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 چکيده

 یارضا یگرطهکالس با واس یبراساس بافت اجتماع یليتحص یریپذتيمسئول ینيبشيمطالعه با هدف پ نیا

اول  ةم متوسطنه یةآموزان پادانش يةشامل کل یآمار ةانجام شد. جامع یليتحص اقيو اشت یشناختروان یاساس یازهاين

 ایچندمرحله ایخوشه یتصادف یرگيبود. با استفاده از روش نمونه 1397-98 یليشهرستان سنندج در سال تحص

و  کزیفردر یليتحص قاياشت اسيکردلو، مق یرپذیتيسئولم ةنامنفر به عنوان نمونه انتخاب شد. پرسش 390تعداد 

 سايبرن، خرده مقخودمختارانه بلک تیحما اسيمقخرده ، انیو را یدس یشناختروان یاساس یازهاين اسيهمکاران، مق

ش سنج یرهانوان ابزاع زبهيمعلم ساک یعاطف تیحما اسيمق و کاپالن و خرده انیرا ک،یهمساالن پاتر یجانيه تیحما

کالس  یت اجتماعداد باف نشان جنتای و دارد، برازش مدل با هاداده یطور کلبود که به نیا انگريب هاافتهیاستفاده شدند. 

 یاارض ن،يندارد. همچ ميتقاثر مس یليتحص اقيو اشت یشناختروان یاساس یازهاين یارضا ،یليتحص یریپذتيبر مسئول

 یارضا طور،نيرند. همدا مياثر مستق یليتحص یریپذتيبر مسئول یليتحص اقيو اشت یشناختروان یاساس یازهاين

 یهاريتغم قیکالس از طر یبافت اجتماع ت،یدارد. درنها مياثر مستق یليتحص اقيبر اشت یشناختروان یاساس یازهاين

 یليتحص یریپذتيمسئول شیبه منظور افزا ن،یدارد. بنابرا ميرمستقياثر غ یليتحص یریپذتيبر مسئول یانجيم

 جهتو آموزاندانش یليحصت اقيو اشت یشناختروان یاساس یازهاين یکالس، ارضا یبه بافت اجتماع دبای آموزاندانش

 .شود
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 مقدمه
کننده دارد اصل تربيت که در عملکرد و روحية افراد نقش تعيين حوزةیکی از مسائل 

مندترین بخش تربيت آدمی است که ترین و هدفپذیری از مهمپذیری است. مسئوليتمسئوليت

و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی،  هاتوان در زندگی انسانجانبه میای همهاثرات آن را به گونه

 ،شولزهارت(؛ 2014) 1یسيدل(. 4، ص1392هنری و اخالقی مشاهده کرد )افشاری، مذهبی، 

اعتماد،  قابل یوخو اشاره به خلق رىیپذتيمسئول :معتقدند  (2009) 2و فرى نگيروکرونس

 کی ةدر هنگام مـواجه بـا بازخورد منفى دربار ریپذتيمسئول مسئول و منظم دارد و فرد ار،يشوه

 هد.دمیاختصاص  مشکالت حل در ستادگىیرا براى عمل و ا شترىيمنابع ب م،يتصم ایعمل 

پذیری یک انتخاب آگاهانه و بدون اجبار در تعيين رفتار خود و چگونگی رفتار با دیگران مسئوليت

های متعدد نتایج پژوهش(. 2015، 3اسکارتی، رایت، پاسکال و گاتيریزدر مناسبات اجتماعی است )

پذیری و سازگاری اجتماعی ه رفتار مسئوالنه در روابط بين فردی سبب انعطافاند کنشان داده

اجتماعی را  هایموقعيترفتار خودخواهانه و اغتشاش در  باعثو رفتار غيرمسئوالنه  ،شودمی

 نيز( 2018) 6لودمک (.2016، 5؛ وگتلين؛ 2016، 4)ایقول، قودهمی، وانگ و کواک سازد فراهم می

های فرد در ساز بسياری از موفقيتزمينه کههای شخصيتی انسان یکی از ویژگی کند کهبيان می

 .پذیری استکند، مسئوليترا فراهم می زندگی

کند، میآموزان را در حل مشکالت جامعه کاربردی هایی که نقش دانشیکی از پدیدهاز طرفی، 

آموزان در است که از عوامل مهم و اساسی در موفقيت و پيشرفت دانش 7تحصيلیپذیری مسئوليت

های زیادی از و مزیت دستاوردها ،تحصيلیپذیری مدرسه و محيط اجتماعی است. مسئوليت

کاهش فرسودگی تحصيلی، استرس و (، 2018، 8)یونتار و یل ميزان همدلیافزایش  جمله،

بهبود یادگيری خودتنظيم )صائمی، دیلم، اکبری داغی، مندی به مدرسه و اضطراب، افزایش عالقه

(، و بهبود 1396(، بهبود سالمت روانی، کاهش اضطراب )حسينخانزاده و همکاران، 1393

( است. ولی با وجود منافع و دستاوردهای 1396آموزان )غریبی، در دانش مسئلههای حل مهارت

در  و پژوهش ،ما به آن بهای الزم داده نشدهدر نظام آموزشی کشور ، چندان پذیریزیاد مسئوليت

نشانگر وجود شکافی برجسته در نظام آموزشی بوده  مسئلهاین زمينه نيز بسيار اندک است. همين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Delisi  

2. SchulzHardt, Thurowkroning, & Frey 
3. Escartí, Wright, Pascual, & Gutiérrez 

4. El Ghoul, Guedhami, Wang, & Kwok 
5. Voegtlin 

6. MacLeod 
7.  academic responsibility  
8. Yontar & Yel 
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های نظام آموزشی ما مطرح است. در این رابطه در یک ها و دغدغهو به عنوان یکی از چالش

ی که حدود طورنوجوانان بسيار پایين است بهپذیری در نشان داده شد که ميزان مسئوليت پژوهش

خانزاده پذیری در حد متوسط به پایين قرار داشتند )حسينگویان از نظر مسئوليتدرصد از پاسخ71

پذیری در سراسر زندگی فردی و جمعی افراد و (. به دليل اهميت مسئوليت1396و همکاران، 

در این ین امر در مدارس، پژوهش حاضر فواید فراوان این خصيصه، و احساس کمبود آموزش ا

تاکنون نقش و  ،پذیری تحصيلی مؤثرندعوامل زیادی بر مسئوليت کهاینبا  زمينه انجام شده است.

و اشتياق  2شناختیاساسی روان ، ارضای نيازهای1کالس اجتماعیاهميت متغيرهای بافت 

حيطه موجود است. شمار در این های انگشتیا پژوهش نشده،بررسی در این زمينه  3تحصيلی

 پذیری پرداخته است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط این عوامل با مسئوليت بنابراین

پذیری تحصيلی یکی از عوامل بسيار مهمی که بر ایجاد مسئوليت شد،گونه که بيان همان

نویسد: ایجاد ( می1395ن زمينه برومند )کالس است. در ایاجتماعی آموزان مؤثر است، بافت دانش

ترین راهبردهایی است که معلم کننده، از مهمی مناسب و یک محيط اجتماعی حمایتیک جو روان

آموزان باید به آن توجه کند. اگر جو کالس مثبت باشد انگيزة برای ارتقاء سطح یادگيری دانش

الس تأثير زیادی در ترک تحصيل، غيبت شود. جو کآموزان برای رسيدن به هدف بيشتر میدانش

آموزان، آموزان در مقابل معلم، عدم رفاقت بين دانشاز کالس، اندوه و افسردگی، مقاومت دانش

مکنش و (. در این رابطه ونتزل، ميونکس، 10عدم رضایت و عالقه به درس و یادگيری دارد )ص

را  هاآنها تقدند معلمان و همکالسآموزانی که معدر پژوهشی نشان دادند دانش( 2018) 4راسل

رفتار ای دنبال کنند که به تمایل دارند تا اهداف را به گونهکنند میحمایت عاطفی )هيجانی( 

)مانند پيروی  پذیر بودن اجتماعیهای مسئوليتگذاری( و راهپسند )مانند کمک و به اشتراکجامعه

نيز در پژوهشی به این نتيجه رسيدند که بافت  (2014) 5هلکر و واسنيتزا . منتهی شونداز قوانين( 

آموزان پذیری نيز موجب انگيزش بيشتر در دانشو مسئوليت ،پذیریمدرسه منجر به مسئوليت

 شود. می

پذیری مؤثر است، ها در رابطة بين بافت اجتماعی و مسئوليتمتغير دیگری که طبق پژوهش

در  ( است که8و ارتباط 7، شایستگی6ی یا خودپيرویشناختی )خودمختارنيازهای اساسی روان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. classroom social context 
2.  basic psychological needs 
3. academic engagement 
4. Wentzel, Muenk, McNeish, & Russell 

5. Helker &Wosnitza  
6. autonomy 
7. competence 
8. relatedness 
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تمرکز عمدة این نظریه بر  شده است. ديکأبر آن ت ( 2000) 2دسی و رایان 1گرینظریة خودتعيين

انگيزة درونی، بيرونی و پرداختن به سه نياز اساسی )نياز به خودپيروی، احساس شایستگی و 

شناختی از طریق که ارضای نيازهای اساسی روان استارتباط( در انسان است. تحقيقات نشان داده 

با عملکرد مؤثر فرد شود، و گر میتعييندهی سبب انگيزش درونی و رفتار خودفرایندهای خودنظم

(. طبق 2000؛ دسی و رایان، 2016، 3ریوشناختی او ارتباط دارد )جانگ، کيم، و بهزیستی روان

طور مستقيم، نوسانات بهزیستی شخص را ارضای نياز، به گری، نوسانات در ميزاننظریة خودتعيين

(. نيازهای انسان شرایط خاصی را 2016، 4شارمنکند )الول، گوردن، ميلر، مولگرو میبينی پيش

کننده نياز به شرایط حمایت هاآنکند و ارضای میشناختی یا بهزیستی طلب برای سالمت روان

براین اگر برآورده نشدن این نيازها سبب مشکالت روانی شود، (. بنا2016دارد )جانگ و همکاران، 

شود )وانگ، لئو، جيانگ و تردید برآورده شدن این نيازها نيز سبب بهبود سالمت روانی میبی

شناختی، شناختی شرایط الزم برای رشد روان(. ارضای نيازهای اساسی روان2017، ، 5سانگ

کند و زیربنای طيف وسيعی از رفتارهای فرد را میهم یافتگی و بهزیستی شخص را فراانسجام

، نشان (2019) 7کنسيولو، لویزا و استفانواین رابطه،  در (.2018، 6)تيان و هيوبنردهد تشکيل می

طور مثبتی مؤلفة عامليت اشتياق تحصيلی، شناختی بهنيازهای اساسی روان ءدادند که ارضا

کند. میبينی ای را پيشگيری حرفهکارآمدی تصميمپذیری، پيشرفت تحصيلی و خودمسئوليت

گری ارضای نيازهای عوامل بافتی با ميانجی(1991، 9)کانل و ولبورن 8مطابق با الگوی نظام خود

 10آپلتون، کریستنسون و فورالنگ گذارند.شناختی بر اشتياق در مدرسه تأثير میاساسی روان

موقعيت آموزشی، مدلی پيشنهاد کردند که در آن بافت در « نظام خود»به منظور توسعه ( 2008)

، 12، حمایت هيجانی معلم11اجتماعی کالس و مدرسه )شامل متغيرهای حمایت از خودمختاری

-( بر فرایندهای نظام خود )خودمختاری، شایستگی، ارتباط( تأثير می13حمایت هيجانی همساالن

دهند )ربانی، امدهای ناشی از آن را شکل میواسطة آن الگوهای مختلف اشتياق و پيو به  ،گذارند

شناختی اساسی زمينة برآوردن نيازهای روان (.1396فر، پسند، رحيميان بوگر و محمدیطالع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. self-determination theory   

2. Deci & Rayan 
3. Jang, Kim, & Reeve  

4. Lovell, Gordon, Mueller, Mulgrew, & Sharman 
5 . Wang, Liu, Jiang, & Song 
6. Tian & Huebner 
7. Consuelo, Luisa, & Stefano 
8. self-system processes 

9. Connell & Wellborn 
10. Appleton, Christenson, & Furlong  
11. supporting autonomy 
12. teacher emotional support 
13. student emotional support 
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آموزان تا حد زیادی به بافت آموزشی، سبک انگيزشی معلم و ساختار کالس بستگی دارد. دانش

شناختی اساسی، اند با ارضای نيازهای روانتوشود که ویژگی بافت آموزشی میبنابراین مالحظه می

آذر و امانی، منجر به پيامدهای مطلوب آموزشی، شناختی و انگيزشی شود )حجازی، خضری

1391 .) 

شود در رابطة بين بافت بينی میاز عوامل مهم و تأثيرگذار دیگری که در این پژوهش پيش

 یدياز عوامل کل یکاست. ی 1تحصيلیپذیری تحصيلی مؤثر باشد، اشتياق اجتماعی و مسئوليت

 یهادر سال .(2014، 2)والکر و پيرسی است ليتحص اشتياقآموزان، مفهوم دانش تيموفق مؤثر در

 کیعنوان  پرداخته و به یليتحص اقيبه مفهوم اشت یريادگی ةحوز پژوهشگران مختلف در ر،ياخ

ی ـ )موت لحاظ شده است یليتحص شرفتيو پ یاجتماعآن را در رشد شخصی،  یعامل اساس

و  ی فراگيرانليتحص یهاتيفعال بر یليتحص اشتياقمـثبت  راتيتأث (.2013 ،3نو ماست استفانيدی

 ،(2009، 5ی، تولوانن و نارمآرو-السالم ؛2011، 4افلیشااونيل، لی و ) هاآنتالش  زانيم شیافزا

همچنين  کند.می جابیآن را ا با مرتبط متغيرهایو شناخت  یليتحص اشتياق ةضرورت مطالع

موليناری  ؛2018، 6کورت و تس)شناختیروانتحصيلی با عواملی از جمله؛ نيازهای اساسی اشتياق 

، جو هيجانی کالس و (2019، 8دوشن، الروس و فنگ)اهداف پيشرفت (، 2018، 7و ماملی

 ییرهاياز متغ بوده ومرتبط  (2012، 9یو)ریس، براکت، رایورس، وایت و سالوپيشرفت تحصيلی 

، 10یلشیو ر ميک ن،وستنسی)آپلتون، کر ردیپذیم ريمدرسه و جو حاکم بر آن تأث تيهمچون موقع

در پژوهشی به این نتيجه رسيدند که ( 2017) 11کاپری، گوندوز و آکبی. در این رابطه (2006

 12دوترر و لوای داشته است. پذیری تحصيلی نقش واسطهاشتياق شغلی بين اهمالکاری و مسئوليت

های رفتاری و شناختی اشتياق تحصيلی در ارتباط بين بافت کالسی و که مؤلفه دریافتند  (2011)

با عنایت به شواهد پژوهشی ذکر شده و نظر  نیبنابرا پيشرفت تحصيلی نقش ميانجی داشته است.

جزء متغيرهای مهم، بدیع و کليدی در آموزش و پرورش محسوب  شده متغيرهای بررسی کهاینبه 

 زمونو آ یطراح تيو اهم یليتحص پذیریمسئوليتبر  یمبتن یمدلفقدان با توجه به  و، شوندمی

های ه از یافتهد)مدل پيشنهادی ارائه شده(، انجام این پژوهش ضروری و با اهميت بوده و استفا آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. academic engagement 
2. Walker & Pearce 
3. Motti-Stefanidi & Masten 
4. Ouweneel, Lee, & Schaufeli 
5. Salmela-Aro, Tolvanen, & Nurmi  
6. Kurt & Taş 
7. Molinari & Mameli 
8. Duchesne, Larose, & Feng 
9. Reyes, Brackett, Rivers, White, & Salovey  
10. Appleton, Christenson, Kim, & Reschly   
11. Capri, Gunduz, & Akbay 
12.  Dotterer & Lowe 
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های آن خواهد شد. با عنایت به موارد ش و پرورش و کاهش هزینهآن، سبب افزایش بازدهی آموز

پذیری تحصيلی براساس بافت اجتماعی بينی مسئوليتمطرح شده، هدف پژوهش حاضر پيش

شناختی و اشتياق تحصيلی )مطابق با آن چه در شکل گری نيازهای اساسی روانکالس با واسطه

 آمده است( تعيين شد.  یک

واسطة  کالس به بافت اجتماعی وهش حاضر در صدد آزمون این فرضيه است:در این راستا، پژ

پذیری تحصيلی اثر ساختاری شناختی و اشتياق تحصيلی بر مسئوليتنيازهای اساسی روان ارضای

 نشان داده شده است. یک شمارةغيرمستقيم دارد. مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش روش

 .است یمعادالت ساختار یابیاز نوع مدل یهمبستگ ،پژوهش حاضر طرح

 کنندگان پژوهششرکت

در  ،شهرستان سنندج اول متوسطةپایة نهم  آموزاندانش يةشامل کلی در این مطالعه جامعة آمار

 1کالینبراساس دیدگاه  .بوده استنفر  5524، به تعداد 1397-98 یليدر سال تحص ،یشهر ینواح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kline 

پژوهش مفهومیمدل  .1 شکل  
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از نفر  390کار رفته در پژوهش، های ابزار بهبرابر تعداد گویه 5و در نظر گرفتن حدوداً ( 2011)

، به عنوان ایمرحلهای چندی تصادفی خوشهريگاستفاده از روش نمونهبا جامعة آماری، 

سال و 15ژوهش کنندگان در پانتخاب شدند. ميانگين سن شرکتکنندگان در پژوهش شرکت

گيری بدین صورت انجام گرفت که ابتدا با توجه به حجم نمونه بود. نمونه 58/0انحراف معيار آن 

مورد نياز به تناسب جامعه و تعداد آن به تفکيک ناحيه و جنسيت از هر ناحيه به صورت تصادفی 

های مورد نياز به تصادف سپس از هر مدرسه تعداد کالس شد. تعداد مدارس مورد نياز انتخاب

 شمارة. جدول شدندها توزیع آموزان این کالسدر بين دانش هانامهپرسشو شدند، انتخاب 

 دهد. کنندگان را به تفکيک جنسيت و ناحيه نشان میشناختی شرکتاطالعات جمعيت
 سيت و ناحيهکنندگان در پژوهش به تفکيک جن. فراوانی و درصد شرکت1جدول 

 ناحيه
 نمونهکل 

 جنسيت

 دختر پسر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

 71/28 112 32 125 71/60 237 ناحيه يک

 93/20 82 35/18 71 29/39 153 ناحيه دو

 64/49  194       36/50 196       100 390 جمع

 پژوهش يابزارها

 استفاده شد: ها از ابزارهای زیرآوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع

 ، رایان، کاچمن وایگاردال توسط اسيمق نیا: 1شناختیمقياس ارضاي نيازهاي اساسی روان

و ارضای نيازهای اساسی  ،گویه است 21و دارای ساخته شده  2000در سال  ، ،2یدس

، «خودپيروی» های آزمون سه زیرمقياسکند. گویهمیگيری شناختی را در سطح عمومی اندازهروان

ای از نمرة یک )اصالً درست نيست( تا نمرة های هفت درجهرا در اندازه «ارتباط»و  «یستگیشا»

دهندة سطح باالتر ارضای آن د. نمرة باالتر در هر مقياس نشانسنجهفت )کامالً درست است( می

های خارجی به صورت سنجی این مقياس در سطح عمومی در پژوهشهای روانویژگی نياز است.

(، 2000در مطالعة الگاردیا و همکاران ) (.2010، 3جانستون و فينی شده استمقدماتی تایيد 

 92/0ضریب پایایی حاصل از اجرای آن روی پدر، مادر، دوستان و شریک رمانتيک در همة موارد 

اند. بشارت و کردهگزارش  83/0پایایی آن را  (2001) 4، پليتر و رایاندسی، والرنددست آمد. به

های خودپيروی، شایستگی و ارتباط در زیرمقياس ضرایب آلفای کرونباخ (1392رنجبرکالگری )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Basic Psychological Needs Satisfaction Scal 

2. La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci 
3. Johnston & Finney 
4.  Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan  
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در  نامهپرسش نیاگزارش دادند.  91/0و  83/0، 87/0( را به ترتيب =584nیک نمونة ایرانی )

یی مطلوبی برخوردار بود. در پژوهش یاراحمدی، ابراهيمی بخت، اسدزاده و از روا هاآنمطالعه 

از روش  در پژوهش حاضر،دست آمد. به 78/0( نيز ضریب آلفای کرونباخ کل 1397احمدیان )

در  شمارةتحليل عامل تأیيدی برای تعيين روایی مقياس استفاده شد. در این تحليل گویة 

مقياس نياز به ارتباط به دليل بار در خرده نهو  سه، دوهای گویه مقياس نياز به خودپيروی وخرده

با  .ها دوباره تحليل شدندبقيه گویه مابقی ، واز تحليل حذف شدند دار نشدنمعنیعاملی پایين و 

 ،dF/2X  ،05/0 = RMSEA ،93/0  =GFI=  21/2دست آمده )های برازش بهشاخصتوجه به 

90/0  = AGFI، 98/0  = CFI، 93/0  = NFI، 92/0  = TLI، 90/0  =  IFI  ،87/0 =RFI،) 

برای  ،. همچنيندارد یبرازش مناسب اسيمق نیا یهای پژوهش با ساختار عاملدادهمشاهده شد که 

 دست آمد.به 87/0برای کل مقياس ضریب  که ،بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

( به منظور سنجش ميزان 1389توسط کردلو ) نامهپرسشاین  پذيري:مسئوليتنامة پرسش  

پنجاه و دارای  نامهپرسشاین  آموزان در خانه و مدرسه ساخته شده است.پذیری دانشمسئوليت

آموز در داخل و های دانشکه به ترتيب در مقياس اول فعاليت ،زیرمقياس است پنجگویه و  شش

. کندبررسی میآموزان را در منزل های دانشمسئوليت شود. مقياس دومخارج از مدرسه پرسيده می

. مقياس چهارم و پنجم، ميزان سنجدمیمقياس سوم، ميزان غيبت و تأخير آزمودنی را 

در این پژوهش، فقط از  .کندگيری میاندازهپذیری، احساس امنيت، عزت نفس و تعلق را مسئوليت

قياس پنجم( یعنی تعهد درونی و بيرونی که مذکور )م نامةپرسشپذیری خرده مقياس مسئوليت

-گویه نامهپرسشدهد استفاده شده است. در این پذیری را تشکيل مینمرات مسئوليت هاآنجمع 

غالباً تکاليف درسی را در شب امتحان و یا مربوط به تعهد بيرونی )نمونة گویه:  یازدهتا  یکهای 

 نةمربوط به تعهد درونی )نمو بيست و یکتا  دوازدههای ( و گویهدهملحظات پایانی انجام می

.( مدرسه مرا ببينند و چه نبينند نت مدرسه را رعایت کنم، چه مسئوالکنم مقرراسعی میگویه: 

 چهار )کامالً مخالفم( تا یکای و از گزینه جهارليکرت  به شيوة نامهپرسشگذاری است. نمره

است. در پژوهش کردلو  معکوسبيرونی به صورت گذاری تعهد کامالً موافقم( است؛ نمره)

و کارشناسان تایيد  از استادان پس از بازدید و نظرخواهی نامهپرسش( روایی محتوای این 1389)

از روش آلفای کرونباخ استفاده  نامهپرسشدر پژوهش وی به منظور سنجش پایایی  ،همچنين شد.

( نيز ضریب آلفای 1393گزارش شده است. در پژوهش عقيلی و نصيری ) 89/0شده و ضریب 

از روش تحليل عامل تأیيدی برای  در پژوهش حاضر، دست آمده است.به 94/0کرونباخ برابر 

لفة تعهد بيرونی و در مؤ چهارتا  سههای تعيين روایی مقياس استفاده شد. در این فرایند گویه

از  دار نشدنمعنیدر مؤلفة تعهد درونی به دليل بار عاملی پایين و  بيستو  نوزده، پانزدههای گویه
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دست های برازش بهشاخصبا توجه به  ها دوباره تحليل شدند.گویه مابقیو  ،تحليل حذف شدند

 dF/2X  ،051/0 =RMSEA ،95/0  =GFI، 92/0  =AGFI ، 94/0 =CFI، 90/0=  02/2)آمده 

=NFI، 92/0 =TLI، 94/0 =IFI  ،86/0 =RFI)،  پژوهش با ساختار  نیا هایدادهمشاهده شد که

برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ  ،. همچنيندارد یبرازش مناسب ،اسيمق نیا یعامل

 دست آمد.به 83/0استفاده شد و برای کل مقياس ضریب 

 2ز، بلومنفيلد و پاریسکیفردرتوسط  1مقياس اشتياق تحصيلیمقياس اشتياق تحصيلی:   

گویه و سه خرده  پانزدهآموزان ساخته شد که دارای برای سنجش اشتياق تحصيلی دانش( 2004)

 یازدههای ( و شناختی )گویهدهتا  پنجهای (، عاطفی )گویهچهارتا  یکهای مقياس رفتاری )گویه

است که از هرگز تا هميشه را  پنجتا  یکها دارای نمرات گویه ( است. پاسخ هر کدام ازپانزدهتا 

چهل و و پانزده  اشتياق تحصيلی به ترتيب نامةپرسشحداقل و حداکثر نمره در کل  .شودشامل می

 یليتحص اقيدهنده اشتباالتر نشانة کم و نمر یليتحص اقياشتة دهندنشان ترنیيپا رةنماست.  پنج

اند. گزارش کرده 86/0را  نامهپرسش( ضریب پایایی این 2004ز و همکاران )کیفردر است. ادیز

های رفتاری، عاطفی و ضریب پایایی خرده مقياس (1397) جوادی علمی، اسدزاده، دالور و درتاج

. در دست آوردندبه 73/0و  91/0، 87/0 شناختی این مقياس را به روش آلفای کرونباخ به ترتيب

های . شاخصاز روش تحليل عامل تأیيدی برای تعيين روایی مقياس استفاده شد پژوهش حاضر،

 ،dF/2X  ،051/0 = RMSEA ،95/0  =GFI، 92/0  =AGFI ، 96/0 =CFI=  01/2)دست آمده بهبرازش 

92/0  =NFI، 94/0  =TLI، 96/0 = IFI  ،89/0 =RFI،)  های پژوهش با دادهحاکی از این است که

برای بررسی پایایی از روش آلفای  ،همچنين د.دار یبرازش مناسب اسيمق نیا یساختار عامل

  دست آمد.به 87/0کرونباخ استفاده شد و برای کل مقياس ضریب 

که ابزار واحدی وجود ی سنجش این متغير با توجه به اینبرا: 3مقياس بافت اجتماعی کالس

 های از سه خرده مقياس مختلف به نام (1396نداشت، همانند پژوهش ربانی و همکاران )

ب( حمایت هيجانی معلم و  ج( حمایت هيجانی همساالن استفاده  الف( حمایت از استقالل عمل،

 برن،)بلک 5در مقياس ادراک از کالس 4برای سنجش زیر مقياس حمایت از استقالل عمل شد. 

 ،6برن)بلک نامةپرسش پانزدهتا  یازدههای ( استفاده شد. حمایت از استقالل عمل شامل گویه1998

)کامالً  پنج)کامالً مخالفم( تا  یکای ليکرت از گویه( است که با مقياس پنج درجه 5) (1998

( برای حمایت 1998برن )شوند. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شدة بلکگذاری میموافقم( نمره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Academic Engagement  Scale  

2. Fredricks, Blumenfeld  & Paris 
3. Classroom Social Context Scale 
4.  Supporting Autonomy Subscale 

5. Perception of Classroom Environment Scale 
6. Blackburn 
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را برای  68/0ضریب آلفای  (1388)است. حجازی، نقش و سنگری  65/0از استقالل عمل ضریب 

اند و روایی سازة این مقياس را به روش تحليل عامل دست آوردهحمایت از استقالل عمل به

ضریب آلفای کرونباخ این زیر  (1396در پژوهش ربانی و همکاران ) شد. یيدو تأ تأیيدی بررسی

در  تشافی تأیيد شده است.گزارش شده و روایی آن به روش تحليل عاملی اک 71/0مقياس برابر 

 دست آمد.به 71/0پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای کرونباخ 

گویه  نهابداع شده و  (2007) 2ساکيزتوسط  1حمایت عاطفی )هيجانی( معلم مقياسخرده 

)کامالً در  پنج)اصالً در مورد من درست نيست( تا  یکای ليکرت از که با مقياس پنج درجه ،دارد

( تأیيد شده 2007پایایی و روایی آن توسط ساکيز )شود. گذاری مینمرهمورد من درست است( 

 و دست آمدبه 89/0( ضریب آلفای کرونباخ 1396است. همچنين در پژوهش ربانی و همکاران )

ای روایی آن به روش تحليل عاملی اکتشافی بررسی و تأیيد شد. در پژوهش حاضر نيز ضریب آلف

, پاتریکبه وسيلة  3خرده مقياس حمایت هيجانی همساالنهمچنين،  دست آمد.به 84/0کرونباخ 

گذاری آن به صورت گویه و شيوة نمره چهارشامل که  ه است،ساخته شد( 2007) 4و کاپالن رایان

)کامالً در مورد من  پنج)اصالً در مورد من درست نيست ( تا  یکای ليکرت از درجه پنجمقياس 

( پایایی این مقياس را به روش همسانی درونی 2007درست است( است. پاتریک و همکاران )

اند. در پژوهش ربانی و گزارش کرده 88/0بررسی و ضریب آلفای کرونباخ این زیرمقياس را 

و  ،د( روایی این زیرمقياس به روش تحليل عاملی اکتشافی بررسی و تأیيد ش1396همکاران )

. در پژوهش دست آمدبه 86/0پایایی آن به روش همسانی درونی بررسی شد و برای آن ضریب 

متغير بافت اجتماعی )هر  در مجموع، برای  دست آمد.به 80/0حاضر نيز ضریب آلفای کرونباخ 

( و همبستگی هر گویه با 7/0از سه خرده مقياس(، ضریب آلفای کرونباخ کل مقياس باال )باالتر 

از روش تحليل عامل تأیيدی برای تعيين روایی  در پژوهش حاضر،. نبود 3/0کل کمتر از  مرةن

=  87/1)آمده دست های برازش بهشاخصبا توجه به  .مقياس )بافت اجتماعی کالس( استفاده شد

dF/2X ،04/0 = RMSEA ،94/0  =GFI، 91/0  =AGFI  ،95/0 =CFI ،91/0 =NFI ،94/0 =TLI ،95/0 

=IFI، 88/0 =RFI ،)شته است.دا یبرازش، مناسب اسيمق نیا یپژوهش با ساختار عامل نیهای اداده  

( و اريو انحراف مع نيانگي)م یفيآمار توص یبررس ی: براهاداده ليو تحل هيروش تجز

و جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش و   SPSS-23 افزارپژوهش از نرم یرهايمتغ نيب یهمبستگ

استفاده  AMOS-20 افزاریابی معادالت ساختاری در نرمبررسی روابط مفروض آن از روش مدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Teacher Affective Support scale 
2. Sakiz 

3. Student Emotional Support scale 
4. Patrick, Ryan & Kaplan 
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  افزاردر نرم پاسترااز دستور بوت یانجيم هایريمتغ یگرنقش واسطه یبررس یبرا ،همچنين .شد

AMOSشد. استفاده 

 هايافته
 تغيرهامعيار، چولگی، کشيدگی( مميانگين، انحراف ی )فيتوص هایشاخص شمارة دودر جدول 

نرمال  دهندةشمارة دو نشانهای چولگی و کشيدگی با توجه به جدول شاخصآورده شده است. 

 ها هستند.بودن توزیع داده
 معيار، چولگی، کشيدگی متغيرها. ميانگين، انحراف 2جدول 

 کشيدگیانحراف معيار   چولگی      ميانگين متغير

  38/0        59/0        08/11              60/50 یليتحص اقياشت -1

  42/0        18/0         40/7      40/71 شناختیاساسی روان یازهاين -2

  48/0         58/0        20/12     20/64 افت اجتماعی کالسب -3

 50/0        34/0          80/6     60/25 یليتحص یریپذتيمسئول -4

 

 .ارائه شده است هاآن یهااسيو خرده مق رهايمتغ نيب یهمبستگنيز  شمارة سه جدول در 

 
 هاآن يهااسيو خرده مق رهايمتغ نيب یهمبستگماتريس  .3جدول 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

               1 يرفتاراشتياق -1

              1 38/0* عاطفی اقياشت-2

             1 43/0* 52/0* یشناخت اقياشت-3

            1 25/0* 13/0* 32/0* مايت هيجانی همساالنح-4

           1 66/0* 29/0* 23/0* 33/0* مايت عاطفی معلمح-5

          1 26/0* 22/0* 28/0* 31/0* 24/0* مايت خودمختارانهح-6

         1 15/0* 21/0* 17/0* 27/0* 23/0* 26/0* به ارتباط ازين-7

        1 39/0* 07/0 11/0* 14/0* 20/0* 18/0* 26/0* ياز به شايستگین-8

       1 52/0* 45/0* 16/0* 16/0* 13/0* 23/0* 32/0* 27/0* به خودپيروي ازين-9

      1 29/0* 22/0* 29/0* 38/0* 29/0* 28/0* 28/0* 32/0* 31/0* ونیتعهد در-10

     1 26/0* 14/0* 09/0 18/0* 28/0* 30/0* 37/0* 14/0* 13/0* 18/0* يرونیبتعهد -11

    1 81/0* 77/0* 30/0* 19/0* 27/0* 42/0* 37/0* 42/0* 27/0* 28/0* 30/0* يريپذتيمسئول12

   1 36/0* 19/0* 39/0* 31/0* 27/0* 35/0* 35/0* 35/0* 29/0* 80/0* 79/0* 78/0* یليصتح اقياشت-13

  1 39/0* 31/0* 17/0* 33/0* 76/0* 79/0* 84/0* 16/0* 20/0* 19/0* 29/0* 31/0* 33/0* ازهاين-14

 1 24/0* 43/0* 53/0* 42/0* 42/0* 23/0* 14/0* 20/0* 66/0* 82/0* 81/0* 36/0* 29/0* 39/0* بافت اجتماعی-15

                                                                                            10/0<P* 
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 در اغلب موارد متغيرهابين  یهمبستگضرائب نشان داد که  جینتا شمارة سهبراساس جدول 

جهت انجام  برقرار بودن پيش فرض آماری یامر به معنا نیکه ا ،( هستند>01/0Pدار )معنی

 اساسی ای نيازهایسطهواتعيين نقش  و هشوپژ ضيةفر نموآز ایبر .بود یبعد یهاتحليل

آن در نتایج  که شد دهستفاا ریساختاتالدمعا یابیروش مدل از تحصيلیشناختی و اشتياق روان

     ارائه شده است. چهار شمارة جدول
 متغيرهاي پژوهش.  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل 4جدول 

 اثر کل اثرغيرمستقيم اثر مستقيم مسيرها

 23/0** --- 23/0** شناختیرواننيازهای اساسی --->بافت اجتماعی کالس

 34/0** --- 34/0** یليتحص اقياشت ---> کالس یبافت اجتماع

 45/0** --- 45/0** یليتحص اقياشت --->شناختی روان اساسی یازهاين

 37/0*** --- 37/0*** پذیری تحصيلیمسئوليت ---> یليتحص اقياشت

 ی ليتحص یریپذتيمسئول--->کالس بافت اجتماعی

 شناختی(گری نيازهای اساسی روان)واسطه

 یليتحص یریپذتيمسئول--->کالس  یبافت اجتماع

 گری اشتياق تحصيلی()واسطه

**54/0 

 
**54/0 

*23/0 

 
*25/0 

**77/0 

 
**79/0 

 39/0** --- 39/0** یليتحص یریپذتيمسئول --->شناختی روان اساسییازهاين

 62/0** --- 62/0** به خودپيروی ازين --->شناختی روان اساسی یازهاين

 66/0** --- 66/0** شایستگیبه  ازين --->شناختی روان اساسییازهاين

 76/0** --- 76/0** ارتباط با دیگرانبه  ازين --->شناختی روان اساسییازهاين

 1 --- 1 حمایت از خودپيروی --->کالس  یبافت اجتماع

 81/0** --- 81/0** حمایت عاطفی معلم --->کالس  یبافت اجتماع

 81/0** --- 81/0** حمایت هيجانی همساالن --->کالس  یبافت اجتماع

 50/0** --- 50/0** تعهد بيرونی ---> یليتحص یریپذتيمسئول

 38/0** --- 38/0** تعهد درونی ---> یليتحص یریپذتيمسئول

 72/0** --- 72/0** اشتياق شناختی ---> یليتحص اقياشت

 60/0** --- 60/0** عاطفی اقياشت ---> یليتحص اقياشت

 71/0** --- 71/0** رفتاری اقياشت ---> یليتحص اقياشت

003/0 > p *** ،  001/0 > p  **  ،01/0 > p * 

          

 اجتماعی کالس به نيازهای( اثرات مستقيم بافت1دهد که: نشان میچهار  ةشمارجدول نتایج 

تحصيلی به ترتيب با ضرایب استاندارد  پذیریمسئوليت و تحصيلی شناختی، اشتياقرواناساسی 

( اثرات مستقيم 2دار هستند. ( معنی>001/0Pمثبت و در سطح ) (54/0( و )34/0(، )23/0)

( و به اشتياق 39/0پذیری تحصيلی با ضرایب استاندارد )شناختی به مسئوليترواناساسیزهاینيا

-همچنين اثر مستقيم اشتياق  ،دار هستند( معنی>001/0P(، مثبت و در سطح )45/0تحصيلی)

( برای 3دار است. ( معنی>003/0P( مثبت و در سطح )37/0پذیری تحصيلی)تحصيلی به مسئوليت
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استفاده شد که نتيجه نشان داد متغير  1استراپداری مسيرهای غيرمستقيم از دستور بوتنیتعيين مع

دار بر شناختی اثر غيرمستقيم و معنیبافت اجتماعی کالس به واسطة نيازهای اساسی روان

(. 31/0و حد باالی  13/0، با حد پایين =p ،23/0β< 01/0پذیری تحصيلی دارد )مسئوليت

دار بر بافت اجتماعی کالس به واسطة اشتياق تحصيلی اثر غيرمستقيم و معنیهمچنين متغير 

(. بدین 32/0و حد باالی  17/0، با حد پایين =p ،25/0β< 01/0پذیری تحصيلی دارد )مسئوليت

-و این نشانگر معنی ،دار استها نشان داده، مسير غيرمستقيم مدل معنیگونه که یافتهترتيب همان

شناختی و اشتياق تحصيلی در ارتباط بين بافت اجتماعی ای نيازهای اساسی روانهداری نقش واسط

های برازش مدل با توجه به مقادیر شاخص ،همچنين پذیری تحصيلی است.کالس و مسئوليت
(93/1=dF/2X ،04/0 = RMSEA ،51/0  =PCLOSE ،96/0  =GFI، 94/0  =AGFI  ،96/0 =CFI ،93/0 

=NFI ،95/0 =TLI ،96/0 =IFI  ،91/0 =RFI)، مناسبی ازشبراز  وضمفر لمد که گفت انمیتو 

بر اساس بافت  یليتحص یریپذتيمسئول ینيبشيپ پيشنهادیمدل  به این معنا که. ستا رداربرخو

 یبا مدل تجرب شناختیروان اساسی یازهاين و یليتحص اقياشت یگرکالس با واسطه یاجتماع

نيازهای  بافت اجتماعی کالس به واسطة کهاین فرضية پژوهش مبنی برعبارت دیگر . بهبرازش دارد

پذیری تحصيلی اثر ساختاری غيرمستقيم دارد، شناختی و اشتياق تحصيلی بر مسئوليتاساسی روان

 .  دهدمدل نهایی پژوهش به همراه ضرایب استاندارد مسير را نشان می شمارة دوشکل . شدتأیيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Boostrapping 

پژوهش يیمدل نها. 2شکل   



 1399و تابستان  بهار، اول شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  14  

 گيريبحث و نتيجه
کالس با  یاساس بافت اجتماع بر یليتحص یریپذتيمسئولی نيبشيپاین مطالعه با هدف 

 یهابا توجه به شاخص ی انجام شد.ليتحص اقياشت شناختی وروان یاساس یازهاين یگرواسطه

 دیيپژوهش تأ يةفرض یابی معادالت ساختاری،دست آمده از روش مدلو نتایج به برازش ییکوين

پذیری تحصيلی بر اساس بافت اجتماعی کالس که مسئوليتها نشان داد شد. در واقع، نتایج یافته

 است. پذیربينیشناختی و اشتياق تحصيلی پيشگری ارضای نيازهای اساسی روانو با واسطه

 پذیری تحصيلی تأثير مستقيم و غيرمستقيم عبارت دیگر بافت اجتماعی کالس بر مسئوليتبه

ها یافتههمچنين، شناختی و اشتياق تحصيلی( دارد. گری ارضای نيازهای اساسی روان)با واسطه

کالس  یبافت اجتماعو نتایج نشان داد  ،ها با مدل برازش داردطور کلی دادهبيانگر این بود که به

 مياثر مستق یليتحص و اشتياق شناختیروان یاساس یازهاين ی، ارضایليتحص یریپذتيبر مسئول

 یریپذتيبر مسئول یليتحصو اشتياق  شناختیروان یاساس یازهاين ارضایطور، همين .دارد

 مياثر مستق یليتحص اشتياق برشناختی روان یاساس یازهاينارضای  ، ودندار مياثر مستق یليتحص

 یليتحص یریپذتيبر مسئول متغيرهای ميانجی قیکالس از طر یبافت اجتماععالوه بر این،  دارد.

توانند شناختی میاشتياق تحصيلی و ارضای نيازهای اساسی روان ،همچنين دارد. ميمستقرياثر غ

پذیری تحصيلی ایفا کنند. بر این نقش ميانجی در رابطة بين بافت اجتماعی کالس و مسئوليت

آموزان باید به بافت اجتماعی کالس، دانش پذیری تحصيلیاساس به منظور افزایش مسئوليت

  آموزان توجه شود.شناختی و اشتياق تحصيلی دانشارضای نيازهای اساسی روان

ی ليتحص یریپذتيکالس بر مسئول یبافت اجتماع های این پژوهش این بود کهاز جمله یافته

 تزايسنو هلکر و ؛(2018) ونتزل و همکاران یهاپژوهش يایجبا نت افتهی نی. اتأثير مستقيم دارد

با  افتهی نیا نييتب درهمسوست.  (1394زاده )(؛ قلی1395؛ برومند )(1396سپاه منصور ) ؛(2014)

 یمهم زندگ یهااز حوزه یکیمدرسه  طيگفت که مح دیباال، با یبه شواهد پژوهش تیعنا

. جو باز مدارس کنندیم یاز وقت خود را در مدرسه سپر یاريبس هاآن رایآموزان است؛ زدانش

 ريتأث آموزدانشبودن  ریپذتيو به تبع آن بر مسئول یزندگ تيفيو سالمت، ک یستیبر رفتار، بهز

بافت کالس درس،  تيفيکه ادراک از ک در پژوهشی نتيجه گرفتند( 0520) 1روزر اکلز و .دارد

لفة ؤم کیآموزان ادراک دانش. شودیآموز محسوب مدانش یريادگیرفتار و  یاصلة کنندنييتع

 ؛مناسب شود یتواند منجر به رفتارهاکه می ،ارزشمند از جو کالس است یو شاخص یديکل

از جو کالس  یکه ادارک مثبت یآموزانرا آسان سازد. دانش یمثبت به زندگ یريگجهت نيهمچن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Eccles & Roeser 
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باشند و از تجربه  داشته یتجارب مثبت شودیباعث م نياعتماد به نفس هستند و هم یدارند، دارا

قلمداد  یمهم یو اجتماع یاز عوامل بافت یکیبه عنوان  هاآنکنند. معلمان و رفتار  یدور یمنف

 ییسزاهآموزان اثر بو تحول مثبت دانش یسرزندگ، رفتار، نگرش ،پذیریکه بر مسئوليت دنشویم

خود  پژوهش درنيز  (2018) همکاران و زلونتدر راستای تأیيد این یافته باید گفت که دارند. 

ها حمایت عاطفی و آموز از طرف معلم و همکالسینتيجه گرفتند بافت اجتماعی که در آن دانش

 یريادگیعالقه به  آموز خواهد شد.پذیری و سازگاری بيشتر دانشهيجانی شود منجر به مسئوليت

 تواندیآموز باور کند مکه دانش شودیحاصل م یزمان پذیریو به تبع آن مسئوليت شرفتيو پ

در  آموزدانش یکالس شرکت کند. وقت یهایريگميرا انتخاب و در تصم یريادگی یهاتيفعال

در  تواندیم یعنی ،کندیادراک م گرخود را از جانب معلم مختار و انتخاب بافت کالس،

د، نمایرا انتخاب  یريادگی تيخود، فعال لیعالقه و تما قه،يسل ،ییتوانا ساسا بر نيچارچوب مع

 بافت اجتماعی نیباارزش و توانمند است. بنابرا یکند که در نظر معلم فردمیبرداشت  نيچن

 پذیریاز جمله مسئوليت افراد دارد، باعث تحول مثبت یکه بر باورها یريکالس با تأث

-دانش شودیباعث مدر بافتی که حامی خودپيروی باشد  ادراک خودپيروی. شودیآموزان مدانش

 تيبا عالقه انجام دهد و احساس مسئول ،بداند ديانتخاب شده را با ارزش، مهم و مف فيآموز تکال

و  ستهیشا ،کارآمد یکند فردمیکرد، باور  افتیموفق شد و بازخورد مثبت در یکند. وقت

 پذیر است. مسئوليت

 یاساس یازهاين ارضایکالس بر  یبافت اجتماعنشان دادند که ها یافتهبر این، عالوه 

 ؛(1396)ی ربانی و همکاران هاپژوهش جهيبا نت نيز افتهی نی. ادارد ميمستق ريتأثشناختی روان

حجازی، قاضی طباطبایی،  ؛(1395زاده )کاوسيان، کدیور و عرب ؛(1395)ی وسفی و بردبار

ای، خضری آذر، بابایی اژه ؛(1391) (؛ حجازی و همکاران1393لواسانی و مرادی )غالمعلی

ها افتهی نیا بههمسوست. با توجه  (2017) 1، مارتين و کالییتاربتسک(؛  1390)سنگلجی و امانی 

آموز هستند، دانش )خودمختاری( خودپيروی یکه حام یآموزش یهاطيمحدر گفت که  توانیم

 ها،تيفعال ميو تنظ یدارند، خودشان را در شروع و نگهدار تيآموزان احساس عاملدانش

امر باعث برآورده شدن  نيکه علت رفتارشان هستند و هم کنندیو فکر م دانند،یخودمختار م

در ( 1391در این رابطه حجازی و همکاران ) .شودیم هاآنشناختی روان یاساس یازهاين

آموزان، باعث برآورده شدن نيازهای پژوهشی نتيجه گرفتند که حمایت معلم از خودپيروی دانش

ی، بافت اجتماعی کالس گرنييتعخود هیمطابق با نظر جهيدر نت شناختی خواهد شداساسی روان

گذارد و برآورده شدن بر ارضای نياز به خودپيروی، شایستگی و ارتباط با دیگران تأثير می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tarbetsky, Martin, & Collie 
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شناختی بر نتایج انگيزشی، شناختی و رفتاری تأثيرگذار است  )دسی و ازهای اساسی روانني

 (. 2011رایان، 

 نی. ااست یليتحص اقيکالس بر اشت یبافت اجتماعهای پژوهش تأثير مستقيم از دیگر یافته

 (1397)؛ نکاوند، جعفری و آراسته (2019) و همکاران دوشنی هاپژوهش جهيبا نت افتهی

 ،یمنؤم ؛(1396) و همکاران یربان ؛(1396) احمدزاده طال تپه، جاویدپور، کاظمی و پورقلی

 ؛(2015) 1و کازو اکگون ؛(1395)ی وسفی(؛ بردبار و 1396مرز )کولهانيو بگ یرانيپ ،یعباس

و  (2011دوترر و لو ) (؛2012ریس و همکاران )؛ (4201) 3نگيو ک گنوتيس ؛(2014) 2ارسنایجا

(، بافت 1990) نظر کانل ازدر تبيين یافتة باال باید گفت: همسوست.  (2007پاتریک و همکاران )

آن  جهيکه نت شودیآموز م( منجر به عمل دانشبافت کالسآموزان )ادراک شده دانش یاجتماع

است. مطابق با  یليتحص یريادگیدر  اقيعدم اشت ای( یعاطف ،یرفتار ،ی)شناخت تيفعال اقياشت

و حامی  کنندهمراقبت وجود جوکه  دهدی(، نشان م2005) روزر و اکلز قيپژوهش، تحق نةيشيپ

بودن داشته  ديکودکان است تا احساس مف یبرا ییهافرصت آوردن فراهم در مدرسه، موجب

برنامه  )فعاليتهای رسمی آموزشی و یا مکمل یريادگی ایجاد شرایط قیاز طرمدرسه باشند، مثالً 

عدالت و انضباط مدرسه، انتظارات  ،پذیرد(آموزان در مدرسه صورت میکه برای یادگيری دانش

 شرفت،يپ زهيبعد از مدرسه، انگ یهاتيمثبت همساالن و شرکت در فعال ريمدرسه، تأث یباال

 یو بافت کالس فضا .دهدیم شیرا افزاآموزان دانش یاجتماع یهایستگیو شا یليتحص اقياشت

آموزان مشارکت دانش که تالش و شودیآموزان مدانش یليتحص اقيموجب بهبود اشت ليدل نیبه ا

که احساس کنند از طرف  یآموزان. دانشکندیتوأم م قیمدرسه را با تشو یهاتيدر مدرسه و فعال

مدرسه مواجه  فيبا تکال ییاالبا اعتماد به نفس بشوند، می تیمعلم حما ایدوستان و  ن،یوالد

و  لیتما زانيم تواندیدر بلندمدت م ؛ که این خودشوندمیمدرسه سازگار  یهاشده و با چالش

 یو ارزشمند تيتالش احساس امن نحيآموز در دانش ،دهد. در واقع شیرا افزا هاآن اقياشت

 از یليتحص تی. درک حماکندیدرک م یامن و حام طيمح کیو مدرسه را به عنوان  ،کندیم

 اقيبه مدرسه و اشت هاآناحساس تعلق  انآموزو همساالن توسط دانش نیطرف معلم، والد

از افراد  یکوچک و فرع عةجام کیدرس به عنوان  کالس .دهدیم شیرا افزا هاآن یليتحص

وارد  یفرهنگ و تجارب متفاوت ت،يشخص ،یفرد یهایژگیکه با و ،شودیم ليتشک یمتفاوت

کالس  یاجتماع -ی. جوّ روانکنندیبر کالس حاکم م یمتفاوت یاجتماع -یکالس شده و جوّ روان

 یهانوع ارتباطات، تصورات و نگرش دةننکنييو تع ،است طيو مح تيادراک فرد از موقع انگريب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gunuc & Kuzu 

2. Jayarathna 
3. Ganotice & King 
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 یامدهاينگرش مثبت باشد پ نیکه ا یصورت . درشودیآموز نسبت به کالس و مدرسه مدانش

 و ی ـ استفانيدیبه همراه خواهد داشت. موت یمنف یامدهايباشد پ یکه منف یصورت مثبت و در

از  بتيغ ل،يکالس در کاهش ترک تحص یاجتماع یمثبت بافت روان راتي( به تأث2013ماستن )

آموزان از کالس و دانش تیعالقه و رضا شیافزا نيهمچن ،کالس، مقاومت در مقابل معلم

آموزان در دانش شتريجو مطلوب کالس منجر به مشارکت ب ،در واقع .انداشاره داشته یريادگی

معلم  تیآموز از حمادانش یبرخوردار موز،آمعلم و دانش نيب یميرابطه صمایجاد کالس درس، 

کالس مطلوب  ی. اگر بافت اجتماعشودینظم و مقررات در کالس م یبرقرارو  ،در مواقع مشکل

 اقياشت شیآموزان فراهم شده و منجر به افزاو انضباط دانش یابت، همبستگرق نةيباشد زم

گفت که  توانیم ،نی(. بنابرا1397، پورانيمیو کر یاالسالمخي)ش شودیآموزان مدانش یليتحص

آموزان و بافت دانش یليتحص اقياشت شیمنجر به افزا تواندیمطلوب کالس م یبافت اجتماع

آموزان در و عدم حضور دانش یليتحص اقيباعث کاهش اشت تواندیم زينامطلوب ن یاجتماع

 .مدرسه شود

 یریپذتيشناختی بر مسئولروان یاساس یازهاين ارضایها، مشاهده شد که عالوه بر این

ـ منندز ؛(2019) و همکاران ولويکنس یهاپژوهش جةيبا نت افتهی نی. ادارد یميمستق ريتأث یليتحص

پور، قدیری و کاظم ( و1397اصل )زاده و قاسمیکبيری، عرب؛ (2016) 1ـ ریو فرناندزو  سانتاریو

در پژوهشی  (2019) و همکاران ولويکنسدر راستای تأیيد این یافته ( همسوست. 1396) اسالمی

-طور مثبتی مسئوليتشناختی و تکيه بر این نيازها بهرواناساسی نتيجه گرفتند که ارضای نيازهای 

-( نيازهای اساسی1397کند. طبق پژوهش کبيری و همکاران )بينی میپذیری تحصيلی را پيش

-پذیری مرتبط است. کاظمشناختی بر اشتياق تحصيلی مؤثر و اشتياق تحصيلی نيز با مسئوليتروان

های خود نتيجه گرفتند بين ( در پژوهشی1393(، صائمی و همکاران )1396پور و همکاران )

بندی از وجود دارد. در جمع داریمعنیپذیری رابطة مثبت و خودتنظيمی و مسئوليتراهبردهای

يمی با خودتنظ شناختیروان توان گفت از آن جایی که بين ارضای نيازهای اساسیاین نتایج می

(، بنابراین 1396وجود دارد )فرجی، غالمعلی لواسانی و خليلی،  دارمعنیهمبستگی مثبت و 

پذیری تأثير شناختی بر مسئوليترواناساسی  گيری رسيد که ارضای نيازهایین نتيجهتوان به امی

ارتباط و شایستگی( نيازمند )تعامل مؤثر با دیگران  گفت که دیبا افتهی نیا تبيين بيشتر درگذارد. می

-تگيری مسئوليتواند منجر به شکلمی هاآنهاست که در صورت تسلط بر ای از مهارتمجموعه

زاده و ، به نقل از صاحبی، زالی1994) (. همچنين گالسر1395پور، پذیری شود )هالجيان و سعدی

برای برآوردن نيازهای خود مدام رفتارهای خود را  هانا( معتقد است انس114، ص1394زاده، زالی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Menendez-Santurio & Fernandez-Rio 
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پذیری را توانایی برآوردن وی مسئوليت ؛پس مسئول رفتارهای خود هستند ،کنندانتخاب می

  .داندنيازهای خود و پذیرفتن پيامد رفتارها می

 ريتأث یليتحص یریپذتيکالس بر مسئول یليتحص اقياشتیافتة دیگر پژوهش این بود که، 

کاپری و همکاران  ؛(2019) و همکاران ولويکنس یهاپژوهش جهيبا نت افتهی نی. ادارد ميمستق

( مبنی بر وجود رابطه مثبت بين اشتياق تحصيلی و 1397(، کبيری و همکاران )2017)

( نشان داد که اشتياق 2017های مطالعة کاپری و همکاران )یافتههمسوست. پذیری مسئوليت

های مطالعة تاربتسکی و همکاران پذیری تحصيلی در ارتباط است. یافتهشغلی با مسئوليت

در پژوهشی نتيجه  هاآنها مرتبط باشد طور غير مستقيم به این بخش از یافتهتواند به( می2017)

تواند منجر به گرفتند ایجاد محيطی که حامی خودپيروی، انگيزش، اشتياق و پيشرفت باشد می

تواند جزء این پيامدهای پذیری در اینجا میپيامدهای تحصيلی و غيرتحصيلی مؤثر )مسئوليت

( نيز در پژوهشی دریافتند راهبردهای یادگيری )همان 1393باشد( شود. عقيلی و نصيری ) مؤثر

 نييتب درپذیری ارتباط دارد. با مسئوليت( راهبردهایی که با بخش شناختی اشتياق مشترک است

فردی که اشتياق تحصيلی دارد بيشتر از راهبردهای یادگيری خودتنظيم گفت که  توانیم افتهی نیا

تواند به گونه که قبالً عنوان شد خودتنظيمی میکند و همانای موفقيت در یادگيری استفاده میبر

این نتيجه بينجامد که فرد نسبت به یادگيری تعهد درونی پيدا کرده و در نهایت باعث ایجاد 

آموزی از بودن در مدرسه و تحصيل در رشتة پذیری در فرد شود. همچنين وقتی دانشمسئوليت

گزیند که هایی را برمید احساس رضایت کند )اشاره به جنبة عاطفی اشتياق تحصيلی( هدفخو

پذیری باالتری خواهد داشت به عملکرد تحصيلی بهتر منجرشده و در نتيجة این امر، مسئوليت

  (. 1393)عقيلی و نصيری، 

 اقياشت قیز طرکالس ا یبافت اجتماعهای دیگر این مطالعه اثر غير مستقيم از جمله یافته

ونتزل و همکاران  یهاپژوهش جهيبا نت افتهی نی. ابود یليتحص یریپذتيبر مسئول یليتحص

( به صورت مستقيم؛ و 1397مقدم و شریعت باقری )طهرانی (؛2014( ؛ هلکر و واسنيتزا )2018)

و  (؛ صائمی1396خانزاده و همکاران )؛ حسين(1396پور و همکاران )های کاظمبا پژوهش

حجازی و  پژوهش جةينت این راستاهمسوست. در به صورت غيرمستقيم  (1393همکاران )

شناختی باشد تأثير ( نشان داد که بافت کالسی که حامی نيازهای اساسی روان1393همکاران )

گری و الگوی نظام خود، بر اشتياق تحصيلی دارد. یعنی طبق نظریه خودتعيين داریمعنیمثبت و 

توان می ،شناختی بر اشتياق در مدرسه مؤثر هستند. همچنينحامی نيازهای اساسی روان هایبافت

 یهای فردآموزانی که اشتياق تحصيلی نسبت به یادگيری داشته باشند دارای ویژگیگفت دانش

توجه و تمرکز بيشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدف یادگيری  های هستند؛ آنپذیرمسئوليت
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از انجام رفتارهای ، دهندوانين و مقررات محل تحصيل تعهد بيشتری نشان میدارند، به ق

ها عملکرد بهتری دارند )اسالمی، درتاج، و در آزمون د،کننناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می

و  آموزانی که اشتياق تحصيلی باالتری دارنددانش ،(. به عبارت دیگر1396 پور و دالور،سعدی

ریزی، نظارت، استفاده از )از قبيل برنامه یادگيری هستند بيشتر از راهبردهای خودتنظيمیمشتاق 

راهبردهای شناختی و فراشناختی( بهره برده )کابينی مقدم، انتصار فومنی، حجاری و اسدزاده، 

 و در نهایت ،( و این خود موجب نوعی تعهد درونی و بيرونی نسبت به عملکرد خود1398

 (. 1396پور و همکاران، ؛ کاظم1393شود )صائمی و همکاران، یری تحصيلی میپذمسئوليت

 یبافت اجتماعاز دیگر اثرات غير مستقيم مشاهده شده در این پژوهش تأثير غير مستقيم  

. است یليتحص یریپذتيشناختی بر مسئولروان یاساس یازهاين ارضای گریبا ميانجیکالس 

 فرناندز ـ ریوو  ـ سانتاریومنندز ؛(2019) همکاران و ولويکنس یهاپژوهش جةيبا نت افتهی نیا

مبانی نظری  ( و نيز1394زاده )( و قلی1395برومند ) ؛(2018) همکاران ونتزل و؛ (2016)

شناختی ذاتی آموزان سه نياز روانهمخوان است. بر اساس مبانی نظری، دانشمتغيرها همسو و 

های آموزشی که این نيازها ( دارند. آن محيطگرانیبا د اطالل عمل و ارتباستق ،یستگی)نياز به شا

دهند و تعهدشان را در تکاليف یادگيری را افزایش می هاآنانگيزش خودمختار  ،را برآورده کنند

شناختی که کنند. در نظریة نظام خود، ادراک فرد از ارضای نيازهای روانمی تسریعتسهيل و 

)کانل و  شودرا شامل میاصلی نظام انگيزشی فرد  خشظام خود هستند، بهمان فرایندهای ن

و  گيردی(. این ادراک در محيط ساختارمند، صميمی و حامی استقالل عمل شکل م1991ولبورن، 

منبع انگيزش درونی و  ،محيط حامی ،شخص در فعاليت خاصی است. بنابراین اشتياقکنندة تعيين

با کيفيت باالست )ریو،  یریپذتيی برای تسهيل تعهد و مسئولو عامل کليد ،خودپيروی فرد

طور متعادل تأمين که این نيازها به شودیها بهترین نتيجه وقتی حاصل ماساس پژوهش (. بر2012

و حمایت از  ،آموزان دیگراساس نتایج این پژوهش، ارتباط مثبت با معلم و دانشد. برنشو

مختلف برای  یهاحلاز راه دهامکان استفا ،یها و تکاليف درساستقالل عمل )حق انتخاب فعاليت

اندازی آموزان توسط معلم( موجب راهنظرگرفتن سرعت یادگيری دانش حل مسائل، در

و ارضای نياز  یستگیفرایندهای مثبت نظام خود )ارضای نياز استقالل عمل، ارضای نياز شا

آن برانگيختن  يجةکنند، که نتس مثبتی را تجربه میآموزان حشود. به این معنا که دانشارتباط( می

(. 2009ریو، )برای انجام فعاليت یادگيری و در نهایت درگيری در آن است  هاآنتمایل درونی 

شناختی بر اشتياق در گری نيازهای اساسی روانبراساس الگوی نظام خود، عوامل بافتی با ميانجی

که قبالً عنوان شد، اشتياق نيز با راهبردهای خودتنظيمی و گذارند و طبق مطالبی مدرسه تأثير می

گونه توان اینپذیری در ارتباط است. با توجه به مطالب گفته شده در این بخش میمسئوليت
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شناختی بر گری نيازهای اساسی روانگيری کرد که بافت اجتماعی کالس با ميانجینتيجه

  پذیری تأثير غيرمستقيم دارد.مسئوليت

 داریمعنیمثبت و  ريشناختی تأثروان یاساس ازهایينارضای  فتة دیگر پژوهش این بود کهیا

 ؛(2019) همکاران و ولويکنس یهاپژوهش جهيبا نتنيز  افتهی نیدارد. ا یليتحص اقيبر اشت

ی، میقدی، ميعظ ؛(1397)ی وسفیو  یاقدام؛ (2018) سکورت و ت؛ (2018) یو مامل یناريلمو

آبادی، ایزدی کریمی، همایونی نجف( و 1393) و همکاران یحجاز ؛(1396) یدرگاهو خزان 

در پژوهشی نتيجه گرفتند بين  (1397)ی وسفیو  یاقدامدر این راستا ( همسوست. 1393)

 وجود دارد.  دارمعنیشناختی و درگيری تحصيلی )اشتياق( رابطة مثبت و نيازهای اساسی روان

نشان دادند ( 2012) 1شليگل، موليکس و بتنکورتی، کوکام، گفت که تال دیبا افتهی نیا نييدر تب

رشد  ،شناختیعملکرد سالم روان رشدن،يالزم درجهت درگ يزةو انگ رويبه عنوان ن ازها،ياین ن

آزاد  یادگيرندهای که به درجه رویيدر این راستا، خودپ د.کننیسالم و پرورش استعدادها عمل م

(. 2008، 2کيندرمن و ، فورر، مرچاندنري)اسککند اشاره دارد  نييرا تع است تا رفتارهای خود

دارد چون  یدر بهبود عملکرد افراد نقش مهم رویياحساس خودپ گری،نييخودتع هیبراساس نظر

 یکنترل رون،يب طي(؛ بنابراین، از مح2011و ریان،  ی)دس نديبیعملکرد خود م لفرد خود را مسئو

 جیبا نتا افتهی نی. ا(2009، 3وواسي)ک یابدیافزایش م یريو درگ اقياشت جه،ينت وجود ندارد، در

نسبت به  یادگيرندگانادراک  کنندیم انيهمسو است که ب زين( 2014) 4یراتل و داچسنپژوهش 

 ینيبشيرا پ هاآن یليتحص شرفتيو پ اقياشت تواندیشناختی مروان یاساس یازهايبرآورده شدن ن

معلمان از حس  تینشان داد که حما(2004) 5و بارچ لریو، جانگ، کار نه،يزم نيکند. در هم

 یرياز درگ زيدهد. خودپيروی نیم شیرا افزا یليتحص یريدرگ ،یادگيرندگانخودپيروی 

شود که فرد دوست برآورده می یزمان زيبه ارتباط ن ازي(. ن2008کند )جانگ، می تیحما یليتحص

طور (. به1393و همکاران،  یداشته شدن و ارزش داشتن را در تعامالت خود تجربه کند )حجاز

 گرانیبا د یعاطف رابطةتواند کردند ارتباط می اني( ب2011و رایان )  ی( و دس2008مشابه جانگ )

نقش دارد. کانل و ولبورن  یليتحص یريدرگ شیدر افزا نيهمچن ،کند تیرا تقو یآموزش طيو مح

 یليتحص یريو ارتباط در درگ یرويو به نقش خودپ افتندیدست  یمشابه جیبه نتا زي( ن1991)

دچار  یشتريبه احتمال ب یستگیشا نیيبا سطح پا انیدانشجو زين یستگیشا ةکردند. دربار ديتأک

 (. 2011و رایان،  یشوند )دسیشناختی مروان یستیو کاهش بهز یريگعدم در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Talley, Kocum, Schlegel, Molix, & Bettencourt 
2. Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann 
3. Kuvaas 
4. Ratelle & Duchesne 
5. Reeve, Jang, Carrel, & Barch 
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های پژوهش حاضر، بافت اجتماعی کالس بر اشتياق های ذکر شده و یافتهطبق پيشينه

پذیری تأثير مستقيم و همچنين بافت شناختی و مسئوليتتحصيلی و ارضای نيازهای اساسی روان

شناختی و گری نيازهای اساسی روانپذیری تحصيلی با واسطهاجتماعی کالس بر مسئوليت

شناختی بر اشتياق تحصيلی و ارضای نيازهای اساسی روان دارد،شتياق تحصيلی تأثير غيرمستقيم ا

نقش بافت اجتماعی کالس شامل حمایت هيجانی همساالن، حمایت نتيجه، . درداردتأثير مستقيم 

آموز بسيار مهم و حياتی است. معلم با برقراری رابطة عاطفی و حمایت معلم از خودپيروی دانش

 حس ،هاآن هایفعاليت و تترجيحا ،هازنيا ،عالئق گرفتن نظرو در  زانموآنشدا با هيجانی

را  موفقيت ایبر شایستگیو  یگيردیا بر تسلط حس، تحصيلیهای فعاليت بنتخادر ا لستقالا

شود. های تحصيلی میاشتياق در فعاليت یشافزا موجب امر ینو ا دهدمی شکل هادر آن

 راهموجب  عمل لستقالاز ا حمایت ویگر د زانموآنشو دا معلم با مثبت هيجانی طتباار همچنين

(. هنگامی که 1396)ربانی و همکاران،  دشومیشناختیارضای نيازهای اساسی روان ازیندا

آموزان در کالس حمایت کنند بافت کالس موجب برآورده شدن معلمان از خودپيروی دانش

( که این به نوبة خود باعث 1393گردد )حجازی و همکاران، آموزان مینيازهای روانی دانش

کنندة های کنترلآموزان در درون بافتشود. هنگامی که دانشپذیری آنان میافزایش مسئوليت

(. این 1393گری آنان منع خواهد شد )حجازی و همکاران، شناختی قرار دارند خودتعيينروان

یش افزو اشناختی روانساسی ا یهازنياارضای  حامی يطمح دیجارا در ا معلم یکليد نقشنتایج 

 دهد. نشان می یگيردیا ایبر زانموآنشدا اشتياق

 اههمر به یچند دیبررکاو  ینظر تتلویحا هشوپژ ینادر نهایت شایان ذکر است که، 

 آموزاننشدا ای ازنمونهو در  معرفی تحصيلی پذیریمسئوليت ایبر مدلی ینظر ظلحا به شت.دا

یی از لگوا نيز عملی ظلحا به .دشومیضافه ا زهسااین  رةبادر بمکتو منابع به که ،شد تأیيد نیایرا

 منظا نمسئوالو  نمربيا که مدآ ستد به تحصيلی پذیریمسئوليت متغيرها با روابط بين سایر

 ،ینابنابر .کنند دهستفاا آن از زان،موآنشدا یگيردیا یتقاو ار دبهبو ایبر توانندمی رکشو شیزموآ

 تا هدد ارقر نمعلماو  نمربيا رختيارا در ا زمال نشدا نداتومی هشوپژ یناز ا حاصل نتایج

در  دانتومی ،ليلد همين به .سوق دهند مثبت جهتدر  زانموآنشدا بارا  دخو تباطیار دیکررو

گيری نتيجهشود. با  نظرگرفته درمينه زین در ا زمال یهازشموآ ،نمعلما خدمت ضمنی هابرنامه

پذیری تحصيلی برای نظام آموزش و پرورش کشور، از این پژوهش و توجه به اهميت مسئوليت

پذیری به مشـاوران مدارس، معلمان و مدیران برای آموزش مسئوليت شود کهمیپيشنهاد 

با توجه به نقش و اهميت بافت اجتماعی عالوه، بهآموزان اهتمام جدی مبذول فرمایند. دانش

شناختی و اشتياق تحصيلی پذیری تحصيلی، ارضاء نيازهای اساسی روانس در مسئوليتکال
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هایی برای آموزش معلمان برای حمایت از ارضای نيازهای اساسی برنامهشود میپيشنهاد آموزان، دانش

حمایت و پررنگ کردن نقش و اهميت  ،آموزآموز، حمایت عاطفی و هيجانی از دانششناختی دانشروان

شناختی در آموز طراحی شود. توجه به ارضای نيازهای اساسی روانهيجانی همساالن دانش

های ضمن خدمت برای معلمان و سایر عوامل اجرایی و برگزاری کالس ،خانواده و بافت کالس

تواند از مشکالت آموزشی و و آموزشی در خصوص آشنایی بيشتر با موضوعات مطرح شده می

آموزان بکاهد. همچنين به پذیری دانشو پرورش در زمينة عدم مسئوليتپرورشی نظام آموزش 

 ،هشوپژ ینا یلگوا بر مبتنیای خلهامد یبرنامهها ثربخشیاهای آتی، عنوان پيشنهاد در پژوهش

  .دشو سیربر ارسمددر 

مناطق  مورد پژوهش اشاره کرد که از ةبه نوع جامع توانیمهای این پژوهش از محدودیت

آموزان پایة نهم کنندگان در این پژوهش فقط از دانششرکت )به نسبت کالن شهرها( است ومحروم 

 اطياحت دیاپژوهش ب نیا یهاافتهی ميدر تعم ،جهيدر نت متوسطة اول نواحی شهری سنندج انتخاب شدند.

 گریاز د. دتکرار شو گرید یآمار یهامشابه در جامعه هایکه پژوهش شودیم شنهاديپ لذانمود؛ 

 به این مطلب، بود. با توجه نامهپرسشحاصل از  یهابه داده ءپژوهش حاضر اتکا یهاتیمحدود

ود تا استفاده ش اطالعات یآورجمع گرید یهاروش از های مشابهدر پژوهش شودیم شنهاديپ

 عوناز  هشوپژ ینا کهینا ليلد به که دکر توجه باید ،نپایادر  .دیدست آبه یترقيدقتر و اطالعات کامل

 شود. طحتيااباید  آن نتایج تعميمو در  ،دکرعلّی  طستنباا همدآدستبه بطاز روا اننمیتو دبو همبستگی
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 منابع

 یفارس. الف

قش حمایت ن(. 1396تپه، ثمين، جاویدپور، مرتضی، کاظمی، سليم، پورقلی، یاسر )احمدزاده طال

 وسازگاری تحصيلی اثرميانجی رضایت از مدرسه، اشتياق تحصيلی  اجتماعی مدارس بر

: ، تهرانوعلوم اجتماعی شناسیروانهشتمين کنفرانس بين المللی آموزان. خودکارآمدی دانش

 .1-13شرکت همایشگران مهر اشراق، 

ی وی ساختار(. الگ1390) بایی سنگلجی، محسن و امانی، جوادای، جواد، خضری آذر، هيمن، بااژه

 شناختی اساسی، انگيزشروابط بين حمایت از خودپيروی ادراک شدة معلم، نيازهای روان

 .47-56 (،4)2، شناختیفصلنامة علمی پژوهشی پژوهش در سالمت رواندرونی و تالش. 

یابی علی (. مدل1396) پور، اسماعيل و دالور، علیاسالمی، محمدعلی، درتاج، فریبرز، سعدی

خودکارآمدی درسی در ملکرد تحصيلی حمایت شده، عزت نفس و اشتياق بر مبنای ع

ر ختی ددو فصلنامة راهبردهای شنا کارشناسی دانشگاه اميرکبير تهران. دانشجویان دورة

 .1-10(، 9)5، یادگيری

پذیری فرزندان دختر مقطع (. بررسی نقش اشتغال مادران بر مسئوليت1392)افشاری، منصوره 

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.ارشد یکارشناس مةناانیپا متوسطه شهرستان مشهد.

شناختی و درگيری تحصيلی با (. رابطة نيازهای روان1397) اقدامی، زهرا و یوسفی، فریده

 .37-72، 29تربيتی،  شناسیروانفصلنامة مطالعات گری خودکارآمدی. واسطه

ی تحصيلی هانای نظام خود و هيجای فرایندها(. نقش واسطه1395) بردبار، مریم و یوسفی، فریده

 تحولی: شناسیروانمجلة  در رابطة بين محيط حامی خودپيروی و درگيری تحصيلی.
 .13-49 (،21)13شناسان ایرانی، روان

های اجتماعی پذیری و مهارترابطة ادراک از جوکالس با مسئوليت(. 1395)د، محمد برومن
اسالمی  نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزادایانپ .آموزان دورة دوم متوسطة شهر مرودشتدانش

 مرودشت.

شناختی: ان(. مقياس ارضای نيازهای بنيادین رو1392)رنجبر کالگری، الهه  و یبشارت، محمدعل

 .148-168(، 14)4، گيری تربيتیفصلنامة اندازهپایایی، روایی و تحليل عاملی. 

 اقيشتا یمدل علّ(. 1397) برزیفر ،درتاج ،یعل ،حسن، دالور، اسدزاده ال،يل ی،علم یجواد

ة مجل .یليتحص یسرزندگ یگریانجيبا م یطلبو کمک یمدآبراساس خودکار یليتحص
 .162-167(، 2)16، تحقيقات علوم رفتاری
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معلم از  آموز از حمایت(. ادراک دانش1391ه، خضری آذر، هيمن و امانی، جواد )حجازی، اله

مجلة شناختی. ای نيازهای اساسی رواننقش واسطه ؛انگليسیخودپيروی و خودکارآمدی 
 .29-50(، 1)4مطالعات آموزش و یادگيری، 

(. روابط 1393) هيآس ،یمراد و مسعود ،یلواسان یمحمود، غالمعل ،ییطباطبا یالهه، قاض ،یحجاز

ة فصلنامشناختی. روان یاساس یازهاين گریانجيدر مدرسه نقش م یريدرگ و آموزدانشمعلم با 

 .1-19، (40)5 ،شناختیروان یکاربرد یهاپژوهش

شرفت (. ادراک از ساختار کالس و پي1388)ه، نقش، زهرا و سنگری، علی اکبر حجازی، اله

، (4)5شناختی. مطالعات روانای متغيرهای انگيزشی و شناختی. تحصيلی ریاضی: نقش واسطه
65-47. 

 محمدی، اطمه و، بهزادفر، فسيدنوری، زهرا، حبيبی، زهرهحسينخانزاده، عباسعلی، طاهر، محبوبه، 

آموزان پذیری با اضطراب امتحان دانشدهی تحصيلی و مسئوليت(. رابطةخودنظم1396)حاتم 

 .51-63 (،78)12فصلنامة علمی پژوهشی پژوهشنامة تربيتی، دختر. 

(. رابطة 1396) حمدعلیبوگر، اسحاق و محمدی فر، مربانی، زینب، طالع پسند، سياوش، رحيميان 

ای فرایندهای نظام خود، انگيزش و بافت اجتماعی کالس با درگيری تحصيلی نقش واسطه

 .37-53 (،51)14شناسان ایرانی،  روا تحولی: شناسیروانمجلةی تحصيلی. هاناهيج

پذیری و بين مسئوليت طةاگرد در رابش -(. نقش ميانجی تعارض معلم1396سپاه منصور، مژگان )

-116(، 28)8شناختی، های روانها و مدلفصلنامة علمی پژوهشی روشفرسودگی تحصيلی. 

101. 

آموزان براساس دانش یليتحص اقياشت ینيبشيپ(. 1397) غفار، پورانيمیکر ی وعلی، االسالمخيش

 (،10)6گيری، یادمجلة راهبردهای شناختی ، کالس یاجتماع -یو جوّ روان یليتحص تیحما

111-95. 

دی در جهت (. تئوری انتخاب: رویکر1394) زاده، مسعودزاده، محسن و زالیصاحبی، علی، زالی

 .113-134(، 11)4، شناسیروانرویش پذیری و تعهد اجتماعی. مسئوليت

خودتنظيم و  (. بررسی رابطة بين یادگيری1393) دیلم، سمانه و اکبری داغی، حمزه صائمی، حسن،

فصلنامة علمی آموزان دبيرستانی شرق گلستان. پذیری با فرسودگی تحصيلی دانشمسئوليت
 .17-32 (،40)9پژوهشی پژوهشنامة تربيتی، 

 (. ارتباط عملکرد خانواده با1397) محمد مهدیباقری،مقدم، حامد و شریعتطهرانی

اده فصلنامة خانوان پسر دبيرستانی. آموزدانش پایةپذیری و ارضای نيازهای روانی مسئوليت

 .221-235(، 54)14، پژوهی



 25 ...با السک اجتماعیبراساس بافت یلتحصي یرپذیتيمسئول ینبيشيپ

 یاههی. نقش سرما(1396) اریشهر ی،درگاهو  کاظم ،خزان، هيسمی، میقد ،وشیداری، ميعظ

 انیدانشجو یريگميتصم یو تعلل ورز یليتحص یدر سرزندگ یليتحص اقيشناختی و اشتروان

 .147-157 (،3)12، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد ةمجل. یپرستار

های اسناد با (. رابطة راهبرهای یادگيری و سبک1393) ، سيد مجتبی و نصيری، الهه ساداتعقيلی

 .109-125 ،3 ،اجتماعیدو فصلنامة علمی پژوهشی شناخت پذیری. مسئوليت

آموزان پذیری دانشبر مسئوليت مسئله(. اثربخشی آموزش مهارت حل 1396) غریبی، حسن

 .67-87، (2)7 ،های برنامة درسیمجلة پژوهشپسرسال سوم متوسطه دورة اول. 

يازهای اساسی (. رابطة خودشناسی و ن1396) لی لواسانی، مسعود و خليلی، شيوافرجی، ندا، غالمع

 .334-346(، 3)21، شناسیروان. مجلة دگيریشناختی با خودتنظيمی هيجانی و یاروان

 رةان دوآموزشدان یتمام یریپذتيو مسئول ینداریبا د یجو آموزش طةراب(. 1394) زاده، مریمقلی

واحد  یدانشگاه آزاد اسالمنامة کارشناسی ارشد، پایان .شهر مرودشت طةدوم مقطع متوس

 .مرودشت

. (1398کابينی مقدم، سليمان، انتصار فومنی، غالمحسين، حجاری، مسعود و اسدزاده، حسن )

 ياق ومقایسة تأثير آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيمی و کمک خواهی در افزایش اشت

، یادگيری فصلنامة راهبردهای شناختی دردو کار. ان اهمالآموزدانشسرزندگی تحصيلی 

7(13 ،)212-191. 

خودتنظيمی بر  (. تأثيرآموزش راهبردهای1396کاظم پور، اسماعيل، قدیری، ندا و اسالمی، سهيال )

حد ریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی وافصلنامة رهبری ومدیآموزان. پذیری دانشمسئوليت

 .111-125، (3)11گرمسار، 

ا عملکرد ب(. رابطة متغيرهای محيطی 1395)کدیور، پروین و عرب زاده، مهدی  جواد،کاوسيان، 

ة مجل ی تحصيلی.هاناظيمی و هيجشناختی، خودتنای نيازهای روانتحصيلی با نقش واسطه

 .424-438، (80)20 ،شناسیروان

 انیدانشجو یليتحص یريدرگ ینيبشيپ(. 1397کبيری، ویدا، عربزاده، مهدی و قاسمی اصل، قاسم )

وره و روان فصلنامه آموزش مشا. شناختیروان یاساس یازهايو ن تيبر اساس ابعاد شخص
 .71-80، 7، یدرمان

ران: مؤسسه آزمون . تهآموزانپذیری دانشسنجش ميزان مسئوليت نامةپرسش(. 1389کردلو، منيژه )

 یار پویا.
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اء نيازهای (. رابطة بين ارض1393) يهنجف آبادی، عاطفه و ایزدی، راضکریمی، جواد، همایونی 

فصلنامة مدیریت های شخصيت و اشتياق شغلی، شناختی مرتبط با کار، ویژگیاساسی روان
 .60-70(، 4)3 ،پرستاری

 (. نقش1396) مرز، محمدجواد کوله انيو بگ ح،يذب ،یرانيمسلم، پ ،یخدامراد، عباس ،یمنؤم

 ةدو فصلنام .آموزاندانش یليتحص اقياشت ینيبشيخانواده در پ یو جو عاطف یریپذهيجان 

 .159-182(، 8)5ی شناختی در یادگيری، راهبردها

شجویان (. اشتياق تحصيلی دان1397) ، جعفری، پریوش، آراسته، حميدرضانکاوند، مهرانداخت

، یاسالم مجلة علوم پزشکی دانشگاه آزادعلوم پزشکی و نقش محيط یاددهی یادگيری در آن. 

28(1 ،)65-52 . 

ش روش ایفای نقش بر (. بررسی اثربخشی آموز1395)پور، اسماعيل يان، مهدیه و سعدیهالج

 .151-166(، 2)5 ،مدرسه شناسیروانمجلة آموزان دختر اول دبيرستان. پذیری دانشمسئوليت

. اثربخشی (1397یاراحمدی، یحيی، ابراهيمی بخت، حبيب اله، اسدزاده، حسن، احمدیان، حمزه )

برنامة آموزشی سرزندگی تحصيلی بر عملکرد تحصيلی، اشتياق تحصيلی و سرزندگی 

 .163-182( 2)6، فصلنامة تدریس پژوهیآموزان، تحصيلی دانش
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English Abstract 

Predicting Academic Responsibility based on Classroom 

Social Context Mediated by the Satisfaction of Basic 

Psychological Needs and Academic Engagement 

Mohammad Kohzadi 1    Yahya Yarahmadi2  

Hamzeh Ahmadian3            Hooshang Jadidi4 

The purpose of this study was to predict academic responsibility based on the 

classroom social context mediated by the satisfaction of basic psychological needs and 

academic engagement. Structural equation modeling was the main data analysis 

technique used in this correlation study. The statistical population consisted of all ninth 

grade students in the city of Sanandaj in the academic year 2019, of whom 390 students 

were selected as the sample through multi-stage cluster random sampling method. 

Cordllo’s Responsibility Questionnaires, Fredric et. al.’s Academic Engagement 

Questionnaire, Deci and Ryan's Basic Psychological Needs Scale, Blackburn’s 

Autonomous Support Subscale, Patrick et. al.’s Student Emotional Support Subscale, 

and Sakiz Teacher's Emotional Support Subscale were used as the measurement 

instruments. Overall, the findings indicated that the data fit the model and the results 

showed that, with p<.0005, classroom social context had a significant and direct effect 

on academic responsibility, the satisfaction of basic psychological needs, and academic 

engagement. The satisfaction of basic psychological needs and academic engagement, 

on the other hand, had a direct effect on academic responsibility and academic 

engagement. The classroom social context had an indirect effect on academic 

responsibility through mediating variables. Therefore, in order to increase the academic 

responsibility of students, attention should be paid to the classroom social context, the 

learners’ satisfaction of basic psychological needs, and their academic engagement.   

Keywords: academic engagement, academic responsibility, classroom social context, 

satisfaction of basic psychological needs 
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