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 نتایج 

شاخص هاي توصیفي متغیرها  1در جدول ، یا فرضیه هاي تحقیق قبل از پرداختن به آزمون الگوي ساختاري      

 . شده اندجهت بررسي پراکندگي مناسب و نرمال بودن توزیع داده ها ارائه 

 

 : شاخص هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش1جدول 

 کشیدگي چولگي انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -18/0 -58/0 98/0 27/3 روابط دانش آموزان

 -69/0 -32/0 02/1 06/3 روابط دانش آموزان و معلمان

 56/0 -63/0 68/0 86/3 نیاز به ارتباط

 05/0 -49/0 80/0 44/3 نیاز به شایستگي

 -36/0 -16/0 78/0 96/2 نیاز به خودمختاري

 45/0 -62/0 93/1 66/16 عملکرد تحصیلي

شاخص انحراف  مقادیر چولگي و کشیدگي نشانگر نرمال بودن توزیع داده ها مي باشند. 1جدول  با توجه به

ماتریس  2در جدول . استاندارد براي تمامي متغیر نشان مي دهد که نمرات فاصله بسیار کمي از میانگین دارند

 همبستگي متغیرهاي تحقیق گزارش شده است.

 هش: ماتریس همبستگي متغیرهاي پژو2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

      1 روابط دانش آموزان 1

     1 45/0** روابط دانش آموزان و معلمان 2

    1 12/0* 36/0** نیاز به ارتباط 3

   1 31/0** 31/0** 14/0* نیاز به شایستگي 4

  1 34/0** 19/0** 44/0** 32/0** نیاز به خودمختاري 5

 1 28/0** 36/0** 20/0** 12/0* 09/0 عملکرد تحصیلي 6
*p<0.05, **p<0.01 

روابط دانش آموزان و روابط دانش آموزان و معلمان با  فرهنگ مدرسه یعني، ، رابطه ابعاد2با توجه به جدول 

د. رابطه نیازهاي روانشناختي اساسي یعني، ارتباط، نیاز به ارتباط، شایستگي و خودمختاري معني دار مي باشن
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همچنین رابطه بعد روابط دانش آموزان و  مختاري نیز با عملکرد تحصیلي معني دار مي باشند.شایستگي و خود

 عملکرد تحصیلي معني دار مي باشد.معلمان با 

براي آزمون الگوي نظري پژوهش و برازش آن با داده هاي گردآوري شده، از روش بیشینه احتمال استفاده شد. 

استفاده شد.  و فرضیه هاي تحقیق آزمون الگوي نظريبراي  80/8نسخه  یزرللالزم به ذکر است که از نرم افزار 

 الگوي آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است.  2در شکل 

 
 : الگوي آزمون شده پژوهش2شکل 

درصد از تغییرات  35ابعاد روابط دانش آموزان و روابط دانش آموزان و معلمان در مجموع ، 2با توجه به شکل 

درصد از واریانس نیاز به ارتباط را تبیین مي  25درصد از تغییرات نیاز به شایستگي و  13خودمختاري،  نیاز به

 درصد از تغییرات عملکرد تحصیلي را پیش بیني مي کنند. 15در مجموع  نیز نیازهاي روانشناختي اساسي کنند.

از روشي  گ مدرسه با عملکرد تحصیلياساسي در ارتباط فرهن نیازهاي روانشناختيبراي بررسي نقش واسطه اي 

پیشنهاد نموده اند استفاده شد. براي این امر آنها آزمون همزمان دو مدل را ( 2004) 1که فرازیر، تیکس و بارون

ترسیم مي  عملکرد تحصیليبر  اثرات اصلي که در آن مسیرهایي از فرهنگ مدرسه( مدل 1پیشنهاد مي کنند. 

فرض  عملکرد تحصیليبر  فرهنگ مدرسهاز  مستقیمي ل پژوهش حاضر که هیچ اثر( مدل میانجي یا مد2کنند و 

ر نتیجه نقش میانجي نیازهاي نشده است. اگر تفاوت خي دو مدل اثرات اصلي با مدل میانجي معني دار نباشد د

                                                           
1 . Frazier, Tix and Baroon 
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 با درجه آزادي 25/455تایید مي شود. در پژوهش حاضر شاخص خي دو براي مدل اثرات اصلي  روانشناختي

بدست آمد. در نتیجه در تحقیق حاضر  266با درجه آزادي  36/460و براي مدل میانجي آماره خي دو  264

(11/5   =2Δχ بدست آمد که با توجه به درجه آزادي )نیازهاي معني دار نمي باشد، بنابراین نقش واسطه اي  2

نتایج نیز  3در جدول  تایید مي شود. عملکرد تحصیليو  فرهنگ مدرسهدر ارتباط بین  روانشناختي اساسي

 بررسي فرضیه هاي تحقیق گزارش شده اند.

 

 : نتایج بررسي فرضیه هاي تحقیق3جدول 

 نتیجه β t  p فرضیه

 حمایت شد 05/0 07/2 13/0 عملکرد تحصیلي دارد. بر اثر مثبتنیاز به خودمختاري  -1

 حمایت شد 001/0 97/4 33/0 .نیاز به شایستگي اثر مثبت بر عملکرد تحصیلي دارد -2

 حمایت نشد - 74/0 05/0 نیاز به ارتباط اثر مثبت بر عملکرد تحصیلي دارد. -3

 حمایت شد 01/0 64/2 21/0 رابطه دانش آموزان با یکدیگر اثر مثبت بر نیاز به خودمختاري دارد. -4

 حمایت نشد - 06/0 01/0 .رابطه دانش آموزان با یکدیگر اثر مثبت بر نیاز به شایستگي دارد -5

 حمایت شد 001/0 39/5 57/0 رابطه دانش آموزان با یکدیگر اثر مثبت بر نیاز به ارتباط دارد. -6

 حمایت شد 001/0 32/5 45/0 رابطه دانش آموزان با معلمان اثر مثبت بر نیاز به خودمختاري دارد. -7

 حمایت شد 01/0 99/3 36/0 به شایستگي دارد.رابطه دانش آموزان با معلمان اثر مثبت بر نیاز  -8

 حمایت نشد - -90/1 -16/0 رابطه دانش آموزان با معلمان اثر مثبت بر نیاز به ارتباط دارد. -9

نقش واسطه اي نیازهاي روانشناختي در رابطه فرهنگ مدرسه و  -10

 عملکرد تحصیلي

11/5   =2Δχ d.f= 2 - حمایت شد 

فرضیه هاي یک و دو یعني اثر مثبت نیاز به خودمختاري و شایستگي بر عملکرد تحصیلي  از، 3با توجه به جدول 

یعني اثر مثبت رابطه دانش آموزان با یکدیگر بر نیاز به خودمختاري و ارتباط  6و  4حمایت شد. از فرضیه هاي 

بر نیاز به خودمختاري و  یعني اثر مثبت رابطه دانش آموزان با معلمان 8و  7حمایت شد. همچنین از فرضیه هاي 

مبني بر نقش واسطه اي نیازهاي روانشناختي در ارتباط بین  10عالوه برآن از فرضیه  شایستگي حمایت شد.

یعني اثر نیاز به ارتباط بر عملکرد  3از فرضیه  3نتایج جدول  فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلي نیز حمایت شد.

یعني، اثر روابط دانش آموزان با معلمان  9بر نیاز به شایستگي و فرضیه  یعني، اثر رابطه دانش آموزان 5و فرضیه 

 بر نیاز به ارتباط حمایت نشد.

( 2000) 2فن و همکارانده از شاخص هاي معرفي شده توسط گیبراي بررسي میزان برازش مدل آزمون ش

 3، شاخص نیکویي برازشقابل پذیرش هستند 3که مقادیر کمتر از  X2/d.fاستفاده شد. این شاخص ها شامل 

                                                           
2 . Gefen et al 
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(GFIشاخص برازش تطبیقي ،)4 (CFI که مقادیر بیشتر از )نشانگر برازش مناسب الگوي هستند، شاخص  9/0

( PNFI) 6قابل قبول هستند، شاخص برازش ایجاز 8/0( که مقادیر بیشتر از AGFI) 5نیکویي برازش تعدیل یافته

 7وي هستند و مجذور میانگین مربعات خطاي تقریبنشانگر برازش مناسب الگ 6/0که مقادیر بیشتر از 

(RMSEA که مقادیر کمتر از )شاخص هاي برازش  4نشانگر برازش مناسب الگوي هستند. در جدول  08/0

( مطرح نموده اند، 2000الگوي آزمون شده گزارش شده اند که با توجه به معیارهایي که گیفن و همکاران )

 با داده هاي گردآوري شده دارد.الگوي آزمون شده برازش مناسبي 

 : شاخص هاي برازش الگوي آزمون شده پژوهش4جدول 

X2/d.f. GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 
73/1 90/0 96/0 87/0 81/0 05/0 

 

                                                                                                                                                                                     
3. Goodness of Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 

6.Parsimony Fit Index 

7. Root Mean Square Error of Approximation 


