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The relationship between autonomy supportive environmental and academic wellbeing: the mediating role of basic psychological needs
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چكيده
 اهمیت نیازهای اساسی روانشناختی دانشآموزان را مورد مطالعه قرار دادهاند و به بررسی نقش نیازهای اساسی روانشناختی در ایجاد، تحقیقات متعددی:زمينه
 اما در مورد رابطه محیط حامی خود پیروی با. کاهش فرسودگی و ناکارآمدی تحصیلی پرداختهاند، عملکرد تحصیلی، تابآوری و خوشبینی، کارایی،امید
 رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی با نقش: هدف.بهزیستی تحصیلی با نقش واسطهای نیازهای اساسی روانشناختی شکاف تحقیقاتی وجود دارد
 جامعه آماری تمامی دانشآموزان پسر دوره متوسطه. پژوهش از نوع همبستگی با مدل معادالت ساختاری بود: روش.واسطهای نیازهای اساسی روانشناختی بود
 ابزار. دانشآموز با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شد371  بودند که0318 -17 شهر قائنات در سال تحصیلی
) و مقیاس نیازهای اساسی2102(  سوینی و همکاران-  بهزیستی تحصیلی تومینین،)2112(  پرسشنامه محیط حامی خودپیروی آسور و دیگران:پژوهش عبارتند از
 محیط: يافتهها. تحلیل عاملی و معادالت ساختاری انجام شد، رگرسیون، تحلیل دادهها با آزمونهای همبستگی پیرسون.)2111( روانشناختی الگواردیا و همکاران
حامی خود پیروی اثر مستقیم و معنیداری بر نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی نیز اثر مستقیم و معنیداری بر بهزیستی
 همچنین محیط حامی خود پیروی از طریق متغیر میانجی نیازهای اساسی روانشناختی اثر غیرمستقیم بر بهزیستی تحصیلی دانشآموزان.)P>1/10( تحصیلی دارد
. افزایش کیفیت محیطهای حامی خود پیروی سبب ارتقا نیازهای روانشناختی دانشآموزان و بهزیستی تحصیلی آنان میشود: نتيجهگيری.)P>1/10( دارد
 نیازهای اساسی روانشناختی، محیط حامی خودپیروی، بهزیستی تحصیلی:واژه كليدها

[ DOR: 20.1001.1.17357462.1399.19.87.12.2 ]

Background: Numerous studies have studied the importance of basic psychological needs in students and have
investigated the role of basic psychological needs in creating hope, efficiency, resilience and optimism, academic
performance, burnout and academic inefficiency. But there is a research gap on the relationship between self-supportive
environment and academic well-being with the mediating role of basic psychological needs. Aims: The relationship
between self-adherence supportive environment and academic well-being with the mediating role of basic psychological
needs. Method: The research was correlated with structural equation modeling. The statistical population consisted of all
male high school students in Qaenat city in the academic year of 2018-2019. Research tools include the. Research tools
include the Self Assessment of Self Assessment Questionnaire of Assor et al (2002), the Tominin-Sweeney et al (2012)
academic well-being scale, and the Lagardia et al(2000). Data were analyzed using Pearson correlation, regression, factor
analysis, and structural equations. Results: Self-supporting environment has a direct and significant effect on basic
psychological needs and academic well-being and basic psychological needs also has a direct and significant effect on
academic well-being (P <0.01). Also, self-supportive environment through mediating variable of basic psychological needs
has an indirect effect on students' academic well-being (P<0/01). Conclusions: Increasing the quality of self-supportive
environments enhances the psychological needs of students and their academic well-being. Key Words: Academic wellbeing, self-supportive environment, basic psychological needs
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پیشبینی کنندههای اولیه عدمکفایت تحصیلی هستند (پارکر و

مقدمه
بهزیستی تحصیلی 0مفهوم جدیدی است که از روانشناسی مثبت

سالمیال آرو .)2100 ،در بعد دیگر عامل رضایتمندی

تحصیلی7

آموزشی است و همچنین یك مفهوم همهجانبه است که بر کیفیت

است که به احساس رضایت شخصی از انتخاب مسیر و گزینهی

زندگی در مسائل آموزشی ت ثیر دارد (تومینین  -سوینی ،ساالمیال -

تحصیلی برای دستیابی به اهداف شخصی اشاره میکند (تومینین -

آرو و نیمیویرتا .)2102 ،بهزیستی تحصیلی یادگیرندگان بهعنوان

سوینی و همکاران .)2102 ،در سطو چهارم درآمیزی با کار مدرسه1

شاخص مهم فرآیند تحصیلی در نظر گرفته میشود (ویدلوند،

یا تمرکز مثبت و متمرکز ذهن (در انجام تمامی امور مدرسه و نه فقط

تومینین ،کورونون .)2107 ،در مورد تعریف بهزیستی تحصیلی

امر تحصیل) قرار دارد .مشخصههای این عامل را میتوان انرژی

دانشآموزان اجماع وجود ندارد ،اما بهزیستی تحصیلی اغلب

گذاری ،استمرار و جذب مشارکت و دریافت نتیجه دانست (سالمیال

بهصورت یك سازة چندبعدی تعریف میشود که متشکل از چند بعد

آرو و آپادیایا.)2102 ،
نظریه

فرعی است .در تحقیقات پیشین ،بهزیستی تحصیلی به صورتی مفهوم

خودتعیینگری01

یك نظریه سطو کالن است که

مشکالت درکشدة یادگیری 3و فرسودگی تحصیلی 4باشد

تبیین میکنند (رایان و دسی ،2112 ،ونستین کیست ،نیمیك و

(کورونون ،لیننماکی ،اونیو ،)2104 ،یا شامل خستگی از پاسخگویی

سوننس .)2101 ،این نظریه بهطورکلی به عواملی میپردازد که

نسبت به انتظارات مدرسه ،درآمیزی با کار مدرسه ،ارزش مدرسه و

موجب تسهیل یا بازداری خودشکوفایی 00در انسانها میشوند .طبق

رضایتمندی تحصیلی است (فیوریلی و همکاران)2108 ،؛ بنابراین

نظریه خود تعیینی ،افراد تمایلی ذاتی برای رشد و یکپارچگی دارند.

در راستای تحقیقات قبلی و آنگونه که تومینین  -سوینی و همکاران

تمایل به کشف محیط ،کنجکاوی و دنبال کردن فعالیتهای ذاتاً

( ،)2102پیشنهاد کردهاند ،بهزیستی را بهصورت یك سازه چندبعدی

چالشانگیز و رضایتبخش ،نمودهایی از این تمایل هستند (دسی و

مفهومسازی میکنند که هم جنبههای منفی (فرسودگی) و هم جنبه

رایان .)2117 ،اساس نظریه خودتعیینیگری را نیازهای اساسی

های مثبت (تعامل/درگیرشدن) بهزیستی تحصیلی را در بر میگیرد.

روانشناختی 02تشکیل میدهند که بهعنوان انرژی الزم برای کمك به

دانشآموزان را در چهار بعد مرتبط با مدرسه تعریف کردند .بعد اول

و رشد سالم در نظر گرفته میشود (دسی و ریان .)2100 ،این نیازها

ارزش مدرسه 2که بهعنوان میزان ارج و قداستی که دانشآموز برای

بهصورت فطری در تمامی انسانها وجود دارند .این نظریه فرض

مدرسه قائل است و همچنین هدف و معنایی که وی در مدرسه

میکند که برآورده ساختن نیازهای اساسی برای درونی ساختن مؤثر

جستجو میکند ،تعریف میشود .بعد دوم که بهعنوان خستگی از

رفتارها ،رشد روانشناختی ،انگیزش و بهزیستی الزم است (ریان و

پاسخگویی نسبت به انتظارات مدرسه ،نگرش بدبینانه و گسلیده نسبت

دسی .)2111 ،در نظریه خودتعیینگری سه نیاز اساسی روانشناختی

به مدرسه و احساس بیکفایتی از آموختن تعریف میگردد،

وجود دارد که ارضای آنها باعث ایجاد حالت مطلوب روانی و ارتقای

فرسودگی نسبت به مدرسه 9نامیده میشود (سالمال  -آرو ،کییورو،

سالمتروانی میشود .این نیازها عبارتاند از :نیاز به خودپیروی،03

هیجانی8

نیاز به صالحیت 04و نیاز به پیوستگی( 02ریان و دسی .)2111 ،نیاز

1.

9.

2.

10.

لسکینین و نورمی .)2111 ،در این بعد بدبینی و خستگی

schoolwork engagement
self-determination theory
11. self-actualization
12. Basic psychological needs
13. perception of autonomy
14. perception of competence
15. perception of relatedness

Academic well-being
Academic self-concept
3. perceived learning difficulties
4. school burnout
5. school value
6. school burnout
7. Emotional exhaustion and cynicism
8. satisfaction with educational choice
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بر این اساس ،تومینین  -سوینی و همکاران ( ،)2102بهزیستی

درگیری فعال با محیط ،عملکرد سالم روانشناختی ،پرورش مهارتها

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1399.19.87.12.2

سازی شده است که برای مثال ،دربرگیرنده خودانگاره تحصیلی،2

جنبههایی از انگیزش ،رفتار ،بهزیستی و سازگاری روانی انسان را

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2023-01-09

گرفتهشده است و یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی نظامهای

بهعنوان سومین عامل مطرح در بهزیستی تحصیلی در نظر گرفتهشده

امید میرزایی فندخت و همکاران

رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی :نقش واسطهای...

تنظیم فعالیتها است .خودپیروی هنگامی اتفاق میافتد که افراد

نیرومندی بر باورها ،رفتار و عملکرد دانشآموزان بگذارند (وی،

احساس کنند علت رفتارشان هستند؛ یعنی آنها احساس اراده مطمئن

ردی و رودس)2118 ،؛ و پیشبینی میشود اثر مستقیم بر نیازهای

در انتخابهای خود دارند و قادر به عملکرد مطلوب هستند (نمیك

اساسی روانشناختی داشته باشند .محیط حامی خودپیروی به معنای

و ریان .)2111 ،نیاز به صالحیت عبارت است از نیاز به ت ثیرگذار

محیطی است که در آن از انگیزههای خودپیرو یادگیرندگان (عالئق،

بودن در تعاملها و ارتباط با محیط که بیانگر میل به استفاده از

نیازها ،ترجیوها و هدفهای شخصی) حمایت میشود (آسور،

استعدادها و مهارتها ،دنبال کردن چالشهای بهینه و تسلط یافتن بر

کاپالن و راث .)2112 ،آسور ( ،)2102سه ویژگی فرصت انتخاب،2

آنهاست (جانستون و فینی .)2101 ،نیاز به پیوستگی به احساس

فرصت نقد 3و فرصت آزمودن هدفها  /ارزشها  /عالئق 4را ازجمله

اطمینان از ارتباط با دیگران و نیاز به تجربه خود بهعنوان فردی قابل

ویژگیهای مهم محیط حامی خودپیروی معرفی میکند .فرصت

و سزاوار عشق و احترام ،تعریف میشود (الگاردیا و پاتریك،

انتخاب به معنای مهیاکردن محیطی است که فرد بتواند در آن از بین

.)2117

گزینه های مختلف دست به انتخاب بزند .فرصت نقد به معنای ایجاد

دانشآموزان بررسی کردند .برای مثال ،نقش نیازهای اساسی

دیدگاهگیری (درنظر گرفتن دیدگاه دیگران) و احترام در محیط

روانشناختی در ایجاد امید ،کارایی ،تابآوری و خوشبینی بیشتر که

است .فرصت آزمودن هدفها /ارزشها  /عالئق به معنای فرصت

بهنوبه خود منجر به عملکرد تحصیلی بهتر میشود (کارمونا  -هالتی،

درگیری فرد در فعالیتها ،تجربهها و مباحثی است که به او اجازه

شافلی ،لورنز و ساالنوا ،)2101 ،کاهش فرسودگی و ناکارآمدی

آزمودن و ت مل نقادانه درباره هدفها ،ارزشها و عالئقش را میدهد.

تحصیلی (صدوقی و مرکوبی )2107 ،و همچنین ،میزان قابلتوجهی

تصور میشود محیطهایی مانند مدرسه ،پشتیبانی یا مهار ارضای

از بهزیستی روانشناختی دانشآموزان از طریق برآورده شدن نیازهای

نیازهای اساسی روانشناختی را بر عهده دارد .بهطور خاص ،از یك

روانشناختی اساسی آنها برای ایجاد انگیزه (استقالل ،شایستگی و

طرف ،کودکان در محیطهای حمایتی باید بتوانند راحتتر نیازهای

ارتباط) حاصل میشود .عالوه بر این ،میزان تابآوری را که عامل

اساسی روانشناختی خود را برآورده کنند بهطوریکه احتمال تجربه

اصلی در رابطه با بهزیستی است افزایش میدهد (نوفلد و مارین،

بهزیستی و پیشرفت سالم را افزایش دهند و رفتارهای اجتماعی

.)2101

ارزشمند انجام دهند .از طرف دیگر ،کودکان در محیطهای غیر

براساس نظریه خودتعیینگری ،بافت اجتماعی بر میزان برآورده

حمایتی باید کمتر توانایی ت مین نیازهای اساسی خود را داشته باشند

شدن نیازهای اساسی روانشناختی ت ثیر میگذارد (دسی و رایان،

و احتمال بروز رفتار ناسازگار در این کودکان بیشتر و همچنین

 .)2111محیطها ،روابط ،موقعیتهای اجتماعی و فرهنگهایی که

احتمال ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی در آنها افزایش مییابد (تیان،

نیاز به خودپیروی را ارضا کنند ،حامی خودپیروی 0نامیده میشوند،

ژانگ و هیوبنر.)2107 ،

ناکام کنند ،کنترلکننده نامیده میشوند .براساس نظریهی خود

از نتایج یادگیری مانند توسعه یك سبك زندگی فعال ،دستیابی به

تعیینگری ،محیطها و بافتهای اجتماعی که آزادی عمل به فرد

مهارتهای حرکتی و پرورش ارزشهای مثبت حاصل میشود.

دهند ،موجب برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی میشوند

مهمتر اینکه ،رویکردهای بهینه تدریس مانند رفتارهای حمایتی از

(ریو )2104 ،و برعکس کنترل بیرونی ،از برآورده شدن آنها

استقالل (بهعنوانمثال ،داشتن دیدگاه دانش آموزان ،ارائه انتخاب به

جلوگیری میکند (گانیه ،ریان و بارگمان .)2113 ،در همین راستا و

دانشجویان و ارائه دالیل تصمیمگیری) نقش مهمی در ارتقاء نتایج

بر اساس نظریه سیستمهای بومشناختی و نظریه خود تعیینگری،

یادگیری دارد (لی و همکاران .)2101 ،در پژوهشهای مختلف بر

1.

provision of criticism
provision of goal/value/interest examination

Autonomy support
provision of choice

2.
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3.
4.
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اما درصورتیکه نیاز افراد به خودپیروی را نادیده بگیرند و آن را

محیط حامی خود پیروی مکانی است که در آن طیف گستردهای

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1399.19.87.12.2

پژوهشهای زیادی اهمیت نیازهای اساسی روانشناختی را در

فرصتی برای بیان نظرهای مخالف و موافق فرد ،همراه با همدلی،

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2023-01-09

خودپیروی ،شامل داشتن احساس انتخاب در شروع ،نگهداری و

عوامل اجتماعی مانند محیطهای حامی خودپیروی میتوانند اثر

دوره  ،01شماره ، 78بهار(خرداد) 0311

مجله علوم روانشناختی

تحصیلی ت کید شده است (فدریکی و اسکالویك ،2104 ،تز ،کالسن

نیازهای اساسی روانشناختی بر بهزیستی تحصیلی دانشآموزان مؤثر

و دانیلز ،2104 ،ریو ،2104 ،ونگ و اکلز ،2103 ،دینسر ،یسیل یورت

باشد .از جنبه نوآوری و جدید بودن به این نکته میتوان اشاره کرد

و تاکاک ،2102 ،جانگ ،ریو و دسی .)2101 ،همچنین لی و

که در این پژوهش کوشیده شده است با ارائه مدل مفهومی جدید

همکاران ( ،)2101کرونین و همکاران ( )2101و چیون ،ریو و سانگ

(شکل  )0و با توجه به نظریه خودتعیینگری (دسی و رایان)2114 ،

( )2101در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که محیط حامی

بتوان گامی مؤثر در تبیین عوامل محیطی (محیط حامی خودپیروی)

خود پیروی در ایجاد انگیزه در جهت پیشرفت تحصیلی عامل مؤثری

با میانجیگری نیازهای اساسی در پیشبینی بهزیستی تحصیلی

است.

دانشآموزان بر خواهد داشت .با توجه به مطالب بیان شده هدف از

براین اساس انتظار میرود که محیط حامی خودپیروی که در آن

این پژوهش پاسخگویی به این سؤال پژوهشی است :آیا بین محیط

به دانشآموزان فرصت انتخاب ،نقد و آزمون هدفها  /ارزشها /

حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی با نقش واسطهای نیازهای

عالئق داده میشود بر نیازهای اساسی روانشناختی (نیاز به خودپیروی،

اساسی روانشناختی رابطه وجود دارد.

نیاز به صالحیت و نیاز به پیوستگی) ت ثیر گذارد؛ و در آخر انتظار

روش

گرفت .او معتقد است تعداد مناسب شرکتکنندگان در نمونه ،برای

معادالت بود .جامعه آماری این پژوهش شامل  3هزار و  212نفر از

پرسشنامه است .ازجمله مالکهای ورود به پژوهش دانشآموزان

دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم (رشتههای نظری) قائنات

پسر متوسطه ،زندگی با والدین و تمایل به همکاری و ازجمله مالک

(شهرستانهای قاین و زیرکوه) خراسان جنوبی در سال تحصیلی -17

های خروج از پژوهش وجود پرسشنامههای مخدوش و ناقص بود.

 0318بودند .از میان آنها  371نفر با استفاده از روش نمونهبرداری

بهمنظور جمعآوری اطالعات از نمونههای پژوهش ،ابتدا با مراجعه به

تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،بهعنوان گروه نمونه پژوهش انتخاب

مدارس متوسطه انتخابشده در شهرستان قائنات و ارائه مجوز از

شدند .بهاینترتیب که ابتدا از بین مدارس پسرانه متوسطه دوره دوم

دانشگاه مربوطه بهمنظور نمونهگیری از مدارس ،در مورد اهداف

قائنات 7 ،مدرسه و سپس  24کالس از این مدارس ،بهطور تصادفی،

پژوهش با مدیریت مدارس هماهنگ گردید .سپس با مراجعه به

برگزیده شد .در ابتدا  411نفر انتخاب شدند اما  21پرسشنامه مخدوش

کالسها دانشآموزان پسر پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم به

و ناقص بود به همین دلیل از روند بررسی حذف شدند .نظر کالین

صورت گروهی انتخاب شدند و در مورد اهداف پژوهش و نحوهی

( )2102مالک تصمیمگیری برای تعیین تعداد افراد گروه نمونه قرار

پاسخ دادن به پرسشنامهها توضیحات الزم ارائه شد؛ از آنها رضایت
275
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این پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش مدلیابی

آزمون مدل معادالت ساختاری 2/2 ،تا  2برابر تعداد مادههای
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شکل .0مدل مفهومی پیشنهادی برای بهزیستی تحصیلی

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2023-01-09

نقش مؤثر محیط حامی خودپیروی بر درگیری ،اشتیاق و عملکرد

میرود که عوامل محیطی (محیط حامی خودپیروی) با میانجیگری

امید میرزایی فندخت و همکاران

رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی :نقش واسطهای...

و حفظ حریم خصوصی اطمینان داده شد .سپس پرسشنامهها در

 TLI=1/10و  RMSEA=1/12بهدستآمده است که نشانگر روایی

فواصل زمانی  02دقیقهای بهمنظور کنترل اثر خستگی بر نتایج

مناسب این پرسشنامه است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای عامل

پژوهش ،توزیع گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطو آمار

فرصت انتخاب  ،1/72عامل فرصت نقد  ،1/97عامل فرصت آزمودن

استنباطی از آزمونهای همبستگی ،رگرسیون ،تحلیل عاملی و

 1/88و کل پرسشنامه  1/79به دست آمد.

معادالت ساختاری استفاده شد؛ بدین منظور در ابتدا با استفاده از

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی :2تومینین  -سوینی و همکاران

تکنیكهای تحلیل مسیر ،ت ثیرات مستقیم و غیرمستقیم در الگوی

( )2102مقیاس بهزیستی تحصیلی را با الگوگیری و تجمیع ابعاد

مفروض شده موردبررسی قرار گرفت تا روابط میان این مجموعه از

چهارگانهی ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه ،رضایتمندی

متغیرها تعیین و اثر علی متغیرها بر یکدیگر و همچنین برازندگی

تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه توسعه دادند .این مقیاس یك

الگوی مفروض ،موردبررسی قرار گیرد که این آزمونها توسط

پرسشنامهی خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت

نرمافزار  Spssنسخه  24و همچنین نرمافزار  Amosنسخه  24انجام

پاسخدهنده را با  30گویه که دربارهی عقاید وی هستند ،در طیف

شد.

لیکرت مورد سؤال قرار میدهد .تومینین  -سوینی و همکاران
پرسشنامه محیط حامی خودپیروی :0برای سنجش ویژگیهای

آلفای کرونباخ برای ابعاد چهارگانهی ارزش مدرسه ،فرسودگی

محیط حامی خودپیروی ،سه جنبه مهم محیط حامی خودپیروی

نسبت به مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و مشارکت در کار مدرسه

(فرصت انتخاب ،فرصت نقد و فرصت آزمودن هدفها  /ارزشها /

را به ترتیب  1/10 ،1/88 ،1/94و  1/14محاسبه کردند .مرادی،

عالئق) سنجیده خواهد شد .برای این منظور ،از دو زیر مقیاس فرصت

سلیمانی خشاب ،شهاب زاده ،صباغی زاده و دهقانی زاده ( )0312در

انتخاب و فرصت نقد پرسشنامه محیط حامی خودپیروی آسور و

مطالعهی ویژگیهای روانسنجی مقیاس بهزیستی تحصیلی ،نشان

دیگران ( )2112و مقیاس جدید آسور ( ،)2102به نام مقیاس حمایت

دادند ابزار از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است .در مطالعهی

از آزمودن هدفها  /ارزشها  /عالئق ،استفاده شد .هر یك از

محققان مذکور ،ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد ارزش مدرسه،

مقیاسها هفت ماده دارد که در طیف پنجدرجهای لیکرت از ( 0کامالً

فرسودگی نسبت به مدرسه رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار

مخالفم) تا ( 2کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .آسور ()2102

مدرسه به ترتیب  1/83 ،1/83 ،1/77و  1/82به دست آمد .همچنین

روایی و اعتبار سه مقیاس را بررسی کرده است .در پژوهش وی برای

شاخصهای روایی ت ییدی پرسشنامه ازجمله شاخص مجذور خی بر

بررسی روایی پرسشنامه ،از روش تحلیل عاملی ت ییدی استفاده شد و

درجهیآزادی ( ،)0/19شاخص برازش تطبیقی ( ،)1/18شاخص

نتایج ،روایی مطلوب پرسشنامه را نشان داد .برای بررسی اعتبار نیز،

نیکویی برازش ( ،)1/13شاخص نیکویی برازش انطباقی (،)1/11

ضریب آلفای کرونباخ برای هر مقیاس محاسبه شد .مقادیر این

شاخص هنجارشده برازندگی ( )1/10و خطای ریشهی مجذور

ضرایب برای مقیاسهای فرصت انتخاب ،فرصت نقد و فرصت

میانگین تقریب ( )1/19مطلوب ارزیابی شد (مرادی و همکاران،

آزمودن هدفها  /ارزشها  /عالئق ،به ترتیب برابر با  1/81 ،1/94و

.)0312

روایی پرسشنامه محیط حامی خودپیروی از تحلیل عاملی ت ییدی و

اساسی روانشناختی از مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی الگواردیا،

برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

ریان ،کوچمن و دسی ( )2111استفاده خواهد شد .این مقیاس از 20

نتایج تحلیل عاملی ت ییدی نشان داد همه مادهها بار عاملی معنادار

گویه تشکیلشده است که سه نیاز روانشناختی خودمختاری (8

باالتر از  1/32دارند ( .)P>1/110شاخصهای برازش تحلیل عاملی

گویه) ،شایستگی ( 9گویه) و ارتباط ( 7گویه) را میسنجند .گویهها

1.

3.

Autonomy Supportive Environmental Questionnaire
Academic well-being questionnaire

Basic Psychological Needs Scale

2.
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 1/92به دست آمد .در پژوهش بردبار و یوسفی ( )0312برای بررسی

مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی :3برای اندازهگیری نیازهای

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1399.19.87.12.2

ابزار

( )2102روایی مقیاس را مطلوب ارزیابی کردند .این محققان مقدار

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2023-01-09

آگاهانه برای شرکت در پژوهش کسب و به آنها در مورد رازداری

در پژوهش آنها ،IFI=1/13 ،NFI=1/11 ،CFI=1/13 ،GFI=1/13

دوره  ،01شماره ، 78بهار(خرداد) 0311

مجله علوم روانشناختی

( )2تنظیمشدهاند .دسی و همکاران ( )2110ضریب آلفای این مقیاس

نمرات متغیرها با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و نتایج نشان داد

را  1/73گزارش کردهاند .اژهای ،خضری آذر ،بابایی و امانی ()0378

هیچکدام از مقادیر کجی و کشیدگی بیشتر از دامنه  ±0نمیباشد.

نیز در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای خودپیروی ،1/99

نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف

صالحیت  1/84و پیوستگی  1/97گزارش کردهاند .همچنین

بررسی شد .نتایج نشان داد توزیع نمرات هر چهار متغیر مدل نرمال

شاخصهای برازش تحلیل عاملی ت ییدی در پژوهش آنها

است ( .)P<1/12فرض استقالل خطاها با آماره دوربین واتسون برای

RMSEA=1/12

محاسبهی معادالت رگرسیونی مدل پژوهش بررسی شد که مقدار

،CFI=1/12

،AGFI=1/12

،GFI=1/14

بهدستآمده بیانگر برقراری این مفروضه است .مفروضهی هم خطی

بهدستآمده است که نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است.

يافتهها

بین متغیرها با استفاده از همبستگی پیرسون بین زوج متغیرها بررسی

جدول . 0نتایج مربوط به اطالعات جمعیت شناختی اعضای نمونه پژوهش

شد .با توجه به اینکه همبستگی دو متغیری  1/1و باالتر نشاندهندهی

فراوانی

درصد

همخطی است ،این مشکل در دادههای پژوهش حاضر مشاهده نشد.

 09سال

028

33/4

 08سال

024

32/9

عالوه بر آن آماره تحمل و عامل تورم واریانس بهمنظور بررسی هم

 07سال

021

34



دهم

022

32/1

تحمل کوچكتر از حد مجاز  1/0و هیچکدام از مقادیر عامل تورم

یازدهم

022

32/1



دوازدهم

031

34/2

واریانس بزرگتر از حد مجاز  01نمیباشند؛ بنابراین بر اساس دو


سن





پایه تحصیلی

خطی چندگانه محاسبه شد .نتایج نشان داد هیچکدام از مقادیر آماره
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بر اساس طیف لیکرت پنجدرجهای از کامالً غلط ( )0تا کامالً درست

از مجموعه دادهها کنار گذاشته شدند .کجی و کشیدگی توزیع

شاخص ذکرشده وجود هم خطی چندگانه در دادهها مشاهده نشد.
پس از بررسی مفروضهها و حصول اطمینان از برقراری آنها ،بهمنظور

در جدول 0اطالعات جمعیت شناختی مربوط به سن و پایه
تحصیلی اعضای نمونه مورد مطالعه ارائه شده است .بر این اساس 028

نتایج در شکل  0ارائهشده است.

نفر از شرکتکنندگان در پژوهش  09سال 024 ،نفر  08سال و 021

بهمنظور بررسی نقش واسطهای نیازهای اساسی روانشناختی در

نفر نیز  07سال سن دارند 022 .نفر دانشآموز پایه دهم 022 ،نفر

رابطه بین محیط حامی خود پیروی و بهزیستی تحصیلی دانشآموزان،

یازدهم و  031نفر دانشآموز پایه دوازدهم هستند.

از تحلیل معادالت ساختاری استفاده گردید .مدل بررسیشده به

در جدول 2اطالعات توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار

همراه شاخصهای مربوط به برازش مدل در ادامه ارائهشده است.

به همراه ضرایب همبستگی بین متغیرهای مشاهدهشده پژوهش ارائه

در شکل  0ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی بهمنظور بررسی

شده است .همانگونه که نشان دادهشده است ضرایب همبستگی بین

نقش واسطهای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین محیط حامی

مؤلفههای متغیر وابسته مدل (بهزیستی تحصیلی) با مؤلفه متغیرهای

خود پیروی و بهزیستی تحصیلی نشان دادهشده است .شاخصهای

محیط حامی خود پیروی و نیازهای اساسی روانشناختی مثبت بوده و
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ارزیابی مدل موردبررسی از تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد.

مربوط به برازش مدل در جدول زیر ارائهشده است .که ضرایب

در سطو آلفای  1/12معنیدار است ( .)P>1/12مثبت بودن ضرایب

بهدستآمده حاکی از برازش مطلوب مدل است.

بهدستآمده نشاندهنده رابطه مستقیم بین محیط حامی خود پیروی و
ضرایب پیششرط الزم برای تحلیل معادالت ساختاری را فراهم
میآورد .بهمنظور آزمون مدل پژوهش از معادالت ساختاری با
بهرهگیری از نرمافزار  Amosاستفاده شد .پیش از استفاده از تحلیل
مسیر ،دادههای پرت تك متغیری با استفاده از نمودار جعبهای و
دادههای پرت چندمتغیری با استفاده از آماره ماهاالنوبیس بررسی و
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نیازهای اساسی روانشناختی با بهزیستی تحصیلی است .معنیداری

امید میرزایی فندخت و همکاران

رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی :نقش واسطهای...

جدول .2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرهای مشاهدهشده پژوهش
میانگین

انحراف معیار

0

2

20/03

4/283

0

 .2فرصت نقد

23/48

2/029

**1/439

0

 .3فرصت آزمودن

22/42

9/ 112

**1/301

**1/489

0

 .0فرصت انتخاب

3

2

4

9

8

7

 .2نیاز به خودپیروی

02/44

0/343

**1/482

**1/328

**1/311

 .9نیاز به پیوستگی

00/91

2/132

**1/323

**1/202

**1/281

**1/249

**1/923

0

 .8ارزش مدرسه

22/43

9/949

**1/407

**1/347

**1/328

**1/493

**1/239

**1/080

0

27/10

8/300

**1/311

**1/401

**1/472

**1/902

**1/344

*1/024

**1/202

0

24/00

9/410

**1/203

**1/422

**1/392

**1/407

**1/391

*1/033

**1/407

**1/812

 .7رضایتمندی
تحصیلی
 .1درآمیزی با کار
مدرسه
 .01فرسودگی نسبت
به مدرسه

32/94

8/222

**1/341

**1/372

**1/484

**1/271

**1/291

**1/087

**1/203

**1/899

0
**1/821

0

* معنیداری در سطو ** 1/12معنیداری در سطو 1/10

اثر مستقیم و معنیداری بر بهزیستی تحصیلی ()P>1/10 ،β=1/272

در جدول  3شاخصهای برازش مدل معادله ساختاری ارائه شده
است .ضرایب بدست آمده حاکی از برازش مطلوب مدل است .نتایج

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1399.19.87.12.2

شکل .2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی برای بررسی نقش واسطهای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و بهزیستی تحصیلی
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 .4نیاز به صالحیت

01/23

2/128

**1/327

**1/202

**1/408

0
**1/221

0

1

01

دارد.

بودن وزنهای رگرسیون مربوط به سه مدل اندازهگیری نشانه معرف

 1/494و ضریب استاندارد برابر با  1/209است و در سطو آلفای 1/10

بودن همه شاخصهای برای متغیرهای مکنون مربوطه است .همانطور

معنیدار است ( .)P>1/10بر این اساس نتیجه گرفته میشود محیط

که مالحظه میشود همه ضرایب مسیر معنیدار نتایج جدول  2نشان

حامی خود پیروی از طریق متغیر میانجی نیازهای اساسی روانشناختی

میدهد که محیط حامی خود پیروی اثر مستقیم و معنیداری بر

اثر غیرمستقیم بر بهزیستی تحصیلی دانشآموزان دارد.هستند.

نیازهای اساسی روانشناختی ( )P>1/10 ،β=1/897و بهزیستی
تحصیلی ( )P>1/10 ،β=1/479دارد .نیازهای اساسی روانشناختی نیز
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تحلیل مدلهای اندازهگیری در جدول  4ارائهشده است .معنیدار

با توجه به نتایج جدول  9مقدار ضریب غیراستاندارد برابر با

دوره  ،01شماره ، 78بهار(خرداد) 0311

مجله علوم روانشناختی

جدول .3شاخصهای برازش مدل معادله ساختاری
شاخص برازش

GFI

NFI

RMSEA

CFI

IFI

SRMR

دامنه موردقبول

<1/1

<1/1

>1/17

<1/1

<1/1

>1/17

مقدار مشاهدهشده

1/117

1/112

1/191

1/103

1/103

1/127

.C.R

p

0

محیط حامی خود پیروی



فرصت انتخاب

0

1/720

2

محیط حامی خود پیروی



فرصت نقد

0/020

1/713

08/401

1/10

3

محیط حامی خود پیروی



فرصت آزمودن

1/118

1/731

02/128

1/10

4

نیازهای اساسی روانشناختی



نیاز به صالحیت

0

1/128

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

2

نیازهای اساسی روانشناختی



نیاز به خودپیروی

1/498

1/249

7/422

1/10

9

نیازهای اساسی روانشناختی



نیاز به پیوستگی

1/200

1/284

4/380

1/10

8

بهزیستی تحصیلی



ارزش مدرسه

0

1/129

7

بهزیستی تحصیلی



رضایتمندی تحصیلی

1/793

1/137

32/092

1/10

1

بهزیستی تحصیلی



درآمیزی با کار مدرسه

1/143

1/119

27/271

1/10

01

بهزیستی تحصیلی



فرسودگی نسبت به مدرسه

1/218

1/281

00/192

1/10

جدول .2اثرات مستقیم متغیرهای مکنون موجود در مدل معادله ساختاری پژوهش
ضریب غیراستاندارد

ضریب استاندارد

.C.R

p

محیط حامی خود پیروی



نیازهای اساسی روانشناختی

1/107

1/897

03/481

1/110

محیط حامی خود پیروی



بهزیستی تحصیلی

0/142

1/479

2/074

1/110

نیازهای اساسی روانشناختی



بهزیستی تحصیلی

1/212

1/272

2/131

1/113

مسیر

مسیر
محیط حامی خود پیروی



بهزیستی تحصیلی

بحث و نتيجهگيری

مقدار غیراستاندارد

مقدار استاندارد

p

1/494

1/209

1/112

زمینهساز خشنودی دانشآموزان از مدرسه میدانند .همچنین لی و

روانشناختی در رابطه میان محیط حامی خود پیروی با بهزیستی

توان از طریق محیط حامی استقالل و خود پیروی تسهیل کرد.

تحصیلی بود .یافتهها نشان داد دو مسیر در مدل نهایی بهزیستی

پژوهشهای تجربی متعددی بر این امر اذعان داشتند که محیط حامی

تحصیلی را تبیین میکند .بدین معنا که محیط حامی خود پیروی اثر

خود پیروی بر نیازهای اساسی روانشناختی ت ثیر دارد .برای مثال ،شن،

مستقیم و معنیداری بر نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی

مکوتری ،مارتین و فالمن ( ،)2111در پژوهشی به این نتیجه رسیدند

تحصیلی دارد و نیازهای اساسی روانشناختی نیز اثر مستقیم و

که محیط حامی خود پیروی پیشبینی کننده رضایت از نیازهای

معنیداری بر بهزیستی تحصیلی را تبیین میکند .نتایج مربوط به مسیر

اساسی روانشناختی است .در پژوهشی مشابه بهزادنیا ،اداچی ،دسی و

اول ،یعنی اثر محیط حامی خودپیروی بر بهزیستی تحصیلی به واسطه

محمدزاده ( ،)2107دریافتند که تدریس مبتنی بر خود پیروی ادراک

نیازهای اساسی روانشناختی با نتایج یافتههای کرونین و همکاران

شده با رضایت از نیازهای اساسی روانشناختی رابطه مثبت دارد و

( ،)2101چیون و همکاران ( )2101و لی و همکاران ()2101

بهطور معکوس با سرخوردگی از نیازهای اساسی روانشناختی در

ازاینجهت همسو است که پیوند جویی معلم را بهعنوان عنصر مهمی

دانشآموزان همراه است .نظریه خودمختاری در حوزه آموزش

که میتواند بهعنوان یك محیط حامی خود پیروی قلمداد شود را

پیشنهاد میکند که زمینههای بین فردی میتوانند انگیزه و باورهای
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هدف از این پژوهش ،تعیین نقش واسطهای نیازهای اساسی

همکاران ( )2101بیان داشتند که نیازهای اساسی روانشناختی را می
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جدول .9برآورد اثرات غیرمستقیم محیط حامی خود پیروی بر بهزیستی تحصیلی با استفاده از بوت استراپ
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جدول .4ضرایب مدلهای اندازهگیری در مدل معادله ساختاری پژوهش

امید میرزایی فندخت و همکاران

رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی :نقش واسطهای...

چهرههای مهم ،از استقالل فرد حمایت کنند (دسی و رایان.)2109 ،

پیشرفت مهارت های زندگی را در محیط حامی خود پیروی توضیو

تحقیقات در زمینههای مختلف نشان داده است که محیط حامی خود

میدهد (کرونین و همکاران .)2101 ،براساس نظریهی

پیروی ت ثیر مستقیم و غیرمستقیم بر رضایتمندی از نیازهای اساسی

خودتعیینگری ،محیطها و بافتهای اجتماعی که آزادی عمل به فرد

روانشناختی دارد که میتواند با ت ثیر بر کیفیت انگیزه (انگیزه

دهند ،موجب برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی میشوند

خودمختار) پیامد شناختی ،عاطفی و رفتاری مثبت را پیشبینی کند

(ریو )2104 ،و برعکس کنترل بیرونی ،از برآورده شدن آنها

(سوزمی و فرند .)2101 ،درواقع محیطهای حامی خودپیروی از

جلوگیری میکند (گانیه ،ریان و بارگمان .)2113 ،در همین راستا و

طریق پاسخگویی به نیازها ،هدفها ،عالئق و ترجیوهای دانش

بر اساس نظریه سیستمهای بومشناختی و نظریه خود تعیینگری،

آموزان ،حس مثبت از خود (حس صالحیت ،خودپیروی و

عوامل اجتماعی مانند محیطهای حامی خودپیروی میتوانند اثر

پیوستگی) را در آنها شکل میدهد .چنین محیطی با دادن فرصت

نیرومندی بر باورها ،رفتار و عملکرد دانشآموزان بگذارند (وی،

انتخاب در فعالیتهای یادگیری مانند چگونگی انجام دادن تکلیف و

ردی و رودس.)2118 ،

انتخاب سرفصلهای آموزشی ،همچنین با گوش دادن به عقاید و ایده

نتایج مربوط به مسیر دوم ،محیط حامی خود پیروی از طریق

های دانشآموزان و پذیرش نقدهای آنها و ایجاد فرصتی برای فکر

متغیر میانجی نیازهای اساسی روانشناختی اثر غیرمستقیم بر بهزیستی

کردن به امور مهم زندگی ،بازخوردها ،ارزشها و دغدغهها ،باعث

تحصیلی دانشآموزان دارد .از آنجاییکه متغیرهای موردنظر در این

مشارکت هرچه بیشتر آنها در فعالیتهای یادگیری میشود (بردبار و

پژوهش با میانجیهای دیگر و بهصورت جداگانه موردبررسی

یوسفی.)0312 ،

قرارگرفته است میتوان گفت که این یافته با پژوهشهایی چون

موج بزند تا دانشآموزان بتوانند با اشتیاق زیاد در مدرسه حضور پیدا

همسو است .در پژوهشی ت ثیر مستقیم نیازهای اساسی روانشناختی بر

کنند و در فعالیتهای تحصیلی خود و بهطورکلی فعالیتهای مدرسه

خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی ت یید شد (اقدامی و

مشارکت بیشتری داشته باشند .ادراک دانشآموزان از محیط مدرسه

یوسفی .)0318 ،همچنین اثر غیرمستقیم نیازهای اساسی روانشناختی

و جو حاکم بر آن ،میزان رضایت دانشآموزان را از مدرسه و شرایط

بر درگیری تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی ت یید گردید

آن زیاد می کند و باعث شکلگیری نگرش مثبت به مدرسه و تمایل

(کریمی و ستوده .)0319 ،در تبیین این نتایج میتوان گفت اهمیت

و اشتیاق آنها به تحصیل و حضور در مدرسه و در نتیجه موجب

ارضای نیازهای بنیادین نشان میدهند که برای بهزیستی تحصیلی،

بهزیستی تحصیلی میشود (زاهد بابالن ،کریمیان پور و دشتی،

دانشآموزان باید احساس خود پیروی و شایستگی کنند و پیوند و

 .)0319جو کالسی حمایت کننده ،همکالسی و محیط خانواده ،قوه

ارتباط واقعی با مدرسه ،معلمان و همکالسیها را تجربه کنند (کریمی

ادراک شخص را ارتقاء می بخشد که همین باعث باال رفتن بهزیستی

و ستوده .)0319 ،بهطورکلی در صورتیکه نیازهای اساسی

تحصیلی دانشآموزان میشود .درحالیکه در فضای کالسی که

روانشناختی برآورده شوند احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی

دانشآموز کمتر احساس حمایت شدن میکنند ،این فضا باعث ایجاد

در افراد شکل میگیرد اما در صورت ممانعت و عدم برآورده شدن

حس عدم درگیری و بیمیلی در دانش آموز میشود؛ ادراکات

این نیازهای اساسی فرد ادراکی شکننده ،منفی ،بیگانه و انتقادآمیز از

دانشآموزان از همساالن و ادراکی که از کیفیت روابط در کالس

خود را پرورش خواهد داد (کبیری ،عربزاده و قاسمی اصل.)0318،

درس دارند باعث افزایش پیشرفت و بهزیستی تحصیلی دانشآموزان

کبیری و همکاران ( )0318نشان دادند که در بین مؤلفههای نیازهای

میشود (ویسکرمی ،خلیلی گشنیگانی ،عالی پور و علوی.)0317 ،

اساسی روانشناختی دو مؤلفه خودمختاری و شایستگی (جمعاً 01/3

یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که ارضای نیازهای

درصد) در پیشبینی درگیری تحصیلی دانشجویان سهیم هستند.

استقالل در جهت خود پیروی ،شایستگی و ارتباط سازوکارهای

همانطور که ذکر شد محیطهای حامی خود پیروی که شامل
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دانش و رشد همه جانبة افراد است و باید در آن رشد و پویایی علمی

کریمی و ستوده ( ،)0319حجازی ،خضریآذر و امانی ()0310
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در تبیین این یافته باید گفت که محیط مدرسه محیط کسب

کبیری ،عربزاده و قاسمی اصل ( ،)0318اقدامی و یوسفی (،)0318
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شایسته خودمختاری فرد را تقویت کنند ،این اتفاق زمانی میافتد که

مهمی هستند که بخشی از روابط بین حمایت معلمان از استقالل و

دوره  ،01شماره ، 78بهار(خرداد) 0311

مجله علوم روانشناختی

محیطهای آموزشی و خانواده هستند میتوانند نیازهای اساسی

نیازهای خودمختاری نقش نسبتاً کمتری را در کودکان سنین مدرسه

روانشناختی را تقویت کنند درنتیجه میتوانند بر انگیزش درونی و

ایفا میکند.

تعامل محیط برآورده میشود ،بدین معنا که اگر احساس امنیت روانی

فردی و فرهنگی ،پیشرفت فردی ،یکپارچگی و بهزیستی را تسهیل

در محیط برقرار باشد حمایت از خودمختاری و فرصتهایی برای

میکنند (رایان و دسی .)2108 ،مطالعاتی که نظریه خودتعیینگری را

یادگیری فعاالنه وجود داشته باشد موجب افزایش بهزیستی تحصیلی

در آموزشوپرورش به کار گرفتهاند ،نشان دادهاند که انگیزه خود

میشود (مهنا و طالعپسند .)0312 ،ادراک از حمایت معلم از

تعیینشده با درجه باالتری از سازگاری تحصیلی در کلیه مقاطع

خودمختاری ،اثر مستقیم مثبت و معناداری بر برآورده شدن نیازهای

تحصیلی همراه است .بهطور ویژه ،انگیزههای خودمختار با پایداری

اساسی دارد و از این طریق ،بهصورت غیرمستقیم بر خودکارآمدی

بیشتر در امر تحصیل و عملکرد تحصیلی بهتر همراه است (فن و

اثر میگذارد .همچنین ،نیازهای اساسی خودمختاری و شایستگی اثر

ویلیامز .)2107 ،در زمینه مدرسه ،نظریه خودتعیینگری پیشنهاد

مستقیم مثبت و معناداری بر خودکارآمدی دانشآموزان دارند؛ اما اثر

میکند هنگامیکه شرایط پرورش برای توسعه جامع (بهینهسازی،

ارتباط بر خودکارآمدی دانشآموزان معنادار نبود .بهطورکلی می

فراهم آوردن استقالل ،شایستگی و ارتباط) فراهم میشود ،نتایج

توان نتیجه گرفت که حمایت معلم از خودمختاری دانش آموزان،

یادگیری و تحصیلی نیز بهینه میشوند (رایان و دسی)2108 ،

باعث برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی و در نتیجه افزایش

بهطورکلی ،رضایت از نیازهای اساسی روانشناختی در مدرسه با

خودکارآمدی آنان میشود (حجازی ،خضریآذر و امانی.)0310 ،

رفتارهای اجتماعی دانشآموزان (تیان و همکاران،)2107 ،

این درحالیکه است که نیازهای روانشناختی اساسی اثر منفی و

مهارتهای خودکنترلی (ارکیبی و رانن )2108 ،و درگیری تحصیلی

معنیداری بر ازخودبیگانگی تحصیلی دارد که نقطه مقابل بهزیستی

همراه است (جانگ ،کیم و ریو .)2109 ،این بدان معناست که

تحصیلی است (قالوندی ،امانی ساری بگلو و بابایی سنگلجی.)0310،

دانشآموزانی که نیازهای روانشناختی اساسی آنها در مدرسه

تیان ،ژانگ و هیوبنر ( )2107در پژوهشی نشان دادند که برآورده

برآورده شود ،امید ،اثربخشی ،تابآوری و خوشبینی بیشتری دارند

شدن نیازهای مربوط به مدرسه و نیازهای شایستگی در مدرسه ،و عدم

که بهنوبه خود منجر به عملکرد تحصیلی بهتر میشود (کارمونا -

برآورده شدن نیازهای استقالل در مدرسه ،ت ثیرات مستقیمی بر

هالتی و همکاران .)2101 ،درمجموع بهزیستی تحصیلی بیانگر نقش

رفتارهای اجتماعی دارد .همچنین ،برآورده شدن نیازهای وابستگی

عوامل بهزیستهساز در رابطه با بافت مدرسه است (تومینین  -سوینی و

در مدرسه و عدم برآورده شدن نیازهای استقالل یا نیازهای شایستگی

همکاران )2102 ،و بر نقش فعال دانشآموز و توانشهای وی در

در مدرسه ،ت ثیر مستقیم بر رفتارهای ضداجتماعی دارد .در واقع هم

ایجاد محیط سرزنده و مطلوب تحصیلی ت کید ویژه دارد (ووگال،

رضایت از نیازهای مربوط به مدرسه و نیازهای شایستگی در مدرسه

میونگ  -جین و می می .)2104 ،ازاینرو در ایجاد و ارتقای بهزیستی

اثرات غیرمستقیم بر رفتارهای اجتماعی دارند و رفتارهای اجتماعی را

تحصیلی توجه به محیط اجتماعی دانشآموزان و توانشهای وی

از طریق رضایت مدرسه بهعنوان یك میانجی به نمایش گذاشتند .با

اهمیت دارد.

اینحال ،برآورده شدن نیازهای خودمختاری در مدرسه نتوانسته بود

در پژوهش حاضر محدودیتهایی ازجمله محدود شدن افراد

از طریق رضایت مدارس ت ثیرات غیرمستقیم بر رفتارهای اجتماعی یا

نمونه به شهرستان قائنات ،استفاده از ابزار خود سنجی تعمیمپذیری و

رفتارهای ضداجتماعی جامعه داشته باشد .این یافتهها پیشبینی

استنباط از نتایج را با محدودیت روبهرو میکند .جامعه آماری این

کنندههای افتراقی رفتارهای اجتماعی کودکان را نشان میدهد و از

پژوهش محدود به دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه بود .لذا جهت

جداسازی دو ساختار حمایت میکند .این یافتهها همچنین حاکی از

تعمیم نتایج ،باید جانب احتیاط را رعایت نمود .همچنین استفاده از

تفاوتهای رشد در رضایتمندی نیازها است ،درحالیکه ارضای

ابزار خود گزارشی در این مطالعه موجب سوگیری نتایج میشود .این
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