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Abstract 
This study has been conducted to recognize the relationship between core self-
evaluation and developmental assessts with academic engagement and the 
mediating role of academic help seeking. the statistical population included all 
students studying in the academic year 1400-1401 in Bu-Ali Sina University of 
Hamadan. The sample group, which included 387 people, was selected by 
random cluster sampling method. And responded to the developmental assessts 
Questionnaire (Minnesota Research Institute, 2005), core self-evaluation 
Questionnaire (Jaj et al., 2003), Academic help seeking Questionnaire 
(Ghadampoor and Sarmad, 2006) and Academic engagement Questionnaire 
(Shuffle et al., 2002). Pearson correlation and structural equation analysis were 
used to analyze the data. Findings of this study showed that core self-evaluation 
and developmental assessts have a positive and significant relationship with the 
dimension of acceptance of help and academic engagement and a negative and 
significant relationship with the dimension of avoidance of help. There is a 
positive and significant relationship between the acceptance dimension of help 
seeking and academic engagement and a negative and significant relationship 
between the avoidance dimension of help seeking and academic engagement. 
The acceptance dimension of academic help seeking and the avoidance 
dimension of academic help seeking play a significant mediating role in the 
relationship between core self-evaluation and academic engagement and 
developmental assessts and academic engagement. Based on this finding, it can 
be concluded that by strengthening the internal and external Developmental 
Assessts and the Core Self-Evaluation of the individual, the acceptance 
dimension of help seeking increases and the avoidance dimension decreases. 
These factors can also increase people's participation and academic engagement 
in interaction with each other. 
Keywords: academic engagement, Developmental Assessts, Core Self-
Evaluation, Academic Help seeking. 
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 و کزیمر خودارزشیابی اساس بر تحصیلی مشارکت مدل تدوین
 تحصیلی طلبیکمک میانجی نقش با تحولی هایسرمایه

 ایران همدان، سینا، بوعلی دانشگاه روانشناسی، گروه استاد یعقوبی ابوالقاسم
  

 ، همدان، ایرانسینا بوعلی دانشگاه ،تربیتی روانشناسی دکتری دانشجوی فر مطهری فرشته
  

 ، همدان، ایرانسینا بوعلی دانشگاه ،تربیتی روانشناسی دکتری دانشجوی حسینی محیا

 چکیده
 نقش و صیلیتح مشارکت با تحولی هایسرمايه و مرکزی خودارزشیابی بین رابطه تعیین هدف با پژوهش اين

 سال رد تحصیل به شاغل دانشجويان کلیه شامل آن آماری جامعه. شد انجام تحصیلی طلبیکمک میانجی
 روش با بود نفر 783 شامل که نمونه گروه. بود همدان سینا بوعلی دانشگاه در 0010-0011 تحصیلی

 ،(Minnesota, 2005) تحولی هایسرمايه پرسشنامه به و ؛شدند انتخاب ایخوشه تصادفی گیرینمونه
 پور و سرمد، قدم) تحصیلی خواهیکمک پرسشنامه ،(Jaj et al., 2003) مرکزی خودارزشیابی پرسشنامه

 از هاداده تحلیل برای. دادند پاسخ( Shuffle et al., 2002) تحصیلی مشارکت پرسشنامه و( 0781
 داد، اننش پژوهش اين از حاصل هایيافته. شد استفاده ساختاری معادلات تحلیل و پیرسون همبستگی

 و مثبت طهراب تحصیلی مشارکت و طلبیکمک پذيرش بعد با تحولی هایسرمايه و مرکزی خودارزشیابی
 مشارکت و یطلبکمک پذيرش بعد بین. دارند معناداری و منفی رابطه طلبیکمک اجتنابی بعد با و معنادار

 معناداری و منفی رابطه تحصیلی مشارکت و طلبیکمک اجتنابی بعد بین و معنادار و مثبت رابطه تحصیلی
 خودارزشیابی بین ارتباط در تحصیلی طلبیکمک اجتنابی بعد و تحصیلی طلبیکمک پذيرش بعد. دارد وجود

 اين اساس بر. دارند معناداری ایواسطه نقش تحصیلی مشارکت و تحولی هایسرمايه و تحصیلی مشارکت و
 مرکزی ارزشیابیخود و بیرونی و درونی تحولی هایسرمايه تقويت با که کرد استنتاج اينگونه توانمی يافته
 با عاملت در توانندمی عوامل اين. يابدمی کاهش آن اجتنابی بعد و افزايش طلبیکمک پذيرش بعد فرد،

 .دهند افزايش نیز را افراد تحصیلی درگیری و مشارکت يکديگر

   حصیلیت ، مشارکتتحصیلی طلبیکمك تحولی، هایسرمايه مرکزی، خودارزشیابی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 .دارند ایويژه جايگاه و نقش آموزشی، و تربیتی نظام اهداف تحقق راستای در يادگیرندگان

 روانشناختی، ارتقا و و سلامت آموزشی مؤثر هایشیوه لحاظ به جامعه از قشر اين به توجه

 عوامل از يکی .داشت خواهد پی در را آموزشی نظام بیشتر چه هر کارآمدی و اثربخشی

 تحصیلی است. مشارکت0 تحصیلی مشارکت در آن، موفقیت و يادگیری در تأثیرگذار و مهم

 اثربخشی میزان و کندیم تحصیلی خود کارهای انجام صرف که فرد انرژی يا نیرو میزان به

 مشارکت از عبارتند تحصیلی مشارکت اصلی یهاشاخص .دارد اشاره شده، حاصل کارايی و

 تکالیف انجام برای وقت صرف میزان بالا، نمرات دستیابی به تحصیل، با مرتبط هایفعالیت در

ند، دار يادگیرندگانی که مشارکت تحصیلی. است يافتهاتمام و انجام تکالیف حجم و درسی
توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدف يادگیری دارند، سخت تلاش 

، به قوانین و مقررات محل تحصیل تعهد برندی، از انجام وظايف تحصیلی لذت مکنندیم
ها ر آزمونکنند و د، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میدهندیبیشتری نشان م

 (.Closson & Boutilier, 2017) هتری دارندعملکرد ب
افرادی که در انجام تکالیف خود مشارکت دارند، در حقیقت به لحاظ جسمانی يا بدنی، 

در ارتباطند  با ديگرانبیشتر و  درگیر وظايفشان هستند؛ از نظر شناختی، بسیار هوشیارند
(Hakimi & Talepasand, 2018)و رضايت افزايش به منجر اين مشارکت ؛ و 

سازی، در راستای اين مفهوم (.0738همکاران،  و کرمی )ويس شودیم گذاری مدرسهارزش
ReeveandTseng (2011 ساختار مشارکت تحصیلی دانشجويی را به چهار جزء ،)«امل تع

اولین  تقسیم کردند. «1مشارکت احساسی»و  «0تعامل احساسی» «7تعامل شناختی»، «2رفتاری
يادگیری اشاره دارد.  هاییتاش دانش آموزان، پايداری و توجه در فعالجزء، به میزان تل

های راتژیهای يادگیری پیشرفته و استجزء دوم، مشارکت شناختی مربوط به پذيرش تکنیک
تنظیمی توسط دانشجويان است. سوم، تعامل عاطفی به علاقه دانشجويان و اشتیاق خود

. مشارکت ممتاز به عنوان شودیرس مربوط مدانشجويان برای به دست آوردن محتوای د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. academic engagement 

2. behavioral interaction 

3. cognitive interaction 

4. emotional interaction 

5. emotional engagement 
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  آموزشلفه مشارکت علمی دانشجويی به سهم مثبت دانش آموزان به جريان مؤآخرين 
 (.FangWang & ZhiYe, 2021)اشاره دارد 

آموزش  متخصصان توجه مورد که سالهاست تحصیلی مشارکت بر مؤثر عوامل به توجه
گذار بر مشارکت ريکی از عوامل تأثی .است گرفته قرار عالی نظام آموزش و پرورش و

های تحولی است. از اوايل قرن اخیر، مسیر جديدی از مطالعات تحصیلی يادگیرندگان سرمايه
ديدگاه، همه اين ( جوانان تمرکز دارد، پديدار شده است. مطابق با PD) 0که بر رشد مثبت

مندی هستند که در صورت جوانان دارای نقاط قوت هستند بنابراين منابع انسانی ارزش
به رشد جوامع خود کمک کنند. همچنین نقاط قوت  توانندیحمايت و مشارکت کافی م

های به عنوان سرمايه هاينمورد نیاز هستند. ا PDجوانان و منابع محیطی هر دو برای ترويج 
 های تحولی در برگیرندهسرمايه .شوندیداخلی و خارجی )يا محیطی( نامیده م 2تحولی
است که احتمال موفقیت نوجوانان را در مدرسه  يیهاها و مهارتها، ارزشها، فرصتارتباط

و نقش حفاظتی و  شودآمیز در محیط میدهد، موجب کاهش رفتارهای مخاطرهافزايش می
 (.0731همکاران، و  گلستانهکند )شناختی آنان ايفا میحمايتی برای سلامت روان

از چهار دسته  بیرونیهای (، سرمايه2007) Bensonهای تحولی مطابق با چارچوب سرمايه
حمايت خانواده(، توانمندسازی )جامعه  شود: حمايت )محیط مدرسه و/يا محله،تشکیل می

برای جوانان ارزش قائل است، خدمات به ديگران در جامعه(، مرزها و انتظارات )خانواده، 
ه طور خلاق(. ب هاییتهای جوانان، فعالبرنامه)از زمان و استفاده سازنده  و انتظارات بالا( مدرسه

شامل چهار دسته است: تعهد به يادگیری )مشارکت مدرسه، انگیزه  رونیهای دمشابه، سرمايه
ماعی های اجتمثبت )برابری و عدالت اجتماعی، صداقت(، شايستگی یهاپیشرفت(، ارزش

)احساس  هويت مثبت ؛ وز برای تعارض(آمیفردی و فرهنگی، راه حل مسالمت)شايستگی بین
 (.Benson, 2007)؛ داشتن ديدگاه مثبت از آينده شخصی( هدفمندی،

دهند، به احتمال زياد های تحولی را گزارش میجوانانی که تعداد بیشتری از سرمايه
از و سسرمايه اجتماع کنند.رشد و پیشرفت را گزارش می یهاسطوح بالاتری از شاخص

ط های تحولی توستوانند میزان تجربه سرمايهساز دو شرطی هستند که میسرمايهجامعه 
ساز، اقداماتی در سطح فردی و های خود تعیین کنند. اجتماع سرمايهجوانان را در بافت

کند که به طور مستقیم يا غیرمستقیم جريان ثابت و عادلانه انرژی اجتماعی را توصیف می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. positive development 

2. developmental assessts 



 00 |یعقوبی و همکاران | ... خودارزشیابی اساس بر تحصیلی مشارکت مدل تدوین

ها، ساز نقش هنجارکند. جامعه سرمايهه جوانان تضمین و تشويق میسازی را برای همسرمايه
سازی جوانان، های سرمايههای اجتماعی را در حمايت از ظرفیتها و رسانهها، ارزشسیاست

های خرد و کلان جوانان، از بنابراين، زمینه؛ کندجوامع آنها و نظام اجتماعی توصیف می
توانند های مقامات دولتی، همگی میگیریگرفته تا تصمیمها و رفتارهای افراد مهم نگرش

( مشاهده کردند که 1998و همکاران )لفرت های تحولی ضروری باشند. در پرورش سرمايه
های تحولی را گزارش کردند، رفتارهای پرخطر آموزانی که تعداد بیشتری از سرمايهدانش

يجی و های تحولی هم اثرات تروه سرمايهرسد که تجرببنابراين، به نظر می؛ کمتری داشتند
 (.NoraWiium et al., 2019) هم اثرات محافظتی دارد

ها و نوع عقايد فرد درباره توانمندی ثیرگذار در مشارکت تحصیلی،أاز ديگرعوامل ت
 است. 0که يکی از اشکال جديد و مطرح آن، خودارزشیابی مرکزی است های خويشکفايت

 ,.Zhao et al ) ثر با مسائل زندگی داردؤنقش مهمی در نحوه برخورد م افراد از خود يابیارز

2020 .)Peker (1985آغازگر )  خط تحقیقی ساختار اصلی خودارزيابی بوده است و آن را
هايی است که مردم درباره عنوان يک ارزيابی بنیادی دانست که پشتوانه همه ارزيابیبه

دهند و آن را ارزيابی اصلی نامید. اين ارزيابی حول سه حوزه رويدادها، اشیاء و افراد انجام می
 .(Pierce & gardner, 2010) گیرد: واقعیت، افراد ديگر و خوداساسی زندگی شکل می

Peker  های را برای ارزيابی مرکزی یابیشارز( مدل اصلی خود1997) همکارانو
آن را  و دهند، توسعه دادندانجام میهای خود اساسی که افراد در مورد شايستگی و قابلیت

ی، های شخصبه عنوان يک ساختار شخصیتی و درونی سطح بالاتر شامل ارزيابی ارزش
 بیند و درکها را میهای خود است که فرد چگونه خود و موقعیتشايستگی و قابلیت

 اين مرکزی یابیشارزخود (.Misra & Sharma, 2017؛ Orts et al., 2022) کندمی
ارزيابی فردی را به تصوير بکشد لذا در سطح جهانی قدرت را دارد که جوهره اساسی خود

( و از چهار Misra & Sharma, 2017شود )گیری شخصیت فرد استفاده میبرای اندازه
ارزيابی اساسی افراد از خود و ارزش کلی  -ويژگی خاص تشکیل شده است: عزت نفس 

تخمینی از توانايی اساسی فرد برای  -، خودکارآمدی است که شخص برای خود قائل است
ای است و رسیدن به موفقیت است، منبع کنترل درجه هایترويارويی با طیف وسیعی از موقع

رنجوری که نقطه روان و کنندکه افراد باور دارند رويدادهای زندگی خود را کنترل می
اطفی ضعیف و يک سبک به معنای داشتن سازگاری ع –مقابل ثبات عاطفی است 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Core Self-Evaluation 
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 Zenger؛ Honl et al., 2020 ؛Orts et al., 2022گرايانه است )شناختی/تبیینی منفی

et al., 2014 ؛VeronicaLin & JamesSun, 2018 ؛Judge et al., 2006.)  اين چهار
( و روی يک Sheykhshabani, 2011دارند )م ه صفت اصلی شباهت مفهومی زيادی به

 (2006و همکاران، جاج ) شوندمیعامل بارگذاری 
عملکرد تحصیلی مؤثرتری دارند و از شرايط ارزشیابی مرکزی خود افراد با نمرات بالا در

نفس بیشتری به به (، با اعتماد2009،جاج) ندبرها برای مشارکت بیشتر سود میو فرصت
برعکس  شوند و به نتايج عملکرد خود اطمینان خواهند داشتاهداف خود نزديک می

افرادی که دارای خودارزيابی بیش از حد منفی هستند، در هر موقعیتی اعتماد به نفس خود 
عامل ديگری که بر  (.Wen et al., 2021) دهندرا برای پاسخدهی سازنده از دست می

 0تحصیلی طلبیبهبود يادگیری و مشارکت تحصیلی يادگیرندگان اثرگذار است کمک
طلبی تحقیقات بر ارزش کمک خودتنظیمی و فراشناختی است. باشد که يک استراتژیمی

به عنوان راهبردی برای تنظیم محیط اجتماعی جهت مقابله مؤثر با مشکلات تحصیلی در 
(. اين راهبردها شامل توانايی شناختی Castillo, 2017) يادگیرندگان تأکید کرده است

ن شکاف در است که اي قداماتی نیازاست مبنی براينکه دانش فعلی فرد کافی نیست و به ا
دانش را پر کند. اين اقدامات ممکن است شامل تصمیم گیری برای جستجوی اطلاعات و 

ريزی جهت کمک از بنابراين با برنامه؛ (Hil et al., 2021) شناسايی مفیدترين آنها باشد
نمايند میديگران از طريق گرفتن مشاوره، اطلاعات و درمان در جهت رفع مشکل اقدام 

(AcharjeeMullick, 2021اين فرآيند به عنوان رفتاری برنامه .) ريزی شده و متمرکز بر
 (.Hil et al., 2021فردی و اجتماعی با يک متخصص است )شامل تعامل بین، مشکل

کنند که طلبی تحصیلی را بر اساس انگیزه به سه نوع تقسیم میمحققان معمولاً کمک
 هنگام. بیاجتنا طلبیکمک وطلبی ابزاری/تطبیقی بی اجرايی، کمکطلکمک ز:عبارتند ا

حل ه راهدنبال دستیابی به جويان اجرايی بدر يادگیری، کمک تحصیلی مشکلات با مواجهه
و انجام سريع و فوری مسئله بدون درک و فهم آن هستند يا از ديگران برای حل مسئله کمک 

دارند وابستگی را به جای استقلال انتخاب کنند در حالی ها دوست عبارتی آنخواهند بهمی
ه جای تری است فرد تمايل دارد بيافتهطلبی ابزاری که راهبرد يادگیری سازشکه در کمک

. (0733فطین و همکاران، شود )دريافت پاسخ، فرآيند حل مسئله را درک کند و بر آن مسلط 
د و اطلاع از منابع انسانی و غیرانسانی باشال و کسب ؤتواند شامل پرسیدن سطلبی میکمک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. academic help seeking 
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(. Shi et al., 2021کند تا توانايی يادگیری خود را بهبود بخشد )به يادگیرنده کمک می
ده برای طلبی هستند در اين الگو يادگیرنطلبی اجتنابی الگوهای رفتاری منفی کمککمک

 عنوانهای خود بهسیکه در نگاه همکلا ترسدشود، چون مینمی قدمکمک گرفتن پیش

طلبی ممکن است به اين اين عدم تمايل در کمک .کفايت شناخته شودفردی نالايق و بی
های ناتوانی در مديريت پريشانی دلايل باشد: ادراک و نگرش ناکارآمد در مورد آن،

نفس و هـنجارهای فرهنگی، ناتوانی به شیوه مناسب و کارآمد، تهديد عزت شناختیروان
اينکه  و يا ادراک درک و يا پذيرش نیاز به کمک، ناتوانی برای اقدام متناسب با نیازبرای 

 (.Eisenberg et al., 2007، به نقل از 0733تقوايی نیا،) طلبی سودمند نیستکمک
 ,.Alyuz et al) رفتاری قابل بررسی است و یعاطف شناختی، طلبی از سه ديدگاهکمک

یزه گذاری و انگتا چه حد سرمايه رد به اينکه يادگیرنده( ديدگاه شناختی اشاره دا2017
عاطفی يادگیرنده به  یهاطلبی دارد. ديدگاه عاطفی به پاسخذاتی در فرآيند کمک

ها اشاره دارد. ديدگاه رفتاری به توجه، های حل مسئله و افراد درگیر در آن فعالیتفعالیت
(. Shi et al., 2021اشاره دارد )مشارکت و تلاش يادگیرنده در حل مشکلات تحصیلی 

 کمک به شود زيرا افراد زمانی کهطلبی منجر به مشارکت تحصیلی میجنبه رفتاری کمک

 حل در که کنندکسب می را هايیمهارت و و دانش کنندمی نیازمندند، تقاضای کمک

 کند و منجر به مشارکت فعال در يادگیری ومی کمک آنها به مسئله مشکلات يادگیری
 .(Karabenick, 2011شود )می بهبود عملکرد تحصیلی

حولی های تدهد که بین خودارزشیابی مرکزی و سرمايهبررسی ادبیات پژوهش نشان می
ج پژوهش به عنوان مثال: نتاي طلبی تحصیلی با مشارکت تحصیلی رابطه وجود دارد.و کمک
Scales ،های تحولی بالاتر در فعالیتهای ( نشان داد افراد با سرمايه2006) و همکاران

های افتهي کنند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند.اجتماعی و تحصیلی بیشتری شرکت می
( 2016همکاران )و  Rodriguez Fernandez( و 2016همکاران )و دياز پژوهش راموس 

ا منابع بیرونی بهای دهند حمايت خانواده، همسالان و ديگر افراد مهم به مثابه سرمايهنشان می
همچون خودپنداره( بر درگیری و مشارکت تحصیلی تأثیر گذارند و ) یفردهای و ويژگی

 مستقیم و معناداری بر مشارکت تحصیلی دارند.های تحولی بیرونی و درونی اثر غیرسرمايه
های تحولی دهد بین سرمايه( نشان می2014) Allen and Selleyپژوهش پاشاک، هاگن، 

( 0731)ان همکارت دانشجويان، همبستگی مثبت وجود دارد. نتايج پژوهش گلستانه و و نمرا
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های تحولی و پیشرفت تحصیلی حمايت ( از رابطه معنادار سرمايه0737موسوی ) و و شريف
های تحولی و درگیری (، بین سرمايه0733)همکاران های رضائی و کند. براساس يافتهمی

( نیز در پژوهش 2020همکاران )و  Seif ه عّلی وجود دارد.آموزان، رابطتحصیلی دانش
طلبی تحصیلی به طور غیرمستقیم در کمک خود به اين نتیجه رسیدند که ابعاد مشارکت

هاشمی  (؛2013) Hoyne and Keithهای آموزان مؤثر است. نتايج پژوهشدانش
( بیانگر اين بود که 0733اسدزاده )( و جوادی و 0730) ينالیز(؛ آرافر و 0731آباد )نصرت

طلبی طلبی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و کمکبین کمک
( و 2015)همکاران و  Schenke یهادهد. پژوهشمشارکت تحصیلی را افزايش می

طلبی میزان انگیزش و عملکرد تحصیلی ( نیز نشان داد که کمک2013وهمکاران )کارنیرو 
و  کنند، احساس کارايیطلبی استفاده میدهد. يادگیرندگانی که از کمکيش میرا افزا

خواهی های تحصیلی داشته و اجتناب کمتری در کمکانگیزه بیشتری برای انجام فعالیت
قدرت  ( در رابطه با2014) Holtهای شود. يافتهدارند که موجب پیشرفت تحصیلی آنها می

دهد که اگر فراگیران در می مشارکت تحصیلی نشانطلبی تحصیلی در بینی کمکپیش
 مواجهه با مشکل درسی، بر اهمیت دريافت کمک از منابع انسانی و غیر انسانی آگاه باشند

 Papanthymon and Darraپژوهش  ینهمچن آيند.درصدد حل مسئله برمی )فراشناخت(
 اضطراب افزايش ورا  خودتنظیمی ارزيابی يادگیری( نشان داده است که خود2018)

پذيری مهارت و مسئولیت به کارگیری برای را دهد و دانش آموزانمی کاهش را ارزيابی
( نشان داد خودارزيابی موجب تغییر عملکرد 2016) Priceکند. می آماده يادگیری

 شود.تحصیلی می
 يادگیرندگان تحصیلی زندگی در آمیزموفقیت و اثربخش عوامل از تحصیلی مشارکت

تعلیم و  اندرکاراندست برای آن بر تأثیرگذار عوامل با آشنايی رو،ازاين شود.سوب میمح
 گذشته، هایپژوهش در است. اهمیت حائز آموزشی نهادهای ها وخانواده از اعم تربیت

 برطرف راستای در ،لذا .است نگرفته تحصیلی صورت مشارکت روی چندانی بررسی

 ساختاری مدل ارائه حاضر هدف پژوهش شده، انجام مطالعات میان موجود خلاء کردن

 با های تحولی و خودارزشیابی مرکزی،سرمايه براساس دانشجويان تحصیلی مشارکت

 بود. (0شکل ) در ارائه شده مفهومی مدل با مطابق تحصیلی، طلبیکمک نقش میانجیگری
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 مدل مفهومی پژوهش .0شکل 

 

 روش

 بین روابط آن در که ساختاری معادلات نوع مدل از همبستگی توصیفی حاضر پژوهش

جامعه آماری اين پژوهش  .گرفت بررسی قرار مورد مفهومی بود مدل يک قالب در متغیرها
بوعلی در دانشگاه  0010-0011شامل کلیه دانشجويان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

 ها،یآزمودن اُفت احتمال گرفتن نظر در نفر )با 011 حجم با یانمونه .باشدمی سینا همدان

 ایتصادفی خوشه بردارینمونه روش از استفاده با( پرت هایداده و های مخدوشپرسشنامه

دانشکده به طور تصادفی انتخاب  1دانشکده  8اين صورت که ابتدا از بین  به .شد انتخاب
کلاس از میان کلاس ترم چهار، شش  7ی انتخاب شده هادانشکدهشده سپس از هرکدام از 

نفر( به طور تصادفی انتخاب شدند.  21کلاس و به طور متوسط هرکلاس  0هر کدام هشت )و 
 783 تعداد پرت، یهاداده حذف همچنین مخدوش، و ناقص یهاپرسشنامهحذف  از پس

 و دانشجويان آگاهانه رضايت به تحقیق، ورود معیار .تحلیل شدند باقیمانده، پرسشنامه
 ننمودن تکمیل و آنها تمايل نیز عدم خروج معیار و بود هاپرسشنامه نمودن پر به تمايل

 اطمینان اين و شد محرمانگی رعايت اصل نیز اخلاقی لحاظ از بود. پژوهش یهاپرسشنامه

 ماند. خواهد محرمانه آنها هويتی اطلاعات که شد داده دانشجويان به

 های زير استفاده شد:ها در اين پژوهش از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع



 0010بهار  | 36شماره  | 01دوره  |شناسی تربیتی روان  |03

 

نامه خودارزشیابی مرکزی: اين مقیاس توسط جاج، ارز، بونو و تورستون در پرسش -0
گويه تشکیل شده است و عزت نفس، خودکارآمدی،  02ساخته شده است که از  2117سال 

 شودمی خواسته دهندگانپاسخ پرسشنامه ازدر اين  سنجد.رنجوی را میمنبع کنترل و روان
 مشخص کنند. گزينهً  ایدرجه 1 تا عقايد خودشان درباره هرگويه را بر روی يک مقیاس

 گذاری نمره 0،2،7،0،1 یهاموافقم نمره کاملاً موافقم و نظری ندارم،مخالفم، مخالفم،  کاملاً
جاج  شوندگذاری میس نمرهبصورت معکو 02و  01، 8، 1، 0، 2گويه های شماره د شومی

و روايی همگرای  80/1و همکاران پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 .گزارش کردند 10/1آن را 
 تحصیلی خواهیسنجش کمک یبرا :تحصیلی خواهینامه کمکرسشپ -2
اين  در شد. استفاده( 0781سرمد ) و پور خواهی تحصیلی قدمکمک از مقیاس آموزاندانش

ی خواهخواهی شامل دو مقوله پذيرش واجتناب از کمکپژوهش، پرسشنامه رفتار کمک
 است. اين ( ساخته شده0733پور ) توسط قدم وپنتريج نظريات ريان براساس است که
جتناب از گويه ا 3و  خواهیپذيرش کمک گويه مربوط به 3ه دارد؛ ک يهگو 00 پرسشنامه

موافقم  کاملاً ،لیکرت یاها مقیاس پنچ درجهگذاری گويه برای نمره .خواهی استکمک
 1/30س با روش آلفای کرونباخ مقیا است. پايايی کل استفاده شده( 0مخالفم ) تاکاملا (1)

ی خواه اجتناب از کمک و 11/1ی خواه کمک پايايی برای پذيريشاست  آمده دست به
 شده است. محاسبه 13/1

 درسهم خانواده،) یتحول هایسرمايه گیریاندازه برای: تحولی هایسرمايه نامهپرسش -7
 استفاده Minnesota (2005) تحقیقاتی موسسه تحولی هایيهسرما مقیاس از سايرين( و

 تحولی هایسرمايه مادّه 71 و تحولی بیرونی هایسرمايه مادّه 27) مادّه 18 شامل ابزار اين. شد
)همیشه(  0 تا )هرگز( 0 از لیکرت ایچهار درجه طیف روی آن یهامادّه و است درونی(

 هایسرمايه پرسشنامه سازه روايی منظور به Sharif Mosavi (2014)شود. می گذارینمره
 هایمؤلفه لتحلی روش به نمونه گروه یهاداده از استفاده با را اکتشافی عامل تحولی، تحلیل

 گويه 27 که داد نشان گويه سه حذف با و داد انجام بیرونی بعد گويه 21 بر روی اصلی
 7) سايرين و گويه( 1) مدرسه گويه، (01) خانواده اصلی عامل سه به قابل تقلیل باقیمانده

 80/1،33/1،87/1 ترتیب به را هایاسمق خرده اين برای پايايی ضريب همچنین .هستند گويه(
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مدرسه ، 30/1خانواده  برای حاضر پژوهش در کرونباخ آلفای ضريب گزارش کرد. مقدار
 (.Sharif Mosavi, 2014آمد )به دست  81/1 يرينساو برای  88/1

 پرسشنامه از مشارکت تحصیلی سنجش نامه مشارکت تحصیلی: برایپرسش -0

Shuffle ( استفاده گرديد2002و همکاران ). دارای و است گويه 03 شامل پرسشنامه اين 

 براساس که باشدمی گويه( 1جذب ) گويه( و 1)خود  وقف (،يهگو 6) نیرومندی بعد 7

 کلی نمره دامنه .شوندیم ( درجه بندی1همیشه ) ( تا0هرگز ) از لیکرت یادرجه 1طیف 

 مشارکت کلی پرسشنامه پايايی (2002) و همکاران Shuffle. است 81 تا 03 بین مقیاس

 و همسانی درونی اندآورده دست به 37/1کرونباخ  آلفای ضريب از استفاده تحصیلی با

و  38/1و  37/1برابر  به ترتیب خود وقف و نیرومندی جذب، بعد برای را پرسشنامه ابعاد
 .اندکرده گزارش 30/1

 هایافته
مرد( شرکت کردند. میانگین و انحراف معیار  011زن و  270نفر ) 783در پژوهش حاضر 

 همبستگی از هاداده تحلیل برای. بود سال 70/23 ± 31/3 زنان و 02/71 ± 32/8سن مردان 
های معادلات فرضات ساختاری استفاده شد. قبل از اجرای تحلیل پیشمعادل تحلیل و پیرسون

ساختاری شامل نرمال بودن توزيع، استقلال خطاها و همخطی چندگانه بررسی شد. برای 
تفاده شد که ت اسفرض طبیعی بودن متغیرهای پژوهش از کجی و کشیدگی توزيع نمراپیش

(. برای -0+ و 0نشان داد توزيع نمرات همه متغیرها نرمال است )دامنه توزيع بین  نتايج آن
واتسون استفاده شد که نتايج نشان از عدم  -بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربین

قابل قبول است(. برای  1/2تا  1/0، دامنه بین =31/0D.Wهمبستگی بین خطاها داشت )
تحمل ( و VIF) يانسواربین از عامل تورم بررسی همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش

(Tolerance ( استفاده شد که نتايج نشان داد عدم همخطی بین متغیرها برقرار است )دامنه
VIF  فرض ديگر برقراری رابطه خطی بین پیش بدست آمد(. 0/1و تحمل بالاتر از  1کمتر از

 بسته است که با همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت که نتايجمتغیرهای مستقل و وا
 گزارش شده است. 0آن همراه با میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول 
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 میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش .0جدول 

 2 7 1 6 1 انحراف معیار میانگین متغیر
     - 74/7 46/71 . خودارزشیابی1

    - 14/0** 77/17 67/112 های تحولی. سرمايه6
   - 70/0** 17/0** 64/1 22/61 پذيرش-طلبی. کمك1
  - -61/0** **-12/0 -11/0** 77/2 07/62 اجتناب-طلبی. کمك7
 - -77/0** 76/0** 71/0** 12/0** 77/11 64/22 . مشارکت تحصیلی2

11/1 *P<، 10/1 **P< 

 10/1و  =r 73/1طلبی )بعد پذيرش کمک خودارزشیابی با دهد،مینشان  0 جدول نتايج
P<( و مشارکت تحصیلی )71/1 r=  10/1و P< رابطه مثبت و معنادار و با بعد اجتنابی )

بعد  تحولی باهای رابطه منفی و معناداری دارد. سرمايه (>P 10/1و  =r -77/1) یطلبکمک
( رابطه >P 10/1و  =r 00/1( و مشارکت تحصیلی )>P 10/1و  =r 01/1طلبی )پذيرش کمک

رابطه منفی و معناداری  (>P 10/1و  =r -71/1) یطلبمثبت و معنادار و با بعد اجتنابی کمک
( رابطه مثبت و >P 10/1و  =02/1rطلبی و مشارکت تحصیلی )بعد پذيرش کمک دارد. بین

( رابطه >P 10/1و  =r -00/1)طلبی و مشارکت تحصیلی بعد اجتنابی کمک معنادار و بین
برای آزمون روابط بین متغیرهای پژوهش به بررسی برازش مدل  منفی و معناداری وجود دارد.

پرداخته شد، بر همین اساس به منظور ارزيابی الگوی پیشنهادی، الگوی مدل معادلات 
ن از مکنو مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله اول برای بررسی روابط متغیرهای 0ساختاری

 برازش کلی مدل و در ادامه ضرايب مربوط به روابط ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Structural Equation Model 
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عاد گری ابتحولی با مشارکت تحصیلی با میانجی های. روابط بین خودارزشیابی و سرمايه2شکل 

 طلبی تحصیلی در حالت استانداردکمك
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عاد گری ابتحولی با مشارکت تحصیلی با میانجی های. روابط بین خودارزشیابی و سرمايه3شکل 

 طلبی تحصیلی در حالت معناداریکمك

 

گرفت. شاخصهای  قرار مدنظر برازش شاخص مدل، کلی برازش تعیین جهت ابتدا
مقادير کوچکتر از  df2X/ارائه شده است. برای شاخص برازندگی  2برازش مدل در جدول 

ای باشد. برمناسب و هرچقدر به صفر نزديکتر باشد حاکی از برازش خوب الگو می 7
و بالاتر به عنوان برازش نیکويی  31/1مقدار نزديک به  IFI، CFI، TLI و GFI شاخص

باشد. در ارتباط با شاخص دهنده خوب بودن مدل میشود که نشانقابل قبول تلقی می
RMSEA يا  18/1يا کمتر نشان دهنده برازش خوب الگو و مقدار  11/1نزديک به  مقادير

نشان از الزام رد کردن الگو  01/1کمتر بیانگر خطای منطقی تقريب است؛ مقدار بالاتر از 
نشان از برازش مناسب  2های برازش ارائه شده در جدول (. شاخص0731باشد )هومن، می

 مدل دارد.
  



 10 |یعقوبی و همکاران | ... خودارزشیابی اساس بر تحصیلی مشارکت مدل تدوین

 زندگی برای الگوی تدوين شدههای برا. شاخص2جدول 

RMSEA CFI IFI GFI / df2X df 2X برازندگی الگو شاخصهای 

 بعد از اصلاح 83/511 218 00/2 90/1 93/1 90/1 110/1

بررسی  ساختاری معادله مدل در مختلف مسیرهای تمامی به مربوط اثرات کلیه ادامه در
 شده است. ارائه 7شد که نتايج آن در جدول 

ا تحولی، ب هایضرايب مدل تبیین مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی و سرمايه .3جدول 

 طلبی تحصیلیگری ابعاد کمكمیانجی

 tآماره  ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم

 17/7 12/0 اثر خودارزشیابی بر بعد پذیرش

 -71/2 -67/0 اثر خودارزشیابی بر بعد اجتناب

 14/4 11/0 تحولی بر بعد پذیرش هایاثر سرمایه

 -74/2 -11/0 تحولی بر بعد اجتناب هایاثر سرمایه

 47/1 16/0 اثر خودارزشیابی بر مشارکت تحصیلی

 11/2 62/0 تحولی بر مشارکت تحصیلی هایاثر سرمایه

 61/7 17/0 اثر بعد پذیرش بر مشارکت تحصیلی

 -77/4 -12/0 اثر بعد اجتناب بر مشارکت تحصیلی

18/2t>،  31/0و  10/1در سطحt>،  معنادار است 11/1در سطح. 

حاصل از روابط متغیرها از طريق ضرايب رگرسیونی در مدل  یهاتجزيه و تحلیل داده
 >p ,10/1دهد که که اثر مستقیم خودرازشیابی )نشان می 7معادلات ساختاری در جدول 

71/1β = تحولی های( و سرمايه (10/1,p< 77/1 β = .بر بعد پذيرش مثبت و معناداراست )
 -p< 70/1,10/1) تحولی های( و سرمايه = p< 28/1-β ,10/1اثر مستقیم خودرازشیابی )

β =( بر بعد اجتناب منفی و معناداراست. اثر مستقیم خودارزشیابی )11/1,p> 02/1 β = بر )
( بر = p< 21/1 β,10/1تحولی )های مشارکت تحصیلی معنادار نبود ولی اثر مستقیم سرمايه

 ,10/1) اثر بعد پذيرش مشارکت تحصیلی مثبت و معنادار بود. همچنین نتايج نشان داد که

p< 73/1β = ( بر مشارکت مثبت و معنادار و اثر بعد اجتناب )10/1,p< 71/1- β = بر )
 مشارکت تحصیلی منفی و معنادار بود.
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طلبی تحصیلی در ارتباط بین کمک ای ابعادهمچنین برای بررسی نقش واسطه
تحولی با مشارکت تحصیلی از آزمون سوبل استفاده شد که  هایخودارزشیابی و سرمايه

 گزارش شده است. 0نتايج آن در جدول 

طلبی تحصیلی در ارتباط بین خودارزشیابی و ای کمك. نتايج حاصل از بررسی نقش واسطه0جدول 

 تحولی با مشارکت تحصیلی از طريق آزمون سوبل هایسرمايه

 Sobel’s test (z) P متغیر میانجی متغیر ملاک متغیر پیش بین

 001/0 77/1 بعد پذيرش مشارکت تحصیلی خودارزشیابی

 001/0 16/7 بعد اجتناب مشارکت تحصیلی خودارزشیابی

 001/0 74/1 بعد پذيرش مشارکت تحصیلی تحولی هایسرمایه

 001/0 12/1 بعد اجتناب مشارکت تحصیلی تحولی هایسرمایه

طلبی که بعد پذيرش کمک دهدینشان م 0نتايج حاصل از آزمون سوبل در جدول 
( =p< 02/0 Z ,10/1طلبی تحصیلی )( و بعد اجتنابی کمک=p< 03/7 Z ,10/1) یلیتحص

مچنین ه معناداری دارند.ای در ارتباط بین خودارزشیابی و مشارکت تحصیلی نقش واسطه
( و بعد اجتنابی =p< 03/7 Z ,10/1) یلیتحصطلبی که بعد پذيرش کمک دهدینشان م
تحولی و مشارکت  های( در ارتباط بین سرمايه=p< 01/7 Z ,10/1طلبی تحصیلی )کمک

یلی نقش طلبی تحصبر اساس نتايج ابعاد کمکای معناداری دارند. تحصیلی نیز نقش واسطه
 تحولی با مشارکت تحصیلیهای ای معناداری در رابطه بین خودارزشیابی و سرمايههواسط

 داشته است.

 بحث و نتیجه گیری
های تحولی با اين پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و سرمايه

دهد یم طلبی تحصیلی انجام شد. نتايج نشانمشارکت تحصیلی و نقش میانجی کمک
عد طلبی و مشارکت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و با بخودارزشیابی با بعد پذيرش کمک

تحولی با بعد پذيرش  هایطلبی رابطه منفی و معناداری دارد. سرمايهاجتنابی کمک
رابطه  طلبیرابطه مثبت و معنادار و با بعد اجتنابی کمک و مشارکت تحصیلی طلبیکمک

و  Seifبا نتايج پژوهش  اين يافته شود.يید میأراين فرضیه اصلی تبناب؛ منفی و معناداری دارد
(؛ آرافر و 0731آباد )هاشمی نصرت (؛2013) Hoyne and Keith( 2020همکاران )
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 طلبی( مبنی بر ارتباط کمک2015) Schenke و (0733اسدزاده )جوادی و  ؛(0730) زينالی
 و مشارکت تحصیلی است.

دانشجويان  به مهمترين راهبردهای تنظیم منابع، عنوان يکی ازطلبی تحصیلی به کمک
کند تا امکانات موجود درکلاس و محیط اطراف را تنظیم و مديريت نمايند وبا می کمک

 داشتن تعامل بهتر با آنها، مشارکت تحصیلی بیشتری داشته باشند. اثر مستقیم خودارزشیابی
که  استطلبی مثبت و معنادارن بر پذيرش کمکبر مشارکت تحصیلی معنادار نبود اما اثر آ

( 0730وخواک ) نقش ( و2010) McDonald(؛ 0738همسو با پژوهش زارع و همکاران )
فرآيند يادگیری خود را  شجوياندانشود میخودارزيابی موجب  انديشمندان، نظريه طبق

ايج نت .بگیرند يادن آ هدايت و کنترل طراحی، برای هايی رافعال نموده، تغییر دهند و مهارت
 طلبی تحت تأثیرکه رفتارکمک دهد( نشان می2013و همکاران ) پاراکاچتپژوهش 

 تهای خود اسدر مورد شايستگی و قابلیتدانشجويان های اساسی که ارزيابیهای مهارت
 درگیرکردن .آورندروی می طلبیکمک بیشتری به احتمال بهخودارزشیابی  زيرا با افزايش

 فرد به را وا بعدی، گام برداشتن برای گیریتصمیم و خود ارزشیابی درفرآيند يادگیرنده
کت و در نتیجه مشار تعامل شناختی، های خود تنظیمیاستراتژی برای استفاده از آگاهی

 .کندمی تبديل تحصیلی
بعد  طلبی و مشارکت تحصیلی نیز رابطه مثبت و معنادار و بینبعد پذيرش کمک بین

طلبی و مشارکت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اين يافته همسو تنابی کمکاج
هاشمی  (؛2013) Hoyne and Keith (؛2020) و همکاران Seifی هاپژوهشبا 

و  Schenke(؛ 0731؛ محمديان و همکاران )(0730) (؛ آرافر و زينالی0731آباد )نصرت
( 0733) نقل از جوادی علمی و اسدزاده ( به2013وهمکاران ) یروکارن (؛2015) همکاران

تحصیلی  طلبی تحصیلی و مشارکتکه بین کمک ندبودنکته بیانگر اين همگی  ؛ کهاست
 کنند، انرژییم استفاده طلبیکمک از که يادگیرندگانیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

 باعلاقه و کمتر خواهیکمک از اجتناب و بیشتر کارايی احساس تکالیف، انجام برای بیشتر

 آنها روزافزون موفقیت و پیشرفت موجب که پردازندمی های تحصیلیفعالیت به بیشتر

 هایيتمحدود و هاااند، توانايیرسیده يا صوری انتزاعی مرحله به که شود. دانشجويانیمی

 تنهايی به دانندمی تحصیلی، با مشکلات مواجه هنگام در بنابراين شناسندمی را خود

 اين کنند.می کمک ديگران درخواست از کنند حل را تحصیلی و درسی مسائل توانندنمی
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 برای را مسائل همسالان برتر و معلمان ويژه به ديگران شودمی باعث کمک درخواست

اشتیاق، درگیری و  افزايش باعث خود ینوبه تواند بهیم امر اين که دهند توضیح آنها
 .شودمی تحصیلی مشارکت
 نه شوندمی روبرو مشکلی يا ابهام با خود درسی تکالیف انجام حین فراگیران در وقتی

هستند  واقف و بوده آگاه غیرانسانی و انسانی منابع از دريافت کمک اهمیت بر تنها
 و افراد ساير به مطلب بیشتر فهم و خود درسی بر ابهامات غلبه برای بلکه فراشناخت(،)

 هایمهارت ساير فقدان از تحصیلی هایاسترس از مهمی بخش آورند.می روی منابع

 ترينمهم يکی از طلبیکمک شود.می ناشی طلبیکمک مهارت زندگی بالاخص

 تا امکانات کندمی کمک آموزان دانش به که آيدمی شمار به منابع مديريت راهبردهای

 تحصیلی به طلبیکمک عبارتی به .کند اداره و تنظیم را اطراف کلاس و محیط در موجود

طلبی کمک رو اين از است. شده تعريف تحصیلی هایاسترس بر غلبه برای راهبردی عنوان
 و مسائل توانندمی آن از استفاده با آموزاندانش که است يادگیری راهبردهای از يکی

 و پرسش طريق از و داده تشخیص را خود تحصیلی هایاسترس و مشکلات يادگیری
رفع  برای که فراگیرانی نتیجه در .برآيند هاآن رفع جهت در از ديگران گرفتن کمک
 با و هستند بالا پیشرفت انگیزه دارای کنند،می استفاده طلبیکمک از تحصیلی هایاسترس

و درگیری و مشارکت بالايی را  پردازندمی تحصیلی هاییتفعال به بیشتری علاقه و انرژی
 دهند.نشان میدر امور تحصیل 

 های تحولی درونی و بیرونی اثر غیرمستقیم و معناداری بر مشارکت تحصیلی دارد.سرمايه
 Rodriguez(؛ 2016و همکاران ) ديازهای پژوهش راموس نتیجه تا حدودی با يافته ينا

Fernandez ( ؛ گلستانه و همکاران 0733(؛ رضايی ورمزيار و همکاران )2016و همکاران)
دهند حمايت خانواده، همسالان و ديگر ( که نشان می0737موسوی ) و و شريف( 0731)

به های فردی همچون خودپنداره به مثايژگیوهای بیرونی و منابع و افراد مهم به مثابه سرمايه
 گذارند، همخوان و همسو است. در تبیین اينهای درونی بر مشارکت تحصیلی تأثیرسرمايه

های مهمی است های بیرونی به منزله حمايت و نقشتوان گفت چون سرمايهيافته می
رشد سالم جوانان ايفا ها و سازمان جوانان در ارتقای ها، مدارس، اجتماعات، محلهخانواده

های های بیرونی، از سطحی از سرمايهکنند، در نتیجه افراد برخوردار از منابع و سرمايهمی
تحولی درونی همچون انگیزش پیشرفت، پیوند با مدرسه و دانشگاه، مطالعه غیردرسی و در 
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ی تحصیلی اهمند خواهند شد و سرانجام فعالیتنهايت تعهد به انجام تکالیف تحصیلی بهره
شوند و مشارکت خود را افزايش دانند و در آن درگیر میرا معنادار، ممکن و خواستنی می

 دهند.می
قیت در موفمانند )های تحولی، تجمعی هستند به اين صورت که پیامدهای مثبت سرمايه

مدرسه، سلامت اجتماعی و هیجانی، مشارکت، مراقبت و نداشتن رفتارهای پرخطر مثل 
ياد های تحولی زاجتماعی( با افزايش تعداد سرمايهمصرف مواد، خشونت و رفتارهای ضدسوء
همچون حمايت خانواده، روابط مثبت ) یرونیبتحولی شوند. براين اساس هرچه سرمايه هایمی

، مشارکت والدين در تحصیل، جو صمیمی مدرسه يا دانشگاه، ارزش جوانان از خانوادگی
یشتر باشد. ب (سوی جامعه، الگوهای نقش بزرگسالان، تأثیرات مثبت همسالان، انتظارات زيادو...

، ها خود موجب اشتیاقشود و اينهای جوانان بیشتر میهای تحولی درونی و توانمندیسرمايه
نی شود. به سخیمبرای درگیر شدن در وظايف و امور تحصیلی در جوانان  تعهد و انرژی لازم

اس ها به نوبه خود باعث احسيهسرماديگر، هرچه فرد از حمايت بیشتری برخوردار باشد، اين 
اطمینان، هدفمندی، اشتیاق، متعهد شدن، انجام تلاش لازم برای موفقیت در کارها و وظايف 

 شوند.گیری و مشارکت تحصیلی میو در نهايت در برانگیزچالش
 مثبت ضروری هایکیفیت و تجارب يا رشد هایدرونی ويتامین تحولی هایسرمايه

و  هامهارت ها،ارزش شامل بعد اين هستند. لذا سالم اجتماعی و روانی رشد برای
 اجتماعی هایحمايت از که دانشجويانی .است جوانان در شدهدرونی هایشايستگی

 که دهندمی نشان را های يادگیرییتفعال در درگیری نگهدارنده رفتارهای برخوردارند،

 به که کنندمی بازنمايی تحولی را هایسرمايه همان يعنی؛ است همراه مثبت هیجانات با

 محیطی هایيتحماعلاوه،  به .کندمی درگیر تحصیلی امور در را دانشجويان نسبی طور

 دانشجويان مشارکت تحصیلی منابع عنوان به مهم افراد دوستان، والدين، هایيتحما مانند

 همسالان با تعامل مثبت که جوانانی کند.می عمل آموزشی هاییطمح در هامهارت رشد و

 شوند.یمدرگیر  تحصیلی هاییتفعال در بیشتر رفتاری و عاطفی لحاظ از دارند،
 متغیر يک عنوانبه تحصیلی طلبیکمک که داد نشان پژوهش اين هایيافته مجموع، در

 مشارکت و خودارزشیابی مرکزی های تحولی،سرمايه بین یرابطه میانجی توانست

 موجب دانشجويان های تحولی درونی و بیرونیسرمايه کند. رشد بینیپیش را تحصیلی

 ديگر، خودارزشیابی مرکزی سوی از .شودمی آنان اضطراب و منفی هایهیجان کاهش



 0010بهار  | 36شماره  | 01دوره  |شناسی تربیتی روان  |13

 

 ارتقاء و هایزمینه و کند ايفاء تحصیلی طلبیکمک افزايش در مهمی نقش تواندمی

های تحولی و دهد. سرمايه افزايش را دانشجويان در تحصیلی مشارکت به دستیابی
 با مواجهه در فردی سازیقابلیت و هاتوانمندی افزايش طريق از خودارزشیابی مرکزی

 بر که يادگیرندگانی و شودمی تحصیلی طلبیکمک موجب بر مشکلات غلبه و هاچالش

 و مشارکت تحصیلی اشتیاق و درونی انگیزش حس کنند،غلبه می خود تحصیلی مشکلات

 آيد.می وجود به آنان در
 دانشگاه بوعلی سینا شهر دانشجويان تنها پژوهش اين آماری جامعه که است ذکر شايان

 نشده توجهی دانشجويان قومیتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل به و همدان بودند

 در شودمی پیشنهاد لذا وجود دارد، ايران شهرهای بین در بسیاری تفاوتهای آنجا که از و

 چارچوب اينکه به توجه با و بگیرد قرار نظرمد نیز اين چنینی متغیرهای پژوهشهای آينده

 اين در گسترش با است، مشترک ديدگاه نوعی ايجاد پتانسیل دارای های تحولیسرمايه

 روانشناسی و اجتماعی علوم تحولی، روانشناسی در رشته ایچند تواند تحقیقاتمی زمینه

 نتايج تفسیر در آتی هایپژوهش تا شودمی پیشنهاد همچنین .گیرد قرار مورد مطالعه تربیتی

 هامدل آتی مطالعات در شودمی پیشنهاد .شود استفاده آزمايشی تحقیقات از معلولیوعلت

 رفتار در دختر و پسر دانشجويان مقايسه امکان تا ارائه شود جنسیت تفکیک اساس بر

 و ازخودارزشیابی استفاده برای لازم هایفعالیت به گاهین .شود فراهم طلبی تحصیلیکمک
و آموزش آن در  گسترش برای همگانی عزمی نیازمندطلبی های تحولی و کمکسرمايه

و  نظران احبصبه  آموزش دارند قابلیت اين سه متغیر اينکه به اتوجهسیستم آموزش است. ب
 و نامدرس آموزشی هایکارگاه گردد که با برگزاریمی پیشنهاد مسئولان آموزشی

آن  رتقایا برای جامعی پروتکل و برنامه آموزشی آشنا کنند،ا ههساز اين رابا يادگیرندگان
 که هايیپژوهش در عمده محدوديتهای از يکی .نمايند تهیه تجربی هایپژوهش قالبدر 

 دقت و صداقت میزان آيد،یم طريق خود گزارشی بدست از نیاز مورد اطلاعات

برای  حاضر پژوهش که از آنجايی .باشدمی پژوهش سوألات به پاسخگويی در پاسخگويان
 با بايد گیری نتیجه لذا شده انجام ساختاری معادلات از استفاده با پیشنهادی مدل ارزيابی

 بود. استفاده هاداده آوریجمع ابزار تنها پرسشنامه از استفاده همچنین، انجام شود. احتیاط

 استنباط و استخراج به تواندمی واقعی هایموقعیت و محیط مشاهده در حتی و مصاحبه از

 .کند کمک جامع نتايج
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 تعارض منافع
 و است دنبال نداشته به را منافعی تعارض گونه هیچ نويسندگان برای پژوهش اين انجام
 .است شده گزارش سوگیری بدون و شفاف کاملاً آن نتايج

 سپاسگزاری
 در پايان از تمامی شرکت کنندگان در اين پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داريم.

 منابع
 صیلیتحورزیتعلل طلبی وراهبردهای فراشناختی برکمكآموزش  (. تأثیر1174) علی. نیا،تقوائی

 .177-617 (،11)2 ،راهبردهای شناختی در يادگیریدوفصلنامه . دانشجويان مشروطی
 تحصیلی اشتیاق ساختاری روابط يابی (. مدل1177) حسن. علمی، لیلا و اسدزاده، جوادی

 با اجتماعی ايتحم آفرين، تحول تحصیلی، تدريس طلبی کمك اساس بر دانشجويان

 .166-101، 14، اجتماعی روانشناسی یهاپژوهشتحصیلی.  سرزندگی نقش میانجیگری
علی و اسدزاده،  دلاور، قوام، صغری، مرادعلی، سعدی پور، اسماعیل، ابراهیمی ورمزيار، رضائی

های تحولی درونی و سرمايه لگوی ساختارِی نقشِ میانجیِ سرمايه(. ا1174) حسن.
. آموزانهای تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانششناختی در پیوند بین سرمايهروان

 .14-7(، 1)4، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی فصلنامه
(. مدل يابی اثربخشی 1177) .هدیم معینی، سین وح داوودی، ،سنحیدری، ح ،ظمعا زارع،

با میانجیگری  دورۀ دوم متوسطه خودارزيابی بر پیشرفت درس رياضی دانش آموزان
 .46-21 (،11) ،مطالعات روان شناسی تربیتیخودتنظیمی. مجله 

 تاب آوری یاواسطهنقش  تحصیلی: درگیری و تحولی هایيهسرما .(1171) فاطمه. شريف موسوی،

 تهران. دانشگاه تربیتی، علوم و دانشکده روانشناسی ارشد، کارشناسی پايان نامه تحصیلی،
(. 1177) معالی الحسینی، خديجه.لاصغرنژاد، علی اصغر و ابوا ،سیمینفطین، شهاب، حسینیان، 

 یبر فرسودگ یشناخت روان هيو سرما یمدل نقش مهارت حل مسئله اجتماع یابيارز
ناسی ی. فصلنامه روانشلیتحص یو کمکطلب یلیتحص وجدان یگریانجیبا م یلیتحص

 .22-11(، 12)22تربیتی دانشگاه علامه طباطبايی، 
 و تحولی هایيهسرما رابطه (.1172) لیلا و دهقانی، يوسف. سید موسی، سلیمانی، گلستانه،

 وانر آوردهای دست مجلهشناختی.  روان سرمايه میانجی نقش با: تحصیلی پیشرفت
 .120-164(، 1)67، شناسی( روان و تربیتی )علوم شناختی
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 گیری هدفارزشیابی مرکزی وجهتبینی خودبررسی پیش(. 1171. )زهرا خواک، و زهرا نقش،

 .121-112، های کاربردی روانشناختیپژوهشنامه فصل درعملکرد تحصیلی.
 (. نقش1177) عالیپور، کبری و علوی، زينب. ،حسنعلی، خلیلی گشنیگان، زهرا ويس کرمی،

 روانی اساس جو بر دانش آموزان تحصیلی بهزيستی پیشبینی در تحصیلی اشتیاق میانجی

(، 16)4، يادگیری در شناختی راهبردهای دوفصلنامهدانش آموزان.  درس کلاس اجتماعی
127-177. 

 دانش آموزان هاییمرخن تعیین (.1172) رامین. کلیبر، پیری، موسی و حبیبی ،کويستان محمديان،

اجتماعی  پیشرفت اهداف و کلاسی محیط ادراکات خواهی، کمك یهامؤلفه اساس بر
(، 70)16، تربیتی روانشاسی شخص. فصلنامه بر مبتنی تحلیل :تحصیلی فرسودگی ازلحاظ

74-24. 
 (. اثربخشی1172) ناصر. واحدی، شهرام و بیرامی، ،منصور بیرامی، تورج، آباد، نصرت هاشمی

 و عملکرد تحصیلی، استرس یهانشانه بهبود در خواهی کمك راهبردهای آموزش
 دوفصلنامه آموزان. دانش در اسنادی سبکهای گری تعديل تحصیلی با انگیزش

 .127-117(، 2)7، يادگیری در شناختی راهبردهای
 با اصلاحات(.( لیزرل افزارنرم کاربرد با ساختاری معادلات يابیمدل(. 1172) حیدرعلی. هومن،

 سمت. تهران:
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