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 Purpose: The aim of this study was to investigate the causal pattern 

of academic help-seeking behaviors on psychological capital 

mediated by Self-Actualization of 10th grade male high school 

students in Tehran. 

Materials and Methods: The research method is applied in terms 

of purpose, quantitative approach, cross-sectional in terms of data 

collection time and correlational in terms of research method. 

Findgins: The statistical population of this study consisted of all 

tenth grade male students in the second year of high school in 

Tehran in the academic year 2019-2020, from which 510 people 

were selected by multi-stage cluster random sampling. In this study, 

the tools of academic help-seeking behavior (Ryan and Pantridge, 

1997), Self-Actualization (Jones and Crandall, 1968) and 

psychological capital questionnaire (Lutans, 2011) were used, all of 

which had acceptable validity and reliability. Structural equation 

modeling was used to answer the research hypotheses. Findings 

showed that the model has a good fit. 

Conclusion: The results showed that academic help-seeking 

behaviors have an effect on psychological capital in students. Self-

actualization affects students' psychological capital. Academic help-

seeking behaviors also affect psychological capital through the 

mediation of self-fulfillment in students. It can be said that 

increasing psychological capital and Self-Actualization can improve 

students' academic help. 
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بر  یلیتحص یکمک طلب یرفتارها یعلّ یالگو نییتب

 ییخودشکوفا یگریانجیبا م یروان شناخت هیسرما

دهم دوره دوم متوسطه شهر  هیدانش آموزان پسر پا

 تهران

 ،1یقدر دیوح
اه  دانشگ قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 ،*2درتاج برزیفر

هران، ت ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیترب یگروه روانشناس استاد،
 . مسئول( سندهی)نو رانیا

 ،3یباقر برزیفر
اه دانشگ قات،یواحد علوم و تحق ،ینیبال یگروه روانشناس ار،یدانش

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 4ینصراله تایب

دانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
 .رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 چکیده

 یکمک طلب یرفتارها یعلّ یپژوهش با هدف، الگو نی: اهدف
دانش  ییخودشکوفا یگریانجیبا م یروان شناخت هیبر سرما یلیتحص

 دهم دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شد. هیآموزان پسر پا
از نظر  ،یروش پژوهش از نظر هدف، کاربردو روش ها:  مواد

و  از  یطعداده ها از نوع مق یو از نظر زمان گردآور ،یکمّ  کردیرو
 .است ینظر روش پژوهش همبستگ

 هیدانش آموزان پسر پا هیپژوهش را کل نیا یجامعه آماریافته ها: 
 1398-1399 یلیدهم دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحص

 یرینفر با روش نمونه گ 510آنها، تعداد  انیدادند، که از م لیتشک
پژوهش از  نیدر ا .انتخاب شدند یچند  مرحله ا یخوشه ا یتصادف

(، 1997 ج،یو پنتر انی)ر یلیتحص یرفتار کمک طلب یابزارها
روان  هی( و پرسشنامه سرما1968)جونز و کراندال،  ییخودشکوفا

ابل ق ییایاز اعتبار و پا ی( استفاده شد که همگ2011)لوتانز،  یشناخت
 ژوهشپ یهاهیبه فرض ییمنظور پاسخگوبرخوردار بودند. به یقبول

پژوهش نشان  هایافتهیاستفاده شد.  یمعادالت ساختار یابیاز مدل
 .برخوردار است یداد که مدل از برازش مناسب

بر  یلیتحص یکمک طلب ینشان داد که رفتارها جینتا :یریگ جهینت
ر ب ییدارد. خودشکوفا ریدر دانش آموزان تاث یروان شناخت هیسرما
 یرفتارها نیدارد. همچن ریدانش آموزان تاث یروان شناخت هیسرما

 یگریانجیبا م یروان شناخت هیبر سرما یلیتحص یکمک طلب
 شیگفت که افزا توانیدارد. م ریثدر دانش آموزان تا ییخودشکوفا

موجب بهبود کمک  تواندیم ییو خودشکوفا یروان شناخت هیسرما
 .شود آموزاندر دانش یلیتحص یطلب
 

روان  هیسرما ،یلیتحص یکمک طلب یرفتارها :یدیکل واژگان
 .ییخودشکوفا ،یشناخت

 15/10/1399تاریخ دریافت: 
 11/12/1399تاریخ پذیرش:  

 
 dortajf@gmail.comنویسنده مسئول: * 

گاه آزاد دانش یرشته روان شناس یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر* 
 تهران است. قاتیعلوم تحق

 مقدمه
های آموزشی از دوره های پراهمیت زندگی انسان که خود از دوره 

محسوب شده و در تربیت فرزند و شکل گیری شخصیت و 
چارچوب خصوصیتی آنها جایگاه ویژه ای دارد و همواره دانشمندان 
علم روان شناسی بر اهمیت این دوره تاکید کرده اند، دوره نوجوانی 

(. یکی از زمینه هایی که در دهه های اخیر در حوزه روان 1است )
ر رویکرد روان شناسی مثبت بود که شناسی شکل گرفت، ظهو

موجب تحوالت فراوان و پژوهش های نافذ و مؤثری در زمینه های 
مختلف رفتاری از جمله در مطالعات مربوط به سازه های تحصیلی 

(. روان شناسی مثبت گرا که 2دانش آموزان و دانشجویان گردید )
ند، می کبه جای تمرکز بر بیماری، به جنبه های سالم آدمی تمرکز 

به تازگی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است 
(. رویکرد روان شناسی مثبت نگر سعی دارد تا با استفاده از روش 3)

های علمی به مطالعه و کشف توانایی هایی که اجازه می دهند افراد، 
گروه ها، سازمان ها و جوامع پیشرفت کنند و به موفقیت نائل آیند، 

(. سرمایه روان شناختی یکی از شاخص های روان شناسی 4زد )بپردا
مثبت گرایی می باشد که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی 
هایش برای دستیابی به هدف، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، 
ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف 

ه پیوستهمای ترکیبی و بهن شناختی، سازه(. سرمایه روا5می شود )
، آوریبینی، تابشناختی یعنی خوش-است که چهار مؤلفه ادراکی

بینی سبک تفسیری (. خوش6امید و خودکارآمدی را در بردارد )
است که اتفاقات مثبت را به علل دائمی، شخصی و فراگیر و اتفاقات 

(. 4دهد )بت میمنفی را به علل خارجی، موقتی و شرایط خاص نس
ثبت پذیری مهایی که با الگویی از انطباقای از پدیدهآوری، طبقهتاب

مالحظه، مشخص شده است در زمینه مشکالت و مخاطرات قابل
(. امیدواری، وضعیت مثبت انگیزشی مبتنی بر یک سائق کنش 7)

گرایانه احساس موفقیت پویایی و احساس موفقیت راهکارها است 
ی هایش برایت خودکارآمدی، اعتقاد راسخ فرد بر توانایی( و در نها8)

بسیج منابع انگیزشی و شناختی و راهکارهای مورد نیاز برای اجرای 
ها، در یک فرآیند (. درواقع این مؤلفه9باشد )های معین میموفقیت

تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشید، تالش فرد برای 
رزا را تداوم داده، او را برای ورود به صحنه های فشاتغییر موقعیت

عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی را در تحقق اهداف، 
کند و باعث افزایش عملکرد تحصیلی و شایستگی در افراد تضمین می
 (10می شود )

از سوی دیگر دانش آموزان با موقعیت هایی مواجه می شوند که در 
سته های خود را برآورده کنند و برای آن موقعیت ها نمی توانند خوا

انجام تکالیف خود به کمک دیگران نیاز دارند. در چنین موقعیت 
هایی دانش آموز باید از نیاز خود به کمک آگاه باشد، تصمیم به 
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جستجوی کمک بگیرد و راهبردهایی را برای استفاده از کمک 
چیده و ، ماهیتی پی1(. رفتار کمک طلبی11دیگران به کار گیرد )

چند بُعدی دارد، به طوری که توسط پژوهشگرانی از رشته های 
گوناگون نظیر جامعه شناسی، روان شناسی و آموزش و پرورش 

رفتار کمک طلبی را  2(. باتلر12مورد بررسی قرار گرفته است )
نوعی تالش فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود در راستای دست 

. پژوهشگران در بررسی های اولیه به ویژه یابی به موفقیت می داند
در حیطه اجتماعی شدن و تحول شخصیت، رفتارهای کمک طلبی 

(. اسچنک، 13را نوعی وابستگی و فعالیتی تحقیرآمیز می پنداشتند )
ضمن پژوهشی درباره کمک طلبی در   3الم، کونلی و کارابنیک

آموزان  درس ریاضی و ارتباط آن با خودکارآمدی که بر روی دانش
نوجوان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که میان کمک طلبی با 

 4خودکارآمدی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. ریان و شین

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هر چقدر دانشجویان 14)
از دیگران بیشتر درخواست کمک می کنند از خودکارآمدی پایین 

( ضمن پژوهشی به این نتیجه 15چنین حبیبی )تری برخوردارند. هم
رسید که دانش آموزان به هنگام مواجه شدن با مشکل در درس 
ریاضی بیشتر از معلم درخواست کمک می کنند. عالوه بر آن او 
گزارش کرد که دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی و 

 زخودکارآمدی باالتر به هنگام نیاز بیشتر از سایر دانش آموزان ا
 معلم درخواست کمک می کنند.

از دیگر متغیرهای مرتبط با سرمایه روان شناختی در دانش آموزان، 
می باشد. خودشکوفایی بازنمایی حالت روانی بهینه  5خودشکوفایی

برای انسان بوده و تقریبا به عنوان یک کوشش درون زاد، برای به 
واند به حداکثر رساندن استعدادهای فرد تعریف شده است و می ت

(. افراد 16عنوان یکی از اجزاء رشد شخصی در نظر گرفته شود )
خودشکوفا، خود را با طبیعت انسانی و جائزالخطا بودن می پذیرند، 
آنها ایمن هستند و نیازی به رفتار دفاعی ندارند و به آسانی مورد 
تهدید واقع نمی شوند. این افراد نسبت به محیط و محرک ها، 

ستند، مکان کنترل آن ها بیشتر درونی است تا حساس و آگاه ه
بیرونی و بنابراین، خودمختار و مستقل بوده و سیستم ارزشی خود را 
ایجاد می نمایند. هم چنین آنها قادرند روابط میان فردی مناسب 
ایجاد نمایند و نسبت به دیگران پذیرش، احترام و حس همدلی دارند 

مزلو بر این فرض استوار است (. مفهوم سلسله مراتب نیازهای 17)
که نیازهای سطح پایین باید قبل از این که نیازهای سطح باالتر 

  6برانگیزنده شوند، ارضا یا حداقل نسبتا ارضا شده باشند. مزلو
نیازهای زیر را به ترتیب چیرگی آن ها فهرست کرد: فیزیولوژیکی، 

و نظر مزلایمنی، محبت و تعلق پذیری، احترام و خودشکوفایی. به 
محبت کافی در کودکی و ارضای نیازهای فیزیولوژیک و ایمن در 

(. 18دو سال اول زندگی، شرایط الزم برای خودشکوفایی هست )
آخرین مانعی که مزلو برای خودشکوفایی یادآور می شود، تاثیر 

(. 19منفی و نیرومندی است که توسط نیازهای ایمنی اعمال می شود )

_________________________________ 
1 - Help-seeking behavior 
2 -  Butler 
3 - Schenke, Lam, Conley & Karabenick 
4 - Ryan & Shin 

و رشد « امنیت»ر هر لحظه انتخابی میان حفظ به عقیده وی، فرد د
(. الزمه فرآیند رشد، میل دائمی به خطر کردن، 20پیش رو دارد )

اشتباه کرن و شکست عادت های کهن است و این نیازمند شهامت 
است و به دنبال خود هر چیزی که ترس و اضطراب فرد را افزایش 

افزایش می دهد؛ دهد و میل به بازگشت به سوی امنیت و ایمنی را 
( در پژوهش خود 22(. حیدری، مدنی و رستمی )21به همراه دارد )

دریافتند که خودشکوفایی تحصیلی به طور مثبت با خودکارآمدی 
 تحصیلی و جوّ روانی اجتماعی کالس درس در ارتباط است.

بنابراین پژوهش حاضر از نظر بنیادی و کاربردی می توان اهمیت 
زیادی داشته باشد. اهمیت بنیادی پژوهش حاضر به این دلیل است 
که متغیرهای رفتارهای کمک طلبی تحصیلی بر سرمایه روان 
شناختی با میانجیگری خودشکوفایی نوجوانان یافته های جدیدی را 

اهمیت کاربردی این پژوهش نیز  در اختیار محققان قرار می دهد.
به این دلیل است که با آشکار کردن روابط میان متغیرهای ذکر 
شده، اطالعات کاربردی مفیدی را در اختیار معلم ها، والدین و سایر 
متخصصان آموزش و پرورش قرار می گیرد. به عبارت دیگر، نتایج 

ن ییر داداین پژوهش می تواند به والدین کمک کند تا از طریق تغ
انتظاراتی که از فرزندان خود دارند، هدف گرایی شخصی آنها را در 
جهتی هدایت کننده که تمایل آنها را به جستجوی کمک از دیگران 
افزایش دهد. در همین راستا نتایج این پژوهش می تواند به معلم ها 
کمک کند تا همسو با والدین و از طریق به کارگیری شیوه مناسب 

رائه تکالیف متناسب با توانایی شناختی دانش آموزان و تدریس، ا
تنظیم سطح توقعاتی که از دانش آموزان دارند، آنها را در جهتی 
هدایت کنند که برخورد با مشکالت تحصیلی به نحو مناسبی از 
دیگران کمک بخواهند و به خودشکوفایی برسند. با توجه به 

ال این مساله است: مطالب ذکر شده محقق در این پژوهش به دنب
رفتار کمک طلبی تحصیلی بر سرمایه روان شناختی با میانجیگری 

 یها رستانیدهم دوره دوم دب هیدانش آموزان پسر پاخودشکوفایی 
 دارد؟ یریشهر تهران چه تاث

 هارائفوق مدل مفهومی به شکل زیر  در نهایت با توجه به فرضیه
 گردد.می
 

 
 . مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 

 مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر، همبستگی از طریق الگویابی معادالت 
ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش 
آموزان پسر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

5 - self-actualization 
6 - Maslow 

سرمایه روان 

 شناختی

رفتار کمک  خودشکوفایی

 طلبی تحصیلی
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

از  نمونهمشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب که  1399-1398
شد. برای  ی استفادهاچندمرحله یاخوشهی تصادفی ریگنمونهروش 

منطقه انتخاب و  5گانه شهر تهران 22از بین مناطق ابتدا منظور این
کالس پایه دهم دوره دوم  3مدرسه و از هر مدرسه  4از هر منطقه 

ها به نسبت دانش آموزان در همتوسطه انتخاب و درنهایت پرسشنام
معادالت ساختاری تعیین حجم  یابیمدلدر هر مدرسه توزیع شد. 

گیری مشاهده به ازای هر متغیر اندازه 15تا  5تواند بین نمونه می
تعداد متغیرهای  q که در آن؛  5q<=n<=15q :شده تعیین شود

نمونه حجم   n( پرسشنامه وسؤاالت) هایا تعداد گویه شدهمشاهده
آزمودنی و به  5در این پژوهش حجم نمونه برای هر سؤال است. 

نفر در نظر  470های پرسشنامه، طورکلی با توجه به تعداد گویه
پرسشنامه  550گرفته شد که برای جلوگیری از احتمال ریزش نمونه 

پرسشنامه به صورت  510میان دانش آموزان توزیع شد و در نهایت 
روز بر روی دانش  60ها به مدت د. پرسشنامهکامل بازگشت داده ش

آموزان اجرا شد. الزم به ذکر است توضیحات الزم در مورد آگاهی 
از اهداف مطالعه، مشارکت داوطلبانه، رعایت حریم خصوصی، 
حفظ اسرار، عدم ثبت مشخصات شناسایی، حق انصراف از ادامه در 

 هاآنضایت همه مراحل جمع آوری داده ها در مطالعه ارائه و ر
 برای همکاری در این پژوهش نیز اخذ شد.

 
 ابزارهای پژوهش

 پرسشنامه رفتار کمک طلبی تحصیلی ریان و پنتریج: 
 14 شامل که است شده ساخته پنتریج و ریان توسط پرسشنامه این

 از اجتناب عامل 2 ،4 ،6 ،8 ،9 ،10 ،12 سواالت. باشد می سوال
 1 ،3 ،5 ،7 ،11 ،13 ،14 سواالت. کند می ارزیابی را طلبی کمک
 ره دهندگان پاسخ. کنند می ارزیابی را طلبی کمک از پذیرش عامل
( موافقم کامال-2 مخالفم، کامال-1) لیکرت مقیاس در را گویه

 کمک از اجتناب و پذیرش بُعد دو دارای و کردند می بندی درجه
 پور قدم. است 70 تا 14 مقیاس این در نمرات دامنه. باشد می طلبی

 مکک رفتار بر  انگیزشی باورهای نقش عنوان با پژوهشی در( 23)
 از نفر 200 نمونه حجم آموزان در دانش تحصیلی پیشرفت و طلبی

 لفایآ روش از مقیاس این اعتبار تعیین جهت و است کرده استفاده آن
 برای آلفا ضریاب پژوهشگر، این نظر طبق. کرد استفاده کرونباخ

 یبترت به طلبی کمک از اجتناب و طلبی کمک پذیرش های عامل
 مقیاس این روایی تعیین جهت( 23) پور قدم. است بوده/. 68 و/. 68
 واریماکس چرخش با اصلی های لفؤم روش به عاملی تحلیل از

 زا اجتناب عامل که بود این دهنده نشان نتایج. است کرده استفاده
 عامل کل، واریانس درصد 4/29 و 94/2 ویژه ارزش با طلبی کمک
 واریانس درصد 7/14 و 466/1 ویژه ارزش با طلبی کمک پذیرش

مک ک درونی همسانی ضریب پژوهش، این در. کنند می تبیین را کل
 .      آمد دست به/. 89 با برابر طلبی تحصیلی

 (: 1PCQپرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز )

سوالی که توسط  24پرسشنامه برای سنجش سرمایه روان شناختی از 
( با چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، امیدواری، تاب 24لوتانز )

آوری و خوش بینی ارائه شده، استفاده خواهد شد. مقیاس پاسخگویی 
استفاده شده در این پژوهش برای این پرسشنامه شش درجه ای )کامال 

و پایایی  ( روایی24( است. لوتانز )6تا کامال موافقم=  1مخالفم= 
این پرسشنامه را همراه با فرم های کوتاه سرمایه روان شناختی 
بررسی و شواهدی از روایی و پایایی این پرسشنامه ارائه کرده است. 
برای نمونه لوتانز به عنوان شواهدی از روایی هم زمان این پرسشنامه 
با نسخ دیگر پرسشنامه سرمایه روان شناختی، بین سرمایه روان 

تا  48/0ی با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار  بین شناخت
، با 61/0تا  40/0، با امیدواری همبستگی مثبت و معنادار بین 54/0

و با خوش  55/0تا  48/0تاب آوری همبستگی مثبت و معنادار بین 
را گزارش کرده  50/0تا  47/0بینی همبستگی مثبت و معنادار بین 

امه نیز بررسی و تایید شده است )گل است. روایی صوری این پرسشن
( 24(. در پژوهش گل پرور و همکاران )1392پرور و همکاران، 

سوال این  24تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس بر روی 
پرسشنامه همان چهار عامل معرفی شده در پرسشنامه اصلی را به 
دست داده و آلفای کرونباخ به ترتیب برای خودکارآمدی، 

و  83/0، 89/0، 91/0دواری، تاب آوری و خوش بینی برابر با امی
 به دست آمده است. 70/0

 پرسشنامه خودشکوفایی جونز و کراندال: 
مقیاس خوشکوفایی برای ارزیابی مفهوم خودشکوفایی مزلو توسط 

جمله در مقیاس  15این ابزار شامل جونز و کراندال  تدوین شد. 
پاسخ به هر سوال باید یکی از  لیکرتی می باشد که آزمودنی در

تا کامال موافق « 1»درجه ای را از کامال مخالف  6گزینه های طیف 
انتخاب کند. این آزمون یک نمره کلی دارد و بیانگر میزان « 6»

خودشکوفایی ادراک شده در فرد می باشد. به منظور تعیین روایی 
نشان استفاده شد، نتایج  POIسازه از آزمون جهت گیری شخصی 

ارتباط مثبت و  %67داد که بین این دو آزمون با ضریب همبستگی 
معنادار وجود دارد و آزمون از روایی باالیی برخوردار است . 

محاسبه شده است. همچنین پایایی این  %67همسانی درونی این ازمون
روز  15دانشجو در فاصله  20آزمون به روش بازآزمایی بر روی 

 محاسبه شده است. 75%
ها از طریق آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه

انجام شد. همچنین به  Amos-V8.8و  Spss-V23افزار نرم
ی پژوهش، از مدلسازی معادالت ساختاری هاهیفرضمنظور آزمون 

 استفاده شد.
 

 یافته ها
 .است شده آورده( 1) جدول درمتغیرهای پژوهش  توصیفی یهاافتهی

 

  

_________________________________ 
1 - Psychological Capital Questionnaire 
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 161 ...بر یلیتحص یکمک طلب یرفتارها یعلّ یالگو نییتب 

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 های تحقیقمقیاسهای توصیفی خرده. یافته1جدول 
 شاخص آماری

 مقیاس
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 0.56- 0.03- 3.65 14.93 پذیرش کمک طلبی

 0.20 0.89- 5.13 29.64 اجتناب از کمک طلبی

 1.76 0.23 8.71 51.22 خودشکوفایی

 1.11 0.78- 4.66 28.22 خودکارآمدی

 0.75 0.80- 5.00 27.83 امیدواری

 0.23- 0.20- 4.56 25.69 تاب آوری

 0.14 0.59- 4.76 24.73 خوش بینی

میانگین، انحراف استاندارد، کجی و چولگی  1نتایج جدول 
متغیرهای پژوهش را نشان می دهند.  نتایج مربوط به اجرای مدل 
در حالت استانداردشده و استاندارد نشده به همراه برخی از مهمترین 

 است.( ارائه شده 3و  2های برازش مدل اولیه در  شکل )شاخص

 
 

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده2شکل 
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  و همکاران                 ی قدر دیوح  162

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده3شکل

های برازش آورده ترین شاخصترین و متداولدر جدول زیر، مهم
 شده است.

 مدلی برازش هاشاخص. 2جدول 

 نام شاخص
ی برازشهاشاخص  

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 

3کمتر  از  1.23  

RMSEA )1/0کمتر از 0.04 1)ریشه میانگین خطای برآورد  
2CFI)9/0باالتر از  0.98 )برازندگی تعدیل یافته  
3NFI)9/0باالتر از  0.95 )برازندگی نرم شده  
4GFI)9/0باالتر از  0.97 )نیکویی برازش  
5AGFI9/0باالتر از  0.95 اصالح شده()نیکویی برازش  

 
ی بدست هاشاخصبه طور کلی در کار با برنامه اِموس هر یک از 

آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند و این 
را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده  هاشاخص

دهد که در مجموع الگو در جهت تبیین ها نشان میشاخصبرای این 
 و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

 

 
 

_________________________________ 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
5 Goodness of Fit Index 
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 163 ...بر یلیتحص یکمک طلب یرفتارها یعلّ یالگو نییتب 

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 روان شناختی سرمایه رفتارهای کمک طلبی بر. ضرایب و معناداری اثر مستقیم 3جدول 
متغیر 
 مالک

ضریب  نوع اثر متغیر پیش بین
 استاندارد نشده

β 
 استانداردشده

آماره 
 معناداری

sig 

سرمایه 
روان 
 شناختی

رفتارهای کمک 
 طلبی

 0.004 2.64 0.20 0.29 مستقیم

آید این است که رفتارهای کمک طلبی برمی 3آنچه از نتایج جدول 
اثر مستقیم بر سرمایه روان شناختی داشته است، رابطۀ رفتارهای 

= 64/2کمک طلبی با سرمایه روان شناختی به صورت مستقیم برابر)
t  20/0و=β است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود )

ش ختی دانسرمایه روان شنا اثر مستقیم رفتارهای کمک طلبی بر
 (.p<05/0درصد اطمینان مورد تأیید بوده است) 95آموزان با 

 
 

 
 سرمایه روان شناختی برخودشکوفایی . ضرایب و معناداری اثر مستقیم 4جدول 

ضریب  نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 استاندارد نشده

β 
 استانداردشده

آماره   
 معناداری

sig 

سرمایه روان 
 0.001 3.71 0.27 0.22 مستقیم خودشکوفایی شناختی

اثر خودشکوفایی آید این است که برمی 4آنچه از نتایج جدول 
مستقیم بر سرمایه روان شناختی داشته است، رابطۀ شایستگی ادراک 

و  t=  71/3شده با سرمایه روان شناختی به صورت مستقیم برابر)
22/0=β است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر )

 95سرمایه روان شناختی دانش آموزان با  برخودشکوفایی مستقیم 
 (.p<05/0تأیید بوده است) درصد اطمینان مورد

 

 
 سرمایه روان شناختی رفتارهای کمک طلبی بر. ضرایب و معناداری اثر غیرمستقیم 5جدول 

 نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
ضریب 

استاندارد 
 نشده

β 
 استانداردشده

 sig آماره معناداری

سرمایه روان 
 شناختی

کمک رفتارهای 
 طلبی

 0.04 1.99 0.10 1.06 غیرمستقیم)خودشکوفایی(

آید این است که فرضیه مطرح شده در برمی 5آنچه از نتایج جدول 
رمایه سبر ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم رفتارهای کمک طلبی 

درصد  95خودشکوفایی با  یبه واسطه روان شناختی دانش آموزان
 (.p<05/0اطمینان مورد تأیید بوده است )

 
 نتیجه گیری

 یکمک طلب یرفتارها یعلّ یالگو نییتبپژوهش حاضر با هدف 
ش دان ییخودشکوفا یانجیبا م یروان شناخت هیبر سرما یلیتحص

انجام شد. نتایج  دهم دوره دوم متوسطه شهر تهران هیآموزان پسر پا
نشان داد که فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم 

به  سرمایه روان شناختی دانش آموزانبر رفتارهای کمک طلبی 
درصد اطمینان مورد تأیید بوده است.  95خودشکوفایی با  یواسطه

قابل ذکر است تمامی افرادی که در محیط های درسی فعالیت می 
م در طول زندگی تحصیلی خود با سواالت و مسائلی کنند، الجر

مواجه می شوند که به تنهایی قادر به گذر از آنان نیستند، به همین 

جهت نیازمند هم فکری، تعامل و درخواست راهنمایی و کمک از 
دیگران هستند. این افراد در صورتی که نتوانند به گونه ای سازگارانه 

ند، ممکن است در بعضی مواقع به و انطباقی از دیگران کمک بگیر
رفتارهای غیراخالقی و غیرمولد همچون بی صداقتی تحصیلی متوسل 
شوند، به همین جهت با توجه به ماهیت کمک طلبی تحصیی از 

( که در بر گیرنده پرسش از معلمان، درخواست توضیح 4نظر نیومن )
 ربیشتر، دریافت سرنخ را شامل می شود که به پیشرفت درسی منج

شده و استقالل در حل سواالت و مسائل را به همراه خواهد داشت 
و باعث می شود که دانش آموزان، کمتر با چنین عملکردی به 
رفتارهایی همچون تقلب دست یازند. اگر چه انتظار بر این بود که 

لفه های سرمایه روان ؤاجتناب از کمک طلبی تحصیلی ناشی از م
کارآمدی، خوش بینی و امیدواری شناختی همچون تاب آوری، خود

است، و سرمایه روان شناختی پایین در دانش آموزان باعث کاهش 
( 4رفتارهای کمک طلبی تحصیی در آنان می گردد. همچنین نیومن )

کمک طلبی تحصیلی را به عنوان راهبردی برای غلبه بر مشکالت 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

یادگیری و بهبود تبحر می داند. کمک طلبی تحصیلی یکی از 
بردهای یادگیری است که دانش آموزان با استفاده از آن می راه

توانند مسایل و مشکالت یادگیری و تحصیلی خود را تشخیص داده 
و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع آنها اقدام 
نمایند. آنان می توانند از این راهبرد جهت تبحر یافتن بر مهارت ها 

نمایند. در واقع، کمک طلبی تحصیلی که در  و یادگیری بهتر استفاده
برگیرنده رفتارهایی از قبیل پرسش از معلمان، والدین و همکالسی 
ها، تقاضای توضیح بیشتر درباره مسئله، گرفتن سرنخ ها و راه حل 
های مسئله و جستجوی سایر کمک های تحصیلی است، به عنوان 

کنند. دانش راهبردی برای جلوگیری از شکست تحصیلی عمل می 
آموزان زمانی که به کمک نیازمند هستند و تقاضای کمک می 
کنند، نه تنها مشکالت تحصیلی آنها کاهش می یابد بلکه دانش و 
مهارت هایی را کسب می کنند که در حل مسئله به آنها کمک می 
کند. در همین رابطه آل انصاری و همکاران، در پژوهش خود راجع 

 2/66نش آموزان به این نتایج دست یافتند که به رفتار کمک طلبی دا
درصد از  دانش آموزان به مسائل عملی با مشاور خود حداقل در 
هفته با آنان مشورت می کردند. مشاورانی که مشتاقانه به نیازها و 
پرسش های دانش آموزان گوش می دادند و در حل مشکالت به 

ن دانش آموزان دانش آموزان یاری می رساندند باعث شدند که ای
رفتار کمک طلبی آنان تقویت شود ولی مشاورانی که در دسترس 
نبودند باعث شدند که رفتار کمک طلبی دانش آموزان پایین باشد و 

 (.25دانش آموزان بیشتر از اجتناب استفاده نمایند )
یکی دیگر از عوامل مؤثر در گرایش دانش آموزان به مطالعه، 

کرد تحصیلی، سرمایه روان شناختی است. یادگیری و موفقیت در عمل
لفه های سرمایه ؤامید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری از م

لفه ها در یک فرآیند تعاملی و ارزش ؤروان شناختی هستند. این م
یابانه، به زندگی فرد معنا بخشیده و تالش فرد برای تغییر موقعیت 

ختی شامل درک های فشارزا را تداوم می دهد. سرمایه رواشنا
شخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری 

( در پژوهش خود 26در برابر مشکالت است. اکائو و همکاران )
نشان دادند، اساس روان شناسی مثبت گرا مثل سرمایه روان شناختی 
بر این است که انسان ها غالبا تمایل ذاتی به رشد، شکوفایی و 

این که در جستجوی راهی برای گریز از نگرانی،  شادکامی دارند تا
بدبختی و اضطراب باشند. از سوی دیگر افراد خودشکوفا دارای 
ادراک کارآمد از واقعیت، پذیرش خود، دیگران و طبیعت، 
خودانگیختگی، مسأله مداری، عالقه اجتماعی، روابط بین فردی 

ا در مطلوب، خالقیت و موارد دیگر می باشند و این ویژگی ه
بسیاری موارد در افراد با انگیزه تحصیلی دیده می شود. پژوهنده 

( در پژوهشی به این نتیجه رسید که انگیزه تحصیلی با 27)
خودشکوفایی ارتباط مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر در 
خصوص معناداری رابطه بین خودشکوفایی تحصیلی با انگیزه 

حصیلی با عوامل متعددی تحصیلی باید گفت که خودشکوفایی ت
مرتبط است و این بدین معنا نیست که همه افراد خودشکوفا، 
ضرورتا در همه زمینه ها پیشرفت تحصیلی باالیی دارند. ضمن این 
که انگیزه پیشرفت تحصیلی با عوامل مختلف از جمله شرایط 
اقتصادی، اجتماعی، وجود انگیزه در خانواده، روش های تربیتی 

تحصیالت والدین، تیپ شخصیتی و موارد دیگر مرتبط مناسب، سطح 
است. خودشکوفایی را می توان ابراز خود به عنوان یک شخصیت 
بی همتا دانست. خودشکوفایی، نیازمند خودآگاهی است. مدارس، 
دبیرستان ها، و دانشگاه ها باید دانش آموزان و دانشجویان را نسبت 

د. آنان در آغاز تحصیل باید به توانایی ها و استعدادشان آگاه سازن
این حقیقت مهم را بدانند که خودِ بی همتایی را می سازند و آینده 
بی همتایی را هم خواهند داشت. همین که دانش آموز بالغ شد، باید 
اساس بی همتا شدن را در او عمیق و  کامل کرد. او بایستی از همان 

ن خود نیز پی ببرد. سال اول مدرسه، به بی همتایی هر یک از اطرافیا
بدون اعتقاد به زیستن برای خودشکوفایی و یاری دیگران در شکوفا 
سازی خویش، تالش برای پرداختن به خود، به نوعی انحطاط ناسالم 
خودپرستی منجر می شود. خودخالق برای شکوفایی درست، به 
خودهای دیگر نیازمند است. لذا با توجه به اهمیت خودشکوفایی 

ران، برنامه ریزان و معلمان باید توجه ویژه ای به سیاست گذا
خودشکوفایی و عوامل مؤثر بر آن داشته باشند و مربیان تعلیم و 
تربیت باید برنامه های درسی، روش های آموزشی و شیوه های 
ارزشیابی خود را بر اساس خصوصیات خوشکوفایی و رفتارهای آن 

، لقوه افراد به اعمال کیفیتنظیم و اجرا کنند. تبدیل توانایی های با
شخصی با توجه به نیازهای شناختی و عاطفی و سرانجام دست یافتن 
به خودشکوفایی و استقالل عمل و تسهیل رشد همه جانبه و رسیدن 
به توانایی خودارزشیابی و خودتنظیمی باید در برنامه ریزی درسی 

 گنجانیده شود.
ر ما را دانش آموزانی با توجه به این که بخش قابل توجهی از کشو

تشکیل می دهند که جز حساس ترین قشرهای جامعه در ساختن 
آینده چرخ های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اداری 
هستند،  ضرورت دارد به رفتارهای کمک طلبی تحصیلی، سرمایه 
روان شناختی و خودشکوفایی آنها توجه شود زیرا آنها باید بتوانند 

ف تحصیلی و چالش های موجود در آینده برآیند. با از پس تکالی
وجود اهمیت راهبرد کمک طلبی تحصیلی در فرآیند یادگیری، 
تحقیقات نشان می دهند که بسیاری از نوجوانان زمانی که نیازمند 
کمک هستند جستجوی کمک نمی کنند. اگر نوجوانان از سرمایه 

از  شند برای آگاهیروان شناختی و خودشکوفایی باالیی برخوردار با
نیازمندی خود طلب کمک می کنند پس چرا بسیاری از آنها تصمیم 
به جستجوی کمک نمی گیرند. این تناقص آشکار اهمیت توجه به 
عوامل مؤثر در رفتار کمک طلبی دانش آموران را در کالس درس 
برجسته می سازد. بنابراین زمانی که دانش آموز با یک تکلیف 

توانایی خود را برای انجام تکلیف را مورد ارزیابی روبرو می شود، 
قرار می دهد. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به ابزار 
اندازه گیری متغیرها اشاره کرد که فقط از پرسشنامه های 
خودگزارشی استفاده شده و امکان سوگیری در پاسخ ها وجود دارد.  

وع مطالعات مقطعی است داده ها و تحلیل های پژوهش حاضر از ن
و از این رو نتیجه گیری علّی در مورد داده ها صحیح نیست. و باید 
پژوهش های طولی در این باره صورت بگیرد. با توجه به نتایج این 
پژوهش، به دست اندرکاران امر مشاوره و آموزش توصیه می شود 
راهکارهای کمک طلبی سازگار را به دانش آموازن، آموزش داده 

همکاری گروهی را تشویق نمایند. همچنین، به معلمان و والدین  و
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توصیه می شود در کالس کلیه موانعی که منجر به اجتناب از کمک 
طلبی تحصیلی می شود را شناسایی نموده و در جهت رفع آنها و 
تسهیل کمک طلبی سازگار اقدام نمایند. عالوه بر این توصیه می 

دانش آموزان با احترام برخورد  شود نسبت به تفاوت های فردی
کنند و از روش هایی که رقابت را تشویق نموده و موجب محیط 
پراسترس می گردد خودداری نمایند و بر یادگیری و درک مطالب 
تأکید نمایند تا موجب شایستگی ادراک شده دانش آموزان و فهم 
عمیق مطالب شود. همچنین به مدیران و مسئولین آموزش و پرورش 

یشنهاد می شود توجه بیشتری به متغیرهای روان شناختی دانش پ
آموزان داشته باشند. اگر مسئولین از سطح سرمایه روان شناختی 
دانش آموزان و خصوصیات شخصیتی آنان مطلع باشند بهتر و راحت 
تر می توانند برای آنان برنامه ریزی کنند. از نظر علمی انگیزه 

ست که از طریق روابط با دیگران، پیشرفت یک انگیزه اجتماعی ا
 محیط و شرایط اجتماعی شکل می گیرد.

 تعارض منافع: ندارم
 

 سپاسگزاری
از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بابت رضایت انجام این 
پژوهش و همکاری الزم در معرفی به مدارس دوره متوسطه نوبت 

 دوم شهر تهران کمال سپاسگزاری تقدیم می دارم.
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