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 چکیده 

بینی دلبستگی در پیش شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانینیازهای بنیادین روان دف بررسی نقشپژوهش حاضر با ه

انجام شد. روش  1397-98تحصیلی سالی دوم مدارس شهرستان رشت در مقطع متوسطه دخترآموزان ی دانشمدرسهبه 

 دومی متوسطه دورةآموزان دختر ی دانشآماری شامل کلیهی پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه

 110به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت نفر  130ای خوشهتصادفی گیری شهرستان رشت بود که با روش نمونه

شناختی گاردیا، نیازهای بنیادین روانی ی گردآوری اطالعات از پرسشنامهبرا ودری و تحلیل شدند.پرسشنامة سالم گردآ

، (1986) وارتمز و اسسون، ویلیای حمایت اجتماعی واکس، فیلیپس، هالی، تامپ، پرسشنامه(2000) دسی و رایان

 ی موتون، دی وایت و گالزیره مدرسهی دلبستگی بو پرسشنامه( 1998هوش هیجانی شات، شوت و شاته ) یپرسشنامه

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از ها با شاخصاستفاده شد. داده (1993)

و هوش   اجتماعی ، حمایتشناختینیازهای بنیادین روان ها نشان دادند که بینتحلیل شدند. یافته spss25نرم افزار 

بین قابلیت و مجموعه متغیرهای پیش ی مثبت و معناداری وجود داشتآموزان رابطهی دانشا دلبستگی به مدرسههیجانی ب

 بینی متغیر مالک در این پژوهش را دارند.پیش

 هیجانی، دلبستگی به مدرسه شناختی، حمایت اجتماعی، هوشارضای نیازهای بنیادین روانواژگان کلیدی:  
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 مقدمه

، 1شود )کونل و ولبورنهای نخست آنان ناشی میو تعلق هستند که از دلبستگی سال راد دارای نیازی به وابستگیهمة اف

، 3)سرنکویچ و گیوردانو  (. دلبستگی به این معناست که فرد نسبت به دیگران حساس است1993، 2و گودیناف 1991

، پیوند و بندش به مدرسه و افراد مهمّ آن نظیر معلمان، توان به عنوان احساس مالکیتدلبستگی به مدرسه را می. (1992

( دلبستگی به 2004) 6(. از دید زاریچ1987، 5؛ ویلیامز1987، 4کارمندان، همساالن و سایر افراد مرتبط تعریف کرد )والورد

موتون،  وزشی است.های آمذاری دو جانبه به اهداف و فرایندگبعدی شامل روابط بین توجه و ارزش یک سازة چند 7مدرسه

-جود روابط عمومی، تعلق و دلبستگی( دلبستگی به مدرسه را به عنوان و1995، به نقل از موتون، 1993) 8دیویت و گالزیر

ای است که نیازمند فهمی آموز به مدرسه سازهدلبستگی دانشاند. ها توصیف نمودهاص به معلمان، کارکنان یا فعالیتهای خ

لبستگی به مدرسه است )دی ویت، های دسه و مؤلفهآموز، خصوصیات مدرخصوصیات فردی دانش ارتباطات بین دربارة

تمال ند و احکرایند آموزشی بیشتر میان را از فکند و درک نوجوبه مدرسه یک احساس مثبت ایجاد میدلبستگی (. 1995

از طرف  (.1989، 11ر، اسمیت، لسکو و فرناندز؛ ویلیج، رات1999، 10؛ فورمن6119، 9د )کلمنبرموفقیت تحصیلی را باالتر می

در مدرسه و  آموزانان یک عامل حیاتی در مشارکت دانشدیگر بیش از یک دهه است که دلبستگی به مدرسه به عنو

 ،(. متعاقباً پژوهش1986؛ ویلیج و راتر، 1993آموزان در معرض خطر شناخته شده است )گودیناف، یادگیری و کاهش دانش

شان داده است )کاتاالنو، هاگرتی، اوسترل، فلمینگ و ستگی به مدرسه را بر تحول سالم نوجوانان و کودکان نتأثیر دلب

اجتماعی است  بسیار مهمی از رفتارهای ماعی دلبستگی به مدرسه منع کنندهنظریة کنترل اجت (. بر اساس 2004، 12هاوکینز

هایی مانند تجربة شکست و دهد. همچنین موقعیتا مدرسه معنی میمدرسه و پیوند ب آموزان به تکالیفکه در بعضی از دانش

ها، ممکن است در ضعیف شدن دلبستگی به مدرسه سهم داشته باشند )رجایی، مدرسه، همکالسیطرد شدن از طرف اولیای 

های مدرسه ارزش ع مدرسه و تعهد به قوانین وهای متنوبه معلم و مدرسه، شرکت در فعالیتبنابراین دلبسته بودن  (.1381

به موفقیت و شکست تحصیلی در با ارائة بازخوردهای مثبت معلم، موجب رضایت از آموزش و کنترل کردن اعمال مربوط 

-تر و رضایتآموز محیط مدرسه را مثبت(. بنابراین هر اندازه دانش1394 آموزان می شود )هاشمی، واحدی و محبی،دانش

(. اما در 1391خواهد بود )کاوسیان، کدیور و ولی اله، ها هموارتر بت مسیر پرورش آنکند، به همان نسبخش تر ارزیابی 

آموزان خود را با مدرسه بیگانه بدانند، هرچند در مدرسه حضور داشته باشند، درس بخوانند و از حقوق ایطی که دانششر

وز از نظر اجتماعی زمانی آمشوند؛ زیرا واژة دانشآموز تلقی نمیما بر اساس تعاریف اجتماعی، دانشقانونی برخوردار باشند؛ ا

های آن احساس تعلق کنند و در توسعة مدرسه شرکت جویند به مدرسه و زیرساختآموزان نسبت یابد که دانشتحقق می

 (. محققان دریافتند، دانش آموزانی که نسبت به خود و سایر عوامل آموزشی نگرش مثبت دارند، معموالً 1389)ناطق پور، 
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  آموزان معموالً عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به ه هستند و این دسته از دانشاحساس وابستگی به مدرسدارای نوعی 

طریق ارتباط مؤثر و چنین از (. همدوست، بهرامی، پاالهنگ و گوهری، ترجمه نشاط1383 /2006، 1دیگران دارند )آرگیل 

آموزان س مسؤلیت و نگرش مثبت را در دانشوان احساته و کنترل رفتار، میفایددوری از کارهای بی ،آموزانمثبت با دانش

دهد که دلبستگی به مدرسه اثر مستقیمی بر موفقیت های انجام شده نشان میپژوهش (.1387تقویت کرد )امیرحسینی، 

( در پژوهشی 2018) 3ز و هیلیاولدفیلد، استیونسون، اوتی (.2012، 2تحصیلی دارد )برایان، مورتوماس، جنزل، کیم، لین و نا

های مهم کنندهبینیاند و اتصال مدارس پیشه با والدین و همساالن شکل گرفتهدریافتند که روابط دلبستگی نوجوانان ک

دند که دلبستگی به مدرسه مقررات ذاتی را ( در پژوهشی به این نتیجه رسی2017) 4روان هستند. گای، دنو و رنوال سالمت

کند. همچنین پژوهش میلینگر، باک، بینی میمعلمان، مقررات مشخص شده را پیش کند، درحالی که ارتباط بابینی میپیش

اصلی سالمت روان در  کنندةه اتصال به مدرسه ممکن است تعیین( نشان داد ک2012) 5مونتگو مری، اسپیرز و استاالرد

 منفی دارد. رسه با افسردگی در نوجوانان رابطةدبزرگساالن باشد و به طور خاص، مشخص شده است که اتصال به م

بر  (.1995؛ موتون، 1995دلبستگی به مدرسه یک سازة تقریباً تازه است که توجهات اندکی به آن شده است )دی ویت، 

و  ( پیوند با مدرسه تحت تأثیر عواملی از قبیل بافت مدرسه )ساختار، کارکرد1994)6ی زیست بوم شناختی برنراساس نظریه

ای و قرار دارد )حجازی، اژه 7شناختیفردی )معلم، کارکنان، والدین و همساالن( و ارضای نیازهای بنیادین روان...(، روابط بین

آموز دربارة کند که دانشدرسه است و به احساساتی اشاره مییکی از ابعاد پیوند با مدرسه دلبستگی به م (.1392رنجبر، 

کنندة دلبستگی  بینیتواند پیشرسد یکی از متغرهایی که می(. بنابراین به نظر می1992دانو، ورد )سرنکویچ و گیرمدرسه دا

ترین و ضای نیازهای بنیادین یکی از جامعارآموزان باشد، ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی است. به مدرسه در دانش

کنندة پویایی نیازهای انسان، انگیزه و مند، توصیفنظام گیزش است. این نظریه به طورها در بحث انترین نظریهکاربردی

 8های اخیر توسط دسی و رایانای است که در سالگری، نظریهر چارچوب بافت اجتماعی است. نظریة خود تعیینسالمت د

ضه مبتنی است که فروباشد و بر این مگیرد انگیزش میهای آن را در بر میة اصلی این نظریه که اهمّ فعالیتمطرح شد. زمین

دهد. تمرکز ها تشکیل میدر انجام اعمال و ادراک توانایی ة انگیزش، نقش خودها را در حوزترین جهت گیرییکی از اساسی

عمدة این نظریه بر انگیزة درونی و پرداختن به سه نیاز بنیادین نیاز به خودمختاری، احساس شایستگی و ارتباط در انسان 

مختاری به صورت احساس داشتن اراده و اختیار در انجام کارها و نوعی (. خود2013، 9و دی جانگ ن، وییورناست )جانس

گاردیا، مولر، اشنایدر و  سی، ال)د شودب داده است، تعریف میتمایل ذاتی برای تجربة رفتاری که خود شخص آن را ترتی

ر ها دها و مهارتط و تمایل به استفاده از تواناییبا محی(. نیاز به شایستگی به احساس مؤثر بودن در تعامل 2006، 10رایان

با ها اشاره دارد و باالخره نیاز به ارتباط، تمایل به داشتن رابطة صمیمانه و متعهدانه حل مسایل گوناگون و تسلط بر آن

-گران مربوط میشدن از سوی دی شدن و حمایت تهداش کردن دیگران و همچنین دوستداشتن و حمایتدیگران و دوست

در صورتی که نیازهای بنیادین روان شناختی برآورده شوند  (.2001، 11شود )دسی، رایان، گاگنه،لئون، اوسونفو کورناژوا 

گیرد اما در صورت ممانعت و عدم برآورده شدن این نیازها، فرد ارزشمندی در افراد شکل می و خود احساس اعتماد به خود
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پردازان این حوزه بر این نظریه(. 2010، 1گانه و انتقادی از خود پرورش خواهد داد )چن و جانگادراکی شکننده، منفی، بی

ها ضروری است. این نیازها انرژی  بهزیستی و رضایت از زندگی انسان شناختی براید که ارضای نیازهای بنیادین روانباورن

پورقاز جنا آبادی،  (.2011سازند )دسی و ریان، سان فراهم میها و رشد انرگیری فعال با محیط، پرورش مهارتالزم را برای د

ها به تکالیف درسی شود، آنآموزان برآورده میفتند که وقتی نیازهای روانی دانش( در پژوهش خود دریا1396و شعبانی )

( در پژوهشی به این 1395قربانی سفیده خوان و حسین ثابت )مند خواهند شد. ها عالقهتوجه بیشتری نموده و به انجام آن

شناسی افسردگی و سبک دلبستگی بهتر از ارتباط توانند روی آسیبشناختی میرسیدند که نیازهای بنیادین روان نتیجه

ه حمایت ( در پژوهش خود دریافتند ک1395مستقیم سبک دلبستگی و افسردگی تأثیر بگذارد.کاوسیان، کدیور و عرب زاده )

-اساسی روانهای ها بر نیازآموز و ارتباط با همکالسیفرمانی دانشآموز، حمایت والدین از خودمعلم از خود فرمانی دانش

شناختی می شان دادند که نیازهای اساسی روان( ن1394شیخ االسالمی و دفترچی ) شناختی اثر مستقیم و معناداری دارند.

-ی هدفی باشند. ون پیتگم، بییر، وانستینگیرنظیر جهت ط با بافت تحصیلی مدرسهی متغیرهای مرتبکنندهبینیوانند پیشت

شناختی افراد به  ن با ارضای نیازهای بنیادین روانی خود نشان دادند که دلبستگی ایمطالعه( در م2012)2 کیست و سوننز

 ی مثبت دارد.پیروی، شایستگی و تعلق رابطهخود

آموزان باشد، حمایت ی دانشی دلبستگی به مدرسهنندهبینی کرسد پیشمله متغیرهای دیگری که به نظر میاز ج

ه حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت شداست.  3اجتماعی

(. 0020، 4شود )شربورن و استوارت ده، دوستان و دیگران میهای دیگر نظیر اعضای خانواتوسط فرد از سوی افراد یا گروه

کند تا بتوانند با شناختی و محسوسی را فراهم میی است که برای افراد، منابع رواناجتماع  حمایت اجتماعی یک شبکة

شود یف میحمایتی تعر(. حمایت اجتماعی به عنوان 2004، 5زای زندگی و مشکالت روزانه کنار بیایند )کوهنشرایط استرس 

-های روانشود پویاییاثرات مثبتی بر وی دارد و سبب میکند، ایر افراد دریافت می، سازمان و سکه فرد از خانواده، دوستان

(. حمایت 2010، 6های عاطفی، شناختی و جسمانی کمک کند )گیوالکتیاو افزایش یافته و به وی در جنبهشناختی 

مایت اجتماعی، به ارزیابی اجتماعی در واقع منبعی برای تأمین پایداری و تاب آوری در مقابل مشکالت است. مفهوم ح

رویارویی با تجارب  ای مؤثر در فرایندمقابلهی یک منبع ره دارد. حمایت اجتماعی به مثابهشناختی فرد از روابطش اشا

ة دهند، یکی جنبة ذهنی که نشان(. حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است2015، 7باشد )استفان و پتریزا میتنیدگی

-ست که عبارت است از میزان مساعدتهای اطرافیان است، و دیگری جنبة واقعی )عینی( ات فرد از حمایتتصورات و ادراکا

ای از یده دارند که حمایت اجتماعی شبکه( عق2014) 8کینگ و وو(. 8313نگرد، های واقعی ارائه شده به فرد )بیاباها و کمک

رسد حمایت اجتماعی با به نظر میکند. عیت فشارزا به آن نیاز پیدا میوقها هستند که فرد در هنگام نیاز یا مسازمان مردم یا

مؤثر واقع شود   تقویت پیوند اجتماعی و احساس تعلق اجتماعی و کاهش فشارهای روانی قادر است مانعی بر ارتکاب به جرم

تیجه رسیدندکه بین هدف ( در پژوهشی به این ن1397اورکی، گنجی و سواری ) (.1391، )دلپسند، ایار، خانی و محمّدی

معناداری وجود دارد. استسبالز، رودریگوئز، آرانتزازو،  تبحری، عملکردی وحمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه رابطه مثبت

دوستان از طریق خودتدبیری بر تعهد به مدرسه تأثیر ( دریافتند که خانواده، معلمان و 2016)9آرانتزا، لورنا و زوازاگوئیتا 
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7. King & Wu 

      8.Estibaliz, Rodriguez, Arantzazu, Arantza, Lorena & Zuazagoitia    
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بین متغیر تعهد به مدرسه ایت معلمان و همساالن بهترین پیش( نشان داد که حم2015) 1تایج مطاله وجیاکوماریگذارند. ن

 است.

هوش است.  2آموزان نقش داشته باشد، هوش هیجانیی دانشبینی دلبستگی به مدرسهتواند در پیشمتغیر دیگری که می

کردن و حل مسئله اشاره دارد ها، استداللها، روابط بین آنیجانی هشناسایی و تشخیص مفاهیم و معانهیجانی به توانایی 

های فرد هایی است که بر تواناییها و مهارتهای غیرشناختی، تواناییای از ظرفیت(. هوش هیجانی مجموعه2010، 3باگبی)

هوش هیجانی توانایی ادارة . (2006، 4نآ -گذارد )بارقاضاها و فشارهای محیطی تأثیر میبرای موفقیت، کنار آمدن با ت

-ا در شخص انگیزه و امید ایجاد میهملی است که در زمان عدم تحقق هدفمطلوب خلق و خوی و وضع روانی را دارد و عا

(. 1395های افراد پیرامون ما است )تهامی فرد نقل از حدادنیا، جوکار، همدلی یعنی آگاهی یافتن از احساسکند و حاکی از 

داند که پیامد آن عملکرد یادگیری مییجانی و توانایی قابلهای ههیجانی را به عنوان شایستگیهوش  (2005) 5گلمن

دهد، به این نظر هیجانی مورد ارزیابی قرار میعتقد است که هوش هیجانی فرد را از م( 1995)آن  –است. بار  آمیزموفقیت

کند. مایر، ها را کنترل و اداره مییگران آگاهی دارد و چگونه آنو د معنا که فرد به چه میزان از هیجانات و احساسات خود

خود و دیگران، استفاده  پیوستة ادراک هیجان درهمی را دربرگیرندة چهار توانایی به( هوش هیجان2008) 6سالووی و کارسو

ک هیجان و گیری، درتصمیمها برای تسهیل خود و دیگران، استفاده از هیجان گیری، درها برای تسهیل تصمیم از هیجان

ا  رابطه راجتماعی و مدیریتمدیریتی، آگاهیآگاهی، خودچهار مؤلفة خودکنند. هوش هیجانی مدیریت هیجان تعریف می

ر برابر مفهوم (. یکی از دالیل پرداختن به هوش هیجانی، این باور است که هوش هیجانی د1999شود )گلمن، شامل می

که دارای  (. نوجوانانی1995رود )گلمن، های اجتماعی به شمار میکنندة بهتری برای موفقیتبینیسنتی »هوشبهر« پیش

ابل فشار همساالن بهتر متری دارند و در مقباشند یادگیرندگان بهتری هستند و مشکالت رفتاری کهوش هیجانی باالتری می

باشند ) گلمن به نقل از پارسا، بیشتری از زندگی میدارای رضایت  کنند و ارتباطات بهتری با دیگران دارند ومقاومت می

که هوش هیجانی، حرمت خود و حمایت اجتماعی با دریافتند ( در پژوهشی 1397احراری، نجفی و محمدی فر ) (.1389

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2019) 7پنگ، لی، لی، جیا، وانگ و سان معناداری دارد. یپیشرفت تحصیلی رابطه

 کند. جوانان و هوش مصنوعی را تعدیل میکه هوش هیجانی ارتباط بین قطع ارتباط مدرسه و عزت نفس نو

آموزان به مدرسه از عوامل مؤثر بر یادگیری است، شناسایی عوامل روان شناختی با توجه به اینکه دلبستگی دانشبنابراین 

پژوهشی یافت نشد که رابطة این چهار متغیر را با هم بسنجد،  مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است و از آنجایی که

بینی و هوش هیجانی در پیششناختی، حمایت اجتماعی نقش ارضای نیازهای بنیادین روان هدف پژوهش حاضر بررسی

 های زیر مورد بررسی قرار گرفت.آموزان است. در این راستا، فرضیهی دانشپیوند با مدرسه

آموزان ی دانشهیجانی با دلبستگی به مدرسههوش اجتماعی وشناختی، حمایتی بنیادین روانبین ارضای نیازها -1

 رابطه وجود دارد. 

بینی ی تواند دلبستگی به مدرسه را پیشهیجانی ماجتماعی و هوشختی، حمایتشناارضای نیازهای بنیادین روان -2

 کند.

 
1. Vijayakumari 
2. Emotional intelligence 
3.Bagby 

4. Bar-On 

5. Coleman 

6.Mayer, Salovey & Caruso   
      7.Peng, Li, Li, Jia, Wang & Sum 
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 روش

متوسطة دوم شهرستان آموزان دورة ة آماری پژوهش را کلیة دانشجامع روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.

 130ای گیری تصادفی خوشهها با استفاده از روش نمونهدادند که از میان آنتشکیل می 1397-98در سال تحصیلی  رشت

ها از ه و تحلیل دادهل شدند. برای تجزیپرسشنامة سالم گردآوری و تحلی 110نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت 

مبستگی پیرسون و های آمار استنباطی )ضریب ه، میانگین و انحراف معیار( و روشهای آمار توصیفی )فراوانیروش

 های ذیل استفاده شد.ها از پرسشنامهاستفاده شد. برای گردآوری داده  SPSSفزار ا رگرسیون( با نرم

این مقیاس را ساختند که میزان احساس  2000در سال  2ردیا،دسی و رایانگا :1شناختیپرسشنامة نیازهای بنیادین روان 

ماده است که بر اساس  21سنجد. مقیاس مذکور شامل ایستگی و ارتباط با دیگران را میحمایت از نیازهای خودمختاری؛ ش

بندی شده است و سه های لیکرت از نمرة یک )اصالً درست نیست( تا نمرة هفت )کامالً درست است( درجدرجه 7مقیاس 

-سؤال( را می 8ارتباط با دیگران )سؤال( و  6سؤال(، شایستگی )7مختاری )از نیازهای خود مقیاس احساس حمایتخرده

شوند. حداقل گذاری میبه صورت معکوس نمره 20و  19، 18 ،16، 15، 11، 7، 4، 3های سنجد. در این مقیاس پرسش

کم است. دهندة این است که نیازهای بنیادی روانی در فرد نشان 42تا  21ست. نمرة بین ا  147و حداکثر  21امتیاز ممکن 

دهندة نیازهای نشان 105ط است و نمرة باالتر از بنیادی روانی متوسدهندة این است که نیازهای نشان 105تا  42نمرة بین 

( ضریب آلفای این پرسشنامه برای بُعد 2010) 3و لنزکیست، ویته، سوننز بروک، وانستینروانی زیاد است. در پژوهش  بنیادی

( این 2005) 4ون به دست آمده است. در ایران قربانی و واتس 84/0و بُعد ارتباط  83/0، بُعد خودمختاری 88/0شایستگی 

آلفای آن بین داشت، به طوری که  های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا کردند که روایی و پایایی مطلوبیمقیاس را در نمونه

 در نوسان به دست آمد. 79/0تا  74/0

 1986، در سال 6این پرسشنامه توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و اسوارت  :5اجتماعی پرسشنامة حمایت 

 13 و 10، 3گیرد. سؤاالت سه حیطة خانواده، دوستان و سایرین را در بر می ه است کهگوی 23ساخته شد. این مقیاس دارای 

-( نمره1( تا خیلی کم )5ای لیکرت از خیلی زیاد )درجه شود. این مقیاس با طیف پنجگذاری میبه صورت معکوس نمره

متغیر است و پایین بودن نمره بیانگر حمایت اجتماعی کم است.  115تا  23شود. کمترین و بیشترین نمره بین گذاری می

به دست   70/0و  72/0فای کرونباخ و تنصیف برای کلّ مقیاس به ترتیب در پژوهش مشاک، ضرایب پایایی به دو روش آل

 90/0تا  83/0های آن از مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامة مذکور را برای کلّ مقیاس و خرده7آمد. وودی و وودی

استفاده از روش آلفای  گزارش کردند. در تحقیق عسگری و شرف الدّین  نیز ضرایب پایایی پرسشنامة حمایت اجتماعی با

 دست آمد.به 71/0 و 75/0ترتیب  کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به

 هیجانی هوش اولیه الگوی براساس و 1998 سال در 9شات، شوت و شاته توسط پرسشنامهاین  :8هیجانیپرسشنامة هوش

: از عبارتند که دارد لفهمؤ 3 مقیاس این. باشدمی توصیفی جمله 33 شامل مقیاس این. شد ساخته( 1990) سالووی و مایر

 شامل که هیجان بیان و ارزیابی مؤلفه و 13،14،16،17،20،23،26،27،30،31 هایالسؤ شامل که هیجان تنظیممؤلفة 

 هایالسؤ شامل که هیجان از برداریبهره مؤلفه و 3،4،9،10،11،15،18،19،22،25،29،33 هایسؤال

 
1. school Attachment Questionnaire 
2. Guardia, Desi & Ryan 
3. Broeck, Vansteenkiste, Witte, Soenens & Lens 
4. Watson 
5. psychological basic needs Questionnaire 
6. Wax, Philips, Holly, Thompson, Williams & Swart 
7.  Woody & Woody 
8. Social support Questionnaire 
9. Shot, Shoot & Shoteh 
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 لیکرت  ایگزینه پنج مقیاس یک در جمله هر با را خود مخالفت یا توافق درجة یآزمودن. دباشمی 1،2،5،7،8،12،21،24،28

. شوندمی گذارینمره معکوس صورت به 33 و 28،5 هایجمله  البته کند،می انتخاب ، 5:موافق کامالً  تا 1:مخالف کامالً  از که

 کل پایایی پژوهشی طی در شهبازی. شدبامی 165 و 45 شوت  هیجانیهوش خودگزارشی مقیاس در نمره حداکثر و حداقل

 (.2007بشارت،) آورد دستبه -03/0 نمونه کل برای 1بک پرسشنامه با را افتراقی روایی و 79/0 و 88/0 ترتیب به نمونه

 ( طراحی1993) 3گالزیر  و وایت  دی موتون، توسط  که است ایماده 20 پرسشنامة یک :2پرسشنامه دلبستگی به مدرسه 

گذاری دارای  باشند. و روش نمرهکم می و زیاد دلبستگی دارای  کهاست  آموزانی دانش نمودن مشخص هدفش و ستا شده

 عبارتند که است لفهمؤ سه شامل پرسشنامه این باشند.می 5تا کاماًل موافقم=  1ای لیکرت از کامالً مخالفم=طیف پنج درجه

خاص  هایدلبستگی ( و18و  14، 13، 12، 2، 1های ال(، تعلق )سؤ20 و 17، 15، 10، 9، 8، 3های الکلی )سؤ از: روابط

پژوهنده اند. در پژوهش گزارش نموده 86/0پرسشنامه را  ( و ضریب آلفای کرونباخ کل19ّو  16، 11، 7، 6، 5، 4های ال)سؤ

بندی امل به چهار عامل تقسیمها از سه ع اند تعداد عامل( که هنجاریابی این پرسشنامه را انجام داده1392)و همکاران 

-(، دلبستگی18و  13، 12، 11، 1های ال(، تعلق )سؤ20و  15، 14، 10، 8، 3های الکلی )سؤ گردید که عبارتند از:  روابط

 82/0پرسشنامه  (. ضریب آلفای کرونباخ کل19ّو  17، 6های الداشتن )سؤ( و اهمیت9، و 7، 4های الخاص )سؤ های

 امه مذکور نیز مطلوب گزارش گردید.یی سازه پرسشنبدست آمد. و روا

 

 یافته های تحقیق

 

 ی وجانیهوش ه ی،اجتماع تیحما ،شناختی روان نیادیبن یازهاین یارضامیانگین و انحراف معیار متغیر های   (:1جدول )

 به مدرسه یدلبستگ

های پارامتریک گویند. برای استفاده از این ونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند، آزمآزمون

های مورد استفاده پیوسته و ( داده1ها عبارتند از: هایی را رعایت کند. برخی از این مفروضهها پژوهشگر باید مفروضهروش

رامتریک به های پاای یا نسبی باشد. بر اساس این فرض، آزمونگیری فاصلهمنظم باشد یا به عبارت دیگر، مقیاس اندازه

-1388:482( متغیر مورد پژوهش در جامعه دارای توزیع طبیعی باشد )دالور، 2ای یا نسبی محدود هستند. مقیاس فاصله

گیری باشد. به عبارت دیگر شرط مقیاس اندازهپیوسته و منظم می صورتبههای مورد استفاده در این پژوهش (. داده481

هاست؛ لذا برای های پارامتریک، نرمال بودن توزیع دادهیکی دیگر از شروط استفاده از آزمونباشد. از آنجا که الزم برقرار می

اسمیرونوف استفاده شده است. هدف از انجام این آزمون این است که مشخص  –فرض از آزمون کالموگروفبررسی این پیش

 ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه.شود آیا داده

 

 هاداده یعنرمال بودن توز یبرا اسمیرونوف –زمون کالموگروف آ یجهنت( 1جدول )

 یسطح معنادار Zمقدار  تعداد نمونه متغیر

 0/ 098 1/ 419 110 ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی

 0/ 125 0/ 965 110 حمایت اجتماعی

 0/ 142 1/ 532 110 هوش هیجانی

 0/ 099 1/ 014 110 دلبستگی به مدرسه

 
1. Beck 
2. Emotional intelligence Questionnaire 
3. Moton, Daylight & Glazier 



8 
 

 

 یارضاتوان اظهار نمود که متغیرهای اصلی پژوهش یعنی ( می1اسمیرونوف در جدول ) -ج آزمون کالموگروفبا توجه به نتای

باشند؛ زیرا سطح معناداری نرمال می به مدرسه یو دلبستگ یجانیهوش ه ،یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین

پارامتری برای تحلیل  یهاآزمون توان از (. بنابراین می<05/0pباشد )می 0/ 05از  تربزرگدر هریک از متغیرها  Zمقادیر 

 ی پژوهش استفاده کرد.هاهیفرضو  هاسؤال 
 

با استفاده از  به مدرسه یدلبستگ با یجانیهوش ه ی واجتماع تیحما ، یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضای رابطه ( بررس2جدول )

 آزمون همبستگی پیرسون:

 رابطه متغیرها
تگی به دلبس

 مدرسه

ارضای نیازهای بنیادین 

 روانشناختی

 652/0 ضریب همبستگی

 **0/ 0001 سطح معناداری

 حمایت اجتماعی
 552/0 ضریب همبستگی

 **0/ 0001 سطح معناداری

 هوش هیجانی
 418/0 ضریب همبستگی

 **0/ 0001 سطح معناداری

 110تعداد=   است.معنادار  01/0** در سطح    معنادار است. 05/0* در سطح 

 

 یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضا( نشان داد که بین 4-10نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

وجود  01/0رابطه مثبت و معناداری در سطح  418/0و  552/0، 652/0 به ترتیب به مدرسه یبا دلبستگ یجانیو هوش ه

و  یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضاتوان گفت که با افزایش نان میاطمی درصد99دارد؛ به عبارتی با 

 یابد و بالعکس.افزایش می به مدرسه یدلبستگ، یجانیهوش ه

و  یجانیو هوش ه یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضابر اساس  به مدرسه یدلبستگبینی برای پیش

 از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. متغیرهای مستقلأثیر همچنین مقایسه شدت ت

رگرسیون، خطی بودن  فرضشیپ  نیترمهمی رگرسیون رعایت شود. اولین و هافرضشیپ قبل از انجام رگرسیون الزم است 

ین متغیرهای در ضریب پیرسون مطرح شده است، روابط ب آنچه بر اساسروابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است. 

عالوه بر این طبق مندرجات (. 1 جدولاست ). همچنین توزیع متغیر وابسته نیز نرمال استمستقل و متغیر وابسته خطی 

برای سنجش مستقل بودن همبستگی باقیمانده استفاده شده است. مقدار آماره  1(، از آماره دوربین واتسون 4و  3)جداول 

و مستقل از هم هستند. همچنین،  2با هم همبستگی ندارند هاماندهیباقدهد که نشان می است 89/1دوربین واتسون( برابر با 

متغیرهای مستقل از آماره تولرنس  نیب 3واریانس خطاها با هم برابر و ثابت است. برای آگاهی از چگونگی روابط هم خطی

-هم نیبشیپ ((؛ بین متغیرهای VIF) سانیوارو تورم  4تولرنسبودن )های هم خطی شاخص بر اساس استفاده شده است.

 
1. Durbin-Watson 

 خواهد بود. 2ها با یکدیگر همبستگی نداشته باشند، این آماره نزدیک به است. اگر باقیمانده 4تا  0مقدار این آماره بین  - 2

 متغیرهای مستقل نباید رابطه خطی با سایر متغیرهای مستقل داشته باشند.یک از در رگرسیون چندگانه هیچ - 3
 باشد، میزان هم خطی کمتر است. 1در نوسان است. بنابراین، هرچه ضریب تولرانس نزدیک به  1و  0ضریب تولرانس بین  - 4
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 باشد.است. بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می اتکاقابلخطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون 

توان گفت که مدل رگرسیونی تحقیق (؛ یعنی می>01/0pبوده )معنادار  01/0مشاهده شده در رگرسیون در سطح  F مقدار

ی برای تبیین متغیر وابسته است و متغیرهای تحقیق قادرند که تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. بنابراین مدل مناسب

 مفروضات استفاده از رگرسیون برقرار است. 

 

به  یدلبستگ ، یجانیو هوش ه یاجتماع تیحما ، یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضا( رگرسیون چندگانه همزمان بین 3جدول )

 :همدرس

 هاشاخص
مجموع 

مجذورات 
SS 

درجه 

 یآزاد
df 

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 یهمبستگ

(R) 

ضریب 

 نییتع
R2 

ضریب 

تعیین 

اصالح 

 2Rشده 

 دوربین

 واتسون

 89/1 343/0 348/0 652/0 0001/0 138/15 609/2 6 15/ 654 رگرسیون

 298/1 104 135/ 019 باقیمانده
      

  110 150/ 673 کل

 

 3/34، مجموعًا یجانیو هوش ه یاجتماع تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضا، شدهلیتعد 2Rبا توجه به مقدار 

به  یدلبستگدرصد از تغییرات  3/34کنند. به عبارت دیگر تنها را تبیین می به مدرسه یدلبستگدرصد از واریانس نمرات 

 است.ی جانیو هوش ه یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یارضا، ناشی از مدرسه

 
روان  نیادیبن یازهاین یارضا بر اساسبه مدرسه  یدلبستگی نیبشیپ( نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان برای 4جدول )

 :یجانیو هوش ه یاجتماع تیحما ، یشناخت

 

 استانداردضرایب ضرایب غیراستاندارد

t 

 

سطح 

 معناداری

 

 خطیی همهاروضهمف

B 
خطای میانگین

 Beta استاندارد

 

 تولرنس 
Toleranc

e 

 انسیوارتورم
VIF 

   0001/0  148/18  109/0 632/3 مقدار ثابت
 132/3 321/0 001/0  815/1 239/0 062/0 524/0 ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی

 415/3 122/0 002/0  298/0 125/0 041/0 315/0 حمایت اجتماعی
 098/4 197/0 032/0  485/0 084/0 075/0 318/0 هوش هیجانی

 

و هوش  یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یاساس ارضاشناسایی و مقایسه شدت و جهت تأثیر  منظوربه

 متغیرهای مستقل(، 4در جدول ) tداری مقادیر و سطح معنی Beta ریمقاد، با توجه به شدهمحاسبه، ضرایب بتا نیز یجانیه

و هوش  یاجتماع  تیحما ،یروان شناخت نیادیبن یازهاین یاساس ارضابنابراین  .تأثیر داشته و وارد مدل رگرسیون شد

حمایت ، تأثیر 524/0مثبت و به اندازه  ارضای نیازهای بنیادینرا دارد. تأثیر به مدرسه  یدلبستگی نیبشیپ توانایی  یجانیه

داری است. با توجه به اینکه سطح معنی  318/0مثبت و به اندازه  هوش هیجانیو تأثیر  315/0بت و به اندازه مث اجتماعی
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ضریب  د.نداربه مدرسه  یدلبستگبینی داری در پیشسهم معنیمتغیرها است، این  05/0آمده کمتر از  به دست tمقدار 

 است از: متغیر مؤثر در مدل، در زیر آمده است. مدل نهایی عبارت

=   524/0  (ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی+ ) 315/0(  حمایت اجتماعی+ )  318/0( هوش هیجانی+ )  632/3

 به مدرسه   یدلبستگ

 گیرینتیجهبحث و  

 

هیجانی با دلبستگی به اجتماعی، هوششناختی، حمایتهدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین ارضای نیازهای بنیادین روان

ها نشان داد که بین ارضای  آموزان مقطع متوسطة دوم شهرستان رشت بود. نتایج تجزیه و تحلیل دادهدانشمدرسه در 

به  آموزان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.با دلبستگی به مدرسة دانشهای آن و مؤلفه شناختینیازهای بنیادین روان

 نقش دارد. آموزان بینی دلبستگی به مدرسة دانشدر پیش ارتباطهای نیاز به خودمختاری، شایستگی و دیگر، مؤلفهبیان 

(، 1395(، قربانی و همکاران )1396آبادی و همکاران )های جناهای پژوهش حاضر در این زمینه به نوعی با یافتهیافته

ر رابطة مثبت بین ( مبنی ب2012پیتگم و همکاران )( و ون1394االسالمی و دفترچی )(، شیخ1395کاوسیان و همکاران )

افراد در دورة  توان گفتدر تبیین این رابطه میشناختی و دلبستگی به مدرسه همسوست. ارضای نیازهای بنیادین روان

مند به ها برآورده شود عالقهوقتی که این نیازهای آندارند و خودمختاری، شایستگی و ارتباط  نوجوانی نیاز به احساس 

همچنین نتایج تجزیه و تحلیل  باشند،سه، تکالیف یادگیری، ارتباط با معلمین و همساالن میمشارکت در فعالیتهای مدر

های آن با دلبستگی به مدرسه رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی و مؤلفهداده

های پژوهش یافتهآموزان نقش دارند. درسة دانشبینی دلبستگی به مهای حمایت خانواده، دوستان و دیگران در پیشؤلفهم

( 2015( و وجیاکوماری )2016(، استسبالز وو همکاران )1397های اورکی وهمکاران )حاضر در این زمینه به نوعی با یافته

وقتی که  توان گفتدر تبیین این رابطه میمبنی بر رابطة مثبت بین حمایت اجتماعی و دلبستگی به مدرسه همسوست. 

و والدین با فرزندان خود تعامل  کنندآموزان در خانواده از پدر و مادر خود عشق و محبت بدون قید و شرط دریافت میدانش

ها، معلمین در محیط مدرسه و به طور کلی در دوستان، همکالسیآموزان نیز با مثبت و همدلی دارند، در مقابل دانش

ها نشان داد که و در آخر نتایج تجزیه و تحلیل دادهترام ارتباط برقرار خواهندکرد اجتماع با رفتارهای توأم با مهربانی و اح

های تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان بین هوش هیجانی و دلبستگی به مدرسه رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و مؤلفه

های پژوهش حاضر در این یافتهنقش دارد. آموزان بینی دلبستگی به مدرسة دانشبرداری از هیجان در پیش هیجان و بهره

( مبنی بر رابطة مثبت بین هوش هیجانی و 2019(، پنگ و همکاران )1397های احراری و همکاران )زمینه با یافته

از آنجائیکه هوش هیجانی در برگیرندة توانایی کنترل  توان گفتدر تبیین این رابطه می دلبستگی به مدرسه همسوست.

تعلق بیشتری به مدرسه مسلمًا  ،و دیگری است، بنابراین دانش آموزان برخوردار از این قابلیت به میزان باالهیجانات خود 

 های خود هستند.داشته و قادر به برقراری ارتیاط بهتری با معلمین و همکالسی

 

آموزان متغیرهای نیازهای دانش یشود تا برای افزایش دلبستگی به مدرسهبنابراین بر اساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می

مدارس راهبردهای را در جهت برآورده  شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی مورد توجه قرار گیرد وبنیادین روان

های الزم را برای افزایش حمایت از طرف خانواده، مدرسه و تالش شناختی به کار گیرند، همینطورشدن نیازهای اساسی روان

ها آموزان دلبستگی به مدرسه را در آنشود با تقویت هوش هیجانی دانشام دهند. همچنین پیشنهاد میهمساالن انج

دهی نتایج آموزان دورة متوسطة دوم بود که تعمیمهای این پژوهش، انجام آن در بین دانشافزایش داد. از جمله محدودیت

-آموزان دختر بود که تعمیمپژوهش انجام آن در بین دانشدیگر کند، محدودیت ا به سایر مقاطع تحصیلی محدود میآن ر

شود که این پژوهش در سایر مقاطع تحصیلی و کند، از این رو پیشنهاد میآموزان پسر محدود میدهی نتایج آن را به دانش

 آموزان پسر نیز مورد بررسی قرار گیرد.در بین دانش
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