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 روانی یازهاین با هافستد ابعاد اساس بر مدارس سازمانی فرهنگ رابطه کانونی تحلیل

 آموزاندانش اساسی

 23/08/94تاریخ پذیرش:  14/05/94تاریخ دریافت: 

  3خانزادهحسین عباسعلی ،2سنگلجی بابایی محسن، *1 بگلو ساری امانی جواد

 چکیده

شی ایفا می    نیازامروزه : هدف و زمینه سی نقش مهمی را در محیط های پرور سا ضر  کنند.های روانی ا سی  هدف پژوهش حا  رابطه برر

 . است  اساسی شناختیروان نیازهای با مدارس سازمانی فرهنگ

 از نفر 187 منظور، بدین .اسررت هماسررتعی بنیادیروش اجرای پژوهش حاضررر توفرریفی و پرو پژوهمرری هماسررتعی از نو      :روش

 و( 2006 آکور،) تدهافس فرهنعی ابعاد مقیاس به و شدند  انتخاب تصادفی  گیرینمونه از استفاده  با ارومیه شهر  ابتدایی پنجم آموزاندانش

 . دادند پاسخ( 2000همکاران، و الگواردیا) اساسی روانی نیازهای

 با داریمعنی بطهرا هافسررتد  فرهنعی ابعاد که داد نمرران  بنیادی هماسررتعی  تحلیل روش از اسررتفاده  با آمده دسررت به هاییافته :هایافته

 رد. داد نمررران را اسررراسررری روانی نیازهای و فرهنعی ابعاد بین دارمعنی مجموعه دو کانونی تحلیل. دارند روانی نیازهای شررردن برآورده

ستد  بعد چهار تمامی اول مجموعه ستعی،    نیازهای با داریمعنی و منفی رابطه هاف شتند  ارتااط و خودمختاری شای  نیز دوم مجموعه در. دا

 . داشت ارتااط با مثات رابطه اما خودمختاری با منفی رابطه پایین، مردانعی و باال گریزیابهام و قدرت فافله

 آنها در ند،کنمی حمایت آموزاندانش خودمختاری از آنها فرهنگ که مدارسی  در که گرفت نتیجه توانمی کلی پور به :گیرینتیجه

 .بود خواهد پایین آموزاندانش خودمختاری و ارتااط شایستعی، احساس

  گریخودتعیین روانمناختی، نیازهای هافستد، فرهنعی ابعاد  انسانعرایی،ها: کلیدواژه 

                                                           
 (mj.amani@gmail.com)شناسی و علوم تربیتی ، دانمعاه تاریز، تاریز ، ایران شناسی تربیتی، دانمکده رواندانمجوی دکترای روان *نویسنده مسئول:. 1

 شناسی و علوم تربیتی، دانمعاه تهران، تهران ، ایران. کارشناسی ارشد روانمناسی تربیتی، دانمکده روان2

 . دانمیار، دانمکده ادبیات و علوم انسانی، دانمعاه گیالن ، گیالن، ایران3

 1394زمستان  ،4شماره ،دوم دوره -کودک  سالمت روانی فصلنامه



 خانزادهحسین عااسعلی ،سنعلجی بابایی محسن ،بعلو ساری امانی جواد                                                                       و....     رابطه کانونی تحلیل 

114 

 مقدمه
 سررازی شرررپی) تربیت و تعلیم در پاسررخ -محرک آوردروی

 نظام  در نیرومند آوردی روی عنوان به ( کنمرررکر و پاسرررخعر 

 وقو  زا اپمینان برای باید معلمان که است باور این بر آموزشی

 ،بیرونی های کنترل و نظارت از خود آموزاندانش در یادگیری

مویق  با که هایی ارزیابی و ست،  همراه تنایه یا ت ستف  ا . کنند ادها

 و شوق  لذت، احساس  کننده،کنترل شرایط  این تحت بنابراین،

 دآی می بوجود یادگیری  ماهیت   اثر بر که  آموزاندانش  عالقه 

 و عیخسررت کسررالت، اضررطراب، نظیر احسرراسرراتی و رفته بین از

ها  جایعزین  یادگیری  از بیعانعی   دور زنی امر این. شرررودمی آن

 به  ایعالقه  افررروال آموزاندانش که  آوردمی بوجود را باپلی 

ند    یادگیری  و درس مان  و ندار ید    نیز معل  کنترل پریق از با

یرونی     امررا. کننررد   ایجرراد  یررادگیری   آنهررا  در آموزان دانش  ب

 های یویژگ که،  باورند   این بر انعیزش ارگانیزمی  رویکردهای 

عال  درگیری برای را او انسرررران، وجود در فطری  محیط با  ف

 رسوم  و آداب و هاارزش کسب  همچنین و فیزیکی و اجتماعی

ند می آماده  خود جامعه   فرهنعی  ها، ویژگی این براسررراس. کن

 به  ند معالقه  آفرینندگانی   و فعال  بالفطره  موجوداتی ها انسررران

 های ارزش و رسررروم آداب، دانش، سرررازیدرونی و یادگیری 

ستند  خود زندگی محیط  اویکنجک به ذاتی هایگرایش این. ه

 تربیت و تعلیم متخصصان   برای مناعی تواندمی دانش، کسب  و

 حصیلی ت پیمرفت  و رشد  یادگیری، بتوانند آن پریق از تا باشد 

 این  مهمترین       از کی (. ی 1) کننررد   هرردایررت را آموزان دانش 

  است.  1گریخودتعیین نظریه رویکردها،

 ایرر ارگررانیزمی    روانی  نیررازهررای  گری، خودتعیین      نظریرره  

 عنوان به  که کندمی مطرو را 2اسرراسرری  شررناختیروان نیازهای

 پرورش محیط، با فعال درگیری به کردن کمک برای انعیزشی 

مان  را خود و آیندمی وجود به  سالم  رشد  و مهارت  دهندمی ن

یازها،   این(. 3و  2) یاز  شرررامل   ن ااط  به  ن  و 4شرررایسرررتعی  ،3ارت

 ساس اح به فرد تمایل به ارتااط به نیاز(. 4) هستند  5خودمختاری

                                                           
1. Self determination 

2. Basic psychological needs 

3. Relatedness  

 به  فرد تمایل   به  شرررایسرررتعی  دیعران، با  پیوسرررتعی و ارتااط 

 و دمفی و ارزشرررمند نتایج به دسرررتیابی در بودن موثر احسررراس

یل   به  خودمختاری  ما تار  تنظیم و شررررو  به  فرد ت  طتوسررر رف

 نیاز هس این گری،خودتعیین نظریه براساس. دارند اشاره خودش

 ارهارفت از وسرریعی انوا  در فرد شرردن درگیر پریق از توانندمی

 فرهنگ به فرهنعی از و دیعر فرد به فردی از که شوند برآورده

 نای شررردن برآورده نحوه به  توجه  بدون . اسرررت متفاوت  دیعر

 رشررد برای آنها شرردن برآورده که اسررت این مهم نکته نیازها،

ست  ضروری  هافرهنگ همه در افراد روانی سالمت  و سالم   ا

 وندش برآورده اساسی شناختیروان نیازهای که فورتی در(. 5)

می شررکل افراد در خودارزشررمندی و خود به اعتماد احسرراس

 نیازها، این شردن  برآورده عدم و ممانعت فرورت  در اما گیرد،

 واهد خ خود از انتقادآمیز  و بیعانه   منفی، شرررکننده،  درکی فرد

 (.6) داشت

 یزانم بر اجتماعی  بافت   گری،خودتعیین نظریه  براسررراس

می اثیرت ارتااط و شایستعی   خودمختاری، به نیاز شدن  برآورده

یه  این. گذارد  یان  نظر ند می ب یت    های محیط که  ک نده حما  کن

فراد  کرره هررایی محیط   ) خودمخترراری      کننررد  می  ترغیررب   را ا

 برای خودشررران روش از و تعیین خودشررران را، خود هایهدف

سیدن  ستفاده  اهداف این به ر  ینا شدن  برآورده موجب( کنند ا

 و فمرار  مقابل در(. 7) شروند می اسراسری   شرناختی روان نیاز سره 

 یریجلوگ اساسی   روانمناختی  نیازهای شدن  برآورده از کنترل،

 خودمختاری حامی شررانمعلمان که آموزانیدانش(. 8. )کندمی

 کنترل آنها معلمان که آموزانیدانش با مقایسرره در هسررتند آنها

 باالتر لیتحصی  عملکرد و درونی انعیزش شایستعی،   اند،کننده

 (.9) دارند بیمتری خالقیت و

  حررامی هررای محیط ،(10) محمودی و امررانی فررررادقی،

ته   دو به  را خودمختاری  طاف  های محیط دسررر ند    پذیر، انع  مان

 مانند   پایدار   های محیط و مدیر  یا  معلم خودمختاری  از حمایت  

  عاتمطال. کنندمی تقسرریم مدرسرره فرهنگ ای سررازمانی فرهنگ

4. Competence 

5. Autonomy 
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 رب خودمختاری  حامی  های محیط اثر زمینه  در گرفته  فرررورت

 متربی آموزان،دانش اساسی شناختیروان نیازهای شدن برآورده

 زا معلم حمایت  ) درس کالس مانند   پذیر انعطاف  های محیط به 

ته   توجه ( آموزان دانش خودمختاری  ند داشررر  این(. 12و  11) ا

متر  مطالعات سی  به بی  طحس  در خودمختاری از حمایت اثر برر

 یشناخت روان نیازهای شدن  برآورده بر درس، کالس مثال ،1ریز

ند پرداخته  فل   2کالن سرررطوو از و ا نده   غا ند ما  که  حالی  در. ا

 مانند نکال سطح  عوامل شناختی بوم هایسیستم   نظریه براساس 

ند می تحصررریل،  محیط و مدرسررره   در موجود فرهنگ   اثر توان

ندی  ها   بر نیروم های   و باور تار ند   آموزاندانش رف عذار (. 13) ب

 امانج  بیمرررتری های پژوهش زمینه  این در اسرررت الزم بنابراین 

 .شود

 هایی ارزش و معانی  هنجارها،   از نظامی  مدرسررره  فرهنگ 

ست    معلمان آموزان،دانش از اعم مدرسه  کی اعضای  بین که ا

ساسی   ویژگی(. 14) است  ممترک  کارکنان سایر  و  فرهنگ، ا

 یراتتاث مقابل در که پوری به اسررت  آن باالی بسرریار پایداری

 این. داب ی می تغییر ندرت  به  و بوده مقاوم  بسررریار  محیط از وارده

 ات  و داریدامنه  و نیرومند  اثر فرهنگ  شرررود، می باعث   ویژگی

 هب  که  آموزاندانش از مختلفی های  گروه بر کسرررانیی حدی 

 هاییمهارت با وجود (. 15) بعذارد شوند،می وارد مدرسه یک

 محیط با  سرررازگاری   برای فرهنگ  چارچوب  در انسررران که 

 افراد با  هماسرررتعی و انسرررجام  ایجاد  همچنین و خود اجتماعی 

 به جامعه فرهنگ منفی تاثیر کند،می کسرررب خود جامعه درون

 آزادی بر خاص فررورت به سررازمانی فرهنگ و عام فررورت

 اسرراسرری  هایدغدغه از یکی همیمرره هاانسرران فردیت و عمل

 . است بوده شناسیروان در اندیممندان

 فرهنگ  و جامعه   که  فرررورتی در بود معتقد  راجرز کارل 

ات  توجه  بر تاکید   جای  به  آن در موجود   ییعن ناممرررروط  مث

یت    ما تاری  از ح جه  بر افراد خودمخ ات  تو  یعنی ممرررروط مث

                                                           
1. Micro 

2. Macro 

3. Alessandro and Sadh 

4. Normative expectations  

5. Educational opportunities  

مال  تار  بر کنترل اع  براسرررراس افراد مورد در قضرررراوت و رف

. کنند  تاکید   انسررران، ذاتی ارزش اسررراس بر نه  ها آن رفتارهای  

ساس  که ناهمخوانی. شود می فرد در ناهمخوانی ایجاد موجب  ا

 که شود می حافل  زمانی است،  راجرز نظر از روانی ممکالت 

ستعدادها  سان  ذاتی هایتوانایی و ا ضاد  در ان  اولمق چیزهای با ت

 تهسررراخ آن برای فرد خود که چیزی یعنی. گیرد قرار جامعه در

 (.7) باشد دارد، انتظار او از جامعه که چیزی و است شده

 فرررورت مدرسررره فرهنگ ابعاد از مختلفی هایبندیپاقه

ست  گرفته ساندرو  مثال. ا سه  فرهنگ ،( 16) 3ساد  و ال  به را مدر

 ول،ا بعد. اندنموده تقسرریم بعد چهار به تراختصررافرری فررورت

سه  در مقررات رعایت میزان به ،4هنجاری انتظارات  توسط  مدر

 و آموزاندانش روابط دوم، بعررد. دارد اشرررراره آموزاندانش

مان،  یت  به  معل عامالت  نحوه و کیف مان  با  آموزاندانش ت  معل

 ارتااط  نحوه به  آموزان،دانش روابط سررروم، بعد . دارد اشررراره

 هایفرفت چهارم بعد و. کندمی اشاره یکدیعر با آموزاندانش

  یآموزش  امکانات و هافرفت  ارائه چعونعی به هک  5آموزشی 

 محمودی و امانی فادقی، و( 17)  6آکور. دارد اشاره مدرسه در

 فرهنگ  برای را بعد  چهار  ،(18) هافسرررتد   از تاعیت  به  نیز( 10)

 ممرررخ  دانمرررعاه،  و مدرسررره  مانند   آموزشررری، های محیط

ند نموده عاد  این. ا هام  ،7زنانعی / مردانعی شرررامل   اب  ،8گریزیاب

 .هستند 9قدرت فافله و گراییجمع مقابل در فردگرایی

 یجنسرر هاینقش تمایز میزان به اشرراره زنانعی،/ مردانعی

 اپیارتا به گرایی،جمع/فردگرایی. دارد سازمان در یا جامعه در

 اشررراره اسرررت، شرررایع معلوم جامعه یک در جمع و فرد بین که

هام . دارد  با  افراد چعونه  که  دارد امر این به  اشررراره گریزی،اب

اه  نده  نامعلوم  های جن جه  آی ند  می موا جه  به  و شرررو  که  ایدر

له   فرهنگ  کی  اعضرررای  نامعلوم  و ماهم های موقعیت  بوسررری

 ضایاع که ایدرجه به نیز، قدرت فافله. کنندمی خطر احساس

 و پذیرندمی( خانواده مانند) هاسررازمان و موسررسررات قدرتکم

6. Akour 

7. Masculinity/ femininity  

8. Uncertainty Avoidance  

9. Power distance 
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 دارد اشرراره شررود، تقسرریم نابرابر پور به قدرت که دارند انتظار

 یت،مدیر به مربوط هایپژوهش در هافستد  فرهنعی ابعاد(. 15)

تار  ناوری  و سرررازمانی   رف  خود به  را ایویژه توجه  اپالعات  ف

 های پژوهش در ابعاد  این کاربرد  اما (. 20و  19) اند نموده جلب 

 واجهم محدودیت با آموزاندانش روی بر خصوفا تربیتی علوم

ست  بوده سی  و ا مینه  برر می  پی مان  پژوه  اکنونت که دهدمی ن

 همدرس فرهنگ از آموزاندانش ادراک بررسی به پژوهمی هیچ

  .است نپرداخته هافستد ابعاد اساس بر

 گیکنندکنترل میزان هافستد، فرهنعی ابعاد براساس

-دانش عمل ابتکار و آزادی از مدرسه یک در موجود فرهنگ

 اختیشنروان نیازهای شدن برآورده بر منفی اثر تواندمی آموزان

 و زیاد هایبخمنامه و قوانین وجود. باشد داشته آنها اساسی

 قدرت باال گریزیابهام و قدرت فافله با مدارس در پاگیر دست

 هگرو با هماهنعی بر تاکید(. 21) کندمی محدود را افراد آزادی

 یزن گراجمع فرهنگ با مدارس در شخصی نظر به توجه عدم و

 رقابت بر تاکید همچنین و(. 17) کندمی محدود را افراد آزادی

 ینوع موجب مردانه فرهنگ با مدارس در پلایپیمرفت و

 فرد شودمی باعث و شودمی فرد در کنترل و فمار احساس

 بین زا فعالیت از درونی رضایت و نموده پیدا بیرونی انعیزش

 (.3) برود

 یرتاث موضو  اهمیت و شد بیان که مطالای به توجه با

 نکنو تا انسان، گریخودتعیین ای خودمختاری بر فرهنگ

 ریگخودتعیین با مدرسه فرهنگ رابطه بررسی به پژوهمی

 هدف بنابراین. است نپرداخته ابتدایی دوره آموزاندانش

 بر مدارس در موجود فرهنگ رابطه بررسی حاضر پژوهش

 ورهد آموزاندانش اساسی روانی نیازهای با هافستد ابعاد اساس

 است.  ابتدایی

 روش

کت   و پژوهش طرح( الف گان   شررر ند  اجرای روش :کن

 و ن از هماسررتعی پژوهمرری پرو و توفرریفی حاضررر پژوهش

                                                           
1. Canonical correlation 

2. Set 

 بردن پی هدف، پژوهش، این در زیرا است   1بنیادی هماستعی 

 شرررنرراختیروان نیررازهررای " مالک متغیر چنرردین تغییرات برره

سی    سا ساس  بر "ا ستد  فرهنعی ابعاد " بینپیش متغیرهای ا   "هاف

 متغیری سره  2مجموعه یک از مالک متغیر که آنجایی از. اسرت 

مکیل  شناختی روان نیازهای از  رینظ لحاظ از که است،  شده  ت

شته  ارتااط یکدیعر با مکیل  و دا  نیازهای امن به مجموعه یک ت

 رگرسررریون روش از اسرررتفاده حالت این در دهند،می را روانی

 رد پژوهش سرررابقه  ناود جهت  به  همچنین. یسرررتن پذیر امکان 

نه  طه  بررسررری زمی عاد  راب های    با  فرهنعی اب یاز یل تح روانی، ن  ل

 بین ار پیچیده و جالب روابط کمرر  امکان کانونی هماسررتعی

 از بنرابراین (. 22) آوردمی فراهم بینپیش و مالک متغیرهرای 

 یا موعهمج رابطه بررسرری برای بنیادی هماسررتعی تحلیل روش

ستد  فرهنعی ابعاد سی   ا شناختی روان نیازهای مجموعه با هاف   سا

 افزارنرم CANCORR  3ماکروی از تحلیل برای. شررد اسررتفاده

SPSS تاس شده ارائه تحلیل این دستور زیر در. شد استفاده. 
INCLUDE 'd:\Canonical correlation.sps'. 

CANCORR SET1=POW UNA INDV MASC/ 

SET2=AT CP RL/. 

تدایی  پنجم آموزاندانش تمامی  را آماری  جامعه    ناحیه   اب

شی  دو ستان    آموز مکیل  ارومیه شهر  ینا کل تعداد. دهندمی ت

 در که  بودند ( دختر 263) و( پسرررر 372) نفر 635 آموزاندانش

 95-94 تحصیلی  سال  در دخترانه مدرسه  9 و پسرانه  مدرسه  13

 اسب من واریانس آوردن بدست  برای. بودند تحصیل  به ممغول 

سه،  فرهنگ  و شدند  انتخاب نمونه عنوان به مدارس تمامی مدر

 آموزاندانش از نفر 200 به تصررادفی فررورت به هاپرسررمررنامه 

 آموزاندانش از نفر 14 اینکه به توجه با. شد داده مدارس تمامی

سر  9)  دندبو نداده جواب درستی  به هاپرسمنامه   به( دختر 5 و پ

یل  از یل  در و شررررده حذف  تحل هایی  تحل  186 های داده از ن

 از نفر 101 نهررایی هررایداده در. شررررد اسرررتفرراده آموزدانش

  .بودند دختر نفر 86 و پسر نمونه آموزاندانش

 ابزار (ب

3. Macro 
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 از یرمتغ این گیری اندازه برای :اساسی   شناختی روان نیازهای. 1

 این. شررد اسررتفاده( 23) اسرراسرری شررناختیروان نیازهای مقیاس

مکیل  گویه 21 از مقیاس ست  شده  ت  تیشناخ روان نیاز سه  که ا

( سوال  8) ارتااط و( سوال  6) شایستعی   ،(سوال  7) خودمختاری

 الکام از ایدرجه پنج لیکرت اسرراس بر ها گویه. سررنجندمی را

 قابلیت ضررریب. اندشررده تنظیم« 5» درسررت کامال تا« 1» غلط

 استفاده  با ،(24) همکاران و دسی  پژوهش در مقیاس این اعتماد

فای  از ااخ،  آل  آذر،خضرررری ای،اژه نیز ایران در و 83/0 کرون

 ترتیب  به  را مقیاس  این آلفای ( 12) بعلو سررراری امانی  و بابایی  

تاری  برای ااط  و 74/0 شررررایسرررتعی ،66/0 خودمخ  68/0 ارت

ند نموده گزارش عه    در. ا طال تاری،  براینیز  حاضرررر   م  خودمخ

 دسرررتبه 75/0 و 70/0 ، 70/0 ترتیب به ارتااط، و شرررایسرررتعی

 .آمد

 ت،قدر فافرررله ابعاد سرررنجش برای :هافسرررتد فرهنعی ابعاد. 2

 زا زنررانعی  / مردانعی    گرایی،  جمع  / فردگرایی    گریزی،  ابهررام 

 اسرراس بر پرسررمررنامه این. شررد اسررتفاده( 17) آکور پرسررمررنامه

 گفرهن سررنجش برای که دارد قرار هافسررتد افررلی پرسررمررنامه

 این. اسرررت شرررده تدوین  آموزشررری های سرررازمان  در موجود

منامه    س مکیل  گویه 25 از پر ساس  بر و شده  ت  5 لیکرت پی  ا

 شرررده مرتب موافقم کامال« 5» تا ممخالف کامال« 1» از ایدرجه

 ،(10 تا 6) گریزیابهام ،(5 تا 1) قدرت فافله  بعد چهار و است 

ند  می را( 25 تا  20) مردانعی و( 19 تا 11) گراییجمع . سرررنج

 ریزی،گابهام قدرت، فافله  نمانعر  پرسمنامه   این در باال نمرات

 نمره قرردر هرچرره یعنی هسرررتنررد، برراال مردانعی و گراییجمع

 به  سرررازمان   آن فرهنگ  باشرررد،   پایین  مردانعی و گراییجمع

 هدف  اینکه  به  توجه  با (. 17) دارد گرایش زنانعی  و فردگرایی

ضر  پژوهش سی  حا  تیشناخ روان نیازهای با ابعاد این رابطه برر

ست  سه  و ا ست،  کار در ایمقای  برای برش حد تعیین به نیازی نی

 به وجه ت با . نیسرررت گرایی جمع/ فردگرایی و زنانعی / مردانعی

 داابت  شرررد، اجرا ایران در بار  اولین برای پرسرررمرررنامه    این اینکه 

 و دهشر  ترجمه فارسری  به انعلیسری  زبان متخصر   یک توسرط 

 تا یدگرد ترجمه انعلیسرری به دیعر متخصررصرری توسررط مجددا

 ابزار، یپایای مورد در. باشررد نداشررته انعلیسرری نسررخه با تفاوتی

 ،74/0 گریزیابهام ،82/0 را قدرت فافله کرونااخ آلفای آکور

. (17) اسرررت نموده گزارش 77/0 مردانعی و 82/0 گراییجمع

 ،82/0 ،87/0 ترتیب  به  کرونااخ  آلفای  نیز حاضرررر پژوهش  در

مانعر  که آمد بدست  76/0 و 71/0   منامه پرس  این مناسب  پایایی ن

 .است

 نتایج

 هایشاخ  1 جدول در پژوهش متغیرهای رابطه بررسی از قال

 ولعیچ و استاندارد انحراف میانعین، از اعم متغیرها، توفیفی

 عتوزی بودن نرمال و پراکندگی بررسی جهت کمیدگی و

 . است شده گزارش متغیرها

 تحقیق متغیرهای توصیفی های شاخص 1 جدول

 کمیدگی چولعی معیار انحراف میانعین متغیرها

 -38/0 -38/0 92/0 44/3 مختاریخود به نیاز

 -13/0 -55/0 85/0 73/3 شایستعی به نیاز

 -53/0 -47/0 62/0 94/3 ارتااط به نیاز

 -64/0 -43/0 86/0 62/3 قدرت فافله

 -75/0 -16/0 88/0 45/3 گریزی ابهام

 -01/0 38/0 65/0 98/2 گراییجمع /فردگرایی

 -52/0 16/0 86/0 65/2 زنانعی /مردانعی
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جه  با  یدگی   و چولعی های شرررراخ  1 جدول  به  تو  کمررر

  نیز 2 جدول در. ندهسرررت هاداده توزیع بودن نرمال دهندهنمررران

 است شده گزارش متغیرها هماستعی ماتریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و یستعی شا  خودمختاری، به نیاز با نیز زنانعی/ مردانعی رابطه

  رهنگف مجموعه رابطه بررسی  برای. است  دارمعنی و منفی ارتااط

  گریزی،مابها قدرت، فافله) هافستد فرهنعی ابعاد اساس بر مدرسه

نانعی / مردانعی و فردگرایی/ گراییجمع یاز  مجموعه  با ( ز  های ن

  تحلیل  از( ارتااط  و شرررایسرررتعی خودمختاری، ) اسررراسررری روانی

  کانونی تحلیل نتایج 3 جدول در. شررد اسررتفاده بنیادی هماسررتعی

 .اندشده گزارش

 

 

 

  اول مجموعه  برای بارتلت   دو خی آماره  3 جدول  به  توجه  با 

 دوم مجموعه  و 001/0 سررطح  در 40/51 وابسررته   و مسررتقل   متغیرهای 

 بنابراین .است  دارمعنی 03/0 سطح  در 76/13 وابسته  و مستقل  متغیرهای

  از دارعنیم مجموعه  دو که  گرفت  نتیجه  توانمی یافته   این به  توجه  با 

ستقل  متغیرهای سته  و م  ولا مجموعه رابطه. دارد وجود هاداده در واب

  فرهنعی ابعاد اول مجموعه. اسررت 25/0 دوم مجموعه رابطه و 43/0

  تایین را روانی نیازهای اول مجموعه تغییرات از درفررد 18 هافسررتد

  مجموعه تغییرات از درفررد  6 فرهنعی ابعاد دوم مجموعه و کندمی

یازهای   دوم   3 جدول  به  توجه  با  همچنین. کند می تایین را روانی ن

  یلتحل در که است  ذکر شایان . ندارد داریمعنی رابطه سوم  مجموعه

  یابیمدل در مکنون متغیرهای همانند مجموعه هر بنیادی هماسرررتعی

 .است عاملی تحلیل در هاعامل یا ساختاری معادالت

 و مستقل  متغیرهای دوم و اول مجموعه اینکه بررسی  برای حال

نها آ ارتااط نحوه و اندشرررده تمرررکیل متغیرهایی چه از وابسرررته

 و اول هایمجموعه بررسررری نتایج 4 جدول در اسرررت، چعونه

 .است شده گزارش دوم

 تحقیق متغیرهای همبستگی ماتریس: 2 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

       1 قدرت فافله 1

68/0 گریزیابهام 2 ** 1      

39/0 گراییجمع/فردگرایی 3 ** 41/0 ** 1     

24/0 زنانعی /مردانعی 4 ** 25/0 ** 39/0 ** 1    

-35/0 خودمختاری به نیاز 5 ** 26/0- ** 20/0- ** 23/0- ** 1   

-39/0 شایستعی به نیاز 6 ** 15/0- * 26/0- ** 29/0- ** 57/0 ** 1  

-12/0 ارتااط به نیاز 7  07/0-  20/0 ** 27/0- ** 47/0 ** 54/0 ** 1 

*p<0.05, **p<0.01 

 

 

 اساسی روانی نیازهای مجموعه با مدرسه فرهنگ مجموعه رابطه کانونی همبستگی تحلیل نتایج: 3 جدول

 Df P بارتلت دو خی ویلکز المادای شده تااین  واریانس بنیادی هماستعی مجموعه

1 43/0 18/0 75/0 40/51 12 001/0 

2 25/0 06/0 93/0 76/13 6 03/0 

3 11/0 01/0 99/0 14/2 2 34/0 
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 ینب پیش و مالک متغیرهای دوم و اول هایمجموعه شدهتبیین واریانس کانونی، استانداردشده ضریب همبستگی،: 4 جدول

 متغیرها  

 مدرسه فرهنگ مجموعه هماستعی ضرایب هماستعی ضرایب

 قدرت فافله -83/0 -79/0 53/0 42/0

 گریزیابهام -51/0 23/0 58/0 64/0

 گراییجمع/فردگرایی -62/0 -22/0 -28/0 -50/0

 زنانعی/مردانعی -68/0 -46/0 -47/0 -54/0

 واریانس درفد 45/0 23/0

 همپوشی 08/0 01/0

 شناختیروان نیازهای مجموعه    

 خودمختاری برای نیاز 85/0 48/0 -38/0 -99/0

 شایستعی برای نیاز 92/0 64/0 27/0 37/0

 ارتااط برای نیاز 58/0 01/0 60/0 86/0

 واریانس درفد 63/0 19/0

 همپوشی 12/0 01/0

 با غیرمت هر هماسررتعی نمررانعر هاهماسررتعی باال جدول در

 اسررتانداردشررده ضرررایب ،اسررت خودش مجموعه کانونی متغیر

 تحلیل در اسررتانداردشررده  رگرسرریون ضرررایب همانند کانونی

. ندهسررت مجموعه در متغیر اهمیت نمررانعر و هسررتند رگرسرریون

 و( -79/0) قدرت  فافرررله   فرهنعی، ابعاد  اول مجموعه  در مثال

 اهمیت  بیمرررترین دارای( 64/0) گریزیابهام  دوم، مجموعه  در

ستند  ستعی   روانی نیازهای اول مجموعه در. ه  در و( 64/0) شای

  اهمیت  بیمرررترین دارای( -99/0) خودمختاری  دوم، مجموعه 

 واریانسی میزان واریانس، درفدباال جدول در همچنین. هستند  

 به  هک  کند می تایین را خودش کانونی  متغیر مجموعه،  هر که 

ستخراج  واریانس آن مانعر  نیز 2همپوشی . گویندمی نیز 1شده ا  ن

 را قابلم کانونی متغیر مقابل، مجموعه که است  واریانسی  میزان

 متغیر شرررده اسرررتخراج واریانس میزان مثال(. 22) کند می تایین

 نیازهای. اسرررت درفرررد 45 فرهنعی ابعاد مجموعه اول کانونی

. نندکمی تایین را فرهنعی ابعاد واریانس از درفررد  8 نیز روانی

ستخراج  واریانس میزان  وانیر نیازهای اول کانونی متغیر شده  ا

                                                           
1 . Extracted variance 

2 . Redundancy 

 نیازهای تغییرات از درفرررد 12 نیز فرهنعی ابعاد و درفرررد 63

ند می تایین را روانی جه  با .  ک یانس  های شرررراخ  به  تو  وار

 اول جموعهم که بعیریم نتیجه توانیم می همپوشرری و شرردهتایین

ساتا  ارتااط مالک و بینپیش متغیرهای   اما دارند دیعریک با خوبی ن

  است.   ضعی  دوم مجموعه ارتااط

ناسرررایی    جهت  های  شررر  یا  ها مجموعه  در دارمعنی متغیر

 که کنندمی پیمررنهاد( 22) فیدل و تاباچنیک کانونی، متغیرهای

 داریمعن نمانعر  متغیر هر بیمتر  و 30/0 3کانونی بار ای هماستعی 

ست  خودش مجموعه در آن بودن  اردمعنی متغیرهای بنابراین. ا

 ،(-83/0) قدرت فافررله  شررامل  فرهنعی ابعاد اول مجموعه در

 و( -62/0) گرایی  جمع  /  فردگرایی    ،(-51/0) گریزی   ابهررام 

 نیازهای   اول مجموعه  در . هسرررتند ( -68/0) زنانعی / مردانعی

 ،(85/0) خودمختاری به نیاز شامل دارمعنی متغیرهای نیز، روانی

 یافته این به توجه با. اسررت( 58/0) ارتااط و( 92/0)شررایسررتعی

 یزیگرابهام  و قدرت  فافرررله   میزان چه  هر که  گیریممی نتیجه 

 باشررد، گراجمع و مردانه آن فرهنگ و باشررد باال ایمدرسرره در

3 . Canonical loading 
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  کمتری ارتااط  و شرررایسرررتعی  خودمختاری،  احسررراس  دانش

 اردمعنی متغیرهای نیز دوم مجموعه در. برعکس و کرد خواهند

عاد  مل   فرهنعی، اب له    شرررا هام  ،(53/0) قدرت  فافررر  گریزی اب

نانعی / مردانعی و( 58/0) ند  ( -47/0) ز عه  در و هسرررت  مجمو

 خودمختاری  به  نیاز  شرررامل  دارمعنی متغیرهای  روانی، نیازهای  

یاز  و( -38/0) ته   این به  توجه  با . اسرررت( 60/0) ارتااط  به  ن  یاف

 و قرردرت فررافرررلرره میزان قرردر چرره هر کرره گیریممی نتیجرره

هام  نگ  و بوده باال  مدرسرررره  در گریزیاب نه    فره نا  باشررررد،  ز

 و ارتااط احسرراس اما کمتر خودمختاری احسرراس آموزاندانش

 .کرد خواهند مدرسه اعضای با بیمتری پیوستعی

 گیرینتیجه و بحث
 اسراس  بر مدارس فرهنگ رابطه بررسری  حاضرر  پژوهش هدف

 یشررناختروان نیازهای شرردن برآورده با هافسررتد فرهنگ ابعاد

 یهماسررتع تحلیل نتایج. بود مدارس این آموزاندانش اسرراسرری

 فرهنررگ بین روابط از دارمعنی مجموعرره دو وجود کررانونی،

 مجموعه. داد تمررخی  را روانی نیازهای و مدرسرره در موجود

 ،قدرت فافرررله) هافسرررتد فرهنعی ابعاد تمامی شرررامل که اول

 و (زنررانعی/ مردانعی و گراییجمع/ فردگرایی گریزی،ابهررام

. بود (ارتااط و شررایسررتعی خودمختاری،) روانی نیازهای تمامی

 برآورده تغییرات از درفرررد 12 فرهنعی ابعاد  اول مجموعه  در

 فیمن هماسرررتعی وجود. نمودند تایین را روانی نیازهای شررردن

 آن رنمرررانع روانی، نیازهای   مثات  هماسرررتعی و فرهنعی ابعاد 

ست  سه  فرهنگ قدر هرچه که ا م  کنترل به گرایش مدر  تریبی

ندازه  همان  به  باشرررد   داشرررته  یازهای   شررردن برآورده میزان ا  ن

سی   شناختی روان سا ستعی   خودمختاری، عنیی ا  با ااطارت و شای

ضای  دیعر سه  اع  تایجن با ها یافته این. یافت خواهد کاهش مدر

 آموزاندانش مورد در( 25) همکرراران و برردری هررایپژوهش

( 10) همکاران و فررادقی و( 26) همکاران و امانی دبیرسررتانی،

 .است همسو معلمان مورد در

 قدر چه هر  که دهدمی نمرران یافته این تردقیق فررورت به

 هاییریگتصمیم باشد، زیاد مراتایسلسله  ساختار  ایمدرسه  در

شی  هایفعالیت به مربوط سط  آموز مورت  بدون و مدیر تو  با م

شن  مجاور آموزاندانش شود،  گرفته آموزاندانش و معلمان  دبا

 هیچ و کنند  پیروی معلمان  و مدیر  های خواسرررته  و تمایالت  از

 و ندباشرر نداشررته را او نظرات با مخالفت یا نظر اظهار حق گونه

 فرررالحیت آموزاندانش که باشرررند باور این بر معلمان و مدیر

 فررورت این در ندارند، را مدرسرره مسررائل مورد در نظراظهار

  تریکم ارتااط و شایستعی خودمختاری، احساس آموزاندانش

 ایبر فرفرررتی باال قدرت فافرررله با مدارس زیرا. نمود خواهند

کار  و شرررایسرررتعی  دادن نمررران برای افراد  عمل  آزادی و ابت

 وجود و مراتایسلسله سازمانی ساختار دیعر پرف از. دهندنمی

 موجب معلمان، و مدیر مانند مدرسررره در باالتر رده افراد اقتدار

 شرررودمی افراد به  اپمینان  عدم  و اعتمادی بی جو گیریشرررکل 

 داراقت  افزایش باعث   خود دیعران با  روابط داشرررتن زیرا ،(21)

 امر ینا بنابراین شرررود،می کنترل میزان افزایش نتیجه در و افراد

 با اضرررح افته. یگرددمی یکدیعر با اعضررا ارتااط کاهش باعث

یه  یان  که  گریخودتعیین نظر ند می ب نده ککنترل محیط ک  اثر ن

 همسررو اسررت دارد افراد روانی نیازهای شرردن برآورده بر منفی

(24 .) 

 باال، گریزی ابهام با مدارس ای هاسرررازمان هایممرررخصررره

 پاگیر، و دسرررت و زیاد هایبخمرررنامه   و مقررات قوانین، وجود

 ممخ   آموزان،دانش و کارکنان نوآوری و ابتکار از حمایت عدم

 در او ناتوانی  و کاری  محیط در کس هر وظای   شررررو بودن

 و یسرررنت های روش به  کارها   انجام  بر تاکید   آن، در تغییر ایجاد 

 اسرررت سرررازمان در پذیریانعطاف ناود ابتکار، از حمایت عدم

 باال ار هاسازمان  کنندگیکنترل میزان هاویژگی این(. 21و  17)

شد  ترکنندهکنترل محیط هرچه و بردمی  دنش  برآورده میزان با

نی  نیررازهررای   نظریرره   بررا امر  این . کنررد می  پیرردا  کرراهش  روا

 .(7) استسازگار گریخودتعیین

 ظراتن تاثیرتحت بیمتر  آموزاندانش گرا،جمع مدارس در

 فورت به مجاورند آموزاندانش دارند، قرار آموزاندانش سایر

 کاهش را آنها عمل سرررعت گروه اگر حتی کنند کار گروهی

 ره خانوادگی و تحصرریلی زندگی بر آموزان دانش سررایر دهد،

سئولیت  دارند، نفوذ فرد متر  اعمال انجام م  است  وهگر متوجه بی
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 آموزاندانش سرررایر با  را خود باید   آموزاندانش و فرد خود تا 

 هب محیطی چنین این رسرردمی نظر به(. 21و  17) کنند هماهنگ

 در زیرا کند، می محدود  را افراد ابتکار  و عمل  قدرت  شررردت

لب   افزایش.  گیردمی تصرررمیم افراد جای  به  گروه موارد اغ

ند می نیز محیط کنندگی کنترل  شررردن ردهبرآو بر منفی اثر توا

شته  آموزاندانش روانی نیازهای شد  دا  یینخودتع نظریه با که با

 . است سازگار گری

 بر یادز تاکید علت به نیز باال مردانعی فرهنگ با مدارس     

 فعالیت مانجا برای را بیرونی انعیزش نوعی رقابت، و پیمررررفت

 میزان هرچه که باورند این بر( 3) ریان و دسررری. کنندمی ایجاد

 محیط گیکنندکنترل خافرریت  باشررد،  بیمررتر  بیرونی انعیزش

بد  می افزایش یازه   شررردن برآورده بر منفی اثر امر این و یا  این

 علت  به  کمتر مردانعی با  مدارس  دیعر پرف از. دارد روانی

 اهم،ب  فرررمیمانه   روابط داشرررتن و یکدیعر  از حمایت   بر تاکید  

 اهمفر روانی نیازهای شرردن برآورده برای را بیمررتری فرفررت

ند می یت   زیرا. کن  از ییک کنترل عدم  و یکدیعر  از افراد حما

 (.21) است خودمختاری حامی محیط مهم هایممخصه

 و مالک متغیرهررای دارمعنی دوم مجموعرره   بررسررری       

 فافرررله ایمدرسررره فرهنگ چه هر که دهدمی نمررران بینپیش

هام  و قدرت  ته   کم مردانعی و باال  گریزیاب  باشررررد،   داشررر

 و ارتااط احساس  ولی کمتر خودمختاری احساس  آموزاندانش

 بودن ایینپ به توجه با الاته. داشرررت خواهند بیمرررتر پیوسرررتعی

 ینا برای( درفد  یک فقط) همپوشی  و شده استخراج  واریانس

سیر  مورد در باید مجموعه،  کلی ورپ به اما. بود محتاط نتایج تف

ته   این از ااط  یاف  و مقررات و قواعد  وجود که  شرررودمی اسرررتن

 و قدرت  فافرررله   با  مدارس  در شرررده تعیین پیش از هنجارهای  

هام   این رد گروه با  همنوایی بر تاکید   همچنین و باال  گریزی اب

 اعضا  ینب ارتااط داشتن  بر تاکید دیعر پرف از و مدارس گونه

  کرراهش  موجررب  تر، پررایین   مردانرره  فرهنررگ   بررا مرردارس در

 و انسرررجام  میزان افزایش ولی افراد عمل  ابتکار  و خودمختاری 

 اشاره  امر این بر نیز( 7) ریو. شود می یکدیعر با اعضا  پیوستعی 

                                                           
1. Stable 

 هنجارها   وجود و گروه اعضرررای با  ارتااط  داشرررتن که  کند می

 تعیپیوس  همین اما شود، می گروه آن با افراد پیوستعی  موجب

 .کندمی محدود را افراد عمل آزادی

 نظریرره   بررا حرراضرررر پژوهش   هررای افترره یرر کلی   پور  برره

 هسرر نمودن مطرو با نظریه این ،اسررت سررازگار گریخودتعیین

 انبی  ارتااط،  و شرررایسرررتعی  خودمختاری،  شرررناختی روان نیاز 

 از فرد زنرردگی محیط کننرردگیحمررایررت میزان کرره کنرردمی

یازها   این شررردن برآورده بر مثاتی تاثیر  خودمختاری،   و اردد ن

 وانیر سررالمت که دارد فرد برای مثاتی اثر آنها شرردن برآورده

 (.3) است آن مهم نتایج از زندگی و کار محیط در

تد،     تد     هافسررر ند    براین( 15) میکوف و هافسررر  که  باور

 1رپایدا بسیار هایجناه از سازمان در موجود فرهنعی هایارزش

 پرف از .است مقاوم بسیار تغییر مقابل در کههستند  سازمان آن

 هایارزش فرهنگ،خرده عنوان به سازمان  هر هایارزش دیعر

عه   قاومت   بر امر این که  کند می بازنمود  را جام  رتغیی به  آن م

ید می ها . افزا ند می ادعا  آن  ایه ارزش در مسرررتقیم تغییر که  کن

 و ودهب ناآشکار کامال آنها زیرا است، ممکل بسیار سازمان کی

ند    مان تار  و فکر ذهنی، افزارنرم ه یت    را فرد رف ند می هدا   .کن

ستند  فرهنعی رفتار 2هایفرضپیش هاارزش این عالوه بر آن  ه

فول  فورت  به که . (10) کنندمی هدایت را فرد رفتار بدیهی ا

سه  سازمانی  فرهنگ اگر امر این به توجه با  خصوفیت    ایمدر

ندگی کنترل ته   کن های    شرررردن برآورده و باشررررد   داشررر یاز  ن

 و ها ارزش این تغییر کند،  محدود  را اسررراسررری  شرررناختی روان

ندگی  کنترل کاهش  جه  ممرررکالتی با  محیط کن  .اسررررت موا

ستد،  ستد  هاف شکار  رفتارهای در تغییر( 15) مینکوف و هاف  را آ

  تتغییرا     این . کننررد  می  معرفی    هرراارزش در تغییر     راه بهترین    

 در مدارس  های بخمرررنامه    و قوانین در تغییر شرررامل   تواند، می

 برره ابتکررار   و عمررل  آزادی اعطررای  و کنترل    کرراهش  جهررت 

 ممرررارکت   و آموزاندانش حرمت خود  تقویت  آموزان،دانش

 ارائه  مدرسررره،  های فعالیت   درباره  گیریتصرررمیم در آنها  دادن

یل  مان،  در کنترل و قوانین وجود به  منطقی دال  تقویت  سرررراز

2. Assumption  
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بت   بر تاکید   عدم  و آموزاندانش بین ممرررارکت   قا  و جوییر

فت   یت  و پلایپیمرررر کار  حس تقو مل  آزادی و ابت  یفرد ع

سه  در آموزاندانش ست  مدر  که مودن تاکید نکته به باید الاته. ا

ظام  در تمرکزگرایی ند می ایران آموزشررری ن مل  قدرت  توا  ع

 محدودیت   با  را زمینه  این در آموزشررری ریزانبرنامه   و مدیران 

 .کند مواجه

 فرهنگ رابطه بررسررری برای تالش اولین حاضرررر پژوهش

 آموزاندانش روانی نیازهای شدن برآورده بر مدرسه در موجود

 و پژوهمررعران دغدغه به پاسررخ راسررتای در پژوهش این. بود

ممندان  سایر   ضاد ت در تواندمی فرهنگ آیا اینکه مورد در اندی

سان  فطری نیازهای با ضر  پژوهش .نه یا گیرد قرار هاان  مان ن حا

 به سررازمان یک در فرهنعی هایارزش گرفتن نظر در با که داد

نای  عنوان نگ  زیرب تد     زعم به  فره های    و(  18) هافسررر یاز  ن

 با تواندمی( گراییانسررران هاینظریه) اسررراسررری شرررناختیروان

های    یاز ااط  فطری ن ته   ارت نگ  قدر  هرچه  و باشررررد  داشررر  فره

 نیازها این شررردن برآورده میزان باشرررد، کنندهمهار ایمدرسررره

 که شود  مطرو سوال  این است  ممکن اما. یافت خواهد کاهش

 انسان  عییافتسازش  برای را ابزار بهترین فرهنگ اینکه با وجود

 است  نممک چعونه بنابراین کند،می فراهم اشزندگی محیط با

 یعرد پرف از گیرد؟ قرار فرد فطری رفتار با تضررراد در امر این

ات  فرد زندگی  نحوه و تفکر نحوه فرهنگ   را یزندگ  به  نسررر

یر   تحررت  ث عری      ایگونرره  برره و دهررد،می  قرار  تررا فراد  ت  از ا

 نحوه و هداد قرار تاثیرتحت را ارتااط و شایستعی خودمختاری،

ها    این شرررردن برآورده یاز لب    در را ن نگ  آن قا  تعری  فره

ند می لت    این در. ک  شرررردن برآورده نحوه از فرد تعری  حا

ست،  شده  تعیین فرهنگ آن توسط  که روانی نیازهای  ونهچع ا

 اسخ پ رسد می نظر به باشد؟  فرهنگ آن با تضاد  در است  ممکن

 و فرد خود فرهنعی های ارزش بین تضرررراد در سررروال این به 

 ورپ به الاته که باشرررد فرد زندگی محیط در موجود هایارزش

مخ   هنوز دقیق ست  م ست  الزم و نی متر  هایپژوهش ا  رد بی

طه  این جام  راب عدیل   نقش و گیرد ان نده ت  درونی های ارزش کن

طه  در فرد ند   سرررازمان   در موجود فرهنگ  راب  با  مدرسررره   مان

سی  مورد روانی نیازهای شدن  برآورده  همچنین. گیرد قرار برر

 مورد مدرسرره فرهنگ از آموزاندانش باورهای پژوهش این در

منهاد  بنابراین. بود توجه  فرهنگ اثیرت بررسی  دیعر پژوهمی  پی

 یاساس   شناختی روان نیازهای شدن  برآورده بر مختل  مدارس

 1مراتایسررلسررله خطی سررازیمدل روش پریق از آموزاندانش

 آیا  که  نمود بررسررری توانمی روش این از اسرررتفاده  با . اسرررت

 دهبرآور بینیپیش به  قادر  مختل  مدارس  در موجود فرهنگ 

؟است آموزاندانش شناختیروان نیازهای شدن

 

                                                           
1. Hierarchical linear modeling  
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Abstract 

Background and Purpose: today, basic psychological needs have key role in educational 

environments; the aim of current research is studying the relationship between organaizational 

cultures of schools with basic psychological needs  

Method: 187 sixth grade elementary school students in Urmia city were selected and answered to 

the Hofstede cultural dimension scale (Akour, 2006), and basic need psychological (La Guardia et 

al. 2000  

Results: Canonical correlation analysis revealed that Hofstede cultural dimensions have significant 

relationship with psychological needs satisfaction. Canonical analysis of data discovered two 

significant sets of relationship between cultural dimensions and basic psychological needs. In first 

set power distance, uncertainty avoidance, masculinity/ femininity and individualism/ collectivism 

had the negative relationship with the sense of autonomy, competence and relatedness. In second 

set high power distance and uncertainty avoidance and low masculinity had significant correlation 

with high sense of relatedness and low autonomy. 

Conclusion: In general, Based on the results one can conclude that in schools that their 

organizational culture doesn’t support the students' autonomy, the sense of competence, 

cohesiveness and autonomy among students will be low. 

Keywords: Humanism, Hofstede cultural dimensions, psychological needs, self-determination 
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