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شناختی اساسی (خودمختاري،  مدرسه، نیازهاي روان
آموزان  شایستگی و ارتباط) و عملکرد تحصیلی دانش

نفر  420در قالب یک الگوي علّی بود. بدین منظور، 
آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه  از دانش

ي گیر شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه
هاي فرهنگ  نامه اي انتخاب شده و به پرسش خوشه

شناختی اساسی پاسخ دادند.  مدرسه و نیازهاي روان
ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج  براي تحلیل داده

تحلیل نشان داد که الگوي آزمون شده از برازش 
درصد از تغییرات  24مناسبی برخوردار بوده و 

 پنجبه خودمختاري، درصد نیاز  11عملکرد تحصیلی، 
از واریانس  هفت درصددرصد نیاز به شایستگی و 

نیاز به ارتباط را تبیین نمود. نیاز به خودمختاري تاثیر 
آموزان  مثبت و معناداري بر عملکرد تحصیلی دانش

داشت. اثر نیاز به شایستگی بر عملکرد تحصیلی مثبت 
ت و و معنادار بود. همچنین نیاز به ارتباط نیز اثر مثب

معناداري بر عملکرد تحصیلی داشت. اثر فرهنگ 
مدرسه بر نیاز به خودمختاري، شایستگی و ارتباط 

هاي پژوهش  کلی یافته طور مثبت و معنادار بود. به
نشان دادند که هم متغیرهاي فردي مانند نیازهاي 

اي مانند  شناختی اساسی و هم متغیرهاي زمینه روان
بینی عملکرد  یشنقش مهمی در پ ،فرهنگ مدرسه
  آموزان دارند. تحصیلی دانش

فرهنگ مدرسه، عملکرد  واژگان کلیدي:
شناختی اساسی، نظریه  تحصیلی، نیازهاي روان

  آموزان دوره متوسطه. گري، دانش خودتعیین
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  مقدمه
آموزان، یکی از معیارهاي  عملکرد تحصیلی دانش

براي ارزیابی میزان موفقیت یا شکست نظام مهم 
ترین هدف این نظام، باال  آموزشی است. در واقع مهم
آموزان و کاهش میزان  بردن عملکرد تحصیلی دانش

افت تحصیلی آنان است (محمودي و همکاران، 
). منظور از عملکرد تحصیلی موفقیت در 1392

تواند به مهارت پیدا کردن در  تحصیل است که می
ري خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر کا

شود. با توجه به ارتباط عملکرد تحصیلی با پیامدهاي 
هاي  مثبت مرتبط با رشد مانند کاهش بزهکاري، آسیب

هاي  مصرف مواد و افزایش موفقیت روانی و خطر سوء
شغلی، تحصیلی و اجتماعی پرداختن به این متغیر و 

تبط با آن از مورد بررسی قرار دادن متغیرهاي مر
اهمیت فراوانی برخوردار است (لواسانی و همکاران، 

). عملکرد تحصیلی تحت تاثیر ابعاد متعدد 1390
زیستی، روانی و اجتماعی قرار دارد و عوامل متعددي 
مانند، هدف، آمادگی، انگیزش و یادگیري، پیشرفت 

کنند. امروزه  آموزان را تضمین می تحصیلی باالي دانش
اند که چگونه عوامل  ر این امر متمرکز شدهها ب پژوهش

شناختی و انگیزشی به صورت تعاملی و مشترك بر 
آموزان تاثیر  موفقیت، یادگیري و عملکرد دانش

  ). 1393گذارند (قبادي و پیري،  می
در زمینه عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر عملکرد 

 -  ها رویکرد محرك آموزان، تا سال تحصیلی دانش
هاي  ر) بر نظامسازي پاسخگر و کنشگ پاسخ (شرطی
فرما بود. بر اساس این رویکرد، معلمان  آموزشی حکم

آموزان  باید براي اطمینان از وقوع یادگیري در دانش
هاي بیرونی و همچنین از  خود از نظارت و کنترل

هایی که با تشویق یا تنبیه همراه است، استفاده  ارزیابی
شود  دودکننده باعث میکنند. بنابراین، این شرایط مح

که احساس لذت، شوق و عالقه به یادگیري از بین 
رفته و اضطراب، کسالت، خستگی و بیگانگی از 

هاي اخیر  یادگیري جایگزین آن شود. در سال

شناسی انگیزش مطرح  رویکردهاي جدیدي در روان
اند که به رویکردهاي ارگانیزمی معروفند. بر  شده

ها موجوداتی ذاتاً فعال و  اناساس این رویکردها، انس
سازي دانش، آداب و  مند به یادگیري و درونی عالقه

هاي محیط زندگی خود هستند.  رسوم و ارزش
پاسخ که یادگیري  - بنابراین برخالف رویکرد محرك 
شود، در رویکرد  از طریق کنترل بیرونی هدایت می

کنجکاوي  به آموزان دانش فطري هاي گرایش ارگانیزمی،
سب دانش، وظیفه هدایت یادگیري و رشد آنان را و ک

به عهده دارند و براي افزایش یادگیري کافی است 
معلمان شرایط مناسب براي یادگیري فعال را فراهم 

هاي فطري  ). این گرایش2009، 1کنند (نیمیک و ریان
بیان  2گري براي یادگیري به خوبی در نظریه خودتعیین

  شده است. 
 3ري یک نظریه سطح کالنگ نظریه خودتعیین
نظریه تشکیل شده است و هر  است که از پنج خرده
هایی از انگیزش، رفتار،  ها جنبه نظریه کدام از این خرده

کنند.  بهزیستی و سازگاري روانی انسان را تبیین می
پردازد که موجب  طور کلی به عواملی می این نظریه به

شوند.  می ها تسهیل یا بازداري خودشکوفایی در انسان
-گري شامل جهت عناصر اصلی نظریه خودتعیین

، 4شناختی اساسی انگیزشی، نیازهاي روان هاي گیري 
هاي شخصیتی  هاي حامی خودمختاري، ویژگی محیط

و محتواي هدف (اهداف درونی و بیرونی) هستند. 
گري،  هاي مهم نظریه خودتعیین نظریه یکی از خرده

و  5اساسی است (گانلشناختی  نظریه نیازهاي روان
  ).2014همکاران، 

شناختی اساسی، به عنوان انگیزشی  نیازهاي روان
براي کمک به درگیري فعال با محیط، عملکرد سالم 

ها و رشد سالم وجود  شناختی، پرورش مهارت روان

                                                             
1. Niemiec & Ryan 
2. Self determination 
3. Macro - level theory 
4. Basic psychological needs 
5. Gunnell 
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و همکاران،  1دهند (تالی آمده و خود را نشان می
). این نیازها که به صورت فطري در تمامی 2012
، 2نیاز به خودمختاري ها وجود دارند، شامل انسان

، و همکاران 5اوانس( هستند 4و ارتباط 3شایستگی
 و خودپیروي به نیاز خودمختاري، نیاز به .)2013
 تنظیم و نگهداري شروع، در انتخاب احساس داشتن
 که افتد می اتفاق هنگامی خودمختاري. است ها فعالیت
 ها آن یعنی هستند؛ رفتارشان علت کنند احساس افراد

 انتخاب خود فعالیتی را اراده کنند که با احساس می
اساس  و بر قادرند به صورت مطلوب کنند و می

 عبارت شایستگیعمل کنند.  معیارهاي شخصی خود
 کار محیط، به با تعامل در بودن مؤثر به نیاز از است
 يها چالش کردن دنبال ،ها مهارت و استعدادها بردن

 بهینه یا تکالیفی که با سطح توانایی فرد سازگار هستند
 دنبال براي شایستگی. ها آن چالش بر یافتن تسلط و

 الزم تالش دادن خرج به و بهینه يها چالش کردن
 تامین فطري انگیزش ها، آن بر یافتن تسلط براي
 هاي دلبستگی و پیوندها برقراري به نیاز ارتباط. کند می

 مرتبط به میل بیانگر نیاز این و است دیگران با عاطفی
. است صمیمانه روابط در بودن درگیر و عاطفی بودن
 که زمانی زیرا است، مهمی انگیزشی ساختار ،ارتباط
 را برآورده ارتباط به ها آن نیاز افراد، فردي میان روابط
 استرس برابر در نموده، وظیفه انجام بهتر کند، می
 کمتري شناختی روان مشکالت با و شوند می تر مقاوم

   ).1390(لواسانی و همکاران،  شوند مواجه می
شناختی اساسی (خودمختاري،  نیازهاي روان

تواند با عملکرد تحصیلی  شایستگی و ارتباط) می
آموزان ارتباط داشته باشد. مثالً احساس  دانش

خودمختاري در هنگام انجام فعالیت منجر به یک 
شود که مسئولیت  اي می شناختی ویژه حالت روان

هاي کاري نام دارد. این حالت  تجربه شده خروجی
هاي کاري  شود فرد احساس کند خروجی باعث می

                                                             
1. Talley 
2. Autonomy 
3. Competence 
4. Relatedness  
5. Evans 

وسیله  هتحت تاثیر عملکرد خود وي قرار دارند و ب
شناختی  شوند. این حالت روان محیط بیرون کنترل نمی

، 6شود (کوواس نیز منجر به افزایش عملکرد فرد می
ساس شایستگی نیز از طریق تسلط بر ). اح2009
هاي بهینه مانند تکالیف درسی که با سطح  چالش

توانایی و مهارت فرد همخوان هستند، برآورده شده و 
شناختی دیگري به نام روانی توسط  باعث تجربه روان

شود. روانی حالتی از تمرکز است که طی آن  فرد می
ک شود (چی طور کامل جذب یک فعالیت می فرد به

شود که  ). این حالت باعث می1990، 7سنت میهالی
فرد احساس کند آن فعالیت جزئی از وجود وي شده 

هاي درونی وي هدایت  و به وسیله تمایالت و انگیزه
). برآورده شدن 1393شود (احمدي و همکاران،  می

نیاز به ارتباط از طریق مفهوم وابستگی متقابل تکلیف 
دهنده  گذارد. این مفهوم نشان بر عملکرد افراد تاثیر می

م آن درجه وابستگی یک فعالیت به دیگران براي انجا
قدر افراد براي انجام است. براساس این مفهوم هر چ

یک تکلیف وابستگی بیشتري به یکدیگر داشته باشند، 
بیشتر احساس پیوستگی نموده و عملکرد  ها آن

و  8دهند (باچراچ بیشتري را از خود نشان می
هاي انجام شده نیز نشان  ). پژوهش2006همکاران، 

دهند که برآورده شدن این نیازها رابطه مثبت با  می
)، 2007، 9عملکرد ورزشکاران (آمروسه و باچر

و  2011و همکاران،  10آموزان (آري پاتام مانیل دانش
)، 2009)، کارمندان (کوواس، 2007، 11هانزه و برگر

و لواسانی و همکاران،  2010، 12دانشجویان (مارشیک
) دارد. 1393) و معلمان (احمدي و همکاران، 1390

 شناختی اساسی با اما در ایران رابطه نیازهاي روان
آموزان معلوم نیست و لزوم  عملکرد تحصیلی دانش

   شود. انجام پژوهش در این زمینه احساس می

                                                             
6. Kuvaas 
7. Csikszentmihalyi  
8. Bachrach 
9. Amorose & Butcher 
10. Areepattamannil 
11. Hanze & Berger 
12  . Marshik 
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اجتماعی  محیطگري،  نظریه خودتعیین اساس بر
شناختی اساسی  شدن نیازهاي روانبرآورده بر میزان 
 گذارد شایستگی و ارتباط تاثیر می خودمختاري، یعنی
). صادقی و همکاران 2011و همکاران،  1(کاتز

هاي اجتماعی تاثیرگذار بر نیازهاي  )، محیط2013(
هاي مستقیم  شناختی اساسی را به دو دسته محیط روان

 هاي غیر مانند رفتار معلم در کالس درس و محیط
مستقیم مانند فرهنگ یک سازمان یا مدرسه تقسیم 

کنند. بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه اثر  می
هاي اجتماعی بر برآورده شدن نیازهاي  محیط
شناختی اساسی در سطح مستقیم بودند. مانند  روان

پور و  )؛ قلی1387اي و همکاران ( تحقیقات اژه
). در 2011) و کاتز و همکاران (1391همکاران (

سطح غیر مستقیم نیز تحقیقات معدودي همچون 
) و صادقی و 1391هاي قالوندي و همکاران ( پژوهش

) در زمینه تاثیر فرهنگ مدرسه بر 2013همکاران (
آموزان و  شناختی دانش برآورده شدن نیازهاي روان

ها،  معلمان قابل ذکر هستند. البته در این پژوهش
صورت کلی در نظر  هشناختی اساسی ب نیازهاي روان
اند و مشخص نیست که فرهنگ مدرسه چه  گرفته شده

تاثیري بر نیاز به خودمختاري، شایستگی و ارتباط 
دارد. بنابراین با توجه به محدود بودن تحقیقات در 

هاي بیشتر احساس  این زمینه، لزوم انجام پژوهش
  شود. می

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

). ویژگی اساسی فرهنگ، 2013(صادقی و همکاران، 
که در مقابل  طوري پایداري بسیار باالي آن است؛ به

درت تاثیرات وارده از محیط بسیار مقاوم بوده و به ن
شود فرهنگ اثر  یابد. این ویژگی باعث می تغییر می

هاي  دار و تا حدي یکسان بر گروه نیرومند، دامنه
آموزان که به یک مدرسه وارد  مختلفی از دانش

                                                             
1. Katz 

). 2010و همکاران،  2شوند، بگذارد (هافستد می
)، فرهنگ مدرسه را به چهار 1997( 3الساندرو و ساد
، به 4ل، انتظارات هنجارياند. بعد او بعد تقسیم نموده

همخوانی قوانین و مقررات مدرسه با انتظارات 
آموزان  آموزان اشاره دارد. بعد دوم، روابط دانش دانش

آموزان با  و معلمان، به کیفیت و نحوه تعامالت دانش
آموزان، به  معلمان اشاره دارد. بعد سوم، روابط دانش

کند و  میآموزان با یکدیگر اشاره  نحوه ارتباط دانش
که به چگونگی ارائه  5هاي آموزشی بعد چهارم فرصت

  ها و امکانات آموزشی در مدرسه اشاره دارد. فرصت
تواند با نیاز به خودمختاري،  فرهنگ مدرسه می

آموزان رابطه داشته باشد.  شایستگی و ارتباط دانش
مثالً براي اینکه نیاز به خودمختاري برآورده شود، 

آموزان آزادي عمل و فرصت  محیط باید به دانش
انتخاب دهد. همچنین براي کنترل اجتماعی هم باید 

). در 2009، 6دلیلی منطقی وجود داشته باشد (ریو
حاکم است،  ها آنمدارسی که فرهنگ مثبتی بر 

آموزان و معلمان به راحتی و آزادانه در مورد  دانش
کنند، معلمان به  مسائل و مشکالت مدرسه صحبت می

موزان فرصت اظهار نظر در مورد قوانین و آ دانش
دهند و بعضی از قوانین مدرسه  قواعد مدرسه را می

شوند  آموزان وضع می گیري از معلمان و دانش با راي
شود که  ). این امر باعث می1997(الساندرو و ساد، 

آموزان در آن مدارس احساس آزادي عمل نموده  دانش
ه شود. در مورد نیاز و نیاز به خودمختاري آنان برآورد

باعث برآورده  7به شایستگی، پسخوراند مثبت عملکرد
). وقتی سطح 2009شود (ریو،  شدن این نیاز می
آموزان آموزش  اي باال باشد، دانش فرهنگ مدرسه

 گیرند. خوبی دریافت کرده و مطالب مفیدي یاد می
پذیر بوده و از دیگران  آموزند که مسئولیت می ها آن

                                                             
2. Hofstede 
3. Alessandro & Sadh 
4. Normative expectations  
5. Educational opportunities  
6. Reeve 
7. Positive performance Feedback 
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آموزان فرصت  ند. در این مدارس به دانشمراقبت کن
شود.  تفکر در مورد مسائل دنیاي واقعی داده می

در مدرسه امکانات و فرصت رسیدن  ها آنهمچنین 
اي خوب و دلخواه را دارند (الساندرو و ساد،  به آینده

آموزان  شوند که دانش ها باعث می ). این ویژگی1997
برسند که در  احساس شایستگی نموده و به این باور

کنند (قالوندي و  مدرسه هر روز پیشرفت می
). نیاز به ارتباط نیز از طریق درگیر 1392همکاران، 

شدن در روابط صمیمانه و امن با دیگران برآورده 
). در مدارسی که 1390شود (لواسانی و همکاران،  می

آموزان به  باالست، دانش ها آنسطح فرهنگ در 
کنند.  و به هم کمک مییکدیگر احترام گذاشته 

آموزان و معلمان به یکدیگر اعتماد داشته و رفتار  دانش
). 1997اي با همدیگر دارند (الساندرو و ساد،  دوستانه

بر مدرسه  مبنابراین این جو دوستانه و صمیمانه حاک
شود. بنابراین با  باعث برآورده شدن نیاز به ارتباط می
ف پژوهش حاضر توجه به مطالبی که بیان گردید، هد

شناختی  بررسی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهاي روان
آموزان در قالب یک  اساسی و عملکرد تحصیلی دانش

الگوي علّی است. در شکل یک الگوي نظري پژوهش 
نمایش داده شده است. الزم به ذکر است که براي 

گري و  طراحی این الگو از نظریه خودتعیین
) و قالوندي 1390ن (هاي لواسانی و همکارا پژوهش

  ) استفاده شده است.1392و همکاران (
 ها مواد و روش

هاي همبستگی با  پژوهش حاضر از نوع پژوهش
باشد. جامعه آماري  می استفاده از روش تحلیل مسیر
آموزان پسر پایه چهارم  پژوهش حاضر تمامی دانش

دانشگاهی) شاغل به تحصیل در سال  دبیرستان (پیش
شهرستان ارومیه بودند. تعداد کل  92- 91تحصیلی 
باشد. با استفاده از  نفر می 1460آموزان  این دانش
نفر به  420اي،  اي چندمرحله گیري خوشه روش نمونه
این گیري به  مونه پژوهش انتخاب شدند. نمونهعنوان ن

صورت انجام گرفت که ابتدا به صورت تصادفی یکی 

از نواحی آموزش و پرورش انتخاب شد. در مرحله 
بعد چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید و 
در نهایت از هر مدرسه نیز چند کالس به صورت 

وزانی آم نامه بین دانش تصادفی انتخاب شده و پرسش
  که مایل به مشارکت بودند پخش گردید.

  
  الگوي نظري پژوهش .1شکل 
شناختی اساسی از  گیري نیازهاي روان براي اندازه

) 2012، (1شناختی اساسی کاریرا مقیاس نیازهاي روان
گویه تشکیل شده است  12استفاده شد. این مقیاس از 

که سه نیاز خودمختاري، شایستگی و ارتباط را 
ي ا درجهها بر اساس طیف لیکرت پنج  سنجد. گویه می
تنظیم » پنج«درست  کامالًتا » یک«غلط  کامالًاز 
) در پژوهش خود ضریب آلفاي 2012. کاریرا (اند شده

، شایستگی 80/0خودمختاري این مقیاس را براي 
گزارش نموده است. در این  78/0و ارتباط  79/0

مطالعه ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب براي 
 76/0و  79/0، 83/0خودمختاري، شایستگی و ارتباط، 

باشد.  دست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار می به
از روش  ،نامه براي بررسی روایی سازه این پرسش

هاي  لی تاییدي استفاده شد که شاخصتحلیل عام
 ،GFI، 0.90=AGFI، 0.97=CFI=0.92برازش 

0.04=RMSEA) ،248.07=X2 ،149=df ،0.001<p( 
  نشانگر برازش مناسب این مقیاس است.

آموزان از فرهنگ  براي سنجش ادراك دانش
نامه فرهنگ مدرسه (الساندرو و ساد،  مدرسه از پرسش

گویه تشکیل  25مقیاس از ) استفاده شد. این 1997
آموزان، روابط  عد روابط دانششده است و چهار ب

آموزان و معلمان، انتظارات هنجاري و  دانش

                                                             
1. Carreira 

 نیاز به خودمختاري

 شایستگینیاز به 

 ارتباطنیاز به 

 فرهنگ مدرسه عملکرد تحصیلی
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سنجد. قالوندي و  هاي آموزشی را می فرصت
) در تحقیق خود ضریب پایایی این 1391همکاران (

، 78/0آموزان  مقیاس را به ترتیب براي روابط دانش
، انتظارات هنجاري 83/0معلمان  آموزان و روابط دانش

اند.  گزارش نموده 86/0هاي آموزشی  و فرصت 84/0
در تحقیق حاضر نیز، ضریب آلفا براي بعد روابط 

آموزان و معلمان  ، روابط دانش78/0آموزان  دانش

هاي آموزشی  و فرصت 85/0، انتظارات هنجاري 83/0
دست آمد. براي بررسی روایی سازه این  هب 86/0

نامه از روش تحلیل عاملی تاییدي استفاده شد  پرسش
، GFI ،0.85=AGFI=0.90هاي برازش  که شاخص

0.97=CFI ،0.06 =RMSEA) ،251.78=X2 ،203=df ،
0.001<p( نامه است.  نشانگر روایی مناسب این پرسش  

نامه نیز  هاي این پرسش الزم به ذکر است که گویه
مرتب شده بودند. اي  درجه پنجبر اساس طیف لیکرت 
گیري عملکرد تحصیلی  همچنین براي اندازه

آموزان، از معدل آنان در تمامی دروس استفاده  دانش
  شد.

 ها اطالعات و داده
قبل از پرداختن به آزمون الگوي ساختاري یا  
متغیري و  هاي تحقیق، بررسی نرمال بودن تک فرضیه

 یکها ضروري است. در جدول  چندمتغیري داده

هاي توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی  شاخص
اند. براي  ها ارائه شده مناسب و نرمال بودن توزیع داده
) 2011( 1متغیري، کالین بررسی نرمال بودن تک

کند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی  پیشنهاد می
بیشتر باشد. با توجه  10و  3متغیرها به ترتیب نباید از 

قدر مطلق چولگی و کشیدگی  یکبه جدول شماره 
فرض  باشد. بنابراین پیش می 1تمامی متغیرها کمتر از 

متغیري برقرار است. براي بررسی  نرمال بودن تک
یره از ضریب کشیدگی استاندارد نرمال بودن چندمتغ

استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر  2شده مردیا
باشد که از  می 35دست آمد که کمتر عدد  به 24/4

محاسبه شده است. در این  p(p+2)طریق فرمول 
مساوي است با تعداد متغیرهاي مشاهده  pفرمول 

باشد (احمدي و  می پنجشده که در این پژوهش 
ماتریس همبستگی  دو). در جدول 1393همکاران، 

متغیرهاي تحقیق گزارش شده است. با توجه به این 
جدول، رابطه فرهنگ مدرسه با نیاز به خودمختاري 

) در سطح 27/0) و ارتباط (21/0)، شایستگی (34/0(
باشد. رابطه نیاز به  مثبت و معنادار می 01/0

) و ارتباط 44/0)، شایستگی (45/0خودمختاري (

                                                             
1. Kline 
2. Mardia’s normalized multivariate kurtosis 

value 

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول 
  5  4  3  2  1  متغیر  شماره

          1  فرهنگ مدرسه  1
        1  34/0**  نیاز به خودمختاري  2
      1  38/0**  21/0**  نیاز به شایستگی  3
    1  29/0**  20/0**  27/0**  نیاز به ارتباط  4
  1  26/0**  44/0**  45/0**  13/0**  عملکرد تحصیلی  5

*p<0.05, **p<0.01  

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص .1جدول 

  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
  42/0  -68/0  88/1  83/16  عملکرد تحصیلی

  -36/0  -16/0  78/0  96/2  خودمختارينیاز به 
  05/0  -49/0  80/0  44/3  نیاز به شایستگی
  56/0  -63/0  68/0  86/3  نیاز به ارتباط
  -08/0  -32/0  76/0  19/3  فرهنگ مدرسه
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 01/0) با عملکرد تحصیلی مثبت و در سطح 26/0(
باشد. آزمون الگوي نظري پژوهش و  معنادار می
  روش بیشینه  با شده، گردآوري هاي داده آن با برازش

 16افزار ایموس نسخه  احتمال و با استفاده از نرم
الگوي آزمون شده پژوهش  دوانجام شد. در شکل 

نیز اثرات  سهدر جدول  حاضر ارائه شده است.
مستقیم، کل و واریانس تبیین شده  مستقیم، غیر

متغیرها گزارش شده است. با توجه به این جدول اثر 
مستقیم نیاز به خودمختاري بر عملکرد تحصیلی 

باشد. اثر  معنادار می 001/0) مثبت و در سطح 33/0(
) نیز 30/0مستقیم نیاز به شایستگی بر این متغیر (

باشد. همچنین اثر  معنادار می 001/0مثبت و در سطح 
) 12/0مستقیم نیاز به ارتباط بر عملکرد تحصیلی (

باشد. نیازهاي  معنادار می 01/0مثبت و در سطح 
درصد از تغییرات  24شناختی در مجموع  روان

  کنند. آموزان را تبیین می عملکرد تحصیلی دانش
   

  
  الگوي آزمون شده پژوهش .2شکل 

همچنین اثر مستقیم فرهنگ مدرسه بر نیاز به 
) و ارتباط 21/0)، شایستگی (34/0خودمختاري (

باشد.  معنادار می 001/0) مثبت و در سطح 27/0(
درصد از تغییرات نیاز به  11فرهنگ مدرسه 

درصد از  هفتدرصد شایستگی و  پنجخودمختاري، 
  کند. واریانس نیاز به ارتباط را تبیین می

براي بررسی میزان برازش مدل آزمون شده از 
) 2011هاي معرفی شده توسط کالین ( شاخص

که مقادیر  X2/dfها شامل  ن شاخصاستفاده شد. ای

قابل پذیرش هستند، شاخص نیکویی  سهکمتر از 
) که CFI( 2)، شاخص برازش تطبیقیGFI( 1برازش

نشانگر برازش مناسب الگوي  9/0مقادیر بیشتر از 
) AGFI( 3یافته هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل

قابل قبول هستند، شاخص  8/0که مقادیر بیشتر از 
 6/0) که مقادیر بیشتر از PNFI( 4ایجازبرازش 

نشانگر برازش مناسب الگوي هستند و مجذور 
) که RMSEA( 5میانگین مربعات خطاي تقریب

نشانگر برازش مناسب الگوي  08/0مقادیر کمتر از 
هاي برازش الگوي  شاخص چهارهستند. در جدول 

اند که با توجه به معیارهاي  آزمون شده گزارش شده
الگوي آزمون شده برازش مناسبی با  مطرح شده،

  هاي گردآوري شده دارد. 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 

 مستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها اثرات مستقیم، غیر .3جدول 
  R2  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  اثر

  24/0        از به روي عملکرد تحصیلی
    33/0***  -  33/0***  نیاز به خودمختاري
    30/0***  -  30/0***  نیاز به شایستگی
    12/0**  -  12/0**  نیاز به ارتباط
    21/0**  21/0**  -  فرهنگ مدرسه

  11/0        به روي نیاز به خودمختاري از
    34/0***  -  34/0***  فرهنگ مدرسه

  05/0        به روي نیاز به شایستگی از
    21/0***  -  21/0***  فرهنگ مدرسه

  07/0        به روي نیاز به ارتباط از
    27/0***  -  27/0***  فرهنگ مدرسه

P 05/0< *, P 01/0< **, P 001/0< *** 

 نیاز به خودمختاري
11/0=R2 

 نیاز به شایستگی
05/0=R2 

 نیاز به ارتباط
07/0=R2 

 عملکرد تحصیلی
24/0=R2 فرهنگ مدرسه 

***33/0 
***34/0 ***21/0 

***27/0 

***30/0 

**12/0 
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 گیري و بحث  نتیجه
بررسی رابطه فرهنگ  ،هدف پژوهش حاضر
شناختی اساسی و عملکرد  مدرسه با نیازهاي روان

آموزان به روش تحلیل مسیر بود. نتایج  تحصیلی دانش
هاي  پژوهش نشان داد که الگوي پیشنهادي با داده

گردآوري شده برازش مناسبی دارد. همچنین، نتایج 
شناختی اساسی  این پژوهش نشان داد که نیازهاي روان

از تغییرات عملکرد تحصیلی را تبیین  درصد 24
درصد از واریانس نیاز  11کنند. فرهنگ مدرسه نیز  می

 هفتدرصد نیاز به شایستگی و  پنجبه خودمختاري، 
 کند. از واریانس نیاز به ارتباط را تبیین می درصد
به  پژوهش حاضر نشان دادند که نیازهاي  یافته

ت و اثر مثب ،خودمختاري، شایستگی و ارتباط
د. این آموزان دار ر عملکرد تحصیلی دانشمعناداري ب

یافته با نتایج تحقیقات آري پاتام مانیل و همکاران 
)، آمروسه 2009)، کوواس (2010)، مارشیک (2011(

)، احمدي و 2007)، هانزه و برگر (2007و باچر (
) 1390) و لواسانی و همکاران (1393همکاران (
مختاري، نیاز به داشتن باشد. نیاز به خود همسو می

ها  احساس انتخاب در شروع، کنترل و هدایت فعالیت
افتد که افراد  است. خودمختاري هنگامی اتفاق می

احساس کنند رفتار نتیجه عملکرد خودشان است؛ 
هایشان  احساس اراده مطمئن در انتخاب ها آنیعنی 

دارند و قادر به عملکرد مطلوب هستند (لواسانی و 
آموزي در  ). بنابراین وقتی دانش1390همکاران، 

هاي مطالعه و انجام تکالیف درسی  انتخاب روش
شود  کند، این امر باعث می احساس خودمختاري می

وي مسئولیت نتایج عملکرد خود را بر عهده بگیرد و 
در نتیجه عملکرد تحصلی وي افزایش یابد. شایستگی 
ل با نیز عبارت است از نیاز به موثر بودن در تعام
ها و  محیط که بیانگر میل به کار بردن استعداد

هاي  ها و در انجام این کار، دنبال کردن چالش مهارت

). در 2009است (ریو،  ها آنبهینه و تسلط یافتن بر 
محیط مدرسه وقتی درس خواندن با سطح توانایی 

آموز  یعنی مطالعه براي دانش ،آموز همسو است دانش
در عین حال هماهنگ با برانگیز و  تجربه چالش

هاي وي است، این امر باعث  ها و قابلیت توانایی
آموز احساس شایستگی و موثر بودن  شود دانش می

نموده و در کارش غرق (تجربه روانی) شود. تجربه 
شود. زیرا فرد  روانی نیز باعث افزایش عملکرد می

غرق در مطالعه شده و گذشت زمان هنگام مطالعه 
شود. همچنین ارتباط نیز نیاز به  نی میمع براي وي بی

هاي عاطفی با دیگران  برقراري پیوندها و دلبستگی
 ها آناست و زمانی که روابط میان فردي افراد از نیاز 

کند، بهتر انجام وظیفه نمایند  به ارتباط حمایت می
آموزان زمانی که احساس  ). در واقع دانش2009(ریو، 

گذارند و  ها احترام می ه آنکنند سایر افراد در مدرسه ب
ها کمک  به آندر صورت بروز مسائل و مشکالت 

تري درس خوانده و عملکرد  ، با خیال راحتکنند می
دهند (احمدي و  تحصیلی بیشتري را از خود نشان می

   ).1393همکاران، 
نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که فرهنگ مدرسه 

شناختی اساسی  اثر مثبت و معناداري بر نیازهاي روان
(خودمختاري، شایستگی و ارتباط) دارد. این یافته با 

) و 1391نتایج تحقیقات قالوندي و همکاران (
- مطابق با نظریه خودتعیینباشد.  ) همسو می1392(
بر  (کالس درس یا مدرسه) گري، بافت اجتماعی 

تاثیر  شناختی اساسی نیازهاي روانبرآورده شدن 
هایی که این  محیط ).2009، 1گذارد (پلتیر و شارپ می

هایی چون  داراي ویژگی ،سازند نیازها را برآورده می
گیري و  ) تشویق تصمیم2) تاکید بر عقیده فرد، 1

) ارائه دلیل منطقی براي کنترل 3ابتکار عمل، 
کننده  کنترل ) استفاده از روش ارتباطی غیر4اجتماعی، 

                                                             
1. Pelletier & Sharp 

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

47/0  4  54/3  89/0  99/0  99/0  98/0  82/0  01/0  
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(ریو، و ارائه بازخورد مثبت به عملکرد فرد هستند 
). در محیط مدرسه نیز وقتی بر آزادي عمل و 2009

آموزان تاکید شود، قوانین مدرسه با نظر  عقیده دانش
آموزان تدوین شده و دلیل وجود این قوانین  دانش

براي آنان تبیین شود، روابط بین معلمان و 
آموزان همراه با احترام متقابل بوده و  دانش
وزان مورد تشویق آم ترین عملکرد مثبت دانش کوچک

آموزان  قرار گیرد، در نتیجه محیط مدرسه براي دانش
بخش شده و آنان احساس خودمختاري،  لذت

کنند.  میشایستگی و داشتن روابط صمیمانه با دیگران 
هاي پژوهش از ساختار نظریه  طور کلی یافته به

دهند که  کنند و نشان می گري حمایت می خودتعیین
هاي  مدرسه عالوه بر محیطوجود حمایت در محیط 

تواند اثر نیرومندي بر  تر مانند کالس، می کوچک
شناختی اساسی  برآورده شدن نیازهاي روان

دن نتایج کربراي کاربردي  آموزان داشته باشد. دانش
شود مدیران اقداماتی از قبیل  تحقیق، پیشنهاد می

آموزان، تاکید کمتر بر  تقویت همکاري بین دانش

به د فضایی براي اظهارنظرات سازنده رقابت، ایجا
آموزان و تقویت اعتماد بین  معلمان و دانش وسیله 

آموزان را در مدرسه انجام  خود و سایر معلمان و دانش
توان  هاي پژوهش حاضر می دهند. در مورد محدودیت

نمونه مورد بررسی تحقیق حاضر گفت که 
دانشگاهی شهرستان ارومیه  آموزان دوره پیش دانش

ها یا  آموزان دوره ها به دانش یافته بودند. بنابراین تعمیم
شهرهاي دیگر با محدودیت مواجه است و الزم است 

هاي دیگر نیز انجام پذیرد. همچنین  تحقیقات با نمونه
باشد. هر  این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی می
توان براساس  چند در تحقیقات همبستگی نیز می

و معلول سخن گفت اما براي نظریه در مورد علت 
بررسی واقعی تاثیر متغیر مستقل بر وابسته، به 

). 1387هاي آزمایشی نیازمند هستیم (هومن،  پژوهش
اي به  هاي مداخله توان با استفاده از روش مثال می

هاي مدیریتی مدیران مدارس، در  بررسی تاثیر سبک
شناختی  تغییر فرهنگ مدرسه و نیازهاي روان

  زان و یا معلمان پرداخت.آمو دانش
  منابع 

بگلو، جواد؛ معصومی،  احمدي، مالک؛ امانی ساري
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