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چکیده
کند که ارضاي نیازهاي بنیادین  گري بیان مي ي خودتعیین نظریه

روانشناختي که شامل سه نیاز خودمختاري، شایستگي و ارتباا   
شاود  پاژوهش ضاضار باه      است، منجر به انگیزش دروناي ماي  

گیازش دروناي   بررسي ارتبا  نیازهاي بنیاادین روانشاناختي و ان  
پاردازد  باه    در درس ریاضاي ماي   شهر تهرانآموزان دختر  دانش

اي  گیاري خوشاه   با روش نمونهآموز دختر  دانش 382 ،این منظور
باه مییااس انگیازش دروناي و     انتخاا  شادند و   از پنج مدرسه 

نیازهاي بنیادین روانشناختي پاسخ دادناد  نتاایج تیلیال نشاان     
نگیاازش درونااي و دهااد کااه ضااریت همبسااتگي بااین ا   مااي

ي عدم وجاود ارتباا     دهنده است که نشان 062/0خودمختاري 
هااي   روني باا مؤلفاه  ي انگیزش د بین این دو مؤلفه است  رابطه

و ارتبااا  بااا   317/0، ارتبااا  بااا معلاا    402/0شایسااتگي 
باه دسات آماده اسات  نتاایج ضا ال از        237/0هاا   کالسي ه 

ایساتگي و ارتباا    رگرسیون چندگانه نشان داد کاه دو عامال ش  
 ،بیني کنناد  باه عبااری دیگار     توانند انگیزش دروني را پیش مي
تواناد   در د واریانس شایساتگي و ارتباا  باا معلا  ماي      6/19

کناد  باا توجاه باه ساط        تغییرای انگیزش دروني را تبیین ماي 
 دست آمده معنادار است   معناداري، میدار به

کلیدی:واژه ي بنیادین انگیزش دروني، نیازها های

یستگي، خودمختاري، ارتبا اروانشناختي، ش

 

Abstract 
Self-determination theory (SDT) states that 
satisfaction of basic psychological needs, 
including the need for autonomy, competence 
and relatedness will lead to intrinsic motivation. 
This study examines the relationship between 
basic psychological needs and intrinsic 
motivation of Iranian female students in 
mathematics. For this purpose, 382 students of 
five school responded to the scale of intrinsic 
motivation and psychological basic needs. The 
results show that the correlation coefficient 
between intrinsic motivation and autonomy is 

0/062, which reflects the lack of relationship 
between these two components. The 
relationships obtained between intrinsic 
motivation and competence was, 0/402, 
relatedness with teacher was 0/317 and 
relatedness with classmates  was 0/273. Multiple 
regression analysis showed that competence and 

relatedness with teacher can predict intrinsic 
motivation. In other words, 19.6% of the 
variance associated with competence  and 
relatedness with teacher can explain the intrinsic 
motivation changes. Due to the significant level, 
the resulting amount is significant. 
Keywords: intrinsic motivation, basic 
psychological needs, competency, autonomy, 
relatedness 
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مقدمه
اناد  انگیازش    روانشناسان و مربیان از دیرباز نیش انگیزش در موفییت و شکست تیصیلي را مطرح کرده

قدر از درون به ه   معتیدند که یادگیري و انگیزش آن جنبه مه  تدریس و یادگیري است  برخي میییان
(  یاادگیري ماؤ ر زمااني اتفاا      2010اند که امکان یادگیري بدون انگیزش وجود نادارد )مورناو،    وابسته
  افتد که انگیزه الزم براي یادگیري وجود داشته باشد  مي

د  انگیازش دروناي، گارایش    شاو ین هاي دروني و یا بیروني تامم  تواند در ا ر برانگیزاننده انگیزش مي
هاسات   هااي بهیناه و تسالر بار آن     وجو کردن چالش ها، جست پرداختن به تمایالی، به کار بردن توانایي

شوند، به خاطر چالشي که در ا ر فعالیات   (  وقتي افراد به  وری دروني با انگیزه مي1985)دسي و رایان، 
  انگیازش دروناي فرآیناد    دهناد  د، آن رفتار را انجاام ماي  برن کنند و لذتي که از انجام آن مي اضساس مي

برد و همراه با لذی، چالش، خالقیت و تازگي است  یادگیري را به  وری طبیعي و خود انگیخته پیش مي
( رفتارهاایي کاه در ا ار انگیازش دروناي      1985(  مطابق نظریه دساي و رایاان )  2007)اودیر و کاپالن، 
فرآیند درگیرکننده و چالش برانگیز فعالیت، موجت اضسااس لاذی دروناي و    شوند، به دلیل  برانگیخته مي
 ( 2000اند )رایاان و دساي،    ها با بهزیستي رواني، عالقه و پشتکار در ارتبا  شوند  این فعالیت رضایت مي

شاود  وقتاي انگیازش،     ناشاي ماي   هاي مییطي مانند امتیاز یا جاایزه  ها و پیامد انگیزش بیروني از مشو 
دهد، بلکه براي باه دسات    ني است، فرد آن فعالیت را براي تجربه کردن خشنودي فطري انجام نميبیرو

و یا اجتنا  از یک میار  ناخوشاایند و بلباه     مانند نمره باال، بردن یک جایزه آوردن پیامدهاي بیروني
   (1989دهد )ریو،  انجام مي فشار بیرونيکردن بر یک 

هاي بیروني، این نوع انگیزش با مشکالی متعاددي هماراه اسات      زانندهبرخالف ا ربخشي زودبازده انگی
کنناد  همنناین تیویات     یکي از مشکالی پاداش و تنبیه بیروني این است که تغییرای دائمي ایجاد نماي 

شود  مطالعای بسیاري نشان داده است که قارار دادن   انگیزش بیروني، موجت تضعیف انگیزش دروني مي
دهد  این مسئله در طیف سني پیش دبستان  ها را کاهش مي ي کودکان، عالقه دروني آنجایزه بیروني برا

دبساتان انجاام    هایي که مار  لپر و همکارانش روي گاروه ساني پایش    آزمایش  تا دانشگاه  اد  است
هاي بیروني باعث تضعیف انگیزش  دهد وقتي انگیزش دروني وجود دارد، قرار دادن مشو  دادند، نشان مي

 ( این ا ر را در دانشجویان نیز نشان داد  1971(  دسي )1978شود )لپر و گرین،  وني ميدر

دهناد، در فرآیناد و کیفیات     هاي بیروني عالوه بر اینکه انگیزش دروني را کااهش ماي   تیویت کننده
هاي بیروناي هنگاامي کاه فارد مشاغول       (  پاداش2009)رایان و نیمیک،  کنند یادگیري اختالل ایجاد مي

(  به عاالوه  1978کند )هارتر،  یادگیري است، توجه وي را از یادگیري به سمت گرفتن پاداش منیرف مي
پاذیري   ها، انعطااف  (  پاداش1984کنند )بنویر و دسي،  این افراد اطالعای را به  وری فعال پردازش نمي

کند کاه باه جااي پاي      ميي زیرا او سع ،اندازند ي تفکر و ضل مسئله به مخاطره مي آموز را در نیوه دانش
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آموزان معموالً  ها در کار هستند، دانش ضل مطلو ، فوراً پاسخ درست را بدهد  زماني که پاداشبردن به راه
 فیه از یاک   20که مال  الزم را براي به دست آوردن پاداش کست کنند )مثال خواندن  به میض این

آموزان عموماً تا زماني کاه   ها در کار نیستند، دانش کشند  وقتي که پاداش کتا  داستان(، دست از کار مي
ها به پایان برسد یا مهاری مورد نظر را کست کنند، به تالش خود  ي آن ها ارضا شود، عالقه کنجکاوي آن

کنناد، زیارا افاراد وقتاي باا       هاي مادي خالقیت را نیز تضعیف مي (  پاداش1987دهند )کاندري،  ادامه مي
دهناد، خاال  تار از زمااني هساتند کاه باه خااطر          نیاشي یا نویسندگي را انجام مي عالقه فعالیتي مانند

ها در  هاي بیروني این است که پاداش نویسند  یکي دیگر از مضرای پاداش کنند و مي ها نیاشي مي پاداش
ان آماوز  (  رویکرد انگیزش بیروني، توانایي داناش 1993کنند )رایان،  پرورش خودگرداني اختالل ایجاد مي

آموزان  گیرد و این امکان را به دانش براي فکر کردن و استدالل کردن درباره روش خودشان را نادیده مي
گر باشند و به طور مستیل بیاندیشند  در مطالعاتي که خالقیت و استدالل شناختي  دهد که خودتنظی  نمي

کنند، عملکردشاان   اش تالش ميآموزان براي پاد کنند، نشان داده شده است که وقتي دانش را بررسي مي
پااداش بیروناي    ،دهند  عالوه بر ایان  در نیطه میابل کساني است که با انگیزه دروني فعالیت را انجام مي

کناد، در واقاد در ضاال     گر باشد  وقتي معل  براي انجام رفتار خو  پااداش مشاخم ماي    تواند کنترل مي
 نه خود رفتار مطلو   ،آوردن آن جایزه است ها براي به دست آموزان و فشار بر آن کنترل دانش

است  اساس نظریه  1گري ي خودتعیین ي انگیزش، نظریه یکي از پر استنادترین نظریای شناختي در ضیطه
دهند که به عنوان انرژي الزم براي کماک باه    گري را نیازهاي بنیادین روانشناختي تشکیل مي خودتعیین

(  2011شاوند )دساي و رایاان،     ها و رشد سال  در نظر گرفته ماي  درگیري فعال با مییر، پرورش مهاری
انجامد )دساي و   گري ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختي به انگیزش دروني مي ي خودتعیین طبق نظریه

هاا شاود )دساي و     تواند ایان نیازهاا را ارضاا کارده و یاا موجات سارکو  آن        (  مدرسه مي2000رایان، 
دهد کاه   ي پژوهشي نشان مي پیشینه(  2008؛ دسي و رایان، 2006ن و رایان، ؛ براو2004ونستینکیست، 

تواند ارضاي این سه نیاز بنیادین را تسهیل کند و انگیزش دروني را  ي تدریس مي مییر یادگیري و شیوه
(  2000؛ دسي و رایاان،  2005؛ آسور، کاپالن، کانت مایمون و رای، 2014ارتیا دهد )تیان، چن و هوبنر، 

( طي پژوهشي دریافتند که میزان ضمایت معلمان از خود پیروي دانش آماوزان  2011ژاو ونگ و هوانگ )
ها و والادین از   ا ر معنادار بر انگیزش دروني دارد  در پژوهشي دیگر نشان داده شد که میزان ضمایت معل 

گر آنان براي انجام  تعیین وددکان، رابطه مثبتي با انگیزش خبرآورده شدن نیازهاي بنیادین روانشناختي کو
 (  2011تکالیف منزل دارد )کاتز، کاپالن و بوزوکاشویلي، 

                                                           

1 Self Determination Theory 
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ي ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختي )خودمختاري، شایساتگي و   ( که رابطه1390پژوهش جواهري )در 
نتایج  ،ارتبا ( با انگیزش تیصیلي )دروني، بیروني و عدم انگیزش( و پیشرفت تیصیلي بررسي شده است

ي معنادار وجود نادارد  باین    دهد که بین نیازهاي بنیادین روانشناختي و پیشرفت تیصیلي رابطه نشان مي
ي مثبات معناادار وجاود     چنین انگیزش بیروني رابطه نیازهاي اساسي روانشناختي با انگیزش دروني و ه 

دست آماد  باین انگیازش     منفي به ي معنادار دارد  بین نیازهاي بنیادین روانشناختي و عدم انگیزش رابطه
ي مثبت معنادار وجود دارد  بین نیازهاي اساسي روانشناختي  پیشرفت تیصیلي و پیشرفت تیصیلي رابطه

ن نیازهااي  اآماوزان دختار و پسار در میاز     دست آمد  بین داناش  ي منفي معنادار به و عدم انگیزش رابطه
چناین   فاوی وجود دارد که در دختران بیشتر است  ها  ي خودمختاري ت بنیادین روانشناختي تنها در مؤلفه

میزان انگیزش پیشرفت تیصیلي دروني در دختران بااالتر از پساران و میازان عادم انگیازش پیشارفت       
 باشد   تیصیلي در پسران باالتر از دختران مي

پیشرفت  ( در تییییي نیش درگیري، ضمایت خودمختاري و گرمي مادر و پدر در1391رشوانلو و ضجازي )
آموز دبیرستاني انتخاا    دانش 337گري انگیزش خودمختار بررسي کردند   تیصیلي فرزندان را با میانجي

( پاساخ گفتناد  نتاایج    1994( و ادرا  والدیني رابیناز ) 1998شدند و به مییاس انگیزش تیصیلي ولرند )
گري انگیزش خودمختار  واسطهتیلیل مسیر نشان داد که درگیري مادر، ضمایت از خودمختاري والدین با 

اي انگیزش خودمختار تیصیلي میاان ادرا    چنین نیش واسطه ا ر مستیی  بر انگیزش تیصیلي دارد  ه 
ي پژوهشاي نشاان    شاینه ي فرزندپروري والدین و پیشرفت تیصیلي به تمییاد رساید  بررساي پی    از شیوه

ي بین نیازهاي بنیادین روانشناختي و  ابطهگري و ر ي الگوي نظري خودتعیین کنون در زمینهدهد که تا مي
اي انجام نشده است  لذا این پژوهش در نظر دارد به بررسي ارتباا  باین    انگیزش دروني در ایران مطالعه

 ي پنج  در شهر تهران بپاردازد    آموزان دختر پایه در دانش نیازهاي بنیادین روانشناختي و انگیزش دروني
انگیزش تیصیلي کااهش  است که در دختران با نزدیک شدن به سن بلوغ ضروری انتخا  این گروه آن 

 در یادگیري، الزم است تا به این امر توجه بیشتري مبذول گردد نیش انگیزش  کند و با توجه به پیدا مي
 

روش
گیري به کاار رفتاه    ي پنج  ابتدایي شرکت کردند  روش نمونه آموز دختر پایه دانش 382در این پژوهش 

اي  اساتفاده از روش خوشاه  باا  ي این پژوهش کل شهر تهاران اسات و    اي است، زیرا جامعه وشهروش خ
را انتخا  کرد که معرف جامعه باشد  بدین منظور مناطق   اي توان از مناطق مختلف شهر تهران نمونه مي

از  یاک  شاوند  از هار   ي شمال، جنو ، شر ، بر  و مرکز تیسی  ماي  آموزشي شهر تهران به پنج ضوزه
گردد  براي اجراي این پژوهش نیاز  هاي پنج گانه یک منطیه و از هر منطیه یک مدرسه انتخا  مي ضوزه

به مییاسي جهت سنجش انگیزش دروني و نیازهاي بنیادین روانشناختي در کودکان مي باشد  از آنجاکاه  
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-ودکان قابل اجارا نماي  ي ک هاي موجود در این زمینه براي بزرگساالن تهیه شده است، در جامعه مییاس

ي  باشد  لذا در این پژوهش، از مییاس مییق ساخته استفاده شده است  براي ساخت این مییاس مجموعه
میدماتي، میدماتي و نهایي انجام گرفتند که مراضل  ي پیش هایي در سه فاز ساخت نسخه ها و فعالیت اقدام

 انجام آن عبارتند از:
هااي   به الگوي نظري ساخت مییاس: به این منظور مییاسبررسي مباني پژوهشي و دستیابي  -1

؛ 2006ي انگیزش دروني و نیازهاي بنیادین روانشناختي )والکوپولاوس و میشاایلیدو،    موجود در زمینه
 ( مورد بررسي قرار گرفت 2010؛ جانسون و فیني، 2000دسي و رایان، 

 4ها: با توجه به مباني نظاري   نیک از آ ها و نشانگرهاي مربو  به هر استخراج مفاهی ، سازه -2
عامل انگیزش دروني، خودمختاري، شایستگي و ارتبا  به عنوان ساختار عاملي مییاس در نظر گرفته 

 گویه است  16عامل و  4میدماتي مییاس شامل  باشد  ساختار پیش گویه مي 4شد  هر عامل شامل 

 ي پیش میدماتي مییاس؛ تدوین بانک سؤال و نسخه -3
 میدماتي با نظر متخصصان؛ و بازنویسي مییاس پیشتجدیدنظر  -4

ي پانج    آماوزان دختار پایاه    نفري از دانش 20ي میدماتي مییاس در یک گروه  اجراي نسخه -5
 ابتدایي؛

 ي میدماتي؛ میدماتي و ساخت نسخه ي پیش هاي نسخه انجام ا الضای الزم در آیت  -6

ي پانج  ابتادایي    وزان دختر پایهآم نفري دانش 382ي میدماتي مییاس در گروه  اجراي نسخه -7
 شهر تهران؛

 ي میدماتي؛ هاي نسخه هاي روانسنجي آیت  بررسي ویژگي -8

 دستیابي به الگوي عاملي اکتشافي؛ -9

 ي نهایي مییاس  ي میدماتي و دستیابي به نسخه انجام ا الضای الزم در نسخه -10
 

اساتفاده شاد  تیلیال عااملي      یابي به روایي این مییاس از فرآیناد تیلیال عااملي اکتشاافي     براي دست
عامل مي باشد که شامل انگیازش دروناي، خودمختااري،     5نشان داد مییاس مورد نظر داراي  1اکتشافي

باشد   یک گویه روي هیچ یک از عوامل بارگذاري  ها مي کالسي شایستگي، ارتبا  با معل  و ارتبا  با ه 
ها در عامال ماورد نظار داشاتند       ي با دیگر گویهها همبستگي قابل قبول نشده و ضذف گردید و سایر گویه

گردد  روایي میتوایي مییااس   ي این مییاس توسر تیلیل عاملي اکتشافي تمیید مي روایي سازه ،بنابراین

                                                           

1 Explorative factor analysis 



 شش ، سال 3پژوهشي، شماره  -علمي کاربردي روانشناختي،هاي نامه پژوهشفصل

 
 

106 

 

نیز با نظر سه متخصم اضراز گردیده است  جهت سانجش پایاایي مییااس از ضاریت آلفااي کرونباا        
 باشد   مي 706/0ي این مییاس، شود  ضریت آلفاي کرونبا  برا استفاده مي

 

ماتریسعواملشناساییشده-1جدول
 عامل 

 5 4 3 2 1 گویه

1 723/0     
2 715/0     
3 709/0     

4      
6 443/0     
5  530/0    
7  529/0    
8  483/0    
9   619/0   
10   475/0   
11   831/0   
12 303/0  320/0   

13    686/0  

14   347/0 488/0  

15     444/0 
16   359/0  451/0 

 
 

یک از عوامل بارگذاري نشده است و لذا سؤال مناسبي نبوده و  روي هیچ 4ي  با توجه به جدول فو  گویه
 1در نظار گرفتاه شاده باود، باا عامال        2که در مییاس میادماتي در عامال    6ي  باید ضذف گردد  گویه
هااي   قرار بگیرد  همنناین گویاه   1شده و در عامل  4تواند جایگزین سؤال  مي ،ینهمبستگي دارد  بنابرا

در نظر گرفته  ،اند که عاملي که گویه روي آن بار بیشتري دارد روي دو عامل بارگذاري شده 16و  14، 12
 اماا بار   ،یک عامل در نظر گرفته شاده بودناد   16و  15، 14، 13هاي  ي میدماتي گویه شود  در نسخه مي

عامال   16و  15هاي  یک عامل را تشکیل داده و گویه 14و  13اساس تیلیل عاملي انجام شده سؤاالی 
زیارا   ،رساد  دیگري هستند  با مراجعه به مییاس و بررسي سؤاالی گویه این تغییر منطیاي باه نظار ماي    

ي نظار   درباره 16و  15هاي  آموز نسبت به معل  هستند و گویه در ارتبا  با نظر دانش 14و  13هاي  گویه
مییاس نهایي شامل  ،باشند  بنابراین ي متفاوی را مي ، که دو میولهاست ها آموز نسبت به همکالسي دانش
  مییاس است  مییاس نهایي در انتهاي میاله پیوست گردیده است  5گویه و  15

اي آمار تو یفي ه دست آمده از روش ها و اطالعای به به منظور تجزیه و تیلیل داده ،در این پژوهش
بیني متغیار انگیازش دروناي توسار متغیرهااي       و استنباطي استفاده گردیده است  براي نشان دادن پیش
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ي  شود  به این دلیل که در این پاژوهش رابطاه   خودمختاري، شایستگي و ارتبا ، از رگرسیون استفاده مي
گیارد، ناوع رگرسایون     ه قرار ماي اي از متغیرهاي مستیل با یک متغیر وابسته مورد مطالع خطي مجموعه

ي متغیرهاي مساتیل   است  در این نوع رگرسیون، همه 1کار گرفته شده، رگرسیون چندگانه گام به گام به
شوند و در روند میاسبای متغیر مستیلي که تم یري میسوس در ارتبا  باا متغیار وابساته     وارد تیلیل مي
 گردد  به نميشود و وارد میاس از تیلیل ضذف مي ،نداشته باشد

 

هایافته
در پاسخ به این سؤال که آیا نیازهاي بنیادین روانشناختي )خودمختااري، شایساتگي و ارتباا ( انگیازش     

ي  دهناده  شاود  جادول زیار نشاان     کنند، ابتدا همبستگي بین متغیرها سنجیده مي بیني مي دروني را پیش
مختاري، شایساتگي، ارتباا  باا معلا  و     ماتریس همبستگي پیرسون بین متغیرهاي انگیزش دروني، خود

 ها است   ارتبا  با همکالسي

 

ماتریسهمبستگیعوامل-2جدول


 

ي بین  بیني کننده ي پیش شود  در این تیلیل، مرضله به مرضله رابطه سپس رگرسیون گام به گام اجرا مي
بیناي   پایش نیازها و انگیزش دروني سنجیده شده و متغیرهایي که به طور معنااداري انگیازش دروناي را    

عامل خودمختاري، شایستگي، ارتباا  باا    4دهد از بین  نشان مي 2 شوند  جدولد تیلیل ميکنند، وار مي
اناد و   معل  و ارتبا  با همکالسي، دو عامل شایستگي و ارتبا  با معلا  باه ترتیات وارد رگرسایون شاده     

تغییارای  تواناد   در د واریانس شایستگي و ارتبا  با معل  ماي  6/19کند   بیني مي انگیزش دروني را پیش
 کند  با توجه به سط  معناداري، میدار به دست آمده معنادار است   انگیزش دروني را تبیین مي

 
 

                                                           

1 Stepwise Multiple regression 

هاکالسیارتباطباهمارتباطبامعلمشایستگیخودمختاریانگیزشدرونی 

     1 انگیزش دروني

    1 062/0 خودمختاري

   1 -027/0 402/0 شایستگي

  1 355/0 076/0 317/0 ارتبا  با معل 

 1 300/0 337/0 005/0 237/0 ها کالسي ارتبا  با ه 
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رگرسیونچندگانه-3جدول


ضریت  مدل
 (Rهمبستگي )

ضریت تعیین 
(R2) 

ضریت تعیین 
 تعدیل شده

خطاي استاندارد 
 بیني پیش

سط  
 معناداري

1a 402/0 162/0 402/0 898/0 000/0 
2b 443/0 196/0 331/0 880/0 000/0 

 

(aبیني کننده: شایستگي،  : پیشbپیش : ) بیني کننده: شایستگي، ارتبا  با معل 

 

گیریبحثونتیجه
آماوزان دختار    ي بین نیازهاي بنیادین روانشاناختي و انگیازش دروناي در داناش     در پژوهش ضاضر رابطه

بیناي انگیازش دروناي توسار نیازهااي       ي پنج  شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت تا میزان پایش  پایه
ي باین  دهد که ضریت همبساتگ  بنیادین روانشناختي در این جامعه مشخم گردد  نتایج تیلیل نشان مي

ي عدم وجود ارتبا  بین این دو مؤلفاه اسات     دهنده است که نشان 062/0انگیزش دروني و خودمختاري 
هاا   کالساي  و ارتبا  با ه  317/0، ارتبا  با معل   402/0هاي شایستگي  ي انگیزش دروني با مؤلفه رابطه
ي بین نیازها و انگیزش دروني  کننده بیني ي پیش به دست آمده است  براي بررسي معناداري رابطه 237/0

باین باه ترتیات وارد رگرسایون      تیلیل رگرسیون گام به گام انجام شد  در این تیلیال متغیرهااي پایش   
شاوند  در ایان    از رگرسایون ضاذف ماي    ،بیني کنند شوند و در  ورتي که نتوانند متغیر مال  را پیش مي

ن شده و متغیرهاي خودمختااري و ارتباا  باا    پژوهش متغیرهاي شایستگي و ارتبا  با معل  وارد رگرسیو
در د واریانس شایستگي و ارتباا    6/19دهد که  اند  تیلیل رگرسیون نشان ميکالسي ضذف گردیده ه 

 توان مورد بیث قرار داد: ها را مي بیني کند  این یافته تواند تغییرای انگیزش دروني را پیش با معل  مي
تواناد از   بین ماي  عامل خودمختاري و ضذف آن از متغیرهاي پیش خودمختاري: عدم وجود ارتبا  بین

تواند موجت ضذف ایان متغیار شاده باشاد،      چند جهت مورد بیث و بررسي قرار گیرد  اولین عامل که مي
آموزان از اینکه  ي این امر باشد که در میطد ابتدایي دانش دهنده تواند نشان عامل سن است  این یافته مي

کنند زیرا فرآیندهاي شناختي سط  باال مانند  گیري شود، اضساس فشار و میدودیت نمي  شان تصمی براي
ها به تکامل نرسیده اسات  چنانناه ایان موضاوع در      قدری ضل مسئله و کارکردهاي اجرایي هنوز در آن

یطاد  سنین باالتر و در میطد دبیرستان سنجیده شود، نتایج متفاوتي به دست خواهد آمد  براي مثال در م
آموزان خودشان بنابر شناخت دروناي کاه از عالیاق و استعدادهایشاان دارناد،       که دانش  دبیرستان، زماني
اماا زمااني کاه مدرساه باراي تعیاین        ،ها بیشتر خواهد باود  کنند، انگیزش دروني در آن انتخا  رشته مي

نداشاته اسات و    کناد خاودش ضاق انتخاابي     آموز اضساس ماي  کند، دانش گیري مي ها تصمی  ي آن رشته
هااي اجرایاي و شاناختي     یاباد  مهااری   انگیزش دروني او براي تالش و داشتن عملکرد بهینه کاهش مي

ي  رسند  جایگاه این فرآیندهاي سط  بااال در مغاز، ناضیاه    سط  باال در سنین نوجواني به رشد کامل مي
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کنناد و   ني به طور کامل رشد ميي نوجواپیشاني تا اواخر دوره ي مغزي پیشها پیشاني است  سیست  پیش
در میایسه با سایر نواضي مغزي مسیر عمومي و نهایي براي مدیریت اطالعای و رفتار هساتند )داوسان و   

ي  بیناي کنناده   تواند باعث ضذف متغیر خودمختاري از متغیرهاي پیش (  عامل دیگري که مي1393گویر، 
گیري و  اي که کودکان از ابتدا تصمی  ه در جامعهانگیزش دروني شده باشد، عامل فرهنگ است  زماني ک

کنند و بزرگساالن همواره در مساائل مختلاف مانناد خریادهاي جزئاي،       مهاری ضل مسئله را تمرین نمي
کنند، کودکاان   گیري مي انتخا  نوع تفری  آخر هفته، انتخا  لباس مناست و بیره براي کودکان تصمی 

زمااني کاه    ،دانند  بناابراین  کرده و ضق انتخا  را براي بزرگساالن مي الزام از جانت بزرگساالن را دروني
 ،پذیرند  عالوه بر ایان  کنند و آن انتخا  را مي شود اضساس فشار و جبر نمي گیري مي ها تصمی  براي آن

تواند متفاوی باشد  در یاک پاژوهش کاه     هاي مختلف، مي هاي ارضاي نیاز خودمختاري در فرهنگ شیوه
هایي که از طریق آن   (  وری گرفت، به شیوه2000، به نیل از دسي و رایان، 1999) 2و لپر 1رتوسر آینگ

شاود، پرداختاه شاد  ایان پژوهشاگران انگیازش دروناي را در         هاي متفاوی ارضاا ماي   نیازها در فرهنگ
ه را ( انتخاا  اعضااي گارو   2 ،زنناد  ( به  وری فردي دست به انتخا  مي1 :ها که ها و آسیایي آمریکایي
پذیرفتناد، آزمودناد     ي دیگران بیرقابل اعتماد را ماي  هاي تیمیل شده به وسیله ( انتخا 3و  ،اند پذیرفته

ي  هااي تیمیال شاده باه وسایله      نتایج نشان داد که اوالً در هر دو گروه آسیایي و آمریکایي که انتخاا  
ي  امار دقییااً باه وسایله نظریاه     ترین سط  قرار داشت که ایان   انگیزش دروني در پایین ،دیگران داشتند

شاود،   در بین گروه آمریکایي که بر فردگرایي تمکید ماي  ،شود  عالوه بر این بیني مي گري پیش خودتعیین
ي  هاي گروه در رتبه شود و پذیرش انتخا  هاي فردي منجر به باالترین سط  انگیزش دروني مي انتخا 

ي بیاان خودمختااري از یاک فرهناگ باه       شوند کاه شایوه   يطور تفسیر م ها این دوم قرار دارد  این یافته
کنناد کاه    فرهنگ دیگر متفاوی است  در فرهنگ آمریکا، افراد هنگامي اضساس اراده و خودمختاري ماي 

هاي آسایاي شارقي هنگاامي اضسااس اراده و خودمختااري       خوشان تصمی  بگیرند اما در برخي فرهنگ
ه و به کار بگیرند  در هر دو نوع فرهنگ خودمختاري نسبت هاي گروهي را دروني کرد کنند که ارزش مي

به کنترل براي انگیزش و بهزیستي روانشناختي ضیاتي است، اما شکل خودمختاري مطابق با آننه از نظر 
هاي کاري و  هاي فرهنگي مثل خانواده، گروه ها و زیرگروه کند  فرهنگ فر  مي ،فرهنگي با اهمیت است

خود را ارضاا    رواني  توانند نیازهاي اساسي کنند که افراد مي هایي را فراه  مي فعالیت ها و ها، ارزش انجمن
ها و اهاداف باه    کنند، اضساس اراده و انتخا  کنند و ارتبا  با دیگران را تجربه کنند  ضال اگر این ارزش
رزا باشد تاا اینکاه   خوبي انسجام نیابند، به عنوان مثال بافت فرهنگي با یک گروه به  وری آشفته و فشا

رود بهزیساتي روانشاناختي یاک فارد تاممین نشاود،        هاي بهینه را فراه  و ضمایت کند، انتظار مي چالش

                                                           

1 Iyengar 
2 Lepper 
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هاي مختلف تفاوی وجود دارد،  یابند در فرهنگ هایي که انسجام مي ها و فعالیت بنابراین اگرچه بین ارزش
ها در  چون آن ،ها قابلیت انسجام یافتن ندارند گوید برخي از ارزش دیالکتیکي مي -ي ارگانیسمي اما نظریه

 ( 2000تضاد با نیازهاي اساسي و فرآیند انسجام یافتگي خود هستند )دسي و رایان، 
بیني انگیزش دروني  دهد شایستگي عامل معتبري براي پیش شایستگي: نتایج به دست آمده نشان مي

کند به اضتمال باال انگیزش دروني وي نیز قوي آموزي اضساس شایستگي  است  به این معنا که اگر دانش
ي فطري و انگیازش   کند که در درسي توانمند است، عالقه آموزي اضساس مي که دانش خواهد بود  زماني

کناد، زیارا اضسااس توانمنادي و      ي بیشتر در آن درس افزایش پیادا ماي   دروني او براي تمرین و مطالعه
تواناد موجات شاود     اضساس شایستگي مي ،گذارد  بنابراین ثبت ميي او تم یر م شایستگي روي خودپنداره

آموز اضساس بهتري نسبت به خودش داشته باشد و براي اینکه ایان اضسااس خاو  بیشاتر شاود،       دانش
( مؤیاد  2011ي وناگ و همکااران )   کند  نتایج مطالعه ي بیشتري براي تالش در آن درس پیدا مي انگیزه

گاذارد    آموزان تم یر مي از طریق تالش بیشتر بر عملکرد تیصیلي دانش این است که انگیزش خودمختار
آموزمیور  هاي ساختاري دانش اي در مدارس اجرا شد که یکي از مدل ي کار پروژه در سنگاپور یک برنامه

گري مورد بررساي قارار گرفات      ي خودتعیین است و فرآیندهاي انگیزشي در این پروژه با توجه به نظریه
ماهه نشان داد مهاری یادگرفته شده در طاي   6هاي  آموز در این پروژه شرکت کردند  پیگیري شدان 435

این برنامه که همبستگي باالیي با ارضاي نیازهاي بنیادین داشت، ماندگاري بااالیي در درازمادی داشاته    
 است 

بخش ارتبا  با معل  تواند به دو  نشان داد که عامل ارتبا  مي 4ارتبا : نتایج تیلیل عاملي در فصل 
ها تیسی  شود  بر اساس تیلیل رگرسیون گام به گاام، ارتباا  باا معلا  انگیازش       کالسي و ارتبا  با ه 
ي معناداري با انگیزش دروني ندارد  علت این  ها رابطه کالسي اما ارتبا  با ه  ،کند بیني مي دروني را پیش

شود و  انگیزش دروني در یک درس سنجیده مي ،ی دیگري مورد بررسي باشد  به عبار1 تواند زمینه امر مي
ارتبا  انساني مورد نظر، باید با آن درس مرتبر باشد  چناننه انگیزش دروني در روابر اجتماعي موضاوع  

ها واجد اهمیات باود  اماا در     کالسي مورد مطالعه بود، کیفیت روابر اجتماعي دانش آموز با دوستان و ه 
آموزان در درس ریاضي مورد بررساي قارار گرفتاه اسات، بناابراین       وني دانشپژوهش ضاضر، انگیزش در
هاا   کالساي  آموز و معل  واجد اهمیت باشد و ارتبا  با ه  ي ارتبا ، ارتبا  دانش منطیي است که در مؤلفه

 نیشي در انگیزش دروني درس ریاضي نداشته باشد  
سو است  آناان باه بررساي ایان پرساش       ه ها  ( با این یافته2013نتایج پژوهش گواي و همکاران )

گذارد؟ در ایان مطالعاه    گر بر انگیزش و شایستگي تم یر مي هاي ضمایت پرداختند که آیا تعداد بیشتر رابطه

                                                           

1 Context  
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گار داشاتند،    ي ضمایات  گر داشتند با افرادي که چناد رابطاه   ي ضمایت ي افرادي که یک رابطه به میایسه
آموزان دبیرستاني به سه گروه تیسای  شادند؛ گاروه     نفر از دانش 1406پرداخته شده است  به این منظور 

ها در رابطه با مادر، پادر و معلا  پاایین باود  در گاروه دوم       آموزاني بودند که ادرا  ضمایت آن اول دانش
هاا در   ها در رابطه با پدر پایین بود، اماا ادرا  ضمایات آن   آموزاني قرار داشتند که ادرا  ضمایت آن دانش
ها در رابطه  آموزاني بود که ادرا  ضمایت آن ه با مادر و معل  متوسر بود، گروه سوم ه  شامل دانشرابط

ها در  آموزان گروه دوم که ادرا  خودمختاري آن با پدر، مادر و معل  متوسر بود  نتایج نشان داد که دانش
شاده   ش دروني و انگیازش کنتارل  هاي انگیز آموزان گروه سوم در مییاس رابطه با پدر پایین بود، با دانش

 (  2013برابر بودند، اما گروه سوم در عملکرد تیصیلي نتایج بهتري کست کردند )گواي و همکاران، 
 

 پیشنهادات

 پیشنهاداتکاربردی

کناد آگااهي    گذاران سازمان آموزش و پرورش پیشانهاد ماي   این پژوهش به دست اندرکاران و سیاست -
گري و کاربرد آن در بافت آموزشي در برناماه   خصوص نظریه خودتعیین بخشي به مدیران و معلمان در

 خود قرار دهند  

آماوزان در   گري را باراي افازایش انگیازش دروناي داناش      شود نظریه خودتعیین به معلمان پیشنهاد مي -
 مدارس و افزایش عملکرد مطلو  تیصیلي به کار ببندند  

پیشنهاداتپژوهشی
ي شامال و جناو     منااطق ضاوزه   ج پژوهش، بین مناطق مختلف به خصوصاز آنجا که بر اساس نتای -

تهران از نظر میزان ارضاي نیازهاي بنیادین روانشناختي و انگیزش دروني تفااوی وجاود دارد، تو ایه    
 پرداخته شود   مناطق مختلف مدارس انگیزش دروني درشود به بررسي عوامل تم یرگذار بر میزان  مي

زار استفاده شده در این پژوهش یک مییاس خودگزارشي است، در سن ابتدایي براي با توجه به اینکه اب -
ي  کننده گویي به این مییاس دشوار است و ممکن است به طور کامل منعکس آموزان پاسخ برخي دانش

 هاي تیییق کیفي استفاده شود  هاي بعدي از شیوه شود در پژوهش دیدگاه آنان نباشد  تو یه مي

شود در سط  مادارس پسارانه نیاز     ایسه و اطمینان از قابل تعمی  بودن نتایج، پیشنهاد ميبه منظور می -
 این پژوهش انجام گردد 
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