )84/4 ( و بیشتر برای شاخص نیکویی برازشGFI) ، شاخص
از برازش مطلوب ( نشان NFI( و شاخص نرم شده برازندگی )CFIبرازندگی تطبیقی )

 (.2475، 7)تاباکنیک و فیدل مدل دارند
مدل پژوهش از ، برازش نشان داد پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار هایشاخص

، 2 ،758=df ،47/4=P ،72/2 =/df2=99/996برازش مطلوبی برخوردار است )
84/4=GFI ،89/4=CFI ،82/4=NFI ،46/4=RMSEA شدهاصالح(. نمودار مسیر مدل 

 آمده است. 7در شکل 

                                                                                                                                            
1. Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. 
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 ی احساس تعلق به مدرسهبینپیش شدهاصالحمدل  استانداردشده. ضرایب 1شکل 

نیازهای بنیادین در ارتباط با معلمان  یماثر مستقبررسی ضرایب مسیر نشان داد 
(47/4≥P ،54/4=( و دوستان )45/4≥P ،79/4= بر احساس تعلق به مدرسه مثبت و )

اثر مستقیم نیازهای بنیادین در ارتباط با مدیران بر احساس تعلق به اما ؛ معنادار است
(. اثر مستقیم نیازهای بنیادین در ارتباط با معلمان P>47/4مدرسه معنادار نیست )

(47/4≥P ،29/4=( و مدیران )47/4≥P ،27/4= بر )اجتماعی مثبت و  خودکارآمدی
و معناداری  میاثر مستقدر ارتباط با دوستان  شناختیروانمعنادار است اما نیازهای بنیادین 

بر احساس تعلق به مدرسه  خودکارآمدی(. اثر مستقیم P>45/4ندارند ) خودکارآمدیبر 
 (.P ،02/4=≤47/4نیز مثبت و معنادار است )

ادین و کل نشان داد اثر غیرمستقیم نیازهای بنی غیرمستقیماثرات  استانداردشدهضرایب 
( بر احساس تعلق به مدرسه مثبت و معنادار 72/4( و مدیران )74/4در ارتباط با معلمان )

ن و نیازهای بنیادی برحسبتعلق به مدرسه  (. میزان واریانس تبیین شدهP<47/4است )
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یرات احساس تعلق به درصد از تغی 55بود. بدین معنی که  55/4برابر  خودکارآمدی
 ت.اجتماعی قابل تبیین اس خودکارآمدیو  شناختیرواننیازهای بنیادین  برحسبمدرسه 

 گیرینتیجهبحث و 

 کارآمدیخود واسطهبه مدرسه به تعلق و شناختیروان بنیادین نیازهای رابطه پژوهش در این
 نیادینب نیازهای مستقیمبررسی شد. نتایج نشان داد اثر  متوسطه دوم انآموزدانش اجتماعی

 نیازهای اام؛ است معنادار و مثبت مدرسه به تعلق احساس بر دوستان و معلمان با ارتباط در
 ستقیمم اثر مستقیم و معناداری ندارند. اثر مدرسه به تعلق بر مدیران با ارتباط در بنیادین

 ثبتم اجتماعی خودکارآمدی بر مدیران و معلمان با ارتباط در شناختیروانبنیادین  نیازهای
 نداشتند. بررسی ضرایب معناداری و یماثر مستق دوستان با ارتباط در اما بود معنادار و

با  نیز نشان داد که اثر غیرمستقیم نیازهای بنیادین در ارتباط غیرمستقیماثرات  استانداردشده
 معلمان و مدیران بر احساس تعلق به مدرسه مثبت و معنادار است.

 هایقعیتمودر تبیین اینکه بین نیاز خودمختاری در ارتباط با دوستان با عملکرد در 
توان گفت با توجه به تأثیرپذیری نوجوانان ی معناداری نشان داده نشده میاجتماعی رابطه

از گروه همساالن و احساس تعلق به دوستان و ترجیح درگیر بودن در روابط صمیمانه و 
نوجوانان در تعامل با گروه دوستان کمتر از خودمختاری ، به دوستان های عاطفیبستگیدل
نند و کاجتماعی استفاده می هایموقعیتعاملیت و فرصت آغازگری شخصی در  عنوانبه

 و عملکرد گروه دوستان است. از سوی دیگر معلمان ازنظرتابعیت  هاآنترجیح 
 نندکمی اجبار خود روش به کردن فکر و احساس، عمل برای را انآموزدانش، کنندهکنترل

 مستقل عقاید از، هادستورالعمل ارائه با هاآن بنابراین؛ (2445، و همکاران آسور)
، و همکاران 7بارتولمو)دهند می شکل اجبار و وظیفه کنترل بر تأکیدبا  جلوگیری و محیطی

ارتباط  کهیطوربهان متفاوت است آموزدانشتعامل مدیران مدارس و معلمان با  (.2477
های آموزشی غیرمنعطف انضباطی و دستورالعمل هاینامهیینآمدیران از طریق اعمال 

ان در ارتباط با مدیران با عملکرد در آموزدانشنیاز خودمختاری  بنابراین، است
های اجتماعی رابطه معناداری نشان نداده است. اجتماعی و شرکت در گروه هایموقعیت

 های اجتماعی که تابع قوانین انضباطیر ارتباط با معلمان با شرکت در گروهخودمختاری د
با عملکرد در  کهدرحالیی معناداری را نشان نداد خاص مدرسه است نیز رابطه

                                                                                                                                            
1. Bartholomew, K., et al. 
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ران این تفاوت مدی توانمیاجتماعی رابطه مثبت و معناداری نشان داده است.  هایموقعیت
 ان دانست.آموزدانشی استقبال معلمان از عقاید مستقل و واگرای و معلمان را نتیجه

اجتماعی و قاطعیت  هایموقعیتنیاز تعلق در ارتباط با دوستان با عملکرد در  
رابطه مثبت و  خودکارآمدیهای معناداری را نشان نداد اما با سایر جنبه اجتماعی رابطه

با معلمان و مدیران مدارس با عملکرد در  نیاز به تعلق در ارتباط، معناداری مشاهده شد
طه راب خودکارآمدیهای اجتماعی رابطه معناداری نشان نداد اما با سایر جنبه هایموقعیت

 مثبت و معنادار است.
ه درگیر عاطفی با دیگران و بیانگر میل ب بستگیدلنیاز تعلق نیاز به برقراری پیوند و 

نیاز  یرابطه(. معنادار نبودن 2449، دیا و پاتریکبودن در روابط صمیمانه است )الگوار
اجتماعی امری طبیعی و منطقی است زیرا  هایموقعیتتعلق با عملکرد و قاطعیت در 

ت اجتماعی و قاطعی هایموقعیتی ارضای نیاز تعلق این است که عملکرد فرد در نتیجه
ار گیرد که پیوستاری قر عاطفی با دوستان در بستگیدلروابط صمیمانه و  تأثیراو تحت 

ند. ابراز توانایی تسلط بر محیط استفاده ک منظوربهکمتر از خودمختاری و شایستگی خود 
با  ،نیاز تعلق در ارتباط با معلمان و مدیران متفاوت با ارتباط با دوستان کهایندر تبیین 

 هایمحیط توان گفت دری مثبت و معناداری را نشان داده میقاطعیت اجتماعی رابطه
تقبال ان اسآموزدانشمعلمان و مدیران از عقاید مستقل ، متفاوت با گروه دوستان، آموزشی

 د.ان خواهد بوآموزدانشکنند که نتیجه آن تقویت قاطعیت اجتماعی و آن را تقویت می
 معلمان و مدیران با تمامی، ارضای نیاز شایستگی در ارتباط با هر سه گروه دوستان

 کنندهیتحماهای رابطه مثبت و معناداری نشان داد. محیط خودکارآمدی هایمؤلفه
 زمینه، معلمان و مدیران مدارس با ارضای نیاز فرد به شایستگی، دوستان ازجمله

 خانواده بین حمایت انددادهها نشان کنند. پژوهشرا ایجاد می خودکارآمدی گیریشکل
رابطه مثبت و معناداری  خودکارآمدی ( با7998، )ملکی پیربازاری و همکاران دوستان و

 وجود دارد.
بر  توان گفتاجتماعی می خودکارآمدیارضای نیازهای بنیادین با  در تبیین رابطه

سالمت روانی و عملکرد بهینه مستقیماً ، شناختیروانخرده نظریه نیازهای بنیادین  اساس
ی بینیشپی و احساس تعلق قابل شایستگ، ارضای سه نیاز بنیادین خودمختاری از طریق

احساس ، وقتی نیاز خودمختاری در گروه دوستان، (2475، 7است )راکووِک فِلسِر

                                                                                                                                            
1. Rakovec-Felser, Z. 
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 های خویش و داشتن ارتباطات سالم و سازندهشایستگی در انجام تکالیف و ابراز توانایی
 مدیآخودکارنتیجه آن احساس اتکا به خود و ، معلمان و مدیران برآورده گردد، با دوستان

 اجتماعی خواهد بود.
ل در مسائ گیریتصمیم ان و دادن فرصتآموزدانشاگر معلمان و مدیران با حمایت از 

 ،مربوط به درس و مدرسه زمینه برآورده شدن نیاز آنان به خودمختاری را فراهم آوردند
با  های آنان نیاز به شایستگی وها و تالشبا ارائه بازخوردهای مثبت نسبت به موفقیت

 ودکارآمدیخباعث افزایش ، کنندو پذیرنده نیاز تعلق را در آنان ارضا  مؤثربرقراری روابط 
 ها در مدرسهو منتهی به بروز توانمندی گرانهیتحماآنان خواهند شد. در این صورت جو 

 .یابدیمآموزان افزایش حاکم و از این طریق احساس تعلق به مدرسه در دانش
های پژوهش در خصوص تحقق نیازهای بنیادین در تعامل با دوستان نشان داد یافته

 سطهوابهرسد که این سازه اثر مستقیم و معناداری بر تعلق به مدرسه دارد. به نظر می
ان و نیز نظام روابط مبتنی بر تساوی میان آنان آموزدانشبرقراری روابط صمیمانه میان 

 مستقیم بر احساس تعلق طوربهآورد و بر این اساس رای آنان فراهم میفضایی امن را ب
 به مدرسه اثر دارد.

است. مدیران  وپرورشآموزشهای مهمی برای متولیان پژوهش حاضر دارای یافته
های مناسب و دموکراتیک در روابط با توانند با برقراری رویهمدارس و معلمان می

پذیرنده و پاسخگو به سالیق متکثر و ارائه ، فضایی گرم ارائه ضوابط در، انآموزدانش
آنان را ارضا  شناختیرواننیازهای بنیادین ، بازخوردهای و مداخالت اصالحی به هنگام

و از این طریق با افزایش احساس تعلق به مدرسه زمینه عملکرد بهینه و کاهش تنش در 
فت تحصیلی و ارتقای کارایی محیط مدرسه را فراهم آورند. این فرایند ضمن کاهش ا

باعث ارتقای ، با تربیت نسلی پویا و برخوردار از سالمت جسمانی و روانی، مدارس
 اثربخشی نظام تعلیم و تربیت خواهد گردید.

اجرا در یک بافت ، استفاده از ابزارهای خودگزارشی واسطهبه پژوهشنتایج این  
 باید با احتیاط، ثبات در طی زمانفرهنگی خاص و عدم اجرای بازآزمایی جهت بررسی 

تعمیم داده شود. بررسی تغییرناپذیری جنسیتی در مدل مفهومی پژوهش و بررسی پایایی 
 گردد.و روایی در جمعیت عمومی به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
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 منابع
 هایویژگی(. 7988) ح.، کارشکی و ه.، صمدیه، ط.، رضوانی سعیدی، ف.، رشوانلو تنهای

 در پژوهش و دانش. دوستان با روابط در بنیادین نیازهای ارضای مقیاس سنجیروان
 (.0)27، کاربردی شناسیروان
 شناختیروانعدم ارضای نیازهای  ایواسطه(. نقش 7985ع. )، و امراللهی بیوکی م.، سپاه منصور

 شناسیروان هایپژوهشو زورگویی.  شدهادراکو خشم در رابطه بین رفتار کنترلی 
 .772-81، (22)6، اجتماعی

(. بررسی رابطه بین 7989ک. )، و عبدالمحمدی علیزاده م. ح.، ح. ع.، مهرابی، ح.، سجادپور
ش فصلنامه داناجتماعی نوجوانان با گرایش به رفتارهای پرخطر.  خودکارآمدی هایمؤلفه

 .19-69، (9)7، انتظامی خراسان شمالی

بین ارضای  یرابطهتحصیلی در  خودکارآمدی(. نقش میانجی 7986ب. )، و ستوده س.، کریمی
و درگیری تحصیلی دانشجویان کشاورزی غرب ایران.  شناختیرواننیازهای بنیادین 
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 .799-778، (24) 6، تربیتی گیریاندازه
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