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Introduction: The concept of academic engagement emphasizes the role of self-awareness in the study, designing metacognitive ideas and 

self-regulation. This study aimed to test the model of academic engagement based on students’ basic psychological needs in school through the 

mediation of conscious academic control in procrastinating students. 

Methods: The statistical population included all-female high school students in Bandar Imam Khomeini (RA) studying in the academic year 

2018-2019. First, a sample of 400 people was selected using the cluster random sampling method. Based on the criteria for entering the re-

search (High school education, being single, and not having a history of severe medical and psychiatric illnesses require medication, a standard 

deviation score higher than the average of the prototype on the procrastination scale). A total of 167 procrastinating students were selected as 

the research sample and answered the questionnaires of Tian et al.'s basic psychological needs of students in school according to Perry et al.'s 

Perceived academic control and Reeve academic engagement questionnaires. Data were analyzed using structural equation modeling using 

statistical software package for social sciences SPSS-23, and torque structure analysis software AMOS-23.

Results: The mean and standard deviation of the age of the study participants were 15.06 and 2.4 years, respectively. The results revealed that the 

proposed model has a good fit in all fitness indicators. Data analysis results showed a direct, positive, and significant relationship between basic 

psychological needs and academic activity (P≤0.01 and β=0.27). Also, the direct relationship between academic control and academic engagement 

is positive and significant (P≤0.05 and β=0.16). In addition, the direct relationship between basic psychological needs and academic control was 

statistically significant (P≤0.01 and β=0.28). With the presence of the mediating variable of perceived academic control, the relationship between 

students' basic psychological needs in school and academic engagement was still significant. This means that perceived academic control mediates 

the relationship between students' basic psychological needs at school and academic engagement.

Conclusion: As a result, procrastination among students can be improved by meeting their basic psychological needs in school, their perceived 

control over education, which leads to more academic engagement. Finally, the researcher considers it necessary to mention that the findings 

of the present study need to be interpreted and generalized in the context of its limitations. The most crucial point that needs to be mentioned 

is that the hypothetical model of this research has been tested on students of procrastination. The relationships proposed in this research model 

should be generalized to other groups with particular caution. Conducting research using only self-reporting tools instead of studying behavior 

was another limitation that requires special care in generalizing and interpreting the results. Complementary research with experimental and 

causal-comparative methods, especially with the control of students' gender, is recommended in this research field.
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و  فراشناختی  عقاید  طراحی  مطالعه،  در  خودآگاهی  نقش  بر  تحصیلی  مشغولیت  مفهوم  کلی  طور  به  مقدمه: 

بنیادین  نیازهای  اساس  بر  تحصیلی  مشغولیت  مدل  تدوین  هدف  با  حاضر  پژوهش  می کند.  تأکید  خودنظم دهی 

روان شناختی دانش آموزان در مدرسه با میانجی گری کنترل آگاهانه تحصیلی در دانش آموزان اهمال کار انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان 

دختر دورة متوسطه شهر بندر امام خمینی بود که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. ابتدا نمونه  

انتخاب شد. سپس بر اساس مالک های  از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  با استفاده  اولیه ای به حجم 400 نفر 

بنیادین  نیازهاي  انتخاب و به پرسشنامه هاي  از دانش آموزان اهمال کار به عنوان نمونه پژوهش  نفر  ورود تعداد 167 

مشغولیت  و  همکاران  و   Perry اگاهانه  تحصیلی  کنترل  همکاران،  و   Tian مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختي 

و   SPSS-23 از  استفاده  با  ساختاری  معادالت  مدل یابی  روش  از  استفاده  با  داده ها  دادند.  پاسخ   ،Reeve تحصیلی 

AMOS-23 تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مستقیم نیازهای بنیادین با مشغولیت تحصیلی و کنترل آگاهانه تحصیلی معنادار 

 .)P>0/01( است. همچنین بین کنترل آگاهانه تحصیلی و مشغولیت تحصیلی، رابطه معناداری وجود داشت

نتیجه گیری: کنترل آگاهانه تحصیلی رابطه بین نیازهای بنیادین روان شناختی دانش آموزان در مدرسه و مشغولیت 

برآورده کردن  با  کار  اهمال  دانش آموزان  بین  در  نتیجه مي توان  در  نمود.  میانجی گری  به صورت جزئی  را  تحصیلی 

نیازهای بنیادین روان شناختی در مدرسه، میزان کنترل ادراک شده آنها بر تحصیل را ارتقا داد که این خود منجر به 

مشغولیت بیشتر تحصیلی می شود. 
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مقدمه
جمله  از  است.  اجتماعی  و  شناختی  بلوغ  از  مهمی  مرحله  نوجوانی 
نوجوانی  سنین  در  فرزندشان  مورد  در  خانواده ها  که  نگرانی هایی 
تحصیلی  کاری  اهمال  خاص  طور  به  یا  تکالیف  انجام  در  تعلل  دارند 
)Academic procrastination( آنها است. اهمال کاری تحصیلی، به 
عواقب  پیش بینی  وجود  با  تکلیف  یک  انجام  در  عمدی  تأخیر  صورت 

نامطلوب آن تعریف شده است )1(. در سال های اخیر به دلیل ظهور 
اینترنت،  و  تلفن همراه  پدیده های مانند شبکه های اجتماعی مجازی، 

رفتار اهمال کاری در بین دانش آموزان شدت گرفته است )2(.      
یکی از سازه های بسیار مهم که در پژوهش های جدید تعلیم و تربیت 
تحصیلی  مشغولیت  است،  کرده  جلب  خود  به  را  پژوهش گران  توجه 
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صفحات  85-94
موفقیت  در  مهمی  نقش  که  است   )Academic engagement(
تحصیلی دانش آموزان دارد. دانش آموزان اهمال کار معموال زمان کمتری 
کمتری  تحصیلی  موفقیت   ،)3( می گذرانند  مطالب  بر  تسلط  برای  را 
رفتارهای پرخطر هستند )4(.  بیشتری در معرض  احتمال  به  و  دارند 
برای این که یک دانش آموز، گذر موفقیت آمیزی از دبیرستان به دانشگاه 
آموزش های  در  فعال  به صورت  است  الزم  باشد  داشته  کار  بازار  یا  و 
انتقال  این  برای  تا دانش و مهارت های الزم  باشد  مدرسه خود درگیر 
را کسب کنند )5(. مشغولیت تحصیلی یک سازه چند بعدی است که 
نظریه پردازان مختلف آن را به شکل های محتلفی مفهوم سازی کرده و 
ابعاد مختلفی برای آن در نظر گرفته اند )6(. در پژوهش حاضر درگیری 
تحصیلی از عناصر مشغولیت شناختی، مشغولیت عاطفی و مشغولیت 
مشغولیت  پیشین  یافته های  با  مطابق   .)7( است  شده  تشکیل  عاملی 

تحصیلی تحت تاثیر عوامل فردی و بافتی قرار دارد )8(.  
از طرفی با توجه به این که اهمال کاری حاصل تعاملی پیچیده از عوامل 
شناختی، رفتاری و هیجانی است، تبعات منفی روانی باالیی به ویژه برای 
نوجوانان که نسبت به شکست بسیار حساس هستند، به همراه دارد، یکی 
از عواملی که بر برون دادهای تحصیلی دانش آموزان اهمال کار به ویژه 
در دوران نوجوانی اثر دارد، برآورده شدن نیازهای بنیادین روان شناختی 
)Basic Psychological Needs( است )9(. نظریه نیازهای بنیادین 
روان شناختی، یکی از مهمترین نظریه های مرتبط با بهزیستی است. این 
نظریه یک انشعاب فرعی از نظریه خود تعیین گری است که پیشنهاد 
رفتار  ارتقاء  موجب  روان شناختی  اساسی  نیاز  سه  ارضای  که  می کند 
در وجود همه  ذاتاً  نیازها  این  بهزیستی ذهنی می شود.  و  افراد  مثبت 
انسان ها بوده و عبارتند: از نیاز به استقالل، شایستگی و ارتباط )10(. 
این نظریه در زمینه های  به بررسی  علی رغم پژوهش های بسیاری که 
از جمله ورزشی )11( و تحصیلی )12(، پرداخته اند، پژوهش  مختلف 
در زمینه نیازهای بنیادین دانش آموزان در مدرسه و اندازه گیری آن به 

سال های اخیر مربوط می باشد )13(.   
نوجوانان  است.  نوجوانان  زندگی  وجوه  مهمترین  از  یکی  مدرسه 
و  می کنند  سپری  مدرس  در  را  خود  عمر  از  بسیاری  ساعت های 
پژوهش ها در چهارچوب نظریه خود تعیین گری حاکی از آن است که 
حس استقالل در نوجوان و به صورت همزمان احساس تعلق و تعامل با 
محیط در پیشرفت تحصیلی آنان نقش دارد. همچنین درک شایستگی 
مثبت  تأثیر  خودمختار  تحصیلی  انگیزش  بر  دانش آموزان  تحصیلی 
گذاشته و این به نوبه خود تأثیر مثبتی بر عملکرد مدرسه آنها دارد. این 
نتایج به یک معنا، نشان می دهد که این سه نیاز اساسی روانی )استقالل، 
موفقیت  تا  شود  برآورده  مدرسه  محیط  در  باید  شایستگی(  و  ارتباط 

تحصیلی و رفتار مثبت دانش آموزان در مدرسه ارتقا یابد )14(. بسیاری 
از پژوهش ها نشان داده اند برآورده شدن نیازهای بنیادین و بهزیستی 
است  ارتباط  در  تحصیلی  مثبت  رفتارهای  با  دانش آموزان  تحصیلی 
)15(. به عنوان مثال برآوردن این نیازها به عنوان پیش بین مثبتی برای 
مشغولیت رفتاری دانش آموزان در تحصیل گزارش شده است )16(. اما 
عدم رفع این نیازها با عدم مشغولیت در تکالیف درسی و در نتیجه با نتایج 
تحصیلی ضعیف تر همراه است. زمانی که ساختار مدرسه از برآورده شدن 
این نیازها )استقالل، ارتباط و شایستگي( حمایت مي کند، دانش آموزان 
احساس خود تعیین گري کرده و انگیزش دروني خواهند داشت، اما با 
انگیزش بیروني  برآورده نشدن این نیازها آنها احساس کنترل کرده و 
خواهند داشت. انگیزش دروني نیز با مشغولیت در تحصیل، تالش، نشاط 
و موفقیت بیشتر در تکالیف درسی مرتبط است و لذا دانش آموزاني که 
نیازهاي روان شناختي آنها برآورده شود، مشغولیت تحصیلی بیشتر و در 

نتیجه پیشرفت تحصیلي باالتري خواهند داشت )17(.
متغیر دیگری که در این پژوهش به عنوان میانجی مورد بررسی قرار 
 academic control( تحصیلی  آگاهانه  کنترل  مفهوم  است،  گرفته 
Perceived( است که به عنوان ارزیابی باورهای دانش آموزان از توانایی 

تحصیل  جریان  در  تحصیلی،  پیامدهای  بر  گذاشتن  تأثیر  برای  خود 
بین  در  ادراک شده  بررسی کنترل تحصیلی  است )18(.  تعریف شده 
افرادی  از آن است که  پژوهشی حاکی  با سوابق  دانش آموزان، مطابق 
که ادراک باالیی از کنترل تحصیلی خود دارند، بر پیامدهای تحصیلی 
خود نیز کنترل داشته و نسبت به دانش آموزانی که ادراک پائین تری 
پیش بین  و   )19( مشتاق ترند  یادگیری  به  دارند  تحصیلی  کنترل  از 
موفقیت های تحصیلی حتی در دانشگاه نیز خواهد بود )20(. از آنجایی 
می دهد؛  رخ  یادگیری  خاص  محیط  یک  در  یادگیری  رفتارهای  که 
با  ارتباط  و  خودمختاری  شایستگی،  احساس  دانش آموز  که  هنگامی 
دانش آموز  تا  شود  فعال  می تواند  درونی  انگیزه  باشد،  داشته  محیط، 
احساس تسلط و کنترل درونی بر فرایند یادگیری داشته باشد و بتواند 
به این واسطه جهت درگیر شدن در فرایند تحصیل و رسیدن به عملکرد 

باالتر تالش کند )17(. 
روابط موجود در این پژوهش مطابق با ادبیات پژوهش مورد تایید است. 
با توجه به چند بعدی بودن مشغولیت تحصیلی )7(، ممکن است  اما 
رابطه ای ترکیبی بین عوامل برقرار باشد. مرور پژوهش ها حاکی از آن 
است که هر چند ارتباط متغیرهای روان شناختی مختلف با این سازه ها 
با  سازه ها  این  رابطه  خصوص  در  اما  است،  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
یکدیگر مطالعه ای صورت نگرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر این 
رابطه ترکیبی با آزمون فرضیه های زیر در قالب یک مدل ساختاری و بر 
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اساس نظریه سبک های اسنادی بررسی شده است.
بنیادین  نیازهای  اساس  بر  تحصیلی  مشغولیت  مدل   )1 فرضیه 
آگاهانه  کنترل  میانجی گری  با  مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختی 

تحصیلی در دانش آموزان اهمال کار برازش دارد.
بنیادین  نیازهای  بین  رابطه  تحصیلی  آگاهانه  کنترل   )2 فرضیه 
در  را  تحصیلی  مشغولیت  و  مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختی 

دانش آموزان اهمال کار میانجی گری می کند. 

روش کار
بود.  ساختاری  معادالت  مدل یابی  نوع  از  و  همبستگی  حاضر  پژوهش 
دوره  دختر  دانش آموزان  تمام  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
امام خمینی بود که در سال تحصیلی 1397-98  متوسطه شهر بندر 
مشغول به تحصیل بودند. جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه های 
اساس نظر متخصصان  بر  و  تعداد متغیرها  با در نظر گرفتن  پژوهش، 
مدل یابی معادالت ساختاری )21(، جمعاً نمونه  اولیه ای به حجم 400 
نفر )با در نظر گرفتن احتمال داشتن ریزش آزمودنی ها، پرسشنامه های 
تصادفی  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  پرت(  داده های  و  مخدوش 
از  الزم،  مجوز  کسب  از  پس  که  شد  انتخاب  ترتیب  این  به  خوشه ای 
تصادفی  به صورت  امام خمینی دو مدرسه دخترانه  بندر  کل مدارس 
برگزیده شدند. مالک های ورود شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 
تحصیل در دوره متوسطه، مجرد بودن و نداشتن سابقه اختالالت جدی 
به  رضایت نامه  فرم  بود.  دارو  مصرف  مستلزم  روان پزشکی  و  پزشکی 
دانش آموزان آن داده شد تا در صورت رضایت برای شرکت در پژوهش 
این  بود که شرکت کنندگان  تصریح شده  فرم  این  در  کنند.  پر  را  آن 
به  کامل  اختیار  اساس  بر  پژوهش  از  مرحله  هر  در  که  دارند  را  حق 
همکاری خود با پژوهش گر خاتمه دهند و در خصوص محرمانه بودن 
اطالعات نیز به شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد. دانش آموزان 
و  کار  اهمال  دسته  دو  به  تحصیلی  کاری  اهمال  پرسشنامه  اساس  بر 
عادی تقسیم شدند. به این صورت که میانگین نمونه اولیه در مقیاس 
اهمال کاری تحصیلی 49/74 و انحراف معیار آن 8/67 بود. تعداد 173 
انحراف  آنها در مقیاس اهمال کاری یک  از دانش آموزان که نمره  نفر 
استاندارد باالتر از میانگین نمونه اولیه بود، انتخاب و وارد پژوهش شدند 
و به بقیه پرسشنامه ها با راهنمایی پژوهشگر پاسخ دادند. پس از حذف 
پرسشنامه های ناقص و مخدوش، و همچنین حذف داده های پرت تک 
متغیری و چند متغیری، تعداد 167 پرسشنامه باقیمانده، با استفاده از 
روش مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از SPSS-23 و نرم افزار 
AMOS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه گیری مورد 

استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 

اهمال  بعد  سه  شامل  پرسشنامه  این  کاری:  اهمال  ارزیابی  مقیاس 
از  ناشی  کاری  اهمال  و  از خستگی  ناشی  کاری  اهمال  عمدی،  کاری 
اکتشافی در پژوهش سواری  نتایج تحلیل عوامل  بی برنامگی می باشد. 
نشان داد که داده ها پس از شش بار چرخش، آزمونی مرکب از 12 ماده 
و سه عامل با عنوان اهمال کاری عمدی )5 ماده(، اهمال کاری ناشی 
از خستگی جسمی_روانی )4 ماده( و اهمال کاری ناشی از بی برنامگی 
)3 ماده( ساخته شد. پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل 
آزمون 0/85، برای عامل اول 0/77، برای عامل دوم 0/60 و برای عامل 
سوم 0/70 به دست آمد )22(. روایی آزمون یاد شده از طریق همبسته 
کردن با آزمون اهمال کاری Tuckman تعیین و مقدار آن 0/35 برآورد 
گردید که نشان از روایی نسبتا خوب آن آزمون است )23(. در پژوهش 
حاضر پایایی این ابزار از روش آلفای کرونباخ 0/74 محاسبه شد. روایی 
تربیتی  روان شناسی  متخصصان حوزه  نظر  از  استفاده  با  نیز  محتوایی 
انحراف  یک  که  دانش آموزانی  پژوهش حاضر  در  گزارش شد.  مطلوب 
معیار باالتر از میانگین نمونه اولیه بودند به عنوان دانش آموز اهمال کار 

شناخته شده و وارد پژوهش شدند. 

مقیاس نیازهاي بنیادین روان شناختي دانش آموزان در مدرسه: 
در  دانش آموزان  روان شناختي  بنیادین  نیازهاي  سوالي   15 مقیاس 
مدرسه یک مقیاس لیکرت 6 درجه ای از 1 )کاماًل مخالفم( تا 6 )کاماًل 
موافقم( نمره گذاري مي شود و شامل 3 خرده مقیاس نیاز به استقالل، 
نیاز به ارتباط و نیاز به شایستگي مي باشد. نمره کل مقیاس از طریق 
نمره  به دست مي آید، که کسب  مقیاس  نمره سه خرده  جمع کردن 
بنیادین  نیازهاي  از  به معناي رضایت مندي کم  این مقیاس  پایین در 
معناي  به  باال  نمره  کسب  و  است  مدرسه  محیط  در  روان شناختي 
رضایت مندي زیاد از نیازهاي بنیادین روان شناختي در محیط مدرسه 
مي باشد. ضریب آلفا براي خرده مقیاس اول 0/85، خرده مقیاس دوم 
0/80، خرده مقیاس سوم و 0/77 براي کل مقیاس 0/83 گزارش شده 
دروني  همساني  همکاران  و  شیخ االسالمی  نیز  ایران  در   .)24( است 
بر  را   در مدرسه  دانش آموزان  روان شناختي  بنیادین  نیازهاي  مقیاس 
همبستگی  با ضرایب  و  کردند  محاسبه  کرونباخ  آلفاي  حسب ضرایب 
0/70 تا 0/82 تایید کردند )25(. در پژوهش حاضر پایایی این ابزار از 

روش آلفای کرونباخ 0/83 محاسبه شد.  

دو  شامل  مقیاس  این   :Perry اگاهانه  تحصیلی  کنترل  مقیاس 
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زیرمقیاس مسئولیت پذیری تحصیلی و کنترل پذیری تحصیلی مي باشد و 
هشت سوال دارد، چهار جمله مثبت و چهار جمله منفي با درجاتي از بسیار 
موافقم تا بسیار مخالفم، که نمره )5-1( را در بر می گیرد. گویه های 1، 3 و 
6 مربوط به مولفه کنترل پذیری تحصیلی و گویه های 2، 4، 5، 7 و 8 مربوط 
به مولفه مسئولیت پذیری تحصیلی است. در این مقیاس پاسخ ها با جمالت 
منفي به طور معکوس جمع شده است و بیشترین نمرات نشان دهنده 
کنترل تحصیلی باالتر است )18(. Perry و همکاران )2001( پایایی آن 
را در پژوهش خود به وسیله آلفای کرونباخ 0/80 گزارش کرده اند )18(. 
در پژوهش حسینی و خیر )1390(، پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای 
کرونباخ 0/70 گزارش شده است )26(. در پژوهش حاضر پایایی این ابزار 
از روش آلفای کرونباخ 0/77 محاسبه شد. روایی محتوایی نیز با استفاده از 

نظر متخصصان حوزه روان شناسی تربیتی مطلوب گزارش شد.

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی Reeve: این مقیاس شامل 17 سؤال 
لیکرت  طیف  یک  روی  بر  را  خود  پاسخ های  پاسخ دهندگان  که  است 
می کنند.  درجه بندی  موافقم  کاماًل  تا  مخالفم  کاماًل  از  درجه ای  هفت 
این پرسشنامه از چهار خرده  مقیاس عاملی، رفتاری، شناختی و عاطفی 
تشکیل شده  است. سؤال های 1 تا 5 مشغولیت عاملی، 6 تا 9 مشغولیت 
رفتاری، 10 تا 13 مشغولیت شناختی و 14 تا 17 مشغولیت عاطفی 
را می سنجد )Reeve .)27 در تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل به 

رفتاری،  عاملی،  پایایی خرده مقیاس های  او  این  بر  آورد. عالوه  دست 
عاطفی و شناختی را به ترتیب 0/86، 0/86، 0/90 و 0/84 به  دست 
آورد؛ که نشان دهنده همسانی درونی مطلوبی است )28(. همچنین در 
ایران یافته های پژوهش رمضانی و خامسان، نشان داد که پرسشنامه از 
پایایی مطلوبی )0/92(، برخوردار است و همچنین تحلیل عامل تاییدی 
با معرفی مشغولیت   Reeve پرسشنامه مشغولیت تحصیلی  داد  نشان 
عاملی می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازه  مشغولیت 
تحصیلی در ایران استفاده شود )29(. در پژوهش حاضر نیز پایایی این 

ابزار به روش آلفای کرونباخ 0/86 به  دست آمد. 

یافته ها 
میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در پژوهش به ترتیب برابر 
این که مبنای تجزیه و تحلیل  به  با توجه  بود.  با 15/06 و 2/4 سال 
الگوهای علی ماتریس همبستگی است، لذا، جدول 1 میانگین، انحراف 
معیار، حداقل و حداکثر نمره و همبستگی بین متغیرهای پژوهش را 

نشان می دهد.
جدول 1، عالوه بر شاخص های توصیفی یاد شده، نتایج آزمون همبستگي 
پیرسون براي بررسي رابطه بین متغییرهاي پیش بین، میانجي و مالک 
را نشان مي دهد. نتایج حاکی از آن است که تمام متغیرهاي پژوهش، 

داراي همبستگی معناداری هستند. 

جدول 1. شاخص های توصیفی و همبستگی متغیرها 

شاخص
مقیاس

123بیشترین نمرهکمترین نمرهانحراف معیارمیانگین

1
نیازهای بنیادین روان شناختی 

دانش آموزان در مدرسه
49/137/293457

1

20/186/031329کنترل تحصیلی آگاهانه2
0/271

0/001

42/9212/462169مشغولیت تحصیلی3
0/280/221

0/0010/001

معادالت  مدل یابی  آماری  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  از  قبل 
بودن،  خطی  متغیری،  چند  بهنجاری  پیش فرض هاي  ابتدا  ساختاری، 
هم خطی چندگانه و استقالل خطاها  آزمون و تایید شدند. با توجه به 
اساس  بر  را  پیشنهادی  برازندگی مدل  مفروضه ها می توان  این  رعایت 

شده  آزمون  مدل  برازش   ،2 جدول  کرد.  ارزیابی  برازندگی  معیارهای 
پیشنهادی را بر اساس شاخص های برازندگی نشان می دهد. مطابق با 
مقادیر به دست آمده، مدل پیشنهادی در تمام شاخص های برازندگی 

دارای برازش مطلوبی است.  
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پیشنهادی  الگوی  در  را  استاندارد مسیرها  نمودار 1، ضرایب  ادامه  آزمون شده نشان مي دهد.    در 

الگوي ساختاري، مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در مدل پیشنهادي 
مطابق جدول 3 قابل مشاهده مي باشد. بر اساس ضرایب پارامتر استاندارد 
و سطح معناداری متناظر ارائه شده در جدول 3، تمام مسیرهای مستقیم 
در مدل معنادار بود. به این صورت که بین نیازهای بنیادین روان شناختی 

با مشغولیت تحصیلی رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت.  
)P>0/01 و β=0/27(. رابطه مستقیم بین کنترل تحصیلی و مشغولیت 
تحصیلی نیز مثبت و معنادار بود )P>0/05 و β=0/16(. رابطه مستقیم 
آماری  نظر  از  تحصیلی  کنترل  و  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  بین 

تعیین  برای  پژوهش  این  در   .)β=0/28 و   P>0/01( بود  معنادار 
میانجی گری  نقش  بررسی  و  متغیرها  مستقیم  غیر  رابطه  معنا داری 
اضطراب پیشرفت تحصیلی، از آزمون بوت استرپ صدکی و بوت استرپ 
سوداری تصحیح شده استفاده شده  است. جدول 4، نتایج این آزمون 
را نشان می دهد. به این منظور ابتدا اثر کلی متغیر پیش بین به مالک 
بدون حضور میانجی تعیین شد که نتایج نشان داد بین نیازهای بنیادین 
روان شناختی دانش آموزان در مدرسه با مشغولیت تحصیلی بدون حضور 

میانجی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول 2. برازش الگوی آزمون شده بر اساس شاخص های برازندگی 

نمودار 1. ضرایب استاندارد مسیر مدل پیشنهادی آزمون شده 

ᵪ2df—I FITLICFINFIRMSEAشاخص برازندگی

21/06181/170/990/990/990/970/03مدل پیشنهادی

جدول 3. ضرایب مسیر استاندارد مربوط به اثرهاي مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادي  

مدل پیشنهادی

βPمسیر

0/270/001نیازهای بنیادین روان شناختی ← مشغولیت تحصیلی

0/160/04کنترل تحصیلی ← مشغولیت تحصیلی

0/280/001نیازهای بنیادین روان شناختی ← کنترل آگاهانه

ᵪ2

df
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اگر وقتی متغیر میانجی گر وارد مدل می شود، رابطه  مستقیم بین متغیر 
نظر،  مورد  متغیر  حالت  این  در  شود  معنادار  غیر  مالک  و  پیش بین 
میانجی گر  متغیر  در حضور  رابطه  این  اگر  اما  است.  کامل  میانجی گر 
همچنان معنادار باقی بماند، نقش متغیر میانجی گر، جزئی خواهد بود. 
مطابق با یافته های جدول 4، در مسیر غیر مستقیم، نشان داده  شد که 

با حضور متغیر میانجی کنترل آگاهانه تحصیلی، رابطه نیازهای بنیادین 
تحصیلی همچنان  مشغولیت  با  مدرسه  در  دانش آموزان  روان شناختی 
رابطه  تحصیلی  آگاهانه  کنترل  که  است  معنی  بدان  این  بود.  معنادار 
بین نیازهای بنیادین روان شناختی دانش آموزان در مدرسه و مشغولیت 

تحصیلی را به طور جزئی میانجی گری می کند. 

جدول 4. آزمون میانجی گری از روش بوت استرپ 

نتیجهاثر مستقیماثر غیر مستقیماثر کلیمسیر

از طریق  به مشغولیت تحصیلی  بنیادین روان شناختی  نیازهای 
کنترل تحصیلی

P= 0/001

β=0/28

P= 0/03

β=0/05

P= 0/001

β=0/27
میانجی جزئی

بحث
آگاهانه  کنترل  میانجی گری  مدل  حاضر  پژوهش  یافته های  با  مطابق 
دانش آموزان  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  بین  رابطه  در  تحصیلی 
در مدرسه و مشغولیت تحصیلی برازنده داده ها بود. به منظور بررسی 
نقش میانجی گری کنترل آگاهانه تحصیلی مسیرهای مربوطه به تفکیک 
بررسی شد. نخستین مسیر، با توجه به این  که یکی از شروط بررسی 
به مالک  پیش بین  متغیر  رابطه مستقیم  بودن  معنا دار  میانجی،  نقش 
مشغولیت  با  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  مستقیم  رابطه  می باشد؛ 
تحصیلی بود. در خصوص مسیر اول نتایج با یافته های پژوهش های Yu و 
همکاران 14( 2015(، Jang و همکاران 2012 )Zhen ،)16 و همکاران 
2017 )17( و غالمعلی و همکاران 1396 )30( همسو بود. در تبیین این 
یافته می توان گفت برآوردن سه نیاز روان شناختی، انگیزة خودپیرو را در 
دانش آموزان افزایش می دهد و فرد را به سوی پیوستار انگیزش درونی 
به اشتیاق تحصیلی منجر می شود.  انگیزه درونی  این  سوق می دهد و 
به  روان شناختی  اساسی  نیازهای  ارضا  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به 
ویژه در مدرسه به دلیل حس شایستگی که یکی از خرده مقیاس های 
و  تحصیل  فرایند  در  دانش آموز  بیشتر  درگیری  به  منجر  می باشد  آن 
در  استقالل  به  نیاز  که  زمانی  شد.  خواهد  بیشتر  تحصیلی  مشغولیت 
تایید  و  ارزش  از  حسي  تجربه  دانش آموز  می شود،  برآورده  مدرسه 
رفتارش در مدرسه را خواهد داشت، و منجر به خودپیروي دانش آموزان 
و داشتن حس انتخاب در شروع، نگهداري و تنظیم فعالیت هاي مدرسه 
است. با برآورده شدن نیاز به ارتباط، روابط عاطفی و صمیمانه در محیط 
مدرسه بهینه بوده و این ارتباط بر ساختار انگیزشی دانش آموز اثر دارد، 
وظایف  دادن  انجام  بهتر  سبب  آن،  از  ناشی  شده  ادراک  حمایت  زیرا 

مدرسه و در نتیجه مشغولیت بیشتر تحصیلی می شود )31(.  

در تبیین رابطه بین نیازهای بنیادین دانش آموزان در مدرسه با کنترل 
آگاهانه تحصیلی، همسو با یافته های پیشین که از رابطه بین نیازهای 
بنیادین و خود تنظیمی )32( و بهزیستی مدرسه )13( و خودکارآمدی 
بنیادین  نیازهای  شدن  برآورده  می باشد.  می کنند  حمایت   ،)17(
و  باشند  مسئولیت پذیرتر  آنها  می شود  سبب  مدرسه  در  دانش آموزان 
همچنین کنترل بیشتری را بر برون دادهای تحصیلی خود ادراک کنند. 
مسیر بعدی یعنی رابطه کنترل آگاهانه تحصیلی و مشغولیت تحصیلی نیز 
همسو با یافته های پیشین )33(، اجتناب ناپذیر است. زیرا کنترل تحصیلی 
ادراک شده، نوع خاص دامنه کنترل درونی و اعتقاد شخص به تأثیر خود 
بر موفقیت یا عدم موفقیت است. این ویژگی درونی بوده و نسبتاً پایدار 
است و یک توضیح احتمالی برای این رابطه می تواند حلقه های بازخورد 

باشد که در نظریه ارزش کنترل فرض شده است )33(. 
می توان  نیز  تحصیلی  آگاهانه  کنترل  میانجی گری  نقش  خصوص  در 
و همکاران )17(،   Zhen پژوهش  نتایج  با  تا حدودی  یافته  این  گفت 
که نقش میانجی گری خودکارآمدی و هیجانات تحصیلی را در ارتباط 
بین نیازهای بنیادین روان شناختی و درگیری تحصیلی بررسی کرده اند، 
همسو است. با توجه به این که اهمال کاری حاصل تعاملی پیچیده از 
باالیی  روانی  منفی  تبعات  است،  هیجانی  و  رفتاری  شناختی،  عوامل 
هستند،  حساس  بسیار  شکست  به  نسبت  که  نوجوانان  برای  ویژه  به 
این روابط در بین دانش آموزان اهمال کار می تواند به  به همراه دارد، 
نیز می توان  یافته  این  تبیین  در  باشد.  داشته  بیشتری  اهمیت  مراتب 
از  دور  عاملی  است  روان شناختی ممکن  اساسی  نیازهای  تأمین  گفت 
ذهن باشد که مشغولیت تحصیلی را با استفاده از برخی عوامل درون 
فردی مانند حس کنترل بر پیامدهای تحصیلی پیش بینی کند. هنگامی 
که فرد در یک فعالیت احساس استقالل و خودمختاری می کند، تمایل 
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احساس  و  کند  درونی  کنترل  احساس  رفتارهای خود  به  نسبت  دارد 
کنترل باالیی از خود نشان دهد. تحقق در شایستگی، اعتقاد فرد را به 
انجام یک کار تقویت می کند، بنابراین باعث افزایش باور فرد به کنترل 
بر اوضاع می شود. همچنین رضایت از ارتباط نشان سبب می شود که 
مشکالت  رفع  هنگام  در  دیگران  پشتیبانی  و  مراقبت  از  دانش آموزان 
لذت برند، برآورده شدن این سه نیاز اساسی در مدرسه موجب ادراک 
باالتری از کنترل دانش آموز بر برون دادهای تحصیلی شده و دانش آموز 
مشغولیت تحصیلی بیشتری را به لحاظ شناختی، رفتاری، عاطفی و به 

ویژه عاملی خواهد داشت.   
یافته های  که  می داند  ضروری  را  نکته  این  ذکر  پژوهشگر  پایان  در 
پژوهش حاضر الزم است در بافت محدودیت های آن تفسیر و تعمیم 
شود. مهمترین نکته که ذکر آن ضروری است این است که مدل مفروض 
بنابراین  است،  آزمون شده  کار  اهمال  دانش آموزان  روی  پژوهش  این 
روابط مطرح شده در این مدل پژوهشی را می بایست با احتیاط ویژه به 
سایر گروه ها تعمیم داد. اجرای پژوهش با استفاده صرف از ابزار خود 
گزارش دهی به جای مطالعه رفتار از دیگر محدودیت ها بود که تعمیم 
پژوهش های  انجام  می نماید.  ویژه  احتیاط  نیازمند  را  نتایج  تفسیر  و 
مکمل با روش های آزمایشی و علی مقایسه ای به ویژه با کنترل جنس 

دانش آموزان، در این زمینه پژوهشی، پیشنهاد می گردد.     

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت مشغولیت تحصیلی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، 

برای  مناسبی  کارگاه های  و  آموزش ها  با  می توان  می رسد  نظر  به 
دانش آموزان، خانواده و مدرسه به برآورده شدن نیازهای بنیادین به ویژه 
در دانش آموزان اهمال کار اهتمام نمود، تا از طریق حس کنترل پذیری 
فرایند تحصیل درگیر  را در  آنها  این دانش آموزان،  و مسئولیت پذیری 
دانش آموز  ورود  آن  نتیجه  در  و  تحصیلی  موفقیت  موجبات  و  نموده 

اهمال کار به سیکل موفقیت انگیزش، را فراهم نمود.

تشکر و قدردانی
و  معلمان  مدیران،  کلیه  از  که  می دانند  الزم  برخود  نویسندگان 
و  تشکر  کمال  خمینی  امام  بندر  متوسطه  مقطع  دختر  دانش آموزان 

قدردانی را داشته باشند.  
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