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 چکیده

زان در آموهای روانسنجی مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانشبررسی ویژگی، ضرهدف پژوهش حا

ماری آی امعهجبود.  پیمایشیآموزان ایرانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع ای از دانشمدرسه در نمونه

تحصیلی در سال( آباد )استان اردبیلم شهر پارسی دو  ی متوسطهآموزان مدارس دورهپژوهش را تمامی دانش

 323، ایگیری تصادفی خوشهه از روش نمونهکه از میان آنها با استفاد، دادندتشکیل می 96-1395

لیل بود. برای آموز قابل تحدانش 303ی پرسشنامه، آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایتدانش

کوتاه مقیاس فرم و( 2014) آموزان در مدرسهها از مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانشآوری دادهجمع

ر عامل کل ی بعالوه ، استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی (2014)بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه 

ی مقیاس ی را براارتباط و شایستگ، سه عامل استقالل، آموزان در مدرسهنیازهای بنیادین روانشناختی دانش

یادین های بنمقیاس نیاز همزمانآموزان در مدرسه تایید کرد. روایی اختی دانشنیازهای بنیادین روانشن

تاه ا فرم کوهای آن بمقیاسی ضرایب همبستگی خردهآموزان در مدرسه از طریق محاسبهروانشناختی دانش

ین بد که مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه بررسی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان دا

-ردهسه با دو خآموزان در مدرهای نیازهای بنیادین روانشناختی دانشمقیاسدر خرده آموزاندانشی نمره

 درسه(مقیاس فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه )رضایت از مدرسه و عاطفه در م

 موزان درآانشنشناختی دهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همسانی درونی مقیاس نیازهای بنیادین روا

یید قرار مورد تا 82/0تا  70/0مدرسه بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی 

ر یج دو بااس نتاآموزان در مدرسه براسگرفت. پایایی بازآزمایی مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانش

ی بنیادین مقیاس نیازها کلی برای نمره 78/0تا  68/0اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب همبستگی 

ین اهای فتهراساس یاب، مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، مقیاس آنو خرده آموزان در مدرسهروانشناختی دانش

ش رای سنجبآموزان در مدرسه توان نتیجه گرفت که مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانشمی پژوهش

 آموزان ایرانی از روایی و پایایی کافی برخوردار است.های دانشنهاین سازه در نمو

 شایستگی ،ارتباط، استقالل، آموزان در مدرسهدانش مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1-1

هوشی و سنی ، اقتصادی، آموزان در سطوح متعدد اجتماعیای اجتماعی است که دانشمدرسه موسسه

آموزان و افراد برخورد کرده و ضمن هماهنگی خود را به سالح علم مجهز نموده و در این با دیگر دانش

ایجاد ، (. درگیر کردن1387، آموزند )البرزیتکامل را نیز به تدریج می برای ت الزمآنها صفا، مسیر

های یادگیری یکی از چالش انگیزترین تکالیفی است که آموزان در فعالیتتعهد و برانگیختن دانش

ای (. یکی از رویکرده2010، 1لیم و اورتیگا، مک اینرنی، والدین و معلمان با آن سروکار دارند )لی

او را برای درگیری فعال با محیط ، های فطری در وجود انسانویژگی، انگیزشی که بر این باور است

کند ها و آداب و رسوم فرهنگی جامعه خود آماده میاجتماعی و فیزیکی و همچنین کسب ارزش

 کیبه عنوان  گریدتعیینخو یهینظر(. 1985، 3است )دسی و رایان 2گریی خودتعییننظریه

از  هاییجنبه هاشده است و هر کدام از آن لیکوچک تشک یهیاز پنج نظر سطح کالن یهینظر

 یبه عوامل یبه طور کل هینظر نیکنند. ایم نییانسان را تب یروان یو سازگار یستیرفتار و بهز، زشیانگ

. عناصر کنندیم لیتسه ای بازداری را هادر انسان 4ییمربوط به خودشکوفا یندهاآیکه فر پردازدیم

 نیادیبن یازهایاز ن ایو مجموعه یو درون یرونیب زشیانواع انگ گرینییخودتع یهینظر یاصل

 یهینظر، هاهیخرده نظر نیاز ا یکیهستند. ، باشندیم هازشینوع انگ نیا یربنایکه ز 5یروانشناخت

 نیادیبن یازهاین (.2014 ،7و زومبو لسونیو، مک، کراکر، )گونل است 6یروانشناخت نیادیبن یازهاین

، یعملکرد سالم روانشناخت، طیفعال با مح یریکمک به درگ یبرا یزشیبه عنوان انگ، یروانشناخت

و  کسیمول، شگل، کوکام، ی)تالدهند می نشان را خود و آمده بوجود سالم رشد و هاپرورش مهارت

                                                 
1. Lee, McInerney, Liem & Ortiga 

2. self-determination theory  
3. Deci & Ryan  
4. self-actualization  
5. basic psychological needs 
6. basic psychological needs Theory 

7. Gunnell, Crocker, Mack, Wilson & Zumbo 
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به  ازنی: از اندو عبارت نددار وجود اهانسان یدر تمام یبه صورت فطر ازهاین نی(. ا2012، 1بتنکورت

 لیبه دال نیادیبن یازهاین (.2013، 5ودسونیمک فرسون و د، )اوانس 4و ارتباط 3یستگیشا، 2استقالل

آنها بر رفتار و  سیاز جمله ثبـات و اسـتحکام آنهـا در طـول زمـان؛ تـأثیرات عمیـق و اسا، مختلف

احـل رشـد و تحـول؛ و روی هم رفته پیامدهای مثبت و کننـده آنهـا در مرشخصیت؛ نقش تعیـین

رکز توجه م و دارند ویژه اهمیت و جایگـاه، شخصـیبـین و شخصـیدرون هایمنفی آنها در زمینه

 و دسـی)اند داشته قرار روانشناختی محـور نیـاز هـایپژوهشگران و محور اصـلی مباحـث نظریـه

 (.2000، رایـان

نتایج  وصیلی یین گری برآورده شدن نیازهای بنیادین روانشناختی با درگیری تحمطابق نظریه خودتع

ر یلی و دف تحصیادگیری بهتر مرتبط است اما عدم برآورده شدن این نیازها با عدم درگیری در تکالی

 نیازها دن اینتر مرتبط است. هنگامیکه ساختار کالسی از برآورده شنتیجه با نتایج یادگیری ضعیف

انگیزش  وگری کرده دانشجویان احساس خودتعیین، کنندارتباط و شایستگی( حمایت می، قالل)است

نگیزش رده و اآنها احساس کنترل ک، اما هنگامیکه این نیازها برآورده نشوند، درونی خواهند داشت

 تکالیف لذت و پایداری بیشتر در، تالش، بیرونی خواهند داشت. انگیزش درونی نیز با درگیری

فت د پیشرآموزانی که نیازهای روانشناختی آنها برآورده شوحصیلی مرتبط است در نتیجه دانشت

 این پژوهش با .(1390، زادهیو عل یامان، آذر یخضر، یلواسان یغالمعل) تحصیلی باالتر خواهند داشت

 هسمدر در آموزاندانش یانشناخترو نیادیبن یازهاین اسیسنجی مقهای روانویژگی یبررسهدف 

 صورت گرفت.

                                                 
8. Talley, Kocum, Schlegel, Molix & Bettencourt 

2. autonomy 

3. competence 

4. relatedness 

5. Evans, McPherson & Davidson 
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 لهأبیان مس -1-2

ای به تحلیل و شناسایی علل و دالیل رفتارها ( به طور ویژه2000، ی خودتعیینی )دسی و ریاننظریه

پردازد. این نظریه بر این می، شودهیجانات و شناختی که موجب آن رفتار می، اهداف، نیات در قالب

ی درونی و اساسی از نیازهای روانشناختی م او لیهفرض استوار است که ارگانیسم زنده دارای یک نظا

شوند؛ تا آنجا که به صورت تر میپیچیده، باشد که در طول رشد و تعامل بیشتر ارگانیسم با محیطمی

(. انواع نیازهای بنیادین روانشناختی 2000، آیند )دسی و ریانتری از رفتار در میهای پیچیدهنظام

نیاز به "به عنوان ادراک خود به عنوان منبع رفتارهای خویش و  "تقاللنیاز به اس"اند از عبارت

ها و داشتن احساس عدم اجبار یا مهار شدن در و آغازگر بودن در انجام فعالیت "ی انتخابتجربه

ی نیاز به منعکس کننده "شایستگی"(. نیاز به 2009، 1شود )نیمیک و ریاناعمال فرد تعریف می

، های خویشکسب فرصت برای تمرین و ابراز توانایی، تعامالت با محیط اجتماعیموثر بودن فرد در 

-باشد )ایباراتوانایی دسترسی به پیامدهای مطلوب و احساس قابلیت تاثیرگذاری و تسلط بر محیط می

شامل نیاز به داشتن روابط مثبت و حس تعلق به گروه یا  "ارتباط"(. نیاز به 2011، رویالرد و کوییپر

( و همچنین احساس پذیرفته شدن از سوی افرادی که 2000، کوچمن و دسی، ریان، معه )الگاردیاجا

از  یکی یدهندهنشان لیتحص نکهیبا توجه به اباشد. ( می2005، عالئق مشترکی با فرد دارند )کراپ

ان نش گریی خودتعییننظریه براساس چارچوب هاپژوهش، نوجوانان است یمهم زندگ یهانهیزم

 یلیتحص یهاتیو فعال شرفتیو ارتباط به صورت مستقل بر پ یلیدو استقالل تحص دهد که هریم

ساخته  یگوناگون یهاابزار یروانشناخت نیادیبن یازهایسنجش ن یبرا .(2000، )دسی کندیکمک م

 یریگاندازه ی( برا2003) 3هینتوسط گ 2یعموم روانشناختی نیادیبن یازهاین اسیشده از جمله: مق

 نیادیبن یهاازیسنجش ن یدر کار برا نیادیبن یازهاین یارضا اسیمق، یبه صورت کل نیادیبن یازهاین

                                                 
1. Niemiec & Ryan  
2. basic psychological needs in general scale 

3. Gagné  
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آموزان از دانش یتمندیرضا یبررس یبرا یابزار، حال نیبا ا (.2012، و همکاران 1نیبر(کار  طیدر مح

. ستیدر دسترس ن یاختروانشن نیادیبن یازهاین یهیاز نظر یرویدر مدرسه به پ نیادیبن یازهاین

را با  3در مدرسه آموزانی دانشناختروانش نیادیبن یازهاین اسیمق، (2014) 2هوبنر و هان، انیت

 4زشکاران در ورزشرو نیادیبن یازهایدر کار و برآورد ن نیادیبن یازهاین یارضا یهااسیاقتباس از مق

 یهیبا توجه به نظر کردند. نیرسه تدوآموزان در مددانش تیروانشناخ نیادیبن یازهایسنجش ن یبرا

آموزان نوجوان در دانش یبرا یروانشناخت یاساس ازیدر مدرسه سه ن یروانشناخت نیادیبن یازهاین

رفتارشان  دییاز ارزش و تا یحس یتجربه یآموزان برادانش لیم)به استقالل  ازین مدرسه وجود دارد:

شامل حس ارتباط با ، تجربه حس تعلق به مدرسه یزان براآمودانش لیم ) رتباطبه ا ازی. ن(در مدرسه

مدرسه  طیفعل و انفعال موثر با مح یآموزان برادانش لیم ) یستگیبه شا ازی. ن(هایمعلمان و همکالس

از  زیاما متما، دارند ارتباطباهم  یاساس ازی. سه ن(شانیفرد تیقابل انیرشد و ب یبرا یفرصت یو تجربه

در صورت ممانعت و عدم برآورده شدن نیازهای بنیادین روانشناختی در  (.2003، نهیگهم هستند )

بیگانه و انتقادی از خود پرورش خواهد داد و این امر باعث ترک ، منفی، فرد ادراکی شکننده، مدرسه

(. با توجه به این که در 2010، آموزان خواهد شد )چن و چانگرکود تحصیلی و ... در دانش، تحصیل

شان در محیط مدرسه آموزان از نیازهای بنیادینمندی دانشگیری رضایتان مقیاسی برای اندازهایر

گویی به این سوال است که آیا مقیاس نیازهای بنیادین این پژوهش در صدد پاسخ، وجود ندارد

 ر است؟م از روایی و پایایی برخوردای دو ی متوسطهآموزان دورهروانشناختی در مدرسه در بین دانش

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

، پیامدهای مثبت متعدد مثل بهزیستی، اند که ارضای نیازهای بنیادینهای مختلف نشان دادهژوهشپ

کند عملکرد و پشتکار دارد و از پیامدهای منفی مثل ناخوش احوالی و ترک درمان جلوگیری می

                                                 
1. Brien  
2. Tian , Han & Huebner  
3. basic psychological needs at school scale   
4. basic sporters needs in sport 
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پژوهشی موجود ارضای نیازهای بنیادین با  های(. براساس یافته2001، 1کیم و کسر، الیوت، )شلدون

عملکرد تحصیلی ، (1390، امانی و علیزاده، آذرخضری، لواسانیغالمعلیپیشرفت تحصیلی )

، انستورم، یرمیرضایت از زندگی )، (1393، بگلوساریواحدی و امانی، آبادهاشمی نصرتآموزان )دانش

تومانی  –نفس )توگرسن عزت، (2009، 3رایان، )نیمیک آرزوها، (2007، 2باولس و بیورس، هارسویت

یانگ ، شافر، فیلیپ، مثبت و با افسردگی )وی یآموزان رابطه( و نشاط ذهنی دانش2007، 4و مانیس

ی منفی ( رابطه2008، ( و اضطراب )دسی و رایان2010، خلق منفی )رایان، (2005، 5و زاکالیک

آموزان بر مثبت دانش یلیتحص ییدهد که درک توانای( نشان م9971) 6والرند یمطالعه جینتا دارد.

برعملکرد مدرسه دارد.  یمثبت ریخود تاث یکه به نوبه، دارد ریشان تاثمستقل بودن یلیتحص یزهیانگ

( یستگیو شا ارتباط، )استقاللی روانشناخت نیادیبن ازیکند که سه نیاشاره م، معنا کیبه ، جینتا نیا

 تیمثبت در مدرسه رضا یهاآموزان و رفتاردانش یلیتحص تیموفق جیترو یمدرسه برا طیدر مح دیبا

ه مدرس در آموزاندانش یروانشناخت نیادیبن یازهاین اسیمق، های عملیاز نظر کاربرد بخش باشد.

 و ینظارت هایستمیس قیاز طر، مطلوب یبهبود سالمت ذهن به مدارس در یابه صورت حرفه تواندیم

 تجربه کردندمدرسه  را در ازهاین ی ازمندتیاز رضا یکه سطح کمتر آموزانیدانش یبرا یاخالتمد

آموزان برآورده دانش یارتباط یازهایاز ن یبرخیابند درمیکه  یمعلمان، کمک کند. به عنوان مثال

مدرسه و  نکارکنا، آموزاندانش نیباال بردن ارتباط ب یبرا یرشد یهاتوانند برنامهیم، شودینم

 مثالا ، داردمدرسه  ی درمثبت جینتا، خود یبه نوبه، هاارتباط نیها اجراء کنند. باال بردن ایهمکالس

 (.2014 ،هان و هوبنر ،انیت) دهدیم شیدر مدرسه افزا آموزان رادانش یروانشناخت یستیبهز زانیم

در آموزان دانشبنیادین روانشناختی با توجه به عدم وجود فرم فارسی ابزار سنجش نیازهای ، بنابراین

تاثیر  ،آموزان از نیازهای بنیادین روانشناختی در مدرسهمندی دانشمدرسه برای سنجش رضایت

                                                 
1. Sheldon, Elliot, Kim & Kasser   
2. Meyer, Enstorm, Harstveit, Bowles, & Beevers  
3. Niemiec & Ryan  
4. Thogersen-Ntoumani & Ntoumanis   
5. Wei, Philip, Shaffer, Young & Zakalik   
6. Vallerand   
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و ، آموزانپیشرفت تحصیلی دانش برمندی از نیازهای بنیادین روانشناختی در محیط مدرسه رضایت

در محیط مدرسه  آموزاندانش ین روانشناختیابزار مناسب برای سنجش نیازهای بنیاد یارائهاینکه 

آموزان از مندی دانشتواند به معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش کمک کند تا با سنجش رضایتمی

ضرورت و آموزان طراحی کنند. هایی برای ارائه خدمات هرچه بهتر برای دانشریزیبرنامه، این نیازها

 شود.ظاهر می بیش از پیش، اهمیت انجام چنین پژوهشی

 اهداف پژوهش -1-4

 هداف کلّی ا -1-4-1

 آموزان در مدرسه.نسنجی مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانشبررسی ویژگی روا -

 اهداف جزئی -1-4-2

 آموزان در مدرسه.تعیین روایی مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانش -1

 آموزان در مدرسه.انشناختی دانشپایایی مقیاس نیازهای بنیادین روتعیین  -2

ز اا استفاده آموزان در مدرسه ببرازش مدل مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانشتعیین  -3

 تحلیل عاملی تاییدی.

 های پژوهشسوال -1-5

 ست؟ارخوردار بآموزان در مدرسه از روایی کافی آیا مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانش -1

 است؟ افی برخوردارکآموزان در مدرسه از پایایی یاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانشآیا مق -2

حلیل آموزان در مدرسه با مدل تمقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانش، هایمقیاسآیا خرده -3

 ؟)روایی سازه( عاملی تاییدی برازش دارد
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 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-6

 تعاریف مفهومی -1-6-1

مورد نظر  یبتواند خصیصهعبارت است از اینکه آن وسیله گیری اندازه ییک وسیله روایی: 1روایی -

، )سیف اندازه بگیرد ،که آنچه را در نظر دارد استگیرد. آزمونی روا بو نه خصیصه دیگری را اندازه 

بازرگان و ، مدسنجد )سرگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میروایی یعنی ابزار اندازه .(1387

(. روایی عبارت است از اینکه مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت مندرج در ابزار 1391، حجازی

(. روایی یعنی 1391، نیاگردآوری اطالعات دقیقاا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد )حافظ

ند که برای آن طراحی شده کگیری میاینکه آزمون یا ابزار سنجش تا چه اندازه همان چیزی را اندازه

 انواع روایی عبارت است از:(. 1392، است )گنجی

سازندگان آن ابتدا باید ، ساختن هر نوع آزمونی یدر جریان نخستین مرحله: 2روایی محتوایی -1

روایی محتوایی آن را در نظر داشته باشند. این موضوع به معرف بودن و مناسبت ابزار سنجش با سازه 

روایی محتوایی نوعی روایی است که معموالا برای (. 1387، شود )سیفگیری اطالق میهمورد انداز

، یبازرگان و حجاز، )سرمدشود گیری به کار برده میی یک ابزار اندازهبررسی اجزای تشکیل دهنده

نده دهزار سنجش تا چه اندازه معرف یا نشانی عبارت است از اینکه آزمون یا ابروایی محتوای (.1391

 (.1392، گیری کند )گنجیخواهد آن را اندازهای است که میپدیده

روایی مالکی است که آن را روایی ، مین رویکرد اصلی برای تعیین روایی آزموندو : 3روایی مالکی -2

های آزمون با نوعی عملکرد در نامند. روایی مالکی به وسیله مقایسه نمرهبین نیز میتجربی یا پیش

، گیری شودشود. این مقیاس خارجی باید با متغیری که قرار است اندازهمیخارجی تعیین  یک مقیاس

گیری روایی مالکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه .(1387، )سیفرابطه نظری داشته باشد 

                                                 
1. validity 

2. content validity 

3. criterion validity 
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روایی مالکی  (.1391، یبازرگان و حجاز، )سرمدهای خاص بینی رفتار یک فرد در موقعیتدر پیش

 (.1392، عبارت است از اینکه آزمون یا ابزار سنجش با موضوع مورد نظر مرتبط است یا نه )گنجی

های روایی محتوایی و روایی سازه از یک نظر به عنوان روشی برای اصالح نارسایی: 1روایی سازه -3

مورد روایی اما در ، مالکی توسعه یافت. روایی محتوایی بیش از اندازه بر قضاوت ذهنی استوار است

کند که مالکی بین سازندگان آزمون اغلب توافق کافی وجود ندارد. روایی سازه بر این مطلب تاکید می

ی ابزار روایی سازه (.1387، )سیف گیردآزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت مورد نظر را اندازه می

ای را که مبنای نظری دارد زه یا خصیصهگیری تا چه اندازه یک ساگیری آن است که ابزار اندازهاندازه

 (.1391، یبازرگان و حجاز، )سرمدسنجد می

پذیری و دقت آن گفته بینیپیش، همسانی، پایایی یک آزمون به درجه ثبات و پایایی: 2پایایی -

اگر بار دیگر به ، آوردهایی که یک شخص در آزمون به دست میدهد نمرهشود. پایایی نشان میمی

، 3)مارنات ماندهمان آزمون در موقعیتی دیگر مورد آزمایش قرار گیرد تا چه اندازه یکسان می وسیله

 دهدگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میپایایی یعنی ابزار اندازه (.2003

ی که برای گیرپایایی عبارت است از اینکه اگر وسیله اندازه (.1391، یبازرگان و حجاز، )سرمد

، سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد

به عبارتی ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش  ،نتایج مشابهی از آن حاصل شود

که روش سنجش مورد (. پایایی عبارت است از این1391 ،نیانتایج یکسان برخوردار باشد )حافظ

 انواع پایایی عبارت است از:(. 1392 ،تواند نتایج یکسانی ارایه دهد )گنجیاستفاده تا چه اندازه می

پایایی بازآزمایی با اجرای آزمون در یک زمان و تکرار آن در زمان دیگر تعیین : 4پایایی بازآزمایی -1

ها در دو اجرای مختلف یک های آزمودنیهمبستگی نمره یمحاسبهشود. ضریب پایایی آزمون با می

                                                 
1. construct 

2. reliability 

3. Marnat 

4. test-retest 
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های آزمون از پذیری نمرهدهنده اندازه تعمیمآید. اندازه همبستگی دو نمره نشانمیآزمون به دست 

پایایی بازآزمایی عبارت است از ارائه یک آزمون  (.2003، یک موقعیت به موقعیت دیگر است )مارنات

پایایی  (.1391 ،یبازرگان و حجاز ،)سرمدشرایط یکسان بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت 

تا چه حد همان  ،بازآزمایی یعنی اگر آزمون را بعد از چند هفته یا چند ماه در مورد یک نفر اجرا کنیم

 (.1392 ،نتایج قبلی به دست خواهد آمد )گنجی

وش پایایی های جانشین فاقد بسیاری از مشکالت رروش فرم :1های جانشینفرمپایایی  -2

های جانشین این است که اگر ویژگی یا صفت مورد نظر در بازآزمایی است. زیربنای منطقی روش فرم

نتایج حاصل از این  ،گیری شودهای همتای یک آزمون چند بار اندازهیک فرد به وسیله فرم

ها نشانگر دی میان نمرهها باید یکسان باشد. اندازه هماننگیریها باید یکسان باشد. اندازهگیریاندازه

های همتا که های جانشین عبارت است از اجراء آزمونفرم(. 2003 ،ضریب پایایی آزمون است )مارنات

 (.1391 ،یبازرگان و حجاز ،)سرمدشباهت زیادی با یکدیگر دارند ولی کامالا یکسان نیستند 

ی که ین پایایی ویژگی یا صفتروش دو نیمه کردن بهترین شیوه تعی: 2آزمون یدو نیمهپایایی  -3

بنابراین با دو نیمه  ،شودرود. چون آزمون فقط یک بار اجرا میبه شمار می ،های زیادی داردنوسان

 ،شودشود. چون آزمون فقط یک بار اجرا میضریب همبستگی آنها محاسبه می ،های آنکردن ماده

های در این روش سوال (.2003 ،)مارناتاثرهای زمان در آن دخالت ندارد  ،برخالف روش بازآزمایی

 ،)سرمدآید سپس ضریب همبستگی بین دو نیمه به دست می ،یک آزمون به دو نیمه تقسیم شده

 (.1391 ،یبازرگان و حجاز

فعال با  یریکمک به درگ یبرا یزشیبه عنوان انگ: در مدرسه نیازهای بنیادین روانشناختی -

 دهندمی نشان را خود و آمده بوجود سالم رشد و هاورش مهارتپر ،یعملکرد سالم روانشناخت ،طیمح

عبارت  در مدرسه یروانشناخت نیادیبن یازهاین (.2012 ،و بتنکورت کسیمول ،شگل ،کوکام ،ی)تال

                                                 
1. equivalence 

2. split-half 
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 ،)دسی و ریان مدرسه طیدر مح یروانشناخت نیادیبن یازهانی از آموزاندانش مندیتیاست از رضا

 زهای بنیادین روانشناختی عبارت است از:نیا هایمقیاسخرده (.2000

داند )بایوئر های کار خود میعلت و دخیل در پیامد ،استقالل زمانی است که فرد خود رااستقالل:  -1

 دییاز ارزش و تا یحس یتجربه برای آموزاندانش لیبه استقالل اشاره به م ازین (.2006 ،1و مولدر

 .(2003 ،)گینه رفتارشان در مدرسه دارد

نیاز به ارتباط با دیگران عبارت است از نیاز افراد به اینکه احساس کنند با دیگران رابطه ارتباط:  -2

 لیبه ارتباط اشاره به م ازین (.2010 ،2شوند )جانستون و فینیها حمایت میداشته و از جانب آن

شود یم هایو همکالس شامل حس ارتباط با معل مان ،حس تعلق به مدرسه یتجربه برای آموزاندانش

 .(2003 ،)گینه

ثر گیز و مویف چالش براننیاز به شایستگی عبارت است از نیاز به توانایی در انجام تکال: شایستگی -3

 برای آموزانشدان لیاشاره به م یستگیبه شا ازین (.2010 ،فینی ،بودن در تعامل با محیط )جانستون

 ،)گینه ددار انشیفرد تیقابل انیرشد و ب یبرا یفرصت یبهمدرسه و تجر طیفعل و انفعال موثر با مح

2003). 

 تعاریف عملیاتی -1-7-2

مقیاس  یسازه برا همزمان و ،صوری ییروا یمحاسبه ،در این پژوهش رواییمنظور از  :روایی -

 باشد.می آموزان در مدرسهنیازهای بنیادین روانشناختی دانش

قیاس مبرای  ییو بازآزما های ضریب آلفاآماره یمحاسبه ،ن پژوهشدر ای پایاییمنظور از  :پایایی -

 باشد.می آموزان در مدرسهنیازهای بنیادین روانشناختی دانش

                                                 
1. Bauer, & Molder 

2. Jonston, & Finney 
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ای نمره ،وهشدر این پژنیازهای بنیادین روانشناختی منظور از  :نیازهای بنیادین روانشناختی -

ن و ها ،ی تیانآموزان در مدرسهاختی دانشمقیاس نیازهای بنیادین روانشنان در آموزدانشاست که 

 باشد.ای میگیری این متغیر فاصلهمقیاس اندازهاند. هوبنر کسب کرده

قیاس مسوال او ل  5آموزان در ای است که دانشنمره ،منظور از استقالل در این پژوهشاستقالل:  -

س مقیااند. و هوبنر کسب کردههان  ،ی تیانآموزان در مدرسهنیازهای بنیادین روانشناختی دانش

 باشد.ای میگیری این متغیر فاصلهاندازه

یاس سوال دو م مق 5آموزان در ای است که دانشنمره ،منظور از ارتباط در این پژوهشارتباط:  -

اس مقیاند. هان و هوبنر کسب کرده ،ی تیانآموزان در مدرسهنیازهای بنیادین روانشناختی دانش

 باشد.ای میاین متغیر فاصلهگیری اندازه

سوال سو م  5آموزان در ای است که دانشنمره ،منظور از شایستگی در این پژوهششایستگی:  -

اند. کرده هان و هوبنر کسب ،ی تیانآموزان در مدرسهمقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی دانش

 باشد.ای میگیری این متغیر فاصلهمقیاس اندازه

 سازی نیازهای روانشناختیمفهوم -1-8

شویم. وقتی که فعالیتی مند میبه آن عالقه ،شناختی ما را فعال کندهر وقت که فعالیتی نیازهای روان

ما از احساس عالقه و  ،کنیم. بنابرایناحساس خشنودی می ،کندشناختی ما را ارضاء میهای روانزنیا

های مان این است که نیازدر محیطاما علت مشغول شدن  ،خشنودی خودمان آگاه هستیم

نیازها انواع  .(1390 ،سیدمحمدیی ترجمه ،2005 ،کند )ریوما را فعال و ارضاء می ،روانشناختی

 سازمان داد. ،توان آنها را در یک ساختار نیازمختلفی دارند که می

های زیستی مستی عملکرد سیهمیل جنسی( که به نحو ،گرسنگی ،نیازهای فیزیولوژیک )تشنگی -1

 وابسته هستند.
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 د سالم وابستهارتباط( به ماهیت انسان و رش ،شایستگی ،نیازهای روانشناختی )خودمختاری -2

 هستند. 

 ،ی شدن مای هیجانی و اجتماعقدرت( از تاریخچه ،صمیمیت ،نیازهای اجتماعی )پیشرفت -3

 اند.فراگیری یا درونی شده

ز کردن متمای ولی ،ژیکی را از نیازهای روانشناختی متمایز کردتوان نیازهای فیزیولوبه راحتی می

نسان اوجود  در عمق ،تر است. نیازهای روانشناختینیازهای روانشناختی از نیازهای اجتماعی ظریف

 (1390 ،سیدمحمدی یترجمه ،2005 ،قرار دارند و بنابراین در هر کسی فطری هستند )ریو

 زلونیاز از دیدگاه آبراهام ما -1-9

ارائه کرد. او افراد « های انساننظریه انگیزه»روانشناسی خود را به عنوان  یهنظری (1943( 1مازلو

دانشجویان برجسته  ،ها مشاهیر علمی و سیاسیموفق بسیاری را مورد مطالعه قرار داد که در میان آن

شناسی روان یاره به یک نظریهچحضور داشتند. او معتقد بود مطالعه افراد ناتوان و بی ..ها و دانشگاه

انتقادات مهمی هم وارد است. مثال گروهی بر این  ،شود. به نظریه مازلوچاره منتهی میناتوان و بی

 اند.انسان ،مراتبی نیستند و اجزای تغییر ناپذیر هستیباورند که نیازهای اساسی انسان خطی و سلسه

را بیش از حد تعمیم داد و سعی کرد  هد ولی نباید آندآشنایی با نظریه مازلو دید خوبی به فرد می

 ،محمدیی سیدترجمه ،2005 ،)شولتز و شولتز همه رفتارهای انسانی را در چارچوب آن گنجاند

1391.) 

 سلسله مراتب نیازهای مازلو

به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت 

تغییری که در انگیزش فرد  ،شودآغاز می ،هنگامی که ارضای نیازها گیرد.تأثیر شدیدترین نیاز قرار می

اهمیت یافته و محرک  ،سطح دیگری از نیاز ،رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل

                                                 
1. Maslow 
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 ،ه و پس از ارضاءرفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفت

 (.1391 ،سیدمحمدیی ترجمه ،2005 ،شولتز و شولتز) سپارندفروکش کرده و نوبت به دیگری می

 اند که به ترتیب عبارتند از:نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده ،در این نظریه

ری مانی که قدا زتنیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و  نیازهای فیزیولوژیکی: -1

ند؛ یات خودبرای ح دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد ،گردند ءارضا

ی ارضاء های بدن به حد کافپوشاک و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت ،یعنی: خوراک

یجاد نیازها انگیزش کمی ا ییه در این سطح بوده و بقهای شخص احتماالاعمده فعالیت ،اندنشده

 .خواهد کرد

ست؛ یازهای اساسی اتأمین جانی و عدم محرومیت از ن ،نیاز به رهایی از وحشت ایمنی:نیازهای  -2

 .شودبه عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می

عی است و موجودی اجتما یا احساس تعلق و محبت؛ انسان :محبتپذیری و نیازهای تعلق -3

 .کوشدسخت می ،دار با دیگرانآدمی برای روابط معنی ،گیردهنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می

وسط منزلتی که ت واین احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر  نیازهای احترام: -4

 سازنده طریق رفتار احترام را از اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به شود.دیگران برای فرد حاصل می

 بکارانهار خرابه رفت ،در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن ،برآورند

 .یا نسنجیده متوسل شود

یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر  :خودشکوفایینیاز  -5

در  «.باید بشود ،تواند باشدنسان میاآنچه »دارد: ر که مازلو بیان میخواهد باشد. همان طوچه می

افراد کم و بیش به صورت خودکار به سطح بعدی  ،صورتی که نیازهای سطح پایین ارضا شده باشند

افراد همیشه به سطح  ،چنانچه نیازهای احترام ارضا شده باشند ،روند. با این حالپیش می

تحقق بخشیدن به تمام  ،د. نیازهای خودشکوفایی به کمال رساندن خودرونخودشکوفایی پیش نمی



 

23 

 

 ،اندو میل به خالق شدن به تمام معنی است. افرادی که به سطح خودشکوفایی رسیده ،استعدادها

اندازند یا کنند که دیگران صرفاا نگاهی اجمالی به آنها میشوند و نیازهایی را ارضا میانسان کامل می

طبیعی  ،به آنها ندارند. آنها به همان صورتی که حیوانات و کودکان طبیعی هستند اصالا توجهی

دهند فرهنگ آنها را سرکوب کنند و اجازه نمیباشند؛ یعنی نیازهای انسانی اساسی خود را ابراز میمی

 (.1391 ،ی سیدمحمدیترجمه ،2002 ،کند )فیست و فیست

ز نی« نیاز به زیبایی و نظم»و « هازی و شناخت و درک پدیدهاندودانش»بندی مذکور دو نیاز به طبقه 

ی رجمهت ،2005 ،تز)شولتز و شول گیرنداضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می

 (.1391 ،سیدمحمدی

 نیاز از دیدگاه کارن هورنای -1-10

ثابتی از شخصیت شوند که در توانند چنان بخش معتقد بود مکانیزمهای حفاظت از خود می 1هورنای

ویژگی سایق یا نیاز را به خود بگیرند. او فهرستی از ده نیاز تهیه کرد و آنها را روان  ،تعیین رفتار فرد

رنجور ی غیر منطقی برای مشکالت فرد هستند. این ده نیاز روانهاحلزیرا آنها راه ،رنجور نامید

 عبارتند از:

ه کحبت و موافقت آنها را جلب کردن. کسی یگران واقع شدن و ممورد پسند د: محبت و تأیید -1

تواند میدهد و ناندازه اهمیت میی او دارند بیهایی که دیگران دربارهاین نیاز را دارد به عقیده

 کوچکترین انتقاد یا نامهرنانی را تحمل کند.

ر از را تحت حمایت قویتم است و خود کسی که این نیاز را دارد کامالا تسلی :گرشریک سلطه -2

 و ثنای ه مدحبکند و همچون عاشق دلباخته دهد و در برابر او اظهار ارادت و کوچکی میخود قرار می

 گاه خود را از دست بدهد.پردازد و پیوسته این بیم را دارد که مبادا تکیهاو می

 

                                                 
1 . Horney 



 

 

The Study of Psychometric Properties of the Students’ Basic 

Psychological Needs at School Scale 

Ali Sheykholeslami 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the 

students’ basic psychological needs at school Scale at Iran students sampling. 

The study was descriptive survey. The study population included all high school 

students in the second period Parsabad city (Ardabil) in academic year of 2016-

2017, that selected across of there using random cluster sampling 323 finaly scale 

of 303 was analys abilty. For collective data using from students’ basic 

psychological needs at school scale (2014) and brief adolescents’ subjective well-

being in school scale (2014). Results confirmatory factor analysis, principle 

factor students’ basic psychological needs at school, three factor autonomy, 

relatedness and competence determined for students’ basic psychological needs 

at school scale. investigated concurrent validity students’ basic psychological 

needs at school scale from correlation its subscales with brief adolescents’ 

subjective well-being in school scale. Results pearson correlation coefficients 

showed that across of namber at subscales students’ basic psychological needs at 

school scale with two component brief adolescents’ subjective well-being (school 

satisfaction and affect in school) there is positive and significant correlation. 

Internal consistency students’ basic psychological needs at school scale 

cronbachs alpha coefficients and with correlation coefficients 0/70 to 0/82 

confirmatoried. test-retest reliability students’ basic psychological needs at 

school scale and with correlation coefficients 0/68 to 0/78 for total scale and 

subscales confirmatoried. The results students’ basic psychological needs at 

school scale for assessing this construct at Iran students sample from validity and 

reliability 

Keywords: Students’ Basic Psychological Needs at School Scale, Autonomy, 

Relatedness, Competence 
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