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ازخودبيگانگي مش��كلي اس��ت كه عدهاي از دانشآموزان در طي تحصيل دچار آن ميشوند.
دانشآموزان ازخودبيگانه عموم ًا تبديل به بزرگساالني ميشوند كه دچار ازخودبيگانگي اجتماعي
بوده و از لحاظ سياس��ي و اقتصادي نيز فاقد توانايي هس��تند .بر اس��اس نظريه خودتعيينگري،
محيط زندگي و نيازهاي روانشناختي اساسي دانشآموزان بر ازخودبيگانگي آنان تأثير ميگذارد.
بنابراين هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه فرهنگ مدرسه با ازخودبيگانگي تحصيلي با توجه به
نقش واسطهاي نيازهاي روانشناختي اساسي است .بدين منظور 289 ،نفر از دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان قم با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب شده و به پرسشنامههاي
ازخودبيگانگي تحصيلي ،فرهنگ مدرسه و نيازهاي روانشناختي اساسي پاسخ دادند .براي تحليل
دادهها از مدليابي معادالت س��اختاري اس��تفاده شد .نتايج تحليل نشان داد كه در ارتباط فرهنگ
مدرس��ه با ازخودبيگانگي تحصيلي ،نيازهاي روانشناختي اساسي نقش واسطهاي دارد .نيازهاي
روانش��ناختي اساس��ي نيز اثر منف��ي و معنيداري بر ازخودبيگانگي تحصيل��ي دارد .اثر فرهنگ
مدرس��ه بر نيازهاي روانش��ناختي اساسي نيز ،مثبت و معنيدار است .بهطور كلي مدل آزمون از
برازش مناسبي برخوردار بوده و  60درصد از تغييرات ازخودبيگانگي تحصيلي را تبيين نمود.
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مقدمه

در نظام آموزش و پرورش ،دانشآموزان مهمترين عنصر تشكيلدهنده آن نظام محسوب

ميشوند و تمامي برنامهريزيها و سياستگذاريها و تدارك امكانات در آموزش و پرورش
به دانشآموزان منتهي ميش��ود ،چرا كه آماده كردن دانشآموزان و ايجاد صالحيتهاي
الزم در آنها براي ورود به اجتماعي كه خود س��ازنده آن هس��تند ،هدف نهايي آموزش و
پرورش اس��ت و هر چقدر به مسائل و مش��كالت دانشآموزان توجه بيشتر شود ساختار

آينده اجتماع از استحكام بيشتري برخوردار خواهد بود (نادريبلداجي.)1381 ،

از خودبيگانگي 1يكي از مهمترين مش��كالتي است كه عدهاي از دانشآموزان در طي

تحصيل دچار آن ميشوند .اين بحران بهتجربه انزوا از يك گروه يا فعاليتي گفته ميشود
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ك��ه انتظ��ار ميرود فرد در حالت عادي با آن گروه احس��اس همبس��تگي نموده يا با آن
فعاليت درگير ش��ود (مان )2001 ،2و خود را در قالب رفتارهاي مخربي از قبيل عضويت

در گروههاي خالفكار ،خشونت ،خرابكاري يا ولگردي ،3غيبت از مدرسه و مدرسهگريزي

و يا ساير رفتارهاي منحرف نشان ميدهد (تراستي و دولي ـ دكي .)1993 ،4بهعلت اينكه
دانشآموزان بخش اعظم زندگي خود را در مدرسه ميگذرانند ،اين سازمان در آمادهسازي

آنان براي زندگي اجتماعي و شغلي دارد .با وجود اين ،دانشآموزان زيادي قبل از اينكه
بهطور كامل براي زندگي اجتماعي و ش��غلي آماده ش��وند ،بهعلت بيگانگي از تحصيل از
مدرس��ه فراري شده و تركتحصيل ميكنند .درواقع ازخودبيگانگي باعث ايجاد احساس

عدم دلبستگي به مدرسه بهعنوان سازماني براي تعليم و تربيت و عدم دستيابي بهمدارج
تحصيلي باالتر ميشود (فري 5و ديگران .)2009 ،عالوه بر آن ،دانشآموزان از خودبيگانه
عموماً تبديل به بزرگس��االني ميش��وند كه دچار ازخودبيگانگي اجتماعي بوده و از لحاظ

سياسي و اقتصادي نيز فاقد توانايي هستند (براون 6و ديگران.)2003 ،

مطالعه علمي ازخودبيگانگي با كار س��يمن )1959( 7آغاز ش��د .وي ازخودبيگانگي را

بهصورت وجود ناهمخواني بين انتظارات ش��خصي و ميزان پاداش كسبش��ده در جامعه
1. Alienation
2. Mann
3. Vandalism
4. Trusty & Dooley-Dickey
5. Frey
6. Brown
7. Seeman

فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي ...

مدرن تعريف ميكند و آن را به شش بعد تقسيم ميكند .اين ابعاد شامل انزواي اجتماعي،1

ازخودبيگانگ��ي فرهنگ��ي ،2انزوا از خود ،3ناتواني ،4احس��اس بيمعناي��ي 5و بيهنجاري

6

ميباش��ند .با اين وجود ،پژوهش��گران علوم اجتماعي نتوانس��تند وجود اين شش بعد را

اعتباريابي كنند .در ادامه اين پژوهشها دين )1961( 7براس��اس كار س��يمن (،)1959
به اين نتيجه رس��يد كه ازخودبيگانگي از س��ه بعد تشكيل يافته است :انزواي اجتماعي،

ناتواني و بيهنجاري.

بهب��اور دي��ن ( ،)1961انزواي اجتماعي بهمعني احس��اس تنهاي��ي حتي در صورت

مصاحبت كردن با ديگران اس��ت .بعد دوم يعني ناتواني نش��انگر احساس ناتواني فرد در
تغيير انتخابهاي خود است .بيهنجاري نيز ،بهمعني عدم پذيرش ارزشها و هنجارهاي
مسلط در جامعه ميباشد .اين احساسات در محيط مدرسه بر عملكرد تحصيلي ،موفقيت

و در نهاي��ت ب��ر ثبات و پايداري دانشآموزان در زمينه تحصيل تأثير ميگذارند (روايي و

وايتينگ .)2005 ،8عالوه بر آن اين ابعاد با مش��كالت عمومي دانشآموزان و مدارس از
قبيل گريز از مدرس��ه ،ونداليس��م يا خرابكاري و مش��اركت كمتر در فعاليتهاي مدرسه
ارتباط دارند .بنابراين ازخودبيگانگي ارتباط مس��تقيمي با موفقيت و شكست مدارس در

امر تعليم و تربيت دانشآموزان دارد (براون و ديگران.)2003 ،

با مرور پژوهشهاي انجامش��ده در زمينه عوامل همبسته يا زمينهساز ازخودبيگانگي

تحصيلي دانشآموزان ،ميتوان اين عوامل را در دو سطح فردي و محيطي مورد بررسي
قرار داد .برخي از متغيرهاي فردي شامل جنسيت ،سن ،پيشزمينه اجتماعي ـ فرهنگي

و انتظارات تحصيلي هستند .براي مثال ميزان ازخودبيگانگي در پسران بيشتر از دختران
است (كليل و زيول ـ گست .)2008 ،9يا با افزايش سن در دوره نوجواني ميزان انگيزش

كاهش يافته و در نتيجه ميزان ازخودبيگانگي آنان افزايش مييابد (جاكوب 10و ديگران،

 .)2002در اين پژوهشها محققان بيشتر به متغيرهاي جمعيتشناختي توجه داشتهاند
1. Social Isolation
2. Cultural Alienation
3. Self-Isolation
4. Powerlessness
5. Meaninglessness
6. Normlessness
7. Dean
8. Rovai & Wighting
9. Kalil & Ziol-Guest
10. Jacobs
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و نق��ش عوامل انگيزش��ي را دس��تكم گرفتهاند .اين در حالي اس��ت ك��ه بهباور هاچر و

هاگنائ��ر )2011( 1انگيزش مفهوم ارتباطدهنده ازخودبيگانگي با س��اير متغيرها اس��ت.
يكي از مهمترين عوامل انگيزش��ي ،نيازهاي روانشناختي اساسي ،2شامل نياز بهارتباط،3

شايستگي 4و خودمختاري 5هستند (ريو.)2009 ،6

نياز بهارتباط بهتمايل فرد براي ارتباط و پيوستگي با ديگران ،شايستگي بهتمايل فرد

به احساس مؤثر بودن در دستيابي به نتايج ارزشمند و مفيد و خودمختاري بهتمايل فرد

بهش��روع و تنظيم رفتار توسط خودش اش��اره دارد .براساس نظريه خودتعيينگري ،اين
سه نياز ميتوانند از طريق درگيرشدن فرد در انواع وسيعي از رفتارها برآورده شوند كه از
فردي بهفرد ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است .بدون توجه بهنحوه برآورده
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شدن اين نيازها ،نكته مهم اين است كه برآورده شدن آنها براي رشد سالم و سالمت رواني

تمامي افراد در همه فرهنگها ضروري اس��ت (س��وربو 7و ديگران .)2009 ،در صورتيكه

نيازهاي روانش��ناختي اساسي برآورده شوند احس��اس اعتماد بهنفس و خودارزشمندي
در افراد شكل ميگيرد ،اما در صورت ممانعت و عدم برآوردهشدن اين نيازها ،فرد دركي

شكننده ،منفي ،بيگانه و انتقادآميز از خود خواهد داشت (قالوندي و ديگران.)1391 ،

برآورده ش��دن نيازهاي روانش��ناختي اساس��ي ميتواند بر ازخودبيگانگي تحصيلي

دانشآموزان تأثير بگذارد .اگر دانشآموز احساس كند كه در محيط مدرسه و كالس براي
يادگيري درس آزادي عمل دارد و از طرف ديگر احساس شايستگي و كفايت شخصي در

زمينه يادگيري كند و در محيط مدرسه رابطه سازندهاي با ديگران داشته باشد ،اين فرد
بهعلت احس��اس خودمختاري و شايستگي بيشتر ،احساس توانمندي بيشتري در زمينه

تغيير محيط يادگيري خود و س��ازگاري بيش��تر با آن خواهد نمود .از طرف ديگر داشتن
ارتباط صميمانه با معلمان و ديگر دانشآموزان باعث افزايش احساس پيوستگي و انسجام
اجتماعي و درونيس��ازي بيش��تر ارزشها و هنجارهاي گروه ميشود (روايي و وايتينگ،

2005؛ لگولت 8و ديگران 2006 ،و ريو.)2009 ،

1. Hascher & Hagenauer
2. Basic Psychological Needs
3. Relatedness
4. Competence
5. Autonomy
6. Reeve
7. Sorebo
8. Legault

فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي ...

براس��اس نظري��ه خودتعيينگ��ري ،بافت اجتماعي ب��ر ميزان برآورده ش��دن نياز به

خودمختاري ،شايس��تگي و ارتباط تأثير ميگذارد .نظري��ه خودتعيينگري بيان ميكند

كه محيطهاي حمايتكننده خودمختاري يعني ،محيطهايي كه افراد را ترغيب ميكنند
هدفهاي خود را ،خودشان تعيين و از روش خودشان براي رسيدن به اين اهداف استفاده
كنند ،موجب برآوردهشدن اين سه نياز روانشناختي اساسي ميشوند .در مقابل فشار و

كنترل ،از برآورده شدن نيازهاي روانشناختي اساسي جلوگيري ميكند (ريو.)2009 ،

صادقي و همكاران ( ،)2013محيطهاي حامي خودمختاري را به دو دسته محيطهاي

ال حمايت معلم از خودمختاري دانشآموزان و غيرمس��تقيم ،مانند فرهنگ
مس��تقيم مث ً

مدرس��ه تقس��يم ميكنند .پژوهشهاي انجامش��ده نشانگر آن هس��تند كه هم حمايت
معلمان از خودمختاري دانشآموزان (بلك 1و دسي 2000 ،و اژهاي و ديگران )1387 ،و

هم فرهنگ مدرس��ه (صادقي و ديگران 2013 ،و قالوندي و ديگران )1391 ،اثر مثبتي
بر برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي دانشآموزان و ساير افراد دارند .با توجه به

محدود بودن تحقيقات در زمينه فرهنگ مدرسه ،در اين پژوهش اثر اين متغير بر نيازهاي
روانشناختي اساسي مورد بررسي ميگيريد .زيرا براساس نظريه سيستمهاي بومشناختي

عوامل غيرمس��تقيم مانند فرهنگ مدرس��ه و محيط تحصيل ،ميتوانند اثر نيرومندي بر

باورها و رفتارهاي دانشآموزان بگذارند (برك.)1390 ،2

فرهنگ مدرس��ه نظامي از هنجارها ،معاني و ارزشهايي اس��ت كه بين اعضاي يك

مدرسه اعم از دانشآموزان ،معلمان و ساير كاركنان مشترك ميباشد (پوركي.)1990 ،3

ويژگي اساسي فرهنگ ،پايداري بسيار باالي آن است؛ بهطوري كه در مقابل تأثيرات وارده

از محيط بس��يارمقاوم بوده و بهندرت تغيير مييابد .اين ويژگي باعث ميش��ود ،فرهنگ
اثر نيرومند و دامنهدار و تا حدي يكسان بر گروههاي مختلفي از دانشآموزان كه به يك
مدرسه وارد ميشوند ،بگذارد (هافستد 4و ديگران.)2010 ،

فرهنگ مدرسه در صورتيكه حمايت اجتماعي از دانشآموزان فراهم بياورد ،ميتواند

تأثير مثبتي بر برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي دانشآموزان بگذارد .الساندرو

و س��اد ،)1997( 5فرهنگ مدرس��ه را از لحاظ نوع حمايت اجتماعي به س��ه بعد تقسيم
1. Black
2. Berk
3. Purkey
4. Hofstede
5. Alessandro & Sadh
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نمودهان��د .بع��د اول ،روابط دانشآم��وزان ،بهنحوه ارتباط دانشآموزان با يكديگر اش��اره
ميكند .بعد دوم ،روابط دانشآموزان و معلمان ،به كيفيت و نحوه تعامالت دانشآموزان
با معلمان اش��اره دارد .و بعد س��وم فرصتهاي آموزشي 1كه بهچگونگي ارائه فرصتها و
امكانات آموزشي در مدرسه اشاره دارد.

سه بعد مطرحشده توسط الساندرو و ساد ( ،)1997نشانگر سه نوع حمايت اجتماعي

ميباشند كه فرهنگ مدرسه ميتواند براي دانشآموزان فراهم كند .بعد اول يعني روابط

دانشآم��وزان با يكديگر را ميتوان حمايت اجتماعي همس��االن نامگذاري كرد .بعد دوم
يعن��ي روابط دانشآموزان با معلمان را ميتوان حمايت اجتماعي معلمان يا ديگران مهم

در نظر گرفت و بعد س��وم يعني فرصتهاي آموزش��ي را ميتوان حمايت نظام آموزش��ي
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مدرسه نامگذاري نمود.

حمايت اجتماعياي كه معلمان از دانشآموزان و دانشآموزان از يكديگر و همچنين

نظام آموزشي مدرسه فراهم ميآورند ،باعث ميشود دانشآموزان ،احساس امنيت بيشتري

در محيط مدرسه داشته و با آزادي عمل بيشتري تكاليف درسي خود را انجام دهند .اين
امر بر نياز به خودمختاري دانشآموزان اثر مثبتي ميگذارد .از طرف ديگر وجود حمايت
هم از جانب معلمان و هم دانشآموزان در محيط مدرسه و همچنين حمايت نظام آموزشي
باعث ميشود ،دانشآموزان با اطمينان بيشتري تكاليف درسي را انجام دهند ،زيرا حمايت

اجتماعي براي كمك به آنان ،هنگام بروز مش��كل وجود دارد (فاگان 2و ديگران.)2004 ،
اين امر بر نياز بهشايستگي آنان اثر مثبت ميگذارد .از طرف ديگر وجود حمايت اجتماعي
و روابط دوس��تانه بين افراد براي برآوردهشدن نياز بهارتباط ضروري است (ريو.)2009 ،

عالوه بر آن اگر در مدرسه كيفيت روابط معلمان با دانشآموزان و دانشآموزان با يكديگر
مناس��ب بوده و س��اختار مدرسه نيز با عالئق و نيازهاي دانشآموزان هماهنگ باشد ،آنها

احس��اس ازخودبيگانگي تحصيلي كمتري خواهند نمود (هاچر و هاگنائر .)2011 ،بهطور

كلي ميتوان گفت كه ازخودبيگانگي نتيجه ارتباط منفي بين دانشآموز و محيط يادگيري

وي است (روايي و وايتينگ.)2005 ،

مروري بر پژوهشهاي انجامشده نشان ميدهد كه نيازهاي روانشناختي اساسي در

ال تحقيق روايي و وايتينگ ( )2005نشان
كاهش ازخودبيگانگي تحصيلي مؤثر هستند .مث ً
1. Educational Opportunities
2. Fagan

فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي ...

ميدهد كه ارضاء نياز بهارتباط ،با ازخودبيگانگي تحصيلي ارتباط منفي دارد .پژوهش لگولت
و همكاران ( )2006نيز نشان ميدهد كه ارضاء نياز بهشايستگي با اين متغير ارتباط منفي

دارد .همچنين تحقيقات نشانگر وجود ارتباط منفي بين محيطهاي حامي خودمختاري
مانند كالس درس و فرهنگ مدرس��ه با ازخودبيگانگي تحصيلي (هاچر و هاگنائر2011 ،

و آس��ور 1و ديگ��ران ) 2002 ،و ارتب��اط مثبت با برآوردهش��دن نيازهاي روانش��ناختي

اساسي (اژهاي و ديگران1387 ،؛ قالوندي و ديگران 1391 ،و صادقي و ديگران)2013 ،

هستند .عليرغم پژوهشهاي گستردهاي كه در كشورهاي مختلف در مورد ميزان شيوع

ازخودبيگانگي تحصيلي در بين دانشآموزان و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است ،جاي
اين مفهوم در ادبيات تعليم و تربيت كش��ور ما تقريباً خالي اس��ت و هنوز هيچ پژوهشي

در رابطه با آن انجام نگرفته اس��ت .لذا با توجه به اهميت مفهوم ازخودبيگانگي تحصيلي
در تعليم و تربيت هم از لحاظ نظري و هم كاربردي و آس��يبهاي فراواني كه اين امر بر

نظام آموزشي و خود دانشآموزان وارد ميكند ،الزم است بهعوامل زمينهساز آن پرداخته

شود .بنابراين پژوهش حاضر ،با مبنا قرار دادن نظريه خودتعيينگري بهعنوان چارچوب
نظري س��عي در تبيين رابطه فرهنگ مدرس��ه با ازخودبيگانگي تحصيلي دانشآموزان ،با
در نظر گرفتن نقش واس��طهاي نيازهاي روانش��ناختي اساس��ي دارد .در شكل  1الگوي

نظري پژوهش نمايش داده شده است.
فرهنگ
مدرسه

ازخودبيگانگي
تحصيلي

نيازهاي
روانشناختي
اساسي
شكل  :1الگوي نظري پژوهش

1. Assor
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فرضيههاي پژوهش

 .1فرهنگ مدرسه اثر مستقيم بر ازخودبيگانگي تحصيلي دارد.

 .2فرهنگ مدرسه اثر مستقيم بر برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي دارد.
 .3نيازهاي روانشناختي اساسي اثر مستقيم بر ازخودبيگانگي تحصيلي دارد.

 .4نيازهاي روانش��ناختي اساسي نقش واس��طهاي در ارتباط بين فرهنگ مدرسه و

ازخودبيگانگي تحصيلي دارد.

روش تحقيق ،جامعه و نمونه آماري

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي همبس��تگي با استفاده از روشهاي مدليابي معادالت

106

ساختاري 1ميباشد .جامعه آماري پژوهش حاضر تمامي دانشآموزان دوره متوسطه شاغل

بهتحصيل در س��ال تحصيلي  90-91شهرس��تان قم بودند .تعداد كل اين دانشآموزان

 15107نفر ( 8016پس��ر و  7091دختر) ميباش��د كه با اس��تفاده از روش نمونهگيري
خوش��هاي 300 ،نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب ش��دند .با توجه به اينكه تعداد 11

عدد از اين پرسشنامهها ناقص بودند در تحليل نهايي  289پرسشنامه مورد استفاده قرار
گرفت 126 .نفر از اعضاي نمونه دختر و  141نفر پسر بودند و  22نفر نيز جنسيت خود
را مشخص نكرده بودند.
ابزارهاي اندازهگيري

ازخودبيگانگي تحصيلي :براي اندازه اين متغير از پرسشنامه ازخودبيگانگي تحصيلي ديلون

و گروات )1976( 2اس��تفاده ش��د .اين پرسش��نامه از  17گويه تشكيل شده است كه سه
بعد احساس بيهنجاري ( 6گويه) ،احساس ناتواني ( 6گويه) و احساس انزوا ( 5گويه) را
ال درست
ال غلط « »1تا كام ً
ميسنجند .گويهها براساس طيف ليكرت پنجدرجهاي از كام ً

« »5تنظيم ش��دهاند .ضري��ب قابليت اعتماد اين مقياس در پژوه��ش روايي و وايتينگ
( ،)2005با استفاده از آلفاي كرونباخ ،بهترتيب براي كل مقياس  ،0/77احساس انزوا ،0/70

ناتواني  0/71و بيهنجاري  0/69بهدس��ت آمد .در اين مطالعه نيز ضريب آلفاي كرونباخ
بهترتيب براي كل مقياس  ،0/86احس��اس انزوا  ،0/81ناتواني  0/81و بيهنجاري 0/77
1. Structural Equation Modeling
2. Dillon & Grout

فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي ...

بهدست آمد .كه نشانگر پايايي مناسب ابزار ميباشد .براي بررسي روايي اين پرسشنامه از
روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد كه شاخصهاي برازش GFI=0/89، AGFI=0/85

 CFI=0/94، RMSEA=0/07نشانگر برازش مناسب اين پرسشنامه است.

نيازهاي روانشناختي اساسي :براي اندازهگيري اين متغير از مقياس نيازهاي روانشناختي

اساسي الگوارديا 1و همكاران ( )2000استفاده شد .اين مقياس از  21گويه تشكيل شده
اس��ت كه سه نياز روانشناختي خودمختاري ( 7گويه) ،شايستگي ( 6گويه) و ارتباط (8

ال غلط « »1تا
گويه) را ميس��نجند .گويهها بر اس��اس طيف ليكرت پنجدرجهاي از كام ً
ال درس��ت « »5تنظيم شدهاند .ضريب قابليت اعتماد اين مقياس در پژوهش دسي و
كام ً

همكاران ( ،)2001با استفاده از آلفاي كرونباخ 0/83 ،نمودهاند .در اين مطالعه نيز ضريب

آلفاي كرونباخ بهترتيب براي خودمختاري ،شايستگي و ارتباط 0/79 ،0/77 ،و  0/86و كل
مقياس  0/85بهدست آمد كه نشانگر پايايي مناسب ابزار ميباشد .براي بررسي روايي اين

پرسشنامه از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد كه شاخصهاي برازش GFI=0/88

 AGFI=0/85 ،CFI=0/94، RMSEA=0/07نشانگر برازش مناسب اين پرسشنامه است.
فرهنگ مدرس�ه :براي سنجش اين متغير از پرسشنامه فرهنگ مدرسه (الساندرو و ساد،

 )1997اس��تفاده ش��د .اين مقياس از  18گويه تش��كيل شده اس��ت كه چهار بعد روابط
دانشآم��وزان ( 4گويه) ،روابط دانشآموزان و معلمان ( 6گويه) و فرصتهاي آموزش��ي
ال مخالفم
( 8گوي��ه) را ميس��نجند .گويهها براس��اس طيف ليكرت پنجدرج��هاي از كام ً

ال موافقم « »5تنظيم ش��ده است .الساندرو و ساد ( )1997ضريب پايايي اين
« »1تا كام ً
مقياس را بهترتيب براي روابط دانشآموزان  ،0/80روابط دانشآموزان و معلمان  0/82و
فرصتهاي آموزش��ي  0/85گزارش نمودهاند .در تحقيق حاضر نيز ،ضريب آلفا براي بعد

روابط دانشآموزان  ،0/79روابط دانشآموزان و معلمان  ،0/78فرصتهاي آموزشي 0/86

و كل مقياس  0/89بهدست آمد .براي بررسي روايي كل مؤلفههاي اين پرسشنامه از روش
تحليل عاملي تأييدي اس��تفاده شد كه شاخصهاي برازش GFI=0/85 ،AGFI=0/82

 CFI=0/96 ،RMSEA=0/07نشانگر روايي مناسب اين پرسشنامه است.
يافتهها

قبل از پرداختن به آزمون الگوي ساختاري يا فرضيههاي تحقيق ،در جدول  1شاخصهاي
1. La Guardia
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توصيفي متغيرها جهت بررسي پراكندگي مناسب و نرمال بودن توزيع دادهها ارائه شدهاند.
جدول  :1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

چولگي

كشيدگي

ازخودبيگانگي تحصيلي

2/79

0/79

0/37

-0/11

نيازهاي روانشناختي اساسي

3/48

0/62

-0/10

-0/06

فرهنگ مدرسه

3/24

0/79

-0/11

0/08

با توجه به جدول  1مقادير چولگي و كش��يدگي ،نش��انگر نرمال بودن توزيع دادهها

ميباش��ند .ش��اخص انحراف استاندارد براي تمامي متغير نشان ميدهد كه نمرات فاصله
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بسيار كمي از ميانگين دارند .در جدول  2ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق گزارش
شده است.

جدول  :2ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
شماره

متغير

1

1

فرهنگ مدرسه

1

2

نيازهاي روانشناختي اساسي

**0/47

3

ازخودبيگانگي تحصيلي

p<0/01

2

3

1

**-0/46** -0/52

1

**

با توجه به جدول  2رابطه فرهنگ مدرس��ه با نيازهاي روانش��ناختي اساس��ي مثبت

( )0/47و در س��طح  0/01معنيداري ميباش��د .رابطه فرهنگ مدرسه با ازخودبيگانگي

تحصيلي منفي ( )-0/52و در سطح  0/01معنيدار ميباشد .رابطه نيازهاي روانشناختي

اساسي نيز با ازخودبيگانگي تحصيلي منفي ( )-0/46و در سطح  0/01معنيدار ميباشد.
ب��راي آزمون الگوي نظري پژوهش و برازش آن با دادههاي گردآوريش��ده ،از روش

بيشينه احتمال استفاده شد .همچنين از نرمافزار ليزرل نسخه  8/80براي آزمون الگوي
نظري و فرضيههاي تحقيق اس��تفاده شد .در ش��كل  2الگوي آزمونشده پژوهش حاضر
ارائه شده است .در اين پژوهش متغير فرهنگ مدرسه ،سازه برونزا و متغيرهاي نيازهاي

روانشناختي اساسي و ازخودبيگانگي نيز سازههاي درونزاي مدل بودند.

فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي ...

بيهنجاري

روابط دانشآموزان
0/73

روابط معلمان

0/70

فرصتهايآموزشي

0/76

فرهنگ
مدرسه

ازخودبيگانگي
تحصيلي

-0/24
***0/76

**-0/58

R2=0/60

0/72

ناتواني

0/55
0/74

انزواي اجتماعي

نيازهاي
روانشناختي
اساسي
R2=0/57

0/64

خودمختاري

0/46 0/48

ارتباط

شايستگي

شكل  :2الگوي آزمونشده پژوهش

با توجه بهش��كل  ،2اثر مس��تقيم فرهنگ مدرس��ه بر نيازهاي روانشناختي اساسي

( )0/76مثبت و در سطح  0/001معنيدار ميباشد .اثر نيازهاي روانشناختي اساسي بر

ازخودبيگانگي تحصيلي ( )-0/58منفي و در سطح  0/01معنيدار ميباشد .همچنين اثر
فرهنگ مدرس��ه بر ازخودبيگانگي شغلي ( )-0/24معنيدار نميباشد .در جدول  3اثرات

مستقيم ،غيرمستقيم ،كل و واريانس تبيينشده متغيرها گزارش شدهاند.

جدول  :3اثرات مستقيم ،غيرمستقيم ،كل و واريانس تبيينشده متغيرها
مسيرها

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر كل

بهروي ازخودبيگانگي
تحصيلي از

0/60

فرهنگ مدرسه

-0/24

**-0/44

**-0/68

نيازهاي روانشناختي اساسي

**-0/58

-

**-0/58

بهروي نيازهاي روانشناختي
اساسي از
فرهنگ مدرسه

واريانس
تبيينشده

0/57
***0/76

-

***0/76

با توجه به جدول  ،3اثر مستقيم فرهنگ مدرسه بر ازخودبيگانگي تحصيلي معنيدار

نيست .اما اثر غيرمستقيم اين متغير ( )-0/44منفي و در سطح  0/01معنيدار ميباشد.
اين اثر از طريق نيازهاي روانشناختي اساسي برقرار ميباشد .با توجه به اين يافته ميتوان

گفت كه نيازهاي روانش��ناختي اساس��ي ،نقش واسطهاي در ارتباط بين فرهنگ مدرسه
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و ازخودبيگانگي تحصيلي دارد .نتايج جدول  3نيز نش��ان ميدهد كه فرهنگ مدرس��ه و

نيازهاي روانش��ناختي اساس��ي 60 ،درصد از تغييرات ازخودبيگانگي تحصيلي را تبيين

ميكند و فرهنگ مدرس��ه ني��ز بهتنهايي  57درصد از تغييرات نيازهاي روانش��ناختي

اساسي را پيشبيني ميكند.

ب��ا توج��ه به جدول  ،3فرضي��ه يك تحقيق يعني اثر مس��تقيم فرهنگ مدرس��ه بر

ازخودبيگانگي تحصيلي تأييد نميش��ود .فرضيه دو تحقيق ،يعني اثر مس��تقيم فرهنگ
مدرسه بر نيازهاي روانشناختي اساسي تأييد ميشود .فرضيه سوم نيز يعني اثر نيازهاي

روانشناختي اساسي بر ازخودبيگانگي تحصيلي تأييد ميشود و در نهايت فرضيه چهارم
پژوهش يعني نقش واسطهاي نيازهاي روانشناختي اساسي در ارتباط فرهنگ مدرسه با
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ازخودبيگانگي تحصيلي تأييد ميشود.

براي بررسي ميزان برازش مدل آزمونشده از شاخصهاي معرفيشده توسط گيفن و
1

ديگران )2000( ،استفاده شد .شاخص  X2/d.fكه مقادير كمتر از  3قابل پذيرش هستند،
شاخص نيكويي برازش ،2شاخص برازش تطبيقي 3كه مقادير بيشتر از  0/9نشانگر برازش

مناس��ب الگو هستند ،شاخص نيكويي برازش تعديليافته 4كه مقادير بيشتر از  0/8قابل

قبول هستند ،شاخص برازش ايجاز 5كه مقادير بيشتر از  0/6نشانگر برازش مناسب الگو

هستند و مجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب 6كه مقادير كمتر از  0/08نشانگر برازش
مناس��ب الگو هستند .در جدول  4شاخصهاي برازش الگوي آزمونشده گزارش شدهاند

كه با توجه به معيارهايي كه گيفن و همكاران ( )2000مطرح نمودهاند ،الگوي آزمونشده

برازش مناسبي با دادههاي گردآوريشده دارد.

جدول  :4شاخصهاي برازش الگوي آزمونشده پژوهش
X2/d.f

شاخص
نيكويي
برازش

شاخص
برازش
تطبيقي

شاخص
نيكويي برازش
تعديليافته

2/88

0/95

0/93

0/90

مجذور ميانگين
شاخص
مربعات خطاي
برازش ايجاز
تقريب
0/61

0/08

1. Gefen
2. GFI: Goodness of Fit Index
3. CFI: Comparative Fit Index
4. AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index
5. PNFI: Parsimony Fit Index
6. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
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بحث و نتيجهگيري

هدف پژوهش حاضر بررس��ي رابطه فرهنگ مدرس��ه با نيازهاي روانش��ناختي اساس��ي
و ازخودبيگانگ��ي تحصيلي دانشآموزان بهروش الگويابي معادالت س��اختاري بود .نتايج
پژوهش نشان داد كه الگوي پيشنهادي با دادههاي گردآوري شده برازش مناسبي دارد و
ميتواند  57درصد از تغييرات برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي و همچنين 60

درص��د از واريانس ازخودبيگانگي تحصيلي دانشآموزان را تبيين كند .كافي بودن ميزان
واريانس تبيينشده يكي از مهمترين معيارها در مورد تصميمگيري درباره مناسب بودن
الگوي تدوينشده ميباشد .ميزان واريانس تبيينشده  0/33 ،0/19و  0/67در مدلهاي

آزمونش��ده بهترتيب ضعيف ،متوس��ط و قابلتوجه ميباشد .اگر در مدلي متغير مالك را

يك يا دو متغير پيشبين ،تبيين كنند ،واريانس تبيينشده  0/33قابلقبول است .اما اگر
متغيرهاي پيشبين بيش از دو متغير باش��ند ،مقدار واريانس تبيينش��ده بايد حداقل در

س��طح قابلتوجه  0/67باش��د (سيدعباسزاده و ديگران .)1391 ،با توجه به اين معيارها

ميتوان گفت كه الگوي تدوينشده تحقيق بهطور متوسط و قابلقبولي قادر به پيشبيني

تغييرات ازخودبيگانگي تحصيلي ميباشد.

يافتههاي پژوهش حاضر نش��ان دادند كه نيازهاي روانش��ناختي اساسي اثر منفي و

معنيداري بر ازخودبيگانگي تحصيلي دارند .يعني هر چه دانشآموزان برآوردهشدن سه نياز

اساسي روانشناختي خود را (خودمختاري ،شايستگي و ارتباط) در محيط مدرسه كمتر
تجربه كنند ،احساس ازخودبيگانگي تحصيلي بيشتري خواهند نمود .اين ازخودبيگانگي،

بهصورت احساس ناتواني و عدم تأثيرگذاري بر محيط ،احساس بروز تضاد بين ارزشهاي
خود و مدرسه ،يعني بيهنجاري و احساس اينكه از اعضاي مدرسه بهدور افتادهاند يعني

انزواي اجتماعي ظاهر ميش��ود .همانطور كه ريو ( )2009اش��اره ميكند ،برآوردهشدن
اين س��ه نياز روانش��ناختي براي سالمت رواني بسيار ضروري هستند .احساس ناتواني و
درماندگ��ي در تأثيرگذاري بر محيط ،ايجاد رابطه با ديگران و درونيس��اختن ارزشهاي
جامع��ه ،س�لامت رواني فرد را تهدي��د ميكند و عالوه بر افزاي��ش احتمال تركتحصيل

دانشآموزان ،باعث افزايش احتمال ابتال به افس��ردگي و ديگر اختالالت رواني ميش��ود.
يافتهه��اي اين پژوهش با نتايج تحقيقات روايي و وايتينگ ( )2005و لگولت و همكاران

( )2006همسو ميباشد كه بهترتيب نياز بهارتباط و شايستگي را بررسي نموده بودند.

يافتههاي اين پژوهش نش��ان دادند كه فرهنگ مدرس��ه اثر مثب��ت و معنيداري بر
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برآوردهش��دن نيازهاي روانشناختي اساس��ي دارد .اين يافته با نتايج تحقيقات قالوندي
و هم��كاران ( )1391و صادقي و همكاران ( )2013همس��و ميباش��د .براس��اس نظريه

خودتعيينگري ،برآوردهش��دن نيازهاي روانش��ناختي اساسي تحت تأثير محيط زندگي
فرد و همچنين ويژگيهاي شخصيتي قرار دارد (ريو .)2009 ،فرهنگ موجود در مدارس،

يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اين نيازها ميباشد .يافتههاي تحقيق نشان داد كه
ميزان و نحوه رابطه دانشآموزان با يكديگر و دانشآموزان با معلمان و همچنين حمايت
آموزش��ي در مدرس��ه اثر معنيداري بر برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي يعني
خودمختاري ،شايستگي و ارتباط دارد .اين يافته نشان ميدهد كيفيت و كميت حمايتي
كه همس��االن ،معلمان يا ديگران و س��اختار آموزش��ي مدرس��ه از دانشآموز در مدرسه
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ميكنن��د ،اثر نيرومندي بر نيازهاي روانش��ناختي او دارد .وج��ود انواع مختلف حمايت
اجتماعي در مدرسه باعث ميشود دانشآموز ارتباط دوستانهاي با ديگران برقرار نموده و

نياز خود بهارتباط را برآورده سازد .عالوه بر آن اين حمايت باعث ميشود كه دانشآموز
با اطمينان بيشتري نحوه يادگيري خود را انتخاب كند و اين امر بر برآوردهشدن نياز او

به خودمختاري اثر مثبتي ميگذارد همچنين احساس آزادي در انتخاب فعاليتها براساس
سطح توانايي خود و احساس اينكه در مدرسه مطالب مورد عالقهاش را ياد ميگيرد ،باعث

ميشود كه او احساس شايستگي بيشتري كند.

نتايج تحقيق حاضر نش��ان داد كه فرهنگ مدرس��ه اثر مس��تقيمي بر ازخودبيگانگي

تحصيل��ي دانشآم��وزان ندارد ،اما اثر غيرمس��تقيم آن از طريق نيازهاي روانش��ناختي
اساسي ،منفي و معنيدار ميباشد .اين يافته با نتايج تحقيقات هاچر و هاگنائر ( )2011و
آس��ور و همكاران ( )2002ناهمسو ميباشد .همانطور كه در مقدمه بيان گرديد ،مفهوم

مرتبطكننده عوام��ل اجتماعي تأثيرگذار بر ازخودبيگانگي تحصيلي ،انگيزش ميباش��د
(هاچر و هاگنائر .)2011 ،بنابراين فرهنگ بهعنوان يكي از عوامل غيرمستقيم كه براساس

نظريه سيستمهاي بومشناختي از رفتار فرد فاصله زيادي دارد ،بر روي انگيزش فرد تأثير
گذاش��ته و از آن طريق باعث ازخودبيگانگي ميش��ود .اين يافته با اس��اس نظري نظريه

خودتعيينگري همسو ميباشد كه بيان ميكند ،محيطهاي حامي خودمختاري بهصورت

غيرمستقيم از طريق برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي بر عملكرد ،هيجانها و
باورهاي فرد تأثير ميگذارند (دسي و ديگران.)2001 ،

بهطور كلي يافتههاي پژوهش بر وجود حمايت اجتماعي در محيط مدرسه و تأثير مثبت

فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي ...

آن بر نيازهاي دانشآموزان تأكيد ميكنند .اين يافتهها از ساختار نظريه خودتعيينگري

حمايت ميكنند و نش��ان ميدهند وجود حمايت در محيط مدرسه عالوه بر محيطهاي
كوچكتر مانند كالس ،ميتواند بر نيازهاي روانش��ناختي دانشآموزان و از آن طريق بر

بيگانگي دانشآموزان از امر تحصيل اثر نيرومندي داشته باشد.

همانطور كه بيان گرديد ،متخصصان ،فرهنگ را جزء سازههاي نسبتاً پايدار محيط در

نظر ميگيرند كه در مقابل تغييرات تاحدي مقاوم ميباشد .بنابراين براي كاربردي نمودن

نتايج تحقيق ،بايد توجه ويژهاي بهنقش مديران مدارس داش��ته باش��يم .با توجه به تأثير

نيرومند فرهنگ بر انگيزش دانشآموزان در مدرسه ،الزم است مديران به ارزيابي فرهنگ
موجود در مدرسه بپردازند .اگر فرهنگ مدرسه بر همكاري و همياري بين دانشآموزان و

معلمان تأكيد دارد .الزم است مديران جهت حفظ و تقويت اين نوع فرهنگ اقدام نمايند.
اين اقدامات ميتواند ش��امل تقويت همكاري بي��ن دانشآموزان ،تأكيد كمتر بر رقابت و

همچنين ايجاد فضايي براي اظهار نظرات سازنده توسط معلمان و دانشآموزان باشد .در
صورتي كه فرهنگ مدرسه تأكيد كمتري بر همياري و همكاري داشته باشد ،الزم است

مديران عالوه بر انجام اقدامات فوق ،س��عي در ايجاد و تقويت اعتماد بين خود و س��اير
معلمان و دانشآموزان بنمايند .در واقع اعتماد حس پذيرفتهشدن به فرد بهعنوان عضوي
سازنده در سازمان ميدهد .اين امر نيز عالوه بر ايجاد هيجانهاي مثبت نسبت به سازمان،

باعث ميش��ود فرد با س��ازمان همكاري خوب و صميمانه داشته باشد .براي ايجاد اعتماد
ال از طريق صندوقهاي نظرخواهي ،از دانشآموزان و
ميتوان بهصورت غيرمس��تقيم ،مث ً
معلمان در مورد نحوه انجام كارها نظرخواهي نمود .فرم نظرخواهي ميتواند به اين صورت
باشد كه در آن از فرد سؤال شود كه آيا مايل است نظر او در جلسه عمومي مدرسه مطرح

شود؟ در صورت موافقت فرد ،در جلسه عمومي كه با حضور تمامي دانشآموزان و معلمان

برگزار ميگردد ،در مورد آن پيش��نهادها تصميمگيري خواهد شد .اين امر باعث ميشود
معلمان و دانشآموزان احساس انسجام بيشتري نسبت به مدرسه پيدا كنند و در نتيجه

حس همكاري و حمايت بين آنها تقويت ش��ود .افزايش حس انس��جام باعث ميشود كه

دانشآموزان ارزشها و هنجارهاي مدرسه را بهخوبي درونيسازي كنند و اين امر نيز باعث
كاهش احس��اس انزوا و بيهنجاري دانشآموزان ميش��ود .از طرف ديگر افزايش حمايت
باعث ميشود احساس توانمندي دانشآموزان براي موفقيت در تحصيل افزايش يابد.

پژوهش حاضر بهبررس��ي رابطه فرهنگ مدرس��ه با نيازهاي روانش��ناختي اساسي و
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ازخودبيگانگي تحصيلي دانشآموزان پرداخت .پيشنهاد ميشود براي افزايش تعميمپذيري

يافتهها ،اين تحقيقات با گروههاي ديگر مانند معلمان نيز تكرار شود .بررسي رابطه فرهنگ
سازماني با برآوردهشدن نيازهاي روانشناختي اساسي و ازخودبيگانگي شغلي معلمان يك

نمونه از اين تحقيقات ميتواند باش��د .همچنين با توجه بهنظر هاچر و هاگنائر (،)2011
متغيره��اي مختل��ف از طريق انگيزش با ازخودبيگانگي ارتب��اط برقرار ميكنند .بنابراين

انگيزش مطرحشده در نظريه
ِ
پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي رابطه ازخودبيگانگي با انواع
خودتعيينگري بررسي شود .همچنين پيشنهاد ميشود با استفاده از روشهاي مداخلهاي
بهبررسي تأثير روشهايي كه حمايت اجتماعي فراهم ميكنند ،مانند روشهاي تدريس

مشاركتي بر نيازهاي روانشناختي و ازخودبيگانگي تحصيلي دانشآموزان پرداخته شود.
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نمونه تحقيق حاضر ،دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان قم بودند .بنابراين تعميم

يافتهها به دانشآموزان دورهها يا ش��هرهاي ديگر با محدوديت مواجه اس��ت و الزم است
تحقيقات در زمينه تعميمپذيري يافتهها تكرار گردد.

... فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگي تحصيلي
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