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رضایت وروانشناختیبنیادین نیازهايبیناي انگیزش درونی در رابطهنقش واسطه
از زندگی

The mediating role of intrinsic motivation on the relationship between
basic psychological needs and life satisfaction

*الهه حجازي

دانشگاه تهران
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انیجواد ام
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چکیده
انگیزش درونی در رابطه حاضر، با هدف بررسی نقش واسطه ايپژوهش 

در قالب یک مدل رضایت از زندگی دانشجویان،وبنیادیننیازهايبین 
نفر 292ین منظور، ابه. انجام شدگريو براساس نظریه خودتعیینیی علّ

) پسر145،دختر147(ان از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهر
هاي انگیزش مقیاسو ،)OLS(رضایت از زندگی ايگویهمقیاس تکبه 

از پرسشنامه )BPN(و نیازهاي بنیادین روانشناختی ) IM(درونی 
نتایج تحلیل .پاسخ دادند) EFL(یادگیريِرايگیري انگیزشی بجهت

قیم با طور مستهشایستگی و تعلق بمسیر نشان داد که نیاز به خودپیروي،
با واسطه نیاز به خودپیروي و شایستگی .انگیزش درونی رابطه دارند

اما اثر ،بر رضایت از زندگی اثر غیرمستقیم و مثبت داردانگیزش درونی 
در مجموع . دار نبودبه تعلق بر رضایت از زندگی معناغیرمستقیم نیاز

22و کنند ن میرصد از انگیزش درونی را تبیید29نیازهاي روانشناختی 
اختی و انگیزش نیازهاي روانشنتوسط درصد از تغییرات رضایت از زندگی 

ن گفت که انگیزش توامیها با توجه به یافته. شودبینی میدرونی پیش
روانشناختی و بنیادیننیازهاي بیناي در رابطه درونی نقش واسطه

نیازهاي يضادرنظر گرفتن اربراین اساس با .رضایت از زندگی دارد
توان میزان رضایت از زندگی را افزایش انگیزش درونی میروانشناختی و 
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the
mediating role of intrinsic motivation on the relationship
between students’ basic psychological needs and life
satisfaction. This was done in the framework of causal
model and was based on self-determination theory. For this
reason 292 graduate students of Tehran University (145
boys, 147 girls) completed an Overall Life Satisfaction
(OLS), and subscales of Intrinsic Motivation (IM) and Basic
Psychological Needs (BPN) of motivational orientations for
learning EFL. Results of path analysis revealed that need for
autonomy, need for competence and need for relatedness
had direct and positive effects on intrinsic motivation. Need
for autonomy and need for competence had indirect and
positive effect via intrinsic motivation on life satisfaction
but the indirect effect of need for relatedness on life
satisfaction was not significant. Overall basic psychological
needs explained 29% of the variance for intrinsic motivation
and basic psychological needs and intrinsic motivation
explained 22% of the variance for life satisfaction. Based on
these findings, intrinsic motivation seems to have a
mediating role in the relationship between basic
psychological needs and life satisfaction. Hence it may be
argued that by taking into account variables such as basic
psychological needs and by attempting to increase intrinsic
motivation, life satisfaction may be improved.
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مقدمه
هاي مختلف زندگی، احساس خرسندي و رضایت از جنبه

به جهانی است که در هاي نگرش مثبت افراد نسبتاز مولفه
سازه بهزیستی) 2002(ر و همکاران دین. کنندآن زندگی می

این .برندکار میهارزیابی افراد از زندگی خود برا براي 1ذهنی
، خلق آنها به رخدادهانسبت ها شامل واکنش هیجانی ارزیابی

یک مفهوم رضایت از زندگی.است2و میزان رضایت از زندگی
د براي هر انسان است که به همراهذهنی و منحصر به فر

اساسی بهزیستی ذهنی را ءهیجان مثبت و منفی سه جز
هاي شناختی یک شخص ابیو عموما به ارزیدهد میل تشکی

؛1985گرفین،ودینر، ایمونز، الرسن(اشاره دارد از زندگی
کلی رضایت از زندگی قضاوت،دیگربه عبارت ). 1994دینر،

زکی،(ژوهشگرانپفرد از زندگی است که از نظر برخی
بازتاب توازن میان آرزوهاي شخص و وضعیت فعلی او )1386

هر چه شکاف میان سطح آرزوهاي فرد و وضعیت .ستا
رضایت . یابداو کاهش مید، رضایتشوعینی وي بیشتر 

منابع سازشی ها از رشد فردي، اجتماعی ودرونی انسان
آن و میزان) 2006یس، و والوبنرهو، فانک(گیردنشات می
). 2005نر،بوهو پارك(هاي مختلف متفاوت است در فرهنگ
دگی رابطه دارد که از آن ددي با رضایت از زنعوامل متع
ینو،چبلو قاباباییآ(هاي شخصیت توان به ویژگیجمله می

حجازي، (3ودپیرويخحمایت والدین از ازكرا، اد)1393
،)2014دیست و سامدال، ؛ 1392فرد، صادقی و شیرزادي

، )2014کامفیلد و اسپوسیتو،(اقتصادي-اجتماعیوضعیت
روانشناختیبنیادینت و حمایت از نیازهاي اهداف پیشرف

حمایت از اهداف ،)2012،دانیلسن و سامدال،دیست(
. اشاره کرد) 2014دیست و سامدال،(پیشرفت

رسد که نیازهاي نظر میههاي پژوهشی ببا توجه به یافته
توان از عوامل موثر بر روانشناختی و انگیزش را میبنیادین 

در ) 2002(دسی و ریان.ظر گرفترضایت از زندگی در ن
معتقدند که حمایت از 4گريارچوب نظریه خودتعیینیهچ

روانشناختی براي بهزیستی و رضایت از بنیادیننیازهاي 
،  گرينظریه خودتعیینی.زندگی همه افراد ضروري است

د انسان است و انگیزش، هیجان و رشاي کالن دربارهنظریه

1. subjective wellbeing
2. life satisfaction
3. autonomy
4. self-determination

فرایندهاي مربوط به کند کهبه عواملی توجه می
. کنندها را بازداري یا تسهیل میدر انسان5خودشکوفایی

-گري را انواع انگیزش درونیصلی نظریه خودتعیینیعناصر ا
اختی که روانشنبنیادیناي از نیازهاي و مجموعه6بیرونی

چنین هم. دهدتشکیل میها هستند بناي این نوع انگیزشزیر
نیازها و انواع صیتی خاصی که بري شخهاگرایشها ومحیط

از دیگر عناصر این نظریه هستندگذارندانگیزش تاثیر می
).2005دسی،گانی و؛2004بارد، دسی و ریان،(

بنیادینرا نیازهاي گرياساس نظریه خودتعیینی
دهند که به عنوان انرژي الزم براي روانشناختی تشکیل می

ها و رشد رش مهارترگیري فعال با محیط، پروکمک به د
این نیازها ). 2011،دسی و ریان(شودنظر گرفته میسالم در
ها وجود دارند و براي رت فطري در تمامی انسانبه صو

ها این نیاز.و بهزیستی افراد ضروري هستند7یمیخودتنظ
ریان و (9و تعلق8ند از نیاز به خودپیروي، شایستگیاعبارت
، شامل داشتن احساس انتخاب نیاز خودپیروي).2000دسی،

خودپیروي . ها استتنظیم فعالیتدر شروع، نگهداري و 
افتد که افراد احساس کنند علت رفتارشان می اتفاق میهنگا

خودهاينها احساس اراده مطمئن در انتخابیعنی آ.هستند
ك و شلدون،الیف(دارند و قادر به عملکرد مطلوب هستند

ت از نیاز به موثر بودن در تعامل شایستگی عبارت اس).2003
ها و بردن استعدادکارگر میل براي بهبا محیط که بیان

هاي بهینه و تسلط ا در انجام کار، دنبال کردن چالشهمهارت
از به برقراري پیوندها و نی، تعلق.یافتن بر آنها است

گر میل هاي عاطفی با دیگران است و این نیاز بیاندلبستگی
تعلق . و درگیر بودن در روابط صمیمانه استبه عاطفی 

ساختار انگیزشی مهمی است، زیرا زمانی که روابط میان 
افراد وظایف را کند، به تعلق حمایت میافرادفردي از نیاز 
شوند در برابر استرس انعطاف پذیرتر می، دهندبهتر انجام می

).1386/ 2005،ریو(و مشکالت روانشناختی کمتري دارند
تعلق، . هستندوابسته به هم روانشناختیبنیادیننیاز سه

ع کننده خودپیروي براي اینکه افراد شرورا امنیت مورد نیاز 
م تکالیف احساس خودپیروي در انجا. کندباشند فراهم می

شایستگی، اعتماد الزم براي . شودباعث افزایش شایستگی می

5. self-actualization
6. intrinsic-extrinsic motivation
7. self-regulation
8. competence
9. relate
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فراهم ودن به محیط پیرامون رااحساس پذیرش و وابسته ب
که نیازهاي در صورتی).2006ونفلدر،کاوردان و اس(کندمی

و 1اعتماد به خودروانشناختی برآورده شوند احساس بنیادین
گیرد اما در صورت و خودارزشمندي در افراد شکل می

ممانعت و عدم برآورده شدن این نیازها، فرد ادراکی شکننده، 
چن و (اهد داداز خود پرورش خويمنفی، بیگانه و انتقاد

نیازهاي يارضا،هاي پژوهشیبراساس یافته). 2010جانگ،
زندگی و بهزیستی موجب رضایت ازروانشناختیبنیادین

در همین ).2006نیمیک،وشلدون(شودباالي افراد می
که نیازهاي ند معتقد) 2012(و همکارانرابطه دیست

-هبیزندگروانشناختی ممکن است با رضایت ازبنیادین 
دیگر، هايدر پژوهش. داشته باشندرابطهصورت مستقیم 

و رضایت از ي بنیادین روانشناختیبین نیازهارابطه مستقیم
حمایت از و نیز بین)2013تیان، چن و هوبنر، (زندگی 
با رضایت از زندگی دانش آموزان خودپیروي و تعلق نیازهاي

از .دست آمدبه)2008گیلسون، استانداگ و اسکوینگتون، (
فقط نشان دادند که)2012(و همکاران دیستسوي دیگر، 
نتایج .با رضایت از زندگی رابطه مستقیم داشت،نیاز به تعلق

اي نیازهاي درباره نقش واسطه) 1391(پژوهش گرجی
اهداف زندگی و بهزیستی ذهنی بینروانشناختی در رابطه 

ضاي نیازهاي تر و اریز نشان داد که هرچه اهداف درونین
افراد بیشتر خواهد 2بهزیستی روانی،روانشناختی بیشتر باشد

.خواهد بود
حمایت که معتقدند ) 2008(دسی و ریان ،اساساینبر

تواند بسیاري از پیامدهاي میشناختی روانبنیادیناز نیازهاي 
بینی ي و هیجانی را به طور مستقیم پیشرفتارانگیزشی،

واسطه نیازها و رضایت توانمیرامتغیرهاي انگیزشی وکند
نظریه .)2011،دسی و ریان(گرفتنظردراز زندگی

گري بین انواع گوناگون انگیزش بر اساس علل و ینیخودتعی
شود، تمایز ناگونی که باعث انجام فعالیتی مییا اهداف گو

ترین تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی اساسی. ل استیقا
کنار این دو انگیزش، بی و در) 1985دسی و ریان،(است 

انگیزش درونی به انگیزشی اشاره . شودمطرح میانگیزگی
غیاب پاداش و یا کنترل دارد که فرد را به انجام فعالیتی در

کند، تنها براي لذت و رضایتی که همراه آن هدایت می

1. self confidence
2. psychological well-being

گیرد و شخص از فرایند کار لذت انجام میفعالیت است
انگیزش، بسیار این نوع). 1985ان، دسی و ری(بردمی

زیرا این انجام دادن خود فعالیت است که گر استخودتعیین
و ز، کلمنتیلنو(شودمثبت در فرد میمنجر به احساسات 

هنگام گري، اگرمطابق با نظریه خودتعیینی). 1999پلتیر، 
هاي روانشناختی فعال باشند و زانجام دادن فعالیتی، نیا

ساس خشنودي را در به طور خودانگیخته اح،پرورش یابند
مطابق با نظر وایت ).1386/ 2005،ریو(کنندافراد ایجاد می

این ، انگیزش درونی بر پایه )1985(و ریانو دسی) 1959(
گر باشد و بر محیط ثر خودتعیینواست که فرد به طور منیاز 

ه د کندهها نشان میپژوهش.داشته باشدثیر معناداراخود ت
روانشناختی بنیادین انگیزش درونی رابطه مثبتی با نیازهاي 

بیرونی با این نیازها بسیار ضعیف استانگیزشدارد اما رابطه 
افرادي که در طول ،یافتهبراساس این).2012کاریرا،(

علق هاي یادگیري احساس شایستگی، خودپیروي و تفعالیت
در .دهندن میاالتري را نشاداشته باشند، انگیزش درونی ب

روانشناختی، بنیادینکه با نادیده گرفته شدن نیازهاي حالی
انجام فعالیت وابسته به یابد وهش میکاانگیزش درونی 

طی پژوهشی ) 2011(و همکارانوژا. شودمحیط می
آموزان ن حمایت معلمان از خودپیروي دانشدریافتند که میزا

پژوهشی دیگر نشان در. بر انگیزش درونی دارددارااثر معن
که میزان حمایت والدین از برآورده شدن نیازهاي داده شد
انگیزش مثبتی با رابطهروانشناختی کودکان، بنیادین

کاتز، (داردمنزلآنان براي انجام تکالیف 3گرتعیینخود
نیز ) 1389(تنهاي رشوانلو . )2011کاپالن و بوزوکاشویلی، 

ت پدر از نیاز به در پژوهش خود نشان داد که حمای
در .خودپیروي با انگیزش تحصیلی فرزندان رابطه مثبت دارد

نیازهاي که هاي یک پژوهش نشان دادیت یافتهنها
وي و شایستگی اثر مثبت و معنادار بر روانشناختی خودپیر

اما اثر تعلق بر انگیزش ،آموزان دارندانگیزش درونی دانش
آذر، بابایی و امانی، اي، خضرياژه(یستدرونی معنادار ن

1387( .
شواهدهاي نظري ودیگر مطابق با دیدگاهسوياز 
شناختی، پیامدهاي انگیزش نقش مهمی دری،پژوهش

هاي یافته). 2001،سنتومانی(افراد دارد4رفتاري و عاطفی

3. self-determined motivation
4. cognitive, behavioral and emotional outcomes
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دهد که انگیزش درونی با پیشرفت پژوهشی نشان می
و تالش)2008انگن،(تحصیلی، اشتیاق براي یادگیري

،رابطه دارد و افراد با انگیزه درونی) 1387اي و همکاران،اژه(
دسی و ریان،(عالقه،باال، شایستگی، اشتیاقاعتماد به خود

ریان، دسی و (ذهنیو به طور کلی بهزیستی) 1991
افراد با انگیزه بیرونی باالتري نسبت به) 1995یک،نگرول

شدهد که انگیزشان میشواهد نچنینهم. دهندنشان می
درونی با رضایت از زندگی و سالمت روانی افراد رابطه مثبت 

افرادي که . رابطه منفی دارد1دار و با پریشانی روانیامعن
کنند و آنهایی که از کسب می2سازيرا درونیاهداف خود 

یادگیري و بهبود وضع خود دانش فقط به دلیل عالقه به
تري از رضایت از زندگی و بهزیستی برند، تجربه بااللذت می

کنندیروانشناختی و تجربه پایین افسردگی را گزارش م
).2008انگن،(

د که انگیزش درونیندهها نشان میپژوهشبرخی 
روانشناختی و بنیادینبین نیازهاي رابطهتواند در می

به.داشته باشداي نقش واسطهرفتاري - پیامدهاي شناختی
ينشان دادند که ارضا) 2010(و جانگمثال چنطور

شود نجر میروانشناختی به انگیزش درونی مبنیادیننیازهاي 
این. رضایت از تحصیل را به دنبال دارد،و انگیزش درونی

افراد بنیادیننیازهاي از زمانی که که دهندها نشان مییافته
شود، آنها به طور راي شایستگی و خودپیروي حمایت میب

هاي شوند و ارزشهاي تحصیلی درگیر میبا فعالیتفعال
.کنندمیرا درونی وابسته به محیط تحصیلی

گري،و نظریه خودتعیینیه شدهیهاي ارابا توجه به یافته
روانشناختی با بنیادینرابطه نیازهاي پژوهش حاضردر 

اي انگیزش درونی در ضایت از زندگی از طریق نقش واسطهر
ریان اگرچه .گیردقرار میبررسی مورد لی عمدلارچوب هچ

و بنیادین روانشناختیرابطه نیازهاي ) 2000(و دسی
امادانند ها یکسان میانگیزش درونی را در تمام فرهنگ

نیازهاي اساسی روابطدهند که نوع ها نشان میپژوهش
پیامدهاي چنین همروانشناختی با انگیزش درونی و 

بک، چرچ، کاتیگ(به فرهنگ استوابسته،رفتاري-شناختی
،ویلنسو ریان،چرکو؛ 2013لوك، ژانگ، شن و همکاران، 

زمون این مفروضه به آه شده ایارمدلاز این رو).2005
بنیادینرابطه نیازهاي گري با بررسینظریه خودتعیینی

در بافت انگیزش درونی و رضایت از زندگی روانشناختی،
با توحه به روابط ارایه شده، فرض بر.پردازدفرهنگ ایرانی می

این است که نیازهاي بنیادین روانشناختی با واسطه انگیزش 
.درونی با رضایت از زندگی رابطه دارند

1شکل 
پژوهشمفهومیمدل

12روش

پژوهش :امعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشج
همبستگی از نوع تحلیل ،حاضر توصیفی و طرح پژوهشی

1. psychological distress
2. internalization

ی علّمدلروابط بین متغیرها در قالب که در آنر بودمسی
292هش، کنندگان این پژوشرکت. گیردمورد بررسی قرار می

هاي هرودانشجوي شاغل به تحصیل د)مرد145، زن147(
که در سال تحصیلی تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بودند

استفاده از روش به تحصیل اشتغال داشتند و با92-1391
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کالین . اي انتخاب شدنداي چندمرحلهگیري خوشهمونهن
تا 100ین هاي علی حجم نمونه ببراي آزمون مدل) 2011(

در پژوهش حاضر با توجه به . کندنفر را پیشنهاد می150
نفري، این حجم براي انجام تحلیل مسیر مناسب 292نمونه 
گیري به این صورت بود که ابتدا چند روش نمونه. است

سپس چند کالس . ندشدشکده به صورت تصادفی انتخاب دان
ها سشنامهها به صورت تصادفی انتخاب و پراز این دانشکده

پیش از اجراي .توزیع شدحاضر در کالسدر بین دانشجویان 
نشجویان در مورد اهداف پژوهش ها، به داپرسشنامه

هاي شد و به آنان اطمینان داده شد که پاسختوضیحاتی ارایه
آنان در چنین هم. نان کامال به صورت محرمانه خواهد ماندآ

پاسخگویی کامال آزاد بودند و هر زمان که مایل بودند
پاسخگویی به .ند از پاسخگویی انصراف دهندستتوانمی

تعداد .زمان نیاز داشتدقیقه5بهسواالت به طور متوسط
ز نفر ا8نفر بود که پرسشنامه 300کل نمونه اولیه 

لذا در تحلیل نهایی از . بودپاسخگویان قابل استفاده ن
دانشجویان میانگین سنی . دنفر استفاده ش292هايداده
. بود78/2حراف استاندارد انسال با82/25

ابزار سنجش
براي :نیازهاي بنیادین روانشناختی و انگیزش درونی

نگیزش و اگیري نیاز به خودپیروي، شایستگی، تعلقاندازه
و )BPN(١نیازهاي بنیادین روانشناختیمقیاساز دو درونی

گیري انگیزشیاز پرسشنامه جهت)MI(2انگیزش درونی
براساس و)2012(توسط کاریراکه٣)EFL(براي یادگیريِ 

از .استفاده شدگري تنظیم شده است،نظریه خود تعیینی
با ونی مقیاس انگیزش در، زیرگیري انگیزشیپرسشنامه جهت

نیادین روانشناختی سه گویه و از پرسشنامه نیازهاي ب4
این .انتخاب شدندگویه براي هریک از نیازها4مقیاس با زیر

گویه تشکیل شده است که سه نیاز 16مقیاس از 
) گویه4(، شایستگی )گویه4(روانشناختی یعنی خودپیروي 

گیري هرا انداز) گویه4(رونی و انگیزش د) گویه4(تعلق و
هايپرسشنامهانطباقدمعبا توجه به ) 2012(کاریرا .کندمی

1. Basic Psychological Needs (BPN)
2. Intrinsic Motivation (IM)
3. motivational orientations for learning EFL

هاي نظریه خودسازهگیرياندازهرايساخته شده ب
با ) نیازهاي بنیادین روانشناختی و انواع انگیزش(گري یتعیین

هایی براي در مقاله خود مجددا مقیاسفرهنگ شرقی،
ا دارد که این عادگیري این متغیرها ساخته است واندازه

بنابراین در .مقیاس با فرهنگ شرق هماهنگی بیشتري دارد
هاي این اي از گویهنمونه.این پژوهش از این ابزار استفاده شد

ها و عقایدم در بیان ایده"نیاز به خودپیروي پرسشنامه براي
اغلب روزها "نیاز به شایستگی ".در کالس آزادي عمل دارم

نیاز به ".درسم پیشرفت می کنمدراحساس می کنم که
یم با من خیلی دوستانه برخورد هاهمکالسی"تعلق 

من به درس خواندن عالقه "و انگیزش درونی ".کنندمی
جدیدي را یاد دارم، زیرا دوست دارم مطالب و موضوعات

اي لیکرت طیف پنج درجهها بر اساسگویه.هستند"بگیرم
کاریرا . انددرست تنظیم شدهکامال5تانادرستکامال1از 

ا براي در پژوهش خود ضریب آلفاي این مقیاس ر) 2012(
و انگیزش 78/0، تعلق 79/0، شایستگی80/0خودپیروي 

مقادیر ی دیگر در پژوهش.گزارش نموده است91/0درونی 
شایستگی، تعلق و انگیزش ترتیب براي خودپیروي،آلفا به
بدري، (مدبه دست آ86/0و 82/0، 81/0، 80/0درونی 

در پژوهش . )2014امانی، احراري، جهادي و محمودي، 
، شایستگی 74/0براي خودپیروي ضرایب آلفاحاضر نیز 

براي . به دست آمد72/0و انگیزش درونی 73/0، تعلق 76/0
این پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی ٤سازهرواییبررسی 

براي این 5اولکین- میر-رشاخص کایزمقدار . استفاده شد
گر مناسب بودن دست آمد که نشانهب84/0پرسشنامه 

مجذور خی بارتلت نیز . استحجم نمونه براي تحلیل عاملی 
این . دار بودمعنا001/0دست آمد که در سطح هب66/2037

با در . استگر برقرار بودن پیش فرض کرویت یافته نیز نشان
عامل 4ه عنوان حد برش، نظر گرفتن مقدار ویژه یک ب

درصد از 18/64استخراج شد که این عوامل در مجموع 
اختی و انگیزش درونی را روانشنبنیادینتغییرات نیازهاي 

انس عاملی، درصد واریبارهاي1در جدول . کنندتبیین می
.ستها گزارش شده اتبیین شده و مقدار ویژه عامل

4. construct validity
5. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
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1جدول 
روانشناختی و انگیزش درونیبنیادیننیازهاينتایج تحلیل عاملی اکتشافی 

بار عاملی
انگیزش درونینیاز به تعلقنیاز به شایستگینیاز به خودپیرويگویه

186/076/059/070/0
275/084/048/083/0
347/057/089/088/0
472/058/076/088/0

30/564/226/106/1مقدار ویژه   
16/3350/1691/762/6نس  درصد واریا

تک قیاساین مولفه از مبراي سنجش :رضایت از زندگی
به ؛2،1965کانتریل؛ OLS(1از زندگیکلی رضایت اي گویه

در این . استفاده شد) 2012،و همکاراندیستنقل از
شود به میزان از دانشجویان خواسته میاي ک گویهتمقیاس 

. صفر تا ده بدهنداي بینمرهشان نزندگیرضایت خود از 
دهنده کمترین رضایت فرد از زندگی و نمره نمره صفر نشان

.استرضایت فرد ینگر بیشترده نشان

هایافته
ي پژوهشهاي توصیفی متغیرهاشاخص2در جدول 

ها جهت بررسی پراکندگی مناسب و نرمال بودن توزیع داده
هايشاخصادیر مق،با توجه به این جدول. اندشدههیارا

گر پراکندگی مناسب میانگین و انحراف استاندارد نشان
ها و مقادیر چولگی و کشیدگی نشانگر نرمال بودن توزیع داده
.ندهستها داده

2جدول 
نیازهاي بنیادین روانشناختی، انگیزش درونی و رضایت از زندگیمیانگین و انحراف استاندارد

MSDمتغیر

42/378/0وينیاز به خودپیر
98/371/0نیاز به شایستگی

54/378/0نیاز به تعلق
03/486/0انگیزش درونی

84/613/2رضایت از زندگی

ه یاراي پژوهشهمبستگی متغیرها2ماتریس، 13در جدول
این جدول رابطه نیاز به خودپیروي، که با توجه به استشده

. استدار امعنبا انگیزش درونی مثبت وتعلقو شایستگی
47/0دگی ـایت از زنـزش درونی با رضـن رابطه انگیـچنیهم

1. Single Item on Overall Life Satisfaction (OLS)
2. Cantril, H.

ذکر الزم به . دار استامعن01/0که در سطح دست آمده ب
است که اعداد روي قطر ماتریس ضریب آلفاي کرونباخ

.هستندمتغیرها

3جدول
ماتریس همبستگی و ضریب پایایی متغیرهاي پژوهش

12345متغیر
80/0نیاز به خودپیروي-1
39/079/0**نیاز به شایستگی- 2
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3جدولادامه 
43/078/0**48/0**نیاز به تعلق-3
44/072/0*42/0**47/0**انگیزش درونی-4
-47/0**23/0**26/0**07/0رضایت از زندگی-5

01/0<p*05/0<p**

هاي و برازش آن با دادهنظري پژوهشمدلبراي آزمون 
نرم افزار استفاده ازبااز روش بیشینه احتمال شده گردآوري

استفاده از این روش نیازمند . استفاده شد16ایموس نسخه 
براي پژوهشایندر. استنرمال بودن چندمتغیره متغیرها 

بررسی نرمال بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد 
79/16این عدد در پژوهش حاضر . شداستفاده1اشده مردی

pکه از طریق فرمول 35از عدد ودست آمد ه ب (p+2)

مساوي است با pدر این فرمول . استکمتر ،محاسبه شده
است5حاضرتعداد متغیرهاي مشاهده شده که در پژوهش

آزمون شده پژوهش حاضر مدل2در شکل ). 2011کالین، (
اثر مستقیم نیاز به 2کل با توجه به ش.ه شده استیارا

و اثر مستقیم نیاز به ) 26/0(خودپیروي بر انگیزش درونی 
معنادار 001/0در سطح ) 23/0(شایستگی بر انگیزش درونی 

) 17/0(اثر مستقیم نیاز به تعلق نیز بر انگیزش درونی . است
چنین اثر مستقیم انگیزش هم. معنادار است01/0در سطح 

معنادار 001/0در سطح ) 46/0(دگی درونی بر رضایت از زن
، نیازهاي بنیادین 2با توجه به شکل . دست آمدبه

غییرات انگیزش درونی درصد از ت29روانشناختی در مجموع 
کنند و نیازهاي بنیادین روانشناختی و انگیزش را تبیین می

درصد از تغییرات رضایت از زندگی را پیش بینی22درونی 
.کنندمی

2شکل 
اي انگیزش درونی در رابطه نیازهاي بنیادین روانشناختی با رضایت از زندگینقش واسطهآزمون شده مدل

داري براي مسیرهاي آزمون معنا1نتایج4در جدول
، اثر 4با توجه به جدول .گزارش شده استاي واسطه

) 12/0(غیرمستقیم نیاز به خودپیروي بر رضایت از زندگی 
که این اثر از اینبهبا توجه. ار استمعناد01/0در سطح 

شود، درونی بر رضایت از زندگی وارد میطریق انگیزش 
اي این متغیر در رابطه بین نیاز به بنابراین نقش واسطه

اثر غیرمستقیم . شودپیروي و رضایت از زندگی تایید میخود

1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value

01/0در سطح ) 10/0(نیاز به شایستگی بر رضایت از زندگی 
اي انگیزش درونی در ت که بیانگر نقش واسطهمعنادار اس

اثر . رابطه بین نیاز به شایستگی و رضایت از زندگی است
عنادار م) 08/0(غیرمستقیم نیاز به تعلق بر رضایت از زندگی 

اي انگیزش درونی در رابطه بین بنابراین نقش واسطه. نیست
.شوددگی تایید نمینیاز به تعلق و رضایت از زن
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4جدول 
ايداري براي مسیرهاي واسطهتایج آزمون معنان

مسیرهاي واسطه اي
دارياسطح معنtآماره خطاي استاندارد برآوردضریب مسیرمتغیر وابستهمتغیر میانجیمتغیر مستقل

12/004/063/2009/0**رضایت از زندگیانگیزش درونینیاز به خودپیروي
10/004/051/201/0**رضایت از زندگیانگیزش درونینیاز به شایستگی

08/005/059/111/0رضایت از زندگیانگیزش درونینیاز به تعلق
01/0**p <

آزمون شده گزارش مدلهاي برازش شاخص5در جدول 
تراب و سفن، ایهایی که گاند که با توجه به شاخصشده
ش آزمون شده برازمدلاند، هکردمطرح ) 2000(یابودر

اند از نسبت ها عبارتاین شاخص. ها داردمناسبی با داده
قابل 3که مقادیر کمتر از X2/dfمجذور خی بر درجه آزادي 

، شاخص )GFI(پذیرش هستند، شاخص نیکویی برازش 
گر نشان9/0که مقادیر بیشتر از ) CFI(برازش تطبیقی 

هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیلمدلبرازش مناسب 
قبول هستند و قابل8/0که مقادیر بیشتر از ) AGFI(یافته 

که ) RMSEA(مجذور میانگین مربعات خطاي تقریب 
مقدار .گر برازش مناسب هستندنشان08/0مقادیر کمتر از 

X2/df, GFI, AGFI, CFI, RMSEA در پژوهش
که بودند07/0، 99/0، 94/0، 99/0، 74/2حاضر به ترتیب 

.تعیین شده هستندر دیامقاز بیشتر 

5جدول 
پیش بینی رضایت از زندگی از روي نیازهاي بنیادین روانشناختی و انگیزش درونیآزمون شدهمدلهاي برازش شاخص

/df2XGFICFIAGFIRMSEA
74/299/099/094/007/0

بحث
بنیادین نیازهاي بینبررسی رابطه ،هدف پژوهش حاضر

دانشجویان تعلقوي، شایستگی و خودپیرشامل روانشناختی 
زندگی آنان با با رضایت از گري مبتنی بر نظریه خود تعیینی

نتایج نشان داد . بوداي انگیزش درونیتوجه به نقش واسطه
ین پژوهش برازش مناسبی هاي اپیشنهادي با دادهمدلکه 

22انگیزش درونی و درصد از واریانس29تواند دارد و می
.نس رضایت از زندگی دانشجویان را تبیین کنددرصد از واریا
روانشناختی بنیادیننیازهاي هاي این پژوهش،براساس یافته

این یافته در .داراي اثر معنادار بر انگیزش درونی هستند
ریان و ؛2011،دسی و ریان(گريعیینیراستاي نظریه خودت

بنیادیننیازهاي يدهد که ارضانشان می،)2000دسی،
نشناختی تاثیر مثبتی بر متغیرهاي انگیزشی و از جمله روا

در حد به عبارت دیگر اگر نیازها .انگیزش درونی دارد
ها درگیر طور موثر در فعالیتهافراد بارضا شوند،مطلوبی 

دسی و ریان.یابندو به عملکرد مثبتی دست میشوندمی
ادین بنینیازهاييمعتقدند که انرژي حاصل از ارضا) 2008(

طور هسازد و فرد برا توانمند می1خودروانشناختی، 
هاي مهم استمرار و پشتکار خواهد در فعالیتانگیختهخود

توان گفت که انگیزش درونی بازتابی از بنابراین می.داشت
.نیازهاي روانشناختی استيارضا

نیاز به خودپیروي ي پژوهش حاضر،هابراساس یافته
ا بر انگیزش درونی در مقایسه با نیاز بیشترین اثر مستقیم ر

توان چنین بیان علت این امر را می.ه شایستگی و تعلق داردب
کرد که افراد در دوره جوانی نیاز به احساس عامل بودن، 

ادي که این افر.انتخاب و تصمیم گیر بودن دارندداشتن حق
طور هو بدانندمیخود را عامل شود،نیاز در آنها ارضا می

سطوح بنابراینها شرکت کرده وودانگیخته درفعالیتخ
نیاز به يارضا.کنندتري از انگیزش درونی را تجربه میباال

یعنی ، چنین داشتن انگیزش درونیخودپیروي و هم
موجب ایجاد هیجان مثبت ،هاي معناداردرگیرشدن درفعالیت

این .شودایش رضایت میجه افزینسبت به فعالیت و در نت

1.self
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در .ناهماهنگ است) 2013(ه با پژوهش اشنایدر و کوانیافت
پژوهش ذکر شده نیاز به شایستگی بیشترین رابطه را با 

توان بهتفاوت نتایج را میاین .انگیزش درونی داشته است
در پژوهش اشنایدر و .نسبت دادسن افراد شرکت کننده 

يبه ارضانشان داده شد که افراد در نوجوانی )2013(کوان
.بیشتر از نیاز به خودپیروي احتیاج دارندنیاز به شایستگی 

مدي و تسلط برآنیاز به شایستگی با احساس خودکار
رسد که در جوانی نظر میهب.هاي پیش رو همراه استچالش

آن را در پرتو به شایستگی نیاز دارد ولی فرد اگرچه 
اد هاي پژوهش حاضر نشان دیافته.کندخودپیروي دنبال می

.که نیاز به شایستگی با انگیزش درونی رابطه معنادار دارد
تواند موجب برانگیختن عالقه نیاز به شایستگی میيارضا

چنین هم. دشودانشجویان نسبت به تکلیف یادگیري 
، به دانندمیدانشجویانی که خود را در تکلیفی شایسته 

احتمال بیشتري براي تکرار فعالیت در آن تکلیف اهمیت 
نیاز يهایی در ارضاهستند و از نظر آنان چنین تکلیفقایل

کهرسدبنابراین به نظر می. سودمند استبه شایستگی
پس اطع تحصیلی باالتر شایستگی ادراك شده در مقاحساس

از نیاز به خودپیروي اهمیت زیادي دارد و منجر به سطوح 
.شودی میباالتري از انگیزش درون

چنین نشان داد که نیاز به تعلق ش همهاي این پژوهیافته
گر نیاز نانیاز به تعلق بی. ش درونی رابطه معنادار داردبا انگیز

در بافت به ارتباط با دیگري و داشتن حمایت دوستان است و
اگر چه نیاز به .گر رابطه با دیگر دانشجویان استکالس بیان

هلی بویژه در دوره نوجوانی اهمیت باالیی دارد وه تعلق ب
ه تعلق را در روابط فرد نیاز بافزایش سن، تدریج و همراه با 

کند و شاید به همین دلیل باشد که در پژوهش دیگر ارضا می
حاضر نیاز به تعلق در مقایسه با دو نیاز دیگر رابطه کمتري با 

در همین راستا پژوهش .نشان داده استانگیزش درونی 
ه نیاز به تعلق در نشان داد ک) 2012(و همکاران دیست 

در ،دارد1ن رابطه را با اهداف تبحريمیان نوجوانان بیشتری
.شتندابا این نوع اهدافاي که نیاز به خودپیروي رابطهحالی
رابطهدهد که یمنشان طور کلی هبهاي پژوهش حاضر یافته
تواند تحت تاثیر ي روانشناختی با انگیزش درونی مینیازها

.باشدسن و موقعیت افراد

1. mastery

مستقیم نیاز به دهد که اثر غیرنشان میچنینهمهایافته
دار معناخودپیروي و نیاز به شایستگی بر رضایت از زندگی 

،اي و همکاراناژه(ی همسو با نتایج پژوهشاین یافته. است
؛2012، کاریرا؛2003؛ استاندیج، دودا و نتومانیس، 1387

و در هماهنگی با) 2001، نتومانیز؛1996،ي و والرندواگ
کندبیان می) 1985دسی و ریان،(گرينظریه خودتعیینی

روانشناختی بر نتایج مثبت بنیادینارضاي نیازهاي که 
مطابق با نظریه . گذاردانگیزشی، شناختی و رفتاري اثر می

نیازهاي ارضاي گري منبع رشد و کارکرد سالم، خودتعیینی
ارضا شوند، مستمربه طور چه نیازهاچنان.استروانشناختی

این ياما اگر از ارضاکنند،افراد به طور موثر رشد و عمل می
ناهنجاري و با به احتمال بیشتري افراد ،نیازها جلوگیري شود
مطابق با نظر دسی و . خواهند بودمواجه عدم عملکرد بهینه 

ار انسان از قبیل انواع خاص جوانب تاریک رفت) 1996(ریان
و پرخاشگري در قالب 2داوريسی روانی، پیششناآسیب

رو روبهبا مانعهایی به نیازهاي روانشناختی که واکنش
گري فرض نظریه خودتعیینی. شوندشناخته میاند،شده
کند که نیاز به خودپیروي براي انگیزش درونی ضروري می

فعالیتی، نیازهاي روانشناختی که هنگام انجام زمانی. است
ساس اشند و پرورش یابند، به طور خودانگیخته احفعال ب

انگیزش درونی از . کنندخشنودي را در افراد ایجاد می
هنگام انجام دادن فعالیت حاصل احساس خودمختار بودن در 

توان گفت هنگامی که دانشجویان بنابراین می،شودمی
تري سطوح باال،احساس خودپیروي و شایستگی داشته باشند

دهند و انگیزش درونی به نوبه درونی را نشان میاز انگیزش 
. کندبینی میزندگی دانشجویان را پیشخود، رضایت از

اثر غیر گر عدم معناداريبیاناین پژوهش دیگر یافته 
این یافته با . استمستقیم نیاز به تعلق بر رضایت از زندگی 

؛ جانگ، 1387اي و همکاران، اژه(همسو استیپژوهشنتایج 
تواند اما چرا نیاز به تعلق نمی. )2009یو، ریان و کیم، ر

) 2009(همکاران نگ و اجاي را تبیین کند؟ چنین رابطه
آموزان کنند که در فرهنگ کره جنوبی، دانشاستدالل می

بگذارند معلم را به عنوان بزرگسالی که باید به وي احترام 
درجه درمعلم ارتباط نزدیک و صمیمت با وکنند تلقی می

بنابراین این نیاز از جانب .گیرددوم اهمیت قرار می
در اي که شود، مسالهاي مهم تلقی نمیکرهآموزاندانش

2. prejudice
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یافته تا در واقع این .تواند صادق باشدنیز میایرانیفرهنگ 
اجتماعی موجود بین - هاي فرهنگیحد زیادي نماینده تفاوت

نگ سنتی در جامعه هفر. آیدن به حساب میجوامع گوناگو
هاي پاسداشت و احترام اي است که ارزشگونهایران به

کند که همین امر در کالس را تشویق میشتن به بزرگترگذا
. گر استه بین دانشجویان با استادان جلوهدرس در رابط

دانند استادان خود را افرادي می،دانشجویان در وهله نخست
و هدف برقراري ارتباط با آنان که باید به آنان احترام بگذارند

این تلقی که استادان، ودانندمییادگیري مطالب درسی را 
و بنابراین باید نسبت به آنان احساس هستنددوستان آنها 

سوياز . کمتر وجود داردتعلق و دلبستگی داشته باشند
در دوره تحصیالت تکمیلی رقابت میان دانشجویان ،دیگر

احتماال این موضوع واستمکاري بیشتر از مشارکت و ه
تواند دلیلی براي عدم اهمیت نیاز به تعلق در کالس درس می

بر این اساس عدم رابطه نیاز به تعلق با رضایت از .تلقی شود
ش درونی، در پژوهش حاضر تبیین زندگی از طریق انگیز

. شودمی
وهشژپچنین در راستاي هاي پژوهش حاضر همیافته

ناختی نشان داد که نیازهاي روانش) 2012(ران و همکادیست
و این رابطه فقط از طریق اثر مستقیم بر رضایت نداشت

که در اینجا انگیزش درونی است با رضایت از ايمتغیر واسطه
تواند تاییدي بر این یافته می.شودبرقرار میزندگی 
دیگر سوياز .گري باشدهاي نظریه خودتعیینیمفروضه

بنیادیننیازهاي رابطهنوع ،حاضرپژوهشي هایافتهبراساس 

تحت تاثیر روانشناختی با انگیزش درونی و رضایت از زندگی 
،این یافته منطبق با دیدگاه چرکو. سن و فرهنگ قرار دارد

در نظریه گر آن است که بیان،)2011(ریان و شلدون 
گري باید بافت فرهنگی و سن مورد توجه بیشتر خودتعیینی

. قرار گیرد
.استتلویحات کاربردي دارايهاي پژوهش حاضریافته

که انگیزش درونی از طریق دادنشان شهاین پژونتایج 
بر رضایت از روانشناختیبنیادینبرآورده شدن نیازهاي 

بنابراین فراهم کردن . زندگی دانشجویان اثر غیر مستقیم دارد
روانشناختی ادینبنینیازهاي که در آن براي جوانان ی شرایط

جسمانی،سالمت يارتقادر می تواند ،مورد توجه قرار گیرد
با توجه به طور کلی،. باشدموثرروانی و در کل بهزیستی آنها 

درونی به تاثیر رفتارهاي حامی خودپیروي بر انگیزش 
هاي مبتنی بر مفروضهساختارهاییتوان با ایجاد می

به ولیت و اختیارومسدادن یعنی، گريخودتعیینی
موجب کرد وحمایت از نیاز به خودپیروي ،دانشجویان

. شددانشجویانرضایت از زندگی بهبودي و یادگیرتقویت 
نقش جنسیت در رابطه بین متغیرها،حاضرپژوهشدر 

جمله بررسی نشده است، با توجه به این که جنسیت افراد از 
به نسبت آنهاهایی است که در باورهاي ویژگی

در رضایت تواند این متغیر می،شان نقش داردهايتوانمندي
مساله کهشودپیشنهاد میافراد از زندگی موثر باشد، بنابراین

.هاي آتی مورد بررسی قرار گیردپژوهشنسیت درج

مراجع
رابطه میان مدل شخصیتی ). 1393(. بلچنیو، آو. آقابابایی، ن

یستی فاعلی در دانشجویان ایرانی داري و بهزهگزاکو، دین
.17-9،28دوفصلنامه روانشناسی معاصر،.و لهستانی

. امانی، جو،.سنگلجی، مبابایی،.آذر، هخضري،.جاي،اژه
الگوي ساختاري روابط بین حمایت از ). 1387(

ادراك شده معلم، نیازهاي روانشناختی خودمختاري
پژوهشی -مه علمیفصلنا. اساسی، انگیزش درونی و تالش

.47-56، 2در سالمت روانشناختی، 
الگوي ساختاري حمایت پدر از ). 1389(. ف،تنهاي رشوانلو

خودمختاري با انگیزش خودمختار تحصیلی و عزت نفس
فصلنامه دو.گرينوجوانان براساس نظریه خودتعیین

.221-223، 5، روانشناسی معاصر

رابطه ). 1392(. ، مشیرزادي فردو،.صادقی، ن، .حجازي، ا
بط والدینی با بهزیستی باورهاي اساسی و ادراك از روا

-8،61شناسی مدرسه، فصلنامه روان. آموزانذهنی دانش
43.
د سییحییترجمه. انگیزش و هیجان).2005(. م.ریو، ج

.انتشارات ویرایش: تهران.1386،محمدي
زت نفس کیفیت زندگی و رابطه آن با ع). 1386(.ع.زکی، م

مجله .در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان
.416-13،419پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،روان

نقش : رابطه اهداف زندگی و بهزیستی.)1391(.گرجی، ر
پایان نامه .واسطه اي نیازهاي اساسی روانشناختی

.کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران



دین روانشناختی و رضایت از زندگینیازهاي بنیا

87/87

References
Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004).

Intrinsic need satisfaction: A motivational
basis of performance and weil‐being in two
work settings. Journal of Applied Social
Psychology, 34, 2045-2068.

Badri, R., Amani-Saribaglou, J., Ahrari, G.,
Jahadi, N., & Mahmoudi, H. (2014).  School
culture, basic psychological needs, intrinsic
motivation and academic achievement:
Testing a casual model. Mathematics
Education Trends and Research, 4, 1-13.

Camfield, L., & Esposito, L. (2014). A cross-
country analysis of perceived economic status
and life satisfaction in high-and low-income
countries. World Development, 59, 212-223.

Carreira, J. M. (2012). Motivational orientations
and psychological needs in EFL learning
among elementary school students in Japan.
System, 40, 191-202.

Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in
online learning: Testing a model of self-
determination theory. Computers in Human
Behavior, 26, 741-752.

Chirkov, V. I., Ryan, R. M., & Willness, C.
(2005). Cultural context and psychological
needs in canada and brazil testing a self-
determination approach to the internalization
of cultural practices, identity, and well-Being.
Journal of Cross-Cultural Psychology, 36,
423-443.

Chirkov,V. I., Ryan, R. M., & Sheldon, K. M.
(2011). Human autonomy in cross cultural
context. New York: Springer.

Church,  A. T., Katigbak, M. S., Locke, K. D.,
Zhang, H., Shen, J., de Jesús Vargas-Flores,
J., et al. (2013). Need satisfaction and well-
being testing self-determination theory in
eight cultures. Journal of Cross-Cultural
Psychology, 44, 507-534.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic
motivation and self-determination in human
behavior. New York: Springer.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A
motivational approach to the self: Integration
in personality. In R. Dienstbier (Ed.),
Perspectives on Motivation (pp. 237-288).
Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1996). About the
theory. Retrieved July 15, 2010, from http://
www.psych.rochester.edu/SDT/theory.php

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Overview of
self-determination theory: An organismic

dialectical perspective, In E. L. Deci & R. M.
Ryan (Eds.), Handbook of self-determination
research (pp. 3-33) New York: University of
Rochester Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating
optimal motivation and psychological well-
being across life’s domains. Canadian
Psychology, 49, 14–23.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of
analysis, regnant causes of behavior and well-
being: The role of psychological needs.
Psychological Inquiry, 22, 17–22.

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-
being: Progress and opportunities. Social
indicators Research, 31, 103-157.

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., &
Griffin, S. (1985). The satisfaction with life
scale. Journal of Personality Assessment, 49,
71-75.

Diener, E., & Lucas, R. E. & Oishi, S. (2002).
Subjective well-being. Journal of Clinical
Psychology, 24, 25-41.

Diseth, Å., &Samdal, O. (2014). Autonomy
support and achievement goals as predictors
of perceived school performance and life
satisfaction in the transition between lower
and upper secondary school. Social
Psychology of Education, 17, 269-291.

Diseth, Å., Danielsen, A. G., & Samdal, O.
(2012). A path analysis of basic need support
self-efficacy, achievement goals, life
satisfaction and academic achievement level
among secondary school
students. Educational Psychology, 32, 335-
354.

Engen, G. (2008). The psychosocial predictors of
psychological distress and life satisfaction in
a cohort of Norwegian students. MA
Dissertation. Faculty of Medicine, University
of Oslo.

Filak, V. F., & Sheldon, K. M. (2003). Student
psychological need satisfaction and college
teacher-course evaluations. Educational
Psychology, 23, 235-247.

Funk III, B. A., Huebner, E. S., & Valois, R. F.
(2006). Reliability and validity of a brief life
satisfaction scale with a high school
sample. Journal of Happiness Studies, 7, 41-
54.

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005).
Self‐determination theory and work
motivation. Journal of Organizational
Behavior, 26, 331-362.



نجفی و امانیحجازي، صالح

88/88

Gefen, D., Straub, D. W., & Boudreau, M. C.
(2000). Structural equation modeling and
regression: Guidelines for research and
practice. Communications of the Association
for Information Systems, 3, 2-77.

Gillison, F., Standage, M., & Skevington, S.
(2008). Changes in quality of life and
psychological need satisfaction following the
transition to secondary school. British Journal
of Educational Psychology, 78, 149-162.

Guay, F., & Vallerand, R. J. (1996). Social
context, student's motivation, and academic
achievement: Toward a process model. Social
Psychology of Education, 1, 211-233.

Jang, H., Reeve, J., Ryan, R. M., & Kim, A.
(2009). Can self-determination theory explain
what underlies the productive, satisfying
learning experiences of collectivistically
oriented Korean students? Journal of
Educational Psychology, 101, 644.661.

Katz, I., Kaplan, A., & Buzukashvily, T. (2011).
The role of parents' motivation in students'
autonomous motivation for doing
homework. Learning and Individual
Differences, 21, 376-386.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of
structural equation modeling. New York:
The Guilford Press.

Noels, K. A., Clément, R., & Pelletier, L. G.
(1999). Perceptions of teachers’
communicative style and students’ intrinsic
and extrinsic motivation. The Modern
Language Journal, 83, 23-34.

Ntoumanis, N. (2001). A self‐determination
approach to the understanding of motivation
in physical education. British journal of
educational psychology, 71, 225-242.

Park, N., & Huebner, E. S. (2005). A cross-
cultural study of the levels and correlates of
life satisfaction among adolescents. Journal
of Cross-Cultural Psychology, 36, 444-456.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and
extrinsic motivations: Classic definitions and
new directions. Contemporary educational
psychology, 25, 54-67.

Ryan, R. M., Deci, E. L., & Grolnick, W. S.
(1995). Autonomy, relatedness, and the self:
Their relation to development and
psychopathology. In D. Cicchetti, & D. J.
Cohen (Eds.), Developmental
psychopathology: Theory and methods (pp.
618-655) New York: Wiley.

Schneider, M. L., & Kwan, B. M. (2013).
Psychological need satisfaction, intrinsic
motivation and affective response to exercise
in adolescents. Psychology of Sport and
Exercise, 14, 776-785.

Sheldon, K. M., & Niemiec, C. P. (2006). It's not
just the amount that counts: Balanced need
satisfaction also affects well-being. Journal of
Personality and Social Psychology, 91, 331-
341.

Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N.
(2003). A model of contextual motivation in
physical education: Using constructs from
self-determination and achievement goal
theories to predict physical activity
intentions. Journal of Educational
Psychology, 95, 97-110.

Tian, L., Chen, H., & Huebner, E. S. (2013). The
longitudinal relationships between basic
psychological needs satisfaction at school and
school-related subjective well-being in
adolescents. Social Indicators Research, 119,
353-372.

Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom
effects on student motivation: Goal structures,
social relationships, and competence
beliefs. Journal of School Psychology, 44,
331-349.

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered:
The concept of competence. Psychological
Review, 66, 297-333.

Zhao, L., Lu, Y., Wang, B., & Huang, W. (2011).
What makes them happy and curious online?
An empirical study on high school students’
Internet use from a self-determination theory
perspective. Computers & Education, 56,
346-356.


