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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to test the structural model of 

basic psychological needs with academic involvement with the mediating 

role of self-efficacy and academic emotions.  

Method: The participants were 325 (225 girls and 100 boys) first and 

second-year high school students in Kerman who were selected by random 

cluster sampling. All of them completed the questionnaires of basic 

psychological needs, academic self-efficacy, academic excitement, and 

academic engagement. The relationships between the variables were tested 

by structural equation modeling using LISREL software. 

Results: The findings showed that on the one hand, basic psychological 

needs had a direct effect on self-efficacy, emotions, and academic 

engagement, and on the other hand, they had an indirect effect on 

academic engagement through self-efficacy and academic emotions. 

Furthermore, academic self-efficacy had a direct effect on academic 

emotions and academic engagement, as well as, it had an indirect effect on 

academic engagement due to emotions. 

Discussion and Conclusion: For students' academic engagement, several 

antecedents should be considered. Basic psychological needs, academic 

emotions, and self-efficacy are factors that can influence academic 

engagement, and the implications of the findings were discussed . 

Keywords: Basic psychological needs, academic self-efficacy, academic 

emotions, academic engagement. 
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 درگیری و روانشناختی اساسی نیازهای ساختاری مدل آزمون

 های هیجان و تحصیلی خودکارامدی میانجی نقش: تحصیلی

   تحصیلی
 DOI: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2022.14295.1090 

 

 
 3بوگر رحیمیان اسحاق ،*2پسندطالع سیاوش ،1محمدیدوست مهدیه

 .ایران سمنان، سمنان، دانشگاه تربیتی، روانشناسی دکتری دانشجوی. 1
 ( مسئول نویسنده. )ایران سمنان، سمنان، دانشگاه تربیتی، علوم گروه دانشیار. 2
 .ایران سمنان، سمنان، دانشگاه شناسی، روان گروه دانشیار. 3

 دهیچک
  نقش با  تحصااای   د گیر  با   وانشاااتاری   اسااااسااا  نیازها    سااااریا    مدل  آزمون هدف  با  مطالعه   : اینمقدمه  
 .  شد انجام تحصی   ها  هیجان و رودکا امد  میانج 
شرکت روش سر  100 و دریر 225)  325 کتتدگان :    به که بودند کرمان شهر  میوسطه  دوم و اول دو ه آموز دانش( پ
  امد رودکا   وانشتاری ، اساس  نیازها  ها  همه آنها پرسشتامه . شدند انیخاب تصادف  ا روشه گیر نمونه  وش

  ادالتمع  مدل   وش به  میغیرها  بین  وابط کردند  تکمیل   ا تحصااای   د گیر  و تحصااای   هیجان ها    تحصااای  ،
 .  شد آزمون لیز ل افزا  نرم توسط ساریا  

شان  ها : یافیهنتایج سو نیازها   داد ن س     از یک  سا شتاری   ا   اثر و د گیر  تحصی    ها ، هیجان رودکا امد  بر  وان
یقی   اثر غیر مساا بر د گیر  تحصاای   ها  تحصاای   داشاات و سااو  دیهر به واسااطه رودکا امد  و هیجان مساایقی 
و از سو     مسیقی  اثر  و د گیر  تحصی    هیجان ها  تحصی   بر رودکا امد  تحصی    از یک سو   همچتین،. داشت 

 اثر غیر مسیقی  داشت.بر د گیر  تحصی    هیجان هادیهر به واسطه 
  اساس  نیازها . اشتد توجه میعدد  پیشایتدها  به باید آموزاندانش تحصی    د گیر  : برا گیریبحث و نتیجه

  قرا  اثیرت تحت  ا تحصاای   د گیر  تدتوانم  که هساایتد عوام   رودکا امد  و تحصاای   هیجانات شااتاری ،  وان
 .گرفت قرا  بحث مو د ها یافیه ت ویحات .دهتد
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 مقدمه 
یکی از مهم ترین عوامل فردی است  آموزاندانشدرگیری 

که همبستگی نزدیکی با پیشرفت تحصیلی دارد. درگیری 
تحصیلی به عنوان مشارکت هدایت شده، نگهداری شده، و 
نیرو دهنده در وظایف تحصیلی هم از لحاظ رفتاری و هم از 

د به عنوان نشانگر توانمینظر هیجانی تعریف شده است و 
[ 2-1اسی مورد مالحظه قرار گیرد.]قابل مشاهده نیازهای اس

د به درگیری و بی میلی)عدم عالقه( توانمیدرگیری تحصیلی 
بی میلی از نظر  دهدمیتقسیم شود، و گواهیست که نشان 

روانشناسی از درگیری جدا است، و هر دو به طور بی همتایی 
[ براساس نظریه خود 3-2به پیامدهای تحصیلی مربوط اند.]

در یادگیری از طریق  آموزاندانش، درگیری [4تعیین گری ]
محیط های اجتماعی و آموزشی در کالس درس تعیین 

. درگیری تحصیلی به عنوان یک شاخص مهم کارکرد شودمی
تحصیلی بهینه مورد توجه قرار گرفته است. و به درجه ای از 

در فعالیت های علمی متعدد در زمینه  آموزاندانشدرگیری 
[ مطالعات نشان داده 5.]شودمیبت داده های تحصیلی نس

احتماال سطوح باالتری از  آموزاندانشاند که درگیری 
 [ 7-6-5.]دهدمیموفقیت تحصیلی را نشان 

که  شودمیدرگیری تحصیلی به حوزه ای مربوط 
شوندمیدر تالش های وابسته به مدرسه درگیر  آموزاندانش

ی کیفیت آموزش یکی از نشانه ها[ درگیری تحصیلی 5.]
 عنوانه درگیری تحصیلی ببرپایه شواهد،  [8.]مدرسه است

)عناصر رفتاری، شودمییک سازه سه بعدی مفهوم سازی 
عاطفی، و شناختی( که علت اصلی ایجاد کننده رابطه 

درگیری رفتاری اشاره [ 9, 10.]با آموزشگاه است آموزاندانش
ی ی تکالیف تحصیلفعاالنه رو آموزاندانشکه به تالشی دارد 

عاطفی اشاره به تجربه درگیری  [2.]کنندمیصرف  ویژه
 درگیریعاطفه مثبت یا منفی حین کار روی تلکیف دارد. 

شناختی و فراشناختی در  اهبردهایراستفاده از شناختی به 
 شواهد نشان داده است اشاره دارد.انجام یک کوشش تحصیلی 

 تحصیلی پیشرفت با سطح باالتر درگیری آموزاندانشکه 
[ یکی از پیشایندهای 13-12-11.]تحصیلی باالتری دارند

 درگیری تحصیلی، نیازهای اساسی روانشناختی است. 
 

 درگیری تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی 
یازهای اساسی روانشناختی یکی از عوامل مهم است که ن

طبق [ 15-14.]همبستگی نزدیکی با درگیری تحصیلی دارد
ابع ته نیازهای اساسی روانشناختی تغییرات تحولی فرد نظری

سه نیاز اساسی تا چه اندازه از محیط این است که 
مایت ح، خودمختاری، شایستگی، و ارتباطیعنی روانشناختی، 

عنوان رفتار خودتأییدی یا خودرهبری ه کند. خودمختاری ب

که شخص یک کنترل ادراک شده  ، جاییشودمیتعریف 
 . شایستگیکندمیدرونی روی انتخاب ها و تصمیماتش حس 

طور مؤثر یک ه که ب شودمیبه احساس توانایی نسبت داده 
تکلیف را کامل کند. سرانجام، ارتباط به حس پیوستگی یا 

که این نیازها در یک زمینه  زمانی [16.]کندمیمواظبت اشاره 
فراد به احتمال بیشتری رشد روانشناختی ویژه حمایت شوند، ا

و به رشد فردی و  [4.]کنندمیمثبت و بهزیستی را تجربه 
تسلط می رسند، که اغلب از پیامدهای مطلوب برنامه های 

نظریه خودتعیین گری ادعا  [18- 17.]رشد جوانان است
که شایستگی، خودمختاری، و ارتباط سه نیاز اساسی  کندمی

د که بر رفتارهای انطباقی متنوع افراد و روانشناختی هستن
ادراک  [4.]پیامدهای روانشناختی تأثیر می گذارند

از سه نیاز اساسی روانشناختی با درگیری مدرسه  آموزاندانش
رفتارهای یادگیری در  [19.]طور مثبت همبستگی دارده ب

که  یک محیط یادگیری معین اتفاق می افتد؛ زمانی
و یستگی، خودمختاری، و ارتباط احساس شا آموزاندانش

ف در وظایباعث می شود ، ی داشته باشندانگیزه درونی فعال
پیشرفت تحصیلی برسند. یک  تحصیلی درگیر شوند و به

 پیشایند دیگر درگیری تحصیلی، باورهای خودکارامدی است.
 

 خودکارامدی تحصیلی و درگیری تحصیلی
 انگیزش باورهای خودکارامدی به شکل گیری فرایندهای

برای عمل)تالش صرف شده و پافشاری زمانی که با مانع 
مواجه می شود( کمک می کند، و بنوبت عملکرد فرد روی 

[ برخی معتقدند خودکارآمدی 20تکالیف تأثیر می گذارد.]
یکی از مهمترین تعیین کننده های غیرعقالنی عملکرد 

ی [ با وجود این، رابطه بین خودکارامد22-21تحصیلی است.]
و عملکرد تحصیلی پیچیده است. برای مثال، بسیاری از عوامل 

، و رابطه متقابل آشکاری کندمیرابطه بین این دو را تعدیل 
[  در بافت های 25-24-23تحت همه شرایط وجود ندارد.]

که خودکارامدی  دهندمیآموزشی، شواهد فراوان نشان 
را  انزآمودانشد پیشرفت و سطوح انگیزش توانمیتحصیلی 

[ افزون برآن، تأثیر 28،23،27،26پیش بینی کند.]
 آموزاندانشخودکارامدی تحصیلی بر روی فرایند شناختی 

از طریق افزایش استفاده از راهبردهای پردازش عمیق 
[  نشان داده شده 30،29[ و راهبردهای فراشناختی]29،23]

با سطح باالی  آموزاندانش است. شواهد نشان داده اند که
ودکارامدی تحصیلی به سطح باالتری از درگیری تحصیلی خ

با سطح پایین  آموزاندانشکه  در حالی .گرایش دارند
. دهندمیعالقگی بیشتری در کالس نشان بیخودکارامدی 

که حس قوی از خودکارامدی تحصیلی  آموزانیدانش[ 31]
برانگیخته خواهند شد تا راهبردهای یادگیری  کنندمیتجربه 
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 کا انو هممحمد  مهدیه دوست                     ...و تحصی   رودکا امد  میانج  نقش: تحصی   د گیر  و  وانشتاری  اساس  نیازها  ساریا   مدل آزمون

بیشتری استفاده کنند و شایستگی شناختی شان را بهبود 
 شوندمیو به احتمال بیشتر به تالش رو به جلو ترغیب  .دهند

 [32. ]کنندمیو در برابر چالش های یادگیری ایستادگی 
که برای  دهندمیبنابراین، آنها درگیری بیشتری نشان 

 . رسیدن به اهداف تحصیلی ویژه ضروری است
ی تحصیلی روابط بین نیازهای شایستگی و خودکارامد

 . ارضاء نیاز ارتباطکندمیدرگیری تحصیلی را میانجی گری 
که از طریق آن  دهدمییک شبکه اجتماعی بهینه را پرورش 

عقاید و هیجان هایشان را به اشتراک گذاشته و  آموزاندانش
[ این 33.]کنندمی، و مسائل را مؤثرتر حل کنندمیابراز 
از توانایی هایشان  آموزاندانشد به ادراک خوش بینانه فرآین

منجر خواهد شد. همچنین ارضاء نیاز شایستگی باور 
در توانایی تأثیر روی محیط را افزایش  آموزاندانش

[ بنابراین به تدریج حس باالیی از خودکارامدی 17.]دهدمی
. از این گذشته، خودکارامدی کندمیتحصیلی را ایجاد 

روی خواسته های محیطی و کارکردی کنترل اعمال تحصیلی 
[ و استفاده از راهبردهای یادگیری مؤثر و 31] .کندمی

تجربیات موفق در فعالیت های مدرسه را از طریق پیگیری 
آرزوها و قوت بخشیدن به تعهد به هدف ، به عالوه درگیری 
و پشتکار در هنگام وقوع مشکالت و شکست ها را تسهیل 

 [32.]کندمی
 

 هیجان های تحصیلی و درگیری تحصیلی
در حالی که مطالعات قبلی بر تأثیرات ممکن عوامل 

 و نیازهای اساسی روانشناختی انگیزشی تأکید کردند، شامل
، به نقش عوامل هیجانی نسبتا کمتر خودکارامدی تحصیلی

تجربیات هیجانی در محیط های آموزشی  توجه شده است.
ت، و رشد تحصیلی طوالنی مدت قویا بر یادگیری، پیشرف

تأثیر می گذارد، و بخشی از بهزیستی شان را  آموزاندانش
ی که با یادگیری، آموزش، و های هیجان .دهدمیشکل 

پیشرفت در درون محیط های آموزشی پیوند یافته اند 
 دو نوع از هیجان [34.]هیجانهای تحصیلی نامیده شده اند

مختلف تشخیص داده موضوعی  هایتحصیلی با تمرکز های
پیامد که به پیامدهای فعالیت ها  های هیجان شده است:

موفقیت یا شرم از شکست(، و هیجان  به)امید شودمیمربوط 
های فعالیت که به تکلیف تحصیلی در حال پیشرفت مربوط 

بیشتر بر  ها )لذت در طول یادگیری(. این هیجانشودمی
)که حالت شوندمیاساس ارزش مثبت یا منفی توصیف 

 فعلمنهیجانی خوشایند یا ناخوشایند است( و ماهیت فعال یا 
 شودمیمنفعل، که فرض  های در مقایسه با هیجان [35.]دارد

برای انگیزش تحصیلی و عملکرد شناختی زیان آورند)مانند 
                                                           

1. Broaden-and-Build Model 

2. Fredrickson 

ژه ویه و ماللت(، هیجان های فعال مثبت)خوشایند( بسستی 
را باال می برند. برای  آموزانانشدنشان داده شده که عملکرد 

است که لذت از یادگیری با نشان داده  هاپژوهشمثال، 
افزایش عالقه، تالش، خودتنظیمی، پیچیدگی های مواد 
یادگیری رابطه دارد، بنابراین احتماال عملکرد کلی را تسهیل 

های فعال ناخوشایند  الگوهای اساسی از هیجان [36] .کندمی
بیشتر پیچیده باشد. برای مثال، نشان داده  منفی ممکن است

شده است که اضطراب در برخی موقعیت ها تفکر ناوابسته به 
ی ، بنابراین منابع شناختی دردسترس براکندمیتکلیف تولید 

. با وجود این، ممکن است دهدمیاهداف تکلیف را کاهش 
همچنین انگیزه مطالعه سخت تر را تحریک کند و بنابراین 

ری کلی را در شخصی که در از بین بردن جنبه های یادگی
مدل وسیع  [34.]اضطراب انعطاف بیشتری دارد تسهیل کند

 که هیجان کندمیپیشنهاد  2فردریکسون 1ساختن-کردن

د توانمیو لذت غرور مثبت مربوط به یادگیری مانند  های
قلمرو شناخت و فعالیت های شخص را گسترده کند و 

تحصیلی  های هیجان [37.]ادآوری کندمثبت را ی هایتفکر
ند به افراد کمک کنند تا فعاالنه فرصت ها و توانمیمثبت 

منابع یادگیری را کشف کنند، و پایداری و تالش زیادتری را 
احساس  آموزاندانش شودمیکه باعث [ 38،34.]بپرورانند

از طرف  [39.]درگیری بیشتری در یادگیری داشته باشند
تحصیلی منفی، مانند  های با هیجان وزانآمدانشدیگر، 

تهدیدها تمرکز کنند، که  برند دار اضطراب و ماللت، تمایل
 بنابراین، هیجان [40.]منابع شناختی را محدود خواهد کرد

د روی رفتارها و شناخت توانمیمنفی مربوط به یادگیری  های
که بیشتر مانع درگیری  [41.]تأثیر منفی بگذارد آموزاندانش
 های ، هیجانبه هرحال [42.]خواهد شد آموزاندانش

 .دنتحصیلی ممکن است یک عامل مهم درگیری تحصیلی باش
در  دکننمیتحصیلی مثبت نقش انگیزشی ایفا  های هیجان

 .کنندمیتحصیلی منفی وارونه عمل  های که هیجان حالی
ی که حاالت هیجانی آموزاندانشمطالعات نشان داده است که 

مکرر تجربه می کنند احتماال نمره های تحصیلی  مثبت را
[ خودتنظیمی 47،46،45،44،43باالتری بدست می آورند]
[ سطح باالتری از درگیری 47بیشتری نشان می دهند]
 [49،48تحصیلی نشان می دهند. ]

در مورد نقش میانجی هیجانها در رابطه نیازهای اساسی 
زمانی که  استدالل کرد که توانمیبا درگیری تحصیلی 

نیازهای اساسی روانشناختی ارضاء شوند، هیجان های 
تحصیلی مثبت مانند غرور و لذت افزایش پیدا کرده و باعث 

. عالوه بر این شودمی آموزاندانشافزایش درگیری تحصیلی 
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 د به طور مثبتتوانمیارضاء هر دو نیاز شایستگی و ارتباط  
ن های تحصیلی درگیری تحصیلی را از طریق افزایش هیجا

مثبت پیش بینی کند. ارضاء نیاز شایستگی و ارتباط در یک 
ی برای دست یاب کندمیکمک  آموزاندانشقلمرو تحصیلی به 

به اهداف تحصیلی احساس اثربخشی و توانایی کنند، 
همچنین با معلمان احساس وابستگی و صمیمیت کنند، و 

 دشونبنابراین هیجان های مثبت موجب یادگیری می
[ هیجان های تحصیلی مثبت، برای مثال، لذت 50،17.]

را به سوی وظایف  آموزاندانشکارکردهای هدایت توجه 
گیرد، بنابراین، پردازش اطالعات گسترده، تحصیلی به کار می

و خالقیت مفید، و راههای قابل انعطاف تفکر را تسهیل می
ه ب آموزاندانشکند، غرور همچنین به انگیزش بلند مدت 

[ 38،34منظور پیگیری اهداف تحصیلی نیرو می بخشد.]
با هیجان های تحصیلی مثبت  آموزاندانشباالتر از همه، 

بیشتر مایلند تالش های بیشتری در یادگیری، و سطح 
 [49باالتری از درگیری تحصیلی داشته باشند.]

 

صیلی، و        شناختی، خودکارامدی تح سی روان سا نیازهای ا
  هیجان های تحصیلی

ادبیات موجود بر پیشگویی بالقوه سه عامل نیازهای 
های  اساسی روانشناختی، خودکارامدی تحصیلی و هیجان

؛ با دکنمیاشاره  آموزاندانشتحصیلی بر درگیری تحصیلی 
وجود این، ممکن است یک رابطه آمیخته بین سه عامل وجود 

نیازهای اساسی روانشناختی درگیری ارضاء داشته باشد. 
از عوامل انگیزشی مجاور، با در نظر داشتن برخی را  تحصیلی

ه ک . زمانیکندمیمانند خودکارامدی تحصیلی پیشگویی 
شخص در فعالیتی احساس خودمختاری و خودتعیین گری 

، تمایل به اسناد درونی دارد و اینکه حس باالیی از کندمی
ی نیاز شایستگ رضاءکنترل را روی رفتارهایش مشاهده کند؛ ا

، دهدمیر شخص به اتمام رساندن تکلیف را افزایش باو
بنابراین ارتقاء خودکارامدی، مانند خشنودی در ارتباط داللت 

از مواظبت و حمایت دیگران  آموزاندانشبر اینکه  کندمی
که از عهده حل مسائل برمی آیند،  لذت می برند. زمانی

اطمینان شخصی در حل مسائل باال می رود و خودکارامدی 
نیازهای خودمختاری، ارضاء ویژه، با ه ب [4.]افزایش می یابد

تا هر  شوندمیتشویق  آموزاندانشارتباط، و شایستگی، 
فرصت ممکنی را به منظور جستجوی تکالیف یادگیری مورد 
استفاده قرار دهند؛ و به احتمال بیشتری مهارتهای آمادگی 

در توسط و با محیط یادگیری،  دهندمیتحصیلی نشان 
سطح باالیی از خودکارامدی معرض نمایش قرار دادن 

خودکارامدی  [،52-51.]دارندمؤثری تحصیلی روابط متقابل 
 .تحصیلی حتما فوایدی برای درگیری تحصیلی خواهد داشت

بنابراین، ممکن است نیازهای اساسی روانشناختی  [17]
بتوانند درگیری تحصیلی را از طریق خودکارامدی تحصیلی 

ه کنشان داده است  شواهدیی کنند. عالوه بر این، پیشگو
مثبت و بهزیستی  های ویژه با هیجان-نیازهای قلمروارضاء 

رضامندی از نیازهای اساسی [ 54-53.]همبستگی دارد
 طور غیرمستقیم از طریقه ممکن است درگیری تحصیلی را ب

تحصیلی مثبت و منفی پیشگویی کند.  های هر دو هیجان
درگیری تحصیلی از  برحصیلی ممکن است خودکارامدی ت

 ارزش-. نظریه کنترلعمل کندطریق هیجانات تحصیلی 
عنوان یک عامل اساسی در ه خودکارامدی تحصیلی را ب [55]

ا عنوان تهدیدها یه ارزیابی موقعیت های مربوط به یادگیری ب
تحصیلی مختلف  های چالش هایی برای برانگیختن هیجان

ممکن است  آموزاندانش. بنابراین، دهدمیمورد مالحظه قرار 
حس کنترل بهتری روی فعالیت های یادگیری داشته باشند 

که آنها پیامدهای تحصیلی مثبت را به تالش های قابل  زمانی
تحصیلی مثبت  های ، که به هیجاندهندمیکنترل اسناد 

با وجود این،  [56.]شودمیمانند لذت و غرور منجر 
که در تغییر پیامدهای یادگیری احساس ناتوانی  آموزانیدانش

تحصیلی منفی مانند  های احتماال بیشتر هیجان کنندمی
انواع  [57.]کنندمیاضطراب، ماللت، و خستگی را تجربه 

درگیری تحصیلی را ارتقاء داده یا مانع  مختلف هیجان
در این مطالعه با توجه به مرور پیشینه  [58،40.]شوندمی

( رابطه نیازهای اساسی روان 1ل مفهومی )شکل تجربی مد
ای ههیجان نقش میانجیشناختی با درگیری تحصیلی با 

مطرح شد. چارچوب های خودکارامدی تحصیلی  وتحصیلی 
نظری متعددی اعتباریابی شدند تا روابط بین شایستگی، 
خودمختاری، و ارتباط، خودکارامدی تحصیلی، هیجان های 

صیلی را توصیف کنند. بهرحال، اندازه تحصیلی، و درگیری تح
های پیش بینی در نظریه ها که روی درگیری تحصیلی 
متمرکز شده بود با سخت گیری و دقت ارزیابی نشده بود. 
عالوه بر این، مطالعات قبلی هیجان های تحصیلی مثبت را 
آزمون نکردند تا به فهم جامعی از نقش های متفاوت هیجان 

درگیری تحصیلی نائل شوند. براساس های تحصیلی مثبت بر 
ساختن، و نظریه  -نظریه خودتعیین گری، مدل گستردن

ارزش این مطالعه فرضیه های زیر را پیشنهاد می  -کنترل
 دهد: 

 

 فرضیه های پژوهش 
نیازهای اساسی روان شناختی اثر ساختاری مستقیم بر  .1

 خودکارامدی تحصیلی دارد.
ساختاری مستقیم بر نیازهای اساسی روان شناختی اثر  .2

 هیجان های تحصیلی دارد.
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نیازهای اساسی روان شناختی اثر ساختاری مستقیم بر  .3
 درگیری تحصیلی دارد.

یری درگاثر ساختاری مستقیم بر  خودکارامدی تحصیلی .4
 دارد. تحصیلی

 انهیجاثر ساختاری مستقیم بر  خودکارامدی تحصیلی .5
 دارد. تحصیلیهای 

ری درگیاثر ساختاری مستقیم بر  تحصیلیهای  هیجان .6
 دارد. تحصیلی

خودکارامدی از طریق  نیازهای اساسی روانشناختی .7
 یلیدرگیری تحص اثر ساختاری غیرمستقیم بر تحصیلی

 دارد.
خودکارامدی از طریق  نیازهای اساسی روانشناختی .8

هیجان های  اثر ساختاری غیرمستقیم بر تحصیلی
 دارد. تحصیلی

از طریق هیجان های  روانشناختینیازهای اساسی  .9
 یلیدرگیری تحص تحصیلی اثر ساختاری غیرمستقیم بر

 دارد.

از طریق هیجان های تحصیلی اثر  خودکارامدی تحصیلی .10
 دارد. درگیری تحصیلی ساختاری غیرمستقیم بر

 

مدل مفهومی پژوهش .1شکل  

 

 پژوهش وشر
طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالعات 

مدارس  آموزاندانشهمبستگی است.جامعۀ آماری کلیه 
 96-97متوسطه دوم شهر کرمان بودند که در سال تحصیلی 

[ 59] 1بنابر نظر بنتلر در این شهر اشتغال به تحصیل داشتند.

عداد پارامترهایی که قرار است حجم نمونه باید بر اساس ت
برآورد شود و به نسبت حداقل پنج به یک و حداکثر پنجاه به 

[ در مدل پژوهش 60] 2یک محاسبه گردد. به نقل از میولر

متغیر برونزاد نهفته،  1متغیر برونزاد مشاهده شده،  3تعداد 
متغیر درونزاد نهفته  3متغیر درونزاد مشاهده شده و  12

پارامتر  30با توجه به وضعیت متغیرها درمدل وجود دارد و 
 450تا   150مجهول وجود دارد. بنابراین حداقل حجم نمونه  

 آزمودنی می باشد.

جامعه نفر از  400در این پژوهش نمونه ای به حجم 
                                                           

1. Bentler 

2. Mueller 

آماری مورد نظر به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شد. به 
، مانآموزش و پرورش شهر کراین ترتیب که از دو ناحیه 

ناحیه دو به تصادف انتخاب شد و از بین مدارس دوره دوم 
به تصادف هشت مدرسه متوسطه موجود در این ناحیه 

)چهار مدرسه دخترانه، چهار مدرسه پسرانه( و در انتخاب
مرحله بعد از هر مدرسه به صورت تصادفی یک کالس تجربی، 

س و سپ یک کالس انسانی و یک کالس ریاضی انتخاب شد
کالس  24این   آموزاندانشنامه های مورد نظر برای پرسش

دانش آموز بود. پس از اجرا  400اجرا شد. نمونه این مطالعه 
پرسشنامه ناقص کنار گذاشته شد و در نهایت داده های  75

 دانش آموز تحلیل شد. 325به دست آمده از 
 چهار ابزار پژوهش به ترتیب به شرح ذیل می باشند:

 در استفاده مورد رامدی تحصیلی. ابزارپرسشنامه خودکا

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز جینک و  پژوهش، این
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پرسش و سه خرده  30باشد. این ابزار دارای می  1مورگان 

( و بافت 20-11(، کوشش )10-1استعداد ) .مقیاس است
لیکرت  درجه ای 5(. این پرسشنامه بر اساس طیف 21-30)

با استفاده از  را پرسشنامهاعتبار  2ثمیریها .طراحی شده است

گزارش کرده است. در پژوهش  89/0 ضریب آلفای کرونباخ
به  75/0حاضر نیز اعتبار کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ 

 دست آمد. 
جهت روا سازی پرسشنامه نهایی، پژوهش حاضردر 

 و دانشگاه اساتید از پرسشنامه مورد نظر به تعدادی 
 رکد که تا گویه هایی شد  ارائه ورشپر و آموزش متخصصین

مشخص کنند و  بودند و دارای ابهام نبود  یکسان آنها
 پرسشنامه همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای 

 زا سپس ، کنند نظر اظهار آزمون  هدف با آن دقیق ارتباط و
 رات آنها جهت اصالح پرسشنامه استفاده الزم بعملنظ نقطه
روش نمره گذاری این پرسشنامه به این صورت است که  .آمد

، 17، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2، 1سؤال های 
اگر پاسخدهنده کامال  30و 29، 28، 26، 25، 24، 21، 18

می گیرد، اگر تا حدودی مخالف  4موافق را عالمت زده باشد 
المت می گیرد، اگر کامال مخالف را ع 2را عالمت زده باشد 

، 20، 19، 16، 15، 5، 4می گیرد، و سؤال های  1زده باشد 
به صورت معکوس است یعنی اگر کامال مخالف را  23و  22

می گیرد،  3می گیرد، تا حدودی مخالف  4عالمت زده باشد 
 می گیرد.  1تا حدودی موافق 

این پرسشنامه برای پرسشنامه هیجان های تحصیلی. 
ساخته  آموزاندانشتحصیلی مطالعه هیجان های پیشرفت 

سؤال بوده و هدف آن ارزیابی  155دارای [ که 34شد.]
 10لذت از کالس درس هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف

، سؤال 9 ، غرور در کالسسؤال 8 امیدواری در کالس سؤال،
، سؤال 13 ، اضطراب مربوط به کالسسؤال 8 خشم در کالس

 10ی مربوط به کالس، ناامیدسؤال 11شرم نسبت به کالس
 10، لذت از یادگیریسؤال 11، خستگی نسبت به کالسسؤال
 6، غرور مربوط به یادگیریسؤال 6، امید به یادگیریسؤال
، اضطراب نسبت به سؤال 9، خشم نسبت به یادگیریسؤال

، ناامیدی سؤال 11، شرم مربوط به یادگیریسؤال 11یادگیری
 سؤال 11یادگیری، خستگی از سؤال 11نسبت به یادگیری

مثبت مورد  های در پژوهش حاضر صرفا هیجان. می باشد
درجه  5گویه ها روی مقیاس لیکرت بررسی قرار گرفته است. 

( 3(، نه مخالف نه موافق)2(، مخالف )1ای کامال مخالف)
                                                           

1. Jink & Morgan 

2. Samiriha 

3. Kadivar et al 

. در پژوهش است( نمره گذاری شده 5(، کامال موافق)4موافق)
 آموزاندانشنفری از  600بر روی نمونه   3کدیور و همکاران

پایه دوم دبیرستان های شهر تهران ساختار عاملی پرسشنامه 
تایید شد؛ همچنین در این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل 
تأییدی روایی ابزار تأیید شد. برخی ویژگی های روان سنجی 

 ، گزارشدهدمیاین ابزار که معتبر بودن پرسشنامه را نشان 
های گوناگون دیگری مانند وهش[ در پژ61شده است.]

[، 61پژوهش گوئتز ، مالفنتر به نقل از پکران، گوئتز و پری ]
پکران، گوئتز و پری و تیتز  گزارش هایی از تحلیل عاملی 
اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و سایر پارامترهای مربوط 

. ندکمینیز ارائه شده است، که از مناسب بودن ابزار حکایت 
[ آلفای کرونباخ برای خرده 34ئتز، تیتز و پری ]پکران، گو

گزارش کردند.   95/0تا   75/0مقیاس های پرسشنامه را از 
ه پرسشنامپکران ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های 

در پژوهش حاضر اعتبار کل . به دست آورد 86/0تا  74/0را 
   به دست آمد. 97/0مقیاس به روش آلفای کرونباخ 

ه نیازهای اساسی روانشناختی. این مقیاس پرسشنام
که میزان . ساخته شده است 4توسط گاردیا، دسی و رایان

احساس حمایت از نیازهای خودمختاری، شایستگی و ارتباط 
ماده  21با دیگر آزمودنی ها را می سنجد. مقیاس مذکور 

 6سؤال، شایستگی 7که از سه زیر مقیاس خودمختاریاست 
ر بال تشکیل شده است. این پرسشنامه سؤ 8سؤال و ارتباط

 .شودمی اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت درجه بندی
، 18، 16، 15، 11، 7، 4، 3 های نمره گذاری در مورد سؤال

حاصل از اجرای آن روی اعتبار معکوس است. ضرایب  20، 19
مادر، پدر، شریک رمانتیک و دوستان آزمودنی ها به ترتیب 

در ایران این . گزارش شده است 92/0و  92/0، 92/0، 92/0
مقیاس در نمونه های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده 

به طوری که  [62]مطلوبی برخوردار است.اعتبار و از روایی و 
[  روایی 63.]در نوسان است 79/0تا  74/0بین  کرونباخ آلفای

سازه مقیاس ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی با روش 
تحلیل مؤلفه های اصلی بررسی شده  و سه عامل خودپیروی، 
شایستگی و ارتباط گزارش شده است. این سه عامل روی هم 

درصد واریانس کل را تبیین  60/53رفته توانسته اند 
[ در پژوهش حاضر اعتبار کل مقیاس به روش آلفای 64کنند.]

 به دست آمد. 72/0کرونباخ 
ون و ابزار به وسیله آپلت پرسشنامه درگیری تحصیلی. این

 آموزاندانشهمکاران برای اندازه گیری درگیری تحصیلی 

 

 

1. Gardia, Deci & Ryan 
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دبیرستانی در امریکا ساخته شد که دارای دو بعد شناختی و 
روانشناختی است) که در پژوهش حاضر فقط بعد روان 
شناختی سنجیده شد( و در مجموع شش خرده مقیاس دارد: 

-18ر تکالیف مدرسه)(، کنترل ب9-1شاگرد) -روابط معلم
( به این خرده مقیاس 19-24(، حمایت کم از یادگیری)10

(، حمایت 25-29. اهداف و آرزوهای آینده)شوندمیمربوط 
(، انگیزش بیرونی که سؤال های 30-33خانواده از یادگیری)

 -. خرده مقیاس های روابط معلمشودمیرا شامل  35و  34
ایت خانواده از یادگیری شاگرد، حمایت کم از یادگیری و حم

زیرمجموعه بعد درگیری روانشناختی و خرده مقیاس های 
کنترل بر تکالیف مدرسه، اهداف و آرزوهای آینده و انگیزش 
بیرونی زیرمجموعۀ درگیری شناختی هستند. سؤال ها بر 

تا  1اساس یک طیف لیکرت پنج درجه ای)کامال موافقم=
. در ضمن سؤال های شوندمی(درجه بندی 5کامال مخالفم=

. آپلتون و شودمیبه صورت معکوس نمره گذاری  35و  34
( برای هر یک از خرده مقیاس های روابط 2006همکاران)

شاگرد، کنترل بر تکالیف مدرسه، حمایت کم از  -معلم
و آرزوهای آینده، حمایت خانواده از یادگیری هدفها یادگیری، 

، 80/0، 88/0ونباخ و انگیزش بیرونی به ترتیب آلفای کر
را گزارش نمودند. آپلتون و  72/0و  76/0، 78/0، 82/0

همکاران در بررسی روایی ابزار با استفاده از تحلیل عاملی 
تأییدی آشکار ساختند که سؤال ها با مؤلفه های درگیری 

همچنین، آنها در بررسی  .تحصیلی همسویی مناسبی دارند
ن هر شش مؤلفۀ روایی همگرا، همبستگی مثبتی را بی

درگیری تحصیلی با نمرات استعداد تحصیلی و پیشرفت 
تحصیلی یافتند) تنها همبستگی بر کنترل بر تکالیف مدرسه 
با پیشرفت تحصیلی منفی بود(. در ضمن، در بررسی روایی 

شاگرد، حمایت کم از  -واگرا، مؤلفه های  روابط معلم
اده از یادگیری، اهداف و آرزوهای آینده، حمایت خانو

یادگیری و انگیزش بیرونی با وقفۀ تحصیلی منفی بود. تنها 
همبستگی بین مؤلفۀ کنترل بر تکالیف مدرسه و وقفۀ 
تحصیلی مثبت بود. تحلیل عاملی تأییدی این ابزار نشان داده 
است که ساختار عاملی مقیاس با مدل نظری، برازندگی 

رل بر شاگرد، کنت -مناسبی دارد. سه مؤلفۀ روابط معلم

تکالیف مدرسه و حمایت کم از یادگیری)درگیری 
روانشناختی( و سه مؤلفۀ  اهداف و آرزوهای آینده، حمایت 
خانواده از یادگیری و انگیزش بیرونی)درگیری شناختی( به 
وضوح یک ساختار شش عاملی درگیری تحصیلی را تشکیل 

بدست آمده برای هر این مطالعه اعتبار در  [65.]می دادند
از مؤلفه های درگیری بر اساس آلفای کرونباخ روابط  یک

و  ،81/0، کنترل بر تکالیف مدرسه 84/0شاگرد  -معلم
، 87/0، اهداف و آرزوهای آینده 81/0حمایت کم از یادگیری 

 84/0و انگیزش بیرونی  0/ 76حمایت خانواده از یادگیری
مناسب بود. در این مطالعه از نمرۀ کل درگیری تحصیلی 

بدست  91/0اده و ضریب آلفای کرونباخ نمرۀ کل ابزار استف
 آمد.

برای گردآوری داده ها به برخی از مدارس همچنین 
متوسطه شهر کرمان مراجعه شد و پرسشنامه ها در اختیار 

قرار داده شد. روش اجرا گروهی بود. چهار  آموزاندانش
پرسشنامه در اختیار هر دانش آموز قرار داده شد. پرسشنامۀ 

تحصیلی،  های خودکارامدی تحصیلی، پرسشنامۀ هیجان
پرسشنامۀ نیازهای اساسی روانشناختی و پرسشنامۀ درگیری 

دقیقه بود.  35تحصیلی. متوسط زمان تکمیل پرسشنامه ها 
در راهنمای این پرسشنامه ها، چگونگی پاسخدهی و دقت در 

 عالوه پژوهشگر وه پاسخگویی به پرسش ها ارائه شده بود. ب
 آموزاندانشستیار پژوهشگر نیز به صورت شفاهی از د

درخواست می کردند که به طور دقیق به گویه های پرسشنامه 
فرایند جمع آوری داده ها به مدت سه هفته طول پاسخ دهند. 

با حذف پرسشنامه هایی که به صورت ناقص پر شده کشید. 
 SPSS22با نرم افزار  دانش آموز  325بودند، داده های 

 تحلیل شد.  LISREL 8,53و
 

 اهیافته
 100دختر و  225دانش آموز )  325در پژوهش حاضر 

تا  16شرکت داشتند. دامنه سنی شرکت کنندگان پسر(
سوم مشغول به تحصیل های اول تا در پایه و  سال بود18

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و هم چنین  بودند.
 ارائه شده است. 1دول ضرایب همبستگی صفرمرتبه در ج

 

 همبستگی مرتبه صفر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه .1جدول  

 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

    1 71/0 65/3 یخودکارآمد

   1 **399/0 15/1 73/3 یلیتحص یهاجانیه

  1 155/0** 205/0** 20/1 90/5 یشناختروان یهازاین

 1 134/0** 362/0** 307/0** 73/0 19/3 یلیتحص یریدرگ
 

01/0p<** 
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همبستگی نمرات درگیری تحصیلی با سایر متغیرها  
معنادار است. بیشترین شدت همبستگی درگیری تحصیلی با 
هیجان های تحصیلی است و پس از آن با خودکارامدی است 

 (. 1) جدول 
نخست برازندگی داده ها با مدل آزمون شد. نتایج 

 دگیبرازندگی اولیه داده ها با مدل نشان داد که داده ها برازن
و  GFIمناسبی با مدل نداشت. بعضی از شاخص ها مانند  

AGFI  ضعیف بودند. بررسی ضرایب اندازه گیری و مسیرهای
اثر مستقیم نیازهای اساسی ساختاری نشان داد که 

روانشناختی بر هیجان های تحصیلی و اثر مستقیم نیازهای 
اساسی روانشناختی بر درگیری تحصیلی معنی دار نبودند به 

ین ترتیب، در مدل نهایی این مسیرها حذف شدند و مجددا ا
مدل آزمون شد. یافته ها نشان داد که داده  -برازندگی داده 

 .(2ها با مدل برازندگی مناسبی دارند )جدول 

 شاخص های برازش مدل اولیه و نهایی  .2جدول

آماره    مقدار مجاز یا حد مطلوب 
 مقدار به دست آمده

 نتیجۀ برازش
 مدل نهایی مدل اولیه

X2 - 181/318  11/190   

df - 00/84  00/82   

X2/ df 3<  79/3  318/2  قابل قبول 

RMSEA 1/0<  093/0  064/0  خوب 

NFI 9/0>  90/0  94/0  خوب 

NNFI 95/0>  90/0  95/0  خوب 

CFI 9/0>  92/0  96/0  خوب 

GFI 9/0>  88/0  93/0  خوب 

AGFI 9/0>  83/0  89/0  ضعیف 

مدل اندازه گیری: در این مدل چهار مدل اندازه گیری 
وجود دارد که شامل نیازهای اساسی روان شناختی )با سه 
نشانگر(، خودکارامدی )با سه نشانگر(، هیجان های تحصیلی 

)با شش نشانگر( و درگیری تحصیلی )با سه نشانگر( است.  
 برای سازه نیازهای اساسی روان شناختی سه نشانگر مبتنی

بر نظریه درنظر گرفته شده بود. بررسی ضرایب مسیر در مدل 
اندازه گیری نشان داد که هر سه نشانگر دارای ضرایب معنادار 
بودند. برای این سازه نشانگر خودمختاری به عنوان متغیر 
مرجع در نظر گرفته شد. ضرایب استاندارد نشانگرهای هر 

 گزارش شده است.  2سازه در شکل 
ی: در مدل اولیه شش فرضیه در مورد اثر مدل ساختار

ساختاری مستقیم فرض شده بود. نخست فرض شده بود که 
نیازهای اساسی روان شناختی اثر ساختاری مستقیم بر "

یافته ها نشان داد که این  "خودکارامدی تحصیلی د.ارد.
(. فرضیه دوم این p16/0=11,<05/0فرضیه تایید میشود )

ی روان شناختی اثر ساختاری مستقیم نیازهای اساس"بود که 
. یافته ها نشان داد که این "بر هیجان های تحصیلی دارد.

نیازهای "(. فرضیه سوم این بود که p>05/0فرضیه رد شد )
اساسی روان شناختی اثر ساختاری مستقیم بر درگیری 

. یافته ها نشان داد که این فرضیه رد شد "تحصیلی دارد
(05/0<pفرضیه چهار .) خودکارامدی تحصیلی"م این بود که 

ه ها . یافت"دارد. درگیری تحصیلیاثر ساختاری مستقیم بر 
نشان داد که این فرضیه تایید میشود 

(001/0>,p19/0=31 فرضیه پنجم این بود که .)
ای ه هیجاناثر ساختاری مستقیم بر  خودکارامدی تحصیلی"

 ه تایید. یافته ها نشان داد که این فرضی"دارد. تحصیلی
(. فرضیه ششم این بود که p04/1=21,<01/0میشود )

درگیری اثر ساختاری مستقیم بر  تحصیلیهای  هیجان"
. یافته ها نشان داد که این فرضیه تایید "دارد. تحصیلی
(. ضرایب اثر مستقیم متریک و p09/0=32,<01/0میشود )

 گزارش شده اند.  3استاندارد در جدول 
ضیه اثر ساختاری غیر مستقیم مطرح افزون برآن، سه فر

 از نیازهای اساسی روانشناختی"شد. نخست فرض شد که 
 اثر ساختاری غیرمستقیم بر خودکارامدی تحصیلیطریق 

.  نتایج ازمون سوبل نشان داد که "دارد. درگیری تحصیلی
 test, Sobel  2/48 =<05/0این فرضیه تایید میشود)

,p03/0=3111یازهای اساسی ن"بود که  (. فرضیه دوم این
اثر ساختاری  خودکارامدی تحصیلیاز طریق  روانشناختی

. ازمون سوبل "دارد. تحصیلیهیجان های  غیرمستقیم بر
 test, Sobel  =<01/0نشان داد که این فرضیه تایید شد )

3/24 ,p16/0=2111 نیازهای "(. فرضیه سوم این بود که
از طریق هیجان های تحصیلی اثر  اساسی روانشناختی
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جه به با تو "دارد. درگیری تحصیلی ساختاری غیرمستقیم بر
اینکه اثر مستقیم نیازهای اساسی روان شناختی بر هیجان 

(. 3های تحصیلی معنادار نبود، این فرضیه رد شد )جدول 
از طریق  خودکارامدی تحصیلی "فرضیه چهارم این بود که 

ی درگیر ر ساختاری غیرمستقیم برهیجان های تحصیلی اث

ازمون سوبل نشان داد که این فرضیه تایید  "دارد. تحصیلی
(. p test, Sobel 09/0=2132, 3/13 =<01/0شد )

همچنین مقدار واریانس تبیین شده متغیرهای درونزاد 
خودکارامدی تحصیلی، هیجان های تحصیلی و درگیری 

 ت آمد.درصد بدس 36و  25، 8تحصیلی به ترتیب 

ضرایب مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها .3جدول  

 مسیر
 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم

 استاندارد متریک استاندارد متریک استاندارد متریک

نیازهای اساسی روانشناختی بر 

 خودکارامدی تحصیلی
16/0* 29/0 - - *16/0 29/0 

نیازهای اساسی روانشناختی بر هیجانات 

       تحصیلی
- - **16/0 15/0 **16/0 15/0 

نیازهای اساسی روانشناختی بر درگیری 

 تحصیلی
- - *04/0 15/0 *04/0 15/0 

خودکارامدی تحصیلی بر هیجانات 

 تحصیلی
**04/1 51/0 - - **04/1 51/0 

خودکارامدی تحصیلی بر درگیری 

 تحصیلی
**19/0 35/0 **09/0 17/0 **29/0 53/0 

 34/0 09/0** - - 34/0 09/0** هیجانات تحصیلی بر درگیری تحصیلی

 *p<0.05   ** p<0.01    .غ م = اثر غیرمعنادار است 

  

 آزمون شده: رابطه ساختاری نیازهای اساسی روان شناختی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی خودکارامدی و هیجان های تحصیلی مدل نهایی 2شکل 

 
 درصد معنادار هستند. 5نکته: ضرایب استاندارد گزارش شده اند، همه مسیرها دست کم در سطح 
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 بحث و نتیجه گیری 
ه پژوهش حاضر این بود که نیازهای اساسی نخستین یافت

روان شناختی بر خودکارامدی تحصیلی اثر ساختاری مستقیم 
همخوان پیشین  هایپژوهشداشت. این یافته با 

از نیگفت  توانمی[ در تبیین این یافته 69،68،67،66.]دبو
را در توانایی شان بر تأثیر روی  آموزاندانششایستگی باور 

طور کلی حس ه بنابراین، ب [17.]دهدمیمحیط افزایش 
 افزون بر آن،. کندمیباالیی از خودکارامدی تحصیلی ایجاد 

خودکارامدی تحصیلی کنترل بیشتری روی خواسته های 
و استفاده از  [31.]کندمیمحیطی و کارکردی اعمال 

راهبردهای یادگیری مؤثر و تجربیات موفق در فعالیت های 
آنها آرزوها و [ 70.]کندمیسهیل را ت آموزاندانشمدرسه 

شدت تعهد به هدف شان، همچنین درگیری و استقامت در 
لذا  [32.]دهندمیحضور مشکالت و شکست ها را ادامه 

خودکارامدی تحصیلی توسط نیاز شایستگی برانگیخته 
به خواسته توجهدر  آموزاندانش شودمیکه باعث  شودمی

 .اطمینان داشته باشندهای یادگیری احساس توانمندی و 
احساس بهتری از کنترل بیشتر روی  آموزاندانشبنابراین، 

فعالیت های یادگیری و نیز ارزیابی مثبت روی موقعیت های 
بنابراین احتمال فعالیت مثبت افزایش  [56.]یادگیری دارند

یابد. که هیجان های تحصیلی منفی کاهش می در حالییافته 
[56]  

یافته دیگر این مطالعه نشان داد بین نیازهای اساسی روان 
شناختی با هیجان های تحصیلی رابطه ای وجود  نداشت. این 

[ آنها گزارش 50،17مغایر است.] هاپژوهشیافته با بعضی از 
کردند که ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی در یک حیطه 

ه ابی ببرای دست ی کندمیکمک  آموزاندانشتحصیلی به 
اهداف تحصیلی احساس خودکارامدی و توانایی کنند، 
همچنین بتوانند با معلمان ارتباط صمیمانه ای برقرار کنند، 
و بنابراین هیجان های مثبت فرایند یادگیری را تسهیل 

. به هر حال، یک تبیین احتمالی در مورد این کندمی
 د وناهماهنگی آن است که ارضا نیازها باید خاص حیطه باش

و مانند  دهندمیهیجانها در رابطه با یک رویداد ویژه رخ 
عواطف حالت کلی ندارند. به این ترتیب، هیجانات یا در یک 

، دشونمییا در نتیجه یک رویداد تجربه  دهندمیفرآیند رخ 
بنابراین ماهیت مقطعی مطالعه حاضر ممکن است نتواند این 

 روابط را آشکار نماید. 
ین مطالعه نشان داد که نیازهای اساسی روان یافته دیگر ا

شناختی بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مستقیم نداشت. 
[ آنها 19یافته های این مطالعه با برخی یافته ها مغایر بود. ]

 از نیازهای آموزاندانشبه این نتیجه رسیدند که بین ادراک 

اساسی روانشناختی با درگیری در مدرسه همبستگی مثبت 
در مدرسه  آموزاندانشجود دارد، بدین ترتیب که، زمانی که و

ه ، انگیزکنندمیاحساس شایستگی، خودمختاری، و ارتباط 
و  وندشمی، در تکالیف تحصیلی درگیر کنندمیدرونی پیدا 

پیشرفت تحصیلی به دست می آورند. به هر حال در این 
. یک دمطالعه اثر نیازها بر درگیری تحصیلی غیر مستقیم بو

تبیین احتمالی در مورد این مغایرت آن است که ارضای 
د بر درگیری تحصیلی اثر توانمینیازهای اساسی زمانی 

حس کنترل بهتری روی ساختاری داشته باشد که به افراد 
های پیامدبتوانند که آنها  زمانیبدهد. فعالیت های یادگیری 

. دهندیمتحصیلی مثبت را به تالش های قابل کنترل اسناد 
به این ترتیب، به نظر می رسد نیازهای اساسی بر درگیری 

 ند اثر غیر مستقیم داشته باشند.توانمیتحصیلی 
یافته دیگر این پژوهش  نشان داد که خودکارامدی 
تحصیلی بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مستقیم دارد. این 

دیگر همخوان است، شواهد  هایپژوهشیافته با نتایج 
گی های مثبتی بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی همبست

های آموزشی [ در زمینه25،71،23اند.]نشان داده
با خودکارامدی باال پشتکار دارند و به خوبی عمل  آموزاندانش

که خودکارامدی پایین  آموزانیدانش، در حالی که کنندمی
 [ 32] شوندمیدارند دست از تالش برمی دارند و درگیر ن

افزون بر آن خودکارامدی تحصیلی بر هیجان های 
تحصیلی اثر ساختاری مستقیم داشت. این یافته با یافته های 

[ در تبیین این یافته 55دیگر همخوان است.] هایپژوهش
بیان شده است که خودکارامدی تحصیلی نشات گرفته از 
نیازها، حس توانایی و اطمینان در رفتار با خواسته های 

حس  آموزاندانشبه وجود می آورد، بنابراین، یادگیری 
بهتری از کنترل روی فعالیت های یادگیری، همچنین ارزیابی 
مثبت روی موقعیت های یادگیری دارند، بنابراین احتمال 

در حالی که  دهدمیفعالسازی هیجان های مثبت را افزایش 
 [56.]کندمیهیجان های تحصیلی منفی را بی اثر 

از دیگر یافته های این پژوهش اثر ساختاری هیجان های 
تحصیلی بر درگیری تحصیلی بود. این یافته با نتایج 

[ در تبیین این یافته 57دیگر همخوان است.] هایپژوهش
 آموزاندانشمطرح شده است که هیجان ها درگیری تحصیلی 

را از طریق وسیع کردن یا محدود کردن قلمرو شناختی و 
 [41.]کنندمیی تفکر پیش بینی شیوه ها

یکی دیگر از یافته های پژوهش حاضر این بود که نیازهای 
اساسی روان شناختی از طریق خودکارامدی تحصیلی بر 
درگیری تحصیلی اثر ساختاری غیر مستقیم داشت. این 

[ 19دیگر همخوان است.] هایپژوهشنتیجه با یافته های 
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ممکن است عاملی باشد  ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی،
که درگیری تحصیلی را به وسیله برخی عوامل انگیزشی 

[ 4مجاور، مانند خودکارامدی تحصیلی پیش بینی کند.]
زمانی که شخص در یک فعالیت احساس خودمختاری و خود 

، به اسناد درونی تمایل دارد و حس کندمیتعیین کنندگی 
. ارضاء نیاز کندمیباالیی از کنترل روی رفتارهایش ادراک 

، دهدمیشایستگی باورها را در انجام تکلیف افزایش 
؛ همینطور ارضاء نیاز به ارتباط دهدمیخودکارامدی را ارتقاء 

 زمانی که با مسائل درگیر آموزاندانشبر اینکه  کندمیداللت 
از مواظبت و حمایت دیگران لذت می برند، اطمینان  شوندمی

می رود و خودکارامدی افزایش پیدا شان در حل مسائل باال 
. به ویژه، با ارضاء نیازهای خودمختاری، ارتباط، و کندمی

از هر فرصتی  شوندمی، آنها تشویق آموزاندانششایستگی 
برای جستجوی تکالیف یادگیری استفاده کنند؛ لذا آنها 
احتماال سطح باالتری از خودکارامدی تحصیلی نشان 

با توجه به  آموزاندانشمدی تحصیلی [ خودکارا51.]دهندمی
اثر آن روی استفاده از راهبرد، تالش های یادگیری، و 

[ خودکارامدی تحصیلی 72،58.  ]شودمیپافشاری برجسته 
[ بنابراین، ارضاء 17بناچار برای درگیری تحصیلی مفید است.]

د درگیری تحصیلی را از توانمینیازهای اساسی روانشناختی 
 امدی تحصیلی پیش بینی کند.طریق خودکار

همچنین نیازهای اساسی روانشناختی به صورت 
غیرمستقیم با میانجی گری خودکارامدی تحصیلی بر هیجان 
های تحصیلی اثر غیر مستقیم داشت. این یافته با بعضی از 

[ آنها گزارش کردند که 50-17هماهنگ است.] هاپژوهش
ه یطه تحصیلی بارضاء نیازهای اساسی روانشناختی در یک ح

برای دست یابی به اهداف  کندمیکمک  آموزاندانش
تحصیلی احساس خودکارامدی و توانایی کنند، همچنین 
بتوانند با معلمان ارتباط صمیمانه ای برقرار کنند، و بنابراین 

ک . در یکندمیهیجان های مثبت فرایند یادگیری را تسهیل 
 امدی تحصیلی رابطهیافته مغایر گزارش شد که الحاق خودکار

نیازها  .کندمینیازها با هیجان های تحصیلی منفی را تضعیف 
د از طریق کاهش هیجان های تحصیلی منفی و توانمیصرفا 

به وسیله ارتقا خودکارامدی تحصیلی پیش بینی کننده مثبت 
درگیری تحصیلی باشد در غیر اینصورت اثر غیرمستقیمی بر 

حال، در این مطالعه نقش میانجی [  به هر66هیجان ها ندارد.]
خودکارامدی در رابطه بین نیازهای اساسی و هیجان ها تایید 

 شد. 
نیازهای اساسی روانشناختی اثر ساختاری غیرمستقیم با 
میانجی گری هیجان های تحصیلی بر درگیری تحصیلی 
نداشت. این یافته هماهنگ با پژوهش زن و همکاران است. 

د، درگیری توانمینیاز شایستگی ن [ آنها نشان دادند66]

تحصیلی را از طریق کاهش هیجان های تحصیلی منفی به 
[ هیجان های تحصیلی منفی 41طور مثبت پیش بینی کند. ]

را با متمرکز کردن آنها روی  آموزاندانشقلمرو شناختی 
، و به نوبت منابع حافظه کندمیتهدیدها یا شکست ها محدود 

، بنابراین به منابع در دسترس کندمی کاری محدود را اشغال
. عدم درگیری دهدمیکمتری برای تکالیف تحصیلی اجازه 

زمانی  شودمیمتعاقبا با هیجان های تحصیلی منفی استنباط 
که به حل مسائل در کالس یا شرکت در بحث کالسی نیاز 

 [42است.]
خودکارامدی از یافته های دیگر پژوهش حاضر این بود که 

از طریق هیجان های تحصیلی اثر ساختاری  تحصیلی
داشت. این یافته نیز  درگیری تحصیلی غیرمستقیم بر

[ آنها نشان دادند 66هماهنگ با پژوهش زن و همکاران است.]
از طریق هیجان های تحصیلی پیش  خودکارامدی تحصیلی

بینی کننده درگیری تحصیلی است. در تبیین این یافته 
عامل اصلی در  خودکارامدی تحصیلیمطرح شده است که 

ارزیابی موقعیت های یادگیری به عنوان چالش هایی برای 
برانگیختن هیجان های تحصیلی مختلف است. بنابراین، 

ممکن است زمانی که پیامدهای تحصیلی مثبت  آموزاندانش
، احساس کنترل دهندمیرا به تالش های قابل کنترل اسناد 

ادگیری داشته باشند که به هیجان بهتری روی فعالیت های ی
. اگر چه، شودمیهای تحصیلی مثبت مانند لذت و فخر منجر 

قادر به تغییر پیامدهای  کنندمیکه احساس  آموزانیدانش
یادگیری نیستند احتماال بیشتر هیجان های تحصیلی منفی 

ن . که ایکنندمیمانند اضطراب، ماللت، و خستگی را تجربه 
د توانمییجان های مختلف مربوط به یادگیری تجربه انواع ه

-56-55ارتقاء دهنده یا بازدارنده درگیری در یادگیری باشد.]
57] 

 

 و پیشنهادها هامحدودیت
پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود و یافته ها نخست طرح 

برای  شودمیپیشنهاد ، بنابراین کندمیبر رابطه علیت داللت ن
 دوم،استفاده شود. لعات طولی مطاشناسایی روابط علی از 

و روش های خودگزارشی همه متغیرها توسط پرسشنامه 
 هایپژوهش شودمیپیشنهاد بنابراین اند. اندازه گیری شده 

آینده از اندازه گیری های متعددی استفاده کند تا عینیت 
سوم، شرکت کنندگان پژوهش  ارزیابی ها را بهبود ببخشد.

دوم متوسطه شهر کرمان بودند، دوره  آموزاندانشحاضر 
بنابراین در تعمیم دادن نتایج به جمعیت های دیگر در 

مطالعات آینده چهارم،  فرهنگ های دیگر باید احتیاط کرد.
های دیگر روی کودکان، دانشجویان دانشگاه، و یا نمونه

 متمرکز شود تا به طبقات سنی گوناگون غنا بخشیده شود. 
مطالعه در بین اولین مطالعاتی  علیرغم محدودیت ها، این
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های ترکیبی از نیازهای شایستگی، است که نقش 
خودمختاری، و ارتباط را در درگیری تحصیلی توسط 

تحصیلی با هم  در یک های  خودکارامدی تحصیلی و هیجان
که به نظریه  کندمینمونه از نوجوانان شهر کرمان آزمون 

ا غنا می خودتعیین گری تحت فرهنگ آسیایی جمع گر
های اساسی بخشد. به ویژه در این مطالعه بین نیاز

و درگیری تحصیلی پیش بینی معناداری یافت  روانشناختی
خصوصا در قالب نیاز خودمختاری نشد. از اینرو، زمانیکه معلم 

ممکن است به درگیری  دهدمی آموزاندانشآزادی زیادی به 
احساس جای آن، معلمان باید ه در کالس منجر نشود، ب

افزایش داده به طوری که  آموزاندانشکارامدی را در 
احساس کنترل بیشتری به دست آورند. برآیند  آموزاندانش

ارضای نیاز های اساسی و احساس کارامدی بر درگیری 
تحصیلی اثر خواهد داشت. روش دیگر آن است که با افزایش 

هیجان های فرآیند و  ندتوانمیاحساس کارامدی معلمان 
پیامد را افزایش بدهند. بر پایه یافته های این مطالعه برآیند 
احساس کارآمدی و هیجان های مثبت نیز درگیری تحصیلی 

همچنین باید بر . به هر حال، معلمان دهندمیرا افزایش 
نیازهای شایستگی و ارتباط با افزایش درگیری تحصیلی 

خی ند برتوانمیی مثال، معلمان . براکنندتأکید  آموزاندانش
سازمان دهی کنند را فعالیت های کالس درس یا فوق برنامه 

دانش آموز و همساالن را بهبود  -تا کیفیت رابطه معلم
، آموزاندانشببخشند، و با توجه به نیاز شایستگی و ارتباط 

تحسین ها و بازخورد مثبت بیشتری برای عملکرد 
عالوه، در کالس درس، به ه ب اختصاص دهند. آموزاندانش

منظور اعتماد سازی، در مرحله اول باید تکالیف ساده تر داده 
شود، و معلمان سپس دشواری تکلیف را گام به گام افزایش 

تحصیلی های  خودکارامدی باال و هیجان آموزاندانشدهند تا 
ر د آموزاندانشمثبت را تجربه کنند، و بنابراین، درگیری 

  یادگیری را ارتقاء دهند.فعالیت های 
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