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Abstract
Academic engagement is one of the most important
success factors in academic achievement which has
been emphasized by the bulk of research findings in the
recent decade. Therefore, this study aims to explain the
impact of basic psychological needs on the academic
engagement of students with academic self-efficacy
acting as the mediating factor. The method of research
is descriptive-correlational and the data have been
analyzed using structural equation modelling. The
sample population consists of all the ninth-grade
students at Mashhad (Iran) which are a total of 34688
students. However, 700 students were selected by the
cluster random sampling technique with proper
assignment. In order to collect the necessary data, Deci
et al., (2000) basic needs psychological questionnaire
(α=0.82), Middleton and Midgley’s (1997) acadmic
self-efficacy questionnaire (α=0.81), and Rio and
Tseng’s (2011) academic engagement questionnaire
(α=0.91) were used. The content and construct validity
of the questionnaires were also investigated and
confirmed. The results of data analysis indicated that
the proposed model is in a good fit with the research
data. The direct influence of basic psychological needs
on academic self-efficacy and academic engagement
was confirmed. Also, the findings indicated the direct
impact of self-efficacy on academic engagement.
Finally, the indirect effect of basic psychological needs
on academic engagement through academic selfefficacy was also confirmed.
Keywords: basic psychological needs, academic selfefficacy, academic engagement, structural equation
modeling

 از جمله مهمترین عوامل موفقیت در پیشرفت،درگیري تحصیلي
تحصیلي است که در یافتههاي پژوهشي دهه اخیر مورد تأکید فراوان
 پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش نیازهاي، از اینرو.قرار گرفته است
اساسي روانشناختي بر درگیري تحصیلي دانشآموزان با میانجيگري
- توصیفي، روش پژوهش حاضر.خودکارآمدي تحصیلي انجام شده است
.همبستگي و روش تحلیل از نوع مدلیابي معادالت ساختاري بوده است
جامعه پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پایه نهم شهر مشهد به تعداد
 نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي طبقاتي با39633
 براي جمعآوري دادهها. نفر از آنان انتخاب شدند077 ،انتساب متناسب
) با5777( از پرسشنامه نیازهاي اساسي روانشناختي دسي و همکارن
 پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلي میدلتون و میگلي،)α=7/35( پایایي
) و پرسشنامه درگیري تحصیلي ریو وα=7/31( ) با پایایي1220(
) استفاده شد که روایي محتوا و سازهα=7/21( ) با پایایي5711( تسنگ
 نتایج تحلیل دادههاي این پژوهش نشان.آنها نیز بررسي و تأیید شد
 تأثیر.داد که مدل پیشنهادي با دادههاي پژوهش برازش مناسبي دارد
مستقیم نیازهاي اساسي روانشناختي بر خودکارآمدي تحصیلي و
 اثر مستقیم خودکارآمدي بر درگیري.درگیري تحصیلي تأیید شد
 همچنین اثر غیرمستقیم نیازهاي اساسي.تحصیلي نیز تأیید گردید
روانشناختي بر درگیري تحصیلي از طریق خودکارآمدي تحصیلي تأیید
.گردید
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مقدمه

همواره این انتظار از دانش آموزان وجود دارد کـه از پیشـرفت تحصـیلي بـاالیي برخـوردار باشـند .ایـن
موضوع براي نظامهاي مختلف آموزشي تا جایي حائز اهمیت است که میزان پیشرفت تحصیلي بهعنوان
یك نشانگر مهم براي ارزیابي نظامهاي آموزشي و موفقیت در فعالیتهـاي علمـي مـورد توجـه اسـت.
پرواضح است که تحقق این امر جز با درگیري همه جانبه دانشآموزان در تکالیف درسي میسـر نخواهـد
شد .در همین راستا ،یکي از مفاهیمي که مورد توجه روانشناسان و محققان تعلـیم و تربیـت قـرار گرفتـه
است ،مفهوم درگیري تحصیلي 1است .مفهوم درگیري تحصیلي بخشي از مدل گستردهتر انگیزش انسان5
است که طي چند دهه گذشته بسط و توسـعه یافتـه اسـت (دسـي 3و ریـان5777 ،9؛ نقـل از حجـازي و
همکاران .)1323 ،مفهوم درگیري تحصیلي بیانگر ورود فعال یك فرد در یك تکلیف یا فعالیت است (ریو،
جان ،کارل ،جین و بارچ .)5779 ،در محیط مدرسه درگیري تحصیلي 2داراي اهمیت بسـیار زیـادي اسـت
چرا که بهعنوان عملکردي محسوب ميشود که مسیر رفتار را از طریق فرایندهاي انگیزشي دانشآموزان
نسبت به یادگیريهاي بعدي و توسعه آنها مشخص ميکند (ولبرن .)1221 ،هر چه دانشآموزان بیشـتر
درگیر مسائل تحصیلي و تکالیف شـوند ،بیشـتر ميتـوان بـه موفقیـت علمـي آنـان امیـدوار بـود .وقتـي
دانشآموزان در انجام تکالیف مدرسه درگیر باشند ،به دنبال آن عملکـرد تحصـیلي بهتـري نیـز خواهنـد
داشت (ریو .)5715 ،درگیري تحصیلي بنیان و زیربناي انگیزش براي پیشـرفت تحصـیلي اسـت (کانـل،
اسپنسر و آبر1229 ،؛ کانل و همکاران1222 ،؛ اسکینر و همکاران1227 ،؛ تاکر 6و همکاران5775 ،؛ نقـل
از عابدیني .)1336 ،در واقع ميتوان درگیـري تحصـیلي را نـوعي سـرمایهگذاري روانشـناختي و تـ ش
مستقیم براي یادگیري ،فهمیدن و تسلط در دانش ،مهارتها و هنرهایي دانست که فعالیتهاي تحصیلي
براي ارتقاي آنها صورت ميگیرد .بهعبارت دیگر ،درگیري تحصیلي کیفیت ت شي است که دانشآموزان
صرف فعالیتهاي هدفمند آموزشي ميکنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلـوبتر دسـت یابنـد (لیـنن
برینك و پنتریچ .)5773،درگیري تحصیلي سازهاي کلي و دربرگیرنده ابعـاد درگیـري رفتـاري ،0درگیـري
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هیجاني ،1درگیري شناختي 5و درگیري عاملیت3است (ریـو و تسـنگ .)5711 ،درگیـري رفتـاري شـامل
رفتارهاي قابل مشاهده دانشآموزان در برخورد با تکالیف ،توجـه بـه تکلیـف ،تـ ش ،پشـتکار و فقـدان
مشک ت رفتاري ميباشد (فردریکز و دیگران 5772؛ ریو و تسنگ .)5711 ،درگیري هیجاني یـا عـاطفي
شامل حضور و ع قه و شور و شوق ،نبود خشم و اضـطراب و خسـتگي ميباشـد (کانـل1227 ،؛ ریـو و
تسنگ .)5711،درگیري شناختي شامل توجه به تکلیف ،راهبردهاي یادگیري و شـناختي ،سـطو بـاالي
خودتنظیمي فعال ،تسلط و تبحر در تکلیـف و تـرجیح تکـالیف چـالشانگیز اسـت (کانـل1227 ،؛ ریـو و
تسنگ ،)5711،و درگیري عاملیت شامل ارائه درون داد ،ارائه عملکرد ،پرسیدن سؤال ،ارائه یك هـدف و
یا پیگیري موضوع ،درخواست منابع و فرصتهاي یادگیري ،یا درخواست کمكهـایي نظیـر مدلسـازي،
تدریس خصوصي ،بازخورد ،دانـش پسزمینـه و یـا یـك م ـال عینـي از مفهـوم انتزاعـي اسـت (ریـو و
تسنگ.)5711،
از جمله عوامل مؤثر بر درگیري تحصیلي دانش آموزان عوامل شناختي و انگیزشي است .یکي از پر
استنادترین نظریات شناختي در حیطه انگیزش ،نظریه خودتعیینگري است .اساس نظریه
خودتعیینگري 9را نیازهاي اساسي روانشناختي تشکیل ميدهند که به عنوان انرژي الزم براي کمك به
درگیري فعال با محیط ،پرورش مهارتها و رشد سالم در نظر گرفته ميشوند (دسي و رایان.)5711،
طبق نظریه خودتعیینگري انسانها یا به خاطر انگیزش دروني و یا انگیزش بیروني برانگیخته ميشوند.
مطالعه فرایندهاي انگیزشي به صورت تجربي در طول دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است (مورفي و
الکساندر .)5777 ،بر اساس نظریه خودتعیینگري ،انسانها از سه نیاز اساسي روانشناختي شامل
خودمختاري ،شایستگي و ارتباط برخوردارند که ارضاي آنها به انگیزش دروني ميانجامد (دسي و
رایان .)5777،خودمختاري ،شایستگي و ارتباط (دسي و رایان  .)5777،نیاز به خودمختاري به معناي نیاز
فرد به خودهدایتي ،خودسازماندهي تجارب و رفتارها و درگیرشدن با فعالیتهاي شخصي و همچنین نیاز
فرد به حق انتخاب و خودآغازگري در انجام تکالیف است (الگاردیا و پاتریك 5773 ،؛ نمیك و رایان،
 .)5772نیاز به شایستگي به معني نیاز به تاثیرگذار بودن در تعاملها و ارتباط با محیط است که بیانگر
تمایل به استفاده از استعدادها و مهارتها ،دنبال کردن راهحلهاي بهینه و تسلط بر آنها ميباشد
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(جانستون و فیني .)5717،در واقع نیاز به احساس شایستگي در باور فرد به توانمندي خود در مواجهه با
مسئلهاي خاص متبلور ميشود (رایان و همکاران ،)5773،و نیاز به ارتباط به معناي احساس اطمینان از
ارتباط با دیگران و تجربه خود به عنوان فردي شایسته و سزاوار عشق و احترام ميباشد (الگاردیا و
پاتریك5773 ،؛ نقل از خباز و همکاران .)1329 ،مدرسه ميتواند این نیازها را ارضا کرده و یا موجب
سرکوب آنها شود (دسي و ونستینکیست 5779 ،؛ براون و رایان 5776 ،؛ دسي و رایان5773 ،؛ نقل از
اوچاني و همکاران .)1329 ،چنانچه نیازهاي اساسي روانشناختي تا حدودي بهطور مداوم ارضاء شوند،
افراد بهطور مؤثر رشد و عمل کرده و بهخوبي تجربه خواهند نمود؛ اما اگر تا اندازهاي از ارضاء این نیازها
جلوگیري شود ،به احتمال بیشتري اشخاص شاهد ناهنجاري و عدم عملکرد بهینه خواهند بود (دسي و
رایان .)1226 ،با توجه به موارد فوق یکي از متغیرهاي مهمي که نقش مؤثري بر درگیري تحصیلي
دانشآموزان دارد ،نیازهاي اساسي روانشناختي است ،بهگونهاي که اگر نیازهاي اساسي روانشناختي
دانشآموزان برآورده شود ،درگیري آنها افزایش ميیابد (اسکینر و همکاران.)5773 ،
خودکارآمدي نیز یکي از مفاهیم مهم نظریه شناختي اجتماعي است که در سالهاي اخیر به عنوان
متغیري که تأثیر مستقیمي بر توانایي یادگیري افراد دارد مورد توجه قرار گرفته است .این نظریه به عنوان
یکي از نظریههاي برجسته در مورد یادگیري انسان شناخته شده است (اورمرد ،5773 ،1به نقل از لیو و
کویراال .) 5772 ،از نظر بندورا ،عواطف ،تفکر و رفتار فرد در هر موقعیت به احساس توانایي فرد وابسته
است .درك فرد از کارآمدي خود ،نه تنها بر الگوي شناختي بلکه بر انگیزش و برانگیختگي هیجاني او نیز
تأثیر ميگذارد (کدیور .)1333 ،مفهوم خودکارآمدي بر این فرض استوار است که نگرش افراد در مورد
خودشان آنها را به منظور انجام کارها به طوري که موانع رسیدن به اهدافشان را از سر راه بردارند ،هدایت
ميکند (پاجارس .)5775 ،بندورا ( )1220در توضیح خودکارآمدي بیان ميکند که خودکارآمدي به
باورهاي فرد در مورد توانایيها ،ظرفیت استعدادها براي یادگیري و عملکرد در موقعیتهاي مختلف
اشاره دارد که از این طریق بر عملکرد نیز اعمال کنترل ميکند .اگر فرد در موقعیتهاي تحصیلي
توانایيها و قابلیتهاي خود را محك زده و به آنها در رسیدن به اهداف ،باور داشته باشد ،به آن
خودکارآمدي تحصیلي ميگویند.
تحقیقات انجام گرفته نشان مي دهد بین سه سازه مهم روانشناختي یعني نیازهاي اساسي
روانشناختي و خودکارآمدي و درگیري تحصیلي ارتباط و همبستگي باالیي وجود دارد .اخیراً برخي
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پژوهشها رابطه میان نیازهاي اساسي روانشناختي با خودکارآمدي تحصیلي را مورد بررسي قرار دادهاند.
بهعنوان م ال فرر و اسکینر ( )5773و ریو ( )5776گزارش دادند که نیازهاي روانشناختي خودمختاري و
شایستگي اثر مستقیم م بت و معنادار بر خودکارآمدي دارند .نتایج پژوهش حجازي و همکاران ()1321
تایید ميکند که نیازهاي اساسي خومختاري و شایستگي اثر مستقیم ،م بت و معناداري بر خودکارآمدي
دانشآموزان دارند ،اما اثر ارتباط بر خودکارآمدي دانشآموزان معنادار نبود .دیسس و دنیلسن و سمدل
( ،)5715نشان دادند که نیازهاي اساسي پیشبینيکننده خودکارآمدي ميباشند .حجم گستردهاي از
بررسيهاي مربوط به روابط میان خودکارآمدي تحصیلي و درگیري تحصیلي نشان ميدهند ،افرادي که
از خودکارآمدي باالیي برخودارند ،عملکرد تحصیلي بهتر (انگ و اسکالویك  ،)5773،انگیزه تحصیلي و
پیشرفت بیشتري نیز خواهند داشت و به احتمال بسیار زیاد ،توانایي غلبه بر چالشهاي تحصیلي را نیز
خواهند داشت (بندورا1220 ،؛ زیمرمن .)5777،لینن برنیك و پینتریچ ( )5773چارچوبي براي مفهومسازي
خودکارآمدي ،درگیري تحصیلي و یادگیري ارائه کردهاند که به درك بهتر و منسجمتر درگیري تحصیلي
و مؤلفههاي مختلف آن کمك ميکند .پژوهشهایي نیز به بررسي رابطه متغیر نیازهاي اساسي
روانشناختي و درگیري تحصیلي پرداختهاند .حجازي و همکاران ( ،)1323ویگفیلد و همکاران ( ،)5776ون
ریزین و همکاران ( )5770و فرر و اسکینر ( )5773نشان دادند که بین مؤلفههاي نیازهاي اساسي
روانشناختي و درگیري تحصیلي رابطه م بت و معناداري وجود دارد .بازنگري در پیشینه درگیري تحصیلي
نشان ميدهد که کمتر سه متغیر (نیازهاي اساسي روانشناختي ،درگیري تحصیلي و خودکارآمدي تحصیلي)
در یك مطالعه ،با هم مورد توجه قرار گرفتهاند .بر همین اساس ،هدف مطالعه حاضر بررسي نقش
میانجيگري خودکارآمدي تحصیلي ،بین نیازهاي اساسي روانشناختي و درگیري تحصیلي است.
مدل مفهومی پژوهش
درگیري تحصیلي نشانگر مشارکت فعال دانشآموزان در فعالیتهاي تحصیلي و اجتماعي است (حجازي و
همکاران .)1323 ،بر اساس الگوي نظام خویشتن و نظریه خودتعیینگري ،نیازهاي اساسي روانشناختي بر
درگیري تحصیلي موثر هستند .یکي از متغیرهاي موثر بر درگیري تحصیلي ،خودکارآمدي تحصیلي است که
چارچوب ارائه شده توسط لینن برینك و پینتریچ ( ،)5773نشاندهنده این رابطه ميباشد .در الگوي ارائه شده
در این مطالعه ،نیازهاي اساسي روانشناختي که داراي مولفههاي خودمختاري ،شایستگي و ارتباط ميباشد ،از
طریق خودکارآمدي تحصیلي ،با درگیري تحصیلي ارتباط دارند .تاکید الگوي ارائه شده ،بر نقش میانجيگري
خودکارآمدي تحصیلي است .به عبارت دیگر ،اگر دانشآموزان خودکارآمدي باالیي نداشته باشند ،دانشآموزان
بهطور کامل در فعالیتهاي مدرسه درگیر نميشوند.
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شکل .1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومي در شکل  ،1فرضیههاي زیر صورتبندي شده و مورد آزمون قرار گرفته است:
فرضیه اول :نیازهاي اساسي روانشناختي به طور مستقیم با درگیري تحصیلي دانشآموزان رابطه معنادار دارد.
فرضیه دوم :خودکارآمدي تحصیلي دانش آموزان ،با درگیري تحصیلي آنها رابطه مستقیم و معنادار دارد.
فرضیه سوم :نیازهاي اساسي روانشناختي ،با خودکارآمدي تحصیلي دانش آموزان ،بهطور مستقیم رابطه معنادار
دارد.
فرضیه چهارم :خودکارآمدي تحصیلي بین نیازهاي اساسي روانشناختي و درگیري تحصیلي نقش میانجي دارد.

روش
مطالعه حاضر از نوع طر هاي همبستگي است و هدف آن بررسي روابط ممکن بین متغیرها ،بـر اسـاس
مدلیابي معادالت ساختاري است .جامعة آماري پژوهش را کلیه دانش آموزان دختـر و پسـر پایـه نهـم شـهر
مشهد تشکیل ميدهد .که با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي با انتساب متناسب 077 ،نفـر از
آنان انتخاب شدند .دادههاي پژوهش به وسیله پرسشنامه به شر زیر جمعآوري شده است:
الف) نیازهاي اساسي روانشناختي :به منظور اندازهگیري این متغیر از مقیاس نیازهاي اساسي روانشناختي
دسي و همکارن ( )5777استفاده گردید .این مقیاس داراي سه مؤلفه خودمختاري ،شایستگي و ارتباط ميباشد.
ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه ( )α=7/35بهدست آمد .همچنین ضریب آلفاي خودمختاري (،)7/63
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شایستگي ( )7/69و ارتباط ( )7/07بهدست آمده است .جهت بررسي روایي این پرسشنامه ع وه بر تحلیل
محتوا ،از تحلیل عاملي تاییدي استفاده شد .بررسي شاخصهاي برازش (،)GFI=7/20( ،)χ2/df=5/23
( ،) AGFI=7/26( ،)RMSEA=7/79تحلیل عاملي را مورد تایید قرار داد .لذا ميتوان گفت این پرسشنامه
از روایي سازه برخوردار بوده است.
ب) خودکارآمدي تحصیلي :جهت سنجش خودکارآمدي تحصیلي از مقیاس خودکارآمدي میدلتون و
میگلي ( )1220استفاده شده است .این مقیاس شامل عباراتي است که احساسات و باورهاي دانشآموز را در
خصوص توانایيهایش ميسنجد .بهعنوان م ال ،عبارت "من مطمئنم ميتوانم به مفاهیمي که در سر ک س
علوم ارائه ميشود تسلط یابم" یکي از گویههاي این مقیاس است .این پرسشنامه توسط میدلتون و میگلي
( )1220در چهار گویه تنظیم شده است که دانشآموز میزان موافقت خود را با گزینههاي آن در مقیاس 9
درجهاي لیکرت (کام مخالفم ،مخالفم ،موافقم ،کام موافقم) اع م ميکند .جهت این سؤاالت در پرسشنامه
م بت است .همچنین با توجه به تعداد سؤاالت این مقیاس ( 9سؤال) و  9درجهاي بودن پاسخها نمره  9معرف
حداقل و نمره  16معرف حداک ر خودکارآمدي دانش آموز ميباشد .ضریب قابلیت اعتماد مقیاس خودکارآمدي
در مطالعه میدلتن و میگلي ( ،)1220با استفاده از روش ضریب آلفاي کرانباخ  7/32و در مطالعه محسنپور،
حجازي و کیامنش ( 7/02 )1332گزارش شده است و در مطالعه حاضر این مقدار  7/31بهدست آمد .جهت
بررسي روایي این پرسشنامه ع وه بر روایي محتوا ،از تحلیل عاملي تاییدي استفاده شد .بررسي شاخصهاي
برازش ( ،) AGFI=7/20( ،)RMSEA=7/732( ،)GFI=7/23( ،)χ2/df=1/07تحلیل عاملي را مورد تایید
قرار داد .لذا ميتوان گفت این پرسشنامه از روایي سازه برخوردار بوده است.
ج) درگیري تحصیلي :جهت سنجش این متغیر ،از مقیاس درگیري تحصیلي ریو و تسنگ ( )5711استفاده
شد .این مقیاس داراي چهار مؤلفه درگیري عاملیت ،درگیري رفتاري ،درگیري عاطفي و درگیري شناختي است.
ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه درگیري تحصیلي ( )α=7/21بهدست آمد .همچنین ضریب آلفاي کرونباخ
براي خردهمقیاسهاي درگیري عاملیت ( ،)7/33درگیري رفتاري ( ،)7/32درگیري عاطفي ( )7/62و براي
درگیري شناختي ،که متشکل از شناختي و فراشناختي است ( )7/33بدست آمده است .جهت بررسي روایي این
پرسشنامه ع وه بر تحلیل محتوا ،از تحلیل عاملي تاییدي استفاده شد .بررسي شاخصهاي برازش
( ،) AGFI=7/20( ،)RMSEA=7/795( ،)GFI=7/20( ،)χ2/df=1/01تحلیل عاملي را مورد تایید قرار
داد .لذا ميتوان گفت این پرسشنامه نیز از روایي سازه برخوردار بوده است.
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یافتهها
براي بررسي رابطه علّي میان متغیرهاي پژوهش از روش الگویابي معادالت ساختاري و نرمافزار لیزرل
استفاده شد .زیرا با استفاده از این روش ميتوان فرضیههاي طر شده درباره روابط علّي بین متغیرهاي
موجود در مدل را آزمود .از آنجا که ،کاربرد روش معادالت ساختاري نیازمند فراهم بودن مفروضههایي
است ،که در ابتدا مفروضههاي مدل معادالت ساختاري مورد بررسي قرار گرفتند و پس از اطمینان به
برقراري مفروضههاي این روش ،مدل پژوهش آزمون شد .همبستگي متغیرهاي مورد بررسي در جدول 1
نشان داده شده است.
جدول  -1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

2

1
2

خودمختاري
شایستگي

3
4
5

ارتباط

1
**7/26
*7/22

متغیرها

1
**7/25

عاملیت
رفتاري
عاطفي
شناختي

*7/35
**7/32

**7/32
**7/93

**7/32
**7/30

**7/93
**7/93

3

4

1
**7/59
**7/39

1
**7/93

**7/35
**7/31

**7/23
**7/27

 8خودکارآمدی **7/37** 7/96** 7/32
** معني داري سطح  * /71معني داري سطح 7/72

**7/33

6
7

5

6

7

1
**7/63
**7/69

1
**7/65

1

**7/29

**7/29

**7/20

8

1

الزمه استفاده از رویکرد معادالت ساختاري برقـرار بـودن همبسـتگي معنـادار بـین متغیرهـاي پـژوهش
ميباشد .با توجه به جدول  1ماتریس همبستگي ،بین متغیرها همبستگي معناداري وجـود داشـت .بـراي
بررسي مفروضه عدم وجود دادههاي پرت بر اسـاس نظـر ک یـن ( ،)5772در مـواردي کـه قـدر مطلـق
نمرههاي استاندارد دادهها از  3بیشتر باشد ،ميتوان آن را داده پرت محسوب کرد .با تبدیل نمرات خـام
به نمرات استاندارد  Zمشخص شد که هیچکدام از نمرات از قدر مطلق  3بزرگتر نبـود .بـر ایـن اسـاس،
هیچیك از دادهها از تحلیل حذف نشد .همچنین قبل از آزمون مدل ،مفروضههاي همخطي بودن متغیرها
و استق ل خطاها مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که شاخص تحمـل (تـولرانس) 1بـراي متغیـر
پیشبین بزرگتر از ( 7/1نیازهاي اساسي روانشناختي برابر با  ،)7/05شاخص تورش واریانس 5کـوچکتر از
( 17نیازهاي اساسي روانشناختي برابر با  ،)1/30همچنین مقدار شاخص دوربین واتسـون کـه بـه منظـور

Tolerance
VIF
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بررسي مفروضه استق ل خطا اجرا شد ،برابر  1/26بود .زماني که شاخص تحمل بزرگتر از  ،7/17شاخص
تورش واریانس ،کوچکتر از  17و مقدار آزمون دوربین واتسون کوچکتر از  9باشد ،ميتـوان گفـت کـه از
مفروضههاي رگرسیون تخطي صورت نگرفته است .بنابراین ،با توجه بـه شـاخصهـاي بهدسـت آمـده،
ميتوان نتیجه گرفت که شرایط انجام آزمـون رعایـت شـده اسـت .بنـابراین ،ميتـوانیم جهـت تحلیـل
یافتههاي پژوهش از مدل معادالت ساختاري استفاده کنیم .پس از حذف خطاهـاي کوواریـانس ،بررسـي
شاخصهاي برازندگي مانند نسبت مجذور کاي به درجه آزادي ) ،)χ2/dfشاخص نیکویي بـرازش (،)GFI
شاخص برازندگي تطبیقي ( ،)CFIجذر میانگین مجذورات خطاي تقریب ( (RMSEAو شـاخص تعـدیل
شده نیکویي برازندگي ( )AGFIنشان ميدهند که مدل از برازش نسبتاً خوبي با دادههـا برخـوردار اسـت
(جدول  5و نمودار .)1
جدول -2شاخصهای برازش مدل نیازهای اساسی روانشناختی ،درگیری و خودکارآمدی تحصیلی
شاخص برازندگی

χ2/df

CFI

AGFI

GFI

RMSEA

مقدار محاسبه شده

1- 5
1/27

>0.9
7/22

>0.9
7/20

>0.9
7/23

<0.08
7/736

دامنه پذیرش

نمودار  .1مدلیابی معادالت ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی ،درگیری و خودکارآمدی تحصیلی
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در این پژوهش بررسي همزمان فرضیهها در قالب مدل اولیه صورت گرفته است .براي ارزیابي مدل فرضي
پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش بیشینة احتمال ،پارامترهایي شامل ضرایب اثر مستقیم ،ضرایب اثر غیر مستقیم
و ضرایب اثر کلي برآورد شده است که در جدول 3همراه با میزان واریانس تبیین شده ارائه شده است.
جدول  .3اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر یکدیگر
متغیرها
به روي درگیري تحصیلي از:
نیازهاي اساسي روانشناختي
خودکارآمدي تحصیلي
به روي خودکارآمدي تحصیلي از :
نیازهاي اساسي روانشناختي

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

واریانس تبیین شده

** (=7/33 )6/16
** (β=7/22 )2/31

**7/36
-

**7/62
**7/22

7/07

** (=7/65 )17/29

-

**7/65

7/32

** معني داري سطح  * /71معني داري سطح 7/72

ضرایب مسیر گاما ( )و بتا ( )βاعداد داخل پرانتز :ضرایب معناداري آزمونt

به منظور بررسي معنادار بودن روابط بین متغیرها از آماره آزمون  tیا همان  t-valueاستفاده شد .از آنجا
که معناداري در سطح خطاي  7/72بررسي شده ،بنابراین اگر میزان مقادیر حاصله با آزمون  t-valueاز
 ±1,26کوچكتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست .همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشود ،ضریب
مسیر گاما ( )نیازهاي اساسي به درگیري تحصیلي ( )7/33است که ضریب مسیر م بت و مناسبي است
که آزمون معنيداري  tنشان داد که این مسیر به لحاظ آماري معنيدار ميباشد (.) t=6/16 ،P>7/72
ضریب مسیر گاما ( )نیازهاي اساسي به خودکارآمدي ( )7/65است که ضریب مسیر م بت و باالیي است
که آزمون معنيداري  tنشان داد که این مسیر به لحاظ آماري معنيدار ميباشد (.)t=17/29 ،P>7/72
ضریب مسیر بتا ( )βخودکارآمدي به درگیري تحصیلي ( )7/65است که ضریب مسیر م بت و باالیي
است .آزمون معنيداري  tنشان داد که این مسیر به لحاظ آماري معنيدار ميباشد (.) t=2/31 ،P>7/72
اثر غیرمستقیم نیازهاي اساسي روانشناختي بر درگیري تحصیلي ،برابر با  7/36ميباشد .اثر کلي
نیازهاي اساسي روانشناختي و خودکارآمدي تحصیلي بر درگیري تحصیلي دانشآموزان ،بهترتیب برابر با
 7/22 ،7/62ميباشد که از این میان ،اثر کلي نیازهاي اساسي روانشناختي بیشتر است .همچنین اثر کلي
نیازهاي اساسي روانشناختي برخودکارآمدي تحصیلي 7/65 ،ميباشد .ستون آخر مربوط به جدول  0میزان
واریانس تبیین شده متغیرهاي وابسته (درونزا) در مدل را نشان ميدهد .در مجموع  07درصد واریانس
متغیر درگیري تحصیلي از طریق نیازهاي اساسي روانشناختي و خودکارآمدي تحصیلي تبیین ميشود و
 32درصد واریانس خودکارآمدي تحصیلي از طریق نیازهاي اساسي روانشناختي قابل تبیین است.
همچنین براي نشان دادن بهتر بارهاي عاملي در مسیرهاي انتخاب شده در تحلیل عاملي تأییدي،
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ضرایب یا بارهاي عاملي تأییدي و مقادیر معناداري آزمون  tعوامل مربوط به مقیاس هاي پژوهش به
ترتیب در جداول زیر آورده شده است.
جدول  .4تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازهگیری در مدل پیشنهادی
نیازهای اساسی روان شناختی
**(7/62 )16/36
**(7/30 )13/35
**(7/67 )<5

متغیر مشاهده شده
خودمختاري
شایستگي
ارتباط
تسلط یابي در مفاهیم
یادگیري مفاهیم دشوار
حل تکالیف دشوار
ت ش در انجام تکالیف
عاملیت
رفتاري
عاطفي
شناختي
اعداد بیرون پرانتز :ضرایب یا بارهاي عاملي

خودکارآمدی تحصیلی

درگیری تحصیلی

**(7/39 )12/22
**(7/03 )12/53
**(7/37 )19/76
**(7/20 )<5
**(7/65 )16/91
**(7/31 )55/91
**(7/30 )53/33
**(7/02 )<5
اعداد داخل پرانتز :ضرایب معناداري آزمون t

همانطور که م حظه ميشود ،بارهاي عاملي مربوط به مربوط به تمام مؤلفه باالتر از  7/2است و
مطلوب ميباشند .همچنین آزمون معناداري  tمربوط به تمام مؤلفههاي ادراك از محیط ک س بسیار
باالتر از  5است و مطلوب ميباشند.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،روابط میان نیازهاي اساسي روانشناختي با درگیري تحصیلي دانشآموزان با توجه به نقش
واسطهاي خودکارآمدي تحصیلي مورد کنکاش قرار گرفت .بدینمنظور ت ش شد تا الگویي مفهومي
پیشنهاد شده ،با استفاده از روش الگویابي معادالت ساختاري مورد آزمون قرار گیرد .بهطور کلي ،نتایج
الگویابي معادالت ساختاري نشان داد که الگوي پیشنهادي با دادههاي این پژوهشي ،برازش نسبتاً
مناسبي دارد و نیازهاي اساسي روانشناختي دانشآموزان از طریق خودکارآمدي تحصیلي بر درگیري
تحصیلي اثر داشته و  07درصد از تغییرات آن را تبیین ميکند.
نتایج نشان داد که نیازهاي اساسي روانشناختي بر درگیري تحصیلي به صورت مستقیم و م بت اثر
ميگذارد .این یافته با نتایج پژوهشهاي مرادي ()1327؛ (ریو و همکاران)5779 ،؛ (شاپیرا)1206 ،؛
نتومانیس ()5772؛ ریو ()5773؛ ریو ()5779؛ ویگفیلد و همکاران ()5776؛ ون ریزین و همکاران ()5770
و فرر و اسکینر ( )5773مطابقت دارد .ناتواني مدارس در برآوردن نیازهاي اساسي تا حد زیادي علت
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افزایش شکست تحصیلي و ترك تحصیل دانش آموزان است (رزرو همکاران .)5777 ،با توجه به این یافته
ميتوان گفت بر اساس نظریه خودتعیینگري ،افراد ارزشها و هنجارهاي کساني را که با آنها روابط خوبي
دارند ،ميپذیرند (ریو )5775 ،و برآورده شدن نیازهاي اساسي روانشناختي موجب لذت بردن دانشآموزان
از یادگیري ميشود .اگر معلمان براي دانشآموزان ارزش قائل باشند و آنها را مورد توجه و حمایت قرار
دهند ،دانشآموزان با ارزشهاي مورد نظر آنها همانندسازي بیشتري پیدا ميکنند .در صورت اداره ساختار
ک س توسط معلمان بهگونهاي که سبب برآورده شدن نیازهاي روانشناختي دانشآموزان شود ،آنان
احساس عاملیت کرده و با ع قه ،انگیزش دروني و درگیري بیشتري فعالیتهاي ک سي را تجربه
ميکنند (ریو و همکاران .)5779 ،میزراندینو ( )1222بیان ميکند دانشآموزاني که از یادگیري لذت
ميبرند ،ع قه بیشتري به تکالیف نشان داده و آنها را بهتر انجام ميدهند ،اما دانشآموزاني که از
یادگیري لذت نميبرند ،با ع قه کمتري تکالیف را انجام ميدهند .عدم برآورده شدن نیازهاي اساسي
روانشناختي ممکن است به بيانگیزه شدن فرد بیانجامد و به عدم درگیري فرد در فعالیتها منجر شود
(اورمان .)5719،در نتیجه با افزایش درگیري تحصیلي ،عملکرد دانشآموزان افزایش ميیابد (ریو و ژانگ،
 ،)5776پردازش اط عات دانشآموزان عمیقتر و فعالتر ميگردد (گرولنیك و رایان )1230،و پایداري
بیشتري در مقابل اخراج شدن از مدرسه خواهند داشت و در نهایت احساس بهزیستي بیشتري را تجربه
خواهندکرد (بلك و دسي.)5777 ،
نتایج همچنین نشان داد که خودکارآمدي بر درگیري تحصیلي دانشآموزان بهصورت مستقیم و م بت
اثر ميگذارد .این یافتهها با نتایج تحقیقات (بندورا)1220 ،؛ واگنر ،گرین و ماسل ()5776؛ الیم ،الیو ناي
()5773؛ لینن برنیك و پینتریچ ()5773؛ مونتاگ و رینالدي ()5771؛ واکنر  ،گرین و ماسل ()5776؛
لواساني ،حجازي و خضري آذر ( )1321و لواساني ،اژهاي و افشاري ( )1333همخواني دارد .باورهاي
خودکارآمدي ميتواند عاملي اثرگذار بر درگیري تحصیلي دانشآموزان باشد .افرادي که احساس کارآمدي
باالیي دارند ،صحنههاي موفقیت را تجسم ميکنند که حمایتهایي براي عملکرد فراهم ميکند .کساني
که در خودکارآمديشان تردید دارند ،صحنههاي شکست را تجسم ميکنند و به چیزهاي بسیاري که
ممکن است برخ ف میلشان پیش رود مياندیشند (بندورا .)1220 ،نتایج این فرضیه نشان ميدهد
زماني که دانشآموزان به خود باور داشته باشند که ميتوانند از عهده انجام تکالیف بربیایند ،در آن صورت
اشتیاق پیدا ميکنند و ت ش بیشتري را صرف انجام تکلیف خواهند کرد .از آنجا که ،باور خودکارآمدي بر
گزینش اهداف چالشآور ،میزان ت ش و کوشش در انجام وظایف ،میزان استقامت و پشتکاري در
رویارویي با مشک ت و میزان تحمل فشارها اثر ميگذارد ،سبب افزایش درگیري تحصیلي دانشآموزان
خواهد گردید.
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نتایج همچنین نشان داد که نیازهاي اساسي روانشناختي بر خودکارآمدي تحصیلي بهصورت مستقیم و
م بت اثر ميگذارد .این یافته مطابق با تحقیقات فورر و اسکینر ()5773؛ ریو ( )5776و حجازي و همکاران
( )1321ميباشد .بهطورکلي ،نتایج این فرضیه نشان ميدهد که معلمان از طریق ک سهاي حامي
خودمختاري ،نقش مهمي در رشد خودکارآمدي دانشآموزان دارند .ک سهاي حامي خودمختاري
دانشآموزان شرایطي را فراهم ميکند که به نوبه خود باعث برآورده شدن نیازهاي روانشناختي آنان
ميشود .بنابراین ،عدم ارضاي این نیازها و نادیده گرفتن آنها از سوي معلمان به نوبه خود منجر به
کاهش انگیزش و خودکارآمدي دانش آموزان ميشود.
از دیگر نتایج مدل معادالت ساختاري این است که نیازهاي اساسي روانشناختي از طریق
خودکارآمدي اثر غیرمستقیم م بت و معنادارى بر درگیري تحصیلي دانشآموزان دارد .این نشان ميدهد
دانش آموزاني که نیازهاي اساسي روانشناختيشان برآورده شود ،خودکارآمدي بیشتر و در نتیجه ،درگیري
تحصیلي باالتري دارند .بندورا ( )1220به فرایندهاي میانجي که از طریق آنها خودکارآمدي اثرات خود
را بر رفتار به جا ميگذارد ،اشاره نموده و آنها را فرایندهاي عاطفي ميداند که هم ميتواند خود یك
پیامد مستقیم باور خودکارآمدي باشد و هم نقش واسطهاي براي رفتارهاي بعدي داشته باشد.
درگیري دانشآموزان ،به بازنمایي آنها از مدرسه بهعنوان مکاني براي برآورده شدن نیازهاي اساسي
بستگي دارد .به زعم زیمرجمیك و کولینز ( ،)5773در دوره نوجواني ،جستجو براي ایجاد روابط با
همساالن و بزرگساالني غیر از والدین و برآورده کردن نیازهاي اساسي افزایش ميیابد .روابطي که در
محیط مدرسه بین دانشآموزان با دیگر اعضاي مدرسه بهوجود ميآید ،به شکلگیري این بازنمایي کمك
ميکند .وقتي که نیازهاي اساسي دانش آموزان در این روابط برآورده شود ،پیشرفت و درگیري آنان در
مدرسه بسیار افزایش ميیابد ،در نتیجه آنها به تکالیف درسي توجه بیشتري نشان ميدهند ،به انجام
تکالیفشان ع قهمند ميشوند و در مدرسه اضطراب و نگراني کمتري تجربه ميکنند .براي اینکه معلمان
بتوانند فعالیتهاي خود را با توجه به نیازهاي اساسي دانش آموزان تنظیم کنند ،وجود شرایط خاصي از
جمله کاهش تعداد دانشآموزان در ک س ضروري است .متاسفانه در اغلب مدارس کشور تعداد زیاد
دانش آموزان در ک س امکان تعامل کافي معلمان با دانش آموزان و در نظر گرفتن ع یق یا ویژگيهاي
شخصیتي آنها براي بهینه کردن روش تدریس را دشوار ميسازد .در این ک سها ،معلمان همه
دانشآموزان را نميشناسند و تنها دانشآموزاني که از توانایي تحصیلي باالتري برخوردار هستند ،توجه و
ع قه معلم را جلب مي کنند .معلمان براي کنترل ک س و ارائه مطالب درسي ناچار هستند قوانین جدي
و انعطافناپذیري وضع کنند و براي تعیین سطح پیشرفت دانشآموزان تنها به نمره امتحان اکتفا کنند.
براي بسیاري از دانشآموزان حرکت در چارچوب قوانین خشك و جدي ک س و مدرسه در تضاد با نیاز
531

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال ششم

خودمختاري قرار دارد .بسیاري از دانشآموزان با تخطي از قوانین ک سي ،توجه و ع قه معلمان را از
دست ميدهند .چنین دانشآموزاني از سوي معلمان طرد ميشوند و از داشتن تحسین و تشویق معلمان
محروم ميگردند .دانشآموزاني که توسط معلمان طرد شدهاند ،احساس بیگانگي و انزوا را در ک س
تجربه ميکنند و نیاز آنها به ارتباط برآورده نميشود .به همراه محرومیت از تشویق و توجه معلمان،
احساسي بيکفایتي و فقدان شایستگي را نیز تجربه مي شود .با از دست دادن این منابع انگیزشي (ارتباط،
خودمختاري و شایستگي) ،ع قه دانشآموزان به انجام تکالیف درسي و مشارکت در ک س ،کاهش
ميیابد.
در مطالعه حاضر ،نمونه مورد بررسي محدود به دانشآموزان پایه نهم بود .بنابراین ،پیشنهاد ميشود
که پژوهشهاي آینده ،دانشآموزان دیگر پایهها و مقاطع تحصیلي را مورد بررسي قرار دهند .همچنین،
یافتهها بر اساس دادههاي خود گزارشدهي بهدست آمدهاند .پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آینده از
روشهاي تحقیق کیفي و آمیخته استفاده گردد .چیرکو و ریان ( )5771بیان ميکنند که هر چند
یافتههاي خود گزارشدهي در کشف ارزشها و نیازهاي ادراك شده و در ارزیابي بهزیستي افراد به ما
آگاهي ميدهند ،اما این روش همراه با مشاهده رفتارها ،اعمال و نتایج توضیح کاملتري از این سازهها و
عمل آنها فراهم ميکنند.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران مراتب سپاس خود را از دانشآموزان و معلمان شرکتکننده در این مطالعه به خاطر صبر،
حوصله و همچنین اعتمادشان به محققین ،ابراز ميدارند.
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