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 Background and Purpose: In the present era, the quality and quantity of education play a crucial 

role in the future perspective of the individual and is one of the efficacious and appropriate learning 

strategies in help-seeking or seeking academic help from others. The purpose of the present study 

was to present a structural model of academic help-seeking based on self-determination and 

flourishing with the mediating role of academic participation and students' motivational beliefs. 

Method: The present study is a developmental-correlational study. The statistical population of this 

study included all-female high school students in Tehran in the 2019-20 academic year, 454 of whom 

participated in this study by random cluster sampling as the study sample. The participants answered 

to the Help-Seeking Questionnaire (Ryan and Pentrich 1997), Basic Needs for self-determination 

(Ilardi, Leon, Kaiser, and Ryan 1993), the Flourishing Scale (Dainer et al, 2008), Academic 

participation Scale (Shuffle and Becker, 2006), and Motivational Beliefs Questionnaire (Pentrich et 

al, 1991). After collecting the questionnaires, the extracted data were analyzed by using structural 

equation modeling. 

Results: The results indicated that the proposed model has a good fit with the data. The results 

showed a significant relationship between self-determination, flourishing, academic participation, 

and motivational beliefs with help-seeking (P <0.01) and also, the results of the Bootstrap test showed 

that the indirect effect of self-determination on help-seeking through motivational beliefs is 0.147 

and the indirect effect of flourishing on help-seeking through motivational beliefs is 0.139, which is 

significant at the level of 0.01. 

Conclusion: The results indicated that self-determination and flourishing have a direct effect on 

students' help-seeking. They also have indirect effects on self-determination and flourishing through 

motivational beliefs that help to promote students' help-seeking behavior. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Today, students are one of the main pillars of the country's 

human resources and have a significant role in the 

transformation, progress, and excellence of the country. One of 

the crucial psychological characteristics that influence their 

academic performance and is effective in the quality and 

quantity of students' education is help-seeking (2). Help-

seeking behavior is analyzed under the two titles of avoiding 

help-seeking and accepting help-seeking. Research shows that 

students who use this strategy can dramatically control 

academic stress and thus achieve high academic performance 

(5, 6). One of the effective factors in students' help-seeking 

behavior is self-determination (7). It depends on satisfying 

three psychological needs: autonomy, competence, and 

relatedness (8). Research has shown that self-determination 

education is effective on students' help-seeking (9). Although, 

in the theory of self-determination, the role of environments 

that develop and inhibit basic psychological needs have been 

considered, but the role of the student's internal resources in 

interacting with the environment to function optimally is one of 

the issues that need to be addressed. One of the most crucial 

factors in the growth and development of the people studying 

is the issue of flourishing (4). Flourishing is a construct in 

positive psychology that refers to a kind of life with constant 

optimism in human actions. Students with high levels of 

flourishing can maintain their focus and attention on homework 

(10). 

Another factor influencing students' help-seeking behavior is 

academic participation (12). Academic participation is a kind 

of psychological effort to learn, understand and master the 

knowledge, skills, and arts that academic activities are there to 

promote them. Researchers believe that academic participation 

can be effective in students' help-seeking (16, 17). Help-

seeking behavior in students is influenced by the attitudes and 

motivational beliefs they adopt during their education (18). 

Motivational beliefs are a set of personal and social criteria that 

people refer to act. Researchers believe that there is a 

relationship between motivational beliefs and academic help-

seeking behaviors (16, 18, 20). Researches also suggest the 

relationship between self-determination and motivational 

beliefs (21, 22) and the relationship between flourishing and 

motivational beliefs (23). 

Identifying the associated factors with help-seeking can 

prevent the harmful phenomenon of academic failure. It 

provides a basis for improving the academic performance of 

learners. Therefore, the purpose of this study is to investigate 

the structural model of academic help-seeking with self-

determination and students' flourishing with the mediating role 

of academic participation and motivational beliefs. 

Method   
The present study is a developmental-correlational study. The 

population included all-female high school students in Tehran 

in the 2019-20 academic year, from which 454 people were 

selected. Data collection instruments were the help-seeking 

behaviors questionnaire (24), self-determination basic needs 

(26), flourishing scale (28), academic participation scale (30), 

and motivational beliefs questionnaire (32). After conducting 

the research, the data were analyzed by using SPSS23 and 

AMOS23 software. 

Results 
According to the results of the correlation matrix, all variables 

in the study had a positive and significant correlation with each 

other at the level of 0.01. The model's fit indices were examined 

to test the research hypotheses by the structural equation 

modeling method. All corrected indices (RMSEA = 0.061, 

SRMR = 0.062, TLI = 0.939, NFI = 947, CFI = 0.966, GFI = 

0.943, X2 / df = 2.61) confirmed the fitness of the proposed 

model of the research. The confidence interval of the 

bootstrapping with 2000 resampling for mediating motivational 

beliefs between self-determination and help-seeking was 

0.091-0.234 (p<0.01).  

The confidence interval of the bootstrapping of motivational 

beliefs between flourishing and help-seeking also were 0.08-

0.224 (p<0.01); Therefore, it can be said that motivational 

beliefs play a mediating role in the relationships of self-

determination-help-seeking and flourishing-help-seeking. In 

this study, the results indicate that the proposed model has a 

good fit with the data. The results of the bootstrap test showed 

that the indirect effect of self-determination on help-seeking 

through motivational beliefs was 0.147 and the indirect effect 

of flourishing on help-seeking through motivational beliefs was 

0.139 which were significant at the level of 0.01. 

Conclusion 
The purpose of this study was to investigate the structural 

relationships between students' academic help-seeking based 

on self-determination and flourishing with the mediating role 

of academic participation and motivational beliefs. The results 

showed that motivational beliefs are related to academic help-

seeking; the results of this study are consistent with studies (18, 

16, 20) that believe that motivational beliefs are related to help-

seeking and even motivational beliefs can predict help-seeking. 

Another finding of this study indicates the relationship between 

self-determination and motivational beliefs. This finding is 

consistent with the results of studies (21, 22) that believe there 

is a close relationship between self-determination and 

motivational beliefs. The findings also show the relationship 

between flourishing and motivational beliefs. This research 

finding is consistent with the results of research (23) which 

believes that desirable motivational beliefs in students predict 

flourishing in them. 

The other finding of the research, which is the result of the 

model, showed that the variable of motivational beliefs plays a 

mediating role between the variables of self-determination and 

help-seeking. This finding is consistent with the results of 

studies (16, 20-22) that have emphasized the relationship 
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between these variables. The results of this study also showed 

that the variable of motivational beliefs could play a mediating 

role between flourishing and help-seeking. No research was 

found in predicting help-seeking based on flourishing; but this 

finding is consistent with the research of (23) that shows the 

relationship between motivational beliefs and flourishing. In 

general, it can be said that motivational beliefs play a mediating 

role in the relationships of self-determination-help-seeking and 

flourishing-help-seeking. 

Lack of control over demographic variables such as parents' 

education, economic status, and the number of siblings were 

some of the limitations of this study. Therefore, it is suggested 

that these variables be controlled as much as possible in future 

studies. It is suggested that in future studies, models based on 

gender segregation be presented for the comparison between 

male and female students in academic help-seeking behavior to 

be possible. According to the research findings, this model can 

be used for active involvement of students in the academic 

environment and in achieving academic goals, especially in 

active learning methods, study camps, extracurricular classes, 

etc., and to generalize lessons. 
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 83/81/8311دریافت شده: 

 21/10/8011پذیرفته شده: 

 38/10/8011منتشر شده: 

از جمله راهبردهای یادگیری مؤثر و  و کندو کمیت تحصرری ، ن م مهمی در آینده فرد ایفا می در عصررر حا ررر کیفیت زمینه و هدف: 

یلی بر طلبی تحصهدف از پژوهم حا ر ارائه مدل ساختاری کمکجوی کمک تحصیلی از دیگران است. وطلبی یا جستمناسر،، کمک

 آموزان بود.گری و شکفتگی با ن م میانجی مشارکت تحصیلی و باورهای انگیزشی دانماساس خودتعیین

همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه ها توصیفی از نوع پژوهم حا رر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رو  گردآوری دادهروش: 

نفر از آنان به  050بود که  8311-11آموزان دختر دوره دوم متوسررطه شررهر تهران در سررال تحصرریلی آماری این مطالعه شررام  تمامی دانم

طلبی های کمکنامهمعنوان نمونه مورد مطالعه در این پژوهم شرررکت کردند. افراد نمونه به پرسررای بهگیری تصررادفی خوشررهرو  نمونه

(، 2111شکفتگی داینر و همکاران ) (، م یاس8113گری ایلاردی، لئون، کیسرر و رایان )(، نیازهای اسراسری خودتعیین8111رایان و پنتریچ )

آوری (، پاسخ دادند. پس از جمع8118(، و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران )2110م یاس مشرارکت تحصیلی شوفلی و بکر )

 های استخراج شده با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری بررسی و تحلی  شدند.ها، دادهپرسشنامه

کفتگی، مشارکت گری، شها برخوردار است. نتایج بین خودتعیینبرآیندها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از براز  خوبی با داده ها:یافته

( و همچنین نتایج آزمون بوت اسرررتراش نشررران داد اثر P <18/1طلبی رابطه معنادار نشررران دادند ) تحصررریلی و باورهای انگیزشررری با کمک

طلبی از طریق باورهای و اثر غیرمسررت یخ شررکفتگی بر کمک 801/1طلبی از طریق باورهای انگیزشرری گری بر کمکغیرمسررت یخ خودتعیین

 دار است.معنا 18/1است که در سطح  831/1انگیزشی 

ند و اثر غیرمسررت یخ آموزان مؤثر هسررتطلبی دانمطور مسررت یخ بر کمکگری و شررکفتگی بهنتایج نشرران دادند که خودتعیینگیری: نتیجه

 کند.آموزان کمک میطلبی در دانمگری و شکفتگی از طریق باورهای انگیزشی به ارت ا رفتار کمکخودتعیین
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 مقدمه
آموزان از ارکان اصرررلی نیروی انسرررانی کشرررور محسرررو  امروزه دانم

تحول، پیشررررفت و تعالی کشرررور دارند. از شررروند و ن م زیادی در می

نها از و تحصیلی آ 8اجتماعی-رو، توجه به سرلامت و سرزندگی روانیاین

ریزان، مدیران، ای برخوردار اسرررتر در نتیجه همواره برنامهاهمیرت ویژه

آموزان در تلا  هسررتند تا شرررایطی را فراهخ معلمان، و والدین این دانم

(. یکی از عوام  8و تحصررریلی آنان بالا برود )کنند که کارآیی اجتماعی 

آموزان عوامرر  بسررریررار مهخ و اثرگررذار در عملکرد تحصررریلی دانم

شرررناختی مهمی که های رواناز جمله ویژگیشرررناختی آنان اسرررت. روان

ت دهد و در کیفیت و کمیعملکرد تحصررریلی آنان را تحت ترثیر قرار می

 وجوی کمکیا جسررت 2طلبیآموزان مؤثر اسررت، کمکتحصرری  دانم

هایی آموزان با موقعیتطور معمول دانم. به(2تحصیلی از دیگران است )

های خود را برآورده توانند خواستهشوند که در آن شرایط نمیمواجه می

کنند و برای انجام تکالیف خود به کمک و نصرریحت دیگران نیاز دارند. 

ر دآموز برایرد از نیراز خود بره کمرک آگراه باشررردر چنین موقعیتی دانم

و راهبردهایی را برای اسررتفاده از  ،وجوی کمک بگیردتصررمیخ به جسررت

طلبی تحررت دو عنوان (. رفتررار کمررک3کمررک دیگران برره کررار گیرد )

شود. به ع یده بررسری می 0طلبیو پذیر  کمک 3طلبیاجتنا  از کمک

وجوی کمرک از دیگری به طلبی تحصررریلی، جسرررت( کمرک0نیومن )

ها (. پژوهم0هام و دشرواری در تحصری  است )رو شردن با ابهنگام روبه

ت و اسرر یطلبی تحصرریلی راهبرد یادگیری مهمدهند که کمکنشرران می

های ید تنیدگهستن کنند قادرآموزانی که از این راهبرد اسرتفاده میدانم

طور چشررمگیری مهار کرده و در نتیجه عملکرد تحصرریلی تحصرریلی را به

 (.0و  5بالایی داشته باشند )

آموزان، طرلربری دانمی از عروامرر  مرؤثرر در رفرتررار کرمررکیرکر

 طور ویژه، به تحلی  وگری به(. نظریه خودتعیین1است ) 5گریخودتعیین

و  ،شرررنراسرررایی علر  و دلرای  رفتارها، در قال، نیات، اهداف، هیجانات

شرررونرد. اسررراس نظریرره پردازد کره موجر، آن رفتررار میشرررنراخرت می

                                                           
1. Psychosocial vitalistic 

2. Help-seeking 

3. Help - avoidance 

4. Help acceptance 

5. Self-determination 

6. Basic psychological needs 

دهند که تشررکی  می 0شررناختیروان گری را نیازهای اسرراسرریخودتعیین

عنوان انگیز  برای کمررک برره مشرررارکررت فعررال بررا محیط و پرور  برره

گری به معنای انگیزه درونی دهند. خودتعیینها، خود را نشرران میمهارت

سرررتجوی ها، جو گرایم فطری پرداختن به تمایلات، به کار بردن توانایی

همان  ست. انگیز  درونی کهآنها ار و تسلط یافتن ب ،های بهینهکشاکم

ایت وسررریله محیط حمتمای  ذاتی و طبیعی فرد برای یادگیری اسرررت، به

شرود و از بدو تولد، برای تحریک و یادگیری وجود دارد و وجود آن می

 1و ارتباط 1، شایستگی1شناختی شام  خودمختاریبه ار ای سه نیاز روان

طلبی و کمررک گری(. ارتبرراط بین نظریرره خودتعیین1وابسرررترره اسرررت )

شناختی و انگیز  مورد توجه تحصریلی از طریق هر دو بعد نیازهای روان

بر  گریاند که آموز  خودتعیینها نشرران دادهقرار گرفته اسررت. پژوهم

( در 1(. در همین راسررتا جلیلی )1آموزان مؤثر اسررت )طلبی دانمکمک

طلبی ای رفتررار انگیزشررری را در رفتررار کمررکهررای جررداگررانررهپژوهم

 است. آموزان مؤثر دانستهدانم

های رشرررددهنده و گری، به ن م محیطگرچره در نظریره خودتعیین

شرناختی توجه شرده است، اما ن م منابع بازدارنده نیازهای اسراسری روان

منظور کارکرد بهینه، از مواردی آموز در تعرام  با محیط، بهدرونی دانم

راد افتحولی روانی رین عوام  در تاز عمدهاسررت که باید به آن پرداخت. 

ای در (. شکفتگی، سازه0است ) 81شکفتگی و وعمشروول به تحصی ، م

ی، در بینی دائمشررناسرری مابت اسررت که به نوع زندگی توخم با خو روان

( شررکفتگی نمودی از 81عملکردهای انسرران، اشرراره دارد. از نظر کیس )

بهزیسرررتی هیجانی زندگی ذهنی افرادی اسرررت که دارای سرررطوی بالای 

اند، تمای  به زندگی هدفمند دارند، همه هسرررتند، خوشرررحال و را ررری

(. 81کننررد )پررذیرنررد، و احسررراس اسرررت لررال میهررای خود را میویژگی

ردیف با نیازهای سرررطح بالا در انسررران همچون توان هخشرررکفتگی را می

معت د اسرررت که خودشرررکوفایی  88خودشرررکوفایی ارزیابی کرد و مازلو

(ر بنررابراین 88د از طریق تحصررریرر  کسرررر، شرررود )برره ن رر  از توانررمی

7. Autonomy 

8. Competence 

9. Relatedness 

10. Flourishing 

11. Maslow 
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 توانند تمرکز و توجه خودآموزان دارای سررطح بالای شررکفتگی میدانم

 (.81را روی تکالیف حفظ کنند )

ت آموزان، مشارکطلبی دانماز دیگر عوام  اثرگذار بر رفتار کمک

ای چندبعدی بوده که (. مشررارکت تحصرریلی سررازه82اسررت ) 8تحصرریلی

و  ،3، مشارکت رفتاری2های مختلف مشرارکت شرناختیمتشرک  از مؤلفه

بار برای درک و تبیین افت و  نخستین ( و83است ) 0مشرارکت انگیزشری

ای هعنوان پایه و اسرراس برای تلا شررکسررت تحصرریلی مطری شررده و به

از (. 80قرار گرفت ) مورد توجهگرایانه در حوزه تعلیخ و تربیت اصرررلای

 شناختن( مشرارکت تحصریلن نوعن تلا  روان85پنتریچ )نظر لینبریک و

ها و هنرهاین است که براى یادگیرى، فهمیدن و تسرلط در دانم، مهارت

 شرررودر به عبارتآنها انجام میءهاى تحصررریلن براى ارت ادر واقع فعالیت

دیگر، آنان معت دند که مشرررارکت تحصررریلن کیفیت تلاشرررن اسرررت که 

صررورت کنند تا بههاى هدفمند آموزشررن مییادگیرندگان صررف فعالیت

آموزان زمانی که به (. دانم85تر دسرررت یابند )مسرررت یخ به نتایج مطلو 

کنند، نه تنها مشررکلات تحصرریلی کمک نیاز دارند و ت ا ررای کمک می

کند که در ح  هایی را کس، مییابد که دانم و مهارتآنان کاهم می

مشرررارکت تحصررریلی آنها را در  تواندمسرررئله به آنها کمک کرده و می

پژوهشررگران معت دند که مشررارکت تحصرریلی  (.80مدرسرره افزایم دهد )

رای ماال (. ب81و  80آموزان مؤثر باشرررند )طلبی دانمتوانند بر کمکمی

و همکاران در پژوهم خود به این نتیجه رسیدند که ابعاد مشارکت  سیف

 (.81) وزان مؤثر استآمطلبی دانمطور غیرمست یخ در کمکتحصیلی به

ها و باورهای آموزان بره وسررریلره نگر طلبی در دانمرفترار کمرک

کنند، تحت ترثیر قرار دوران تحصررری  اتخاذ می یکره در ط 5انگیزشررری

ای از معیارهای شرررخصررری و (. باورهای انگیزشررری دسرررته81گیرد )می

د. نکناجتماعی هسرررتند که افراد برای انجام یک عم  به آنها مراجعه می

اسرررتدلال افراد جهت انتخا   دربارهاین براورهرا دربرگیرنرده معیارهایی 

وسررریلره پیرامردهای ناشررری از رفتار، هرای انجرام تکلیف بوده و برهرو 

ر گیرند و دو سرررایر عوام  تحت ترثیر قرار می ،همانندسرررازی با دیگران

ند ا(. پژوهشگران معت د81های مختلف ممکن اسرت توییر کنند )موقعیت

ارد طلبی تحصیلی رابطه وجود دباورهای انگیزشی و رفتارهای کمک بین

( نشررران 21نتایج پژوهم سررروری و سررروری )ماال  برای(. 21و  81، 80)

توانند طلبی رابطره دارد و حتی میدادنرد براورهرای انگیزشررری برا کمرک

ه دهنررده رابطررهررا نشرررانبینی کننرد. همچنین پژوهمطلبی را پیمکمرک

(. کاربرد نظریه 22و  28براورهای انگیزشررری هسرررتند )گری و خودتعیین

وپرور ، ایجاد علاقه و اشتیاق به یادگیری در گری در آموز خودتعیین

های نگر  و هاآموزان، درک اهمیرت آموز  و اعتماد به ررفیتدانم

آموزان بر اساس خود اسرت. این نتایج زمانی کس، خواهد شد که دانم

( در پژوهشرری نشرران داد رابطه 28) (. ومیر22د )ها برانگیخته شررونانگیزه

گری و باورهای انگیزشررری وجود دارد که ممکن نزدیکی بین خودتعیین

آموزان برای ترک تحصی  و یا موف یت در تحصی  است بر تصمیخ دانم

ی دهنده ارتباط شکفتگی و باورهاها نشرانترثیر بگذارد. همچنین پژوهم

نرد باورهای انگیزشررری مطلو  در ا( کره معت رد23انگیزشررری هسرررتنرد )

 .حوصلگی در آنان استبین شکفتگی و کاهم بیپیم ،آموزاندانم

آموزان ن م دارد که طلبی تحصرریلی دانمعوام  متعددی در کمک

هایی که شرررنراسرررایی دقیق این عوامر  و طراحی راهکارها و ارائه برنامه

رای های موجود بگیری بهینره از امکانات و توانمندیبتواننرد براعره بهره

بخم و پیشرفت تحصیلی آنان شود، حائز اهمیت نی  به بازدهی ر رایت

واند  من تطلبی، میشناسایی عوام  ترثیرگذار بر کمک در نتیجهاست. 

بار افت تحصرریلی، زمینه را برای ارت اء عملکرد پیشررگیری از پدیده زیان

شود می ایجاداین  رورت بدین ترتی، تحصریلی فراگیران فراهخ سرازد. 

گری، نطلبی تحصیلی مانند خودتعییکه به ابعاد مختلف اثرگذار بر کمک

 شکفتگی، مشارکت تحصیلی، و باورهای انگیزشی پرداخته شودر بنابراین

طلبی تحصررریلی با پژوهم با هدف بررسررری مدل سررراختاری کمک این

آموزان بررا ن م میرانجی مشرررارکررت گری و شرررکفتگی دانمخودتعیین

است. مدل پیشنهادی مفروض  انجام شرده و باورهای انگیزشری تحصریلی

 زیر نمایم داده شده است.شک  در 
 

                                                           
1. Academic participation 

2. Cognitive participation 

3. Behavioral participation 

4. Motivational participation 

5. Motivational beliefs 
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ساخته(: مدل پیشنهادی )محقق8شکل   

 

 روش
رو  پژوهم حا ر توصیفی  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

از نوع همبستگی است که با استفاده از رو  الگویابی معادلات ساختاری 

زمان روابط میان متویرهای پژوهم در قال، یک در صررردد بررسررری هخ

آموزان دختر دوره دوم دانم اسرررت. جرامعره آماری شرررام  تمامیالگو 

از بین آنها با  بود که 8311-11متوسررطه شررهر تهران در سررال تحصرریلی 

نفر انتخا  شدند. ملاک  050ای تعداد گیری تصرادفی خوشهرو  نمونه

ر گروه نمونه انتخابی، ر رایت افراد نمونهر و ملاک خروج شام  د ورود

رتی، پرسشنامه بود. بدین ت هایگویهآموز در پاسرخ به انگیزگی دانمبی

 گیری تصرررادفیپس از دریافت مجوزهای لازم با اسرررتفاده از رو  نمونه

منط ه آموزشری شرهرسرتان تهران و از هر منط ه، دو مدرسه  0ای، خوشره

کلاس به تصادف  0و در نهایت از هر مدرسه  ،دخترانه دوره دوم متوسطه

نفر از  531 مدیران مدارس انتخابی،ز هماهنگی با انتخرا  شررردند. پس ا

های ورود به پژوهم را داشتند به آموزان مدارس مذکور که ملاکدانم

مورد به دلی   15 ،نامه دریافتیها پاسخ دادند. از این تعداد پاسخپرسشنامه

ها، کنار گذاشرررته شررردند و ها و پرت بودن دادهناقص بودن پرسرررشرررنامه

 فر وارد تحلی  شد.ن 050های داده

                                                           
1. Help-Seeking Behaviors Questionnaire 

2. Accept 

 ب( ابزار

این پرسررشررنامه توسررط رایان و پنتریچ  :8طلبیپرسررشررنامه رفتار کمک( 8

گویه است که دو بعد  80سراخته شده است و شام   8111( در سرال 20)

دهندگان هر کند. پاسررخطلبی را ارزیابی میاز کمک 3و اجتنا  2پذیر 

کاملاً مواف خ( :5، تا مخالفخکاملاً :8ای )درجه 5گویه را در م یاس لیکرت 

هررای مربوط برره اجتنررا  از کمررک طلبی کننررد. گویررهبنرردی میدرجرره

گررذاری صرررورت معکوس نمره( برره2، 0، 0، 1، 1، 81، 82 هررایگویرره)

است. نمره بالاتر به معنای  11تا  80دامنه نمرات در این م یاس  و شوندمی

و  در پژوهم رایان. و بالعکس آموزان اسررتطلبی بیشررتر در دانمکمک

( اعتبار پرسررشررنامه با اسررتفاده از آلفای کرونبا  برای اجتنا  20پینتریچ )

به دسرررت  01/1و  11/1طلبی به ترتی، طلبی و پرذیر  کمرکازکمرک

آمد. روایی پرسررشررنامه نیز با تحلی  عاملی اکتشررافی و ترییدی، وارسرری و 

دچنر  و الراسرررلرامی، فولرا(. در پژوهم قنبری، شررریخ20تررییرد شرررد )

منظور بررسی روایی پرسشنامه همبستگی هر گویه با ( به25چاری )حسین

نمره ک  زیرم یاس مربوط به آن محاسبه و دامنه  رای، برای زیرم یاس 

و برای زیرم یرراس اجتنررا  از  18/1تررا  02/1طلبی پررذیرر  کرمررک

 به دسرت آمد. اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از 11/1تا  31/1طلبی کمک

3. Avoid 

 شکفتگی

 باورهای انگیزشی

 مشارکت تحصیلی

-کمک

 طلبی

 گریخودتعیین
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طلبی و اجتنررا  از  رررریرر، آلفررای کرونبررا  برای پررذیر  کمررک

آلفای کرونبا  این  .به دسرررت آمد 01/1و  11/1طلبی به ترتی، کمک

 محاسبه شد. 11/1پرسشنامه در پژوهم حا ر 

این پرسررشررنامه توسررط  :8گریپرسررشررنامه نیازهای اسرراسرری خودتعیین (2

منظور سرررنجم به 8113( در سرررال 20ایلراردی، لئون، کیسرررر و رایان )

گویه است که با  28 که شام  شرناختی اسراسری سراخته شدنیازهای روان

( تا کاملاً مخالف )نمره 5ای لیکرت از کراملراً موافق )نمره درجره 5طیف 

 815و حداکار  28( تنظیخ شررده اسررت. حداق  نمره در این پرسررشررنامه 8

. این لعکسو با گری بالاتر اسرررتاسرررت. نمره برالراتر بره معنرا خودتعیین

تشکی   0و ارتباط ،3، شایستگی2خودمختاریم یاس پرسشنامه از سه خرده

 11/1و  11/1، 13/1آلفای کرونبا  آنها به ترتی، برابر با شرررده اسرررت و 

( نشان داده 21سیاه، ر اپور میرصالح و صافی )در پژوهم شاه(. 20بود )

ی مطلوب شررد که سرراختار عاملی نسررخه فارسرری این پرسررشررنامه از براز 

و برای سرررره  12/1برخوردار اسررررت و آلفررای کرونبررا  برای نمره کرر  

آلفای کرونبا  در  (.21محاسررربه شرررد ) 18/1و  11/1، 11/1م یاس خرده

 به دست آمد. 10/1پژوهم حا ر برای نمره ک  

نر دی -داینر و بیسواز شرکفتگی توسرط م یاس :5شرکفتگی پرسرشرنامه( 3

گویه است. م یاس  1 دارایسراخته شرد. این م یاس  2111( در سرال 21)

یاز گانه لیکرت تنظیخ شده است. حداق  امتبندی هفتشکفتگی، بر درجه

دهنده شرررکفتگی خواهد بود. نمرات بالاتر نشررران 50و حرداکار امتیاز  1

عاملی  تیجه تحلی بیشرتر اسررت و بالعکس. در پژوهم داینر و همکاران، ن

بر روی این م یراس دلرالرت بر وجود یرک عرام  کلی و اعتبار آزمون بر 

(. در 21به دسرررت آمد ) 11/1اسررراس  رررریر، آلفرای کرونبا  برابر با 

کرونبا   آلفای (  رررری،21پور، میردریکوند و بیرانوند )پژوهم قردم

روایی گزار  شده است. همچنین  11/1تصنیفی  پایایی و  رری، 12/1

م یاس شرررکفتگی، از طریق روایی صررروری و محتوایی به شررریوه داوری 

تن از متخصصان  3تخصرصری و از حیه انطباق با بنیان نظری آن توسرط 

                                                           
1. Self-Determination Basic Needs Questionnaire 

2. Autonomy 

3. Competence 

4. Relatedness 

5. Flourishing Questionnaire 

6. Academic participation Questionnaire 

7. Potency 

 10/1آلفای کرونبا  در پژوهم حا ررر  (.21) انجام شرردشررناسرری روان

 محاسبه شد.

: پرسرشنامه مشارکت تحصیلی توسط 0پرسرشرنامه مشرارکت تحصریلی (0

گویه و سه  1دارای  و ساخته شده است 2110( در سال 31)ر شوفلی و بک

( اسرررت که با یک م یاس لیکرت 1و جرذ  ،1، تعهرد1مؤلفره )توانمنردی

را  آموزانای )هرگز تا همیشره( میزان مشرارکت تحصیلی دانمدرجهپنج

است. نمره بالاتر  05و حداکار  1سرنجد. حداق  نمره در این پرسشنامه می

کر آموزان است. شوفلی و بحصریلی بیشرتر در دانمبه معنای مشرارکت ت

محاسرربه کردند و  11/1این پرسررشررنامه را از رو  آلفای کرونبا   اعتبار

 (. در پژوهم31وسررریلرره روایی محتوایی ترررییررد شررررد )روایی آن برره

پرسرررشرررنامه از رو  آلفای  اعتبرار( 38بیردی و فولرادچنر  )دهآزادی

ایی آن به وسرریله تحلی  عاملی به دسررت آمده اسررت و رو 15/1کرونبا  

 11/1آلفای کرونبا  این پرسرررشرررنامه در پژوهم حا رررر  تریید کردند.

 محاسبه شد.

 توسط باورهای انگیزشری پرسرشرنامه: 80پرسرشرنامه باورهای انگیز  (5

گویه پنج  25شرررام  که  سررراخته شرررده اسرررت (32)پنتریچ و همکاران 

هشررده اسررت. مؤلف بندیای اسررت که بر اسرراس طیف لیکرت درجهگزینه

، 82گیری هدف، جهت88خودکارآمدی اند از:های پرسرررشرررنامه عبارت

کاملاً  صورتگذاری بهنمره .80عدم ا رطرا  امتحان و ،83گذاریارز 

 5کرراملرراً مواف خ و ، 0، مواف خ 3، نظری نرردارم 2، مخررالفخ 8مخررالفخ 

اسررت.  معکوس25الی  81های گذاری گویهشررود. همچنین نمرهانجام می

آموزان اسرررت. تر در دانمنمره برالاتر به معنای باورهای انگیزشررری قوی

گروت روایی این م یاس را با اسررتفاده از تحلی  عاملی تریید پنتریچ و دی

 13/1و  15/1، 11/1، 11/1ها به ترتی، کردنرد و آلفرای کرونبرا  عرامر 

 ژوهمی پ(.  ری، اعتبار پرسشنامه باورهای انگیزشی ط32محاسبه شد )

 به دست آمده است و روایی 10/1برای ک  م یاس ( 33چماله و لطیفیان )

آلفای  محراسررربه شرررده اسرررت. 10/1آن نیز برای کر  م یراس  محتوایی

 محاسبه شد.  18/1کرونبا  در پژوهم حا ر 

8. Committal 

9. Absopption 

10. Motivational Beliefs Questionnaire 

11. Self-efficacy 

12. Goal orientation 

13. Valuation 

14. No exam anxiety 



 انهمکار وی اعظخ صمصام                                                                 گری و شکفتگیآموزان بر اساس خودتعیینطلبی تحصیلی دانمیابی روابط ساختاری کمکمدل 

10 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

1 ،
شماره 
2

، تابستان 
8011

 

 

بعرد از کسررر، مجوزهای لازم از دانشرررگاه آزاد واحد ج( روش اجرا: 

وپرور  شهرستان تهران، افراد تهران مرکزی و همچنین سازمان آموز 

 سپسنمونه به شررحی که در بخم رو  گزار  شرده، انتخا  شرردند. 

ی مناسرر، جهت اجرای مطلو  پژوهم و بالا منظور فراهخ آوردن جوّبه

آوری معتوزیع و ج تدابیری به کار بسته شد:بردن میزان اعتبار درونی آن 

هوی های عمدی یا سمنظور دقت بالا و جلوگیری از کاستیها بهپرسشنامه

صررورت فردی و یا ها بهپرسررشررنامه ،شرردتوسررط خود پژوهشررگر انجام 

ها به پرسشنامهآموزان تحوی  داده شد، نحوه پاسخ دادن گروهی به دانم

های خود به ها پژوهشرگر با پاسخپرسرشرنامهبیان شرد و در جریان تکمی  

آموزان، آنها را راهنمایی کرده و با صبر و حوصله به رفع های دانمسؤال

آموزان اطمینران کررافی داده شرررد کرره ابهرام پرداخررت، همچنین برره دانم

سرنجد، پاسخ درست یا غلط نداشته، صداقت سروالات، نظرات آنها را می

و  ،های آنها محرمانه خواهد ماند، پاسررخبودهورد توجه گویی مدر پاسررخ

 نخواهد داشرررت. آموزانهیچ تررثیری در نتیجه امتحانات و نمرات دانم

و  23SPSSافزار هررا بررا اسرررتفرراده از نرمپرس از اجرای پژوهم، داده

23AMOS وتحلی  شدند.تجزیه 

 هایافته
 های توصیفی متویرهای پژوهم ارائه شده است.شاخص 8در جدول 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص8جدول 

 کشیدگی کجی بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین متغیر

 000/1 -052/1 01 21 13/0 00/52 طلبیکمک

 -253/1 -230/1 815 01 85/81 10/880 گریخودتعیین

 11/8 201/1 50 81 01/88 10/00 شکفتگی

 -831/1 -031/1 05 1 20/1 11/38 تحصیلیمشارکت 

 -011/1 -201/1 825 51 88/85 10/13 باورهای انگیزشی

 

های فرضگیری و مدل سررراختاری، پیمقبر  از ارزیرابی مدل اندازه

و  8متویرییرابی معرادلرات سررراختاری شرررام  نرمال بودن تکمهخ مردل

چندگانه مورد بررسررری قرار گرفت. خطی و عدم وجود هخ 2چندمتویری

محاسربه چولگی و کشیدگی هر یک از متویرهای مشهود، روشی معمول 

برای ارزیررابی نرمررال بودن تررک متویری اسرررت. در این مطررالعرره چولگی 

و کشررریدگی آنها در  201/1تا  -031/1پذیر در دامنه متویرهای مشررراهده

را  ± 3(، ن طه بر  30قرار داشرررت. چو و بنتلر ) -011/1تا  11/8دامنره 

دانند. اگرچه توافق اندکی درباره ن طه برای م ردار چولگی منراسررر، می

 ± 81طور کلی م ادیر بیم از حال بهبر  کشررریدگی وجود دارد، با این

نتایج به دست  ± 21آفرین بوده و م ادیر بیم از برای این شراخص مسئله

های پرت چندمتویره توسرررط آزمون داده (.35ازد )سرررآمده را نامعتبر می

 مشخص و حذف شدند. 3ماهالانوبیس

در این مطرالعره فرض نرمرال بودن چندمتویری با محاسررربه شررراخص 

به  111/8بررسرری شررد که م دار آن برابر  0کشرریدگی چندمتویری نسرربی

( معت د است درصورتی که ارز  این شاخص بیشتر 30دست آمد. بنتلر )

شرررد، نرمال بودن چندمتویری مح ق شرررده اسرررتر بنابراین توزیع نبا 3از 

خفرض عدم وجود ههای متویرها نرمال است. بررسی پیمتمامی ترکی،

مشهود  متویرهای بین همبستگی وسیله وارسی ماتریسبه 5خطی چندگانه

خطی چندگانه انجام شرررد. بررسررری این ماتریس حاکی از عدم وجود هخ

قرار  r ≥ 312/1 ≤ 051/1همبسررتگی در دامنه بین آنها اسررت.  رررای، 

باشررند در تخمین صررحیح مدل  15/1دارند.  رررای، همبسررتگی که بالای 

(. در چنین شررررایطی باید یکی از دو متویر از 30کنند )مشرررک  ایجاد می

 تحلی  کنار گذارده شود.

 : ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش2جدول 

                                                           
1. Univariate normality 

2. Multivariate normality 

3. Mahalanobis distance 

4. Relative multivariate kurtosis 

5. Multi-collinearity 
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 باورهای انگیزشی مشارکت تحصیلی خود تعیین گری شکفتگی کمک طلبی متغیر

     8 کمک طلبی

    8 312/1** شکفتگی

   8 020/1** 002/1** خود تعیین گری

  8 012/1** 513/1** 515/1** مشارکت تحصیلی

 8 051/1** 013/1** 000/1** 033/1** باورهای انگیزشی

**=P<0.01 
*=P<0.05 

 

شود تمامی متویرهای حا ر در ملاحظه می 2طور که در جدول همان

 همبستگی مابت و معناداری با یکدیگر داشتند. 18/1پژوهم در سطح 

یابی معادلات سرراختاری با کاربرد رو  تخمین حداکار درسررتمدل

شررد. برده  گیری و مدل سرراختاری به کاربرای ارزیابی مدل اندازه 8نمایی

های مشررهود را با متویرهای مکنون مشررخص مدل اندازگیری ارتباط متویر

کند. ارزیابی این مدل با اسرررتفاده از رو  تحلی  عاملی ترییدی انجام می

های براز  مدل اندازگیری متویرهای پژوهم، براز  شرود. شاخصمی

های مشررهود توانایی لازم برای راین متویرها را نشرران دادر بنابمطلو  مدل

در ادامره مدل سررراختاری و  هرای مکنون را دارنرد.عملیراتی کردن متویر

 مفهومی پژوهم مورد بررسی قرار گرفت.

 
 آموزانتحصیلی و باورهای انگیزشی در دانش گری مشارکتگری و شکفتگی با میانجیطلبی با خودتعیین: مدل استاندارد قبل از اصلاح: رابطه کمک2شکل 

دهد رابطه مست یخ بین های رگرسریون و سطح معناداری نشان میوزن

ادار گری با کمک طلبی معنمتویرهرای مسرررت ر  شرررکفتگی و خودتعیین

                                                           
1. Maximum likelihood 

چنین رفت(. همنیسرررت )کره البتره با حترررور متویر میانجی این انتظار می

انجی مشارکت تحصیلی با کمک طلبی معنادار نیست. برای رابطه متویر می
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متویر مشارکت تحصیلی که با کمک طلبی رابطه  ،به براز  رسریدن مدل

 .نداشت از مدل حذف شد و مدل دوباره مورد بررسی قرار گرفت

 گری باورهای انگیزشی در دانش آموزانبا میانجیگری و شکفتگی مدل استاندارد اصلاح شده: رابطه کمک طلبی با خودتعیین

 های برازش مدل ساختاری: شاخص3جدول 

 X2 df X2/df CFI GFI AGFI NFI TLI RMSEA SRMR متغیر 

 110/1 850/1 110/1 110/1 110/1 113/1 121/1 31/0 51 132/318 مدل ساختاری قب  از اصلای

 102/1 108/1 131/1 101/1 115/1 103/1 100/1 08/2 25 320/05 مدل ساختاری بعد از اصلای 

 

های براز  در مدل شررود م ادیر شرراخصطور که مشرراهده میهمان

اصرلای شده مناس، هستند. با ورود خطاهای کوواریانس به مدل شاخص 

 2(، و خطای ریشررره مجذور میانگین ت ری،100/1) 8ایبراز  م رایسررره

های ترین شرراخص( به دسررت آمد. این شرراخص یکی از اصررلی108/1)

سرررازی معادلات سررراختاری اسرررت که میزان براز  مدل در تحلی  مدل

شده برآورد بودن مدل براز  شرده را در م ایسره با مدل اشرباع نامطلو 

مدل اسررت.  مناسرر،دهنده براز  م دار کخ این شراخص نشرران کند ومی

( و 30) 11/1یا حتی م ادیر زیر  (30) 10/1م ادیر زیر های اخیر در سررال

عنوان دامنه پذیر  به  15/1  تا 1دامنه بین  ،ترین حالتگیرانهدر سررخت

                                                           
1. Comparative Fit Index (CFI) 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 8/1مردل در نظر گرفتره شرررده اسرررت و م رادیر برالای منراسررر، براز  

دهنده براز   رررعیف مدل اسرررت. همچنین م دار کای اسرررکوئر نشررران

معنادار است و شاخص مناسبی برای  18/1( در سرطح 08/2براز  شرده )

توان تر باشررد میبراز  مدل اسررت. هر چه م دار این شرراخص کوچک

طور معناداری از سررراختار نتیجره گرفت که سررراختار کوواریانس مدل به

، 3کوواریانس مشررراهده شرررده متفاوت نیسرررت. شررراخص نیکویی براز 

نیز در  ، شاخص براز  هنجارشده،0شراخص نیکویی براز  تعدی  شرده

مدل  مناس،اسرت که نشان از براز   1/1های اصرلای شرده بالاتر از مدل

برای شرراخص ریشرره  11/1( م ادیر کمتر از 35دارد. مطابق با نظر کلاین )

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده قاب  قبول است. در ادامه  رای، 

 ترثیر مست یخ در مدل گزار  شده است.

 

 : نتایج اثرات مستقیم استاندارد4جدول 

 T Pآماره  .S.E برآورد پارامتر مسیرها

 118/1 831/1 103/1 111/1 کمک طلبی                     خود تعیین گری  

 000/1 002/1 155/1 120/1 کمک طلبی                             شکفتگی

 118/1 08/0 112/1 010/1 کمک طلبی                    باورهای انگیزشی 

 118/1 31/0 113/1 303/1 باورهای انگیزشی                 خود تعیین گری

 118/1 81/5 101/1 305/1 باورهای انگیزشی                        شکفتگی

 

شرود، رابطه باورهای انگیزشی مشراهده می 0طور که در جدول همان

معنادار اسرررت.  18/1در سرررطح  08/0طلبی با توجه به آماره تی با کمک

ماره تی آهمچنین رابطره بین خودتعیین گری و باورهای انگیزشررری نیز با 

معنادار اسرررت و رابطه بین شرررکفتگی و باورهای  18/1در سرررطح  31/0

معنادار اسررت. در  18/1در سررطح  81/5انگیزشرری نیز با توجه به آماره تی 

ادامه جهت بررسرری معناداری اثر متویر میانجی ازآزمون بوت اسررتراش با 

 استفاده شد.افزار ایموس نرم

 

 ت استراپطلبی از طریق متغیر میانجی باورهای انگیزشی با روش بو: نتایج اثرات غیرمستقیم خودتعیین گری و شکفتگی بر کمک5جدول 

 حد بالا حد پایین داریسطح معنا خطا بوت داده متغیر

 230/1 118/1 118/1 10/1 800/1 801/1 گری به کمک طلبی از طریق باورهای انگیزشیخودتعیین

 220/1 118/1 118/1 10/1 831/1 831/1 طلبی از طریق باورهای انگیزشیشکفتگی به کمک

 

شرررود حد پایین برای میانجی مشررراهده می 5که در جدول طور همان

و حد بالای  118/1طلبی گری و کمکباورهای انگیزشررری بین خودتعیین

گیری مجدد و نمونه 118/1اسررت و سررطح اطمینان این فاصررله  230/1آن 

اسرررت. همچنین حد پایین باورهای انگیزشررری بین  2111بوت اسرررتراش 

است که در فاصله  220/1بالای آن و حد  118/1طلبی شکفتگی و کمک

توان گفت باورهای انگیزشی شودر بنابراین میمعنادار می 118/1اطمینان 

-طلبی و شرررکفتگیکمک-ای در رابطره خودتعیین گرین م واسرررطره

 طلبی دارد.کمک

 گیریبحث و نتیجه
طلبی تحصررریلی پژوهم با هدف بررسررری روابط سررراختاری کمک این

گری و شرررکفتگی بررا ن م میررانجی خودتعیینآموزان بر اسرررراس دانم

مشارکت تحصیلی و باورهای انگیزشی انجام شد. نتایج پژوهم نشان داد 

رچه طلبی تحصیلی مرتبط استر بنابراین هکه باورهای انگیزشی با کمک

های خود برای کسررر، فراگیران، براورهرای نیرومنردی دربراره توانمندی

شرررند در مواقعی که برای ح  های آموزشرری داشرررته باموف یت در محیط

مشرک  نیاز به درخواسرت کمک دارند، بیشتر از دیگران ت ا ای کمک 

( 21و  81، 80)دیگران های کنند. نتایج این پژوهم همسررو با پژوهممی

طلبی رابطه دارد و حتی باورهای انگیزشررری با کمکاسرررت که معت دند 

 ریباً همسررو ، تکنندبینی طلبی را پیمتواند کمکباورهای انگیزشرری می

عت دند آموزانی که متوان بیان کرد که دانم. در تبیین این رابطه میاست

و در  ،نندکتوانا هستند، از راهبردهای شناختی و تلا  بیشتری استفاده می

که در انجام تکالیف به توانایی خود اعتماد ندارند، م رایسررره برا کسرررانی

از  جه افرادی که باورهای انگیزشینتی دهند. درپایداری بیشرتری نشان می

قبی  خودکارآمدی بالایی دارند در م ایسرره با کسررانی که خودکارآمدی 

طلبی تحصررریلی به میزان بیشرررتری اسرررتفاده تری دارنرد، از کمکپرایین

(. افراد برا براورهای انگیزشررری مطلو  در هنگام مواجهه با 81کننرد )می
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د و مناسررر، برای ح  آن های مفیح مشرررکلات تحصررریلی، به دنبال راه

 (.81گردند تا مولو  مشکلات نشوند )می

ری و گدهنده وجود رابطه بین خودتعیینیافته دیگر این پژوهم نشان

( 22و  28) دیگران هایباورهای انگیزشی است. این یافته با نتایج پژوهم

ورهای گری و بارابطه نزدیکی بین خود تعیینهمسرررو اسرررت که معت دند 

توان گفررت کرره برای تبیین این ارتبرراط می وجرود دارد.انرگریرزشررری 

ی، گری )شرررایسرررتگمندی از نیازهای مربوط به نظریه خودتعیینر رررایت

و اسرررت لررال( برره ایجرراد برراورهررای انگیزشررری مطلو  در انجررام  ،ارتبرراط

ودر زیرا شهای تحصیلی و در نهایت موف یت در تکالیف منجر میفعالیت

در پیشرربرد آن تکالیف خواهند داشررت و به این افراد پافشرراری بیشررتری 

 ،زمان این احسررراس موف یتطور هخد. بهنشرررواحتمال بیشرررتری موفق می

حس شرررایسرررتگی را در فرد گسرررتر  داده کره منجر به بهبود باورهای 

 شود.انگیزشی می

پژوهم حا ر رابطه بین شکفتگی و باورهای انگیزشی را  یافته دیگر

که ( همسررو اسررت 23ژوهم با نتایج پژوهم )این یافته پ دهد.نشرران می

تگی و بین شکفپیم ،آموزانمعت دند باورهای انگیزشی مطلو  در دانم

ت که توان گفحوصرلگی در آنان است. در تبیین این رابطه میکاهم بی

خودکارآمدی و دنبال کردن هدف به ر ررایت بیشررتر از زندگی، احتمال 

این عوام   شود کهتر منجر میایمنو انتخا  شو   ،التحصیلی بیشترفارغ

 انجامد.به شکفتگی بیشتر می

 نشان داد که متویر ،یافته بعدی پژوهم که حاصر  اجرای مدل اسرت

 گری و کمک طلبی ن مبراورهرای انگیزشررری بین متویرهرای خودتعیین

، 21، 80) نپیشی هایکند. این یافته همسرو با نتایج پژوهممیانجی ایفا می

د. برای اناست که بر رابطه این متویرها با هخ ترکید کردههمسو ( 22و  28

 ،طلبیمکگری و کتبیین ن م میانجی باورهای انگیزشرری بین خودتعیین

آموزانی کره از راهبردهای یادگیری و دهنرد دانمهرا نشررران میپژوهم

 نظریه انگیزشی بیشتری برخوردار هستند، بیشتر به دنبال کمک هستند. در

گری ملزومرات تحول و عملکرد سرررالخ برا اسرررتفاده از مفهوم نخودتعیی

و شرررنرراختی برره خودمخترراری، شرررررایسرررتگی نیررازهررای بنیررادین روان

شوند. در راستای تح ق این نیازها، باورهای انگیزشی می مشخص ارتباط،

و عدم ا ررطرا  امتحان(  ،گذاری)خودکارآمدی، ارز  تکلیف، هدف

رسرریدن به اهداف برانگیخته کند تا در این  آموزان را برایتواند دانممی

 (.28فرایند از دیگران کمک بگیرند )

همچنین نترایج این پژوهم نشررران دادنرد متویر براورهای انگیزشررری 

اشررته باشررد. گری دطلبی نیز ن م میانجیتواند بین شررکفتگی و کمکمی

اما  ،دطلبی بر اساس شکفتگی پژوهشی یافت نشبینی کمکدر زمینه پیم

ارتباط باورهای انگیزشری و شرکفتگی، این یافته همسو با پژوهم باره رد

ه ر تبیین این یافت. ددهد( اسرررت که ارتباط این دو متویر را نشررران می23)

گیری توان گفرت براورهرای انگیزشررری مراننرد خودکارآمدی، جهتمی

آموزان و عرردم ا رررطرا  امتحران، دانم ،گررذاری درونیهردف، ارز 

این  کند. به عبارتیطلبی هدایت میبه سررروی کمک دارای شرررکفتگی را

آموزان دارای چون نیرویی مشررروق و برانگیزاننررده دانمهرمبرراورهررا، 

شررکفتگی را در راسررتای تح ق اهداف و رسرریدن به این باورها به سرروی 

شود که انگیزه شکفتگی باعه میسرویی  دهند. از طلبی سروق میکمک

ها با مو به دنبال استفاده از مکانیزانسران در مسریر شرکفتگی قدم گذاشرته 

راهبردهایی برای رسررریدن به م صرررود خود باشرررد. در این میان، باورهای 

بی ترثیرگذار طلتوانند بر رابطه بین شرررکفتگی و کمکانگیزشررری نیز می

گری مشرررارکرت تحصررریلی بین براشرررنرد. در این پژوهم ن م میرانجی

 ریید نشد.لبی تططلبی و شکفتگی با کمکگری با کمکخودتعیین

 به ن م فراوانهای این پژوهم، توجه در مجموع برا توجره بره یرافتره

شود که طلبی، پیشرنهاد میگری و شرکفتگی در افزایم کمکخودتعیین

هررای معلمرران، مرردرسررره و والرردین، مهخ از طریق آموز مو ررروع این 

توجه قرار  وپرور  موردهای آموز های تلویزیونی و سررریاسرررتبرنامه

آموزان از این طلبی دانمگونرره بررا افزایم رفتررار کمررکتررا این گیرد

بها در پیشررربرد اهداف جامعه و رسررریدن های انسرررانی و گرانسررررمرایره

 به جامعه آرمانی استفاده شود. حداکاری

عدم کنترل متویرهای جمعیت شناختی مانند میزان تحصیلات والدین، 

 ژوهمپتوانند اعتبار یو تعداد فرزندان خانواده که م ،و ررعیت اقتصررادی

های این پژوهم بودر بنابراین پیشرررنهاد دار کند، از محدودیترا خدشررره

 های بعدی تا حد ممکن این متویرها کنترل شررروند.شرررود در پژوهممی
ها بر اساس تفکیک جنسیت ارائه شرود در مطالعات آتی مدلپیشرنهاد می

ی طلبفتار کمکآموزان پسرررر و دختر در رشرررود تا امکان م ایسررره دانم

های پژوهم، با ترکید بر خود تحصررریلی فراهخ شرررود. برا توجره بره یافته
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طلبی و همچنین رابطرره بینی کمررکگرری و ن م آن در پیمترعریریرن

مشرررارکت تحصررریلی و باورهای انگیزشررری با کمک طلبی، از این مدل 

آموزان در محیط آموزشی و در فعال دانم مشرارکت دادنتوان برای می

های یادگیری فعال، خصررود در رو های تحصرریلی بهبه هدفرسرریدن 

خ حکیو در نتیجه در جهت ت هرای ت ویتیکلراسو اردوهرای مطرالعراتی، 

 دروس استفاده کرد.

 ملاحظات اخلاقی
نرامرره دکترای این پژوهم برگرفتره از پرایرران پیروی از اصووول اخلواژ پژوهش:

 تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشناسی تخصرصی خانخ اعظخ صمصامی در رشته روان

مصررو  شررده و با کد رسرراله  81/0/11پروپوزال آن در مور   تهران مرکزی اسررت که

از سروی دانشرگاه با شماره نامه  ی آندفاع شرده اسرت. مجوز اجرا 81821112118111

 مانندهمچنین ملراحظرات اخلراقی صرررادر شرررده اسرررت.  1/1/11مور   12511/1801

ها در این مطالعه کاملاً رعایت و تحلی  داده ،رازداری، محرمرانره ماندن اطلاعات هویتی

 شده است.

این مطالعه بدون حامی مالی و با هزینه شررخصرری نویسررندگان انجام شررده حامی مالی: 

 است.

نویسرررنده نخسرررت این م اله، پژوهشرررگر اصرررلی و نقش هر یک از نویسووندگان: 

 اند.عنوان استادان راهنما و مشاور پروژه ن م داشتهرتی، بهنویسندگان دوم و سوم به ت

انجام این پژوهم برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبال تضواد مناف:: 

 نداشته است و نتایج آن کاملاً شفاف و بدون سوگیری گزار  شده است.

ه بوپرور  شررهرسررتان تهران آموز ن ابدین وسرریله از مسررئولتشووکر و قدردانی: 

کننده در آموزان شرکتو دانمو مشاوران مدارس  ،، معلمانانمدیران، معاونخصود 

شود.این پژوهم تشکر و قدردانی می
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