
Quarterly Journal of 

Child Mental Health    

81 

 

Vol. 7, No. 1, Spring 2020 

81 

Research Paper 

The Mediating Role of Basic Psychological Needs in the Relationship between 

School Culture and Academic Engagement of Student 
 

Omid Mirzaei Fandokht1, Fariborz Dortaj*2, Esmaeil Saadipour2, Soghra Ebrahimi Ghavam3, Ali Delavar4 

1. Ph.D. Student of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 

2. Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran 

3. Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran 

4. Professor, Department of assessment and Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E I N F O 
 

A B S T R A C T 

Keywords: 

Academic engagement, 

school culture, 

basic psychological need  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 19 Dec 2019 

Accepted: 15 Mar 2020 

Available: 30 May 2020 

 Background and Purpose: Academic Engagement can be influenced by a number of factors, 

including the basic psychological needs and school cultural needs of the school. The purpose of this 

study was to investigate the mediating role of basic psychological needs in the relationship between 

school culture and academic engagement of students. 

Method: The present study was a correlation with structural equation model. The statistical 

population included all male students in Ghaen secondary school in the academic year of 2018-2019. 

380 people were selected using cluster sampling method. The research tools were Alessandro and 

Sad School of Culture Questionnaire (1997), Salmala-Arrow and Opadaya (2012), and Scales of the 

Basic Psychological Needs of Collaborators (2000). Pearson correlation tests and analysis of 

structural equations with Spss software version 24 and Amos version 24 at a significance level of α 

= 0.05, were used to analyze and analyze the data. 

Results: According to the results, school culture had a direct and significant effect on basic 

psychological needs (β=0.803, P<0.01) and academic engagement (β=0.477, P<0.01). Psychological 

needs also had a direct and significant effect on academic engagement (β=0.292, P<0.01). It is 

concluded that the school culture has an indirect effect on students’ academic engagement through 

the mediating variable of basic psychological needs (β=0.234, P<0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be said that the basic psychological needs and 

school culture, increase academic engagement. Basic psychological needs also increase the 

relationship between school culture and academic engagement. 
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مقاله پژوهشی

 آموزانشناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانشی نیازهای اساسی رواناواسطهنقش 
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 82/09/92دریافت شده: 

 85/18/92پذیرفته شده: 

 10/03/99منتشر شده: 

 مدرسه و فرهنگ شناختیروان اساسی متعددی مانند نیازهای عوامل ریتأث تحت تواندیم آموزانمشارکت تحصیلی دانش زمینه و هدف: 

 مشارکت و مدرسه فرهنگ بین رابطه در شناختیروان اساسی نیازهای ایواسطه بررسی نقش ،پژوهش از انجام این هدفگیرد؛ بنابراین  قرار

 آموزان بود.دانش تحصیلی

ئن قا آموزان پسر دوره متوسطه شهرجامعه آماری شامل تمامی دانشبود.  یاز نوع مدل معادلات ساختار یپژوهش حاضر همبستگ روش:

ها در این آوری دادهنفر انتخاب شدند. برای جمع 320 تعداد ای،گیری خوشهبود که با استفاده از روش نمونه 1391 -1392در سال تحصیلی 

( و مقیاس نیازهای اساسی 8018) ایایرو و اوپاداآ-سالملا(، سیاهه مشارکت تحصیلی 1991) الساندرو و سادفرهنگ مدرسه پرسشنامه مطالعه از 

های همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری ها از آزمونوتحلیل دادهاستفاده شد. برای تجزیه (8000) همکاران شناختی لاگواردیاروان

 استفاده شد. α=05/0 داریدر سطح معنی 84نسخه  Amosو  84نسخه  Spssافزار با نرم

( و مشارکت تحصیلی β ،01/0>P=203/0ی )شناختروانداری بر نیازهای اساسی اثر مستقیم و معنی فرهنگ مدرسهطبق نتایج،  ها:یافته

(411/0=β ،01/0>Pدارد. همچنین نیازهای ) داریمعنی و مستقیم ی نیز اثرشناختروان اساسی ( 898/0بر مشارکت تحصیلی=β ،01/0>P) 

م بر مشارکت ی، اثر غیرمستقیشناختروان اساسی فرهنگ مدرسه از طریق متغیر میانجی نیازهای شود کهدارد. بر این اساس نتیجه گرفته می

 (.β ،01/0>P=834/0)دارد آموزان تحصیلی دانش

 افزایش موجب مدرسه فرهنگ و شناختیروان اساسی توان گفت نیازهایآمده در این مطالعه میدستبر اساس نتایج به :یریگجهینت

 زاید.افمی تحصیلی، مشارکت و مدرسه فرهنگ بین رابطه بر شناختیروان اساسی شوند. همچنین نیازهایتحصیلی می مشارکت
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 مقدمه
 مشااارکت آموزش، کیفیت دهندهنشااان هایشاااخ  ترینمهم از یکی

 مستقیم تلاش و شاناختیروان اریذگسارمایه که نوعی اسات 1تحصایلی

 است نیاز مورد هایمهارت و دانش، در تسال  و فهمیدن یادگیری، برای

و  یدرس فیامور و تکالدر آموز مشارکت دانش ایبه معن این ساازه(. 1)

و  ،3تعهد ،8یبا ساااه بعد انر  بخشتیمثبت و رضاااا یذهن لتوجود حا

 دارند، مشاارکت خود تکالیف انجام در که افرادی (.8اسات ) 4یفتگیشا

 نظر زا هسااتند؛ وظایفشااان نی یا بدنی، درگیرامجساا لحاظ به حقیقت در

مشارکت (. 3) اندارتباط در دیگران با مؤکدأ و هوشیارند، بسیار شناختی،

العه هنگام مط یذهن آوریتابو  یانر  یسطوح بالازمینه ایجاد  یلیتحص

از مطالعه )احساس  یو الهام ناشا اقیشاور(، احسااس معنا، اشات ای ی)انر 

در خلال مطالعه  نیآفریشااااد یشااادگکاامل و جذب تمرکزو  ،تعهاد(

مشارکت  نیکه ب دهندینشان م مطالعات. (4)کند را ایجاد می (یفتگی)ش

 ،یرس(، تبحر در موضوع دیلیتحص شرفتی)پ یدرس یهانمره و یلیتحص

و ماندن در مدرساااه رابطه مثبت  یی،باا موانع اجرا زیآمتیابرخورد موفق

 یبرا یلیمشاارکت تحص یندهایشاایناخت پدر نتیجه شا(؛ 5وجود دارد )

 اردد وجود بسیاری عواملی، دارای اهمیت است. لیعملکرد تحص یارتقا

 یشااایندهایپ هسااتند. تحصاایلی مشااارکت بر مؤثر و کننده بینیپیش که

 به مربوط عوامل شناختی،روان مختلف سطح سه در تحصایلی مشاارکت

 هب مربوط عوامل و تحصاایلی فرایند در مشااارکت و تحصاایلی، محی 

(. ازجمله عوامل 6) اساااتقرارگرفته  مورد توجه همساااالان، و خانواده

 نظامی مدرسه، اشاره کرد. فرهنگ 5توان به فرهنگ مدرسهتحصایلی می

 از اعم مدرسه یک اعضای بین که است ییهاارزش و معانی، هنجارها، از

 فرهنگ (.1)اساات  مشااترک کارکنان، سااایر و معلمان، آموزان،دانش

 عد: باندکرده تقسیم بعد ساه به اجتماعی حمایت نوع لحاظ از را مدرساه

 همساااالان؛ بعد اجتماعی حمایت یکدیگر به با آموزاندانش رواب  اول

 ن؛دیگرا با معلمان اجتماعی حمایت به معلمان با آموزاندانش رواب  دوم

 مدرسه، آموزشی نظام هاییتحما به آموزشای هایفرصات ساوم بعد و

 آموزاندانش باشااد، بالا یامدرسااه فرهنگ سااطح وقتی (.2دارد )اشاااره 

. آنها گیرنادیم یااد مفیادی مطاالاب و کرده دریاافات خوبی آموزش

                                                           
1. Academic engagement 

2. Vigor 

3. Dedication 

 ینا در. کنند مراقبت دیگران از و بوده پذیریتمسااا ول که آموزندیم

 دهدا واقعی دنیای مسااائل مورد در تفکر فرصاات آموزاندانش به مدارس

 اییندهآ به رسیدن فرصات و امکانات مدرساه درآنها  همچنین. شاودیم

 که شاااوندیم باعث هایژگیو ، در نتیجاه ایندارناد را دلخواه و خوب

 درسهم در که برسند باور این به کرده و شایستگی احسااس آموزاندانش

 (.9) کنندیم پیشرفت روز هر

فرهنگ مدرسااه بر مشااارکت  مؤثری مختلف بر نقش هاپژوهشدر 

 دیتأکموزان، آدانش تحصایلی، پیشارفت تحصایلی، و بهزیستی تحصیلی

های کارول و داده آماری (. در همین راسااتا تحلیل11و  10) شااده اساات

 به تعلق احساس و مدرسه فرهنگ بین معناداری رابطه داد همکاران نشان

ها نشااان وهشپژهمچنین  .(18) دارد وجود تحصاایلی موفقیت و مدرسااه

اب  رو زیکند و ن دیبر مشااارکت تأک مدرسااهقدر فرهنگ  اند که هرداده

دوساااتانه باشاااد و  گریکدیآموزان با دانش زیآموزان و ندانش معلمان با

کنند؛ در  یابیمدرساااه را منصااافانه ارز  یآموزان محعلاوه بر آن دانش

 شودیم جادینسبت به خود و درس و مطالعه ا یآموزان احساس مثبتدانش

 مطلوب جوّ که دادند رایان، پاتریک، دساای و ویلیامز نشااان (.14و  13)

 یاسااس نیازهای سااختن برآورده و معلمان با ارتباط چگونگی و مدرساه

 و مدرسااه از آموزاندانش تا شااود ساابب تواندمی مدرسااه محی  در آنها

 یادگیری حاضرشوند، در مدرساه در موقعبه باشاند، خشانود آن در بودن

را تجربه  سرزندگی بالاتری و بهزیستی در نهایت و باشند، انگیزه با و فعال

 .(15)کنند 

 تب مر عوامل از اسکینر، فارر، مارچلند و کیندرمن بر اسااس دیدگاه

 این (؛ به16است ) 6یشناختروان اسااسی نیازهای مشاارکت تحصایلی، با

 محی  در فراگیران یشاااناختروان اسااااسااای نیازهای اگر که صاااورت

 این. دیابیم افزایش نیزآنها  تحصیلی مشارکت شاود، برآورده آموزشای

  یانر عنوان به و دهندیم شاااکل را گریخودتعیین نظریه مبنای نیازها

 رشااد و ،هامهارت پرورش محی ، با مشااارکت فعال به کمک برای لازم

 یک یشناختروان نیازهای اسااسیواقع  در(. 11) شاوندیم تعریف ساالم

 واملع چگونه دهندیم توضاایح که هسااتند انگیزشاای کلیدی ساایسااتم

 نظریه، این اساااس بر (.12) گذارندیم تأثیر انسااان پیشاارفت بر محیطی

4. Absorption 

5. School Culture 

6. Basic Psychological Needs 
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 و ،8شایستگی ،1یرویخود پاز: اند عبارت یشاناختروان اسااسای نیازهای

 در یشااناختروان اساااساای نیاز سااه این شاادن برآورده (.19) 3ارتباط

 واملعمثابه  به نیازها این حقیقت در چون دارد، نقش تحصیلی مشارکت

 امور در عالفطور  به تا کنندیم کمک فراگیران به که هسااتند انگیزشاای

 (.80) مشارکت کنند تحصیلی

 بنیادی ازهاینی نتایج مطالعه صادقی و برزگر بفرویی نشان داد که بین

 مثبت بطهرا تحصیلی رضایت و مثبت، تحصیلی هایهیجان شناختی،روان

. نتاایج پژوهش ابراهیمی بخات، یاراحمدی، (81دارد )وجود  داریمعنی

 نبنیادی نیازهای معنادار و مساااتقیم تأثیر اسااادزاده و احمادیاان بیانگر

 زندگیسر برخود راهبر  و یادگیری انگیزشی، یریگجهت ی،شناختروان

 اساسی نیازهای رابطه داچسان و راتل راساتا، این در .(88بود ) تحصایلی

 پیشرفت و مشارکت تحصیلی، تحصیلی، یافتگیسازش با را یشناختروان

 که کردند گزارش یو، لی و  انگ نیز؛ و (83دادند ) نشاااان تحصااایلی

مشاااارکت  بر اثرگذار مثبت عوامل از یکی نیازها این شااادن برآورده

 پیشرفت برای نیاز سه این ارضای خلاصاه،طور  به (.84اسات ) تحصایلی

 گیرند،یم قرار تهدید مورد نیازها این که زمانی و اساات ضااروری انسااان

ی هاافتهی با توجه بههمکاران بدری و (. 85) دهدیم رخ نااساااازگااری

که اگر فرهنگ مدرساااه از اساااتقلال  مطالعه خود به این نتیجه رسااایدند

حقق مآنها را  یشااناختروان یاساااساا یازهایکند، ن تیآموزان حمادانش

ی لیحصاااتو بهزیساااتی  شااارفتیپدر جهت بالاتر  یذات زهیکرده و به انگ

، امانی و ساری آبادنصرتهمچنین پژوهش هاشمی  .(86) کندیمکمک 

 و ستگی،شای خودمختاری، به نیاز بر مدرسه فرهنگ بگلو نشان داد که اثر

 سااااری نتایج پژوهش قلاوندی، امانی .(13بود ) معنادار و مثبت ارتباط،

 سانگلجی نیز نشان داد که ابعاد فرهنگ مدرسه یعنی رواب  بابایی و بگلو

 انتظااارات معلمااان، و آموزاندانش رواب  آموزان بااا یکاادیگر،داناش

 نیازهای با داریمعنا و مثبت رابطه آموزشااای، هایفرصااات و هنجاری

 .(81) رنددا ارتباط و خودمختاری، شایستگی،

بود و به تحصاایل دوران یهاچالشتحصاایلی،  مشااکلات به پرداختن

 هایینهزم آموزان از جملهعملکرد تحصایلی و مشاارکت تحصیلی دانش

 خاطر به مدرسه فرهنگ ینچنمه(. 82) است مدرسه در شناسیروان مهم

 ساااختارهای در بازسااازی و مدرسااه بهبود و تغییرات در که مؤثری نقش

 رب که یفرهنگ با مدرسه اصلاحات اگر زیرا دارد؛ اهمیت دارد، آموزشی

 شکست به اصلاحات و هاینوآور همه نباشند، همسو است، حاکم مدرسه

 صورت در بر آن علاوه (.89برندارد ) در زیان جز چیزی و شودیم منجر

 اناییتو و شایستگی احساس شناختی، فردنیازهای اسااسای روان ارضاای

 یداپ را تحصاایلی هایحوزه مشااکلات و مسااائل، ها،کشاااکش با برخورد

 اندکی علمی هایپژوهش باید توجه داشاات که(. از سااویی 88) کندمی

. اساات انجام شااده آموزاندانش جامعه در تحصاایلی پیرامون مشااارکت

 یمیانج متغیر اهمیت در مطالعات انجام شااده،آنچه  این بر همچنین علاوه

به  ی،میانج متغیر نقش به پژوهش، این در که است شده واقع غفلت مورد

 بساااتهوا متغیر بر را متغیرهاا دیگر اثرات کاه کننادهتنظیم یاکعنوان 

 به هتوج با بنابراین؛ اساات شااده توجه نیز دهد،می قرار خودالشااعاع تحت

 وزشآم و طراحی اهمیت و تحصیلی مشارکت بر مبتنی مدلی وجود عدم

 نیازهای ایواساطه نقش مدل بر اسااس تدوین پژوهش این از هدف آن،

 یلیتحص مشارکت و مدرسه فرهنگ بین رابطه در شاناختیروان اسااسای

اساات که آیا  سااؤال( و به دنبال پاسااب به این 1بود )شااکل آموزان دانش

 مشارکت و مدرساه فرهنگ بین رابطه در شاناختیروان اسااسای نیازهای

 آموزان نقش میانجی دارد؟دانش تحصیلی،

 

                                                           
1. Autonomy 

2. Competence 

3. Relatedness 
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 : مدل مفهومی پیشنهادی برای مشارکت تحصیلی1شکل 

 روش
 از همبستگی حاضر پژوهش :کنندگانشررکتالف( طرح پژوهش و 

 آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه. بود ساختاری معادلات مدل نوع

 با که بودند 1391 -1392 تحصیلی سال در قائن شهر متوساطه دوره پسار

جدول  از استفاده نفر با 320 تعداد ای،خوشه گیرینمونه روش از استفاده

شدند. همچنین  به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب 1مورگان کرجسای و

 ایدی بآزمون مدل معادلات ساااختار یبرا تعداد آزمودنی نیظر کلاطبق ن

 ورود هایملاک. (30باشااد ) پرسااشاانامه یهاگویهبرابر تعداد  5تا  5/8

 برای آگاهانه رضایت و شاامل: تحصایل در دوره دوم متوسطه، همکاری

کامل بر اساااس  روانی ساالامت و برخورداری از پژوهش، در شاارکت

 وجود کاری وهم عدم شاااامل خروج هایملاک و ای؛پرونده مشااااوره

نفر  181 آمدهدستبهبر اساس نتایج  .بود ناق  و مخدوش هایپرسشنامه

 11 نفر 184 سال، 16 این پژوهش در کنندگانشرکت از درصد( 43/33)

داشااتند.  ساان (94/33سااال ) 12 نیز نفر 189 و درصااد(، 63/38سااال )

 33دهم ) پااایااه آموزنفر از افراد نمونااه مربوط بااه دانش 185همچنین 

دوازدهم  پایه آموزدانش نفر 130و درصد(، 33) ازدهمی نفر 185 درصد(،

 بودند. درصد( 34)

 ب( ابزار

                                                           
1. Krejcie & Morgan 

2. School Culture Inventory 

و  نزیگیتوس  ه سؤالی 12پرسشنامه  نیا: 8مدرساه فرهنگپرساشانامه . 1

آموزان رواب  دانش اسیمقشاده و ساه خرده سااخته 1992سااد در ساال 

 ، و(10تا  6 )ساااؤالاتآموزان و معلمان رواب  دانش(، 5تا  1)ساااؤالات 

 ایدرجه پنج اسیمقرا بر روی  (12تا  11 سؤالات) آموزشی یهافرصات

 و هیگینز. (31) ساانجدمی 5 =تا کاملاً موافقم 1 =از کاملاً مخالفم کرتیل

آموزان ، رواب  دانش20/0 آموزان رارواب  دانش اسیمقخردهاعتبار  ساد

گزارش کردند.  25/0را  یآموزشااا یهاافرصاااتو ، 28/0و معلماان را 

 به 10/0مدرسااه برابر با  یسااازمان جوّ اسیآن را با مق یهمبسااتگ نیهمچن

قلاوندی و . (31اند )مناساااب گزارش کرده ییاز روا یشااااخصااا عنوان

ه ا باین پرسااشاانامه ر یهااسیمقاخ خردهبکرون یآلفا بیضاار همکاران

 .(81اند )زارش کردهگ 26/0، و 12/0، 19/0 برابر با بیترت

-توس  سالملا سؤالی 9 نامهپرسش نیا :3یلیمشارکت تحص. پرسشنامه 8

 (،2و  4، 1سؤالات ) یانر  اسیمقخردهو ساه  شادهنیتدو اوپادایا و آرو

 بر ( را9و  6، 3)سااؤالات  یفتگیو شاا( 1و  5، 8)سااؤالات احساااس تعهد 

. در (8) سنجدمی(، 6( تا هرروز )0از هرگز ) یادرجههفت فیاسااس ط

 یدییعامل تأ لیتحل یروش آمار جینتا، ایآرو و اوپادا-ساااالملا یبررسااا

ار تک ساخت هیاول ینوجوان یدر گروه سن یلیمشاارکت تحصپرساشانامه 

 ،یشامل انر  یسااختار سه عامل هیثانو ینوجوان یو در گروه سان ی،عامل

مربوط به  جینتا نیکرد. همچن دییتأ یجربطور ت را به یفتگیو شااا ،تعهاد

3. Schoolwork engagement inventory 
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 یودگفرسااا ،یافساااردگ یرهایو متغ ابزار نیا نیمشاااترک ب یپراکندگ

سازه  ییارو یطور تجرب به یلیتحصا شارفتیو پ ،حرمت خود ،یلیتحصا

مقدار  ایآرو و اوپادا-سالملا یدر بررس .کرد دییرا تأ یلیمشاارکت تحصا

 یهااسیمقریو ز یلیمشارکت تحص یعامل کل یدرون یهمساان بیضارا

 بیبه ترت یدرساا فیبه تکال یفتگیو شاا ی،درساا فیتعهد به تکال ،یانر 

دهنده اعتبار به دسااات آمد که نشاااان 20/0و  21/0، 28/0، 94/0 ابرابر ب

 گشتاسبی، شکری، فتح آبادی و شریفی، روایی. (8است ) اسیمناسب مق

کردند و مقادیر ضاااریب همساااانی  تأیید عاملی، تحلیل روش با را ابزار

درونی عوامل انر ی، احساااس تعهد، و شاایفتگی پرسااشاانامه مشااارکت 

 (.38)به دست آوردند  12/0و  15/0، 21/0تحصیلی به ترتیب 

ساؤالی توس   81این مقیاس : 1یاسااسای شاناختروان. مقیاس نیازهای 3

ی شناختروانکه سه نیاز  شادهلاگواردیا، رایان، کوچمن و دسای سااخته 

، 3 (، شایستگی )سؤالات80 ،11 ،14 ،11 ،2 ،4 ،1 خودمختاری )سؤالات

( را 81 ،12 ،16 ،18 ،9 ،1 ،6 ،8 ( و ارتباط )سااؤالات19، 15، 13، 10، 5

( 5) درست کاملاً تا( 1) غل  کاملاً از ایدرجهپنج  لیکرت طیف اساس بر

 زا اسااتفاده با را قیاسم این اعتبار همکاران و (. لاگواردیا33) ساانجدمی

 و ارتباط، شاااایساااتگی، زیرمقیاس ساااه برای کرونبااخ آلفاای روش

 روایی اند وکرده گزارش 19/0, 13/0, 24/0 ترتیاب باه خودمختااری

 قیاسم با روانی نیازهای مقیاس همبستگی طریق از این مقیاس را ایسازه

آذر، بابایی ای، خضااری. ا هاندکرده گزارش مطلوب روانی، سااازگاری

ساانگلجی، و امانی نیز در پژوهش خود ضااریب آلفای کرونباخ را برای 

اند. گزارش کرده 62/0، و پیوسااتگی 14/0، صاالاحیت 66/0خودپیروی 

هاای برازش تحلیال عااملی تاأییادی در پژوهش آنها همچنین شااااخ 

98/0=CFI ،98/0=AGFI ،94/0=GFI ،05/0=RMSEA ه آمددستبه

 (.34است )است که نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه 

در این مطالعه بعد از کسااب مجوزهای علمی و اجرایی : اجرا ج( روش

 مدرسه 2 که قائن متوسطه دوره مدارس پسرانه تمامی لازم، ابتدا فهرست

 انتخاب ایخوشااه گیرینمونه روش با مدرسااه 4 و تهیه شاادمی شااامل را

 انتخاب مدارس دبیران و مدیر با هماهنگی ضامن پژوهشااگر ساس . شاد

به افراد نمونه تحویل داده و رو ش تکمیل آنها را  را هاپرسااشاانامه شااده،

نه آگاها تیرضاشامل  زیپژوهش ن نیادر  یاخلاق توضایح داد. ملاحظات

 یحفظ محرمانه ماندن و رازدار ،پرساااشااانامه لیتکم یآموزان برادانش

در اجرای این مطالعه کاملاً  افراد نمونه یمشااخصااات و اطلاعات شااخصاا

های ها نیز از آزمونوتحلیل دادهبرای تجزیه لازم به ذکر است .رعایت شد

نسخه  SPSSافزار همبساتگی پیرساون و تحلیل معادلات سااختاری با نرم

 استفاده شد. α=05/0 در سطح معنی داری 84نسخه  Amosو  84

 هایافته
یانگین، م کشیدگی، و توصیفی متغیرها شامل کجیاطلاعات  1در جدول 

 ارائهاسمیرنف متغیرهای پژوهش -کولموگروف zانحراف معیار و آماره 

 است. شده

 
 پژوهش متغیرهای ی توصیفیهاشاخص: 1جدول 

 K-S z P-value انحراف معیار میانگین کشیدگی کجی 

 259/0 604/0 59/8 01/11 13/0 -51/0 آموزاندانش رواب 

 440/0 261/0 21/3 19/13 66/0 -10/0 معلمان و آموزاندانش رواب 

 991/0 432/0 04/4 61/15 -06/0 -51/0 آموزشی یهافرصت

 695/0 110/0 06/8 83/10 05/0 -58/0 صلاحیت به نیاز

 914/0 552/0 34/1 44/18 -88/0 -34/0 پیروی خود به نیاز

 136/0 625/0 03/8 69/11 85/0 06/0 پیوستگی به نیاز

 998/0 435/0 65/1 93/9 093/0 -48/0 انر ی

 689/0 149/0 46/8 51/18 092/0 -51/0 احساس تعهد

 848/0 082/1 61/1 12/10 88/0 -45/0 شیفتگی

 

                                                           
1. Scale of basic psychological needs 
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 از تربیشاا کشاایدگی و کجی مقادیر از کدامهیچ  دهدمی نشااان نتایج

اساامیرنف در -کولموگروف آزمون معناداری سااطح. نیساات ±1 دامنه

درصاااد  95بنابراین با (؛ P>05/0)اسااات  05/0تمامی متغیرها بیشاااتر از 

بودن  ی از نرمالبررس موردتوان گفت توزیع نمرات متغیرهای اطمینان می

ماتری  ضااارایب همبساااتگی بین  8در جدول کند. در ادامه تبعیات می

 شده است.گزارش شده پژوهش  متغیرهای مشاهده
 

 پژوهششده  مشاهده متغیرهای همبستگی : ماتریس ضرایب2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1 آموزاندانش رواب  .1

611/0 معلمان و آموزاندانش رواب  .8 ** 1        

560/0 آموزشی یهافرصت .3 ** 650/0 ** 1       

513/0 صلاحیت به نیاز .4 ** 688/0 ** 593/0 ** 1      

346/0 یرویخود پ به نیاز .5 ** 811/0 ** 334/0 ** 492/0 ** 1     

159/0 پیوستگی به نیاز .6 * 163/0 * 155/0 * 880/0 ** 659/0 ** 1    

482/0 انر ی .1 ** 521/0 ** 598/0 ** 611/0 ** 389/0 ** 128/0 ** 1   

444/0 احساس تعهد .2 ** 562/0 ** 558/0 ** 590/0 ** 318/0 ** 131/0 * 908/0 ** 1  

310/0 شیفتگی .9 ** 534/0 ** 422/0 ** 562/0 ** 895/0 ** 191/0 ** 269/0 ** 256/0 ** 1 

 01/0ی در سطح داریمعن** 

 

ه متغیر وابساات یهاضاارایب همبسااتگی بین مؤلفه ،8جدول بر اساااس 

مدل )مشااارکت تحصاایلی( با مؤلفه متغیرهای فرهنگ مدرسااه و نیازهای 

(. مثبت بودن P<05/0اساات ) دارشااناختی مثبت و معنیاساااساای روان

دهنده رابطه مسااتقیم بین فرهنگ مدرسااه و آمده نشاااندسااتضاارایب به

آزمون  به منظور شناختی با مشارکت تحصیلی است.نیازهای اساسی روان

یری از گدل پژوهش از معادلات ساختاری به روش بیشینه احتمال با بهرهم

های اسااتفاده شااد. پیش از اسااتفاده از تحلیل مساایر، داده Amosافزار نرم

یری های پرت چندمتغای و دادهمتغیری با استفاده از نمودار جعبهپرت تک

ته کنار گذاش هابا استفاده از آماره ماهالانوبی  بررسی و از مجموعه داده

 شااادند. فرس اساااتقلال خطاها با آماره دوربین واتساااون برای محاسااابه

 قابل 5/8 تا 5/1 بین دامنهمعادلات رگرسایونی مدل پژوهش بررسی شد )

آمده بیانگر برقراری این مفروضااه دساات ر بهیداکه مق (35قبول اساات )

سون بین رخطی بین متغیرها با استفاده از همبستگی پیهم اسات. مفروضاه

و  2/0زوج متغیرها بررساای شااد. با توجه به اینکه همبسااتگی دو متغیری 

های پژوهش حاضر اسات، این مشکل در داده یخطهم دهندهبالاتر نشاان

مشاااهده نشااد. علاوه بر آن آماره تحمل و عامل تورم واریان  به منظور 

قادیر ز ما کدامچیخطی چندگانه محاسبه شد. نتایج نشان داد هبررسی هم

از مقادیر عامل  کدام چیو ه 1/0تر از حاد مجاز آمااره تحمال کوچاک

بنابراین بر اسااااس دو  یساااتند؛ن 10تر از حد مجاز تورم واریاان  بزر 

ها مشاهده نشد. پ  از داده چندگانه در یخطشاخ  ذکرشده وجود هم

ی بها و حصااول اطمینان از برقراری آنها، به منظور ارزیابررساای مفروضااه

از تحلیل معادلات ساااختاری اسااتفاده شااد. نتایج در  یبررساا مدل مورد

 شده است.گزارش  8شکل 
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 استاندارد مدل پیشنهادی بیضرا :2 شکل

 

قش ن بررسیبه منظور پیشنهادی  . ضرایب استاندارد مدل8در شاکل 

 و مدرسه فرهنگ بین رابطه در شاناختیروان اسااسای نیازهای ایواساطه

 برازش به مربوط یهاشاخ  .استشده  داده تحصایلی نشاان مشاارکت

 .استشده  ارائه زیر جدول در مدل
 

 پژوهش شده آزمون الگوی برازش نیکویی یهاشاخص: 3جدول 

 GFI NFI RMSEA CFI IFI SRMR شاخص برازش

 052/0 914/0 913/0 068/0 902/0 908/0 شدهمشاهدهمقدار 

 

 برابر( RMSEA) یبیتقر نیانگیمجذور م ریشه . خطای3در جدول 

 052/0 با برابر( SRMR) ماندهیباق مربعات میانگین دوم ریشااه و 068/0

 مدل برازش جهینت در و اسااتتر ( کوچک02/0) ملاک میزان از که بوده

 مورد ملاک از نیز NFI و IFI، CFI، GFI هایشاخ . کندیم تأیید را

حاکی از برازش مطلوب  آمدهدستبهضرایب  .هستندتر ( بزر 9/0نظر )

 مدل است.
 

 های تبیین شده متغیرهاغیرمستقیم، کل و واریانس مستقیم، اثرهای: 4جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل میرمستقیاثر غ میاثر مستق به متغیر از متغیر

203/0 شناختیروان اساسی نیازهای مدرسه فرهنگ ** - 203/0 ** 645/0  

 مدرسه فرهنگ
 تحصیلی مشارکت

411/0 ** 834/0 * 111/0 ** 
536/0  

898/0 شناختیروان اساسی نیازهای * - 898/0 * 

 01/0ی در سطح داریمعن** 05/0ی در سطح داریمعن * 

 

 مسااتقیم بر نیازهای به صااورتمدرسااه  فرهنگ ،4 جدول به توجه با

( و مشاااارکت تحصااایلی β ،01/0>P=203/0شاااناختی )روان اساااسااای

(411/0=β ،01/0>P )اسااااسااای مثباات دارد. همچنین نیااازهااای ریتااأث 

 مشارکت ( برβ ،05/0>P=898/0مساتقیم ) به صاورتنیز  شاناختیروان

شان داد اساترا  ن بوت تحلیل آزمون دارد. همچنین نتایج ریتأثتحصایلی 

و با  (β ،05/0>P=834/0غیرمساااتقیم ) به صاااورتمادرساااه  فرهناگ
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 ریأثتتحصیلی،  شاناختی بر مشاارکتروان اسااسای گری نیازهایمیانجی

 دارد.

 یریگجهینتبحث و 
 اسااااسااای نیازهای ایواساااطه نقش بررسااای مطالعه حاضااار با هدف

 تحصااایلی مشاااارکت و مدرساااه فرهنگ بین رابطه در شاااناختیروان

 همدرس اولین یافته پژوهش نشان داد که فرهنگ .آموزان انجام شاددانش

دارد که از  مثبت تأثیر شناختیروان اساسی نیازهای بر مستقیمبه صاورت 

 توان برداشااات کرد که با ارتقا فرهنگ مدرساااه، نیازهاییماین یاافتاه 

 اشمیه یابد. همسو با این مطالعه، پژوهشیم بهبود شناختیروان اسااسی

 به نیاز بر مدرساااه فرهنگ اثر که داد نشاااان همکاران وآباد نصااارت

همچنین (. 13بود ) معنادار و مثبت ارتباط، و شااایسااتگی، خودمختاری،

 رسهمد فرهنگ ابعاد که داد نیز نشاان همکاران و قلاوندی پژوهش نتایج

 انتظااارات معلمااان، و آموزاندانش رواب  آموزان،دانش رواب  یاعانی

 نیازهای با داریمعنا و مثبت رابطه آموزشااای، هایفرصااات و هنجاری

وان تمی در تبیین این یافته (.81داشتند ) ارتباط و خودمختاری، شایستگی،

 معلمان، و همدیگر با آموزاندانش رابطه مدرسااه محی  در چه هرگفت 

 آزادی احساااس باشااد، متقابل اعتماد و حمایت احترام، پذیرش، با همراه

 و قیدیب ل،متقاب پذیرش. کرد خواهند بیشتری ارتباط و شایستگی، عمل،

 تهگرف نشأت هاییژگیو ینترمهم از یکی اعمال مهارگری بدون و شرط

 سایر کنند احساس که زمانی آموزاندانش(. 36) است از فرهنگ مدرسه

 احتراما هآن به دیگر آموزاندانش و معلماان از اعم مادرساااه در افراد

 و کمک به توانندیممشااکلات،  و مسااائل بروز صااورت در و گذارندیم

. گیرندیم یاد بیشاااتری آزادیاحسااااس  با باشاااند، امیدوارآنها  حمایت

 آموزان باعثدانش رواب  در بیرونی ارزیابی و قضااااوت همچنین نبود

 ندکن ارزیابی را خود عملکرد درونی معیارهای اساس برآنها  که شودیم

 مچنینه. شودیآنها م شایستگی احساس رفتن بالا موجب این موضوع که

 رواب  آموزاندانش شاااودیم باعث احترام، وجود و متقاابال پاذیرش

در نتیجه باعث  که (31کنند ) برقرار دیگر افراد با اییمانهصم و دوساتانه

 .شودیم آموزاندانش یشناختروانبهبود و ارتقای نیازهای اساسی 

به صاااورت  مدرساااه دیگر یافته این پژوهش نشاااان داد که فرهنگ

توان گفت یمدارد؛ به عبارتی  مثبت تأثیر مشاارکت تحصیلی بر مساتقیم

ن آموزاهر چه فرهنگ مدرسااه بهبود یابد، مشااارکت تحصاایلی در دانش

 کارانهای کارول و همداده آماری در همین راساااتا تحلیلیابد. یمارتقا 

 و همدرس به تعلق احساس و مدرسه فرهنگ بین معناداری رابطه داد نشاان

 جوّ که دادند نشان رایان و همکاران .(18) دارد وجود تحصایلی موفقیت

 هاینیاز ساااختن برآورده و معلمان با ارتباط چگونگی و مدرسااه مطلوب

 از آموزاندانش تا شااود ساابب تواندمی مدرسااه محی  در آنها اساااساای

 رد حاضرشوند، و مدرسه در موقعبه باشند، خشنود آن در بودن و مدرسه

نه توان این گوبااانگیزه عمال کنناد کاه در نتیجاه می و فعاال یاادگیری

 ندگیسرز و بهزیستی برداشات کرد که فضاای رواین مدرسه بر احساس

 توان گفاات دریمدر تبیین این نتااایج  .(15)آموزان، مؤثر اساااات دانش

 لقتع آموزش، احساس محی  به آموزان نسبتدانش وقتی همدرسا محی 

ت بیشتری خواهند داش مشارکت مدرسه امورات در یجهدرنت باشند؛ داشته

 دلایل شاااود. همچنینآموزان، تدوین میدانش نظر با مدرساااه قوانین و

 و معلمااان بین رواب  شاااود ویم تبیین آنااان برای قوانین این وجاود

 بتمث عملکرد ینترکوچک و بوده متقابل احترام با همراه آموزاندانش

 مدرسه محی  یجه اینکهت(. ن18) یردگمی قرار تشویق مورد آموزان،دانش

 مشارکت تحصیلی باعث یتنها در و شدهبخش لذت آموزان،دانش برای

 شود.یمآموزان بیشتر دانش

 تیشناخروان اسااسی همچنین نتایج این مطالعه نشاان داد که نیازهای

ارضااای  دارند؛ یعنی تأثیر تحصاایلی مشااارکت بر مسااتقیمبه صااورت  نیز

 شود.یمی موجب ارتقای مشارکت تحصیلی شناخترواننیازهای اسااسی 

 نشان ییبفرو برزگر و صاادقی مطالعه نتایج آمده،دساتهمساو با یافته به

 و بت،مث تحصاایلی هایهیجان شااناختی،روان بنیادی نیازهای بین که داد

 پژوهش نتایج(. 81) دارد وجود داریمعنی مثبت رابطه تحصیلی، رضایت

 بنیادین نیازهای معنادار و مسااتقیم تأثیر بیانگر همکاران و بخت ابراهیمی

 زندگیسر بر راهبر خود و یادگیری انگیزشی، گیریجهت شناختی،روان

ین ب درباره رابطه داچت  و راتل همچنین نتایج مطالعه(. 88) بود تحصیلی

 تمشااارک تحصاایلی، یافتگیسااازش شااناختی با روان اساااساای نیازهای

مبنی بر مؤثر  همکاران و مطالعه یو(؛ و 83) تحصیلی پیشرفت تحصیلی، و

 شاناختی بر مشارکت تحصیلیروان بنیادین نیازهای شادن بودن برآورده

 این به انتویم یافته این تبیین (، با نتایج این مطالعه همسااو اساات. در84)

 آموزاندانش یشااناختروان اساااساای نیازهای که زمانی کرد اشاااره هنکت
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 یشتریب انگیزه از وشده  متمرکز خود اهداف بر بیشترآنها  شود، برآورده

 و شاااود که پشاااتکارهمین کار باعث می یجهنت در شاااوند؛یم برخوردار

 ،دیگر عبارت دهند؛ به نشاااان هایتفعال انجام در بیشاااتری مشاااارکت

 و صااامیمیت عمل، آزادی احسااااس تحصااایل محی  در آموزاندانش

 انجام و ییادگیر برای شااایسااتگی و پیشاارفت و دیگران با پیوسااتگی

توان گفت با توجه به یمنابراین ب .(32) کنندیم خود درسااای تکاالیف

 هاانسان وانر عمیق ساختار ی باشناختروان بنیادین اینکه از سویی نیازهای

 بنیادین نیاازهای ارضاااای همچنین از ساااویی دیگر ؛ وهساااتناد مرتب 

 محی ، اب فعال مشارکت به کمک برای لازم انر ی عنوان به یشناختروان

 به نیازها این و شااوندیم گرفته نظر در سااالم رشااد وها مهارت پرورش

 ارضای با نتیجه رد (،88دارند ) وجودها انساان تمامی در فطری صاورت

 .یابد شافزای نیز تحصیلی مشارکت که داشت انتظار توانیم نیازها این

 با دیپیشاانها الگوی که داد نشااان آخرین یافته این پژوهش پایانر د 

نتایج نشااان داد که یعنی ؛ دارد مناساابی برازش شااده،یگردآور یهاداده

ا ب بین فرهنگ مدرسهدر رابطه شناختی گری نیازهای اساسی روانواساطه

 برازش مطلوبی دارد. در زمینااه نتیجااه هااادادهمشاااارکاات تحصااایلی بااا 

ورت صاا آمده در مقایسااه با نتایج مطالعات پیشااین، پژوهشاای بهدسااتبه

های مرتب  در این زمینه همساو نشاده اسات، اما با پژوهشمساتقیم انجام 

که اگر در مطالعه خود دریافتند  همکارانطور مثاال بدری و باه  اسااات.

 یاساااساا یازهایکند، ن تیآموزان حمانشفرهنگ مدرسااه از اسااتقلال دا

 شرفتیپدر جهت بالاتر  یذات زهیحقق کرده و به انگمآنها را  یشناختروان

توان در تبیین این یافته می. (86) کندیمی کمک لیتحصاااو بهزیساااتی 

 و مناسااب را مدرسااه در موجود فرهنگ آموزاندانش چقدر گفت هر

 و عمل آزادی احسااااس اندازه همان به کنند ارزیاابی کننادهراضااای

 واهندخ دیگران با صمیمی و دوساتانه ارتباط و شاایساتگی خودمختاری،

 د،بالا باشاا مدرسااه در قوانین رعایت میزان چقدر هر تردقیق طور به. کرد

 تقابلم اعتماد و احترام با توأم معلمان با و یکدیگر با آموزاندانش رواب 

 مناسبی آموزشی امکانات و هافرصات آموزاندانش و باشاد، همکاری و

 مدرسااه محی  در در نتیجه به همان اندازه آنها باشااند، داشااته اختیار در

(. از 39) داشت خواهند بیشتری شایستگی و عمل، ابتکار آزادی، احساس

 لاقهع برانگیختن موجب تواندیمی شااناختروانیازهای ن ارضااایسااویی 

 را ودخ که یآموزاندانشو  شود یادگیری تکلیف به نسبت آموزاندانش

 فعالیت کرارت برای بیشتری احتمال به دانند،یم شاایساته انجام تکلیفی در

 در ییهایفتکل چنین آنان نظر از و هسااتندقائل  اهمیت تکلیف، آن در

اسی ارضای نیازهای اس بنابراین است؛ سودمند شاایساتگی به نیاز ارضاای

 ود.شیم مشارکت تحصیلی منجر از بالاتری سطوح به یشناختروان

 ی باعث شده است کهاساتفاده از ابزار خودسنج ،در پژوهش حاضار

ن شاااود. همچنیرو با محدودیت روبه ،و اساااتنباط از نتایج یریپاذمیتعم

 آموزان پسر دوره دوم متوسطهجامعه آماری این پژوهش محدود به دانش

کاه در نتیجاه جهات تعمیم نتایج، باید جانب احتیاط را رعایت کرد.  بود

تر های بعدی با تعداد نمونه بیششود که پژوهشپیشنهاد میدر این ارتباط 

. شااودانجام دهی بیشااتر نتایج جهت تعمیمشااهرهای دیگر  دارسو در م

یت، ساااطح جنساااهاای آینده نقش متغیرهایی مانند همچنین در پژوهش

کننده به عنوان متغیر تعدیلها و سن آزمودنی حل سکونت،تحصایلات، م

د در جهت شوبر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می ر پایاندبررسی شود. 

آموزان، باه نقش نیازهای اسااااسااای بهبود مشاااارکات تحصااایلی دانش

 شناختی و فرهنگ مدرسه، توجه شود. روان

میرزایی  ی امیدآقا یپژوهش برگرفته از رساااله دکترا نیا: یتشررکر و قدردان

دکتر  یینمابا راه یدانشگاه علامه طباطبائ شاناسای تربیتیروان در رشاته فندخت

وام و ق ابراهیمی دکتر صغریو مشااورت  پور ساعدی و اساماعیل درتاج فریبرز

 بر آن اجرای مجوز همچنیناساات.  130169/213یدیه أیبا شااماره ت دلاور علی

 نامه شااماره با زیرکوه قائن پرورش و آموزش اداره سااوی از نمونه افراد ویر

اداره ان از مساا ول لهیوساا نیبد .اساات شااده صااادر 82/01/1399 مورخ 42319

 بخش حراساات، معاونت آموزشاای، و مخصااوصاااً کارشااناس وپرورشآموزش

را  وهشپژانجام این با مدارس جهت آموزش و  یهساااته مشااااوره که هماهنگ

و افراد نمونااه کااه در  ،ماادارس انیاامرب ی،از کااادر ادار نیانجاام دادناد و همچن

 .شودیم یتشکر و قدردان ،طرح به ما کمک کردند نیا یاجرا

تعارس منافع را در گزارش  گونه چیه ،مقالهاین  ساااندگانینو منافع: تضرراد

 اند.گزارش نکرده ،پژوهش نیا یهاافتهی
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