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 خودشفقتورزی و شکفتگی با نقش،ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیینگری
میانجی درگیری تحصیلی و باورهای انگیزشی دانشآموزان
Presenting a structural pattern of help seeking based on selfdetermination, self-compassion and flourishing through mediating role
of educational engagement and motivational beliefs in students
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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.
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Entrepreneurship
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 مهدل سهاارارک کمه طلبهی بهر اسها، هدف مقالهه:چکیده
 اودشفقتورزک و شکفرگی بها نقهم میهان ی،اودتعیینگرک
درگیرکتحصیلی و باورهاک انگیزشی دانمآمهوزان بهود روش
مدلیابی معادالت ساارارک بود از

پژوهم همبسرگی با تکنی

330  به ح م، تهران5جامعه آمارک دانمآموزان دارر مروسطه

- با نمونهگیرک تصادفی اوشهاک انرخاب و به ابزار،دانمآموز
هاک پژوهم پاسخ دادند در ايهن پهژوهم از پرساهنامهههاک
، درگیهرکتحصهیلی شهوفلی و بکهر،کم طلبی رايان و پنرريچ
،، اودشهفقتورزک نه،باورهاکانگیزشی پنرهريچ و همکهاران
 و شههکفرگی داينههر و،اههودتعیینگههرک ايهه ردک و همکههاران
 ت زيهAMOS23  وSPSS23 همکاران اسرفاده شد دادهها با
، شهکفرگی،و تحلیل و يافرهها ناان دادند بین اهودتعیینگهرک
درگیرکتحصهیلی و باورههاکانگیزشهی بها کمه طلبهی رابطهه
معنادار وجوددارد بین اودشفقتورزک و کمه طلبهی رابطهه
وجود نداشت نرايج مهدليهابی معهادالت سهاارارک ناهان داد
درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی نقم میان یگرک کامل
را در پیم بینی کم طلبی براسا اودتعیینگرک دارنهد از
نرايج اين پژوهم ظرفیت کاربسهت آن در آمهوزشههاک همهه
جانبه در تعلیم و تربیت است
، باورهاک انگیزشی، درگیرکتحصیلی، کم طلبی:کلیدواژهها
 شکفرگی، اودشفقتورزک،اودتعیینگرک
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مقدمه
در عصر حاضر تعلیم و تربیت بخای مهم از زندگی هر فرد را تاکیل میدهد؛ ع وه بر اين،
کیفیت و کمیت تحصیل ،نقم مهمی در آينده فرد ايفا میکند در دهههاک اایر ،نقم يادگیرک
اودنظم ده در يادگیرک و پیارفت درسی دانمآموزان ،چامگیر بوده است (اسررومیر،
گردينگر و واگنر )5412 ،1از جمله راهبردهاک يادگیرک مؤثر و مناسب ،کم طلبی 5است
(کیوم ،هیل ،کیويلگان و لو )5412،3غالباً دانمآموزان با موقعیتهايی مواجه میشوند که در
آن موقعیتها نمیتوانند اواسرههاک اود را برآورده کنند و براک ان ام تکالی ،اود به کم
و نصیحت ديگران نیاز دارند در چنین موقعیری دانمآموز بايد از نیاز اود به کم  ،آگاه باشد
و تصمیم به جسر وک کم

بگیرد (م

درموت ،اسمیت ،بورگوگنا ،بوث ،گراناتو و سويگ،0

 )5412رفرار کم طلبی تحت دو عنوان اجرناب از کم

طلبی 3و پذيرش کم

بررسی میشود به عقیده نیومن )5445(2درگیر شدن دانمآموزان در کم

طلبی6

اواسرن به هنگام

مواجهه با دشوارک به عوامل مرعددک بسرگی دارد؛ از جمله اين که آنها در طی زمان چگونه
اجرماعی شدهاند (ويژگیهاک فردک) و ديگر اين که هم اکنون در ک

 ،چگونه آموزش داده

میشوند (ساارار موقعیت يادگیرک) (نیومن)5442 ،
عوامل مخرلفی در بروز رفرار کم
تحصیلی( 2قائدک1303 ،؛ لینن برين

طلبی اثرگذارند که از جمله آنها میتوان به درگیرک
و پنرريچ )5443،0و باورهاک انگیزشی( 14قدم پور و

سرمد1325 ،؛ وي ويسنسیو5411 ،11؛ گلسرانه و عسکرک1303،؛ ناسا و شارما5412 ،؛ سورک
و سورک )1306 ،اشاره نمود يکی از مهمترين شااصهاک ناان دهنده کیفیت آموزش و

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
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طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

پیارفت تحصیلی ،درگیرک تحصیلی دانمآموزان است (لکوا ،ردک و

شرنوف،1

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

)5410

و پینرريچ،

)5443
برای از ويژگیهاک شخصی مانند نگرش ،انگیزش ،انرظارهاک شخص بر نوع پنداشت يا
ادراک شخص اثر میگذارد به بیان ديگر گاهی ويژگیهاک ادراک کننده مانند انگیزش يا
نگرش درباره چیزک يا مطلبی بر يادگیرک و آموزش يادگیرنده و ازجمله دانمآموزان تأثیر دارد
(ناصر پور ،درانی و صالحی )1302 ،در دو دهه اایر باورهاک انگیزشی به عنوان مرغیرک مهم
در نظام آموزشی ظهور يافره است (کاويرا )5410 ،5باور افراد نسبت به دست يافرن به اهداف
مطلوباان ،موجب رضايرمندک آنها از زندگی میگردد انگیزه ،عبارت از عواملی در درون
ارگانیسم است ،که رفرار اود را به سوک هدف ماخصی سوق داده و حفظ میکند (ون

دام3

و همکاران )5413 ،يکی ديگر از عوامل موثر در رفرار کم طلبی ،اودتعیینگرک
(جلیلی1302،؛ ورسلی ،هاسرلر و فرک  )5412،میباشد ارتباط بین نظريه اودتعیینگرک 0و
کم طلبی تحصیلی از طريق هر دو بعد نیازهاک روان شنااری و انگیزش مورد توجه قرار
گرفره است نظريه اودتعیینگرک به طور ويژه ،به تحلیل و شناسايی علل و داليل رفرارها ،در
قالب نیات ،اهداف ،هی انات و شنااری که موجب آن رفرار میشود ،میپردازد (دسی و
رايان )5444 ،3اسا

نظريه اودتعیینگرک را نیازهاک اساسی روانشنااری تاکیل میدهند؛

که به عنوان انگیزش براک کم

به درگیرک فعال با محیط و پرورش مهارتها ،اود را ناان

میدهند (دسی و رايان )5411 ،در نظريه اودتعیینگرک ،نقم منابع درونی دانمآموز در
تعامل با محیط ،به منظور کارکرد بهینه ،از مواردک است که بايد به آن پرداات يکی ازمنابع
درونی که میتواند بر ارضاک اين نیازها اثر بگذارد ،سازه اود شفقتورزک 6است سازهاک که
اایراً به عنوان ي

راه سالمتر نگرش به اود ،مطرح شده و ارتباطم با عملکرد بهینه و

انطباقی تأيید شده است (شیمیزو ،نیا ،شیگما

 )5416 ،2نرايج پژوهمهاک مخرل ،ناان
1. Lekwa،Reddy، Shenoph
2. Kavita
3. Van Damme
4. Self-Determination
5. Deci,Ryan
6. Self-Compassion
7. Shimizu , Niiya , Shigemasu
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داده است افرادک که اودشفقتورز هسرند س مت روانی بیاررک را ت ربه میکنند
(فورکو  ،برينس و ويس )5410 ،1واگنر ،شیندلر و رينهارد )5412( ،5در پژوهم اود
دريافرند ،فراگیران داراک سطوح باالتر اودشفقتورزک ،با چالمهاک يادگیرک بهرر مقابله
میکنند و راهبردهاک دشوارک مطلوب را برمیگزينند نرايج پژوهم مورکیان ( )1306ناان
داد میزان شفقت و مهربان بودن فرد با اود میتواند نگرش فرد نسبت به کم طلبی را در
دانا ويان پیم بینی کند
آموزش و پرورش با نقم تربیت نیروک انسانی براک جامعه ،اهمیت ويژهاک در فرايند
رشد و توسعه کاور دارد از عمدهترين عوامل در رشد و توسعه ،مسأله شکفرگی 3افراد
ماغول به تحصیل است (نواک )5412 ،0شکفرگی ،سازهاک در روان شناسی مثبت است که به
نوع زندگی توأم با اوش بینی دائمی ،در عملکردهاک انسان اشاره دارد؛ و به صورت ضمنی،
به نیکی ،زايندگی ،رشد و انعطافپذيرک داللت میکند (فرديکسون )5440 ،3آپلرون 6و
همکاران ( )5446معرقد است که براورد مؤثر معلمان با دانمآموزان باعث بهبود انگیزه در
آنها شده تا جايی که بیارر درگیر فرايندهاک يادگیرک میشوند اين امر به شکوفايی تحصیلی
دانمآموزان من ر میشود (سلطانی و شفیع پور مطلق)1303 ،

نرايج پژوهم ونزيل و

روتمن )5415( 2ناان داد رابطه شکوفايی و عملکرد تحصیلی پیچیده است ،به نظر میرسد
که شکوفايی  /پايدارک در عملکرد تحصیلی نقم دارد اگر کم

طلبی در محیط آموزشی را

نوعی رفرار در راسراک عملکرد تحصیلی بدانیم ،میتوان گفت افراد براک رسیدن به شکفرگی و
شکوفايی و داشرن عملکرد تحصیلی مناسب ،از رفرار کم

طلبی بهره میگیرند با توجه به

مبانی نظرک موجود و نرايج پژوهمهاک قبلی به نظر میرسد مرغیرهاک مورد نظر در پژوهم
حاضر ،سهم تعیینکنندهاک در پیم بینی کم

طلبی دانمآموزان داشره باشند براين اسا

پژوهم حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است که آيا مدل ساارارک کم طلبی ،با
1. Forkus, Brince, Viece
2. Wagner, Schindler, Reinhard
3. Flourishin
4. Nowack
5. Fredrickson
6. Appelton
7. Van Zyl, L. E., & Rothmann, S
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اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقرورزک و شکفرگی دانمآموزان با نقم میان ی درگیرک تحصیلی و
باورهاکانگیزشی آنان از برازش مطلوبی براوردار است؟
روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهم حاضر کاربردک ،از نوع طرحهاک همبسرگی با تکنی

مدليابی معادالت ساارارک

بود از جامعه آمارک دانمآموزان دارر دوره دوم مروسطه شهر تهران در سال تحصیلی -00
 ،1302نمونهاک به ح م  330دانمآموز ،با روش نمونهگیرک تصادفی اوشهاک انرخاب
شدند و به ابزارهاک پژوهم پاسخ دادند بدين صورت که از بین مناطق شهر تهران بطور
تصادفی 0 ،منطقه انرخاب و از هر منطقه ،میان مدار

داررانه مروسطه ،5دو دبیرسران

بطورتصادفی انرخاب شد سپس از هر مدرسه چهار ک

به تصادف انرخاب و در نهايت،

پرسانامهها در میان تعداد  330دانمآموز ک

هاک مذکور توزيع شد دادههاک حاصل از

پژوهم با نرم افزار  SPSS23و  AMOS23مورد ت زيه و تحلیل قرار گرفرند
ب) ابزار
پرسشنامه کمکطلبی :اين پرسانامه توسط رايان و پنرريچ ( )1002سااره شده است که
شامل  10سوال و داراک دو بعد پذيرش و اجرناب از کم طلبی میباشد اين مقیا
طی ،لیکرت  3درجهاک است دامنه نمرات در اين مقیا

داراک

 10تا  24است قدم پور و سرمد

( )1325ضريب آلفا براک عاملهاک پذيرش و اجرناب از کم طلبی را به ترتیب  4/62و 4/62
گزارش کردند آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  4/22و شااصهاک برازش رياه میانگین
م ذورات تقريب  4/435و شااص برازندگی تطبیقی  4/003محاسبه گرديد
پرسشنامه درگیریتحصیلی :پرسانامه درگیرکتحصیلی توسط شوفلی و بکر ( )5446سااره
شده است اين مقیا

داراک  0گويه و سه مؤلفه با ي

مقیا

لیکرت پنج درجهاک است

مؤلفههاک پرسانامه عبارتند از :توانمندک ،تعهد و جذب .در پژوهم سی )1306( ،روايی
پرسانامه توسط اساتید و مرخصصان اين حوزه تأيید شده است در پژوهم سی)1306( ،
پايايی پرسانامه از روش آلفاک کرونباخ  4/23به دست آمده است آلفاک کرونباخ در پژوهم
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حاضر  4/04و شااصهاک برازش رياه میانگین م ذورات تقريب  4/406و شااص
برازندگی تطبیقی  4/000محاسبه گرديد
پرسشنامه باورهایانگیزشی :پرسانامه باورهاک انگیزشی توسط پنرريچ 1و همکاران ()1001
سااره شده است اين پرسانامه شامل  53سوال پنج گزينهاک است که براسا

طی ،لیکرت

درجهبندک شده است مؤلفههاک پرسانامه عبارتند از :اودکارآمدک ،جهتگیرک هدف ،ارزش
گذارک ،عدم اضطراب امرحان ضريب پايايی پرسانامه باورهاک انگیزشی طی پژوهم چماله
و لطیفیان ( )1301براک کل مقیا

 4/20بدست آمده است آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر

 4/01و شااصهاک برازش رياه میانگین م ذورات تقريب  4/432و شااص برازندگی
تطبیقی  4/033محاسبه گرديد
پرسشنامه خودشفقتورزی :پرسانامه اودشفقتورزک توسط ن 5،در سال  5443سااره
شده است اين مقیا
داراک سه مقیا

داراک  56گويه با ي

مقیا

لیکرت پنج درجهاک است اين پرسانامه

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

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

را به ترتیب  4/20 ،4/2 ،4/25 ،4/25 ،4/22و  4/20گزارش کرده

است و ضريب پايايی کل آزمون از طريق بازآزمايی (بعد از سه هفره)  4/03گزارش شده
است در پژوهم اسروک ،صادقی و يابنده (  )1305روايی پرسانامه توسط اساتید و
مرخصصان اين حوزه تأيید شده و پايايی آن از روش آلفاک کرونباخ باالک  4/24به دست
آمده است آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  4/20و شااصهاک برازش رياه میانگین
م ذورات تقريب  4/433و شااص برازندگی تطبیقی  4/013محاسبه گرديد
پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیینگری :اين پرسانامه بر اسا

نظريه اودتعیینگرک

(دسی و رايان )1023 ،طراحی شده و حاوک  51سوال میباشد که با طی 3 ،درجهاک لیکرت
تنظیم شده است ضريب پايايی اين مقیا

در پژوهم دسی و همکاران ( 4/23 )5441تعیین

شد در پژوهم ح ازک و همکاران ( )1301ناان داده شد که ساارار عاملی نسخه فارسی
1. Pintrich, P. R.
2. Neff Kd
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ارائه مدل ساارارک کم

طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

اين پرسانامه از برازش مطلوبی براوردار است همچنین ضرايب پايايی براک هر سه ارده
مقیا

باالتر از  4/2بود آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  4/26و شااصهاک برازش رياه

میانگین م ذورات تقريب  4/432و شااص برازندگی تطبیقی  4/015محاسبه گرديد
پرسشنامه شکفتگی :در پژوهم حاضر از مقیا
شد اين مقیا

داراک  2ماده (گويه) است مقیا

شکفرگی داينر و همکاران ( )5442اسرفاده
شکفرگی ،بر درجهبندک هفتگانه لیکرت

تنظیم شده است نمرات باالتر به ترتیب نااندهنده شکفرگی بیارر است و بالعکس در
پژوهم مرادک سیاه افاادک ،قاسمی و قمرانی ( )1300ضريب آلفاک کرونباخ  4/25و ضريب
پايايی تصنیفی  4/24گزارش شده است آلفاک کرونباخ در پژوهم حاضر  4/20و شااص-
هاک برازش رياه میانگین م ذورات تقريب  4/435و شااص برازندگی تطبیقی 4/022
محاسبه گرديد
یافتههای پژوهش
تعداد نمونه حاضر در اين پژوهم  330نفر بودند ،که از اين تعداد به دلیل ناقص بودن
پرسانامهها و نداشرن پاسخ (62پرسانامه) ،و همچنین پرت بودن دادهها ( ،12مورد) ،تعداد
 23نفر کنار گذاشره شدند و دادههاک مربوط به  030نفر وارد تحلیل شد يافرههاک توصیفی
ناان داد بیارر افراد گروه نمونه در پايه تحصیلی دهم ( 03/6درصد) و بیارر افراد در رشره
انسانی ( 06درصد) ماغول به تحصیل بودند
جدول( )1شااصهاک توصیفی مرغیرهاک پژوهم
مرغیر

میانگین

انحراف

کمررين

بیاررين

ک ی

کایدگی

اسراندارد
کم طلبی
اودتعیینگرک
شکفرگی
درگیرکتحصیلی
باورهاکانگیزشی
اودشفقتورزک

35/66

6/23

110/20

12/13

54

60

00

136

-4/035
-4/530

4/660
-4/533

06/00

11/00

56

134

4/560

1/20

31/22

2/56

0

03

-4/632

-4/132

03/26

13/11

34

153

-4/504

-4/040

21/35

11/00

56

134

4/560

1/20
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قبل از ارزيابی مدل اندازهگیرک و مدل ساارارک ،پیمفرضهاک مهم مدليابی معادالت
ساارارک شامل نرمال بودن ت

مرغیرک 1و چندمرغیرک 5و عدم وجود هماطی چندگانه مورد

بررسی قرار گرفت محاسبه چولگی و کایدگی هر ي
براک ارزيابی نرمال بودن ت

از مرغیرهاک ماهود ،روشی معمول

مرغیرک است در اين مطالعه چولگی مرغیرهاک مااهده پذير در

دامنه  -4/632تا  4/560و کایدگی آنها در دامنه  1/20تا  -4/040قرار داشت چو و

بنرلر3

( ،)1003نقطه برش  ± 3را براک مقدار چولگی مناسب میدانند
در اين مطالعه فرض نرمال بودن چندمرغیرک با محاسبه شااص کایدگی چندمرغیرک
نسبی 0بررسی شد که مقدار آن برابر  1/424بدست آمد بنرلر معرقد است در صورتی که ارزش
اين شااص بیارر از  3نباشد ،نرمال بودن چندمرغیرک محقق شده است بنابراين توزيع تمامی
ترکیبهاک مرغیرها نرمال است بررسی پیم فرض عدم وجود هماطی چندگانه 3به وسیله
وارسی ماتريس همبسرگی بین مرغیرهاک ماهود ان ام شد
جدول( )5ماتريس همبسرگی مرغیرهاک پژوهم
مرغیر

1

5

3

0

3

6

سطح معنادارک
 1کم

طلبی

 5شکفرگی

1
**4/305

1

4/422

**4/162

1

 0اودتعیینگرک

**4/005

**4/656

4/415

1

 3درگیرکتحصیلی

**4/343

**4/323

**4/535

**4/025

1

 6باورهاکانگیزشی

**4/033

**4/600

4/463

**4/643

**4/630

 3اودشفقتورزک

1

1. Univariate Normality
2. Multivariate Normality
3. Chou C-P, Bentler Pm
4. Relative Multivariate Kurtosis
5. Multi-Collinearity
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ارائه مدل ساارارک کم

طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

بررسی اين ماتريس حاکی از عدم وجود هماطی چندگانه بین آنها است ضرايب
همبسرگی که باالک  4/23باشند در تخمین صحیح مدل ماکل اي اد میکنند همچنین نرايج
همبسرگی پیرسون ناان داد در میان مرغیرهاک مسرقل ،تنها مرغیر اودشفقرورزک با مرغیر
وابسره (کم

طلبی) رابطه معنادار نداشت چون مرغیر اودشفقتورزک همبسرگی معنادارک

در مدل و با مرغیر وابسره نداشت از تحلیل حذف و وارد مدل ناد
مدليابی معادالت ساارارک با کاربرد روش تخمین حداکثر درستنمايی 1براک ارزيابی
مدل اندازهگیرک و مدل ساارارک به کاربرده شد مدل اندازگیرک ارتباط مرغیرهاک ماهود را با
مرغیرهاک مکنون ماخص میکند ارزيابی اين مدل با اسرفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدک
ان ام شد
جدول ( :)3شااصهاک برازش مدل اندازه گیرک مرغیرهاک پژوهم
ای دو

درجه آزادک

CFI

RMSEA

135/443

03

4/003

4/435

اودتعیینگرک

250/060

132

4/015

4/432

اودشفقتورزک

335/414

553

4/013

4/433

شکفرگی

56/344

15

4/022

4/435

درگیرک تحصیلی

50/142

13

4/000

4/406

باورهاک انگیزشی

602/031

500

4/033

4/432

مرغیر
کم

طلبی

شااصهاک برازش مدل اندازگیرک مرغیرهاک پژوهم ،برازش مطلوب مدلها را ناان
داد بنابراين مرغیرهاک ماهود توانايی الزم براک عملیاتی کردن مرغیرهاک مکنون را دارند
در ادامه مدل ساارارک و مفهومی پژوهم مورد بررسی قرار گرفت

1. Maximum Likelihood
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شکل ( )1مدل ساارارک :رابطه کم

طلبی با اودتعیینگريو شکفرگی با میان ی گرک درگیرک تحصیلی و باورهاک
انگیزشی در دانم آموزان

623

طلبی بر اسا

ارائه مدل ساارارک کم

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

جدول( )0شااصهاک برازش مدل ساارارک

مدل ساارارک

541/053

35

3/22

4/012

4/223

4/206

4/200

4/226

4/110

4/40

مرغیر

X2

df

X2/df

CFI

GFI

AGFI

NFI

TLI

RMSEA

SRMR

همانطور که مااهده می شود مقادير شااصهاک برازش نسبراً مناسب هسرند با ورود
اطاهاک کواريانس به مدل شااص برازش مقايسهاک ( ،)CFI =4/012و اطاک رياه م ذور
میانگین تقريب  RMSEA = 4/110بدست آمد اين شااص يکی از اصلیترين شااصهاک
برازش مدل در تحلیل مدل سازک معادالت ساارارک میباشد که میزان بد بودن مدل برازش
شده را در مقايسه با مدل اشباع شده برآورد مینمايد و مقدار کم اين شااص ناان دهنده
برازش اوب مدل است در سالهاک اایر مقادير زير  ( 4/46چو و بنرلر )1003،يا حری
مقادير زير ( 4/42اسریگر )5442 ،و در سختگیرانهترين حالت دامنه بین  4تا  4/43بعنوان
دامنه پذيرش برازش اوب مدل در نظر گرفره شده است و مقادير باالک  4/1ناان دهنده
برازش ضعی ،مدل میباشد با توجه به اين شااص و مقدار آن ،برازش مدل با دادهها ضعی،
میباشد اما در مدليابی معادالت ساارارک تصمیم براک برازش و مناسب بودن مدل تنها با
توجه به ي

شااص صورت نمیگیرد مقدار کاک اسکوئر برازش شده ()CMIN/DF= 5/61

که در سطح  4/41معنادار است و شااص مناسبی براک برازش مدل میباشد هر چه مقدار اين
شااص کوچکرر باشد میتوان نری ه گرفت که ساارار کواريانس مدل بطور معنادارک از
ساارار کواريانس مااهده شده مرفاوت نیست (قاسمی)1305 ،
شااص نیکويی برازش( ،)GFIشااص نیکويی برازش تعديل شده ( ،)AGFIشااص
برازش هن ارشده ( ،)NFIنیز در مدلهاک داراک برازش اوب باالتر از  4/0میباشد که
مقادير اين شااصها در مدل اين پژوهم ناان از برازش مروسط مدل دارد
در ادامه ضرايب مسیر در مدل گزارش شده است
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جدول ( )3ضرايب مسیر اسراندارد در مدل
برآورد

مسیرها

S.E.

آماره تی

P

پارامتر

تاثیر

تاثیر

اندازه

استاندارد

استاندارد

اثر

مستقیم

غیر

استاندارد

مستقیم
خودتعیینگری -کمکطلبی

-4/452

4/403

-4/506

4/262

-4/435

4/020

4/032

شکفتگی -کمکطلبی

-4/405

4/430

-4/214

4/023

-4/420

4/501

4/515

درگیری تحصیلی-کمکطلبی

4/130

4/101

1/15

4/530

4/105

-

4/105

باورهای انگیزشی-کمکطلبی

4/003

4/135

3/23

4/441

4/250

-

4/250

خوووودتعیینگوووری-درگیوووری

4/562

4/424

3/20

4/441

4/333

-

4/333

تحصیلی
شکفتگی-درگیری تحصیلی

4/133

4/431

5/65

4/440

4/523

-

4/523

خوووودتعیینگوووری-باورهوووای

4/031

4/136

3/31

4/441

4/363

-

4/363

انگیزشی
شکفتگی-باورهای انگیزشی

4/562

4/422

3/40

4/445

4/300

-

4/300

با توجه به جدول مسیرهاک باورهاک انگیزشی-کم طلبی( T=3/23و  ،)P>4/41اودتعیین
گرک-درگیرک تحصیلی ( T=3/20و  ،)P>4/41شکفرگی-درگیرکتحصیلی

( T=5/65و ،)P>4/41

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

(T=3/40

و  )P>4/41در سطح  4/41معنادار میباشند
براک بررسی اثر میان ی گرک درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی بین اودتعیینگرک –
کم طلبی و شکفرگی-کم
مورد بررسی قرار گرفت
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طلبی از روش بوت اسرراپ اسرفاده شد و مسیرهاک غیرمسرقیم

ارائه مدل ساارارک کم

طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

جدول( )6نرايج بوت اسررپ اثرات غیرمسرقیم اودتعیینگرک و شکفرگی بر کم

طلبی با میان یگرک درگیرک

تحصیلی و باورهاک انگیزشی
مرغیر

ضريب

اطاک

سطح معنی

مسیر

اسراندارد

دارک

حد پايین

حد باال

برآورد
اودتعیینگرک – کم
شکفرگی -کم

طلبی
طلبی

4/563

4/013

4/406

4/433

3/25

4/133

4/562

4/333

-4/353

4/330

مطابق با جدول ،ضريب مسیر اودتعیینگرک بر کم

طلبی از طريق درگیرک تحصیلی و

باورهاک انگیزشی  4/563میباشد که در سطح  4/43معنیدار است اما ضريب مسیر شکفرگی
بر کم طلبی از طريق درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی  4/133می باشد که معنی دار
نمی باشد ،بنابراين میتوان گفت درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی نقم واسطهاک در
رابطه اودتعیین گرک-کم طلبی دارد
بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه با هدف ارائه مدل ساارارک کم طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک

و شکفرگی با نقم میان ی درگیرکتحصیلی و باورهاک انگیزشی در دانمآموزان شکل گرفت
يافرهها ناان داد بین اودتعیینگرک ،شکفرگی و کم طلبی رابطه وجود دارد اما بین
اودشفقتورزک و کم
بر اسا

طلبی رابطهاک وجود نداشت مدل ساارارک پیم بینی کم

طلبی

اود تعیینگرک و شکفرگی با نقم واسطهاک درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی

ناان داد مرغیرهاک درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی بین مرغیرهاک اودتعیینگرک-
کم طلبی نقم میان ی را داراست
يافرههاک حاضر با نرايج پژوهمهاک قائدک ( ،)1303آهی و همکاران ( ،)1303قدم پور و
سرمد ( ،)1325کوشکی ،فرزاد و همکاران ( ،)1306هامرشال ( ،)5410ومیر (،)5410
وي ويسنسیو (  ،)5411هو و ها ( ،)5442گلسرانه و عسکرک ( ،)1303ناسا و شارما (،)5412
سورک و سورک ( )1306همسو میباشد يافرهها در زمینه پیمبینی کم طلبی بر اسا
اودتعیینگرک با يافره پژوهمهاک جلیلی( ،)1302و ورسلی ،هاسرلر و فرک ( )5412همسو
میباشد
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در تبیین رابطه اودتعیینگرک و کم طلبی میتوان گفت :در نظريه اودتعیینگرک دسی
و رايان ( ،)5442ملزومات تحول و عملکرد سالم با اسرفاده از مفهوم نیازهاک بنیادين
روانانااری به اودمخرارک ،شايسرگی و ارتباط ماخص میشوند نیازهاک بنیادين براک
ماارکت در فعالیتهايی که اين نیازها را ارضا میکنند ،انرژک فراهم میکنند دانمآموزان در
محیط آموزشی براک رشد ،تسلط بر چالمهاک محیطی و يکپارچه کردن ت ربیات جديد براک
دست يافرن به ي
راسرا رفرار کم

احسا

منس م از اود ،نیاز به يادگیرک و تسلط بر يادگیرک دارند در اين

طلبی در آنان بروز میکند

در تبیین نقم میان ی باورهاک انگیزشی بین اودتعیینگرک و کم

طلبی تحقیقات ناان

میدهد :دانا ويانی که از راهبردهاک يادگیرک و انگیزشی بیاررک براوردار هسرند ،بیارر به
دنبال کم

هسرند در پژوهم تاناکا ،موراکامی ،اکانو و ياموچی ( ،5441به نقل از رن بر،

 )1305رابطه مسرقیمی بین اهداف ،تسلط و نگرش نسبت به جسر وک کم

به دست

آوردند همچنین بین اهداف عملکردک و جسر وک کم

رابطه مثبت و مسرقیمی به دست

آمد که با رويکردک تهديدآمیز نسبت به جسر وک کم

همراه بوده است و اين افراد در

معرض آسیب و نگران بودن قرار داشرند کارابنی

و نپ ( )1001در پژوهای در مورد

کم طلبی تحصیلی و اسرفاده از راهبردهاک يادگیرک ناان دادند که يادگیرندگان فعال ،تمايل
بیاررک به جسر وک کم

دارند و کم طلبی بهطور مسرقیم با راهبردهاک شنااری،

فراشنااری و مديريت منابع در ارتباط است در نظريه اودتعیینگرک ملزومات تحول و
عملکرد سالم با اسرفاده از مفهوم نیازهاک بنیادين روانانااری به اودمخرارک ،شايسرگی و
ارتباط ماخص میشوند در راسراک تحقق اين نیازها ،باورهاک انگیزشی (اودکارآمدک،
ارزش تکلی ،،هدف گذارک و عدم اضطراب امرحان) میتواند دانمآموزان را براک رسیدن به
اهداف برانگیخره کند تا در اين فرايند از ديگران کم

گیرند

در پژوهم عابدينی ،ح ازک ،س ادک و قاضی طباطبايی( ،)1322به نقل از لینن برين
پنرريچ )5443(1کم

و

طلبی به عنوان يکی از مؤلفههاک رفرارک درگیرک تحصیلی معرفی شده

1. Linnenbrink & Pintrich
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است گال )1022( 1و نیومن ( ،)1004کم

طلبی بر اسا

اودتعیینگرک ،اودشفقتورزک و

طلبی را يکی از راهبردهاک يادگیرک میدانند که

دانمآموزان با اسرفاده از آن میتوانند مسائل و ماک ت يادگیرک و تحصیلی اود را
تاخیص داده و از طريق پرسم و کم

گرفرن از ديگران در جهت رفع آن اقدام نمايند آنها

میتوانند از طريق اين راهبرد براک تبحر يافرن بر مهارتها و يادگیرک بهرر اسرفاده نمايند
دانمآموزان زمانی که به کم

نیازمند هسرند و تقاضاک کم

میکنند ،نه تنها ماک ت

تحصیلی کاهم میيابد ،بلکه دانم و مهارتهايی را کسب میکنند که در حل مسئله به آنها
میکند

کم

بنابراين میتوان گفت درگیرک تحصیلی و باورهاک انگیزشی ،در رابطه بین اودتعیینگرک
و کم

طلبی میان ی هسرند و دانمآموزان در محیط تحصیلی فعال و با انگیزههايی فعال در

رسیدن به اهداف اود به دنبال کم

گرفرن از ديگران و يادگیرک بهرر می باشند

همچنین يافره اين فرضیه مبنی بر عدم رابطه اود شفقتورزک با کم

طلبی با پژوهم-

هاک حس و همکاران ( )5412و پژوهم مورکیان ( )1306ناهمسو میباشد شايد بروان عدم
همبسرگی بین کم طلبی و اودشفقتورزک را به ويژگیهاک گروه نمونه ،مانند ويژگیهاک
شخصیری دانمآموزان در سن ااص (نوجوانی و بلوغ) نسبت داد نوجوانان در سن بلوغ،
چالمهايی را در رسیدن به هويت ،ت ربه میکنند و معموالً حس اوبی نسبت به اود ندارند
دايماً به دنبال تأيید همساالن هسرند و نسبت به اود احسا

دلسوزک و همدلی کمررک دارند

ممکن است اين ويژگی ،نمرات پرسانامه اودشفقتورزک را تحت تأثیر و به دنبال آن رابطه
اودشفقت ورزک و کم طلبی را مرأثر سااره باشد
تعداد زياد مرغیرها ،ح م سؤالها ،احریاط در تعمیم و جديد بودن مرغیر شکفرگی از
محدوديتهاک پژوهم بود لذا پیانهاد میشود در مطالعات بعدک از هر دو جنس پسر و
دارر در ح م نمونه اسرفاده شود و با توجه به يافرههاک پژوهم ،با تأکید بر اودتعیینگرک
و نقم آن در پیم بینی کم طلبی و همچنین رابطه باورهاک انگیزشی با کم

طلبی ،از اين

مدل میتوان براک درگیر کردن فعال دانمآموزان در محیط آموزشی و در رسیدن به هدفهاک
تحصیلی به اصوص در روشهاک يادگیرک فعال ،اردوهاک مطالعاتی ،ک
بهره برد و در جهت تحکیم درو

هاک تقويری و

اسرفاده کرد
1. Gaul
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تشکر و قدردانی :بدينوسیله از مسئولین اداره آموزش و پرورش مخصوصاً مديران و
معاونین ،کادر ادارک و معلمان و مااوران مدار
ما کم

و افراد نمونه که در اجراک اين پژوهم به

کردند تاکر و قدردانی میشود
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