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  شناختی اساسی اي برآورده شدن نیازهاي روان طهنقش واس: فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی

  چکیده
اي  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه

نفر از  420بدین منظور، . ی اساسی در قالب الگوي علی بودشناخت روانبرآورده شدن نیازهاي 
اي  گیري خوشه تان ارومیه با استفاده از روش نمونهآموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرس دانش

براي . ی اساسی پاسخ دادندشناخت روانهاي فرهنگ مدرسه و نیازهاي  انتخاب شده و به پرسشنامه
نتایج تحلیل نشان داد که برآورده شدن . یابی معادالت ساختاري استفاده شد تحلیل داده از مدل

. اي در ارتباط فرهنگ مدرسه با عملکرد تحصیلی دارد ی اساسی نقش واسطهشناخت رواننیازهاي 
. داري بر عملکرد تحصیلی دارد ی اساسی اثر مثبت و معنیشناخت روانهمچنین برآورده شدن نیازهاي 

، انتظارات هنجاري و معلمان-آموزان آموزان، روابط دانش روابط دانش(از بین ابعاد فرهنگ مدرسه 
آموزان و معلمان بر برآورده  آموزان و روابط دانش روابط دانش ، اثرات ابعاد)هاي آموزشی فرصت

اما ابعاد انتظارات هنجاري و ؛ باشند دار می اساسی، مثبت و معنی یشناخت روانشدن نیازهاي 
ناسبی مدل آزمون از برازش م یطورکل به. داري بر این متغیر ندارند هاي آموزشی اثر معنی فرصت

  .کند تغییرات عملکرد تحصیلی را تبیین می درصد از 37برخوردار است و 

 تعیین  شناختی اساسی، نظریه خود فرهنگ مدرسه، عملکرد تحصیلی، نیازهاي روان :ها کلیدواژه
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School Culture and Academic Performance: the Meditational Role of Basic 
Psychological Needs Satisfaction 

Abstract 
The aim of current research was to investigate the relationship between school 
culture and academic performance taking into account the meditational role of 
psychological needs satisfaction in the form of casual model. To this end, 420 
fourth grade high school male students were selected in Urmia city using the 
stratified sampling method and they responded to school culture and basic 
psychological needs questionnaires. Structural equation modeling was used for 
data analysis. The findings reveal that basic psychological needs satisfaction 
has mediational role in relationship between school culture and academic 
performance. Also, basic psychological needs satisfaction have positive and 
significant effect on academic performance. Among dimensions of school 
culture (students' relations, students-teachers relations, normative expectations 
and educational opportunities), the effects of students and students-teachers 
relations on basic psychological needs satisfaction are positive and significant. 
But the normative expectations and educational opportunities dimensions does 
not have significant effect on this variable. In general, tested model has 
sufficient fit and predicts 37% of variance in academic performance. 

Keywords: School culture, academic performance, basic psychological needs, 
Self-Determination Theory 
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  مقدمه
آموزان، یکی از معیارهاي  پیشرفت تحصیلی دانش

مهم در ارزیابی میزان موفقیت نظام آموزشی است و 
هاي این نظام، در جهت جامۀ عمل  تمام تالش

گیري  بر این اساس، اندازه. پوشاندن به این امر است
بر آن  مؤثرآموزان و عوامل  پیشرفت تحصیلی دانش

، وپرورش آموزشهم در هاي م یکی از متغیر عنوان به
محققان و روانشناسان تربیتی بوده  توجه موردهمواره 

بگلو و  محمودي، عیسی زادگان، امانی ساري(است 
بر پیشرفت  مؤثراز بین عوامل ). 1392کتابی، 

ها  تحصیلی، هوش بر اساس تعریف سنتی خود، مدت
ترین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی  اصلی عنوان به

 هاي شد، اما امروزه با تغییر در دیدگاه ه میدر نظر گرفت
هوش،  دهنده یلتشکنظري در خصوص عوامل 

بینی کننده موفقی براي پیشرفت توان آن را پیش نمی
 بهر هوشتحصیلی محسوب نمود و در بهترین حالت، 

موفقیت در تحصیل  بینی یشپحدود بیست درصد در 
  ).1386ثمري و طهماسبی، (نقش دارد 

بینی کننده  پیش ینتر مهم عنوان بههوش عالوه بر 
پاسخ -ها رویکرد محرك تا سال موفقیت تحصیلی

بر نظام آموزشی ) کنشگرسازي پاسخگر و  شرطی(
بر . بود که البته هنوز نیز اثر نیرومندي بر آن دارد

این رویکرد، معلمان، براي اطمینان از وقوع  اساس
آموزان خود از نظارت و  یادگیري در دانش

هایی که با تشویق یا تنبیه  و ارزیابی هاي بیرونی ترلکن
بنابراین، تحت این ؛ کنند همراه است، استفاده می

 ، احساس لذت، شوق و عالقهکننده کنترلشرایط 
 به وجودماهیت یادگیري  اثر برآموزان که  دانش
آید، جایگزین اضطراب، کسالت، خستگی و  می

  ).2009، 2و ریان 1نیمیک(شود  بیگانگی از یادگیري می
                                                           

1. Niemiec 
2. Ryan 

انگیزش که به  شناسی روانرویکردهاي جدید در 
 کهبر این باورند  اند معروفرویکردهاي ارگانیزمی 

ها موجوداتی بالفطره فعال و آفرینندگانی  انسان
مند به یادگیري و درونی سازي دانش، آداب،  عالقه

این . هاي محیط زندگی خود هستند رسوم و ارزش
ها به کنجکاوي و کسب دانش،  تمایالت ذاتی انسان

تواند منبعی براي متخصصان تعلیم و تربیت باشد تا  می
آموزان را  از طریق آن بتوانند یادگیري و رشد دانش

ین تر مهمیکی از ). 2009نیمیک و ریان، (هدایت کنند 
  .باشد می 3يگریینتعاین رویکردها، نظریه خود

ح یک نظریه سط عنوان بهگري نظریه خودتعیین
شده است و   یلتشکاز پنج نظریه کوچک  4کالن

هایی از انگیزش، رفتار و بهزیستی  جنبه ها آناز  هرکدام
این نظریه . کنند و سازگاري روانی انسان را تبیین می

پردازد که فرایندهاي مربوط به  ی به عواملی میطورکل به
. کنند ها را بازداري یا تسهیل می خودشکوفایی در انسان

گري انواع انگیزش  اصلی نظریه خودتعیینعناصر 
ی شناخت رواناي از نیازهاي  بیرونی و درونی و مجموعه

باشند،  ها می که زیربناي این نوع انگیزش 5اساسی
ها، نظریه نیازهاي  یکی از این خرده نظریه. هستند
، 8، مک7، کراکر6گانل(ی اساسی است شناخت روان

  ).2014، 10و زومبو 9ویلسون
انگیزشی براي  عنوان بهی اساسی، شناخت رواننیازهاي 

کمک به درگیري فعال با محیط، عملکرد سالم 
ها و رشد سالم وجود  مهارتی، پرورش شناخت روان

، 12، کوکام11تالی(دهند  آمده و خود را نشان می
                                                           

3. Self determination 
4. Macro-level theory 
5. Basic psychological needs 
6. Gunnell 
7. Crocker 
8. Mack 
9. Wilson 
10. Zumbo 
11. Talley 
12. Kocum 
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این نیازها ). 2012، 3و بتنکورت 2، مولیکس1شگل
ها وجود دارند و  فطري در تمامی انسان صورت به

و  5، شایستگی4نیاز به خودمختاري: از اند عبارت
). 2013، 9و دیودسون 8، مک فرسون7اوانس( 6ارتباط
نیاز به خودمختاري به تمایل فرد به شروع و ). 2013

تنظیم رفتار توسط خودش، شایستگی به تمایل فرد به 
بودن در دستیابی به نتایج ارزشمند و  مؤثراحساس 

حساس ارتباط و مفید و ارتباط به تمایل فرد به ا
بر ). 2012، 10کاریرا(پیوستگی با دیگران اشاره دارد 

توانند از  گري، این سه نیاز می تعییننظریه خود اساس
طریق درگیر شدن فرد در انواع وسیعی از رفتارها 
برآورده شوند که از فردي به فرد دیگر و از فرهنگی 

بدون توجه به نحوه . به فرهنگ دیگر متفاوت است
ه شدن این نیازها، نکته مهم این است که برآورد

براي رشد سالم و سالمت روانی  ها آنبرآورده شدن 
 که یدرصورت. ها ضروري است افراد در همه فرهنگ

اساسی برآورده شوند احساس  یشناخت رواننیازهاي 
و خود ارزشمندي در افراد شکل می نفس اعتمادبه

شدن گیرد، اما در صورت ممانعت و عدم برآورده 
این نیازها، فرد درکی شکننده، منفی، بیگانه و 

 یشناخت رواننیازهاي . انتقادآمیز از خود خواهد داشت
وابسته به هم ) خودمختاري، شایستگی و ارتباط(

براي اینکه افراد  یازموردنارتباط، امنیت . هستند
کند،  خودمختاري باشند را فراهم می ي کننده شروع

ام تکالیف باعث افزایش احساس خودمختاري در انج
                                                           

1. Schlegel 
2. Molix  
3. Bettencourt 
4. Autonomy 
5. Competence 
6. Relatedness  
7. Evans 
8. McPherson  
9. Davidson 
10. Carreira 

شود و شایستگی، اعتماد الزم براي  شایستگی می
احساس پذیرش و وابسته بودن به محیط پیرامون را 

ها  پژوهش). 2000، 11ریان و دسی(کند  فراهم می
دهند که برآورده شدن این نیازها در  نشان می

آموزان تأثیر مثبت بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی  دانش
، 14و کلینجر 13، فریمن12ري پاتام مانیلآ(آنان دارد 

؛ تنهاي رشوانلو و حجازي، 2010، 15؛ مارشیک2011
شود  بنابراین فرض می؛ )2007، 17و برگر 16؛ هانزه1388

ی اساسی تأثیر شناخت روانکه برآورده شدن نیازهاي 
  .آموزان دارد مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش

بر  گري، بافت اجتماعینظریه خودتعیین بر اساس
اساسی  یشناخت روانبرآورده شدن نیازهاي میزان 

گذارد یعنی خودمختاري، شایستگی و ارتباط تأثیر می
این ). 2011، 20و بوزوکاشویلی 19، کاپالن18کاتز(

هاي حامی خودمختاري،  کند که محیط نظریه بیان می
کنند،  ید میتأکهایی که بر ابتکار عمل  یعنی محیط

ی اساسی شناخت رواننیاز موجب برآورده شدن این سه 
در مقابل فشار و کنترل، از ). 2009، 21ریو(شوند  می

ی اساسی جلوگیري شناخت روانبرآورده شدن نیازهاي 
آموزانی که معلمانشان حامی دانش. کند می

آموزانی هستند در مقایسه با دانش ها آنخودمختاري 
، شایستگی، انگیزش اند کننده کنترل ها آنکه معلمان 

نی و عملکرد تحصیلی باالتر و خالقیت بیشتري درو
  ).1391حجازي، خضري آذر و امانی، (دارند 

هــاي  ، محــیط)2013(صــادقی، امــانی و محمــودي 
هـاي مسـتقیم    حامی خودمختاري را به دو دسته محـیط 

                                                           
11. Deci 
12. Areepattamannil 
13. Freeman  
14. Klinger 
15. Marshik 
16. Hanze  
17. Berger 
18. Katz 
19. Kaplan  
20. Buzukashvily 
23. Reeve  
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 آمـوزان  مانند حمایت مستقیم معلم از خودمختاري دانـش 
یـا   هاي غیرمستقیم مانند فرهنگ یک سـازمان  و محیط

بیشتر مطالعات صـورت گرفتـه   . کنند مدرسه تقسیم می
هاي حامی خودمختاري بر بـرآورده   اثر محیط ینهدرزم

اساسـی در سـطح مسـتقیم     یشـناخت  روانشدن نیازهاي 
ــد ــد تحقیقــات اژه؛ بودن ــایی  مانن اي، خضــري آذر، باب

پـور، اصـغري صـارم و     ؛ قلی)1387(سنگلجی و امانی 
در ســطح ). 2011(مکــاران و کــاتز و ه) 1391(امــانی 

ــون   ــدودي همچــ ــات معــ ــز تحقیقــ ــتقیم نیــ غیرمســ
ــدي، امــانی ســاري پــژوهش ــایی  هــاي قالون بگلــو و باب

) 2013(و صـــادقی و همکـــاران  ) 1391(ســـنگلجی 
 به بررسی تأثیر فرهنگ مدرسـه بـر   هستند که ذکر قابل

آمـوزان و   ی دانـش شـناخت  روانبرآورده شدن نیازهـاي  
  .اند معلمان پرداخته

هنگ مدرسه نظامی از هنجارها، معانی و فر
هایی است که بین اعضاي یک مدرسه اعم از  ارزش
باشد  آموزان، معلمان و سایر کارکنان مشترك می دانش

ویژگی اساسی فرهنگ، ). 2013صادقی و همکاران، (
که در مقابل  يطور بهپایداري بسیار باالي آن است؛ 

تغییر  ندرت بهده و تأثیرات وارده از محیط بسیار مقاوم بو
شود، فرهنگ اثر نیرومند،  این ویژگی باعث می. یابد می

هاي مختلفی از  دار و تا حدي یکسانی بر گروه دامنه
شوند،  آموزان که به یک مدرسه وارد می دانش

  ).2010، 2، هافستد و مینکوف1هافستد(بگذارد 
، فرهنگ مدرسه را به )1997( 4و ساد 3الساندرو

بعد اول، انتظارات . اند یم نمودهچهار بعد تقس
، به میزان رعایت مقررات در مدرسه توسط 5هنجاري

و  آموزان بعد دوم، روابط دانش. آموزان اشاره دارد دانش

                                                           
1. Hofstede  
2. Minkov 
3. Alessandro  
4. Sadh 
5. Normative expectations  

آموزان با  معلمان، به کیفیت و نحوه تعامالت دانش
آموزان، به  بعد سوم، روابط دانش. معلمان اشاره دارد
 ؛ وکند دیگر اشاره میآموزان با یک نحوه ارتباط دانش

که به چگونگی  6هاي آموزشی بعد چهارم فرصت
  .دارددر مدرسه اشاره  ها و امکانات آموزشی ارائه فرصت

تواند تأثیر مثبتی بر برآورده  انتظارات هنجاري می
. آموزان داشته باشد ی دانششناخت روانشدن نیازهاي 

در مدارسی که داراي فرهنگ حامی خودمختاري 
براي کنترل اجتماعی دلیل منطقی وجود دارد؛ هستند، 

یدوبندهاي قها یا  یعنی براي هر مقررات، محدودیت
ها و رفتارهاي فرد اعمال  رفتاري که در مورد برنامه

گونه  ینابنابراین در ؛ شود، دلیل منطقی وجود دارد می
ی قوانین را رعایت خوب بهآموزان  مدارس، دانش

اي حامی  نگ مدرسهبنابراین وقتی فره؛ کنند می
قوانین و  ها آنآموزان باشد،  خودمختاري دانش
 سازي زیاد درونی باعالقهی و خوب بهمقررات مدرسه را 

یجه این امر تأثیر درنت. کنند نموده و آن را رعایت می
ی آنان شناخت روانمثبتی بر برآورده شدن نیازهاي 

  ).2009ریو، (گذارد  می
یکدیگر و همچنین با آموزان با  ابعاد روابط دانش

تواند تأثیر مثبتی بر برآورده شدن نیازهاي  معلمان می
به باور . آموزان داشته باشند ی اساسی دانششناخت روان

، ویژگی مهم این دو بعد، )1997(الساندرو و ساد 
وجود حمایت اجتماعی و جو دموکراتیک در مدرسه 

 آموزان حمایت اجتماعی که معلمان از دانش. باشد می
آورند، باعث  آموزان از یکدیگر فراهم می و دانش

آموزان، احساس امنیت بیشتري در  شود دانش می
محیط مدرسه داشته و با آزادي عمل بیشتري تکالیف 

خودمختاري این امر بر نیاز به . درسی خود را انجام دهند

                                                           
6. Educational opportunities  
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از طرف دیگر . گذارد آموزان اثر مثبتی می دانش
آموزان  مان و هم دانشوجود حمایت هم از جانب معل
آموزان با  شود، دانش در محیط مدرسه باعث می

اطمینان بیشتري تکالیف درسی را انجام دهند، زیرا 
حمایت اجتماعی براي کمک به آنان، هنگام بروز 

). 2003، 3و ولدریج 2، نیل1فاگان(مشکل وجود دارد 
از . گذارد این امر بر نیاز به شایستگی آنان اثر مثبت می

ف دیگر وجود حمایت اجتماعی و روابط دوستانه طر
براي برآورده شدن نیاز به ارتباط ضروري  بین افراد

  ).2009ریو، (است 
تواند بـر بـرآورده    هاي آموزشی نیز می بعد فرصت
. آموزان تأثیر بگذارد ی دانششناخت روانشدن نیازهاي 

، وقتــی فرهنــگ )2013(بــه بــاور صــادقی و همکــاران 
امی خودمختاري افراد اسـت، سـاختار   یک سازمان، ح

ها و امکان  سلسله مراتبی نیست و فرصت صورت بهآن 
فاکتورهـایی ماننـد طبقـه     بر اسـاس برابر و نه  صورت به

 هـا  آنیجه درنت. گیرند اجتماعی در اختیار افراد قرار می
ی اساسـی  شـناخت  رواناحساس برآورده شدن نیازهـاي  

بــر بــه امکانــات زیــرا دسترســی برا؛ کننــد بیشــتري مــی
آمـوزان   مدرسه، این فرصت و آزادي عمل را به دانش

ی پیگیـري  راحتـ  بـه دهد که عالئق درونـی خـود را    می
کنند و بر اساس نیازهاي درونی خود و نـه محـدودیت   

تحقیقــات . و فشــار بیرونــی بــه یــادگیري بپردازنــد    
ــده انجــام ــاران   ش ــدي و همک ــط قالون و ) 1391(توس

دهنــد کــه  نیــز نشــان مــی) 2013(صــادقی و همکــاران 
ــورت ــاري   یدرصـ ــه از خودمختـ ــگ مدرسـ ــه فرهنـ کـ

آمــوزان یــا معلمــان حمایــت کنــد، آنــان در آن  دانــش
ی خـود را  شـناخت  روانمحیط بـرآورده شـدن نیازهـاي    

                                                           
1. Fagan 
2. Neill  
3. Wooldridge 

البته پژوهش قالوندي و همکاران . تجربه خواهند نمود
فقــط رابطــه فرهنــگ مدرســه بــا نیازهــاي      ) 1391(

نمـوده اسـت و در قالـب یـک      ی را بررسیشناخت روان
الگوي علی به بررسی رابطه این متغیرها بـا یکـدیگر و   

. آمــوزان نپرداختــه اســت بــا عملکــرد تحصــیلی دانــش
نیــز ) 2013(همچنــین در تحقیــق صــادقی و همکــاران 

بـر نیازهـاي    وپـرورش  آمـوزش ی سـازمان  فرهنگتأثیر 
بنـابراین بـا   ؛ ی معلمـان بررسـی شـده اسـت    شناخت روان

معدود بودن تحقیقات در مورد رابطه فرهنـگ   توجه به
آمــوزان، هــدف  مدرســه بــا عملکــرد تحصــیلی دانــش

ــا     ــگ مدرســه ب ــژوهش حاضــر بررســی رابطــه فرهن پ
اي  آموزان با توجه به نقـش واسـطه   عملکرد تحصیلی دانش

در شـکل  . ی اسـت شـناخت  روانبرآورده شدن نیازهـاي  
  .یک الگوي نظري پژوهش نمایش داده شده است

  
  الگوي نظري پژوهش - 1ل شک

   روش
هاي همبستگی با  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

. باشد مییابی معادالت ساختاري  استفاده از روش مدل
آموزان پسر جامعه آماري پژوهش حاضر تمامی دانش

شاغل به ) دانشگاهی یشپ(پایه چهارم دبیرستان 
شهرستان ارومیه  92-91تحصیل در سال تحصیلی 

. باشد نفر می 1460آموزان  کل این دانش تعداد. بودند
ي، ا چندمرحلهاي گیري خوشهبا استفاده از روش نمونه

. نمونه پژوهش انتخاب شدند عنوان بهنفر  420
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 صورت بهانجام گرفت که ابتدا  صورت بهگیري  نمونه
در . انتخاب شد وپرورش آموزشتصادفی یکی از نواحی 
فی انتخاب گردید تصاد صورت بهمرحله بعد چند مدرسه 

 صورت بهیت از هر مدرسه نیز چند کالس درنهاو 
آموزانی که  و پرسشنامه بین دانش شده  انتخابتصادفی 

همچنین براي . مایل به مشارکت بودند پخش گردید
آموزان، از معدل آنان  گیري عملکرد تحصیلی دانش اندازه

 .در تمامی دروس استفاده شد

ی اساسی از شناخت روانگیري نیازهاي  براي اندازه
) 2012(اساسی کاریرا ی شناخت روانمقیاس نیازهاي 

گویه تشکیل شده است  12این مقیاس از . استفاده شد
که سه نیاز خودمختاري، شایستگی و ارتباط را 

 يا درجه پنجها بر اساس طیف لیکرت  گویه. سنجد می
. اند شده یم تنظ» 5«تا کامالً درست » 1«از کامالً غلط 

در پژوهش خود ضریب آلفاي این ) 2012(کاریرا 
و  79/0، شایستگی 80/0مقیاس را براي خودمختاري 

در این مطالعه . گزارش نموده است 78/0ارتباط 
ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب براي خودمختاري، 

آمد  به دست 76/0و  79/0، 83/0شایستگی و ارتباط، 
براي بررسی . دباش که نشانگر پایایی مناسب ابزار می

 ییديتأروایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی 
، CFI=  97/0هاي برازش  استفاده شد که شاخص

90/0  =AGFI ،92/0  =GFI ،04/0  =RMSEA 
  .نشانگر برازش مناسب این مقیاس است

ــش ــراي ســنجش ادراك دان ــگ  ب آمــوزان از فرهن
السـاندرو و سـاد،   (مدرسه از پرسشنامه فرهنگ مدرسه 

گویـه تشـکیل    25ایـن مقیـاس از   . استفاده شـد ) 1997
آمـوزان، روابـط    شده است و چهار بعـد روابـط دانـش   

ــش ــاري و    دانـ ــارات هنجـ ــان، انتظـ ــوزان و معلمـ آمـ
قالونــدي و . ســنجد هــاي آموزشــی را مــی   فرصــت

در تحقیق خود ضـریب پایـایی ایـن    ) 1391(همکاران 
، 78/0آمـوزان   مقیاس را به ترتیب براي روابـط دانـش  

، انتظـــارات 83/0آمـــوزان و معلمـــان  روابـــط دانـــش
گـزارش   86/0هاي آموزشـی   و فرصت 84/0هنجاري 

در تحقیق حاضر نیز، ضریب آلفا بـراي بعـد   . اند نموده
آمــوزان و  ، روابــط دانــش78/0آمــوزان  روابــط دانــش

هـاي   و فرصـت  85/0، انتظارات هنجاري 83/0معلمان 
ی روایی کـل  براي بررس. آمد به دست 86/0آموزشی 

 ییديتأاین پرسشنامه از روش تحلیل عاملی  يها مؤلفه
، CFI=  97/0بــرازش  هــاي اســتفاده شــد کــه شــاخص

85/0  =AFGI ،90/0  =GFI ،06/0  =RMSEA 
الزم به ذکر . نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است

هاي این پرسشنامه نیـز بـر اسـاس طیـف      است که گویه
  .ه بودنداي مرتب شد درجه 5لیکرت 

  ها یافته
ــا       ــاختاري ی ــوي س ــون الگ ــه آزم ــرداختن ب ــل از پ قب

هاي تحقیق، بررسی نرمال بودن تـک متغیـري و    فرضیه
ــري داده  ــد متغی ــا ضــروري اســت  چن  1در جــدول . ه

هاي توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی  شاخص
بـراي  . اند ها ارائه شده مناسب و نرمال بودن توزیع داده

کنـد کـه    پیشنهاد می) 2011( 1کالین بررسی نرمالیتی،
قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیـب نبایـد   

قـدر   1با توجه به جدول شـماره  . بیشتر باشد 10و  3از 
 1مطلق چولگی و کشـیدگی تمـامی متغیرهـا کمتـر از     

یـابی علـی یعنـی     فرض مـدل  یشپبنابراین این ؛ باشد می
مـاتریس   2جدول در . نرمال بودن متغیرها برقرار است

بــا . همبسـتگی متغیرهــاي تحقیـق گــزارش شـده اســت   

                                                           
1. Kline 
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توجه به این جدول، رابطه ابعاد فرهنگ مدرسه یعنـی،  
ــاري   ــارات هنج ــش )14/0(انتظ ــط دان آمــوزان  ، رواب

و ) 37/0(آمــوزان و معلمــان   ، روابــط دانــش )32/0(
با برآورده شدن نیازهاي  )37/0(هاي آموزشی  فرصت

رابطـه  . باشـند  دار می معنی 01/0ی در سطح شناخت روان
ی نیز بـا عملکـرد تحصـیلی    اساسی شناخت رواننیازهاي 

 .باشند دار می معنی) 50/0(

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص - 1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 42/0 -68/0 88/1 83/16 عملکرد تحصیلی
 -13/0 -17/0 64/0 59/3 یشناخت روانبرآورده شدن نیازهاي 
 -14/0 17/0 06/1 80/2 انتظارات هنجاري
 01/0 -67/0 98/0 34/3 آموزان روابط دانش
 -57/0 -41/0 99/0 16/3 آموزان و معلمان روابط دانش
 -03/0 -35/0 86/0 41/3 هاي آموزشی فرصت

  

ــا   ــرازش آن ب ــژوهش و ب آزمــون الگــوي نظــري پ
بیشـینه احتمـال و بـا     شده، با روش يگردآورهاي  داده

در . انجـام شـد   8/8افـزار لیـزرل نسـخه     نـرم  اسـتفاده از 
الگوي آزمون شده پژوهش حاضر ارائـه شـده    2شکل 
با توجه به ایـن شـکل، اثـر مسـتقیم بعـد روابـط       . است
) 14/0(ی اساسـی  شـناخت  روانآموزان بر نیازهاي  دانش

اثر مستقیم بعـد  . هستدار  مثبت و معنی 05/0در سطح 
) 34/0(آموزان و معلمان بر این متغیـر نیـز    ابط دانشرو

ــی  001/0در ســطح  ــت و معن ــاي . هســتدار  مثب نیازه
 001/0ی اساسی نیز اثـر مثبـت و در سـطح    شناخت روان
ــی ــد   معن ــر عملکــرد تحصــیلی دارن در ). 61/0(داري ب

اثرات مستقیم، غیرمسـتقیم، کـل و واریـانس     3جدول 
توجـه بـه ایـن    بـا  . تتبیین شده متغیرها گزارش شده اس
بـر  ) 09/0( آمـوزان  جدول اثر غیرمستقیم بعد روابط دانش

ــت و در ســطح   ــی 05/0عملکــرد تحصــیلی مثب دار  معن
همچنـــین اثـــر غیرمســـتقیم بعـــد روابـــط . باشـــد مـــی
) 21/0(آموزان و معلمان نیز بر عملکرد تحصیلی  دانش

کـه   ییازآنجا. باشد دار می معنی 01/0مثبت و در سطح 
ی اساسـی بـر   شـناخت  روانات از طریـق نیازهـاي   این اثر

اي ایـن   واسـطه شـود، نقـش    عملکرد تحصیلی وارد می
و روابــط  آمــوزان متغیــر در ارتبــاط ابعــاد روابــط دانــش

همچنـین ابعـاد   . شـود  آموزان و معلمـان تأییـد مـی    دانش

درصـد   37ی نیز شناخت روانفرهنگ مدرسه و نیازهاي 
ابعـاد  . کننـد  یـین مـی  از تغییرات عملکرد تحصیلی را تب

درصــد از تغییــرات نیازهــاي  23فرهنــگ مدرســه نیــز 
براي بررسـی میـزان   . کنند بینی می ی را پیششناخت روان

هـاي معرفـی شـده     برازش مدل آزمون شده از شاخص
هــا  ایـن شـاخص  . اسـتفاده شـد  ) 2011(توسـط کالیـن   

ــر از   X2/d.fشــامل  ــذیرش  3کــه مقــادیر کمت ــل پ قاب
ــرازشهســتند، شــاخص نیکــوی  ، شــاخص )GFI( 1ی ب

نشـانگر   9/0که مقادیر بیشتر از ) CFI( 2برازش تطبیقی
برازش مناسب الگوي هستند، شاخص نیکویی بـرازش  

قابــل  8/0کــه مقــادیر بیشــتر از ) AGFI( 3یافتــه یلتعــد
ــرازش ایجــاز  ــول هســتند، شــاخص ب کــه ) PNFI( 4قب

نشــانگر بــرازش مناســب الگــوي  6/0مقــادیر بیشــتر از 
ــب هســتند و م ــانگین مربعــات خطــاي تقری  5جــذور می

)RMSEA (  نشـانگر بـرازش    08/0که مقادیر کمتـر از
ــاي  شــاخص 4در جــدول . مناســب الگــوي هســتند  ه

کـه بـا    انـد  شـده   گـزارش برازش الگوي آزمـون شـده   
توجه به معیارهاي مطـرح شـده، الگـوي آزمـون شـده      

  .هاي گردآوري شده دارد برازش مناسبی با داده

                                                           
1. Goodness of Fit Index 
2. Comparative Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
4. Parsimony Fit Index 
5. Root Mean Square Error of Approximation 
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 یس همبستگی متغیرهاي پژوهشماتر - 2جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

      1 انتظارات هنجاري 1
     1 43/0** آموزان روابط دانش 2
    1 46/0** 26/0** آموزان و معلمان روابط دانش 3
   1 62/0** 54/0** 45/0** هاي آموزشی فرصت 4
  1 37/0** 37/0** 32/0** 14/0** یشناخت روانبرآورده شدن نیازهاي  5
 1 50/0** 13/0** 14/0** 10/0* 06/0 عملکرد تحصیلی 6

*p<0.05, **p<0.01 

  
  الگوي آزمون شده پژوهش - 2شکل 

  اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها - 3جدول 
 R2 اثرکل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر

 37/0    به روي عملکرد تحصیلی از
  61/0*** - 61/0*** ی اساسیشناخت روانرده شدن نیازهاي برآو

  - 04/0  - انتظارات هنجاري
  09/0*  - آموزان روابط دانش
  21/0**  - آموزان و معلمان روابط دانش
  06/0  - هاي آموزشی فرصت

 23/0    ی اساسی ازشناخت روانبه روي برآورده شدن نیازهاي 
  - 06/0 - - 06/0 انتظارات هنجاري
  14/0* - 14/0* آموزان روابط دانش
  34/0*** - 34/0*** آموزان و معلمان روابط دانش
  10/0 - 10/0 هاي آموزشی فرصت

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

  هاي برازش الگوي آزمون شده پژوهش شاخص -4جدول 
X2/d.f. GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

83/2 90/0 96/0 86/0 82/0 06/0 
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  گیري بحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ مدرسه با 

ی اساسی و عملکرد تحصیلی شناخت رواننیازهاي 
یابی معادالت ساختاري  آموزان به روش مدل دانش
نتایج پژوهش نشان داد که الگوي پیشنهادي . باشدمی

عالوه . شده برازش مناسبی دارد يگردآورهاي  با داده
ایج این پژوهش نشان داد که نیازهاي ، نتبر آن
اي در ارتباط  ی اساسی، نقش واسطهشناخت روان

 .فرهنگ مدرسه با عملکرد تحصیلی دارد

دار بودن اثر برآورده شدن نیازهاي  یمعن
ی اساسی بر عملکرد تحصیلی نشانگر آن شناخت روان

آموزانی که در کالس درس احساس  است که دانش
یوستگی با دیگران و آزادي عمل، صمیمیت و پ

پیشرفت و شایستگی براي یادگیري و انجام تکالیف 
کنند، عملکرد تحصیلی بهتري را از  درسی خود می
این یافته با اساس نظري نظریه . دهند خود نشان می

کند  این نظریه بیان می. باشد گري همسو می خودتعیین
ی اساسی شناخت روانکه حمایت معلمان از نیازهاي 

، آموزان براي یادگیريیمی دانشخودتنظوزان، آمدانش
کند عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنان را تسهیل می

هاي  این نتایج تحقیق با یافته). 2009نیمیک و ریان، (
؛ )2011(هاي آري پاتام مانیل و همکاران  پژوهش

؛ )1388(؛ تنهاي رشوانلو و حجازي )2010(مارشیک 
  .همسو است) 2077(هانزه و برگر 
گري، برآورده شدن  نظریه خودتعیین بر اساس

ی اساسی تحت تأثیر محیط شناخت رواننیازهاي 
در پژوهش حاضر ). 2009ریو، (زندگی فرد قرار دارد 

ین عوامل تأثیرگذار محیطی یعنی، تر مهمیکی از 
. فرهنگ موجود در مدارس مورد توجه قرار گرفت

رابطه هاي تحقیق نشان داد که میزان و نحوه  یافته

داري بر برآورده  آموزان با یکدیگر اثر معنی دانش
این . ی اساسی آنان داردشناخت روانشدن نیازهاي 
دهد کیفیت و کمیت حمایتی که  یافته نشان می

کنند، اثر  آموز در مدرسه می همساالن از دانش
وجود . ی او داردشناخت رواننیرومندي بر نیازهاي 

شود  اعث میحمایت اجتماعی توسط همساالن ب
اي با آنان برقرار نموده و  آموز ارتباط دوستانه دانش

این  بر آنعالوه . نیاز خود به ارتباط را برآورده سازد
آموز با اطمینان  شود که دانش حمایت باعث می

نحوه یادگیري خود را انتخاب کند و این امر بیشتري 
بر برآورده شدن نیاز او به خودمختاري اثر مثبتی 

 کننده یتحماهمچنین وجود همساالن . ردگذا می
شود آنان احساس شایستگی بیشتري در  باعث می

، 3و تاکاج 2، یشیل یورت1دینجر(یادگیري کنند 
هاي تحقیقات قالوندي و همکاران  یافته). 2012

 6و چانگ 5کیم و) 2011(و همکاران  4؛ کاتز)1391(
دهند که وقتی  همسو با پژوهش حاضر نشان می) 2012(

آموزان  ساختار مدرسه یا خانواده از خودمختاري دانش
ی شناخت روانحمایت کند، آنان برآورده شدن نیازهاي 

  .اساسی خود را تجربه خواهند نمود
نتایج پژوهش نشان داد که نحوه ارتباط 

آموزان با معلمان خود، اثر مثبتی بر برآورده  دانش
قتی و. آموزان دارد ی دانششناخت روانشدن نیازهاي 

فرهنگ موجود در مدرسه این امکان را براي معلمان 
 اظهارنظرآموزان خود اجازه  آورد که به دانش فراهم

درباره نحوه تدریس و انجام تکالیف درسی خود 
آموزان به  دهند، این امر بر برآورده شدن نیاز دانش

                                                           
1. Dincer 
2. Yesilyurt  
3. Takkac 
4. Katz  
5. Kim   
6. Chung 
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همچنین معلمان . گذارد خودمختاري اثر مثبتی می
زان خود پسخوراند مثبت آمو حامی به عملکرد دانش

این پسخوراند مثبت بر احساس ). 2009ریو، (دهند  می
از طرف . گذارد آموزان اثر مثبتی می شایستگی دانش

معلمان نیز باعث دیگر وجود ارتباط دوستانه با 
، 2، لیو1ژائو(شود  برآورده شدن نیاز به ارتباط می

این یافته نیز با نتایج ). 2011، 4و هوانگ 3وانگ
؛ کاتز و )1391(حقیقات قالوندي و همکاران ت

همسو ) 2012(کیم و چانگ  و) 2011(همکاران 
دهد که اگر افراد باالتر یک  باشد و نشان می می

سازمان مانند معلمان یا مدیران از خودمختاري 
ی شناخت روانآموزان حمایت کنند، نیازهاي  دانش

  .برآورده آنان بیشتر برآورده خواهد شد
اي تحقیق نشان داد که ابعاد انتظارات ه یافته

داري بر  هاي آموزشی اثر معنی هنجاري و فرصت
آموزان  ی دانششناخت روانبرآورده شدن نیازهاي 

، این ابعاد به )1997(به باور الساندرو و ساد . ندارند
با توجه به . شوند محیط فیزیکی مدرسه مربوط می

یکی متمرکز بودن نظام آموزشی کشور، محیط فیز
آیتی، (باشد  یش یکسان میوب کماکثریت مدارس نیز، 

این برابر بودن و عدم ). 1386عطاران و مهرمحمدي، 
شود،  تغییر زیاد در محیط فیزیک مدارس نیز باعث می

ی شناخت روانتأثیر این ابعاد بر برآورده شدن نیازهاي 
اما ابعادي که مربوط به ؛ آموزان از بین برود دانش

شوند، به علت  آموزان و معلمان می روابط دانش
پذیري زیاد، اثر  شخصی بودن و داشتن انعطاف

ی طورکل به. گذارند داري بر این نیازها می معنی

                                                           
1. Zhao 
2. Lu 
3. Wang  
4. Huang 

هاي پژوهش بر وجود حمایت اجتماعی در محیط  یافته
آموزان  مدرسه و تأثیر مثبت آن بر نیازهاي دانش

ها از ساختار نظریه  این یافته. کنند می یدتأک
وجود دهند  کنند و نشان می گري حمایت می تعیینخود

هاي  حمایت در محیط مدرسه عالوه بر محیط
تواند اثر نیرومندي بر  مانند کالس، می تر کوچک
  .آموزان داشته باشد ی دانششناخت رواننیازهاي 

براي کاربردي نمودن نتایج تحقیق، پیشنهاد 
ین شود مدیران اقداماتی از قبیل تقویت همکاري ب می

کمتر بر رقابت، ایجاد فضایی  یدتأکآموزان،  دانش
براي اظهار نظرات سازنده توسط معلمان و 

آموزان و تقویت اعتماد بین خود و سایر معلمان  دانش
 موردنمونه . آموزان را در مدرسه انجام دهند و دانش

 دانشگاهی یشپآموزان دوره  ی تحقیق حاضر دانشبررس
به  ها یافته یمتعمابراین بن؛ شهرستان ارومیه بودند

ها یا شهرهاي دیگر با محدودیت  آموزان دوره دانش
هاي دیگر  مواجه است و الزم است تحقیقات با نمونه

شود براي افزایش  همچنین پیشنهاد می. نیز انجام پذیرد
هاي دیگر  ها این تحقیقات با گروه پذیري یافته تعمیم

ن پژوهش از همچنین ای. مانند معلمان نیز تکرار شود
تحقیقات هر چند در . باشد نوع تحقیقات همبستگی می

نظریه در مورد علت و  بر اساستوان  همبستگی نیز می
معلول سخن گفت اما براي بررسی واقعی تأثیر متغیر 

هاي آزمایشی نیازمند  مستقل بر وابسته، به پژوهش
توان با استفاده از  مثالً می). 1387هومن، (هستیم 
هاي مدیریتی  بررسی تأثیر سبکاي به  داخلههاي م روش

فرهنگ مدرسه و نیازهاي مدیران مدارس، در تغییر 
  .آموزان و یا معلمان پرداخت دانش یشناخت روان
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