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 دانشگاه فرهنگیاى

 پژوهی آهوزشترویجی ـ  ناهه علوی فصل

 9317سال چهارم، شواره شانسدهن، زهستاى 

 طياختی اشاشی  بررشی نَاىع نعلهان در ارتقاء ىیازٌای روان

 آنَزان نقطع نتَشطً اول داىض

 2، هحسي ًظرپَر1شیال حیدری ًقدعلی

 24/1/98پػیؼش:                                                                               7/12/97دریافث: 

 

 چک٘ذُ

آىّزاف ىلعؽ ىحّؿعَ اكؿ  قٍاظحی اؿاؿی داٌف ىّاٌؽ ىؿهياف در ارجلاء ٌیازُام ركاف ىعانؿَ صاضؼ ةا ُغؼ ةؼرؿی

ىحّانی جالش قغ فِو ىٍاؿتی از ىّاٌؽ ةَ -قٍاؿی آىیعحَ جتییٍی گیؼم از ركش اٌساـ گؼدیغ. در ایً ىعانؿَ ةا ةِؼق

ٌاىَ  آىّزاف از پؼؿف قٍاظحی داٌف ىٍؼّر ىكعل کؼدف كضؿیث ٌیازُام ركاف  دؿث آیغ. ةؼ ُيیً اؿاس ةَ

( اؿحفادق قغ. در ةعف کیفی ةؼ 2014آىّزاف در ىغرؿَ )جیاف ك ُيکاراف،  قٍاظحی اؿاؿی داٌف ٌیازُام ركاف

آىّز از  داٌف 150ُا اٌحعاب قغٌغ. در ةعف کيی  ُا، ٌيٌَّ گیؼم جنادفی ؿادق از ةیً ىؿهو اؿاس قیّق ٌيٌَّ

ٌفؼ از ىؿهياف از ىغارس  15ٌاىَ پاؿط دادٌغ. در ةعف کیفی ٌیؽ  گیؼم جنادفی ؿادق ةَ پؼؿف ظؼیق قیّق ٌيٌَّ

آىّزاف  قٍاظحی اؿاؿی در داٌف آىغق ٌكاف داد کَ ىیؽاف ارضاء ٌیازُام ركاف دؿث ةعف اٌحعاب قغٌغ. ٌحایر ةَ

تحان پاییً اؿث. ؾالكق ةؼ ایً ٌحایر ىناصتَ ؿازىاف،  ُا ٌكاف داد کَ فؼٍُگ ك ةافث ىغرؿَ ك دظحؼ ك پـؼ ىٍعلَ ـٌ

آىّزاف، داٌف ٌاکافی ىؿهياف در زىیٍَ ٌیازُا ك اةِاـ ٌلف در ایً زىیٍَ ك  ؾغـ جّزَ ةَ اٌگیؽش دركٌی داٌف

 جؼیً ؾّاىم ةازدارٌغق ةّدٌغ. اٌگیؽش ٌاکافی ىؿهياف از ىِو

 قٍاظحی اؿاؿی، دةیؼؿحاف، ىّاٌؽ ىؿهياف. ٌیازُام ركاف ّا: کل٘ذ ٍاصُ
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 هقذهِ

ی یکی از  پػیؼم اؿث.  قٍاظحی ك آؿیب ُام زٌغگی ُؼ اٌـاٌی ك دكرق اٌحلاؿ ركاف جؼیً دكرق ىِوٌّزٌّا

اةؼایً ؾسیب  ایً دكرق رقغم ةا جغییؼات زیـحی، ركاف قٍاظحی ك ازحياؾی ىِيی ىكعل قغق اؿث؛ ٍة

ت ُا ك ركیغادُام ىٍفی زٌغگی ُيؼاق قّد ك در ٌحیسَ ىٍسؼ َة افؽایف ُیساٌا ٌیـث کَ ةا افؽایف چانف

اف، در ىغرؿَ اؿث.  جؼیً ةافث (. یکی از ىِو2016، 1ىٍفی ك آقفحگی گؼدد )فالیً زٌّا ُام زٌغگی ٌّ

اف ةیكحؼ زىاٌكاف در ىغرؿَ ُـحٍغ ك در ظالؿ ایً دكرق اؿث کَ اغهب ةا افؽایف اؿحؼس ك جسارب  ٌّزٌّا

فُام ذٍُی د در ایً راؿحا ىكعل قغق کَ جسؼَة .قٌّغ ُیساٌی آزارٌغق ركةؼك ىی آىّزاف در ىغرؿَ  ٌا

 (.2006، 2ةا کیفیث زٌغگی آٌِا ةـیار ىؼجتط اؿث )ُّةٍؼ ك گیهيً

ف 3گؼم ُام اظیؼ ٌؼؼیَ ظّدجؿییً در ؿاؿ آىّزاف در ىغرؿَ  در زِث درؾ کارکؼد ةِیٍَ دٌا

ُایی کؼدق کَ ىٍسؼ ةَ ٌحایر ىذتث ةؼام یادگیؼم ك اٌگیؽش جضنیهی قغق اؿث. یکی از ىفاُیو  جالش

اٌی، ٌیازُام اؿاؿی َة  4قٍاظحی اؿاؿی ىِو در ایً ٌؼؼیَ، ٌیازُام ركاف اؿث. در ةیً ٌیازُام ىحؿغد اـٌ

ا ةؼ رفحار ك دالیم ىعحهف از زيهَ دتات  ك اؿحضکاىكاف در ظّؿ زىاف، جأدیؼات ؾيیق ك اؿاؿی آٌِ

رفحَ پیاىغُام ىذتث ك ىٍفی آٌِا در   ُو کٍٍغق آٌِا در ىؼاصم رقغ ك جضّؿ ركم  قعنیث، ٌلف جؿییً

، 5ام ةؼظّردار اؿث )دؿی ك رایاف فؼدم ٌؽد پژكُكگؼاف از اُيیث كیژق فؼدم ك ةیً ُام دركف زىیٍَ

را ٌیازُام اؿاؿی در ٌؼؼ  8ك ارجتاط 7، قایـحگی6گؼم ؿَ ٌیاز ظّدىعحارم ظّدجؿییً (. ٌؼؼی2008َ

ؽیـحی ك ؾيهکؼد ةِیٍَ ىتحٍی ةؼ ؿَ ٌیاز ركاف قٍاظحی  گؼفحَ اؿث. ایً ٌؼؼیَ ةؼ ایً اؾحلاد اؿث کَ ِة

انیف اؿاؿی فّؽ اؿث. ظّدىعحارم َة ٌیاز فؼد َة اصـاس اٌحعاب ك ظّدآغازگؼم در اٌساـ اؾياؿ ك جک

دٍُغة ىیم ةَ  اٌـاف،  ٌؼؼ دارد. قایـحگی ؾتارت اؿث از ٌیاز َة ىؤدؼ ةّدف در جؿاىم ةا ىضیط ك ٌكاف

ُا ك جـهط یافحً ةؼ  ُا ك جکانیف ُيـّ ةا جّاٌایی ُا ك دٌتاؿ کؼدف چانف اؿحفادق از اؿحؿغادُا ك ىِارت

)دؿی ك  ؾاظفی ٌؽدیک ةا دیگؼاف اؿثآٌِاؿث؛ ك ٌِایحان ٌیاز َة ارجتاط، ةَ ىؿٍام ةؼكؼارم پیٌّغُام 

آىّزاف ةؼام جسؼةۀ صؾ جؿهق ةَ ىغرؿَ،  (. در ةافث ىغرؿَ ٌیاز ةَ ارجتاط اقارق َة ىیم داٌف2000رایاف، 

                                                             
1. Flynn 

2. Huebner & Gilman 

3. self-determination theory 

4. Basic psychological needs 

5. Deci & Ryan 

6. autonomy 

7. competency 

8. relatedness 
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قّد. یا ةَ ؾتارجی ارجتاط ٌیاز ةَ ةؼكؼارم پیٌّغُا ك  ُا ىی قاىم صؾ ارجتاط ةا ىؿهياف ك ُيکالؿی

ُا اؿث ك ایً ٌیاز ةیاٌگؼ ىیم ةَ ىؼجتط ةّدف ؾاظفی ك درگیؼ  الؿیُام ؾاظفی ةا ىؿهياف ةا ُيکدنتـحگی

ةّدف در ركاةط ميیياٌَ اؿث. ارجتاط ؿاظحار اٌگیؽقی ىِيی اؿث؛ زیؼا زىاٌی کَ ركاةط ىیاف 

ا ةَ ارجتاط صيایث ىی داٌف پػیؼجؼ  كػیفَ ٌيّدق، در ةؼاةؼ اؿحؼس اٌؿعاؼ کٍغ، ةِحؼ اٌساـ آىّزاف از ٌیاز آٌِ

آىّزاف  دٍُغ. ٌیاز َة قایـحگی اقارق َة ىیم داٌف قٍاظحی کيحؼم ظتؼ ىی ك از ىكکالت ركافقٌّغ  ىی

قاف دارد.  ك اٌفؿاؿ ىؤدؼ ةا ىضیط ىغرؿَ ك جسؼةۀ فؼمحی ةؼام رقغ ك ةیاف كاةهیث فؼدم  ةؼام فؿم

گیؽش ُام ةِیٍَ ك َة ظؼج دادف جالش الزـ ةؼام جـهط یافحً ةؼ  قایـحگی ةؼام دٌتاؿ کؼدف چانف آٌِا، ٌا

، َة ٌلم از 2003، 1کٍغ. ؿَ ٌیاز اؿاؿی ةاُو ارجتاط دارٌغ، اىا ىحيایؽ از ُو ُـحٍغ )گیٍَ فعؼم جأىیً ىی

 (.1397االؿالىی ك ظاکغاؿ كّزَ ةیگهّ،  قیط

قٍاظحی اؿاؿی دركاكؽ یک ٌیؼكم ىضؼؾ امهی ةؼام رفحار فؼدم اؿث کَ  رضایث از ٌیازُام ركاف

ؽیـحی در قعنیث فؼد )ةؼام ىذاؿ، جفاكتُو ؾيهکؼد ك ُو پیاى گیؽق غُام ِة ُا ك ظّد( ك  ُام فؼدم، ٌا

؛ 2000کٍغ )دؿی ك رایاف،  ةیٍی ىی ىذاؿ، فؼٍُگ ك ركاةط ازحياؾی( را پیف ُيچٍیً ؿعّح ةاالجؼ )ةؼام 

ف ةا آىّزا قٍاظحی در داٌف اٌغ کَ ةؼآكردق قغف ٌیازُام اؿاؿی ركاف (. جضلیلات ىحؿغد ٌكاف دادق2011

(، 1394االؿالىی ك دفحؼچی،  آىّزاف از زيهَ ٌكاط ذٍُی )قیط پیاىغُام ىذتث ىحؿغد ةؼام داٌف

(، ؿازگارم ةا ىغرؿَ )رایؽیً، گاةؼیهّیکّت ك 1996، 2ظّدجٍؼیيی یادگیؼم )دؿی، رایاف ك كیهیاىؽ

ف2017، 3گارکیسا اجم، الركس، (، پایغارم در ىغرؿَ )ر2000آىّزاف )رایاف ك دؿی،  (، اقحیاؽ دٌا

(، مغاكث جضنیهی )کاٌات 2018(، جؿهق ةَ ىغرؿَ )ىضيّدم ك ُيکاراف، 2005، 4گّام ك ؿٍکاؿ

گیؽش دركٌی )اكچاٌی، صاجيی ك صسازم، 2015ىیيّف ك ُيکاراف،  (، کاُف ازظّدةیگاٌگی 1394(، ٌا

گ ك ظّر کهی پیكؼفث جضنیهی ُيؼاق اؿث ك َة (1397زادق ةیعانی،  جضنیهی )کیِاف ك کاػو . جیاف، ژٌا

یار ك  قٍاظحی در ىغرؿَ ةؼ رفحارُام ازحياع ( َة ةؼرؿی جأدیؼ ارضاء ٌیازُام اؿاؿی ركاف2018) 5ُتٍؼ

ام رضایث از ىغرؿَ را ةؼرؿی کؼدٌغ. ٌحایر ٌكاف داد کَ  رفحارُام ضغازحياؾی پؼداظحٍغ ك ٌلف كاؿعَ

یار دارد. ٌیاز  یؼم ىـحلیو ةؼ رفحارُام ازحياعرضایث از ارجتاط در ىغرؿَ ك ٌیاز َة قایـحگی در ىغرؿَ جأد

                                                             
1. Gagné 

2. Williams 

3. Raižienė,Gabrialavičiūtė&Garckija 

4. Ratelle, Larose, Guay & Senécal 

5. Tian, Zhang & Huebner 
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ةَ ارجتاط در ىغرؿَ ٌیؽ جأدیؼم ىـحلیو ةؼ رفحارُام ضغازحياؾی در ىغرؿَ دارد. ؾالكق ةؼ ایً، ٌحایر ٌكاف 

یار ك ُيچٍیً  داد کَ ارضاء ٌیاز َة راةعَ از ظؼیق رضایث از ىغرؿَ جأدیؼم غیؼىـحلیو ةؼ رفحار ازحياع

ىضّر، َة ایً دؿحاكرد رؿیغ کَ  ام قعل ( ٌیؽ در ىعانؿ2017َ) 1دارد. ارؿرفحار ضغازحياؾی 

ی کَ ارضاء ُؼ ؿَ ٌیاز را گؽارش کؼدق داٌف گیؽق ظّدپیؼك ةیكحؼم دارٌغ. زانب  آىّزٌا ؽیـحی ك ٌا اٌغ، ِة

ك کَ انگّم ظكٍّدم از ُؼیک از ایً ٌیازُا در ظّؿ زىاف ةا پیاىغُام جضنیهی ىعحهفی ُيؼاق ةّدق   ایً

ع ظامی از ةی ظّرم  اقحیاكی جضنیهی را َة دٌتاؿ داقحَ اؿث؛ َة ٌاکاىی در ارضاء ُؼیک از ایً ٌیازُا، ٌّ

اقحیاكی ىٍفؿالٌَ ك فؿاالٌَ ك قکـث در ةؼآكردف ٌیاز قایـحگی ةَ  کَ ٌاکاىی در ٌیاز ظّدپیؼكم ةاؾخ ةی 

 (.2017قّد )ارؿ،  اقحیاكی اٌفؿانی، از ظؼیق کاُف ؿؼزٌغگی ىی ةی

ا ٌیاز ةَ قؼایط صيایث کٍٍغق دارٌغ جا ارضاء قٌّغ )چئّف،  ةاكزّدم کَ ایً ٌیازُا ذاجی ُـحٍغ، اىا آٌِ

(. در ایً راؿحا در ةافث جضنیهی، ىغارس ك ىؿهياف ٌلكی فؼٍُگی در رقغ ك جّؿؿَ 2012، 2ریّ ك ىّف

گیؽش  هَ ىیدارٌغ. از آف زي ُام آىّزقی آٌِا ةؼ ؾِغق آىّزاف ك کـب پیكؼفث ؾهيی داٌف جّاف ةَ ٌا

ىضیط پیؼاىّف جكّیق  اقارق کؼد کَ ةَ مّرت جيایم ذاجی ك دركٌی ةؼام رفحار ك یادگیؼم اؿث ك جّؿط

ی زيانی ك  گؼدد جّزِی، جضؿیف ىی قّد ك یا ةانؿکؾ ةؼ ادؼ ةی ك صيایث ىی )ىحلی، ىٍّر یؽدم، ٍة

گیؽش اك دارد. اگؼ ةافث  (. ةافث ازحياؾی کَ فؼد در آف كؼار دارد جأدیؼ1393دركیؽق،  ؽایی ةؼ ٌّع ٌا ـة

ف کٍغ، اك  قّد، اؿحلالؿ فؼد را صيایث ىی آىّز، ىؿهو ك كانغیً را ُو قاىم ىی ازحياؾی کَ ةؼام دٌا

گیعحَ ىی اش را دركٌی کٍغ ك ُؼ زىاف کَ ةافث ىِارکٍٍغق ةاقغ،  ُام ىِو زٌغگی قّد جا ىِار فؿانیث ةؼٌا

ع ظّدىعحارم ةَ ص گیؽش ةیؼكٌی ىی غاكم ظّد ىیاٌگیؽش از ٌّ زادق  قّد )کیِاف ك کاػو رؿغ، یؿٍی ٌا

کٍٍغق  گؼاٌَ ادراکی ىؿهو، ظٍذی( ارجتاط ةیً رفحار کٍحؼؿ2015) 3(. ُیً، کّکا ك ُاگؼ1397ةیعانی، 

آىّزاف دةیؼؿحاٌی را ىّرد ةؼرؿی كؼار دادٌغ.  قٍاظحی، ظكو ك رفحارُام كهغرم در داٌف ٌیازُام ركاف

فٌحایر ٌك قغق جّؿط ىؿهو جأدیؼم ىـحلیو ك ىؿٍادار ةؼ  آىّز از قؼایط ىٍفی فؼاُو اف داد کَ ادراؾ دٌا

( جأدیؼ 1397زادق ةیعانی ) آىّزاف دارد. در پژكُكی دیگؼ کیِاف ك کاػو ظكو ك رفحارُام كهغرم داٌف

آىّزاف  فُام ؾهیحی ظّدىعحار ةؼ ازظّدةیگاٌگی جضنیهی دٌا صيایث از ظّدىعحارم ىؿهو ك گؼایف

قٍاظحی اؿاؿی را ةؼرؿی کؼدٌغ ك ٌكاف دادٌغ کَ  ام ٌیازُام ركاف دكرق ىحّؿعَ دكـ ةا ٌلف كاؿعَ

                                                             
1. Earl 

2. Cheon, Reeve & Moon 
3. Hein, Koka & Hagger 
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قٍاظحی اؿاؿی جأدیؼ ىذتث  ُام ؾهیحی ظّدىعحار ةؼ ٌیازُام ركاف صيایث از ظّدىعحارم ىؿهو ك گؼایف

 ك ىؿٍادار دارد.

زّاٌاف اؿث، پژكُكگؼاف از اُيیث ُام امهی زٌغگی  ةا جّزَ ةَ ایً کَ ىغرؿَ یکی از صیعَ ٌّ

ُام گٌّاگّف ادؼات آف  قٍاظحی در صیعۀ جضنیم غافم ٌتّدق، َة زٍتَ ؿازم ٌیازُام ةٍیادم ركاف ةؼآكردق

ام ةؼام ارضاء آٌِا  جّاٌغ زىیٍَ آىّزاف ىی قٍاظحی داٌف اٌغ. دركاكؽ ارضاء ٌیازُام ركاف جّزَ ٌكاف دادق

( در پژكُكی کیفی 1396زادق قّقحؼم ) اىـاف، راؿحگّ ىلغـ ك ظانبدر زٌغگی كاكؿی ةاقغ. ىؤىٍی، ظ

ُام  آىّزاف پؼداظحٍغ. آٌِا كیژگی کٍٍغق از دیغگاق داٌف ُام ىؿهو صيایث ُا ك کٍف ةَ قٍاؿایی كیژگی

يٍغم در ركاةط اٌـاٌی، كیژگی ىؿهو صيایث ُام قعنیحی ىٍاؿب، ٌؼارت ك  کٍٍغق را در ٌَ ظتلَ جٌّا

يٍغم در ىغیؼیث کالس، جؿِغ قغهی، راٍُيایی ك ىكاكرق ارزقیاةی ىٍاؿ ب، ىِارت در جغریؾ، جٌّا

ّاٌيٍغم ؾهيی ك کيک َة رقغ ُيَ آىّزاف را ىعؼح کؼدٌغ ك َة جؼجیب ةؼ صيایث  زاٌتَ داٌف دادف، ج

یً جؼ آىّزاف، ىِو ؾاظفی، اةؽارم، ارزیاةاٌَ ك اظالؾاجی جأکیغ داقحٍغ. ٌحایر ٌكاف داد کَ از ٌؼؼ داٌف

ّاٌيٍغم ىؿهو در ركاةط اٌـاٌی ةّد. كیژگی ىؿهياف صيایث  کٍٍغق، ج

ف ةا جّزَ َة اُيیث ارضاء ٌیازُام ركاف ّاٌؽ اصحيانی  قٍاظحی دٌا آىّزاف در ىغرؿَ، ٌیاز اؿث کَ ى

ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد. در ایً زىیٍَ جضلیلات ةـیار اٌغکی اٌساـ گؼفحَ اؿث ك دیغگاق ىؿهو در 

ف غیغکٍٍغق ارضاء ٌیازُام ركافظنّص ىّاٌؽ جِ آىّزاف در ىغرؿَ کيحؼ ىّرد جّزَ  قٍاظحی اؿاؿی دٌا

گیؽقی  كؼار گؼفحَ اؿث. ةا جّزَ َة ایً کَ رفحار ىؿهياف از زيهَ ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ زِث گیؼم ٌا

ا ىی داٌف قٍاظحی  ُام ارجلاء ٌیازُام ركاف ریؽم ةؼٌاىَ جّاٌغ ةَ ظؼح آىّزاف اؿث، دیغگاق آٌِ

 آىّزاف کيک قایاٌی کٍغ. داٌف

آىّزاف در  قٍاظحی داٌف ظّر کهی ُغؼ پژكُف صاضؼ جؿییً كضؿیث ٌیازُام اؿاؿی ركاف ةَ

ؽ پیف ركم ىؿهياف در زِث ارضاء ٌیازُام ركاف آىّزاف در  قٍاظحی اؿاؿی داٌف ىغرؿَ ك قٍاؿایی ىٌّا

 ىغرؿَ ةّد.

 

 ؽٌاعٖ پضٍّؼ رٍػ

ع جضلیق کارةؼدم ك از ٌؼؼ ركش پژكُف آىیعحَ از ٌّع جتییٍی ّانی ةّد. ایً  -ایً پژكُف از ٌؼؼ ٌّ ىح

آیغ. ىكعنَ ایً  ُام جؼکیتی جضلیق ةَ قيار ىی جؼیً ركیکؼد ركش جؼیً ك كاضش فِو قیّق كاةم

آكرم  زيؽ قّد ك ؿپؾ ةا ُام کيّی قؼكع ىی آكرم ك جضهیم دادق اؿحؼاجژم آف اؿث کَ جضلیق ةا زيؽ

یاةغ. ُغؼ از ایً قیّق، صيایث ٌحایر کیفی از جتییً ك جفـیؼم اؿث کَ  ُام کیفی اداىَ ىی ك جضهیم دادق
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ساـ ىی ىضلق ةؼ اؿاس یافحَ گیؼم  (. در پژكُف صاضؼ از دك قیّق ٌي1388ٌَّدُغ )ایياف،  ُام کيّی ٌا

ف گیؼم ةعف کيّی ةؼام دك ةعف کيّی ك کیفی اؿحفادق قغ. در ٌيٌَّ آىّزاف ىلعؽ  اةحغا جؿغاد کم دٌا

 150ىّرگاف جؿغاد  -ىحّؿعَ اكؿ ةعف ارژف )کُّيؼق ؿؼظی( َة دؿث آىغ ك از ظؼیق زغكؿ کؼزـی

گیؼم جنادفی ؿادق ةَ  آىّز ةَ ؾٍّاف گؼكق ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ. ؿپؾ از ظؼیق قیّق ٌيٌَّ داٌف

 ٌغ.قٍاظحی اؿاؿی در ىغرؿَ پاؿط داد ٌاىَ ٌیازُام ركاف پؼؿف

زّاف در  قٍاظحی اؿاؿی داٌف اةؽار گؼدآكرم دادق در ایً ةعف، ىلیاس ٌیازُام ركاف آىّزاف ٌّ

ؼ،  1ىغرؿَ گّیَ ةّد کَ جّؿط ىضلق، جؼزيَ قغ.  15( ةّد. ایً ىلیاس قاىم 2014)جیاف، ُاف ك ٍُّة

 6فو( جا ٌيؼق )کاىالن ىعان 1ام از ٌيؼق  گؽیٍَ گػارم ایً ىلیاس َة مّرت ظیف نیکؼت قف قیّق ٌيؼق

جا  6(، ٌیاز ةَ ارجتاط )5جا  1ُام  ىلیاس ٌیاز َة ظّدىعحارم )گّیَ )کاىالن ىّافلو( ةّد ك قاىم ؿَ ظؼدق

ٌاىَ یک ٌيؼق کهی ُو دارد  ىلیاس، ایً پؼؿف ( ةّد. ؾالكق ةؼ ؿَ ظؼدق15جا  11( ك ٌیاز َة قایـحگی )10

گػارم  ةَ مّرت ىؿکّس ٌيؼق 15ك  10م ُا گؼدد. گّیَ ىلیاس ىضاؿتَ ىی کَ از زيؽ ؿَ ظؼدق

قٍاظحی در  قٌّغ. کـب ٌيؼة پاییً در ایً ىلیاس َة ىؿٍام رضایحيٍغم کو از ٌیازُام ةٍیادیً ركاف ىی

قٍاظحی در ىضیط  ىضیط ىغرؿَ اؿث ك کـب ٌيؼة ةاال َة ىؿٍام رضایحيٍغم زیاد از ٌیازُام ةٍیادیً ركاف

( ىیؽاف پایایی ایً ىلیاس ةا اؿحفادق از ضؼیب آنفام 2014اراف )ةاقغ. در پژكُف جیاف ك ُيک ىغرؿَ ىی

َة دؿث آىغ.  77/0ك ٌیاز ةَ قایـحگی  80/0، ٌیاز َة ارجتاط 85/0کؼكٌتاخ ةؼام ٌیاز َة ظّدىعحارم 

ك ٌیاز َة  69/0، ٌیاز َة ارجتاط 77/0ُيچٍیً ةا اؿحفادق از قیّق دك ٌیيَ کؼدف ةؼام ٌیاز ةَ ظّدىعحارم 

 ةَ دؿث آىغ. آٌِا ُيچٍیً ركایی ُيگؼا ك كاگؼا را ىّرد جأییغ كؼار دادٌغ.  61/0ی قایـحگ

ؿٍسی ایً  ُام ركاف ( ةَ ةؼرؿی كیژگی1397االؿالىی ك ظاکغاؿ كّزَ ةیگهّ ) در کكّر ایؼاف، قیط

ف کؼدٌغ. آةاد اردةیم پؼداظحٍغ. آٌِا ؿَ ؾاىم را جأییغ  آىّزاف ىلعؽ ىحّؿعَ دكـ قِؼ پارس ىلیاس در دٌا

ىلیاس فؼـ کّجاق  آٌِا در ةؼرؿی ركایی ُيگؼایی ُيتـحگی ىذتث ك ىؿٍادارم ةیً ایً ىلیاس ةا دك ظؼدق

زّاٌاف در ىغرؿَ )رضایث از ىغرؿَ ك ؾاظفَ در ىغرؿَ( َة دؿث آكردٌغ.  ؽیـحی ذٍُی ٌّ ىلیاس ِة

 82/0جا  70/0گی ُيـاٌی دركٌی ٌیؽ از ظؼیق ضؼیب آنفام کؼكٌتاخ ىضاؿتَ قغ کَ ةا ضؼیب ُيتـح

ىّرد جأییغ كؼار گؼفث. پایایی ةازآزىایی ٌیؽ از ظؼیق دك ةار ازؼام آزىّف ىضاؿتَ قغ ك ةا ضؼایب 

ُا ىّرد جأییغ كؼار گؼفث. در پژكُكی دیگؼ  ىلیاس ةؼام کم ىلیاس ك ظؼدق 78/0جا  68/0ُيتـحگی 

ركایی ىانکی ك ركایی ؿازق از ( در ةؼرؿی ركایی ىلیاس، از 1397یؿلّب ظاٌی غیادٌّغ ك ُيکاراف )

                                                             
1. Adolescent Students’Basic Psychological Needs at School Scale (ASBPNSS) 
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را َة دؿث  72/0ك ةازآزىایی  86/0ظؼیق جضهیم ؾاىهی اکحكافی ك جأییغم اؿحفادق کؼدق ك ضؼایب آنفام 

دٍُغة ركایی ىالکی ایً  ُا ك ةِؽیـحی ذٍُی جضنیهی ٌكاف ىلیاس آكردٌغ. ضؼایب ُيتـحگی ةیً ظؼدق

ٍی جضنیهی را جتییً کؼد ك ٌكاف دادٌغ کَ ایً ٌيؼة ةِؽیـحی ذُ 27/0ىلیاس ةّد ك در ىسيّع، ىغؿ 

ی دارد. ُام ركاف ىلیاس كیژگی زّاٌاف ایؼٌا ّةی در ٌيٌَّ ٌّ  ؿٍسی ىعه

گیؼم جنادفی ُكث ىغرؿَ اٌحعاب قغ ك ؿپؾ از ىؿهيیً  در ةعف ةؿغم از ظؼیق قیّق ٌيٌَّ

ساـ ىناصتَ در ظنّص ىّاٌؽ پیف ركم ىؿهو در ارضاء ٌیازُام ركاف فق داكظهب ٌا آىّزاف  ٍاظحی دٌا

ؿاظحاریافحَ اؿحفادق قغ.  ُا در ةعف کیفی از ىناصتَ ٌیيَ در ىغرؿَ ؿؤاؿ قغ. ةؼام گؼدآكرم دادق

جّاٌغ ىاٌؽ ؾيهکؼد ىؿهو در ارضاء  چَ ؾّاىهی )فؼدم، ؿاظحارم( ىی»جؼیً ؿؤاؿ ىناصتَ ایً ةّد کَ  ىِو

 «.آىّزاف قّد؟ قٍاظحی داٌف ٌیازُام ركاف

ساـ گؼفث. ُا ة جضهیم دادق ا اؿحفادق از جکٍیک جضهیم ىضحّا )کغگػارم ةاز، ىضّرم ك گؽیٍكی( ٌا

دیگؼ ُیچ چارچّب ىفِّىی كتهی ةؼام   ؾتارت  ُام ىناصتَ اؿحلؼایی ةّد، َة فؼایٍغ جضهیم دادق

ُا در ایً پژكُف کغگػارم اؿث. ىٍؼّر از  ةٍغم كزّد ٌغاقث. اؿاس جضهیم دادق کغگػارم ك ىلَّن

ُام  جؼیً زؽءُام ةاىؿٍی دادق جؼیً ىفِّـ َة ُؼیک از کّچک یؽ اظحناص ٌؽدیککغگػارم ٌ

 گؼدآكرم قغق اؿث.

غم، ىحً  در ىؼصهَ ةؿغ ُيَ ىناصتَ ُا ةؼام جضهیم اكنیَ ك کغگػارم در ٌؼؼ گؼفحَ قغٌغ. ةؼام کغٍة

غم کؼدق ك ةؼام ُؼ كعؿَ )ىتٍام كعؿَ قغق را كعؿَ ُام اٌحعاب ىناصتَ غم ىضحّا  ٍة ّا ك ٍة د، ُؼ ىؿٍا، ىضح ّة

ٌّی کَ ُغؼ پژكُف را پّقف دُغ( یک کغ در ٌؼؼ گؼفحَ قغ ك ٌاـ ُؼ کغ َة ٌَّ ىضي ام اٌحعاب  گ

ساـ  کٍٍغق كعؿَ ىكعل گؼدیغ کَ دكیلان ك َة مّرت ؾیٍی جّمیف قغق ةاقغ. ایً ىؼصهَ کغگػارم ةاز ٌا

قغ، اداىَ پیغا کؼد.  غم قٍاؿایی ٌيیگؼفث ك ایً کار جا ىؼصهَ اقتاع ٌؼؼم، یؿٍی زایی کَ کغُام زغی

آىغق در ىؼصهَ اكؿ، ةؿغ از چٍغ ةار  دؿث  ٌحیسۀ ایً ىؼصهَ، قٍاؿایی جؿغاد زیادم کغُام ةاز ةّد. کغُام َة 

ث ایث کغُا َة جؿغاد ىضغكدجؼم  ُا ك جفاكت غؼةاؿ کؼدف ك ةا ىالصؼَ ىكاِة ا ادغاـ قغ ك در ٌِ ُام آٌِ

ایی ةَ  4اد جلهیم یافث ك ةؼ اؿاس آف جؿغ ایی ىكعل گؼدیغ )کغگػارم ىضّر(. در اداىَ کغُام ٌِ کغ ٌِ

 (.1390، 1ىایَ امهی جتغیم قغ )کغگػارم اٌحعاةی( )راؿيً ك ىارقاؿ مّرت جضهیهی َة دركف

                                                             
1. Rossman & Marshall 
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 ّإ پضٍّؼ ٗافتِ

اسّإ رٍاى  آهَساى در هذرعِ چگًَِ اعت. ؽٌاختٖ اعاعٖ داًؼ ٍضؼ٘ت ً٘

ف ركاف ىٍؼّر ةؼرؿی كضؿیث ٌیازُام  ةَ آىّزاف در ىغرؿَ ٌحایر آىار جّمیفی در  قٍاظحی اؿاؿی دٌا

 گؽارش قغق اؿث. 1زغكؿ قيارق 

 
اسّإ رٍاى ّإ تَص٘فٖ هؤلفِ ؽاخص -1جذٍل   ؽٌاختٖ اعاعٖ ّإ ً٘

 ت٘ؾتزٗي تزٗي کن اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي جٌغ٘ت هؤلفِ

 ً٘اس تِ خَدهختارٕ

 30 5 09/6 36/15 دظحؼ

 30 5 68/5 69/14 پـؼ

 30 5 88/5 03/15 کم

 ً٘اس تِ ارتثاط

 27 6 39/4 40/15 دظحؼ

 26 6 58/3 13/14 پـؼ

 27 6 06/4 77/14 کم

 ً٘اس تِ ؽاٗغتگٖ

 27 5 46/4 29/15 دظحؼ

 26 5 65/3 47/14 پـؼ

 27 5 08/4 88/14 کم

 هق٘اط کلٖ

 81 27 18/12 05/46 دظحؼ

 70 27 78/9 29/43 پـؼ

 81 27 09/11 67/44 کم

 
ُام ٌیازُام اؿاؿی  آىّزاف دظحؼ در ُيَ ىؤنفَ دُغ کَ ٌيؼق داٌف ٌكاف ىی 1ٌحایر زغكؿ قيارق 

ف ركاف دُغ کَ ٌیازُام  ُا ٌكاف ىی صاؿ، ةؼرؿی ٌيؼق آىّزاف پـؼ اؿث. ةا ایً  قٍاظحی ةاالجؼ از ٌيؼق دٌا

جّزَ َة ایً کَ کـب ٌيؼة پاییً در ایً ىلیاس آىّزاف ٌـتحان پاییً اؿث. ةا  قٍاظحی اؿاؿی در داٌف ركاف

قٍاظحی در ىضیط ىغرؿَ ك کـب ٌيؼة ةاال ةَ ىؿٍام  ةَ ىؿٍام رضایحيٍغم کو از ٌیازُام ةٍیادیً ركاف

آىّزاف از  کَ ٌيؼق داٌف  قٍاظحی در ىضیط ىغرؿَ اؿث ك ایً رضایحيٍغم زیاد از ٌیازُام ةٍیادیً ركاف

 آىّزاف ٌـتحان پاییً اؿث. قٍاظحی اؿاؿی در داٌف ث کَ ٌیازُام ركافجّاف گف جؼ اؿث ىی ٌنف پاییً

ُام ٌیاز ةَ  ( ىیاٌگیً ٌيؼق ةؼام ىؤنف1397َاالؿالىی ك ظاکغاؿ كّزَ ةیگهّ ) در پژكُف قیط

 ةّد. 41/16ك  97/16، 18ظّدىعحارم، ٌیاز َة ارجتاط ك ٌیاز ةَ قایـحگی َة جؼجیب 
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َاهٖل هٖ ِ ػ َاًذ هاًغ ػولکزد چ ٍاى ت ّإ ر ً٘اس  آهَساى ؽَد؟ ؽٌاخٖت داًؼ هؼلن در ارضاء 

قٌّغگاف ظّاؿحَ قغ جا ىّاٌؽ پیف ركم آٌِا در راؿحام ارضاء  ىٍؼّر ةؼرؿی ایً ؿؤاؿ، از ىناصتَ ةَ 

ف ٌیازُام ركاف آىّزاف را ٌاـ ةتؼٌغ ك جّضیش دٍُغ. در زغكؿ کغُام اؿحعؼاج قغق گؽارش  قٍاظحی دٌا

 قغق اؿث.

 
ّنَ ٌضّق قکم -1زغكؿ  ایی گیؼم کغُام ىٍحعب یا ىل  ُام ٌِ
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ؾّاىم فؼدم 

 ىؿهو

اـ پاییً، جالش در زِث کٍحؼؿ زیاد داٌف آىّزاف،  اٌگیؽش قغهی، جضيم اِة

ث  غیغ اِة جيایم ٌغاقحً ةَ کار گؼكُْ، جّزَ کيحؼ ةَ اٌگیؽش دركٌی، ِج

ی در  اجٌّا ىؿهيی، ظّدکارآىغم پاییً، ركصَی ىؿهياف، کيتّد درآىغ ىؿهياف،ٌ 

ٍغ یاددُْ ك یادگیؼل، ىغیؼیث کالس، ٌغاقحً اٌگیؽق، ٌّع ٌگاق ىؿهو َة فؼای

ؿعاؼ ؿهعَ  پػیؼم پاییً ىؿهو گؼم ىؿهو، ٌا

ط  ؾّاىم ىؼّة

ةَ ىغرؿَ ك ٌؼاـ 

 آىّزقی

حؼارات آىّزقی ىغایؼ، َة ُو ریعحً ٌؼو ىغرؿَ، جسّیؽ ركش ُام از پیف  ٌا

، ضؿف ركصَی ُيکارل ك ىكارکث  جؿییً قغق ك ؿٍحی، صسو ةاالل کار ىضَّن

یً ك ىلؼرات، ٌاىٍاؿب  ةیً ىؿهياف، ىلاكىث در ةؼاةؼ جغییؼات، ٌاکارآىغل كٌّا

دف ٌؼاـ پؼداظث یً ك ىلؼرات ظكک ك  ُا، ٌگؼش ةؼٌاىَ ّة ریؽاف، كزّد كٌّا

ؿعاؼ، جأکیغ ةؼ ٌيؼق، ٌتّد فضام گفحياف در کالس، ىـؤكنیث ىؿهو  غیؼكاةم ٌا

 آىّزاف، ةافث فؼٍُگی غیؼ صاىی در ةؼاةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف

ط  ؾّاىم ىؼّة

 آىّزاف داٌفةَ 

حلادم ضؿیف،  آىّزاف ةی ةٍیَ جضنیهی پاییً، داٌف ٌؼو، جفکؼ ٌا

 پػیؼم پاییً ىـؤكنیث

 
 فزٌّگ ٍ تافت هذرعِ ٍ عاسهاى

ُا ایً ةّد کَ فؼٍُگ ىغرؿَ ىاٌؽ ةؽرگی ةؼام ارضاء ٌیازُام  ُام اؿاؿی ىناصتَ یکی از ىضيّف

 آىّزاف اؿث. داٌف

ف»ىؿحلغ ةّد کَ  6کٍٍغق  ىناصتَ کَ جّزَ ةَ ٌیازُایی   ظّاُغ، در صانی آىّزاف ٌؼو ىی ىغرؿَ از دٌا

 «.ریؽد چّف ظّدىعحارم جا صغكدم ٌؼو در ىغرؿَ را َة ُو ىی

ُام  در ؿاؿ»آىّزاف ةا ُو اقارق کؼد. اك اػِار کؼد کَ  کٍٍغق دكـ ةؼ اُيیث جؿاىم داٌف ىناصتَ

اؿث کَ درس ظّاٌغف را یک رفحار ىٍفی جهلی آىّزاف قکم گؼفحَ  اظیؼ یک ىّج ىٍفی در ىیاف داٌف

 «.قاف را ٌيایاف کٍٍغ کٍغ. صاال چَ ةؼؿغ َة ایً کَ ةعّاٍُغ قایـحگی ىی
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ةؼآكردق کؼدف ایً ٌیازُا، ٌیازىٍغ ایً اؿث کَ ىؿهو ركاةط »اػِار داقث کَ  11کٍٍغق  ىناصتَ

فی كانغیً ك ةؼظی ىغیؼاف در ایً زىیٍَ، آىّزاف ةؼكؼار کٍغ. ةا جّزَ ةَ اظالؾات ٌاکا جؼم ةا داٌف ميیياٌَ

 «.قّد کار قٍاظحَ ىی قّد ك ىؿهو اُياؿ گاُی از ایً ىّضّع ؿّءةؼداقث ىی

ةؼآكردق کؼدف ایً ٌیازُا ك جالش در زِث ارجلاء آٌِا ؿتب افث ىؼجتَ »ةؼظی ىؿهياف اؾحلاد داقحٍغ 

ف  «.قّد آىّزاف ىی ىؿهو ك ؿّءاؿحفادق ةؼظی دٌا

ف ىؿحلغ ةّدٌغ اگؼچَ ىغیؼیث ىغرؿَ آٌِا صيایحگؼ ظّةی ةؼام ارجلاء جؿغادم از ىؿهيا

آىّزاف اؿث، اىا چّف فضام فکؼم صاکو، ركش ؿٍحی یادگیؼم را  قٍاظحی داٌف ُام ركاف جّاٌيٍغم

جؼ  ُام ؿٍحی ةا ُؽیٍَ ك زىاف کيحؼ ك ٌحیسَ ىعهّب پـٍغٌغ ك ىكعل قغق اؿث کَ اؿحفادق از قیّق ىی

قّد. در ایً راؿحا كالكٌغم، اىاٌی  ُا ىی ( ُيؼاق اؿث، جّزَ کيحؼم ةَ ایً جّاٌيٍغم)کـب ٌيؼق ةاالجؼ

آىّزاف ك ىؿهياف،  آىّزاف، ركاةط داٌف ( ٌكاف دادٌغ کَ اةؿاد ركاةط داٌف1391ؿارم ةگهّ ك ةاةایی )

ُام آىّزقی ك ةَ ظّر کهی فؼٍُگ ىغرؿَ راةعَ ىذتث ك ىؿٍادار ةا  اٌحؼارات ٍُسارم ك فؼمث

( در پژكُكی دیگؼ 1395یازُام قایـحگی، ظّدىعحارم ك ارجتاط كزّد دارد. ىّؿّم ىٍؽق ك كهحاش )ٌ

ّّ آىّزقی كادر ةَ پیف ٌكاف دادٌغ کَ  ةیٍی جغییؼات كاریاٌؾ ىحغیؼ فؼؿّدگی جضنیهی ك  اةؿاد ز

 کیفیث جسارب یادگیؼم ةّدٌغ.

 

 ػذم تَجِ تِ اًگ٘شػ درًٍٖ

ؽ اؿاؿی در راق جض آىّزاف، اؿحفادق از ٌؼاـ پاداش ك  قٍاظحی در داٌف لق ٌیازُام اؿاؿی ركافیکی از ىٌّا

ام قؼایط را  گٌَّ اؿحفادق از پاداش ك جٍتیَ َة»جٍتیَ اؿث. در ایً راؿحا یکی از ىؿهياف اؾحلاد داقث کَ 

ؾخ ُام كتهی ُو ةَ ُيیً صانث ةّدق ك ةا کٍغ. انتحَ ایً ىّضّع از ؿاؿ آىّزاف ىضغكد ىی ةؼام داٌف

 «.آىّزاف ٌِادیٍَ قّد قغق ایً قیّق در داٌف

ف»ىؿهيی دیگؼ اؾحلاد داقث کَ  گیؽش دركٌی در دٌا آىّز ةیغار ةاقغ، در اك اصـاس قّؽ ك  اگؼ ٌا

 «.قّد ؾالكَ َة یادگیؼم ةیغار ىی

ادیٍَ قغف ٌؼاـ پاداش ك جٍتیَ جا صغ زیادم ؿتب قغق اؿث کَ  ةَ ظّر کهی در ایً زىیٍَ ٌِ

گیؽش دركٌی ظّدقاف داقحَ ةاقغ. از ؿّیی دیگؼ ایً ىّضّع جا صغ  داٌف آىّزاف جّزَ کيحؼم َة ٌا

گیؽش ةیؼكٌی را در داٌف زیادم در ارجتاط ةا قیّق کار ىؿهو ىّزاف آ ُا ُو مادؽ اؿث ك آٌِا ةیكحؼ ٌا

قٍاظحی  کٍٍغ. در ایً راؿحا ىكعل قغق کَ ةیً ارضاء ٌیازُام ٌیازُام اؿاؿی ركاف جسّیؽ ىی
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گیؽش( آٌِا راةعَ  داٌف گیؽش ةیؼكٌی ك ؾغـ ٌا گیؽش دركٌی، ٌا گیؽش پیكؼفث جضنیهی )ٌا آىّزاف ةا ٌا

ؽادفؼ،   (.1393ىؿٍادارم كزّد دارد )صـیٍی ك ِة

 

 اًگ٘شػ ًاکافٖ

گیؽش  قٍاظحی داٌف جؼیً ىّاٌؽ ارضاء ٌیازُام ركاف َ یکی از ىِوىؿهياف ىّرد ىعانؿ آىّزاف را کاُف ٌا

ٌفؼ از  7ك قّؽ ىؿهياف َة دنیم ٌتّد ؿازكکار ىٍاؿب ةؼام قٍاظحَ قغف ىؿهياف جالقگؼ در ٌؼؼ داقحٍغ. 

ك   ّؽقغق، ٌتّد ؿازكکار ىٍاؿب ةؼام قٍاظحَ قغف ىؿهياف جالقگؼ ك در ٌحیسَ کاُف ق ىؿهياف ىناصتَ

 داٌـحٍغ. ُام فؼاآىّزقی را از ىّاٌؽ ىِو در ایً زىیٍَ ىی ذكؽ آٌِا َة فؿانیث

ُا را از  قٌّغگاف، صلّؽ پاییً ىؿهيی ك ٌاىٍاؿب ةّدف ٌؼاـ پؼداظث ؾالكق ةؼ ایً ٌیيی از ىناصتَ 

گیؽش جّمیف کؼدٌغ ك آف را َة ؾّاىم جضهیم يٍغم ركاف  ةؼٌغق ٌا ی قٍاظح ؾٍّاف آفث ارجلاء جٌّا

 آىّزاف در ىغرؿَ در ٌؼؼ داقحٍغ. داٌف

ظّاُغ، ٌاچار جالش ىا ٌیؽ فلط در راؿحام ؾيهکؼد  کَ ؿازىاف از ىا ؾيهکؼد جضنیهی ةاال ىی ازآٌسایی -

 جضنیهی اؿث.

آىّزاف در ةهٍغىغت ةا ؾيهکؼد جضنیهی  قٍاظحی اؿاؿی داٌف ةا فؼض ایً کَ ارضاء ٌیازُام ركاف -

ّارد در ؿاؿةاالجؼ ُيؼاق اؿث، كنی ة ُام  ا جّزَ َة صسو ةاالم ىعانب درؿی ك جّزَ کيحؼ ةَ ایً ى

ّار اؿث.  كتهی، ةؼآكردق کؼدف ایً ىّضّع دق

قّد جٍِا ؾيهکؼد جضنیهی ك پیكؼفث جضنیهی ىالؾ اؿث، در  ُایی کَ اٌساـ ىی چّف در ارزقیاةی -

 ام در ایً زىیٍَ كزّد ٌغارد. ٌحیسَ اٌگیؽق

گّیٍغ چؼا  قّد، ةؿغ ةا ظّد ىی ُا دیغق ٌيی ةیٍٍغ ُؼ چَ جالش کٍٍغ جفاكت ُا ىی ةؿغ از یک ىغت ىؿهو -

 کٍٍغ. ظّدىاف را اذیث کٍیو. در ٌحیسَ جالقی در ایً زىیٍَ ٌيی

کٍو ةـیار ةیكحؼ قغق، كنی جّزِی ةَ آف  ُایی کَ ىی ةیٍو ةا كزّدم کَ صسو کارُاـ ك جالش ككحی ىی -

ّةی ٌغا ٌيی  رـ.قّد، امالن اصـاس ظ

ف ( اؾحلاد داقحٍغ کَ جّزَ ةَ ٌیازُام ركاف14ك  8، 7، 1ةؼظی از ىؿهياف ) آىّزاف  قٍاظحی اؿاؿی دٌا

 ٌیازىٍغ زىاف زیادم اؿث کَ ةا جّزَ َة كػایف ىضَّن اىکاف ازؼام آف كزّد ٌغارد.

( در پژكُكی ٌكاف دادٌغ کَ از ىیاف رفحارُام ىؼجتط ةا ؿؼزٌغگی ىؿهو، 1386ؾؼیضی ك ُيکاراف )

ف زیؼةٍایی )27/0(، صيایث اؿحلالنی )31/0اقحیاؽ ىؿهو ) ( ك از ىیاف رفحارُام ىؼجتط ةا 21/0( ك دٌا
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کٍٍغق  ىؿهو جتییً ( ةیف از دیگؼ رفحارُام29/0( ك جٍّع ركش )41/0اٌگیؽش دركٌی ىؿهو، اقحیاؽ ىؿهو )

ف گیؽش دركٌی دٌا  آىّزاف ةّدٌغ. ؿؼزٌغگی ك ٌا

  
اسّا ٍ اتْام ًقؼ  داًؼ ًاکافٖ هؼلواى در سهٌِ٘ ً٘

آىّزاف  قٍاظحی داٌف ٌفؼ از ىؿهياف اةؼاز کؼدٌغ کَ اظالؾات کافی در ظنّص ٌیازُام اؿاؿی ركاف 10

( ٌیؽ اظالؾات ظّد را در ایً 15ك  3ؼ دیگؼ )ٌف 2(. 14، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 5، 2، 1در ىغرؿَ ٌغارٌغ )

ظّر  ( در ایً زىیٍَ اظالؾات ظّةی داقحٍغ. َة10ك  6، 4ىاٌغق ) ٌفؼ ةاكی 3زىیٍَ اٌغؾ جّمیف کؼدٌغ. 

 داٌـحٍغ. قٍاظحی اؿاؿی را ىؤدؼ ىی کهی اکذؼ ىؿهياف اظالؾات ٌاکافی در ارجتاط ةا ٌیازُام ركاف

ُام ضيً ظغىث جّزَ کيحؼم ةَ ایً ىّضّؾات  د داقحٍغ کَ دكرقؾالكق ةؼ ایً ةؼظی ىؿهياف اؾحلا

قٌّغگاف اػِار داقحٍغ کَ جّزَ  کٍٍغ. ةیكحؼ ىناصتَ کٍغ ك ةیكحؼ، ىعانبِ مؼؼ آىّزقی را ىعؼح ىی ىی

ةَ ایً ىّضّع فؼاجؼ از جّاف ك زىاف آٌِا اؿث ك ةایـحی ىكاكراف در ایً زىیٍَ فؿانیث داقحَ ةاقٍغ. ةا جّزَ 

آىّزاف ك جنيیو آٌِا  آىّزاف در ارجلاء ؾيهکؼد جضنیهی داٌف ی کَ ارجتاط ةیً ىؿهياف ك داٌفةَ ٌلك

يٍغم ك آگاُی ىؿهياف در ایً زىیٍَ ىی ف دارد، جٌّا آىّزاف کيک کٍغ. ىحلی ك ُيکاراف  جّاٌغ َة دٌا

گیؽش ظّدجؿییً ( ةَ ةؼرؿی ٌلف كاؿع1392َ)  -گؼم ك ؾيهکؼد جضنیهی در ارجتاط ىؿهو ام ٌا

گیؽش ظّدجؿییً داٌف گؼم ك  آىّز ك جنيیو ةَ اداىَ یا جؼؾ جضنیم پؼداظحٍغ ك ٌكاف دادٌغ کَ ٌا

آىّز ك جنيیو ةَ اداىَ ك جؼؾ جضنیم ٌلف  داٌف -جّاٌغ در راةعَ ةیً ارجتاط ىؿهو ؾيهکؼد جضنیهی ىی

 ام داقحَ ةاقغ. كاؿعَ

 

 گ٘زٕ تحث ٍ ًت٘جِ

آىّزاف در ىغارس ةعف  قٍاظحی اؿاؿی داٌف ُام ركافپژكُف صاضؼ ةا ُغؼ قٍاؿایی كضؿیث ٌیاز

  ارژف ك ىّاٌؽ پیف ركم ىؿهياف در ایً زىیٍَ ةَ ركش آىیعحَ کيّی ك کیفی اٌساـ قغ. ةؼ اؿاس ٌحایر َة

ف آىغق ىكعل قغ کَ ىیؽاف ٌیازُام ركاف دؿث  آىّزاف در ىغرؿَ ٌـتحان پاییً اؿث.  قٍاظحی اؿاؿی دٌا

ؽ ىؿهياف در ارضاء ٌیازُام ركاف ّد کَ ىِویافحَ دیگؼ جضلیق ایً ة آىّزاف ؾتارت  قٍاظحی داٌف جؼیً ىٌّا

ف گیؽش دركٌی دٌا آىّزاف، داٌف ٌاکافی  ةّدٌغ از فؼٍُگ ك ةافث ىغرؿَ ك ؿازىاف، ؾغـ جّزَ ةَ ٌا

گیؽش ٌاکافی.  ىؿهياف در زىیٍَ ٌیازُا ك اةِاـ ٌلف در ایً زىیٍَ ك ٌا

یکی از ىّاٌؽ ىِو از دیغگاق ىؿهياف، فؼٍُگ ىغرؿَ ك ؿازىاف ةّد. ایً یافحَ ةا ٌحایر جضلیق ىّؿّم 

( ك غالىی ك 1393آةاد ك ُيکاراف ) (، ُاقيی ٌنؼت1391(، كالكٌغم ك ُيکاراف )1395ىٍؽق ك كهحاش )
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دار ةیً فؼٍُگ ( ٌكاف دادٌغ کَ ركاةط ىؿٍا1391( ُيـّ ةّد. كالكٌغم ك ُيکاراف )1392ُيکاراف )

ف قٍاظحی اؿاؿی كزّد دارد. ركاةط داٌف ىغرؿَ ك ٌیازُام ركاف آىّزاف ك ىؿهياف،  آىّزاف، ركاةط دٌا

ُام آىّزقی راةعَ ىذتث ك ىؿٍادارم ةا ٌیازُام ظّدىعحارم، قایـحگی ك  اٌحؼارات ٍُسارم ك فؼمث

ف ارجتاط داقحٍغ. ُيچٍیً ركاةط داٌف زاف ك ىؿهياف ةاال ةا اصـاس آىّ آىّزاف پاییً ك ركاةط دٌا

ظّر کهی آٌِا ٌكاف دادٌغ کَ در ىغارؿی کَ  قایـحگی ةاال ك ارجتاط پاییً راةعَ ىؿٍادارم داقث. َة

فؼٍُگ آٌِا َة ركاةط دكؿحاٌَ اؾضام آف، كزّد اؾحياد ةیً اؾضا ك اصحؼـا ىحلاةم جأکیغ دارٌغ ك ُيچٍیً 

ساـ ك ظّدىعحارم اىٍیث ك کیفیث ظغىات آىّزقی در آف ةاالؿث،  ىیؽاف اصـاس قایـحگی، صؾ اـٌ

ف ( ٌكاف دادٌغ کَ ادؼ فؼٍُگ 1393آةاد ك ُيکاراف ) آىّزاف آف ةاالجؼ ةّد. ُاقيی ٌنؼت ٌیؽ در دٌا

ُام پژكُف ٌكاف  ظّر کهی یافحَ ىغرؿَ ةؼ ٌیاز َة ظّدىعحارم، قایـحگی ك ارجتاط ىذتث ك ىؿٍادار ةّد. َة

ام ىاٌٍغ فؼٍُگ  قٍاظحی اؿاؿی ك ُو ىحغیؼُام زىیٍَ ىاٌٍغ ٌیازُام ركاف دادٌغ کَ ُو ىحغیؼُام فؼدم

ف ىغرؿَ، ٌلف ىِيی در پیف  .آىّزاف دارٌغ ةیٍی ؾيهکؼد جضنیهی دٌا

گؼم، ةافث ازحياؾی ةؼ ىیؽاف  در جتییً ایً یافحَ ٌیاز َة ذکؼ اؿث کَ ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ ظّدجؿییً

ُا، ركاةط، ىّكؿیث ازحياؾی ك  جأدیؼگػار اؿث. در كاكؽ ىضیطقٍاظحی  ةؼآكردق قغف ٌیازُام اؿاؿی ركاف

ُا  کٍٍغ ك در ىلاةم ةؼظی فؼٍُگ قٍاظحی دركف ىغرؿَ را ارضاء ىی ُایی ُـحٍغ کَ ٌیازُام ركاف فؼٍُگ

گ ك ُّنکاىب ) آىّزاف از ىضیط ىغرؿَ ةؼ  ( اػِار داقحٍغ کَ ادراؾ داٌف2010ىاٌؽ آف ُـحٍغ. كٌا

ا جأدیؼ ىیدرگیؼم ك پیكؼفث جضن جّاٌغ صاىی ارضاء ٌیازُام  گػارد. در كاكؽ فؼٍُگ ىغرؿَ ىی یهی آٌِ

ا ةاقغ ك یا آف را ىضغكد کٍغ. در ىضیط ركاف قٍاظحی، افؼاد یکغیگؼ  ُام صاىی ٌیازُام ركاف قٍاظحی آٌِ

ا كزّد دارد. در كا را ةغكف كیغ ك قؼط پػیؼفحَ كؽ در اٌغ ك فضام دكؿحاٌَ ك ىيهّ از اؾحيادم ةیً آٌِ

ا پاییً اؿث؛  آىّزاف ؾالكَ ُام ىٍفی داٌف ىغارس ةا فؼٍُگ ام ةَ پیكؼفث ٌغارٌغ؛ ُيکارم ةیً آٌِ

گیؽش در ُيَ اؾضام آف پاییً اؿث. در ایً  ىؿهياف جّزِی ةَ رؿانث امهی ىغرؿَ ٌغارٌغ ك ىیؽاف ٌا

ّارد ىی راؿحا ةغیِی َة ٌؼؼ ىی فقٍاظ جّاٌغ ارضاء ٌیازُام ركاف رؿغ کَ ایً ى آىّزاف را  حی اؿاؿی دٌا

 ُایی ىغایؼ را در آٌِا پؼكرش دُغ. ؿؼکّب کٍغ ك ارزش

گیؽش دركٌی در داٌف آىّزاف ةّد. در ایً راؿحا  ىاٌؽ ىِو دیگؼ از دیغگاق ىؿهياف ؾغـ جّزَ َة ٌا

گیؽش دركٌی َة گـحؼدگی ةا ٌیازُام ركاف جضلیلات ىعحهف ٌكاف دادق قٍاظحی اؿاؿی در  اٌغ کَ ٌا

( ٌكاف دادٌغ کَ ٌیاز ةَ ظّدپیؼكم، قایـحگی ك 1393ىّزاف در ارجتاط اؿث. صسازم ك ُيکاراف )آ داٌف

گیؽش دركٌی  جؿهق َة گیؽش دركٌی راةعَ دارد ك ٌیاز ةَ ظّدپیؼكم ك قایـحگی ةا كاؿعَ ٌا ظّر ىـحلیو ةا ٌا
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كعل قغق کَ ٌیازُام ةؼ رضایث از زٌغگی ادؼ غیؼىـحلیو ك ىذتث دارد. انتحَ در جضلیلات ىعحهفی ُو ى

ف ةیٍی قٍاظحی پیف ركاف گیؽش دركٌی در دٌا ؛ غالىؿهی 2009ام ك ُيکاراف،  آىّزاف اؿث )اژق کٍٍغق ٌا

(. ؾالكق ةؼ ایً ىكعل قغق کَ رفحارُام ىؿهو ٌلف ىِيی در ارجلاء یا 1396نّاؿاٌی ك ُيکاراف، 

گیؽش دركٌی داٌف  (.1386، کٍغ )ؾؼیضی ك ُيکاراف آىّزاف ایفا ىی کاُف ٌا

ف آىّزاف ك یادگیؼم آٌِا ٌكاف دُغ. ٌکحَ امهی در  در كاكؽ ىؿهو ةایغ صيایث ك ؾالكَ ظّد را َة دٌا

آىّز  ُام آىّزقی ك رفحار ظّد را قکم دُغ کَ داٌف ام فؿانیث گٌَّ ىؤنفَ صيایث ایً اؿث کَ ىؿهو َة

ّارق ٌگؼاف ك  ىٍغ ةَ افؽایف یادگیؼم كم  ؾالكَاصـاس کٍغ یادگیؼم اك ةؼام ىؿهو اُيیث دارد ك اك ُي

ىٍغم ك  ةایـث ایً اصـاس ؾالكَ آىّزاف ٌیؽ ىی قٍاظحی داٌف اؿث. ُيچٍیً ىؿهو درةارق ؿالىث ركاف

ف دٍُغ کَ ارجتاط صيایحی ةا ىؿهو  آىّزاف ىٍحلم کٍغ. در ایً راؿحا جضلیلات ٌكاف ىی صيایث را ةَ دٌا

گیؽش دركٌی، درگیؼ م جضنیهی، درگیؼم قٍاظحی، ظّدکارآىغم، پكحکار ك جأدیؼ ىذتحی ةؼ افؽایف ٌا

(. در ایً زىیٍَ اگؼ جّزَ ىؿهو ةیكحؼ ةؼ 1397ؾيهکؼد جضنیهی دارد )آجف ركز ك ُيکاراف، 

ُام فؼد در ارجتاط، قایـحگی ك ظّدىعحارم ةاقغ ك در كاكؽ ةازظّردُام كم در ایً راؿحا  جّاٌيٍغم

گیؽش دركٌ ةاقغ، ىی ّةی ةَ ٌا  ی کٍغ.جّاٌغ کيک ظ

ّارد  گیؽقی ىؿهو اؿث کَ جضث جأدیؼ ؾّاىم ىعحهف كؼار دارد. یکی از ى ّاىم ٌا ىاٌؽ ىِو دیگؼ ؾ

ُا آف  کٍٍغق ُا، ٌؼاـ ٌاىٍاؿب پؼداظث ك صلّؽ ٌاىٍاؿب ةّد کَ جؿغاد زیادم از ىناصتَ ىِو در ىناصتَ

گیؽش  داٌـحٍغ. یک ىّضّع ىِو دیگؼ ىی را ؾاىهی ةازدارٌغق ىی فجّاٌغ ؾغـ ٌا آىّزاف ةاقغ. در  ظّد دٌا

گیؽش ٌاکافی دارٌغ، قّر ك اقحیاؽ ىؿهو را جضهیم  رؿغ کَ داٌف كاكؽ ةغیِی ةَ ٌؼؼ ىی آىّزاٌی کَ ٌا

ةؼٌغ. ٌکحَ ىِو دیگؼ کَ ىؿهياف ةَ آف اقارق داقحٍغ ؾغـ جّزَ ؿازىاف َة ىؿهياف پؼجالش ةّد. در كاكؽ  ىی

يٍغم آٌِا ةیاف کؼدٌغ کَ ُغؼ ؿازىاف کيحؼ ىحيؼکؽ قٍاظحی اؿث ك ةیكحؼ از  ُام ركاف ةؼ پؼكرش جٌّا

ف ىؿهو ایً را ىی  آىّزاف ٌيؼق ةاالجؼم داقحَ ةاقٍغ. ظّاٍُغ کَ دٌا

ا ىؿحلغ  ىاٌؽ ىِو دیگؼ داٌف ٌاکافی ىؿهياف در زىیٍَ ٌیازُا ك اةِاـ ٌلف در ایً زىیٍَ ةّد. اکذؼ آٌِ

ىّزاف اظالؾات ٌاکافی دارٌغ. در ایً زىیٍَ جضلیق آ قٍاظحی داٌف ةّدٌغ کَ در ارجتاط ةا ٌیازُام ركاف

آىّز قِؼ امفِاف ٌكاف  ازحياؾی دظحؼاف داٌف-( در ؿٍسف ٌیازُام فؼٍُگی1387اؿياؾیهی ك رةیؿی )

ركاٌی در ىؼجتَ اكؿ، ٌیازُام ازحياؾی در رجتَ دكـ، ٌیازُام اكحنادم در رجتَ -داد کَ ٌیازُام ؾاظفی

 -تَ چِارـ كؼار دارٌغ. ةا كزّد ایً اىا جّزَ کيحؼم ةَ ٌیازُام ؾاظفیؿّـ ك ٌیازُام فؼٍُگی در ىؼج

ف  قّد. آىّزاف ىی كاٌی در دٌا
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ف ُا ٌكاف داد کَ اگؼچَ ىؿهياف در زىیٍَ ٌیازُام ركاف ةؼرؿی ىناصتَ آىّزاف  قٍاظحی اؿاؿی دٌا

کٍغ،  یهی ایفا ىیاظالؾاجی داقحٍغ، اىا در ظنّص ٌلكی کَ ارضاء ایً ٌیازُا در ارجلاء ؾيهکؼد جضن

يٍغم ُا را در صیعَ کارم ىكاكراف ىغارس  اظالؾات ٌـتحان کيی داقحٍغ. ؾالكق ةؼ ایً، آٌِا ارجلاء ایً جٌّا

داٌـحٍغ ك اؾحلاد داقحٍغ کَ ةَ دنیم صسو ةاالم ىعانب درؿی اىکاف جّزَ ةیكحؼ ةَ ایً ىّضّع ةؼام  ىی

 آٌِا فؼاُو ٌیـث.

جّاف پیكٍِادُایی َة ىؿهياف، ىغیؼاف ك ىـؤكالف  پژكُف ىی ُام صامم از ایً ةؼ اؿاس یافحَ

آىّزاف ارائَ داد. ٌعـث ایً کَ پیكٍِاد  قٍاظحی اؿاؿی داٌف ىٍؼّر ارضاء ٌیازُام ركاف آىّزقی َة

ُام آىّزقی ضيً ظغىث زِث افؽایف آگاُی ىؿهياف ك ىغیؼاف ىغارس ك ؿایؼ  قّد دكرق ىی

گیؽش ك ار دؿث قٍاظحی در ةِتّد ؾيهکؼد جضنیهی ك آىّزش  ضاء ٌیازُام ركافاٌغرکاراف از ٌلف ٌا

گیؽقی کارةؼدم ةَ آٌاف جغارؾ دیغق قّد. پیكٍِاد ىی ك   ریؽاف ؿازىاف آىّزش قّد ةؼٌاىَ انگُّام ٌا

گیؽقی در ىغارس ةؼام ىؿهياف، ىغیؼاف،  ُام آىّزقی ةا ُغؼ کارةؼد ٌؼؼیَ پؼكرش ةـحَ ُا ك انگُّام ٌا

گیؽش دركٌی در ؾيهکؼد داٌفآى كانغیً ك داٌف آىّزاف پیكٍِاد  ّزاف جِیَ کٍٍغ. ةا جّزَ َة اُيیث ٌا

قّد کَ کحب درؿی ةا ُغؼ افؽایف آگاُی آٌِا از ٌضّق ك چگٌّگی کارةؼد ىعانب درؿی در  ىی

قّد  زٌغگی ركزىؼق ك جأدیؼ آف در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاؼ آیٍغق جغكیً قّد. ؾالكق ةؼ ایً پیكٍِاد ىی

يٍغ کؼدف ىؿهياف در ایً زىیٍَ جغارؾ ةتیٍٍغ. اكراف ىغارس ةؼٌاىَکَ ىك  ُایی را در زِث جٌّا

 

 هٌاتغ 

«. آىّز قِؼ امفِاف ازحياؾی دظحؼاف داٌف-ؿٍسف ٌیازُام فؼٍُگی(. »1387رةیؿی. )کاىؼاف اؿياؾیهی، رضا ك 

 .97-134(، 41)11ىعانؿات راُتؼدم زٌاف، 

ظؼیق  از  دظحؼ  آىّزاف  داٌف دركٌی   اٌگیؽش ةیٍی  پیف(. »1394،. )صسازانَِ ك  صاجيیزّاد اكچاٌی، ىِكاد؛ 

-113(، 6)3قٍاظحی،  ُام کارةؼدم ركاف ٌاىَ پژكُف فنم«. ریاضی  درس قٍاظحی در  ركاف ةٍیادیً  ٌیازُام  

101. 

. كو: پژكُكگاق صّزق ك ُام کيی ك کیفی جضلیق در ؾهّـ اٌـاٌیىتاٌی پارادایيی ركش(. 1388ایياف، ىضيغجلی. )

 داٌكگاق.

ةؼ اٌگیؽش جضنیهی دركٌی ك ةیؼكٌی،  MUSIC جأدیؼ انگّم اٌگیؽقی(. »1397. )ك دیگؼاف ركز، ةِؼكز آجف

ٌاىَ  فنم«. آىّزاف پایَ ُكحو قِؼ دزفّؿ درگیؼم جضنیهی ك ؾيهکؼد جضنیهی درس ریاضی داٌف
 .129-150(، 66)17ُام آىّزقی،  ٌّآكرم
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ام اٌگیؽش دركٌی در راةعَ ةیً ٌیازُام  ٌلف كاؿعَ(. »1393اىاٌی. )زّاد مانش ٌسفی ك ىِـا صسازم، انَِ؛ 

 .77-88(، 2)9قٍاؿی ىؿامؼ،  ىسهَ ركاف«. قٍاظحی ك رضایث از زٌغگی ةٍیادیً ركاف

 راةعَ ةیً ارضاء ٌیازُام ركاٌی ةٍیادیً )ظّدىعحارم، ارجتاط ك(. 1393ةِؽادفؼ. )ىؼزاف صـیٍی، ةؼُاف ك 
. اكنیً کٍفؼاٌؾ ىهی قایـحگی( ةا اٌگیؽش پیكؼفث جضنیهی )اٌگیؽش دركٌی، اٌگیؽش ةیؼكٌی ك ؾغـ اٌگیؽش(

 جّؿؿَ پایغار در ؾهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، ىعانؿات ازحياؾی ك فؼٍُگی.

ِؼاف: جؼزيَ ؿیغ ىضيغ اؾؼاةی ك ؾهی پارؿاییاف. جركش جضلیق کیفی. (. 1390ىارقاؿ. )کاجؼیً راؿيً، گؼچً ك 

 ٌكؼ فؼٍُگی.

ؿٍسی ىلیاس ٌیازُام ةٍیادیً  ُا ركاف (. ةؼرؿی كیژگی1397ظاکغاؿ كّزَ ةیگهّ. )ؿؿیغ االؿالىی، ؾهی ك  قیط

 .168-182(، 1)7قٍاؿی ىغرؿَ،  ىسهَ ركافآىّزاف در ىغرؿَ.  قٍاظحی داٌف ركاف

ُام  گیؼم ىّزاف ةؼ اؿاس زِثآ ةیٍی ٌكاط ذٍُی داٌف (. پیف1394دفحؼچی. )ؾفث االؿالىی، ىؼضیَ ك  قیط
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the teachers barriers in improving the 
basic psychological needs of high school students. In this study, using a multi-

explanatory blend methodology, an attempt was made to understand the 

barriers. Accordingly, a questionnaire on the basic psychological needs of 
students at school was used to determine the students psychological needs (Tian 

& et al., 2014). In the qualitative section, samples were selected based on simple 

random sampling method among teachers. In a quantitative section, 150 
students responded using a simple random sampling questionnaire. In 

qualitative section, 15 teachers were selected from the schools. The results 

showed that the level of satisfaction of basic psychological needs in male and 

female students is relatively low. In addition, the results of the interviews 
showed that the culture and context of the school and the organization, lack of 

attention to the inner motivation of the students, inadequate teachers 'knowledge 

about the needs and ambiguity of the role in this field and inadequate teachers' 
motivation were the most important deterrent factors. 
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