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 چکیده
مقطع  اي براي سنجش نیازهاي پژوهشی معلمانبررسی روایی و ساختار عاملی پرسشنامهو  ساختپژوهش  هدف این

شهر متوسطۀ معلمان زن و مرد مقطع جامعۀ . از استسازي این پژوهش توصیفی و از نوع آزمون روش. است شهر مشهدمتوسطۀ 
که  ه استه شدیتهسؤالی  45پرسشنامۀ گري، خودتعییننظریۀ از گیري با بهره .ه استنفر انتخاب شد 235حجم اي بهمشهد نمونه
اصلی و هاي فهلمؤروش ، تحلیل عاملی اکتشافیسازة روایی ابزار از روایی  آوردنفراهم براي .انددادهپاسخ  آنمعلمان به 

 t نمراتهمچنین . ه استشداستفاده  آلفاي کرونباخ پایایی از آوردنفراهم براي و روایی همسانی درونی، چرخش واریماکس،
هاي فهلمؤتحلیل  .ه استنیز گزارش شد »شایستگی«و  »ارتباط«، »خودمختاري« هايیاسمقخردهدر هریک از درصدي  رتبۀو 

نیاز پژوهشی از سه عامل خودمختاري، شایستگی و ارتباط تشکیل شده است و این عوامل در پرسشنامۀ که  دهدیمنشان  اصلی
دهندة نشانکه است دار همچنین همبستگی بین عوامل مثبت و معنیکنند. رصد از واریانس ابزار را تبیین مید 01/44مجموع، 

 ترتیبپژوهش بهنمونۀ ختاري در شایستگی، ارتباط، خودم هايیاسمقخردهآلفاي کرونباخ روایی همسانی درونی ابزار است. 
هاي آن از مقادیر مقیاسآلفاي کرونباخ کل ابزار و هریک از خردهدهد که نشان می ه استبرآورد شد 77/0و  89/0، 93/0
پژوهش نمونۀ نیازها در  چگونگیبررسی طرفه در هاي تحلیل واریانس یکهمچنین یافته. ندربرخوردامناسبی ط و سطح سمتو

رتبۀ با میانگین در بعد ارتباط  بیشترین احساس نیاز به پژوهش و 97/1رتبۀ با میانگین که معلمان در بعد شایستگی  دهدمینشان 
نیاز پژوهشی پرسشنامۀ توان گفت که هاي پژوهش میبا توجه به یافته. اندکردهکمترین احساس نیاز به پژوهش را بیان  70/0

 کند.ک تواند به رشد شغلی معلمان کممین تشخیص نیازهاي پژوهشی است و کاربست آحوزة ابزاري معتبر و روا در 
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Abstract 

The aim of this research was to construct, measure the validity and factor structure a 
questionnaire for assessment of Research needs of Mashhad city high schools teachers. In this 
study a descriptive design of type of test development was used. The researcher obtained the 
data for the study from a sample of the 235 Male and female teachers in secondary schools in 
Mashhad city. Through using self-determination theory, a 45-item questionnaire were developed 
and Teachers responded to the questionnaire. The Collected data was analyzed by the 
exploratory factor analysis, the method of principal components and varimax rotation, internal 
equivalence validity and Cronbach's alpha and also, descriptive measures of mean, standard 
deviation scores were used. Also t scores and percent ranks for each one of independence 
subscale, relevance and competency were reported. Analysis of Principal Component showed 
that, questionnaire of Research needs was formed of three factors i.e.: autonomy, competence 
and communication and in total, these factors Can explain, 44/01% of the variance in 
instrument. Also the covariance between all factors were positive and significant which shows 
the internal equivalence validity. The Cronbach's alpha each of the subscales of competence, 
communication, and autonomy in the research sample respectively were estimated: 0/93, 0/89 
and 0 /77. Findings from ANOVA in assessing condition of needs in research samples show that 
the teachers in dimension of competency have the highest need for research with score of 1.97 
and in dimension of relation have the lowest amount of need with score of 0.70 points. This 
indicates that, Cronbach's alpha of total instrument and each of it subscales are in the average 
values and in acceptable level. Also, the examination of the situation of needs in the research 
sample showed that, Teachers have stated a most feeling of need to research in competence 
dimension and a lowest feeling of need to research in communication dimension. According to 
the findings of the study, we can say that, questionnaire of research needs is a valid and reliable 
instrument in field of Identify of research needs and the use of this instrument can help to career 
development of teachers. 
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 مقدمه
 انسانی منابع ۀتوسع. است یافتهو توسعه کارآمد انسانی منابع، جوامع اثربخشی کلید و سرمایه ارزشمندترین

 بنابراین ؛)1381 عاقل، و دعایی( است وزشیآموزشی و غیرآم هايو نهاد هاسازمان اثربخشی الزامات از یکی
کنونی را بر عهده دارند،  ۀجامعدر  تربیت منابع انسانیضروري است که به مدارس و نظام آموزشی که نقش 

زیرا معلم  ،استبرخورداري از معلمانی اثربخش و کار برايتالش  ،زمینه شود. اولین گام در این ی خاصتوجه
هاي یادگیري تخصص و خبرگی که در اداره و تنظیم فعالیت دلیلبه است که وزشیدر هر سیستم آم یعنصر مهم

آموزان و تحقق اهداف آموزشی و تواند بر موفقیت دانشو نظارت بر فرایند تدریس و یادگیري دارد، می
 ). 2009 ،1نی لی و اصالنوگ( درس اثر بسزایی داشته باشد هايپرورشی در کالس

تأثیر بسزایی بر پیشرفت  ،آنان موضوعیتخصص و دانش  مانندهاي معلمان از ویژگی برخی ،عالوه بر این
محیط  درتأثیر مثبتی بر عالیق آنان  خود ص معلمانخصآموزان از سطح تآموزان دارد. ادراکات دانشدانش

 توانمند و نبرخورداري از چنین معلما ۀالزم). 2،2011یادگیري و انگیزش پیشرفت آنها خواهدگذاشت (روتگانز
ایجاد چنین تحولی در گام اصلی در  است. یهاي معمول آموزشاز شیوه آنان ، نوآوري معلمان و اجتناباثربخش

هاي هاي آنان در موقعیتها و نیازمنديمعلمی، شناخت محدودیت ۀحرفبه نوآوري در  گرایش آنهامعلمان و 
، آموزانبهسازي آموزش و تعلیم و تربیت دانشبراي  تالش با وجودمعلمان  اگر زیرا ،)2010، 3(زنزانا است یشغل

، انگیزه و رغبت خود را نکنند مشاهده هاينیازمندي نتأمین و برآورددر  چشمگیريتغییر و بهبود محسوس و 
 پیشبرد در معلمان حساس نقش به توجه با بنابراین هاي اثربخشی از دست خواهند داد.براي تداوم چنین فعالیت

 پژوهشی هايبرنامه رأس در باید آنان نیازهاي شناسایی جامعه، اهداف سایر و فرهنگی موزشی،آ اهداف
 ايویژه تأکید کهی است سشنانیازهاي روان نۀزمیدر  تاثیرگذار نظریات جمله از گريخودتعیین ۀنظریقرارگیرد. 

 ؛2008 ،٤دسی و ریان( دارد افراد بهزیستی و رشد عملکرد، یبینپیشدر  شدهکنترل و خودمختار انگیزش بر نقش
امور شخصی و  تعیین و انجام گري بیانگر قدرت انتخاب و گزینش افراد درخودتعیین). 2008 همکاران، و 5والرند

گر و تعیین شتهنقش اصلی دا خود زندگی، در تعیین امور ددارنکه قدرت انتخاب باالیی . کسانیاست اجتماعی
 روانشناختی نیاز تحقق و افراد گريخودتعیین در که عواملی جمله از). 2010، 6نهستند (چن چا خویش سرنوشت

هاي حامی محیط. )2010؛ ارشدي، 2010(چن چان،  محیطی است هايحمایت هستند، دخیل هاانسان اساسی
را فراهم  تحقق نیازهاي روانشناختی ۀزمین، با برانگیختن انگیزش درونی و خودمختار طلبیاستقاللخودمختاري و 

تعامل و تحقق  ،راساس این نظریهب ).2001، ۱ونگر؛ 2004و همکاران،  7؛ بارد2001 (دسی و همکاران، کنندمی
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جانستون و  افراد خودمختاري، شایستگی و ارتباط در بهزیستی و سالمت عاطفی و هیجانی ۀگانسهنیازهاي 
، ٥؛ شلدون و نیامیک2000و همکاران،  ٤ریاض ؛2011و همکاران،  ۳ان جی ؛2000و ریان، ؛ دسی۲،2010فینی

، ۷)، تحقق آرزوها و اهداف زندگی (نیامیک و همکاران2007و همکاران،  6یر)، رضایت از زندگی (می2006
و  8به بروز رفتارهاي هیجانی نامطلوبی چون افسردگی (واي منجر هانآ یافتننتحقق) نقش بسزایی دارد و 2009

سوئی در کیفیت زندگی و سالمت عاطفی  آثار و )2001(دسی و همکاران،  شودمی ب) و اضطرا2005همکاران، 
 ).2009؛ ریان، 1995؛ ریان، 2000خواهد داشت (دسی و ریان،

گانه را انگیزشی سه تحقق نیازهاي در ثرؤم محیطی توان عواملمی گري،خودتعیین ۀنظری کمک به بنابراین
 ،9نجدا و روبک ؛2000 ریان، و دسی( داد ارائه نیازهاي این تحقق و شکوفایی براي راهکارهایی و شناخت

و  10هاي پزشکی (ویلیامزهاي مختلفی چون مراقبتگري در موقعیتخودتعیین ۀنظری کاربردهاي). 2011
)، 2005و همکاران،  12)، آموزش فیزیک (استاندیج2005و همکاران،  11)، مذهب (نیرینک2006همکاران، 

هاي )، ورزش و فعالیت2006و همکاران،  14)، آموزش عمومی (نیامیک2001همکاران،  و 13سیاست (لوسی یر
 است. ثیرگذاشته أتطور بارزي بر عملکرد افراد ) نمود یافته است و به2011ورزشی (ان جی و همکاران، 

 ؛ بنابراینشودمعلمان  ۀگانسهتوانند مانع تحقق نیازهاي انگیزشی اي از عوامل میهاي آموزشی، پارهدر محیط
ها تمرکز پژوهش. در این زمینه، این نیازها امري ضروري است یافتننتحققبر تحقق و ثر ؤمشناسایی علل و عوامل 

است  اي معلمانرشد حرفه برايپژوهش ابزاري  زیرا ؛باشدم مهمی تواند اقدامعلمان می ۀگانسهنیازهاي  اساسرب
و  خدمتهاي ضمن در فرایند پژوهش و انجام پژوهش آنانکت مستقیم مشار ۀزمین ساختنفراهم از سویی با  که

رشد  ۀزمیناي معلمان، هاي شغلی و حرفهها و محدودیتنیازمندي براساسها پژوهش دادنسوقاز سویی دیگر با 
چه بسا که پژوهش و ). 2010، 15آورد (پونتهاي آموزشی را فراهم میاي و اثربخشی آنان در محیطحرفه
مسئله براي افراد ذینفع و افراد مجري، اثري دوچندان نسبت به آموزش داشته باشد. همچنین  بیشترهرچهگري روشن

اي یکی از ابزارهاي اصلی توسعه است و با توجه به اینکه در فرهنگ کنونی پژوهش در هر جامعه به این دلیل که
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نیازهاي  ۀبه ساخت و اعتباریابی ابزاري در زمین این پژوهش بر آن است که  ،نیستسنجش این نیازها  برايابزاري 
 زیر پاسخ دهد:االت ؤسو به  پژوهشی معلمان بپردازد

 ؟مناسبی برخوردارند ةسازنیازهاي پژوهشی از اعتبار  ۀساختقمحقَ ۀاالت پرسشنامؤسآیا مجموعه -1
 ؟ پذیرفتنی داردسب و پایایی منا ،هاي آنمقیاسو خردهنیازهاي پژوهشی  ۀساختمحقق ۀپرسشنامآیا -2
  جدول هنجار پرسشنامه نیاز پژوهشی چگونه است؟ -3

  روش
ی به تحقیقات کم بنديتقسیمسازي است. در پیمایشی و از نوع مطالعات آزمون –این پژوهش توصیفیروش 

اي تربیتی هی است که پدیدهتحقیق توصیفی نوعی تحقیق کمشود. توصیفی و آزمایشی اشاره می دو دسته تحقیقات
: 1387(گال و همکاران،  کندمیرا دقیق توصیف  هاي افراد یا پدیده هاي دیگر در یک نمونه خاصو ویژگی

و با  ته استهایی است که در تعلیم و تربیت بیشترین کاربرد را داش). پژوهش پیمایشی نیز از جمله پژوهش645
توان براي شوند. از این روش میچه هست، انجام مینکید بر توضیح آو غالباً با تأ »چیست« پژوهشیِاالت ؤس

 ؛ زیرا)207: 1385(خوي نژاد، هاي طبیعی استفاده کرد در موقعیترهاي دیگر یها، عقاید، یا متغگیري نگرشاندازه
ال ؤسدنبال پاسخگویی به این با نظرسنجی از معلمان پیرامون نیازهاي پژوهشی آنان، به در این پژوهش پژوهشگر

این  پس ،را توصیف کند که نیازهاي پژوهشی معلمان چیست؟ و درصدد است که وضع کنونی نیازهاي آنان است
 .گیردقرار می پیمایشی تحقیقات توصیفیِ ۀدستپژوهش نیز در 

 

) نفر مرد 9246نفر زن،  16182( معلمان زن و مرد نفر از 25428آماري  ۀجامع: پژوهش ۀنمونآماري،  ۀجامع
در این پژوهش با استفاده از فرمول  الزم ۀنمونحجم است.  1390-1391شهر مشهد در سال تحصیلی  ۀمتوسطمقطع 
نفري از  235 ۀنمونگزینش  براي .ه استبرآورد شد) نفر مرد 115نفر زن،  120(ر نف 235کوکران،  ۀنمونحجم 

بدین منظور ابتدا از نواحی  .ه استاستفاده شداي چندمرحلهاي گیري خوشهنمونه مشهد از روش ۀهفتگاننواحی 
شکل پسرانه) به ۀمدرس 4دخترانه،  ۀمدرس 4مدرسه ( 8سپس از هر ناحیه و ، شش، چهار، یک ۀناحیسه  ،هفتگانه

به تمامی معلمان در  ،هاآوري دادهتوزیع پرسشنامه و جمع براي . هنگام مراجعه به مدارساندشدهانتخاب  یتصادف
 آوردنفراهمساخت ابزار و  برايدر این پژوهش  . به این دلیل کهرسشنامه داده شدپ يشمارتمام ةشیومدرسه به

تعداد  زیرا ؛ه استنفر اکتفا شد 235 ۀنمونبه حجم شود، روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می
فر باید باشد. ن 200گویند که نفر و برخی می 100، حداقل پذیرفتنیبراي یک تحلیل عاملی  الزمکنندگان شرکت

تعداد اول اینکه  ۀنکت :است مهمدر یک تحلیل عاملی  الزمکنندگان البته دو نکته در مورد تعداد شرکت
باشد، اما این  1به  2گوید حداقل نسبت باید می )1994ین (الک باید بیشتر باشد.رها غیمتکنندگان از تعداد شرکت

باشد.  مستخرَجکنندگان باید بیشتر از عوامل اینکه تعداد شرکتدوم  ۀنکتتر باشد، بهتر است. نسبت هرچه بزرگ
  ).440: 1388آبادي و صمدي، کند (علیرا پیشنهاد می 1به  20داقل نسبت ین حکال

از آنها مربوط به ) %1/51نفر ( 120 ،شش، چهار، یک ۀنفري معلمان مقطع متوسطه در سه ناحی 235 ۀنموناز 
مربوط به نواحی یک، چهار ) %14نفر ( 33) و %2/16نفر ( 38)، %9/20نفر ( 49ترتیب معلمان زن است که به ۀنمون
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نفر  34یک،  ۀناحیبه  ) از آنان مربوط%3/15نفر ( 36د، از معلمان مر نفري 115 ۀنمون. همچنین از هستند و شش
نفر  85یک  ۀناحیاز در مجموع . هستندشش  ۀناحی) مربوط به %1/19نفر ( 45چهار و  ۀناحی) مربوط به 5/14%(
پژوهش انتخاب  ۀنمون براي) %2/32نفر ( 78شش  ۀناحی) و درنهایت از %6/30نفر ( 72چهار  ۀناحی)، از 2/36%(

 .اندشده
، کارشناسی )%3/41نفر ( 97، کاردانیدرصد)  %4/0نفر ( 1، از معمان زن )%1/51نفري ( 120 ۀنمون ازهمچنین 

نفر  4، معلمان مردنفري از  115 ۀنمون) دکتري است. همچنین از %4/0نفر ( 1، کارشناسی ارشد) %9/8نفر ( 21
 .هستند کارشناسی ارشد) %2/13نفر ( 31، کارشناسی )%34نفر ( 80، کاردانی) 7/1%(

 

شهر مشهد، براساس  ۀمتوسطسنجش نیازهاي پژوهشی معلمان مقطع  برايدر این پژوهش : ابزار پژوهش
. در این ه استتهیه شد يادرجهپنجدر مقیاس لیکرت الی ؤس 45اي پرسشنامه ،ریانگري دسی و خودتعیین ۀنظری

ها نسبت بیانگر بیشترین احساس نیاز آزمودنی 5 ۀگزینو   هابیانگر کمترین احساس نیاز آزمودنی 1 ۀگزینپرسشنامه 
بیانگر آن  ،اندکرده را انتخاب 1 ۀگزیناي ها در پاسخ به گویهآزمودنی اگربدین معنی که  است.موردنظر  ۀگویبه 

پنج  ۀگزین اگر برعکسو  دارند اندکی له احساس نیازئاست که معلمان در آن حوزه براي انجام پژوهش و حل مس
سؤاالت هایی از نمونه. استآن است که آنان انجام پژوهش در آن حوزه را بیشتر ضروري ر بیانگ را برگزینند،

 پرسشنامه عبارت است از: 
هاي ایجاد و راه انرسی نقش حمایتی مسئوالن آموزش و پرورش در حل مسائل و مشکالت شغلی معلمبر •

 ارتباط) ۀلفؤمهاي حمایتی در مدارس (چنین محیط
 ارتباط) ۀلفؤمهاي تدریس متناسب با کالس درس (در تعیین روش آموزدانش –ررسی اثربخشی تعامل معلم ب •
هاي بر این توانمندي و راهثر ؤمآموزان، شناسایی عوامل درسی به دانشمباحث  ۀتوانمندي معلمان در ارائ •

 شایستگی) ۀلفؤمارتقا و بهبود آن (
در فرایند یاددهی یادگیري و  آموزاندانشبررسی توانمندي معلمان در برقراري روابط کالمی و غیرکالمی با  •

 شایستگی) ۀلفؤمبر این توانمندي (ثر ؤمعوامل 
 ۀلفؤم( پیرامون مباحث و موضوعات شغلی انمیت برگزاري جلسات شوراي معلمبررسی ضرورت و اه •

 )خودمختاري
 )خودمختاري ۀلفؤم( بررسی نقش قوانین و مقررات آموزشی موجود بر کیفیت عملکرد شغلی معلمان •

 مهمهاي لفهؤمگري و خودتعیین ۀنظری بارةجامعی در ۀمطالع: ابتدا استو ساخت ابزار به شرح زیر  یهفرایند ته
در منابع . پس از این مرحله، انجام شده استها لفهشایستگی) و تعاریف این مؤو  ارتباطاین نظریه (خودمختاري، 

 ، تحقیق شده است.اندمواجه آننظري و پژوهشی پیرامون ابعاد شغل معلمی و اموري که معلمان در شغل خود با 
آموز و هاي آموزشی ضمن خدمت، دانشروش تدریس، دوره یادگیري، ارزشیابی، - مواردي چون فرایند یاددهی

 ۀنظریهاي لفهها پیوندي میان مؤدر تدوین گویه و غیره شناسایی شد. سپس هاي شغلی مرتبطهاي او، گروهویژگی
 روایی و پایایی آوردنفراهمفرایند  ،ي پرسشنامههاپس از تدوین گویه ایجاد شد. بردهنامگري و موارد خودتعیین

هایی ویژگی ،هاي مختلفها و پرسشنامهگیري و ارزشیابی براي آزمونمتخصصان اندازه. بررسی شده استابزار 
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اند. ا نام بردهر 2پایایی و 1، سهولت تعبیر و تفسیر، رواییبودنعملیگذاري، ، سهولت نمرهت، سهولت اجرایچون عین
ابزار  و پایایی روایی آوردنفراهم برايدر این پژوهش تند. ها هسویژگی ترینمهمدر این بین روایی و پایایی از 

در  ،روایی .ه استدر اجراي مقدماتی از روایی صوري، محتوایی و پایایی آلفاي کرونباخ استفاده شد ساختهمحقق
 آوردنفراهم براي ،در این پژوهشکه آزمون براي تحقق بخشیدن به آن درست شده است. است هدفی  اصطالح

نفر از معلمان داراي مدرك  5از آزمون  بودنمعقولت پذیرش و یو تعیین میزان قابله صوري پرسشنام روایی
ظاهر  دلیل اینکهبه. ه استکارشناسی ارشد پیرامون این مسئله نظرخواهی، و تغییرات پیشنهادي آنان اعمال شد

. پس دارد چشمگیريهر آزمونی اهمیت  روایی صوري آوردنفراهمگذارد، ها تأثیر میآزمون بر انگیزش آزمودنی
 ۀرشت اساتیدنفر از  10بدین منظور از  .شودیمبررسی نیز  روایی صوري، روایی محتوایی ابزارها آوردنفراهمز ا

 و موردنظر (خودمختاري، ارتباط ۀلف، مؤشدهیطراحهاي له که آیا گویهئپیرامون این مس و روانشناسی علوم تربیتی
با پژوهشگر همکاري  اساتیدنفر از  5در این فرایند،  .ه استسنجند یا خیر، نظرخواهی شدمی یخوببهشایستگی) را 

الی ؤس 45 ۀپرسشنامروایی محتوایی پرسشنامه،  آوردنفراهمپس از . اندکردهتأیید پرسشنامه را سازه روایی و  کرده
کل ابزار و هر یک از  پایایی ضریباز معلمان اجرا شد و  ينفر 30اي نمونه در 3صورت مقدماتیبه

 دهندةنشانمشاهده شد که  86/0، 90/0، 96/0، 95/0ترتیب شایستگی، ارتباط و خودمختاري به هايیاسمقخرده
 ةشیواز روایی بهنیز روایی و پایایی آزمون در اجراي نهایی  آوردنفراهم براي. است دقت و اطمینان مطلوب آزمون

 ه است.فاي کرونباخ استفاده شدتحلیل عاملی اکتشافی و آل
 

 هایافته
مناسبی برخوردار سازة ار از اعتب ساختهمحققسؤاالت پرسشنامۀ آیا مجموعه : اول پژوهشسؤال 

 ؟هستند

از تحلیل ابتدا اول پژوهش سؤال پاسخ به  براي ،تسانجام شده ا سازيآزموندر این پژوهش که با هدف 
در تحلیل عاملی براي دستیابی . ه استاستفاده شد روش همسانی درونیزه بهاکتشافی و سپس از روایی سا عاملی
توان از دو یابی ماتریس همبستگی، میبراي ارزش تفسیرشدنیکشف عوامل ساده و ي حل نهایی و جستجوبه راه

در  ).1389و همکاران،  خوشنویساناستفاده کرد ( 5و آزمونِ کرویت بارتلت 4برداريشاخصِ کفایت نمونه
 رها ارائه شده است.یآزمون کرویت بارتلت براي ماتریس همبستگی متغ ۀنتیج، 1جدول 

 

 

 رهایآزمون کرویت بارتلت براي ماتریس همبستگی متغنتیجۀ و  KMO: مقدار  1 جدول

 Kmo( 907/0برداري (آزمون کفایت نمونه
73/7445 دو خیتخمین  آزمون کرویت بارتلت  

1 - Validity 

2 - Reliability 

3 - Pilot 

4 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adeguacy 

5 - Bartletts Test Of Sphericity 
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 990 آزاديدرجۀ 
 000/0 داريمعنی

 

 
تر شرط انجام تحلیل عاملی یشو ب 6/0هاي برداري، ارزشآزمون کفایت نمونهدر تحلیل عاملی مناسب، در 

ها متغیرتوان از طریق سایر ها را نمیمتغیرکه همبستگی بین زوج  هستند بیانگر این KMOاست. مقادیر کوچک 
مون بارتلت نیز شرط دیگر اجراي تحلیل عاملی داري آزمعنی ،KMOکرد. همچنین عالوه بر شاخص تبیین 

و وجود روابط  ،)> p 001/0ها در سطح (داده بودنمناسب ةدهندنشانداري این آزمون اکتشافی است. معنی
). بنابراین با توجه به 1387(پیراسته و حیدرنیاء،  شوندهایی است که قرار است تحلیل عاملی متغیربین  یشدنکشف

 )  p ،73/5744 =۹۹۰ ۲χ >001/0() و معناداري آزمون بارتلت 907/0برداري (یت نمونهکفامقدار شاخص 
ماتریس  ۀپایها براي تحلیل عاملی مناسب است و اجراي تحلیل عاملی بر، ماتریس همبستگی داده)1(جدول 

که بیشترین میزان د نشوهایی استخراج میدر تحلیل عاملی، صرفاً عامل است. شدنییهتوجهمبستگی موردمطالعه، 
دیگر به ترتیب  يهامؤلفهکند و اصلی بیشترین میزان واریانس را تبیین می ۀمؤلفد. اولین نواریانس را تبیین کن

حذف هایی را توان عاملشوند. در عمل میکنند، استخراج میمقدار واریانسی که تبیین می ۀپاییعنی بر ،اهمیت
 ةویژات بار عاملی هر عامل) کمتر از یک است. هرچه مقدار ارزش ا (مجموع مجذورهآن ةویژکه ارزش کرد 

  ).1994کند (کالین، باشد، آن عامل واریانس بیشتري را تبیین می تربزرگیک عامل 
 

 توسط هر عامل پس از چرخش واریماکس گري نیازهاي خودتعیین ةشد: درصد واریانس تبیین2جدول 
 درصد تراکمی واریانس نسدرصد تبیین واریا ارزش ویژه عوامل

 12/32 12/32 45/14 شایستگی
 93/38 81/6 06/3 ارتباط

 01/44 07/5 28/2 خودمختاري
 

 
است که عامل  01/44سه عامل،  با شدهیینتبشود، درصد کل واریانس مشاهده می 2که در جدول  طورهمان

کند. عامل ارتباط و ن را تبیین میاز کل واریانس آزمو %12/32، 45/14اول (شایستگی) با ارزش ویژه 
از کل واریانس آزمون را  %07/5و  %81/6ب ترتی، به28/2و  06/3 هویژهاي ترتیب با ارزشخودمختاري نیز به

 کنند. تبیین می
نشان  ساختهمحقق ۀپرسشنامعوامل طرح شده در  ها با توجه بهمربوط به عاملهاي الؤسانطباق همچنین 

، 26، 21، 20، 19، 18، 17سؤاالت است. سؤال  24همان عامل شایستگی با  شدهییشناسااول  دهد که عاملمی
 سنجند. عامل شایستگی را می  45و  44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28

و  25، 22، 15، 14، 13، 12، 11، 10سؤاالت که  ارتباط استهمان عامل ، استال ؤس 9عامل دوم که شامل 
 سنجند. این عامل را می 27
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، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 سؤاالتمان عامل خودمختاري است که است، هال ؤس 12که شامل نیز عامل سوم 
 سنجند.این عامل را می 24، 23، 16

روش  ی سازه بهنیاز پژوهشی، عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی، از روای ۀبررسی روایی پرسشنام برايهمچنین 
کل آزمون است.  ةنمردرونی،  یبراي بررسی همسان شدهکارگرفتهبهمالك  .ه استهمسانی درونی استفاده شد

ل آزمون محاسبه ک ةنمرهاي فرعی با روش معمول براي این کار این است که همبستگی بین نمرات آزمون
، از آزمون حذف بدهدتگی اندکی را نشان کل آزمون همبس ةنمرها که با آزمونخردهشود و هریک از می
زیرا فرض بر  ؛همبستگی زیاي داشته باشند ،کل آزمون ةنمرباید با  هایاسمقخردهلحاظ نظري، نمرات  شود. ازمی

ها نباید با آزمونکنند. در ضمن خردهگیري میرفتاري واحدي را اندازه ةحوز رفتههميروآنها  تمامآن است که 
 اندازهآنها یک چیز واحد را  ۀهمشود که زیرا در چنین حالتی فرض می ؛گی زیادي داشته باشندیکدیگر همبست

خودمختاري، ارتباط و شایستگی با نمره  مقیاسدر پژوهش حاضر همبستگی خردهتکراري هستند.  ، پسگیرندمی
قیاس خودمختاري و ارتباط مهمبستگی خردههمچنین دار است. و معنی 93/0و  85/0، 79/0ن به ترتیب کل آزمو

پس دار است. و معنی 70/0مقیاس ارتباط و شایستگی و خرده 58/0مقیاس خودمختاري و شایستگی ، خرده62/0
رفتاري مختلف یعنی خودمختاري، ارتباط و شایستگی  ةحوز هسنیاز پژوهشی  ۀپرسشنامدهد که این یافته نشان می

  برخوردار است.مطلوبی همسانی درونی سنجد و از را می
 

 
 برخوردار است؟ ی از پایایی مناسبنیازهاي پژوهشی  ساختهمحققپرسشنامۀ آیا  :پژوهشدوم سؤال 

 .ه استاستفاده شدآلفاي کرونباخ با استفاده از  1پایایی همسانی درونیاز روش سؤال پاسخگویی به این  براي
 برايشود و کید مییک آزمون تأ سازندةیا اجزاي ها همسانی درونی بر همسانی یا یکنواختی مادههاي در روش

 یو بعد با یککنند میا شوندگان اجرواحدي از آزمون نظر را در گروهدپایایی ابزارها ابتدا ابزار مور آوردنفراهم
در این پژوهش ضریب  ).451: 1386کنند (سیف، هاي همسانی درونی، ضریب پایایی ابزار را محاسبه میاز روش

 ). 3(جدول  ه استاز طریق آلفاي کرونباخ برآورد شد هایاسمقخردهیی هریک از پایا
 

 پژوهشی زابزار نیا هايیاسمقخردهپایایی کل و  یب: ضرا3جدول 

 ضریب پایایی آلفاي کرونباخ
 خودمختاري ارتباط شایستگی

93/0 89/0 77/0 
 

 شده است. نمایش دادهو شایستگی  خودمختاري، ارتباط متغیرتوزیع نمرات  ،در نمودارهاي زیر

1 - Internal Consistenc 
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 نیاز پژوهشی چگونه است؟پرسشنامۀ سوم پژوهش: جدول هنجار سؤال 
. ه استها استفاده شدآزمودنی tدرصدي و نمره  ۀرتبهاي فراوانی، از شاخصسؤال یی به این پاسخگو براي

 یک از نمرات خامرمتناظر با ه t ةدرصدي و نمرۀ رتبخام، فراوانی، هنجارهاي درصدي نمرات  6تا  4در جداول 
 هاي خودمختاري، ارتباط و شایستگی ارائه شده است.معلمان در هریک از مقیاس

 

 شهر مشهد در مقیاس خودمختاريمتوسطۀ طع معلمان مق t ةدرصدي، نمررتبۀ : نمرات خام، 4دول ج
 tنمره  رتبه  خامنمرة  t ةنمر رتبه  خامنمرة 

18 4 % 15/17 44 1/42 % 27/48 
22 9 % 94/21 45 1/45 % 47/49 
26 1/2 % 73/26 46 1/51 % 67/50 
27 8/3 % 93/27 47 7/55 % 86/51 
30 7/4 % 52/31 48 60 % 06/53 
31 5/5 % 71/32 49 8/63 % 26/54 
32 8/6 % 91/33 50 8/66 % 45/55 
33 5/8 % 11/35 51 6/73 % 65/56 
34 8/9 % 30/36 52 9/77 % 85/57 
35 3/12 % 50/37 53 4/83 % 05/59 
36 2/16 % 70/38 54 4/86 % 24/60 
37 1/19 % 90/39 55 1/91 % 44/61 
38 1/22 % 09/41 56 8/92 % 64/62 
39 7/24 % 29/42 57 9/94 % 83/63 
40 5/28 % 49/43 58 9/97 % 03/65 
41 2/30 % 68/44 60 6/99 % 42/67 
42 2/33 % 88/45 65 100 % 41/73 
43 37 % 08/47 

 

 تباطشهر مشهد در مقیاس ارمتوسطۀ طع معلمان مق t ةدرصدي، نمررتبۀ : نمرات خام، 5 جدول
 t ةنمر رتبه  خام ةنمر t ةنمر رتبه  خام ةنمر

9 9 % 78/17 29 5/34 % 11/46 
12 3/1 % 03/22 30 9/37 % 52/47 
14 1/2 % 86/24 31 7/44 % 94/48 
15 3 % 28/26 32 2/50 % 36/50 
16 4/3 % 69/27 33 57 % 77/51 
17 8/3 % 11/29 34 4/63 % 19/53 
18 1/5 % 53/30 35 9/68 % 60/54 
19 6 % 94/31 36 9/71 % 02/56 
20 2/7 % 36/33 37 7/75 % 44/57 
21 1/8 % 78/34 38 83 % 85/58 
22 8/9 % 19/36 39 7/87 % 27/60 
23 5/11 % 61/37 40 3/92 % 69/61 
24 2/13 % 02/39 41 93 % 10/63 
25 4/17 % 44/40 42 2/96 % 52/64 
26 1/22 % 86/41 43 97 % 94/65 
27 7/24 % 27/43 44 3/98 % 35/67 
28 8/29 % 69/44 45 100 % 77/68 
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 شهر مشهد در مقیاس شایستگی ۀطع متوسطمعلمان مق t ةدرصدي، نمر ۀ: نمرات خام، رتب6جدول 
 t ةنمر رتبه  خام ةنمر t ةنمر رتبه  خام ةنمر

38 4 % 35/20 86 4/43 % 21/48 
41 9 % 09/22 87 7/44 % 79/48 
45 3/1 % 41/24 88 46 % 38/49 
49 7/1 % 74/26 89 1/48 % 96/49 
50 6/2 % 32/27 90 4/49 % 54/50 
53 3 % 06/29 91 1/51 % 12/51 
54 4/3 % 64/29 92 9/51 % 70/51 
57 3/4 % 38/31 93 5/54 % 28/52 
58 7/4 % 96/31 94 6/56 % 86/52 
59 1/5 % 54/32 95 1/59 % 44/53 
60 5/5 % 12/33 96 9/60 % 02/54 
61 4/6 % 70/33 97 4/63 % 60/54 
62 2/7 % 28/34 98 7/64 % 18/55 
63 1/8 % 86/34 99 5/68 % 76/55 
64 4/9 % 44/35 100 1/71 % 34/56 
65 8/9 % 02/36 101 8/72 % 92/56 
67 8/12 % 18/37 102 74 % 50/57 
68 5/14 % 76/37 103 9/77 % 08/58 
70 7/15 % 93/38 104 6/79 % 66/58 
71 17 % 51/39 105 7/81 % 24/59 
72 9/17 % 09/40 106 83 % 82/59 
73 7/18 % 67/40 107 1/85 % 40/60 
74 6/19 % 25/41 108 8/86 % 99/60 
75 20 % 83/41 109 8/89 % 57/61 
76 1/22 % 41/42 110 1/91 % 15/62 
77 1/25 % 99/42 111 5/91 % 73/62 
78 4/26 % 57/43 112 2/93 % 31/63 
79 4/29 % 15/44 113 9/94 % 89/63 
80 9/31 % 73/44 115 7/95 % 05/65 
81 8/32 % 31/45 116 97 % 63/65 
82 7/35 % 89/45 117 9/97 % 21/66 
83 9/37 % 47/46 118 3/98 % 79/66 
84 1/39 % 05/47 119 7/98 % 37/67 
85 7/41 % 63/47 120 100 % 95/67 

      
و سپس  همربوط به هریک از نمرات خام محاسبه شد Z، ابتدا نمرات tنمرات  ۀمحاسب براي 6-4 در جداول   

محاسبه  هاي باالولدر جد شدهگفته tقرار داده شد و مقادیر  Z (10  =t+ ( 50در فرمول ( Zهریک از نمرات 
  .   ه استشد
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 یريگو نتیجهبحث 

هاي انجام نیازسنجی در نظامجامعه،  ۀتوسعی و پژوهشی در رشد و نهادهاي آموزش ةسازندبا توجه به نقش 
به  زیرادارد؛  دوچندانضرورتی  این نیازها برها و متمرکزساختن پژوهش مهمشناسایی نیازهاي  باآموزشی 

و  یافزایش بازده که این امر شودیممنجر  هارفع آن برايراهکارهایی  ۀارائو  شناسییبآسشناخت هرچه بهتر، 
 ۀتوسعپژوهش در رشد و  به نقش کلیدي توجهبا  از سوي دیگر، .را به دنبال دارد عملکرد در نهادهاي آموزشی

مطالعه با این است. بدین منظور،  شدهني پژوهشی تدوین سنجش نیازها برايابزاري  کشور ما تاکنوندر جامعه، 
 انجام شده است.گري خودتعیین ۀنظریمقیاس نیازپژوهشی معلمان براساس ی ساخت و اعتباریاب هدف

مناسبی  ةسازاز اعتبار  ساختهمحقق ۀاالت پرسشنامؤسآیا مجموعه  اول پژوهش که سؤالبه پاسخگویی  براي
. سته اروش همسانی درونی استفاده شدبرخوردارند، ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی و سپس از روایی سازه به

ها ماتریس همبستگی داده بررسی برايو آزمونِ کرویت بارتلت  ه استشدیید أت برداريشاخصِ کفایت نمونه
 که ياگونهبه ،است شدنییهتوجماتریس همبستگی موردمطالعه،  ۀپایاجراي تحلیل عاملی بر که دهدیم نشان

 %12/32، 45/14 ةویژل (شایستگی) با ارزش است که عامل او 01/44سه عامل،  با شدهیینتبدرصد کل واریانس 
، 28/2و  06/3 ةویژهاي ترتیب با ارزش. عامل ارتباط و خودمختاري نیز بهدنککل واریانس آزمون را تبیین میاز 
ها با مربوط به عاملهاي الؤسانطباق . در ادامه، اندکردهاز کل واریانس آزمون را تبیین  %07/5و  %81/6ب ترتیبه

داراي (شایستگی)  شدهییشناساکه عامل اول  دهدیمساخته، نشان محقق ۀپرسشنامدر  شدهطرحبه عوامل توجه 
 برايهمچنین  . استال ؤس 12شامل  (خودمختاري) عامل سوم وال ؤس 9شامل  (ارتباط)عامل دوم ، الؤس 24

روش همسانی درونی، روایی سازه بهنتایج نیاز پژوهشی، عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی،  ۀپرسشنامبررسی روایی 
ها نیز آزمون. خردهه استنشان داد) p>  001/0دار (قوي و معنیرا کل آزمون  ةنمرها با مقیاسهمبستگی خرده

نیاز  ۀپرسشنامدهد که این یافته نشان می سپ ؛اندداشته) با یکدیگر p>  001/0داري (همبستگی متوسط و معنی
سنجد و از همسانی درونی مختلف یعنی خودمختاري، ارتباط و شایستگی را می حوزه رفتاري ۀسپژوهشی 

 مطلوبی برخوردار است. 
که این پرسشنامه  دهدمیهاي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس نشان یافته در مجموع،
ز واریانس کل آزمون را ا % 44خودمختاري، ارتباط و شایستگی است که مجموعاً  مقیاسخردهمتشکل از سه 

) نیز در پژوهشی با 2010بروك و همکاران (هاي پژوهشی یافته این پژوهش،هاي همسو با یافتهکنند. تبیین می
هاي شغلی و سازمانی در کشور بلژیک، گیري نیازهاي روانشناختی در محیطهدف ساخت ابزاري براي اندازه

به خودمختاري، نیاز   هاي شغلی در سه بعد نیازرا از منظر این گروهگري، نیازهاي شغلی خودتعیین ۀنظریبراساس 
با هدف ساخت و ه ) نیز در پژوهشی ک2010. جانسون و فینی (اندکردهبه ارتباط و نیاز به شایستگی شناسایی 

 و شناختیاین نیازها با بهزیستی روان ۀنیازهاي روانشناختی و بررسی رابط یعاملسهو  یعاملتکاعتباریابی مدل 
انگیزش براي اجتناب از شکست، نیازهاي روانشناختی را در سه بعد خودمختاري، ارتباط و شایستگی شناسایی 

گیري نیازهاي روانشناختی در ) در پژوهشی با هدف اندازه2011. ناهمسو با این یافته، ان جی و همکاران (اندکرده
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شایستگی، ارتباط، انتخاب، منبع کنترل درونی و  یاسمقخردهگري، پنج خودتعیین ۀنظریورزش براساس  ةحوز
 .اندکردهاختیار عمل را شناسایی 

گري و شناسایی سه نیاز خودمختاري، ارتباط خودتعیین ۀنظریها با برازش داده نتایج نشانگربه عبارت دیگر،  
) شناخت و 2010( زانازن اعتقاد به .استشهر مشهد  ۀمتوسطمعلمان زن و مرد مقطع  ۀجامعو شایستگی در 

 براساسهاي هدفمند پژوهشی انجام نیازسنجی ۀزمیندر  یژهوبه یشغلهاي هاي معلمان در موقعیتنیازمندي
 را به دنبال دارد و از سوي دیگر،ان در آموزش اثربخشی آن توانمندي و سو، هاي آنهاست که از یکنیازمندي

محیط یادگیري و انگیزش  درتأثیر مثبتی بر عالیق آنان آموزان از سطح تخصص معلمانشان ادراکات دانش
 .پیشرفت آنها خواهدگذاشت

 ۀالزمدارند.  يگرگري دسی و ریان، افراد یک نیاز کلی و عمومی به خودتعیینخودتعیین ۀنظری براساس
ها، معلمان افتهخودمختاري، ارتباط و شایستگی است. با توجه به ییعنی  ،یئتحقق این نیاز کلی، تحقق سه نیاز جز

در  اگر ،رواین اند. از شهر مشهد در سه بعد خودمختاري، ارتباط و شایستگی احساس نیاز کرده ۀمقطع متوسط
کالس، مدرسه و  انتخاب و استقالل عمل براي معلمان فراهم باشد و همچنین محیط ۀزمینهاي آموزشی محیط

که معلمان  شودمی، سبب این ة جوي حامی و دوستانه باشدکنندتعامالت معلمان با همکاران براي معلمان تأمین
 یاین امر بازده ؛به کار گیرند مفیدهاي یادگیري غنی و سازي محیطفراهم برايهاي بالقوه خود را توانمندي

تحقق نیازهاي  به این دلیل کهبنابراین  همراه خواهد داشت.اي بهبهینه و سازنده غیرآموزشیآموزشی و 
هایی هدفمند و ساز رشد فردي است، متمرکزساختن پژوهش، ارتباط و شایستگی زمینهخودمختاري

 .کردانگیزش شغلی کمک بسزایی خواهد رشد شغلی و  براياین نیازها به معلمان  براساس شدهریزيبرنامه
اسب و از پایایی منساخته نیازهاي پژوهشی محقق ۀپرسشنامآیا  که دوم پژوهشال ؤسدهی به پاسخ براي
ها نشان یافته.  ه استبا استفاده از آلفاي کرونباخ گزارش شد پایایی همسانی درونی ،برخوردار است پذیرفتنی

خودمختاري در کل و  شایستگی، ارتباط هايیاسمقخردهک از یو هرر آلفاي کرونباخ کل ابزاکه پایایی  دهدمی
و ) 2010جانسون و فینی ( ۀمطالعدر  یافته،این همسو با . است 77/0و  89/0، 93/0، 94/0ترتیب پژوهش به نۀنمو

 و شایستگی، ارتباط هايیاسمقخردهو هر یک از ر آلفاي کرونباخ کل ابزا) پایایی 2010همکاران (بروك و 
ها پایایی مقیاسآلفاي کرونباخ کل ابزار و هریک از خردهکه دهد شده است. نتایج نشان مییید أتخودمختاري 

پژوهشی  نیاز ۀپرسشنامگیري از بنابراین بهره برخوردار هستند. پذیرفتنیو از مقادیر متوسط و  ارنددمطلوب 
ها و طرح دربارةتصمیماتی  کارگیريبهتعیین نیازهاي پژوهشی معلمان و  برايشده در این پژوهش ساخته
 ، اثرگذار خواهد بود.هاي پژوهشی و آموزشیپروژه

معلمان گانۀ سههاي آموزشی که مانع تحقق نیازهاي انگیزشی در محیطنابودگر  مبانی نظري عوامل سبراسا
به توجه سازد. با شکار میانع تحقق این نیازها را بیش از پیش آوو ممؤثر ، ضرورت شناسایی علل و عوامل شودیم

زیرا  ؛باشد و چشمگیري مهمتواند اقدامی معلمان میگانۀ سهنیازهاي  براساسها ، تمرکز پژوهشپژوهشهاي یافته
اي و رشد حرفه ۀزمیناي معلمان، هاي شغلی و حرفهها و محدودیتنیازمندي براساسها پژوهشهدایت  باکه 

توان چنین بیان را می مطالعهاین مهم  هاينکتهو  هااشاره. کندیمهاي آموزشی را فراهم آنان در محیط اثربخشی
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ها، شناسایی مسائل و مشکالت، و توجیه براي طراحی برنامه تی ارزشمندمنبع اطالعا ،انجام نیازسنجی کرد:
بالقوه و  نیازسنجی پژوهشی با شناسایی نیازهاي پژوهشی همچنین. است تصمیمات کاربردي در فرایند توسعه

یازها، ن ترینمهمها و به بهترین طرح ،تخصیص منابع ۀزمینهاي تحقیقاتی مختلف در تعیین اولویت در بین پروژه
 برايسرفصلی  تواندمیمعلمان ۀ جامعدر  ویژهبهابزار این از استفاده  بنابراین ؛شودمیگیري عقالنی تصمیم باعث

هاي هاي مرتبط با نیازهاي پژوهشی نظام آموزش و پرورش و تنظیم و اجراي طرحشناسایی و تنظیم اولویت
 پژوهشی در این نظام آموزشی باشد.

 شناسایی ،بهتر نیازهاي پژوهشی معلمان عالوه بر توجه به نیازهاي روانشناختی آنان شناسایی هرچه براي
هریک از  که زیرا؛ شودمیسفارش ابعاد مختلف آموزشی، خدماتی، فرهنگی، مادي و غیره نیز در  آناننیازهاي 

لی آنان اثر خواهد بر عملکرد و اثربخشی شغ آن بر انگیزش درونی معلمان و به تبع شکلیاین نیازها خود به
شناسایی نیازهاي  برايگیري از روش پیمایش و پرسشنامه شود که عالوه بر بهرههمچنین توصیه می .گذاشت

 ۀمطالعهاي تحقیق کیفی چون و روش با اشخاص کلیدي، مشاهدههایی چون مصاحبه استفاده از روش با ،معلمان
و محدویت جامعۀ آماري  بودنبومیدلیل همچنین به .شودگردآوري نیازهاي معلمان  ةرباراطالعاتی د ،موردي

 آن باید محتاط بود.  دهیتعمیماین پژوهش که به معلمان مرد و زن شهر مشهد اختصاص دارد، در 
   

 سپاسگزاري

شهر مشهد که در  ۀمتوسطمعلمان مقطع  تماموسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و  بدین
 شود.با پژوهشگر همکاري کردند، تشکر و قدردانی میاین پژوهش 

 

   منابع
 spss ۀشناسی با برنامهاي روانتحلیل داده). 1388( .زماري؛ سلنگار، ریچارد؛ کمپ، ریکالبریس، ن

آبادي و سید علی صمدي، علیترجمۀ خدیجۀ (ویرایش سوم).  .14، 13، 12، 11، 8-10هاي ویرایش
 دوران. :تهران

). ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندي زناشویی در 1389( لی؛ دالور، عالمعلی؛ افروز، غهرایسان، زخوشنو
 .51-62، 18، اندیشه و رفتاردانشجویان. 

 . تهران: سمت. هاي پژوهش در علوم تربیتیروش). 1385( .خوي نژاد، غالمرضا

هاي سسهؤمزهاي آموزشی کارکان امور فنی و تولید ). بررسی و تعیین نیا1381( اله؛ عاقل، ابراهیمیدعایی، حبیب
 .35-41 ،)5( 2، علوم انسانی و علوم اجتماعی ۀپژوهشنام .انتشاراتی

  جالل صدرالسادات و اصغر مینایی. تهران: سمت.ترجمۀ . راهنماي آسان تحلیل عاملی). 1380( .لکالین، پ

 ی و کیفی در علوم تربیتی و تحقیق کم هايروش). 1387( .ویس؛ گال، جالتر؛ بورگ، وردیتگال، م

 و همکاران. تهران: سمت.   نصرترجمۀ  .شناسیروان



 1395، پائیز و زمستان 24، شمارة پیاپی 2/ سال یازدهم، شمارة 42

 

Arshadi, N. (2010). Basic need satisfaction, work motivation, and job performance in an 
industrial company in iran. Procedia Social And Behavioral Sciences, 5, 1267–
1272. 

Bard, P. P., Deci, E. L., Ryan, R. M. (2004). Intrinsic need natisfaction: a motivational 
basis of performance and well-being in two work setting. Journal of Applied Social 
Psychology, 34 (10), 2045-2068. 

Broeck, A. V. D., Vansteenkiste, M., Witte, H. D., Soenens, B., Lens, W. (2010). 
Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: construction and initial 
validation of the work-related basic need satisfaction scale. Journal of Occupational 
and Organizational Psychology, 83, 981–1002. 

Chen, K. Ch.., Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: testing a model of self-
determination theory. Computers In Human Behavior, 26, 741–752. 

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: a macrotheory of human 
motivation, development, and health. Canadian Psychology. 49 (3), 182-185.   

Deci, E. L., Ryan, R. M.(2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs 
and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 227–268. 

Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., & Kornazheva, B. P. 
(2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a 
former eastern bloc country: a cross-cultural study Of self-determination. Personality 
and Psychology Bulletin, 27, 930–942. 

Guneyli, A., Aslant, C (2009). Evaluation of Turkish prospective teachers attitudes 
towards teaching profession (near east university case). Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 1, 313-319. 

Johnston, M. M., Finney, S. J. (2010). Measuring basic needs satisfaction: evaluating 
previous research and conducting new psychometric evaluations of the basic needs 
satisfaction in general scale. Contemporary Educational Psychology, 35, 280–296.   

Losier, G. F., Perreault, S., Koestner, R., Vallerand, R. J. (2001). Examining individual 
differences in the internalization of political values: validation of the self-
determination scale of political motivation. Journal of Research in Personality, 35, 
41–61. 

Meyer, B., Enstrom, M. K., Harstveit, M., Bowles, D. P., & Beevers, C. G. (2007). 
Happiness and despair on the catwalk: need satisfaction, well-being, and personality 
adjustment among fashion models. The Journal of Positive Psychology, 2, 2–17. 

Negru, O., Ioana Pop., E., Damian, L., Moraru, C (2001). Aspirations and identity 
processes in the meaningful development of future teachers. Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 11, 102–106.  



 43 /...بر  پژوهشی معلمان مقطع متوسطۀ شهر مشهد ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز

Neyrinck, B., Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2005). Goals and regulations of 
religiosity: A motivational analysis. In M. L. Maehr & S. Karabenick (Eds.), 
Advances in Motivation and Achievement (Pp. 77–106). Greenwich, CT: Jai Press 
Inc. 

Ng, J. Y.Y., Lonsdale, C., Hodge, K. (2011). The basic needs satisfaction in sport 
scale(BNSSS): Instrument development and initial validity evidence. Psychology of 
Sport and Exercise, 12, 257-264. 

Niemiec, C. P., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., Bernstein, J., Deci, E. L., & Ryan, R. 
M. (2006). The antecedents and consequences of autonomous self-regulation for 
college: A self-determination theory perspective on socialization. Journal of 
Adolescence, (29): 761–775. 

Niemiec, C. P., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). The path taken: Consequences of 
attaining intrinsic and extrinsic aspirations in post-college life. Journal of research 
in Personality, 43, 291–306. 

Pont, P. (2010). Action research as a tool for reachers professional development. 
International Encyclopedia of Education, 540-547. 

Reis, H., Sheldon, K., Gable, S., Roscoe, J., & Ryan, R. (2000). Daily well-being: The 
role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 26, 419–435. 

Robak, R. W., Nagda, P. R. (2011). Psychological needs: A study of what makes life 
satisfying. North American Journal of Psychology, 13 (1), 75-86. 

Rotgans, J. I., Schmidt, H. (2011). The role teacher in facilitating situational interest in 
an active-learning classroom. Teaching And Teacher Education, 27, 37-42. 

Ryan, R.  (2009). Self-determination theory and wellbeing. Wed Research Review. 1, 1-
2. 

Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. 
Journal of Personality, 63, 397–427. 

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2008). A self-determination theory approach to 
psychotherapy: The motivational basis for effective change. Canadian 
Psychology/Psychologie Canadienne, 49 (3) , 186-193. 

Sheldon, K. M., & Niemiec, C. P. (2006). It’s not just the amount that counts: Balanced 
need satisfaction also affects well-being. Journal of Personality and Social 
Psychology, 91, 331–341. 

Snezana, J. M. (2010). The need of continuous professional teacher development. 
Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2921-2926. 



 1395، پائیز و زمستان 24، شمارة پیاپی 2/ سال یازدهم، شمارة 44

 

Standage, M., Duda, J. L., Ntoumanis, N. (2005). A test of self-determination theory in 
school physical education. British Journal of Educational Psychology, 75, 411–433.  

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Koestner, R. (2008). Special issue on self-
determination theory: A canadian contribution. Canadian Psychology/Psychologie 
Canadienne, 49 (3), 257-262. 

Wei, M., P, A. S., Shaffer, A., Young, S. K., Zakalik, R. A. (2005). Adult attachment, 
shame, depression, and loneliness: The mediation role of basic psychological needs 
satisfaction. Journal of Counseling Psychology, 52, 591–601. 

Williams, G. C., Mcgregor, H., Sharp, D., Levesque, C. S., Kouides, R. W., Ryan, R. 
M., Et Al. (2006). Testing a self-determination theory intervention for motivating 
tobacco cessation: supporting autonomy and competence in a clinical trial. Health 
Psychology, 25, 91–101. 


