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 چکیده
درگیری ، انگیزش تحصیلي و شناختيانور اساسي اینیازهروابط بین بررسي هدف پژوهش حاضر، 

 منظور،. بدینبود به روش الگویابي معادالت ساختاری آموزان در درس انگلیسيدانشتحصیلي 
دختر( با استفاده  536پسر و  557) ابهرشهر سال دوم و سوم دوره متوسطه  آموزاننفر از دانش 359

و  ایالردی شناختيروان اساسي نیازهای و به پرسشنامهه ای انتخاب شدگیری تصادفي خوشهاز نمونه
تحصیلي آسور، کاپالن و درگیری  (5383) نگیزش تحصیلي والرند و همکاران؛ ا(5339)همکاران 

دست آمده با استفاده از روش الگویابي معادالت ساختاری ههای بپاسخ دادند. یافته (5115) و روث
انگیزش اثر مستقیم مثبت و معناداری بر  ،شناختيروان اساسي برآورده شدن نیازهاینشان داد که 

 شناختيمستقیم نیازهای اساسي روان شده و تنظیم همانند شده دارد، اثريدروني، تنظیم درون فکن
همچنین نتایج  اما تأثیر آن بر انگیزش بیروني معنادار نبود. ؛منفي و معنادار ،انگیزگيبر روی بي

و درگیری تحصیلي از طریق  شناختياساسي روان رده شدن نیازهایبرآونشان داد که رابطه 
مثبت و  ،و تنظیم همانند شده بر درگیری اثر مستقیم انگیزش دروني. گری شديانگیزش تحصیلي میانج

شده و بیروني بر درگیری معنادار ياما اثر تنظیم درون فکن ؛منفي و معنادار بود ،معنادار و اثر بي انگیزگي
گری انگیزش با واسطه شناختيرواناساسي گرفت که نیازهای توان نتیجه طور کلي ميبه د.نبو

 .تأثیر دارند در درس انگلیسي تحصیلي بر درگیری

شده، تنظیم همانند یتنظیم درون فکن ،انگیزش درونی، انگیزش بیرونی: واژگان کلیدی
 شناختینیازهای اساسی روان، شده
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 مقدمه
نیروی محرکه اولیه را برای  زیرا ؛کتساب زبان دوم بسیار مهم استانگیزش در انقش 

داری نیروی محرکه بعدی برای نگههمچنین و  کردهشروع یادگیری زبان دوم فراهم 
این امر مورد  ( و5111، 5دورني) کننده فرآیند یادگیری استخسته مدت و اغلبطوالني

؛ 5381، 5گاردنر) رار گرفته استنظران حوزه آموزش زبان قتأکید بسیاری از صاحب
گیری بیشتر مطالعات یادگیری زبان دوم عمدتاً بر اندازه. (3،5115نولز ؛9،5111وارتون

های کنند. مطالعات دیگر در زمینه اکتساب زبان دوم بر بهبود روشتوانایي زبان تمرکز مي
رابطه یادگیری  گرانپژوهش. تعدادی از اندکردهتدریس و طراحي برنامه درسي تمرکز 

 ؛5331 و گاردنر، 1ترمبلي ؛5331،)دورني اندقرار دادهتأکید را مورد زبان دوم و انگیزش 
معتقدند که اگر یادگیرندگان در یادگیری زبان دارای  پژوهشگراناین  .(5151 ساکاموتو،

ها درگیری بیشتر و در نتیجه پیشرفت زبان باالتری خواهند داشت. باشند، آن شانگیز
 ،6چن-مهم و سودمند است )یي بسیار آنبیني پیشرفت گیزش یادگیرندگان زبان در پیشان

5113.) 
که چگونه انگیزش یادگیرندگان زبان انگلیسي را افزایش دهیم موضوع مهمي این

صورت هدهند که انگیزش بر نتایج یادگیری زبان بنشان مي هاپژوهشاست.  پژوهشبرای 
این بررسي نه فقط مشارکت انگیزش برای بنابر ؛ثیرگذار استمستقل از استعداد زبان تأ

 برمئناً طآموزان، مدر میان دانش نتایج یادگیری، بلکه روش پرورش چنین انگیزش مثبتي
از سوی  .(5151 ،7)برنارداست  تأثیرگذارآموزان بهبود آموزش زبان برای همه دانش

ترین به همراه دارد، برجسته لمانهای بسیاری برای معآموزش زبان خارجي چالش ،دیگر
گیزه کردن یادگیرندگان معلمان شناسایي شده است نیاز به با انعموم چالشي که توسط 

اند که انگیزش نقش حیاتي در یادگیری تحصیلي بطور کلي پذیرفته عموم معلماناست. 
ت یا شکست در موفقی کنندهتعیین يمعلمان زبان خارجي باور دارند که انگیزش نقش و دارد
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 ،و همکاران ؛ کوسورکار5151 ،5؛ سو5118، 5)هیکس کنددر یادگیری زبان بازی مي
 (.5151 ؛ دورني، هنری و مویر،5159

 باشند، شمعتقدند اگر یادگیرندگان زبان در یادگیری دارای انگیز رانگپژوهش
 رندآموزاني که درگیری تحصیلي بیشتری دادانش و خواهند داشت یدرگیری بیشتر

؛ 5151، 3وانگ و هولکامب؛ 5111 ،9دوپي رات و مرین) عملکرد تحصیلي باالتری دارند
و  یااژه ؛ لواساني،5987 ،و همکاران عابدیني؛ 5151تاکاگي، ؛ 5159 ،1آکپان و اومبانگ

یل کم آموزی، در مقابل، فقدان درگیری در مدرسه پیامدهای منفي از قب .(5988 افشاری،
ان را به دنبال دارد )وانگ، آموزو افزایش افت تحصیلي برای دانش درگیری در انحرافات

 وه بر این، درگیری تحصیلي بعال .(5151 ؛ گومز و همکاران،5113، 6اکلز ویلت و
های دو جانبه حمایتي است. برای عنوان یک عالمت اجتماعي مهم، محرک واکنش

شتری از طرف که کودکان درگیر هستند، حمایت انگیزشي بی نمونه هنگامي
 ؛شوندتر ميکنند. در مقابل، کودکان با انگیزش پایین ناراضيمعلمانشان دریافت مي

این، انگیزش به بنابر (؛5119 ،7)فورر و اسکینرهستند با چالش روبرو  کهویژه زمانيهب
ها در یادگیری زبان ( یکي از مهمترین عاملتالشو دلیل پیامدهای مثبت )یعني درگیری 

 آموزان با انگیزش پایین بسیار مشکل است. یادگیری زبان انگلیسي برای دانشاست و 
مرکز عالقه بسیاری از  ،انگیزش یادگیری زبانکه  است برای چندین دهه

وجود هنظران زبان دوم بوده است. پیچیدگي ذاتي زبان و یادگیری زبان باعث بصاحب
منظور شناسایي و ران زبان دوم بهنظها و رویکردهای متنوعي توسط صاحبآمدن نظریه
یکي از این رویکردها مدل های انگیزشي اکتساب زبان دوم شده است. کنندهمطالعه تعیین

بیان  (3،5155لواتو و جونیر ؛ به نقل از5381اردنر )گاردنر است. گ 8تربیتي -اجتماعي
نگرش و شناختي اجتماعي است و بر نقش ای روانکند که یادگیری زبان پدیدهمي
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انگیزش یادگیرندگان در پیشرفت زبان دوم تأکید کرد. بر حسب نظر گاردنر انگیزش 
یادگیری زبان به ترکیب تالش و تمایل برای دستیابي به اهداف یادگیری زبان و نگرش 

تربیتي گاردنر، دو  -در مدل اجتماعيبه سوی یادگیری زبان اشاره دارد. مطلوب 
پیشنهاد شده  5و ابزاری 5گیری انگیزشي یکپارچهي جهتگیری انگیزشي کلیدی یعنجهت

منظور گیرنده برای یادگیری زبان هدف بهگیری یکپارچه به تمایل یاداست. جهت
یادگیری بیشتر درباره فرهنگ و جامعه گروه زبان مورد نظر اشاره دارد. انگیزش ابزاری به 

یي که از مطالعه زبان هدف از قبیل تمایل یادگیرنده برای یادگیری زبان هدف به دلیل مزایا
، اشاره دارد. گاردنر و آورديماجتماعي باالتر به دست  یهاتیموقعکسب شغل بهتر، یا 

گیری گیری یکپارچه نسبت به افراد با جهتکنند که افراد با جهتهمکارانش تأکید مي
مطالعات زبان دوم  (.5113، 9ماابزاری شانس بیشتری برای یادگیری بهتر زبان دارند )هیون

متنوعي با این چارچوب به منظور بررسي انگیزش زبان یادگیرندگان برحسب هویت 
های اخیر مدل هدفي صورت گرفته است. در سال یهایریگجهتفرهنگي، ارزش یا 

تربیتي گاردنر با بعضي انتقادات مواجه شده است. بسیاری از انتقادها با اهمیت  -اجتماعي
های متفاوت مرتبط عي انگیزش یادگیری زبان دوم مواجه هستند که با بافتهای اجتماجنبه

دریافتند که  (5153 و دورني، 3یو ؛ به نقل از5111) عالوه بر این، سیزه و دورنياست. 
اصطالح یکپارچگي بیش از آنکه به فرایند واقعي پیوستن فرد به جامعه زبان دوم مربوط 

 دارد.اش سر و کار ازی اساسي فرد در خودپندارهدسنشود، فرایندی است که با همان
( از 5333) 1تربیتي؛ نولز، کلمنت و پلیتر-به دلیل انتقادات وارد شده بر مدل اجتماعي

عنوان چارچوبي برای تحلیل انگیزش ( به5381 ،6)دسي و ریان گرینظریه خودتعیین
گری نظریه خودتعیینیادگیرندگان زبان استفاده کردند. همچنین خاطرنشان کردند که 

 هها باشد. نظریکننده انگیزش یادگیرندگان زبان و پیشرفت آنبینيتواند پیشمي
 (5151،و همکاران 7؛ به نقل از ون دن بروک5381 ریان،)دسي و  گریخودتعیین
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های متفاوت را در گیریچهارچوب هماهنگ دروني برای توصیف منظم بسیاری از جهت
ای برای قدرت تببیني قابل مالحظه این نظریه همچنین کند.مي یک روش جامع پیشنهاد

کننده بهتری از متغیرهای مرتبط )یعني: بینيهای خاصي پیشگیریفهم اینکه چرا جهت
درگیری، تالش، پایداری، نگرش( با یادگیری زبان نسبت به دیگر متغیرها هستند، فراهم 

 5، شایستگي5شناختي نیاز به خودمختاریوانهای رکند. همچنین با فراخواندن مکانیسممي
های خاصي در بعضي گیری، چارچوبي برای فهم اینکه چرا جهتادراک شده 9و ارتباط

 کند.یادگیرندگان وجود دارد اما در دیگران چنین نیست، فراهم مي
دهد: انگیزش مي قرارگری انگیزش انسان را در سه طبقه اصلي تعییندنظریه خو

؛ به نقل از کروسلي و فورد، 5381 )دسي و ریان، انگیزگيبي و گیزش بیرونيدروني، ان
افتد که فرد در تکلیف یا رفتار خاصي به جهت انگیزش دروني هنگامي اتفاق مي .(5153

برانگیز بهینه چالش صورتهزیرا آن تکلیف ب ؛لذت و خشنودی حاصل از آن درگیر شود
طور خودانگیخته از نیازهای انگیزش دروني به(. 3511، 3مارشالو  ینولدر، آرنوناست )

در (. 5113 شود )ریو،های فطری برای رشد، حاصل ميشناختي، کنجکاوی و تالشروان
مقابل با رفتارهای انگیزش دروني، رفتارهای انگیزش بیروني برای دستیابي به اهداف 

د. در حوزه تعلیم و گیراز قبیل کسب پاداش و یا اجتناب از تنبیه صورت مي یسودمند
شود که زیر مؤلفه تقسیم مي چهارگری به تعیین تربیت انگیزش بیروني در نظریه خود

 گریتعیینتا باالترین سطح خود گریتعیینترین سطح خودصورت پیوستاری از پایینبه
 6هتنظیم همانند شد (9 1شده يفکن( تنظیم درون5تنظیم بیروني  (5ادامه دارد که عبارتند از 

هایي که توسط منابع بیروني از قبیل مزایا . تنظیم بیروني به عنوان فعالیت7تنظیم منسجم (3و 
و همکاران،  تريپل) شوداند تعریف ميهای محسوس برای شخص تعیین شدهیا هزینه

. دومین نوع انگیزش بیروني که بیشتر در خودپنداره دروني شده است تنظیم (5115
فشارهایي که افراد برای انجام یک فعالیت  بهشده  فکنتنظیم درون شده است.يفکندرون

                                                           
1. autonomy 

2. competence 

3. relatedness 

4 Arnone,  Reynolds & Marshall 

5. interjected regulation 

6. identified 

7. integrated 
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 ؛گر نیستچه منبع فشار دروني است، اما خودتعیینآورند اشاره دارد. اگربه خودشان مي
در  (.5113)لیم و وانگ،  زیرا در واکنش به فشار است نه عمل بر اساس انتخاب شخصي

به این . در این مورد افراد انرژی خود را ر استگرتتعیین شده خود انگیزش همانند ،مقابل
 واند تا انجام دهند انتخاب کردهخودشان کنند که در یک فعالیت سرمایه گذاری ميدلیل 

آموزان یک فعالیت را به این دلیل با دالیل شخصي مرتبط است. در این موقعیت دانش
 هم است.ها مکه برای دستیابي به اهداف ارزشمند آن دهنديمانجام 

دو نوع انگیزش بیروني و دروني را ( 5155 به نقل از دسي و ریان، ؛5381دسي و ریان )
ای بین اعمال و انگیزگي، به موقعیتي که افراد رابطهانگیزگي در تقابل قرار دادند. بيبا بي

اتر از هایي در فرعنوان نتیجه عاملي بیننند اشاره دارد. پیامدها بهنمرا پیامدهای اعمالشان 
سه نیاز اساسي  (5111) گریمطابق با نظریه خودتعیینآید. وجود ميهها بکنترل آن

موجب کاهش یا افزایش انگیزش دروني  )خودمختاری، شایستگي و ارتباط( شناختيروان
بتورت و ؛ 5151 ،5چن و چانگشوند )افراد به منظور درگیر شدن در یک رفتار معین مي

برای  مختاری نیازنیاز خود( 5153، 9آرتیگا -بتورت و گومز -؛ دومنچ5155 ،5آرتیگا
ست. هاداری و تنظیم فعالیتپیروی و داشتن احساس انتخاب در شروع، نگه-خود

ها افتد که افراد احساس کنند علت رفتارشان هستند یعني آنخودمختاری هنگامي اتفاق مي
به کارکرد و عملکرد مطلوب هستند هایشان دارند و قادر احساس اراده مطمئن در انتخاب

نیاز شایستگي به تمایل فرد برای احساس اثربخشي و مهارت  (.5119 ،3)فیالک و شلدون
موفقیت در  ( و5151، 1هایي که برعهده او گذاشته شده )سوئننز و وانستنکیستدر فعالیت

نیاز  (.5113 کسب نتایج مطلوب اشاره دارد )بارد، دسي و ریان،برانگیز و  تکالیف چالش
عنوان فردی دیگران و نیاز برای تجربه خود بهارتباط، نیاز برای احساس اطمینان ارتباط با 

در کالس درس ارتباط با این  (.5336، 6قابل و شایسته عشق و احترام است )میزراندینو

                                                           
1. Chen & Jang 

2. Betoret & Artiga 

3. Goomz & Artiga 

4. Filak Sheldon 

5. Soenens & Vansteenkiste 

6. Miserandino 
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را دوست دارد، مالحظه  هاآنریا )خالصانه( طور بيهآموزان که معلم باحساس دانش
 (. 5119 ها ارزش قائل است مرتبط است )فیالک و شلدون،کند و برای آنمي

های اجتماعي که نیاز برای های مهمي درباره ماهیت بافتگری فرضنظریه خودتعیین
شوند، ها ميکنند یا مانع برآورده شدن آنخودمختاری، شایستگي و ارتباط را برآورده مي

گری، بافت اجتماعي بر میزان احساس فرد به یینمطابق با نظریه خودتع سازد.مطرح مي
گذارد و برآورده شدن نیازهای اساسي ثیر ميأشایستگي و ارتباط با دیگران ت خودمختاری،

سازی از نیازهای اساسي اثر دارد. این مفهوم رواني بر انگیزش، شناخت و رفتار
انگیزش و رفتار  ربمعلمان  گي اثرگذاریچگونهای مربوط به پژوهشدر شناختي روان

حمایت یا آموزان از خودمختاری دانش معلمان ي کهیهاروشوسیله هبآموزان دانش
 ؛5113 ،5پلتیر و شارپ؛ 5111 ریان و دسي،مورد تأیید واقع شده است ) کنند،ممانعت مي

 (.5155 ،9یورت و تاکاچ لیشی ؛ دینجر،5155، 5، هین و هاگرر؛ جوسا5151 چن و جانگ،
سیاني و همکاران  ،(5151(، چن و چانگ )5111) 3انیزی استاندیج، دودا و نتومهاپژوهش

 7( و کاریرا5155) 6(، کاتز، کاپالن و بوزوکاشویلي5155) و همکاران 1، ژائو(5151)
انگیزش  ،شناختيروان اساسي د که نیازهایدننشان دا (5153)؛ گونل و همکاران (5155)

 يامانوه براین نتایج پژوهش حجازی، صالح نجفي و عال کنند.بیني ميتحصیلي را پیش
شناختي تبیین درصد از انگیزش دروني توسط نیازهای روان 53( نشان داد که 5939)
( در ارتباط الگوی ساختاری 5987)و همکاران  یااژههمچنین نتایج پژوهش  .شوديم

اختي اساسي، شنری ادراک شده معلم، نیازهای روانروابط بین حمایت از خودمختا
شناختي خودمختاری و شایستگي اثر که نیازهای روان ندانگیزش دروني و تالش نشان داد

مستقیم مثبت و معناداری بر انگیزش دروني دانش آموزان دارند اما اثر ارتباط بر انگیزش 
 دروني دانش آموزان معنادار نبود.

                                                           
1. Sharp 

2. Joesaar, Hein & Hagger 

3. Dincer, Yesilyurt & Takkac 

4. Standage, Duda & Ntoumanis 

5 Zhao 

6. Katz, Kaplan & Buzukashvily 

7. Carreira 
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بر اساس  یری زبان دومانگیزشي اخیر در رابطه با یادگ یهاهینظر از سوی دیگر،
اند و مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیشتر بر اساس دیدگاه غربي رشد یافته

های کمتری عامل هایپژوهشاند. های غربي بودهکه از فرهنگ استیادگیرندگاني 
عالوه . استاز قبیل ایران که از فرهنگ آسیایي  اندبررسي کرده آموزاني راانگیزشي دانش

ن زبان دوم، مدیران و محققان برای معلما خالف استعداد، انگیزش مفهوم جالبيبرن بر ای
یابد. عالقه پژوهشگران در های خاص اجتماعي افزایش ميزیرا احتماالً در بافت است؛

کنون، چندین مدل گردد. از آن زمان تاانگیزش زبان دوم به حدود چهل سال پیش بر مي
ها فهم ما را از انگیزش زبان دوم اد شده است، هر کدام از آنانگیزش یادگیری زبان پیشنه

های آزمون شده تجربي کمي نشان . با وجود این، مدل(5115 )نولز، دهندافزایش مي
ها را افزایش دهند آموزان به روشي که انگیزش آناند که چگونه معلمان با دانشداده

سي یک چارچوب انگیزشي برای فهم برر مسأله اصلي پژوهشاین، بنابر ارتباط دارند؛
برای  و درگیری تحصیلي آموزانانگیزش دانش شناختي اساسي،نیازهای روانارتباط بین 

 ؛استآموزان مرتبط چگونه این مدل با فهم انگیزش دانش شود زبان دوم است تا مالحظه
چن و های )مطابق با پژوهش و (5381 )دسي و ریان،بنابراین بر اساس چارچوب نظری 

؛ کاتز، کاپالن و 5155ژائو و همکاران،  ؛5151سیاني و همکاران،  ؛5151 چانگ،
، یااژه؛ 5939؛ حجازی، صالح نجفي و اماني، 5155کاریرا،  ؛5155وزوکاشویلي، ب

شناختي اساسي شود که اوالً نیازهای روانفرض مي (5987 خضری آذر، بابایي و اماني،
ثانیاً، با توجه به  ؛( با انواع انگیزش تحصیلي رابطه دارند)خودمختاری، شایستگي و ارتباط

 )پلتیر و شارپ،های و با توجه به پژوهش ای انگیزش تحصیلينقش غیرمستقیم و واسطه
 یورت و تاکاچ، لیشی دینجر، و 5155؛ جوسار، هین و هاگر، 5151 چن و جانگ، ؛5113
آن انگیزش تحصیلي میانجي رابطه شود که بر اساس پیشنهاد مي( 5)شکل: الگویي (5155

این، پژوهش حاضر بنابر اختي اساسي با درگیری تحصیلي است؛شنبین نیازهای روان
 ری کمک کند.گتواند به توسعه و تأیید نظریه خودتعیینمي
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 الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 

 پژوهش روش
ژوهشي همبستگي از روش اجرای پژوهش حاضر توصیفي )غیر آزمایشي( و طرح پ

شناختي اساسي نیازهای روان . در این الگو متغیربودیابي معادالت ساختاری وع الگون
درگیری  عنوان متغیر میانجي و متغیربه انگیزش تحصیلي، دزار برونیعنوان متغبه

 شامل پژوهش حاضرجامعه  د.ندر نظر گرفته شد دزادرون عنوان متغیربه تحصیلي
که در بود  ابهر دوره متوسطه شهر دوم و سومموزان پسر و دختر سال آتمامي دانش

انتخاب حجم نمونه، تابعي از حجم  .مشغول به تحصیل بودند 35-35سال تحصیلي 
یابي آن متخصصان مدلهزینه، زمان و امکانات پژوهشگران است. عالوه برجامعه، 

ها پیشنهاد گونه پژوهشایننفر را برای  511هایي بیش از معادالت ساختاری نمونه
خصوص بعد (. با در نظر گرفتن مطالبي که ذکر گردید، به5987اند )هومن، کرده

یابي معادالت ساختاری، های مدلامکانات و مناسب بودن حجم نمونه برای پژوهش
دختر( از دانش آموزان سال دوم  536پسر و  557)نفر  359در پژوهش حاضر تعداد 

نیازهای 

روانشناختی 

 اساسی

 بی انگیزگی

تنظیم 

هماننده 

 شده

انگیزش 

 درونی

تنظیم درون 

 فکن شده

تنظیم 

 بیرونی

درگیری 

 تحصیلی



 63بهار ، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                    44

عنوان به یامرحلهچند  یاخوشهز طریق روش نمونه گیری تصادفي متوسطه ا و سوم
نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه گیری بدین صورت انجام گرفت که ابتدا دو 

صورت تصادفي انتخاب شدند، سپس چند مدرسه از این ناحیه آموزش و پرورش به
ده و صورت تصادفي انتخاب شنتخاب و چندین کالس این مدارس بهنواحي ا

 توزیع گردید. هاکالسدر بین دانش آموزان این  هاپرسشنامه

های نیازهای روانشناختي ها شامل سه پرسشنامه بود. پرسشنامهآوری دادهابزارهای جمع
ها بر اساس مقیاس . پاسخگویي به سؤاالت پرسشنامهاساسي، انگیزش و درگیری تحصیلي

آموزان نفر از دانش 61ها روی پرسشنامه ،يای بود. قبل از اجرای اصللیکرت پنج درجه
پایایي ابزارها از های روانسنجي آن مورد بررسي قرار گیرد. بررسي اجرا شد تا ویژگي

 .استفاده شده استتحلیل عاملي تأییدی  ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسي روایي از

یاس نیازهای برای اندازه گیری این متغیر از مق .1روانشناختی اساسی نیازهای
گویه  55( استفاده شد. این مقیاس از 5339و همکاران ) ایالردیروانشناختي اساسي 

سنجند. ستگي و ارتباط را ميشناختي خودمختاری، شایتشکیل شده است که سه نیاز روان
 اند.تنظیم شده« 1»درست  کامالًتا « 5»غلط  کامالًاز  یادرجهها بر اساس لیکرت پنج گویه

(، با استفاده از آلفای 5115این مقیاس در پژوهش دسي و همکاران ) پایایي ضریب
آلفای این مقیاس را به ترتیب  (5987ای و همکاران )اژهبه دست آمد.  89/1کرونباخ، 

همچنین با  اند.نموده گزارش 68/1و ارتباط  73/1، شایستگي 66/1برای خودمختاری 
نیز  و در مطالعه حاضر ي این ابزار را تأیید نمودندروایاستفاده از تحلیل عاملي تأییدی 

برای خودمختاری، شایستگي و ارتباط، به ترتیب  و 85/1برای کل مقیاس پایایي 
در پژوهش حاضر برای بررسي روایي این مقیاس دست آمد. به 61/1و  79/1، 67/1

 امل تأییدیدست آمده از تحلیل عههای بشاخصاز تحلیل عاملي تأییدی استفاده شد. 
نشان از  =GFI=،35/1 AGFI=،31/1CFI= ،168/1 RMSEA 33/1 در پژوهش حاضر

 دارد. هادادهبرازندگي مناسب الگو با 
گیری انگیزش تحصیلي از مقیاس انگیزش تحصیلي برای اندازه .2انگیزش تحصیلی

ي، ش درونانگیز پنج خرده مقیاسمقیاس شامل این  ه شد.( استفاد5383والراند و همکاران )

                                                           
1. basic psychological needs scale 

2. academic motivation scale 
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باشد و هر ميانگیزگي شده، انگیزش بیروني و بي فکنتنظیم همانند شده، تنظیم درون
 کامالًاز  یادرجهگویه ها بر اساس لیکرت پنج . شودگویه سنجیده مي 3خرده مقیاس با 

های روانسنجي این ابزار در پژوهش ویژگي اند.تنظیم شده« 1»موافقم  کامالًتا « 5»مخالفم 
( تأیید شده است. در پژوهش حاضر نیز ضریب همساني دروني 5383اند و همکاران )والر

 شدهيفکنتنظیم درون برای، 73/1 تنظیم همانند شدهبرای ، 89/1 يدرونبرای انگیزش 
در پژوهش  دست آمد.به 71/1 انگیزگيبي برایو  73/1 يرونیبانگیزش  برای، 61/1

ز تحلیل عاملي تأییدی استفاده شد. حاضر برای بررسي روایي این مقیاس ا
 GFI=،39/1 31/1 در پژوهش حاضر دست آمده از تحلیل عامل تأییدیههای بشاخص

AGFI=،36/1CFI= ،13/1 RMSEA=  دارد. هادادهنشان از برازندگي مناسب الگو با 

گیری برای اندازه .5مقیاس درگیری رفتاری و شناختی در تکالیف مدرسه
، کاپالن ز مقیاس درگیری رفتاری و شناختي در تکالیف مدرسه آسوردرگیری تحصیلي ا

ضریب آلفای گویه تشکیل شده است.  6( استفاده شد. این پرسشنامه از 5115) 5و روث
و در پژوهش حاضر  75/1( 5115اخ این مقیاس در پژوهش آسور، کاپالن و روث )کرونب

وایي این مقیاس از تحلیل در پژوهش حاضر برای بررسي ردست آمد. هب 75/1 نیز
در پژوهش  دست آمده از تحلیل عامل تأییدیههای بشاخصعاملي تأییدی استفاده شد. 

که الگو با  نشان داد =33/1GFI= ،37/1 AGFI=،33/1CFI= ،117/1 RMSEA حاضر
 برازش مناسبي دارد. هاداده

 ی پژوهشهاافتهی
( و ماتریس همبستگي معیارانحراف  و میانگین)های توصیفي شاخص 5جدول در 

 متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

                                                           
1. ehavioral and cognitive engagement in schoolwork 

2. Assor, Kaplan & Roth 
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 متغیرهای پژوهش و ماتریس همبستگی های توصیفیشاخص .1جدول 
 7 6 1 3 9 5 5 متغیر

نیازهای اساسي  -5
 روانشناختي

5       

انگیزش دروني -5  **31/1 5      
تنظیم  -9

 بیروني
15/1-  19/1-  5     

-تنظیم درون -3

هشد يفکن  
1/57** 1/58** 19/1  5    

تنظیم همانند  -1
 شده

1/57** 1/95** 1/51* 1/91** 5   

يانگیزگبي -6  -1/15** -1/35** 16/1  -1/59** -1/53** 5  
درگیری  -7

 تحصیلي
1/11** 1/16** 15/1  1/51** 1/95** -1/39** 5 

67/31 میانگین  31/55  75/55  33/55  63/51  75/3  63/53  
رانحراف معیا  11/8  99/5  76/5  78/9  61/5  85/9  19/9  

با  شناختيشود همبستگي نیازهای اساسي روانمشاهده مي 5در جدول  همانطور که
شده، تنظیم همانند شده و درگیری تحصیلي مثبت و فکنيانگیزش دروني، تنظیم درون

منفي و  انگیزگيبا بي شناختيدر صورتیکه همبستگي نیازهای اساسي روان ؛معنادار است
فکني شده و تنظیم همانند شده با معنادار است. همبستگي انگیزش دروني، تنظیم درون

انگیزگي با درگیری تحصیلي منفي و درگیری تحصیلي مثبت و معنادار اما همبستگي بي
معنادار است. همبستگي بین انگیزش دروني، تنظیم درون فکني شده و تنظیم همانند شده 

 انگیزگي منفي و معنادار است.ها با بيت اما همبستگي آنمثبت و معنادار اس
در میان  انگیزش تحصیليای از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه

معادالت به روش الگوی  درگیری تحصیليو شناختي نیازهای اساسي روانمتغیرهای 
س تبیین شده و ضرایب اثر مستقیم، غیر مستقیم، کل، واریان 5جدول است، در  ساختاری

 سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.
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 اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها .2جدول 
یماثر مستق مسیر یماثر غیر مستق   واریانس تبیین شده اثرکل 

 از درگیری تحصیليبه روی 
 نیازهای اساسي روانشناختي

 انگیزش دروني
 شده يدرون فکنتنظیم 

 تنظیم همانند شده
 تنظیم بیروني
 بي انگیزگي

 
- 

1/66** 
51/1-  

1/55* 
19/1  

-1/51** 

 
1/61** 

- 
- 
- 
- 
- 

 
1/61** 
1/66** 

51/1-  
1/55* 

19/1  
-1/51** 

68%  

 ازانگیزش دروني  به روی
 روانشناختي اساسي نیازهای

 
1/68** 

 
- 

 
1/68** 

36%  

 از شده يتنظیم دورن فکنبه روی 
 روانشناختي اساسي یازهاین

 
1/36** 

 
- 

 
1/36** 

55%  

 از تنظیم همانند شدهبه روی 
 روانشناختي اساسي نیازهای

 
1/11** 

 
- 

 
1/11** 

51%  

 به روی تنظیم بیروني از
 روانشناختي اساسي نیازهای

 
19/1-  

 
- 

 
19/1-  

113%  

 به روی بي انگیزگي از
 روانشناختي اساسي نیازهای

 
-1/73** 

 
- 

 
-1/73** 

11%  

   ** p<0.01, * p<0.05 

 گردد نتایج نشان داد که:مالحظه مي 5جدول  همانطور که در
تنظیم درون (، 68/1)انگیزش دروني بر  شناختينیازهای اساسي رواناثر مستقیم  -5

اما اثر مستقیم . به دست آمد( مثبت و معنادار 11/1)تنظیم همانند شده ( و 36/1) فکن شده
( منفي و معنادار به دست آمد. اثر -71/1انگیزگي )بر بي شناختياساسي رواننیازهای 

 شناختي بر تنظیم بیروني معنادار نبود.مستقیم نیازهای اساسي روان
انگیزگي ( و بي55/1، تنظیم همانند شده )(66/1) انگیزش درونيثر مستقیم ا -5

بر  م درون فکني شده و تنظیم بیرونيتنظیاثر  ( بر درگیری تحصیلي معنادار بود. اما-51/1)
 .باشدينممعنادار  درگیری تحصیلي



 63بهار ، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                    43

از طریق انگیزش  درگیری تحصیليبر  شناختينیازهای اساسي رواناثر غیر مستقیم  -9
 به دست آمد. معنادار( 61/1)تحصیلي 

درصد از واریانس درگیری تحصیلي را تبیین  68متغیرهای الگو  دهد کهنتایج نشان مي
در این الگو عامل انگیزش  دهد.الگوی آزمون شده پژوهش را نشان مي 5 شکلکنند. مي

انگیزگي نشانگر، بي 5فکن شده شده و دروننشانگر، تنظیم همانند 9دروني و تنظیم بیروني 
های مکنون هستند. تمام نشانگرهای مربوط به سازهنشانگر  3نیز شامل و درگیری تحصیلي 

 ، ضرایب باالیي را نشان دادند.در الگوی برازش شده

 
 درس انگلیسی درگیری تحصیلی درالگوی آزمون شده  .2 شکل

های برازش شاخص 1شود. در جدول پس از برآورد پارامترها، برازش مدل بررسي مي
 .اندشدهالگوی آزمون شده گزارش 

 نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش یهاشاخص .3جدول 
X2/df GFI CFI AGFI RMSEA 

69/5  13/1  13/1  88/1  516/1  

 39یافتهشاخص نیکویي برازش تعدیلو  (GFI) 35شاخص نیکویي برازشچه هر
(AGFI) مشاهده شده بیشتر های تر باشند، نیکویي برازش مدل با دادهبه عدد یک نزدیک

به صفر ( RMSEA) 31مجذور میانگین مربعات خطای تقریب چهاست. همچنین هر
نیز  df2X/(. مقادیر 5985طباطبایي، باشد حاکي از برازش بهتر مدل است )قاضيتر نزدیک
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های داده 9های گزارش شده در جدول این با توجه به شاخصبنابر باشد. 9 نباید بیشتر از
 کنند.پژوهش الگوی کلي مفروض پژوهش را تأیید مي

 گیریو نتیجه بحث
زبان انگلیسي بود. در  درسدر  صیليدرگیری تح آزمون مدل فرضيهدف مطالعه حاضر 

رده شدن نیازهای تری از رابطه بین برآوپژوهش حاضر تالش بر این بود که فهم عمیق
آموزان )خودمختاری، شایستگي و ارتباط(، انواع انگیزش دانش شناختياساسي روان

از  آموزان در زبان انگلیسي فراهم شود. نتایجتحصیلي و میزان درگیری تحصیلي دانش
مسیرهای نیازهای اساسي الگوی پیشنهادی پژوهش حمایت کردند و به استثنای 

با تنظیم بیروني و تنظیم درون فکن شده و تنظیم بیروني با درگیری تحصیلي  شناختيروان
. در پژوهش باشديم( 5155) رایکاراین یافته همسو با نتایج  دار شدند.نيبقیه مسیرها مع

اما رابطه این  داشتند رابطه مثبتي با انگیزش دروني شناختيي روانذکر شده نیازهای اساس
دسي و ) یگرخودتعیین یهینظربا این یافته  همچنین دار نبود.معنيبا تنظیم بیروني نیازها 
شناختي بر نتایج مثبت انگیزشي، ارضای نیازهای اساسي روان کنديم( که بیان 5381 ریان،

گری منبع تغذیه ت دارد. مطابق با نظریه خودتعیینمطابق اردگذيمشناختي و رفتاری اثر 
( است خودمختاری، ارتباط و شایستگي) يشناختروانرشد و کارکرد سالم، نیازهای 

درگیر  هاتیفعالدر  مؤثرطور ند افراد بهطور مداوم ارضا شوچنانچه نیازها تا حدودی به
( معتقدند که انرژی حاصل از 5118) انیر. دسي و ابندیيمشده و به عملکرد مثبتي دست 

طور خود و فرد به سازديمشناختي مفهوم خود فرد را توانمند نیازهای اساسي روان یارضا
مهم استمرار و پشتکار خواهد داشت و بنابراین انگیزش دروني  یهاتیفعالخواسته در 

 شناختي خواهد بود.بازتابي از ارضا نیازهای روان
این است که  (5381)دسي و ریان،  گریاساسي نظریه خودتعیین یهافرضیکي از 

منبع انگیزش افراد هستند و برآورده شدن این نیازها منجر به  يشناختروان اساسي نیازهای
نظریه  همخوان باهای پژوهش حاضر نیز یافتهشود. گر ميانگیزش خودتعیین

چن و  (،5111دودا و نتومانیز )تاندیج، اسهای پژوهشي ( و یافته5381گری )خودتعیین
نشان داد که برآورده  (5155) یراکار(، 5155هوانگ )، ژائو، لیو، وانگ و (5151چانگ )

شناختي اثر مستقیم مثبت و معناداری بر انگیزش دروني، تنظیم همانند شدن نیازهای روان
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راک تجربه اد ریگمطابق با نظریه خودتعیینشده و تنظیم درون فکن شده دارد. 
و  شده گر از قبیل تنظیم همانندیزش خودتعیینگخودمختاری، شایستگي و ارتباط ان

هر رویدادی که نیازهای اساسي افراد را برآورده کند  و کنندانگیرش دروني را تسهیل مي
تقا انع از ارو بر عکس شرایطي را که م شودگر منجر ميتعیین به افزایش انگیزش خود

در این راستا شوند. يگر مو ارتباط شوند مانع از انگیزش خودتعیینشایستگي  ،خودمختاری
داشتن حق انتخاب و خودمختاری، افراد در دوره نوجواني نیاز به احساس عامل بودن، 

، خود را عامل شوديمها ارضا تصمیم گیر بودن دارند. دانش آموزاني که این نیاز در آن
شرکت کرده و بنابراین سطوح باالتری از  هاتیفعالطور خودانگیخته در و به داننديم

کاری اغلب مواقع از آموزاني که همچنین دانش کننديمرا تجربه خودتعیین گر انگیزش 
، کننديمو در اغلب موارد احساس شایستگي  کننديم احساس موفقیت دهنديمکه انجام 

به شایستگي با احساس . نیاز دهنديمرا گزارش گر خودتعیینانگیزش  تری ازسطوح باال
پیش رو همراه است که منجر به انگیزش  یهاچالشخودکارآمدی و تسلط بر 

موجب برانگیختن عالقه دانش  توانديم. ارضا نیاز به شایستگي شوديمگر خودتعیین
آموزان نسبت به تکلیف یادگیری شود همچنین دانش آموزاني که خود را در تکلیفي 

تمال بیشتری برای تکرار فعالیت در آن تکلیف اهمیت قایل هستند و ، به احداننديمشایسته 
بنابراین به نظر  ؛در ارضای نیاز به شایستگي سودمند است یيهافیتکلاز نظر آنان چنین 

که احساس شایستگي ادراک شده منجر به سطوح باالتری از انگیزش  رسديم
خودتعیین نیاز به ارتباط با انگیزش  عالوه براین مطابق با نتایج پژوهش ؛شودگر خودتعیین

رابطه معنادار دارد. نیاز به ارتباط بیانگر نیاز به ارتباط با دیگری و داشتن حمایت گر 
دوستان است و در بافت کالس بیانگر رابطه با دیگر دانش آموزان است و این نیاز در دوره 

( نشان داد 5155کاران )همدر همین راستا پژوهش دیست و  ؛نوجواني اهمیت باالیي دارد
 بنابر این ؛که نیاز به ارتباط در میان نوجوانان بیشترین رابطه را با اهداف تبحری دارد

آموزان باید داری انگیزش دروني، دانشمنظور برقراری یا نگهبه توان نتیجه گرفت کهمي
یا گر )یعني ادراک خودمختاری(، تجربه احساس شایستگي نتعیی تجربه رفتار خود

کارآمدی در جریان عمل )یعني ادراک شایستگي( و تجربه احساس تعلق و پیوستگي با 
 .و معلم را داشته باشد هايهمکالس
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 های پژوهش نشان داد که نیازهای خودمختاری و شایستگي نسبت به ارتباطیافته
اشد این ممکن است به این دلیل ب ؛هستندانگیزش تحصیلي  ی برایبهتر یکنندهبینيپیش

که در بافت تحصیلي انگلیسي به ارتباط و اهمیت آن و همچنین یادگیری مشارکتي توجه 
دست آورد این است که اگرچه به از این یافتهتوان مينتیجه دیگری که شود. کمتری مي

خودمختاری و شایستگي ادراک شده برای انگیزش دروني ضروری هستند نیاز به ارتباط 
( در پژوهش 5118زان تأثیر دارد اما به نسبت کمتری. آکسلر )هم بر انگیزش دانش آمو

صورت قابل ی دست یافت و استدالل کرد که اگرچه شواهد بهاخود به چنین یافته
اما  کنندای از تأثیر بیشتر خودمختاری و شایستگي بر انگیزش تحصیلي حمایت ميمالحظه

( استدالل 5381دسي و ریان ) متر.ها کارتباط بر انگیزش اثر دارد هر چند نسبت به آن
شناختي با توجه به موقعیت و بافت یادگیری کدام از نیازهای روانکه اثر نسبي هر کننديم

متفاوت است. اگر در یک موقعیت ادراک  شوديمها داده و اهمیتي که به هریک از آن
بر انگیزش خواهد باشد، بنابراین ادراک شایستگي اثر بیشتری  ترمرتبطو  ترمهمشایستگي 

در بافت یادگیری زبان انگلیسي دهد که نتایج پژوهش حاضر نشان مي داشت. همچنان
ک شایستگي دارای اهمیت نقش ادرا راک از شایستگي دارای اهمیت بیشتری است.اد

انگلیسي های زبان آموزان که از دوران کودکي به کالسزیرا بعضي دانش زیادی است؛
ربه بیشتری برای یادگیری دارند احتمال بیشتری دارد که زبان انگلیسي رفته و آمادگي و تج

این نتایج را جالب و مهم بدانند و در نتیجه مشارکت بیشتری در یادگیری آن داشته باشند. 
باشد و سازنده دهند که معلمان باید بازخوردهایي فراهم کنند که مثبت و همچنین نشان مي

آموزان بدهند تا باعث افزایش شایستگي و را به دانش همچنین اجازه یادگیری مستقل
 آموزان شوند.انگیزش در دانش

دانش آموزان  شناختيصورتیکه نیازهای اساسي رواننتایج همچنین نشان داد که در 
برآورده شود احتمال کمتری دارد که دانش آموزان انگیزش بیروني داشته یا برای 

دهد که هایي رخ ميانگیزگي در موقعیتبيباشند. انگیزه یادگیری زبان انگلیسي بي
احساس عدم  هاآنکه بینند، موقعيآموزان هیچ وابستگي بین نتایج و اعمالشان نميدانش

رده شدن ( این عدم برآو5115، کنند )نتومانیزشایستگي و عدم قابلیت کنترل را تجربه مي
گیزگي و در نتیجه عملکرد ضعیف انآموزان باعث بيدانش شناختينیازهای اساسي روان

های اجتماعي مانع از ارضای این سه نیاز ای که بافتاین تا اندازهبنابر شود؛آموزان ميدانش
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عملکرد ضعیف درگیری و شناختي شوند باعث کاهش انگیزش و در نتیجه منجر به روان
آموزان را شبخش نهایي مدل روابط بین انواع انگیزش تحصیلي و درگیری دانشوند. مي

کننده بهتری برای درگیری بیني پیش ها نشان داد که انگیزش درونيیافته .آزمون کرد
، کاتز، (5113این یافته همخوان با نتایج پژوهش یي چن ) .تحصیلي دانش آموزان است

ندگاني که انگلیسي را جالب و یادگیراین بنابر است؛ (5155) يلیبوزوکاشوکاپالن و 
کنند درگیری تحصیلي نند و به دالیل دروني برای یادگیری آن تالش ميادبخش ميلذت

نتایج همچنین نشان داد که تنظیم همانندشده رابطه مثبتي با . باالتری خواهند داشت
درگیری تحصیلي دارد. دانش آموزان که تنظیم همانندشده باالتری دارند به دلیل اینکه 

 با دالیل شخصي مرتبط است و ف را انجام دهند وکه تکلی اندگرفتهها خودشان تصمیم آن
. دهنديمها مهم است درگیری تحصیلي باالتری نشان برای دستیابي به اهداف ارزشمند آن

ی منفي درگیری تحصیلي دانش بیني کنندهاین است که بي انگیزگي پیش یافته دیگر
 داننديمن وقتشان . این دانش آموزان حضور درکالس انگلیسي را تلف کردآموزان است

 هايژگیواین دانش آموزان با این بنابر ها اهمیتي ندارد؛ي برای آنو یادگیری انگلیس
 در تکالیف انگلیسي خواهند داشت. یترنییپادرگیری 

پیشین در رابطه اثر  یهاپژوهشد این است که شونکته دیگری که باید اشاره 
غربي  یهافرهنگزیرا این نظریه در  ارد؛گرا تردید دهای جمعگری در فرهنگخودتعیین

گری هر چند که فرض نظریه خودتعیین ؛(5113ي چن، یبوجود آمده و رشد کرده است )
های پژوهش های اجتماعي متنوع قابل کاربرد است. یافتهها و بافتاین است که در فرهنگ

شناختي اسي روانرده شدن نیازهای اسگری نشان داد که برآوهمخوان با نظریه خودتعیین
گر و در نتیجه درگیری آموزان ایراني باعث افزایش انگیزش خودتعییندر بین دانش

 شود.مي انتحصیلي بیشتر آن
آموزان در کالس شناختي دانشمطالعه حاضر اهمیت برآورده شدن نیازهای روان

ج نشان داد دهد. نتایآموزان مورد تأکید قرار ميگر دانشدرس را در انگیزش خودتعیین
آموزان باعث افزایش انگیزش دروني، تنظیم شناختي دانشکه برآورده شدن نیازهای روان

شود که به نوبه خود منجر به درگیری تحصیلي بیشتر همانند شده و تنظیم درون فکن مي
و  ژائو ؛5151 چن و چانگ، ؛5111 ،تاندیج و همکاراناسشوند )آموزان ميدانش

برآورده شدن نیازهای که  دهندمينشان این نتایج  .(5155 ،ریراکا ؛5155همکاران، 
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آموزاني است. دانش آموزاندانش مختارعامل مهمي در تعیین انگیزش خودشناختي روان
ي که نیازهای آموزاننسبت به دانششود ها برآورده ميآن شناختينیازهای اساسي روانکه 

را نشان  خودمختار و درگیریاز انگیزش  سطوح باالتری شودآنان نادیده گرفته مي
 را آموزانکه معلمان نیازهای رواني دانشهنگامي توان گفت،بنابر این مي ؛دهندمي

های کنترل بافت کهدر صورتيد. نشوآنان مي ث افزایش انگیزشباع کنندميبرآورده 
انگیزگي جر به بيو این من آنان خواهد شدشناختي مانع برآورده شدن نیازهای روانکننده 

آموزان در تکالیف ی دانششود که به نوبه خود باعث کاهش درگیرآموزان ميدر دانش
 شود.یادگیری آنان ميدرسي و 

، اگر کنديمنتایج پژوهش حاضر کاربردهایي برای معلمان در کالس درس فراهم 
ا باید محیط هآن ،آموزان در تکالیف تحصیلي درگیر شوندخواهند که دانشمعلمان مي

 آموزان حمایت کند.شناختي دانشکنند که از برآورده شدن نیازهای روانفراهم یادگیری 
آموزان در رشد این منابع انگیزشي دروني بازی نقش مهمي که معلمان در کمک به دانش

به نوبه  گردد کهآموزان فراهم ميدانش های حامي خودمختاریکنند از طریق کالسمي
رفتارهای حامي  ،شود. پژوهشگرانآنان مي شناختيرآورده شدن نیازهای روانباعث ب خود

گوش  -5 دانند.شامل موارد زیر ميآموزشي را  یهابافتآموزان در دانش خودمختاری
آموزان تا تکالیف را به روش خاص هایي برای دانشایجاد فرصت -5دادن با دقت 

برای دانش آموزان برای مذاکره و  یياهفرصتفراهم کردن  -9خودشان انجام دهند. 
مواد یادگیری که قابل دستکاری و تغییر توسط دانش آموزان بوده یا ب یرتت -3گفتگو 

عالمت تحسین به علت  -6تشویق تالش و پایداری  -1 ها گفتگو کنندبتوانند درباره آن
و قدرداني  رشپذی -8آموزان دانش یهاحیتوضو  هاسؤالدهي به پاسخ -7بهبود و تسلط 

مؤثر و یادگیری  مؤثردر نهایت برای آموزش  .(5116 ،آموزان )ریوهای دانشاز دیدگاه
 کنند. فعالیت، پایداری و تمرین در درس زبان انگلیسي معلمان و دانش آموزان باید مدام

 گردديمشناختي بررسي نشده است پیشنهاد بر نیازهای روان مؤثرعوامل در پژوهش حاضر 
 گردديمعالوه براین پیشنهاد بعدی در یافتن چنین عواملي تالش کنند.  یهاشپژوه

ثیرعوامل سطوح أت آینده در قالب مطالعات چند سطحي طراحي شده و یهاپژوهش
طور همزمان در درگیری تحصیلي دانش آموزان مورد ه و مدرسه( را به)فردی، خانواد

دیگری در سایر مناطق جغرافیایي انجام شود  هایشود بررسيپیشنهاد مي بررسي قرار دهند.
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با حاضر  یمطالعه یهاداده تا با اطمینان بیشتری نسبت به تعمیم نتایج آن پرداخته شود.
با استفاده از که  یيهادادهدهي به دست آمده است. استفاده از ابزارهای خودگزارش

بنابراین  ؛ای سوگیری هستنددار عمداًیا  سهواً ندیآيمدهي به دست ابزارهای خودگزارش
تحقیق کیفي و آمیخته پژوهش  یهاروشآینده از  یهاپژوهشدر  گردديمپیشنهاد 

 .استفاده گردد

 منابع
(. الگوی ساختاری 5987) .بابایي، محسن و اماني، جواد ، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛یااژه

اختي اساسي، شنروابط بین حمایت از خودمختاری ادراک شده معلم، نیازهای روان
 .16-37(، 3)5، شناختيپژوهش در سالمت روان انگیزش دروني و تالش.
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