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Presenting a structural pattern of help seeking based on self-

determination, self-compassion and flourishing through mediating role 

of educational engagement and motivational beliefs in students 
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طلبهی بهر اسها     مهدل سهاارارک کمه    چکیده: هدف مقالهه،  
ورزک و شکفرگی بها نقهم میهان ی    گرک، اودشفقتاودتعیین
روش آمهوزان بهود    تحصیلی و باورهاک انگیزشی دانمدرگیرک
ود  از همبسرگی با تکنی  مدلیابی معادالت ساارارک ب پژوهم

 330، به ح م تهران 5آموزان دارر مروسطهدانم جامعه آمارک
-اک انرخاب و  به ابزارگیرک تصادفی اوشهآموز،  با نمونهدانم

ههاک  هاک پژوهم پاسخ دادند  در ايهن پهژوهم از پرساهنامه   
تحصهیلی شهوفلی و بکهر،    طلبی رايان و پنرريچ، درگیهرک کم 

ورزک نه،،  ن، اودشهفقت انگیزشی پنرهريچ و همکهارا  باورهاک
 و گههرک ايهه ردک و همکههاران، و شههکفرگی داينههر  اههودتعیین

ت زيه   AMOS23و  SPSS23ها با همکاران اسرفاده شد  داده
گهرک، شهکفرگی،   بین اهودتعیین  ها ناان دادندو تحلیل و يافره

طلبهی رابطهه    انگیزشهی بها کمه    تحصهیلی و باورههاک  درگیرک
طلبهی رابطهه   ورزک و کمه  فقتمعنادار وجوددارد  بین اودش
يهابی معهادالت سهاارارک ناهان داد     وجود نداشت  نرايج مهدل 

گرک کامل درگیرک تحصیلی و  باورهاک انگیزشی نقم  میان ی
 دارنهد    از  گرکپیم بینی کم  طلبی براسا  اودتعیین را در

ک همهه  هها آمهوزش  نرايج اين پژوهم ظرفیت کاربسهت آن در 
   ربیت استجانبه  در تعلیم و ت

تحصیلی، باورهاک انگیزشی، طلبی، درگیرککم  ها:کلیدواژه
 ورزک، شکفرگیگرک، اودشفقتاودتعیین
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Abstract: The main purpose of this study is to design 
an entrepreneurship education model in the technical 
and vocational education system of Iran. The research 
method is applied in terms of purpose and based on data 
collection; it is qualitative using Grounded theory 
method. Using purposeful sampling and snowball 
sampling method, semi-structured in-depth interviews 
conducted with 15 experts of entrepreneurship and 
technical and vocational training, and the data analyzed 
using open, axial and selective coding through Max 
QDA software 2018 version analyzed. The paradigm 
model based on the central phenomenon 
(entrepreneurial skills training) affected by causal 
conditions (personality traits of skills of graduates of 
technical and vocational education system, content of 
educational programs, teaching methods, patterns of 
skills training of family learners, abilities and 
competencies of technical and vocational management 
trainers) Causal conditions (infrastructure, government 
support, link between technical and vocational 
education system and industry, entrepreneurial 
ecosystem support for trainees) and intervening 
variables (economic factors, evaluation system for 
technical and vocational certification, mass media and 
social media) along with strategies and consequences of 
were formed in the system of entrepreneurship 
education in technical and vocational education system 
(individual level and macro level) formed. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship 
Education, Entrepreneurial Skills Training, Technical 
and Vocational Education System 
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 مقدمه

دهد؛ ع وه بر اين، تعلیم و تربیت بخای مهم از زندگی هر فرد را تاکیل می در عصر حاضر

هاک اایر، نقم يادگیرک در دههکند  کیفیت و کمیت تحصیل، نقم مهمی در آينده فرد ايفا می

آموزان، چامگیر بوده است )اسررومیر، ده در يادگیرک و پیارفت درسی دانم اودنظم

است  5طلبی(  از جمله راهبردهاک يادگیرک مؤثر و مناسب، کم 5412، 1و واگنرگردينگر 

شوند که در هايی مواجه میآموزان با موقعیتدانم (  غالبا3،5412ً)کیوم، هیل، کیويلگان و لو

هاک اود را برآورده کنند و براک ان ام تکالی، اود به کم  توانند اواسرهها نمیآن موقعیت

آموز بايد از نیاز اود به کم ، آگاه باشد ران نیاز دارند  در چنین موقعیری دانمو نصیحت ديگ

 ،0)م  درموت، اسمیت، بورگوگنا، بوث، گراناتو و سويگ و تصمیم به جسر وک کم  بگیرد

 6طلبیو پذيرش کم  3طلبی تحت دو عنوان اجرناب از کم  طلبی(  رفرار کم 5412

آموزان در کم  اواسرن به هنگام ( درگیر شدن دانم5445)2شود  به عقیده نیومنبررسی می

مواجهه با دشوارک به عوامل مرعددک بسرگی دارد؛ از جمله اين که آنها در طی زمان چگونه 

هاک فردک( و ديگر اين که هم اکنون در ک  ، چگونه آموزش داده اند )ويژگیاجرماعی شده

 ( 5442 شوند )ساارار موقعیت يادگیرک( )نیومن،می

توان به درگیرک که از جمله آنها می عوامل مخرلفی در بروز رفرار کم  طلبی اثرگذارند

)قدم پور و  14( و باورهاک انگیزشی0،5443لینن برين  و پنرريچ؛ 1303 )قائدک، 2تحصیلی

؛ سورک 5412 ،؛ ناسا و شارما1303،؛ گلسرانه و عسکرک5411، 11؛ وي ويسنسیو1325 سرمد،

هاک ناان دهنده کیفیت آموزش و ترين شااص( اشاره نمود  يکی از مهم1306 و سورک،

                                                 
1. Strohmeier, Gradinger , Wagner 

2. Help Seeking 

3. Keum , Hill, Kivlighan, Lu 

4. Mcdermott, Smith, Borgogna, Booth, Granato, Sevig 

5. Help Avoidance 

6. Help Acceptance 

7. Newman 

8. Academic Engagement 

9. Linnenbrink & Pintrich 

10. Motivational Beliefs 

11. Villavicencio, F. T 



     و کورزاودشفقت ،کگرنییبر اسا  اودتع یکم  طلب کارائه مدل ساارار

613 

 

(  5410، 1آموزان است )لکوا، ردک و شرنوفتحصیلی دانم پیارفت تحصیلی، درگیرک

 تحصیلی در برگیرنده ابعاد رفرارک، شنااری و انگیزشی است )لینن برين  و پینرريچ، درگیرک

5443 ) 

انرظارهاک شخص بر نوع پنداشت يا  انگیزش، انند نگرش،هاک شخصی مبرای از ويژگی

هاک ادراک کننده مانند انگیزش يا گذارد  به بیان ديگر گاهی ويژگیادراک شخص اثر می

تأثیر دارد  موزانآدانم يادگیرنده و ازجمله آموزش چیزک يا مطلبی بر يادگیرک و نگرش درباره

هه اایر باورهاک انگیزشی به عنوان مرغیرک مهم در دو د (1302)ناصر پور، درانی و صالحی، 

داف (  باور افراد نسبت به دست يافرن به اه5410، 5در نظام آموزشی ظهور يافره است )کاويرا

گردد  انگیزه، عبارت از عواملی در درون ها از زندگی میمطلوباان، موجب رضايرمندک آن

 3کند )ون دامسوق داده و حفظ میارگانیسم است، که رفرار اود را به سوک هدف ماخصی 

گرک طلبی، اودتعیین(  يکی ديگر از عوامل موثر در رفرار کم 5413و همکاران، 

و  0گرکباشد  ارتباط بین نظريه اودتعیین( می5412؛ ورسلی، هاسرلر و فرک ،1302)جلیلی،

جه قرار طلبی تحصیلی از طريق هر دو بعد نیازهاک روان شنااری و انگیزش مورد توکم 

گرک به طور ويژه، به تحلیل و شناسايی علل و داليل رفرارها، در گرفره است   نظريه اودتعیین

و  پردازد )دسیشود، میقالب نیات، اهداف، هی انات و شنااری که موجب آن رفرار می

دهند؛ شنااری تاکیل میگرک را نیازهاک اساسی روان(  اسا  نظريه اودتعیین5444، 3رايان

ها، اود را ناان و پرورش مهارت براک کم  به درگیرک فعال با محیطه به عنوان انگیزش ک

آموز در گرک، نقم منابع درونی دانم(  در نظريه اودتعیین5411)دسی و رايان،  دهندمی

تعامل با محیط، به منظور کارکرد بهینه، از مواردک است که بايد به آن پرداات  يکی ازمنابع 

اک که است  سازه 6ورزکیازها اثر بگذارد، سازه اود شفقتتواند بر ارضاک اين نمیدرونی که 

تر نگرش به اود، مطرح شده و ارتباطم با عملکرد بهینه و به عنوان ي  راه سالم اایراً

هاک مخرل، ناان نرايج پژوهم(  5416 ،2 انطباقی تأيید شده است )شیمیزو، نیا، شیگما 
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 کنندورز هسرند س مت روانی بیاررک را ت ربه میاودشفقت داده است افرادک که

( در پژوهم اود 5412، )5(  واگنر، شیندلر و رينهارد5410، 1)فورکو ، برينس و ويس

هاک يادگیرک بهرر مقابله ورزک، با چالمدريافرند، فراگیران داراک سطوح باالتر اودشفقت

( ناان 1306زينند  نرايج پژوهم مورکیان )گکنند و راهبردهاک دشوارک مطلوب را برمیمی

طلبی را در تواند نگرش فرد نسبت به کم داد میزان شفقت و مهربان بودن فرد با اود می

 دانا ويان پیم بینی کند 

 اک در فرايندآموزش و پرورش با نقم تربیت نیروک انسانی براک جامعه، اهمیت ويژه

افراد  3عوامل در رشد و توسعه، مسأله شکفرگیترين رشد و توسعه کاور دارد  از عمده

اک در روان شناسی مثبت است که به (  شکفرگی، سازه5412، 0تحصیل است )نواکبه ماغول 

نوع زندگی توأم با اوش بینی دائمی، در عملکردهاک انسان اشاره دارد؛ و به صورت ضمنی، 

و  6(  آپلرون5440، 3ديکسونکند )فرپذيرک داللت میبه نیکی، زايندگی، رشد و انعطاف

آموزان باعث بهبود انگیزه در با دانم معلمان معرقد است که براورد مؤثر (5446) همکاران

شوند اين امر به شکوفايی تحصیلی آنها شده تا جايی که بیارر درگیر فرايندهاک يادگیرک می

پژوهم ونزيل و (   نرايج 1303)سلطانی و شفیع پور مطلق،  شودمی آموزان من ردانم

رسد ( ناان داد رابطه شکوفايی و عملکرد  تحصیلی پیچیده است، به نظر می5415) 2روتمن

که شکوفايی / پايدارک در عملکرد تحصیلی نقم دارد  اگر کم  طلبی در محیط آموزشی را 

 توان گفت افراد براک رسیدن به شکفرگی ونوعی رفرار در راسراک عملکرد تحصیلی بدانیم، می

گیرند  با توجه به شکوفايی و داشرن عملکرد تحصیلی مناسب، از رفرار کم  طلبی بهره می

رسد مرغیرهاک مورد نظر در پژوهم هاک قبلی به نظر میمبانی نظرک موجود و نرايج پژوهم

   براين اسا آموزان داشره باشندکم  طلبی دانم اک در پیم بینیکنندهحاضر، سهم تعیین

طلبی، با به دنبال پاسخ به اين سوال است که آيا مدل ساارارک کم پژوهم حاضر 
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تحصیلی و  آموزان با نقم میان ی درگیرکگرک، اودشفقرورزک و شکفرگی دانماودتعیین

 انگیزشی آنان از برازش مطلوبی براوردار است؟باورهاک

 روش

 کنندگانشرکت و پژوهش طرح الف(

يابی معادالت ساارارک هاک همبسرگی با تکنی  مدلپژوهم حاضر کاربردک، از نوع طرح

-00در سال تحصیلی  آموزان دارر دوره دوم مروسطه شهر تهرانجامعه آمارک دانم ازبود  

اک انرخاب گیرک تصادفی اوشهآموز،  با روش نمونهدانم 330اک به ح م نمونه، 1302

تهران بطور  بین مناطق شهر شدند و به ابزارهاک پژوهم پاسخ دادند  بدين صورت که از

، دو دبیرسران 5منطقه انرخاب و از هر منطقه، میان مدار  داررانه مروسطه 0 تصادفی،

بطورتصادفی انرخاب شد  سپس از هر مدرسه چهار ک   به تصادف انرخاب و در نهايت، 

اصل از هاک حداده هاک مذکور  توزيع شد آموز ک  دانم 330ها در میان تعداد پرسانامه

 مورد ت زيه و تحلیل قرار گرفرند    23AMOS و  23SPSS پژوهم با نرم افزار 

  ابزار ب(

( سااره شده است که 1002اين پرسانامه توسط رايان و پنرريچ ) طلبی:کمک پرسشنامه

باشد  اين مقیا  داراک طلبی میسوال و داراک دو بعد پذيرش و اجرناب از کم  10شامل 

است  قدم پور و سرمد  24تا  10اک است  دامنه نمرات در اين مقیا  درجه 3طی،  لیکرت 

 62/4و  62/4طلبی را به ترتیب هاک پذيرش و اجرناب از کم ( ضريب آلفا براک عامل1325)

هاک برازش رياه میانگین و شااص 22/4گزارش کردند  آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر 

 محاسبه گرديد    003/4زندگی تطبیقی و شااص برا 435/4م ذورات تقريب 

( سااره 5446تحصیلی توسط شوفلی و بکر )پرسانامه درگیرک تحصیلی:درگیری پرسشنامه

اک است  لفه با ي  مقیا  لیکرت پنج درجهؤگويه و سه م 0شده است  اين مقیا  داراک 

( روايی 1306) در پژوهم سی، .هاک پرسانامه  عبارتند از: توانمندک، تعهد و جذبلفهؤم

(  1306) سی،م پرسانامه توسط اساتید و مرخصصان اين حوزه تأيید شده است  در پژوه

آلفاک کرونباخ در پژوهم  به  دست آمده است  23/4پايايی پرسانامه از روش آلفاک کرونباخ 



 1041پايیز ، هفدهم، سال 66فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

623 

و شااص  406/4هاک برازش رياه میانگین م ذورات تقريب و شااص 04/4حاضر 

 محاسبه گرديد    000/4برازندگی تطبیقی 

( 1001و همکاران )1پنرريچ  توسط باورهاک انگیزشی پرسانامه: انگیزشیباورهای پرسشنامه

اک است که  براسا  طی، لیکرت سوال پنج گزينه 53سااره شده است  اين پرسانامه شامل 

هدف، ارزش  گیرکهاک پرسانامه عبارتند از: اودکارآمدک، جهتبندک شده است  مؤلفهدرجه

چماله  ضريب پايايی پرسانامه باورهاک انگیزشی طی پژوهم  گذارک، عدم اضطراب امرحان 

آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر بدست آمده است   20/4براک کل مقیا   (1301و لطیفیان )

و شااص برازندگی  432/4هاک برازش رياه میانگین م ذورات تقريب و شااص 01/4

 اسبه گرديد  مح  033/4تطبیقی 

سااره  5443در سال  5ورزک توسط ن،پرسانامه اودشفقت ورزی:شفقتخود پرسشنامه

اک است  اين پرسانامه گويه با ي  مقیا  لیکرت پنج درجه 56شده است  اين مقیا  داراک 

داراک سه مقیا  دو قطبی: مهربانی با اود در برابر قضاوت و داورک در برابر اود؛ انسانیت 

( ضرايب 5443ن، ) در برابر انزوا؛ بهایارک در مقابل همانند سازک افراطی است ماررک 

گزارش کرده  20/4و  20/4، 2/4، 25/4، 25/4، 22/4پايايی شم ارده مقیا  را به ترتیب 

گزارش شده  03/4است و ضريب پايايی کل آزمون از طريق بازآزمايی )بعد از سه هفره( 

روايی پرسانامه توسط  اساتید و  (1305و يابنده ) اسروک، صادقی در پژوهم است  

به  دست  24/4مرخصصان اين حوزه تأيید شده و پايايی آن از روش آلفاک کرونباخ باالک 

هاک برازش رياه میانگین و شااص 20/4آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  آمده است 

 گرديد  محاسبه   013/4و شااص برازندگی تطبیقی  433/4م ذورات تقريب 

گرک اسا  نظريه اودتعیین اين پرسانامه بر گری:خودتعیین اساسی نیازهای پرسشنامه

اک لیکرت درجه 3باشد که با طی، سوال می 51( طراحی شده و حاوک 1023)دسی و رايان، 

تعیین  23/4( 5441) تنظیم شده است  ضريب پايايی اين مقیا  در پژوهم دسی و همکاران

( ناان داده شد که ساارار عاملی نسخه فارسی 1301)  ازک و همکارانشد  در پژوهم ح

                                                 
1. Pintrich, P. R. 

2. Neff Kd  
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اين پرسانامه از برازش مطلوبی براوردار است  همچنین ضرايب پايايی براک هر سه ارده 

هاک برازش  رياه و شااص 26/4آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  بود  2/4مقیا  باالتر از 

 محاسبه گرديد    015/4برازندگی تطبیقی  و شااص 432/4میانگین م ذورات تقريب 

 ( اسرفاده5442) داينر و همکاران شکفرگی در پژوهم حاضر از مقیا  شکفتگی: پرسشنامه

گانه لیکرت بندک هفتماده )گويه( است  مقیا  شکفرگی، بر درجه 2 داراکشد  اين مقیا  

رر است و بالعکس  در دهنده شکفرگی بیاتنظیم شده است  نمرات باالتر به ترتیب ناان

 و ضريب 25/4کرونباخ  آلفاک ( ضريب1300قاسمی و قمرانی ) افاادک، سیاه پژوهم مرادک

-و شااص 20/4گزارش شده است  آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  24/4تصنیفی  پايايی

  022/4و شااص برازندگی تطبیقی  435/4هاک برازش رياه میانگین م ذورات تقريب 

 د  محاسبه گردي

 پژوهش هاییافته

نفر بودند، که از اين تعداد به دلیل ناقص بودن  330تعداد نمونه حاضر در اين پژوهم 

، مورد(، تعداد 12) هاچنین پرت بودن دادهپرسانامه(، و هم62ها و نداشرن پاسخ )پرسانامه

هاک توصیفی يافره نفر وارد تحلیل شد  030هاک مربوط به نفر کنار گذاشره شدند و داده 23

درصد( و بیارر افراد در رشره  6/03ناان داد بیارر افراد گروه نمونه در پايه تحصیلی دهم )

 درصد( ماغول به تحصیل بودند  06انسانی )
 هاک توصیفی مرغیرهاک پژوهم( شااص1جدول)

انحراف  میانگین   مرغیر
 اسراندارد

 کایدگی ک ی بیاررين  کمررين  

 660/4 -035/4 60 54 23/6 66/35 طلبیکم 
 -533/4 -530/4 136 00 13/12 20/110 گرکاودتعیین

 20/1 560/4 134 56 00/11 00/06 شکفرگی

 -132/4 -632/4 03 0 56/2 22/31 تحصیلیدرگیرک
 -040/4 -504/4 153 34 11/13 26/03 انگیزشیباورهاک

 20/1 560/4 134 56 00/11 35/21 ورزکاودشفقت



 1041پايیز ، هفدهم، سال 66فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

622 

يابی معادالت هاک مهم مدلفرضگیرک و مدل ساارارک، پیمزيابی مدل اندازهقبل از ار

اطی چندگانه مورد و عدم وجود هم 5و چندمرغیرک 1ساارارک شامل نرمال بودن ت  مرغیرک

بررسی قرار گرفت  محاسبه چولگی و کایدگی هر ي  از مرغیرهاک ماهود، روشی معمول 

ک است  در اين مطالعه چولگی مرغیرهاک مااهده پذير در براک ارزيابی نرمال بودن ت  مرغیر

 3قرار داشت  چو و بنرلر -040/4تا  20/1ها در دامنه و کایدگی آن 560/4تا  -632/4دامنه 

 دانند  را براک مقدار چولگی مناسب می ± 3، نقطه برش (1003)

در اين مطالعه فرض نرمال بودن چندمرغیرک با محاسبه شااص کایدگی چندمرغیرک 

صورتی که ارزش  بدست آمد  بنرلر معرقد است در 424/1بررسی شد که مقدار آن برابر  0نسبی

ق شده است  بنابراين توزيع تمامی نباشد، نرمال بودن چندمرغیرک محق 3اين شااص بیارر از 

به وسیله  3اطی چندگانههاک مرغیرها نرمال است  بررسی پیم فرض عدم وجود همترکیب

 ماهود ان ام شد   مرغیرهاک بین همبسرگی وارسی ماتريس

 ماتريس همبسرگی مرغیرهاک پژوهم (5جدول)

 مرغیر

 سطح معنادارک

1 5 3 0 3 6 

      1 کم  طلبی  1

     1 **305/4 رگیشکف  5

    1 **162/4 422/4 ورزکاودشفقت  3

   1 415/4 **656/4 **005/4 گرکاودتعیین  0

  1 **025/4 **535/4 **323/4 **343/4 تحصیلیدرگیرک  3

 463/4 **600/4 **033/4 انگیزشیباورهاک  6

 

643/4** 

 

630/4** 1 

 

                                                 
1. Univariate Normality 

2. Multivariate Normality 

3. Chou C-P, Bentler Pm  

4. Relative Multivariate Kurtosis 

5.  Multi-Collinearity 
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ندگانه بین آنها است  ضرايب اطی چبررسی اين ماتريس حاکی از عدم وجود هم

نرايج  کنند  همچنینباشند در تخمین صحیح مدل ماکل اي اد می 23/4همبسرگی که باالک 

همبسرگی پیرسون ناان داد در میان مرغیرهاک مسرقل، تنها مرغیر اودشفقرورزک با مرغیر 

معنادارک ورزک همبسرگی چون مرغیر اودشفقت)کم  طلبی( رابطه معنادار نداشت   وابسره

 در مدل و با مرغیر وابسره نداشت از تحلیل حذف و وارد مدل ناد  

براک ارزيابی  1نمايیيابی معادالت ساارارک با کاربرد روش تخمین حداکثر درستمدل

هاک ماهود را با شد  مدل اندازگیرک ارتباط مرغیربرده گیرک و مدل ساارارک به کارمدل اندازه

کند  ارزيابی اين مدل با اسرفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدک می مرغیرهاک مکنون ماخص

 ان ام شد 
 هاک برازش مدل اندازه گیرک مرغیرهاک پژوهمشااص (:3جدول )

 CFI RMSEA درجه آزادک ای دو مرغیر 

 435/4 003/4 03 443/135 کم  طلبی

 432/4 015/4 132 060/250 گرکاودتعیین

 433/4 013/4 553 414/335 ورزکاودشفقت

 435/4 022/4 15 344/56 شکفرگی

 406/4 000/4 13 142/50 درگیرک تحصیلی

 432/4 033/4 500 031/602 باورهاک انگیزشی

ها را ناان هاک برازش مدل اندازگیرک مرغیرهاک پژوهم، برازش مطلوب مدلشااص

 هاک مکنون را دارند مرغیر هاک ماهود توانايی الزم براک عملیاتی کردنداد  بنابراين مرغیر

 در ادامه مدل ساارارک و مفهومی پژوهم مورد بررسی قرار گرفت  

 

                                                 
1. Maximum Likelihood 
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گريو شکفرگی با میان ی گرک درگیرک تحصیلی و باورهاک مدل ساارارک: رابطه  کم  طلبی با اودتعیین( 1شکل )

 انگیزشی در دانم آموزان
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 هاک برازش مدل ساارارک( شااص0جدول)

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

ک 
رار
اا
 س
دل
م

 

05
3

/
54
1

 

35 

22/3 

01
2

/4 

22
3

/4 

20
6

/4 

20
0

/4 

22
6

/4 

11
0

/4 

40/4 

مناسب هسرند   با ورود  هاک برازش نسبراًهمانطور که مااهده می شود مقادير شااص

رياه م ذور (، و اطاک CFI =012/4اک )اطاهاک کواريانس به مدل شااص برازش مقايسه

هاک ترين شااصبدست آمد  اين شااص يکی از اصلی RMSEA = 110/4میانگین تقريب 

باشد که میزان بد بودن مدل برازش برازش مدل در تحلیل مدل سازک معادالت ساارارک می

نمايد و مقدار کم اين شااص ناان دهنده شده را در مقايسه با مدل اشباع شده برآورد می

يا حری  (1003) چو و بنرلر، 46/4هاک اایر مقادير زير ل است  در سالبرازش اوب مد

بعنوان   43/4  تا 4ترين حالت دامنه بین گیرانه( و در سخت5442)اسریگر،  42/4مقادير زير 

ناان دهنده  1/4دامنه پذيرش برازش اوب مدل در نظر گرفره شده است و مقادير باالک 

ها ضعی، ، برازش مدل با دادهوجه به اين شااص و مقدار آنباشد  با تبرازش ضعی، مدل می

يابی معادالت ساارارک تصمیم براک برازش و مناسب بودن مدل تنها با باشد اما در مدلمی

( =CMIN/DF 61/5) گیرد   مقدار کاک اسکوئر برازش شدهتوجه به ي  شااص صورت نمی

باشد  هر چه مقدار اين برازش مدل می و شااص مناسبی براک معنادار است 41/4که در سطح 

توان نری ه گرفت که ساارار کواريانس مدل بطور معنادارک از می شااص کوچکرر باشد

 ( 1305)قاسمی،  ر کواريانس مااهده شده مرفاوت نیستساارا

(، شااص AGFI) (، شااص نیکويی برازش تعديل شدهGFIشااص نیکويی برازش)  

باشد که می 0/4هاک داراک برازش اوب باالتر از نیز در مدل(،  NFIبرازش هن ارشده )

 ها در مدل اين پژوهم ناان از برازش مروسط مدل دارد مقادير اين شااص

 در ادامه ضرايب  مسیر در مدل گزارش شده است  
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 ( ضرايب مسیر اسراندارد  در مدل 3جدول )

 مسیرها
 برآورد

 پارامتر

S.E. تی آماره  P تاثیر 

 ندارداستا

 مستقیم

 تاثیر

 استاندارد

 غیر

 مستقیم

 اندازه

  اثر

 استاندارد

 032/4 020/4 -435/4 262/4 -506/4 403/4 -452/4 طلبیکمک -گریخودتعیین

 515/4 501/4 -420/4 023/4 -214/4 430/4 -405/4 طلبیکمک -شکفتگی

 105/4 - 105/4 530/4 15/1 101/4 130/4 طلبیکمک-تحصیلی درگیری

 250/4 - 250/4 441/4 23/3 135/4 003/4 طلبیکمک-انگیزشی باورهای

 درگیوووری-گوووریخوووودتعیین

 تحصیلی

562/4 424/4 20/3 441/4 333/4 - 333/4 

 523/4 - 523/4 440/4 65/5 431/4 133/4 تحصیلی درگیری-شکفتگی

 باورهوووای-گوووریخوووودتعیین

 انگیزشی

031/4 136/4 31/3 441/4 363/4 - 363/4 

 300/4 - 300/4 445/4 40/3 422/4 562/4 انگیزشی باورهای-فتگیشک

، اودتعیین (P<41/4و  T=23/3)طلبیکم -با توجه به جدول مسیرهاک باورهاک انگیزشی

 (،P<41/4و  T=65/5)تحصیلی درگیرک-رگیشکف، (P<41/4و  T=20/3) درگیرک تحصیلی-گرک

 T=40/3)باورهاک انگیزشی  -و شکفرگی( P<41/4و  T=31/3) باورهاک انگیزشی-اودتعیین گرک

 باشند  معنادار می 41/4در سطح ( P<41/4و 

–گرک براک بررسی اثر میان ی گرک درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی بین اودتعیین

مسرقیم کم  طلبی از روش بوت اسرراپ اسرفاده شد و مسیرهاک غیر-طلبی و شکفرگیکم 

 مورد بررسی قرار گرفت  
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گرک درگیرک گرک و شکفرگی بر کم  طلبی با میان ینرايج بوت اسررپ اثرات غیرمسرقیم اودتعیین (6جدول)

 تحصیلی و باورهاک انگیزشی

ضريب  مرغیر

 مسیر

اطاک 

اسراندارد 

 برآورد

سطح معنی 

 دارک

 حد باال حد پايین

 25/3 433/4 406/4 013/4 563/4 کم  طلبی –گرک اودتعیین

 330/4 -353/4 333/4 562/4 133/4 طلبیکم   -شکفرگی

تحصیلی و گرک بر کم  طلبی از طريق درگیرک اودتعیینضريب مسیر مطابق با جدول،  

دار است اما ضريب مسیر شکفرگی معنی 43/4باشد که در سطح می 563/4باورهاک انگیزشی 

 می باشد که  معنی دار  133/4طلبی از طريق درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی بر کم 

اک در توان گفت درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی نقم واسطهبنابراين می ،نمی باشد

 طلبی دارد کم -رابطه اودتعیین گرک

 گیرینتیجه و بحث

ورزک گرک، اودشفقتاودتعیینطلبی بر اسا  اين مطالعه با هدف ارائه مدل ساارارک کم 

آموزان شکل گرفت  تحصیلی و باورهاک انگیزشی در دانمو شکفرگی با نقم میان ی درگیرک

طلبی رابطه وجود دارد اما بین گرک، شکفرگی و کم ها ناان داد بین اودتعیینيافره

لبی اک وجود نداشت  مدل ساارارک پیم بینی کم  طورزک و کم  طلبی رابطهاودشفقت

اک درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی گرک و شکفرگی با نقم واسطهبر اسا  اود تعیین

-گرکناان داد مرغیرهاک درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی بین مرغیرهاک اودتعیین

 طلبی نقم میان ی را داراست  کم 

(، قدم پور و 1303) (، آهی و همکاران1303) هاک قائدکهاک حاضر با نرايج پژوهميافره

(، 5410(، ومیر )5410(، هامرشال )1306) (، کوشکی، فرزاد و همکاران1325) سرمد

(، 5412(، ناسا و شارما )1303(، گلسرانه و عسکرک )5442(، هو و ها )5411وي ويسنسیو ) 

طلبی بر اسا  بینی کم ها در زمینه پیمباشد  يافره( همسو می1306سورک و سورک )

( همسو 5412(، و ورسلی، هاسرلر و فرک )1302هاک جلیلی)گرک با يافره پژوهماودتعیین

 باشد  می
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گرک دسی در نظريه اودتعیین توان گفت:طلبی میگرک و کم در تبیین رابطه اودتعیین

(، ملزومات تحول و عملکرد سالم با اسرفاده از مفهوم نیازهاک بنیادين 5442) و رايان

شوند  نیازهاک بنیادين براک ماخص می رارک، شايسرگی و ارتباطروانانااری به اودمخ

آموزان در کنند  دانمکنند، انرژک فراهم میهايی که اين نیازها را ارضا میماارکت در فعالیت

هاک محیطی و يکپارچه کردن ت ربیات جديد براک محیط آموزشی براک رشد، تسلط بر چالم

اود، نیاز به يادگیرک و تسلط بر يادگیرک دارند  در اين دست يافرن به ي  احسا  منس م از 

 کند  راسرا رفرار کم  طلبی در آنان بروز می

گرک و کم  طلبی تحقیقات ناان در تبیین نقم میان ی باورهاک انگیزشی بین اودتعیین

ه دهد: دانا ويانی که از راهبردهاک يادگیرک و انگیزشی بیاررک براوردار هسرند، بیارر بمی

، به نقل از رن بر، 5441دنبال کم  هسرند  در پژوهم تاناکا، موراکامی، اکانو و ياموچی )

تسلط و نگرش نسبت به جسر وک کم  به دست مسرقیمی بین اهداف،  ( رابطه1305

مثبت و مسرقیمی به دست  داف عملکردک و جسر وک کم  رابطهآوردند  همچنین بین اه

ز نسبت به جسر وک کم  همراه بوده است و اين افراد در آمد که با رويکردک تهديدآمی

( در پژوهای در مورد 1001معرض آسیب و نگران بودن قرار داشرند  کارابنی  و نپ )

يادگیرندگان فعال، تمايل طلبی تحصیلی و اسرفاده از راهبردهاک يادگیرک ناان دادند که کم 

مسرقیم با راهبردهاک شنااری،  طورطلبی بهبیاررک به جسر وک کم  دارند و کم 

گرک ملزومات تحول و نظريه اودتعیین فراشنااری و مديريت منابع در ارتباط است  در

و عملکرد سالم با اسرفاده از مفهوم نیازهاک بنیادين روانانااری به اودمخرارک، شايسرگی 

ودکارآمدک، )ا شوند  در راسراک تحقق اين نیازها، باورهاک انگیزشیماخص می ارتباط

آموزان را براک رسیدن به تواند دانمدم اضطراب امرحان( میارزش تکلی،، هدف گذارک  و ع

 اهداف برانگیخره کند تا در اين فرايند از ديگران کم  گیرند  

(، به نقل از لینن برين  و 1322در پژوهم عابدينی، ح ازک، س ادک و قاضی طباطبايی)

هاک رفرارک درگیرک تحصیلی معرفی شده نوان يکی از مؤلفه( کم  طلبی به ع5443)1پنرريچ

                                                 
1. Linnenbrink & Pintrich 
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دانند که (، کم  طلبی را يکی از راهبردهاک يادگیرک می1004و نیومن ) (1022) 1است  گال

توانند مسائل و ماک ت يادگیرک و تحصیلی اود را آموزان با اسرفاده از آن میدانم

گران در جهت رفع آن اقدام نمايند  آنها تاخیص داده و از طريق پرسم و کم  گرفرن از دي

ها و يادگیرک بهرر اسرفاده نمايند  توانند از طريق اين راهبرد براک تبحر يافرن بر مهارتمی

کنند، نه تنها ماک ت آموزان زمانی که به کم  نیازمند هسرند و تقاضاک کم  میدانم

ه به آنها ئلکنند که در حل مسمیهايی را کسب يابد، بلکه دانم و مهارتتحصیلی کاهم می

 کند  کم  می

گرک انگیزشی، در رابطه بین اودتعیین توان گفت درگیرک تحصیلی و باورهاکبنابراين می

هايی فعال در آموزان در محیط تحصیلی فعال و با انگیزهو کم  طلبی میان ی هسرند و دانم

 يادگیرک بهرر می باشند   رسیدن به اهداف اود به دنبال کم  گرفرن از ديگران و

-ورزک با کم  طلبی با پژوهمهمچنین يافره اين فرضیه مبنی بر عدم رابطه اود شفقت

عدم  باشد  شايد بروانهمسو می( نا1306) ( و پژوهم مورکیان5412) هاک حس و همکاران

اک ههاک گروه نمونه، مانند ويژگیورزک را به ويژگیشفقتطلبی و اودهمبسرگی بین کم 

آموزان در سن ااص )نوجوانی و بلوغ( نسبت داد  نوجوانان در سن بلوغ، شخصیری دانم

حس اوبی نسبت به اود ندارند   کنند و معموالًهايی را در رسیدن به هويت، ت ربه میچالم

يید همساالن هسرند و نسبت به اود احسا  دلسوزک و همدلی کمررک دارند  به دنبال تأ دايماً

ثیر و به دنبال آن رابطه أورزک را تحت تاين ويژگی، نمرات پرسانامه اودشفقتممکن است 

 ثر سااره باشد أطلبی را مراودشفقت ورزک و کم 

ها، احریاط در تعمیم و جديد بودن مرغیر شکفرگی از تعداد زياد مرغیرها، ح م سؤال

جنس پسر و  ر دور مطالعات بعدک از هشود دمی لذا پیانهاد هاک پژوهم بود محدوديت

گرک هاک  پژوهم، با تأکید بر اودتعیینو با توجه به يافرهشود در ح م نمونه اسرفاده  دارر

طلبی و همچنین رابطه باورهاک انگیزشی با کم  طلبی، از اين و نقم آن در پیم بینی کم 

هاک هدف آموزان در محیط آموزشی و در رسیدن بهتوان براک درگیر کردن فعال دانممدل می

هاک تقويری و     ک   هاک يادگیرک فعال، اردوهاک مطالعاتی،تحصیلی به اصوص در روش

  و در جهت تحکیم درو  اسرفاده کردبهره برد 

                                                 
1. Gaul 
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 پرورش مخصوصاً مديران و و وسیله از مسئولین اداره آموزشبدين تشکر و قدردانی:

راد نمونه که در اجراک اين پژوهم به و اف ادارک و معلمان و مااوران مدار  کادر معاونین،

 شود ما کم  کردند تاکر و قدردانی می
 

 منابع
 رابطوه  مدلیابی ( 1303 )ابراهیمی قوام، صغرک و دالور، علی ؛درتاج، فريبرز ؛ منصورک، احمد ؛هی، قاسمآ

 نقوش  بوه  توجوه  بوا  دبیرسوتانی  آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیلی درگیری بین

)روان شناسهی و علهوم    دسراوردهاک رواناهنااری   آموزدانش تحصیلی درگیری و انگیزش جیمیان

   60-04(، 16)5، شماره53تربیری(، دوره

-خوودتعیین  آموزش بخشی اثر(  1302، غ مرضا )منائی و جلیلی ، فرخ رو؛ عارفی، مژگان؛ قمرانی، امیر

   م لهه مطالعهات   بیرجند فرهنگیان اهدانشگ معلمان دانشجو تحصیلی شیفتگی و انگیزش بر گری

  52-32، 30، شماره 16رواناناسی  تربیری، دوره 

 و دانوش  دانشوجویان،  طلبوی کموک  بر جنسیت و گریخودتعیین آموزش تأثیر ( 1302جلیلی، فرخ رو)

  155-136(  23)1، شماره54، سال کاربردی شناسی روان در پژوهش

 تحصویلی:  پیشورفت  و فراشوناختی  یادگیری محیط هایویژگی  (1301چماله، رضا و لطیفیان، مرتضی  )

  03-32(، 3)6، کاربردی شناسی روان ان.آموزدانش در انگیزشی باورهای ایواسطه نقش بررسی

 بوین  رابطوه  در درونوی  انگیزش ایواسطه نقش (  1301ح ازک، الهه؛ صالح ن فی، مهسا و امانی، جواد)

 ( 5)0  رواناناسی معاصر، زندگی از ضایتر و روانشناختی بنیادین نیازهای

-درگیوری  بینوی پویش  در شوکفتگی  و ابهام تحمل نقش بررسی(  1302کرمی، جهانگیر)و رادمهر، فرناز 

   543-516(، 35)13، تربیتی روانشناسی دانشجویان. تحصیلی

 هوای مهوار   بور  منوابع  مودیریت  بور  تاکید با یادگیری راهبردهای تاثیرآموزش(  1301رن بر، اعظم  )

، کور   شوهر  راهنموایی  دوم یپایوه  آمووزان دانش علوم درس تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی

ک علهوم تربیرهی و رواناناسهی،    ک رواناناسهی تربیرهی، داناهکده   ک کارشناسی ارشد رشهره نامهپايان

 داناگاه اوارزمی تهران، تهران 

ید محمدک  تههران  ناهر ويهرايم  ) تهاريخ       ترجمه يحیی سوهیجان انگیزش(  1303ريو ، جان مارشال )

 ( 5413انراار به زبان اصلی ، 



     و کورزاودشفقت ،کگرنییبر اسا  اودتع یکم  طلب کارائه مدل ساارار

661 

 

 تدریس برتوسعه مؤثر عوامل ارزیابی جهت مدل ارائه(  1303شفیعی پور مطلق، فرهاد ) و سلطانی، اصغر

فصلنامه مطالعهات برنامهه درسهی ،     تهران(، شهر متوسطه دبیران مطالعه )مورد شده ادراک کامیاب

  120تا  133، ص 01شماره سال يازدهم، 

 (  رواناناسی تربیری  تهران  انراارات دوران  1306سی،، علی اکبر)

 ایواسوطه  نقوش  (.1322قاضهی طباطبهايی، محمهود)    و عابدينی، ياسمین؛ ح ازک،الهه؛ س ادک، حسهین 

 آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت و عملکردی - اجتنابی اهداف بین ارتباط در تحصیلیدرگیری

   32-01(، 1)0هاک تربیری و روان شنااری، پژوهم انسانی، علوم رشتة در تردخ

 سوالمت،  علووم  آموزش با مرتبط هایپژوهش در ساختاری معادال  یابی مدل(: 1305) ، موسهی علوک

   334تا  310(، ص 6)13  م له ايرانی آموزش در علوم پزشکی ،آن کاربرد و روش معرفی

  تههران،  ایموس کاربرد با اجتماعی هایپژوهش در ساختاری معادله سازی مدل(  1305) قاسمی، وحید

 انراارات جامعه شناسان 

 اسواس  بور  تحصیلی طلبیکمک و تحصیلی هدف گیریجهت روابط الگوی ارائه(  1303قائدک، راهیل)

پايان نامه کارشناسی ارشد، داناگاه  تحصیلی، آمدیخودکار و تحصیلی درگیری گریواسطه نقش

 پیام نور اسران فار ، داناکده ادبیات و علوم انسانی  شیراز 

 پیشورفت  و طلبوی  کموک  رفتوار  در انگیزشی باورهای نقش .(1325) قدم پور ، عزت اله و سرمد، زهره

   115-156(، 56) 5، شماره2   م له روان شناسی، دوره انآموزدانش تحصیلی

 برعملکورد  گوری خودتعیین نقش(  1306) مرضهیه  دک،ولی اله؛ مدرسی ح ت آبا شیرين؛ فرزاد، کوشکی،

، يهادگیرک  مجوازی  یادگیری به نگرش و تحصیلی درگیری میانجی نقش با آموزاندانش تحصیلی

  23-10،144آموزشگاهی وم ازک،

 انگیزشوی،  مهوم  پیشوایندهای  از برخوی  رابطوه  بررسی(  1303) عسکرک، فهیمه و ، سید موسیگلسرانه

، روانشناختی دستآوردهای طلبی،کمک از اجتناب و تحصیلی طلبیکمک بر شخصیتی و شناختی

51-3(1 ،)155-141  

 وتعیین شکفتگی مقیاس پایایی و روایی(  1300مرادک سیاه افاارک، محبوبه؛ قاسمی، ندا و قمرانی، امیر  )

، 13آموزش در علوم پزشکی، پزشکی. دانشکده دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با شکفتگی رابطه

332-334  

 نگورش  در خود به شفقت و خانواده ارتباطی الگوهای کنندگی بینی پیش نقش(  1306)  مورکیان، فائزه

پايان نامهه کارشناسهی ارشهد ، داناهگاه الزههرا،       دانشجویان، روانی تخصصی طلبیکمک به نسبت

 داناکده رواناناسی و علوم تربیری، تهران  
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