
 

 

 تفکیک در موفق هوش و مدرسه در فعّال مشارکت تحصیلی، طلبی کمک تمیزی قدرت بررسی 

 تحصیلی ساز خودناتوان رفتارهای بدون و با آموزاندانش

 2گنجی لیال ،1فیروز خاکی طیبه

 .(مسئول نویسنده) .ایران ،زهرابوئین اسالمی، آزاد دانشگاه ،زهرابوئین واحد روانشناسی، گروه  .1

 .ایران ،زهرابوئین اسالمی، آزاد دانشگاه ،زهرابوئین واحد روانشناسی، گروه .2

 22-02، صفحات 1011 ماهیندفرور، و چهارم پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 98/81/1911تاریخ پذیرش:                               22/82/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

وزان آمدر تفکیک دانش مشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق ،یلیتحص یطلبکمکهدف از این پژوهش بررسی قدرت تمیزی 

آموزان جامعه آماری این پژوهش دانشبود.  دوگروهیبود. طرح پژوهش، تابع تشخیص  یلیساز تحصخودناتوان یرفتارهابا و بدون 

نفر  811به این منظور تعداد نفر دختر بودند.  811881به تعداد  8931-8931دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

ای هانتخاب شدند و به پرسشنامهودناتوان ساز تحصیلی نفر با رفتارهای خ 811آموز بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی و دانش

(، مشارکت فعال در مدرسه وانگ، 8331) جیپنتر(، کمک طلبی تحصیلی ریان و 8311رودوالت )جونز و رفتارهای خودناتوان ساز 

تابع  تحلیل آزمون با شدهگردآوریهای دادهپاسخ دادند. ( 1111استرنبرگ )( و هوش موفق گریگورنکو و 1188اسکلتس )ویلت و 

 وفقمشارکت فعّال در مدرسه و هوش م ،یلیتحص یطلبکمکاجتناب از تایج نشان داد که با کمک . نشد وتحلیلتجزیهی تشخیص

 آموزاندانش بینی صحیحدرصد پیش 1/11تحلیل ممیزی توانست با  و بینی کردرا پیش رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی توانمی

اب از اجتندهد که های این پژوهش نشان مییافته. بندی نمایدطبقهبا و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی را به دو گروه 

ساز خودناتوان یرفتارهابینی پیش سهم معنادار در آموزانمشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق دانش ،یلیتحص یطلبکمک

 .دندارآنان  یلیتحص

 .هوش موفق، مشارکت فعّال در مدرسه ،یلیتحص یطلبکمکی، لیساز تحصخودناتوان یرفتارها کلیدواژه:

 
 1011 ماهفروردین، چهارم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    91                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

دهد خود انجام می نفسعزتشود که فرد برای حفظ شایستگی و به مجموعه اعمالی اطالق می 8رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی

 های احتمالیدوری از گزندها و آسیب منظوربههای خود را اسناد بیرونی( و موفقیت) دهدهای خود را بیرونی جلوه تا که شکست

نوعی اسناد علّی توأم با  ساز تحصیلی(. رفتارهای خودناتوان 1181، 1کایا، یوگور، سار و ارسنگیز) دهداسناد درونی( جلوه ) درونی

واقع شامل هر نوع کنش یا انتخابی است که امکان اسناد شکست به بیرون و اسناد موفقیت  های دفاعی است و دررفتارها یا مکانیزم

ساز را نباید با اسناد اشتباه گرفت. تبیین علت علّی عملکرد به دنبال  خود ناتوان. رفتارهای آوردبه درون را برای فرد فراهم می

ای برای توجیه عملکرد ضعیف احتمالی در آینده یک راهبرد خود فراهم آوردن بهانه کهدرحالیموفقیت و شکست، اسناد است؛ 

ساز تحصیلی برای توجیه عملکرد  خودناتوانآموزان از رفتارهای (. دانش8931پور، احمدیان، میردریکوند و قدماست )سازی ناتوان

 از رفتارهای ادهاستف های خود را پنهان و توجیه کنند.دهد که ناتوانیکنند و به آنان این توانایی را میتحصیلی ضعیف خود استفاده می

توسعه  و بهبود برای زمان کاهش آموزان ودانش شایستگی با ادراک مرتبط کاهش خودکارآمدی به ساز تحصیلی منجر خودناتوان

آموزانی (. بر اساس نتایج یک پژوهش دانش8931سیدسرابی و عسگری، ؛ به نقل از 1182، 9آنتونی) شودآنان می تحصیلی هایفعالیت

 کنند، از دیگر افراد کمک کمتری را طلبکه از رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی باالتری برای توجیه ناتوانی خود استفاده می

 (.8931فردوسی، دارند )آموزان تری نسبت به سایر دانشپایین 4کمک طلبی تحصیلینند. به عبارتی کمی

 مسئله، یدرباره بیشتر توضیح تقاضای ها،همکالسی والدین، معلمان، از پرسش قبیل از رفتارهایی یدربرگیرنده تحصیلی طلبیکمک

 شکست از جلوگیری برای راهبردی عنوانبه و است تحصیلی ایهکمک سایر جستجوی و مسئله هایحلراه و هاسرنخ گرفتن

گرچه (. 8938؛ به نقل از محمودیان، صفری، آقایی، رضوانی فر و میرمحمدتبار، 8331، 1ریان و پنتریج) کندمی عمل تحصیلی

 تهکاررفبههمایند یا همزمان  صورتبههای نگرش کمک طلبی، اهداف کمک طلبی و رفتار کمک طلبی در ادبیات پژوهشی سازه

یکی از تحصیلی در مدرسه طلبی است. رفتار کمکتحصیلی ترجیحی تمرکز بر رفتار کمک طلبی  طوربهدر این پژوهش . است

 التمسائل و مشک آموزاندانشاست که در فرایند یادگیری نقش بسزایی دارد و با استفاده از آن  2راهبردهای مهم خودتنظیمی

 وزانآم. دانشنماینداقدام می هاآنود را تشخیص داده و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت کاهش و رفع یادگیری خ

هایی و مهارت یابد بلکه دانشکاهش می هاآنتحصیلی الت مشک تنهانهکنند، زمانی که به کمک نیازمند هستند و تقاضای کمک می

 دهدرا در مدرسه نیز افزایش  هاآنتحصیلی  1تواند مشارکت فعّالو می کندکمک می هاآنکنند که در حل مسئله به را کسب می

یادگیری خودگران و استفاده از ) شناختیای چندبُعدی است که دارای سه بُعد سازه مدرسه در فعّال (. مشارکت8931نیا، تقوایی)

                                                           
1. self-handicapping behaviors 
2. Kaya, Ugur, Sar & Ercengiz 
3. Antony 
4. academic help seeking 
5. Ryan & Pentrich 
6. self-regulatory 
7. school engagement 
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    98                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 توجه و پیروی از قوانین مدرسه() رفتاریو  به تحصیل در مدرسه( دهیارزشحس تعلق به مدرسه و ) عاطفی، راهبرد شناختی(

آموز به مدرسه و احساس در مدرسه به کامل کردن تکالیف و توجه داشتن به مدرسه، پیوند هیجانی دانش فعّال مشارکت .است

زمانپور و مرادیانی دیزه رود، ، خانیحسین) داردها و خوشحالی کردن در مدرسه اشاره راحتی کردن آنان با معلمان و همکالسی

8934.) 

های تفکر فعّال دارند که تکالیف موردنظر مستلزم مهارت حل مسئله و مهارت آموزان در تکالیف تحصیلی مشارکتزمانی دانش

 ود مشارکتیادگیری خآموزانی که در باید در نظر داشت که دانش حالبااینسطح باال نظیر ارزشیابی، تفکر نقادانه و خالقانه باشند. 

بر اساس پیشینه پژوهش کمک طلبی  (.8931پور عمران، سلیمان) شودفعّال دارند، این مشارکت به یادگیری بیشتر در آنان منجر می

های تحلیلی، هوش موفق ترکیبی از توانایی(. 8931رازمند، شود )بینی پیش 8تواند توسط هوش موفقآموزان میتحصیلی در دانش

-محیط برای رسیدن به اهداف با توجه به بافت فرهنگی است که به افراد برای سازگاری، انتخاب و تغییردر افراد عملی  خالق و

مفهوم زیر بنایی هوش موفق این است که افراد با هوش، کسانی هستند که نقاط قوت و ضعف خود را بهتر . کنداجتماعی کمک می

 تصحیح نقاط ضعف خود نیز و یابه دنبال رفع  حالدرعیندهند و را افزایش می هاآنو بشناسند، بر نقاط قوت خود تأکید کرده 

 ستامرتبط فرد ای با سه نوع توانایی تحلیلی، خالق و عملی در هوش موفق گسترده طوربههستند. این نقاط قوت و ضعف 

در مجموع بر (. 8931؛ به نقل از دولتی، نریمانی، صبحی قراملکی و صادقی هشتجین، 1113، 1استرنبرگ، جاروین و گریگورنکو)

 تئوری با رفتارهای خودناتوان ازلحاظ آموزانمشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق دانش ،یلیتحص یطلبکمکاساس آنچه گفته 

ای که توانسته باشد نقش تشخیصی این متغیرها را بر روی رفتارهای خودناتوان ساز اما تاکنون مطالعه ؛ساز تحصیلی ارتباط دارند

 یطلبمککپژوهشی به این سوال پاسخ داده است که آیا  خألتحصیلی نشان داده باشد وجود ندارد و این پژوهش در راستای رفع این 

 آموزان به دو گروه با و بدونبندی دانشص و طبقهتشخی به قادر آموزانمشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق دانش ،یلیتحص

 ؟باشندمی یلیساز تحصخودناتوان یرفتارها

 روش پژوهش

آموزان دختر دوره دوم جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشبود.  دوگروهیروش پژوهش توصیفی و دارای طرح تابع تشخیص 

 911حجم نمونه  9نفر دختر بودند. بر اساس فرمول کوکران 811881به تعداد  8931-8931متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

غرب، گانه ) 1ای نسبی بود؛ به این صورت که از میان مناطق گیری این پژوهش از نوع طبقهنفر در نظر گرفته شد. روش نمونه

مدرسه فنی  9سه شاخه نظری، مدر 1مدرسه ) 81تصادفی انتخاب و از آن مناطق  صورتبهمنطقه  1شرق، جنوب، شمال و مرکز( 

که از  ترتیباینبهکالس وارد پژوهش شدند.  1مدرسه کاردانش( دخترانه دوره دوم متوسطه انتخاب و از هر مدرسه  1ای و حرفه

در این پژوهش بر اساس ها پاسخ دادند. نفر وارد پژوهش شدند و به سواالت پرسشنامه 18الی  11مدارس شاخه نظری هر کالس 

                                                           
1. successful intelligence 
2. Strenberg, Jarvin & Grigirenko 
3. Cochran 
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    91                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

آموزان دانش عنوانبهکسب کردند که  11تا  1نفر نمره  811( 8311) 1جونز و رودوالت( SBHS) 8س رفتارهای خودناتوان سازمقیا

آموز که نمره باالتر از نفر دانش 811بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی شناسایی شدند و برای همتاسازی با گروه فوق، تعداد 

آموزان دارای رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی انتخاب شدند. بعد از گردآوری دانش عنوانبهدر پرسشنامه فوق کسب کردند  11

ی یا تحلیل تابع تشخیص) یاستنباطها در دو سطح توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و های آزمودنیهای پاسخها پرسشنامهداده

 تحلیل شد. 14نسخه  SPSS افزارنرم( با 9یل ممیزیتحل

 ابزار پژوهش

گذاری آن سوال است و نمره 19این مقیاس شامل  :(2891) 5جونز و رودوالت( SBHS) 4مقیاس رفتارهای خودناتوان ساز

 کمی مخالفمنمره،  1 موافقم کمینمره،  8موافقم  تقریباًنمره،  1موافق  کامالًشود به این صورت که لیکرت پاسخ داده می صورتبه

دهنده رفتارهای خودناتواننشان 11تا  1(. نمره 8934صالحی و دالور، ) گیردمینمره داده  1نمره و مخالفم  4مخالفم  تقریباًنمره،  9

دهنده رفتارهای به باال نشان 818ساز تحصیلی متوسط و نمره دهنده رفتارهای خودناتواننشان 811تا  11ساز تحصیلی ضعیف، نمره 

ت که اس شدهاستفاده. در یک پژوهش برای بررسی همسانی درونی مقیاس از آلفای کرونباخ استساز تحصیلی باال خودناتوان

(. همچنین 8931 ی،نورآزادی، متینی صدر، صادق پور و )است  آمدهدستبه 19/1تا  11/1ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه بین 

ذبیح است ) شدهگزارش 19/1وهش دیگر با استفاده از روش همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب اعتبار در یک پژ

برای بررسی اعتبار  آموزان دختر متوسطه شهر تهراندانش(. در پژوهش بر روی 8938الهی، یزدانی ورزنه و غالمعلی لواسانی، 

اعتبار مطلوب  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 12/1ب آلفای کرونباخ است که ضری شدهاستفادهمقیاس از ضریب آلفای کرونباخ 

و به روش همسانی درونی با  34/1(. در خارج کشور پایایی مقیاس با روش بازآزمایی 8931سیدسرابی و عسگری، است )مقیاس 

دار در و معنی 13/1تا  91/1ضرایب بین  مؤلفه-است و روایی سازه از طریق همبستگی نمره کل شدهمحاسبه 31/1آلفای کرونباخ 

(. در پژوهش حاضر بر روی 1181کایا، یوگور، سار و ارسنگیز، است )است که نشان روایی سازه مقیاس  آمدهدستبه 18/1سطح 

ه ضریب کاست  شدهاستفادهبرای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس از آلفای کرونباخ آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران دانش

 است. آمدهدستبه 13/1

پنتریچ  و ریان توسطکمک طلبی تحصیلی  پرسشنامه :(2887) 7( ریان و پنتریجAHSQ) 6پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی

کمک  3؛ پذیرش81و  81، 3، 1، 2، 4، 1از کمک طلبی با سواالت  1اجتناب مؤلفهسوال و دو  84است شامل  شده تهیه (8331)

                                                           
1. self-handicapping behavior scale (SBHS) 
2. Jones & Rhodewalt 
3. discriminant function 
4. self-handicapping behavior scale (SBHS) 
5. Jones & Rhodewalt 
6. school engagement questionnaire (SEQ) 
7. Wang, Willett & Eccles 
8. avoiding 
9. adaptively  
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    99                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

مخالفم و  کامالً-8لیکرت ) مقیاس در را سوال هر دهندگانپاسخکند. گیری میرا اندازه 84و  89، 88، 1، 1، 9 ،8طلبی با سواالت 

نمره  1موافقم  کامالًنمره و  4نمره، موافقم  9نمره، نظری ندارم  1نمره، مخالفم  8مخالفم  کامالًموافق( به این صورت که  کامالً -1

(. در 8938محمودیان، صفری، آقایی، رضوانی فر و میرمحمدتبار، ) است 11تا  84بین  آمدهدستبهشود. دامنه نمرات داده می

است  آمدهدستبه 11/1و اجتناب از کمک طلبی  12/1آموزان آلفای کرونباخ برای پذیرش کمک طلبی پژوهش بر روی دانش

ه ضرایب است ک شدهمحاسبهصیلی با آلفای کرونباخ (. همچنین پایایی سواالت پرسشنامه کمک طلبی تح8913رضایی و پاشایی، )

(. در خارج 8933زاده، محمدی و سالمی خامنه، حسیناست ) شدهگزارش 21/1و پذیرش کمک طلبی  21/1اجتناب از کمک طلبی 

و  31/1است که آلفای کرونباخ برای پذیرش کمک طلبی  شدهاستفادهکشور در جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

(. روایی همگرایی با استفاده همبستگی بین 1181، 8فردریسی، ساکالویک و تانجناست ) آمدهدستبه 11/1اجتناب از کمک طلبی 

، 1وانگ و هسیو) است آمدهدستبه 18/1دار در سطح و معنی 11/1رفتارهای کمک طلبی و جو کالسی و آمورشی ضریب همبستگی 

برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران دانشدر پژوهش حاضر بر روی (. 1182

 است. آمدهدستبه 11/1است که ضریب  شدهاستفادهکرونباخ 

سوال است که سه  19این پرسشنامه شامل  :(1122) 4( وانگ، ویلت و اسکلتسSEQ) 3پرسشنامه مشارکت فعال در مدرسه

، 81، 82؛ شناختی با سواالت 81و  84، 89، 81، 88، 81، 3، 1؛ عاطفی با سواالت 1و  2، 1، 4، 9، 1، 8رفتاری با سواالت  مؤلفه

به  است 2موافقم کامالًاز تا  1مخالفم کامالًای از درجه 2طیف  صورتبهکند. سواالت گیری میرا اندازه 19و  11، 18، 11، 83، 81

، تا حدودی 4م نمره ، خیلی کم موافق9م نمره ، خیلی کم مخالف1م نمره مخالف ، تا حدودی8م نمره مخالف کامالًاین صورت که 

م نمره مخالف کامالًمعکوس به این صورت که  صورتبه 89و  81، 1، 2، 1، 4، 9، 8سواالت  2م نمره موافق کامالًو  1نمره  مموافق

م نمره موافق کامالًو  1نمره  م، تا حدودی موافق9م نمره ، خیلی کم موافق4م نمره ، خیلی کم مخالف1م نمره مخالف تا حدودی، 2

 آمدهدستبه 11/1است که ضریب  شدهاستفادهشود. در داخل ایران برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ داده می 8

است و  شدهبررسی(. در خارج کشور اعتماد پرسشنامه توسط سازندگان 8934، زمانپور و مرادیانی دیزه رود، خانیحسیناست )

(. در یک پژوهش دیگر، ضریب 1188وانگ، ویلت و اسکلتس، است ) آمدهدستبه 12/1تا  11/1ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه 

(. در پژوهش حاضر بر روی 1181، 1رومر-ریس، پولک، پرال و ساویتزهیل، لیانگ، پاست ) آمدهدستبه 11/1آلفای کرونباخ 

ت که ضریب اس شدهاستفادهبرای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران دانش

 است. آمدهدستبه 13/1

                                                           
1. Federici, Skaalvik & Tangen 
2. Wang & Hsu 
3. academic help seeking questionnaire (AHSQ) 
4. Ryan & Pintrich 
5. strongly disagree 
6. strongly agree 
7. Hill, Liang, Price, Polk, Perella & Savitz‐ Romer 
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    94                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

هوش تحلیلی  مؤلفهسوال است که سه  92این پرسشنامه شامل  :(1111) 1( گریگورنکو و استرنبرگSIQ) 2پرسشنامه هوش موفق

؛ هوش عملی 14و  19، 11، 18، 11، 83، 81، 82، 81، 84، 89؛ هوش خالق سواالت 81و  88، 81، 3، 1، 1، 2، 4، 9، 1، 8سواالت 

 هامؤلفهاز  کدامهیچدر  81و  1کند. سواالت گیری میرا اندازه 92و  91، 94، 99، 91، 98، 91، 13، 11، 11، 12، 11سواالت 

گیرد. ای صورت میدرجه 1گذاری پرسشنامه در طیف لیکرت (. نمره8931نگهبان سالمی، فرزاد و صرامی، شوند )گذاری نمینمره

گیرد. در داخل ایران برای نمره تعلق می 1نمره و عالی  4نمره، خوب  9نمره، نظری ندارم  1نمره، کم  8به این صورت که ضعیف 

و کل  18/1و عملی  11/1، خالق 14/1است که ضرایب برای تحلیلی  شدهاستفادهبررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

در دامنه  هامؤلفه(. در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ 8931نگهبان سالمی، فرزاد و صرامی، است ) آمدهدستبه 12/1سواالت 

ها با نمره کل هوش است و در روش تحلیل ماده برای ارزیابی روایی، همبستگی ماده شدهگزارش 34/1و کل سواالت  13/1تا  11/1

خارج از کشور توسط سازندگان برای بررسی قابلیت  در(. همچنین 8931قربانی و خرمائی، است ) آمدهدستبه 11/1تا  43/1موفق 

و کل سواالت  11/1، عملی 21/1، خالق 18/1است که ضرایب برای هوش تحلیلی  شدهاستفادهنباخ اعتماد پرسشنامه از آلفای کرو

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر دانش(. در پژوهش حاضر بر روی 1111گریگورنکو و استرنبرگ، است ) شدهمحاسبه 14/1

 است. آمدهدستبه 38/1است که ضریب  شدهاستفادهبرای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ تهران 

 هایافته

 آموزان با و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلیهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه دانشیافته .2جدول 

 بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی با رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی متغیرهای پژوهش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 211/1 98/11 111/1 19/19 اجتناب از کمک طلبی

 129/9 99/11 412/4 12/11 پذیرش کمک طلبی

 831/2 23/11 118/2 11/13 مشارکت رفتاری

 211/1 12/91 183/1 11/31 مشارکت عاطفی

 141/1 21/99 121/81 11/11 مشارکت شناختی

 118/1 21/49 311/1 32/41 هوش تحلیلی

 111/2 13/48 111/1 21/41 هوش خالق

 912/1 11/49 111/3 11/41 هوش عملی

آموزان با و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی را نشان های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه دانشیافته -8جدول 

باکس انجام شد که نتایج آن امکان استفاده از این روش آزمون امچند خطی هم فرضپیشدهد. برای انجام تحلیل تابع تشخیصی، می

 (.P=118/1؛ Boxes M=148/41کرد ) تائیدرا 

 

 

                                                           
1. successful intelligence questionnaire (SIQ) 
2. Grigorenko & Sternberg 
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    91                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ها و ماتریس ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای پژوهشنتایج آزمون برابری میانگین .1جدول 

درجه آزادی  Fآماره  المبدای ویلکز بینپیشمتغیرهای  

8 

درجه آزادی 

1 

 ضرایب استاندارد ضرایب ساختار معناداری

 111/1 243/1 118/1 831 8 112/88 349/1* اجتناب از کمک طلبی

 -481/1 411/1 912/1 831 8 321/1 331/1 پذیرش کمک طلبی

 111/1 -418/1 111/1 831 8 913/1 314/1* مشارکت رفتاری

 -919/1 938/1 198/1 831 8 188/4 311/1* مشارکت عاطفی

 -929/1 919/1 118/1 831 8 333/81 391/1* مشارکت شناختی

 492/1 111/1 118/1 831 8 812/83 381/1* هوش تحلیلی

 411/1 -148/1 118/1 831 8 181/94 119/1* هوش خالق

 -181/1 -813/1 118/1 831 8 994/81 348/1* هوش عملی
 دار هستند.معنی P<18/1سطح  در F مقادیر آماره* 

ان با و بدون آموزتفاوت بین میانگین دو گروه دانش کنندهبیاناست که نتایج  شدهارائهها نتایج آزمون برابری میانگین 1جدول در 

 جدول در پژوهش متغیرهای ساختاری و استاندارد بین بود. همچنین ضرایبرفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی در متغیرهای پیش

 تابع تشخیص، توسط ایجادشده بعد تعیین در هابینپیش سایر به و باالتر، نسبت 9/1ضرایب ساختاری  با فوق آمده است و متغیرهای

 دارند. برانگیزی توجه اهمیت

 های تشخیصیخالصه نتایج تابع .3جدول 

 آماره شاخص

 8 تابع

 411/1 مقدار ویژه

 191/1 همبستگی کانونی

 113/1 ضریب تعیین() یکانونمجذور همبستگی 

 181/1 المبدای ویلکز

 1 درجه آزادی

 118/1 معناداری

و همبستگی کانونی  1نشان داد که با توجه به مقدار ویژه 8های متعارفحاصل از تحلیل تابع تشخیصی و بررسی تابع -9نتایج جدول 

توان با و بدون رفتارهای خودناآموزان توان گفت که تابع تشخیص از قدرت تمیز خوبی برای تمایز دو گروه دانش، میآمدهدستبه

بین است. همچنین با توجه درصد از واریانس تفاوت دو گروه ناشی از متغیرهای پیش %3/11مند است و حدود ساز تحصیلی بهره

صل نتایج حا 4معناداری تابع تشخیص است. در جدول  کنندهبیانبه مقدار المبدای ویلکز، درجه آزادی تابع و معناداری آن، نتایج 

 ها توسط تابع تشخیص آمده است.گروه بندیطبقهاز 

 

                                                           
1. canonical functions 
2. eigenvalue 
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    92                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 آموزان با و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلیهای دانشدر گروه بندیطبقهفراوانی و درصد نتایج  .4جدول 

 گروه
 شدهبینیپیشعضویت در گروه 

 کل
 بدون رفتارهای خودناتوان ساز خودناتوان ساز یبا رفتارها

 نفر 811 18 13 خودناتوان ساز یرفتارهابا  تعداد

 نفر 811 12 14 بدون رفتارهای خودناتوان ساز

 %811 %18 %13 خودناتوان ساز یبا رفتارها درصد

 %811 %12 %14 بدون رفتارهای خودناتوان ساز

 درصد 1/11 بینی عضویت گروهیپیش

با و ها )هعضویت گرو از کلیتی جدول عبارتی، دهد. بهمی نشان را تابع تشخیصی نبودن یا موفق بودن از مفیدی خالصه 4 جدول

آموزان با درصد( از دانش 13نفر ) 13در جدول  شدهارائههای دهد. طبق آمارهنشان می را بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی(

صحیح  طوربهخودناتوان ساز تحصیلی باال  آموزان بدون رفتارهایدرصد( دانش 12نفر ) 12رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی و 

 است؛ آمدهدستبه تابع برای گروهی عضویت بینیپیش عنوانبه درصد 1/11 این تشخیص در موفقیت . نرخاندشدهدادهتشخیص 

 موارد، درصد 1/11تابع در  توان گفت کهمی کهطوریبهاست؛  درصد 1/11تابع  بینی کنندگیپیش قدرت گفت توانبنابراین، می

 دارد. های با و بدون رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلیهگرو در افراد بندیطبقه یا و عضویت برای بینی درستیپیش

 گیریبحث و نتیجه

وزان آمدر تفکیک دانش مشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق ،یلیتحص یطلبکمکهدف از این پژوهش بررسی قدرت تمیزی 

نتایج نشان داد که رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی بر اساس اجتناب از کمک بود.  یلیساز تحصخودناتوان یرفتارهابا و بدون 

بینی ( همسویی دارد. در تبیین نقش پیش8931فردوسی )با نتایج تحقیقات  آمدهدستبه. این نتیجه شودبینی میطلبی تحصیلی پیش

معتقدند که  آموزانتوان گفت که بسیاری از دانشرفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی میکننده اجتناب از کمک طلبی تحصیلی بر 

طح فعلی ای است میان سفاصله اگر تقاضای کمک کنند ناتوان جلوه خواهند کرد. بر اساس نظریه ویگوتسکی منطقه تقریبی رشد

ک رشد که از طریق حل مسئله با راهنمایی و همکاری یشود با پتانسیل رشد که از طریق توانایی حل مسئله مستقل کودک تعیین می

تواند نقش مهمی در کسب یادگیری و . به این صورت که کمک طلبی میگرددبزرگسال یا کودک توانمندتر از خود مشخص می

دتبار، فر و میرمحم؛ به نقل از محمودیان، صفری، آقایی، رضوانی8311ویگوتسگی، باشد )جلوگیری از شکست تحصیلی داشته 

آموز از کمک طلبی اجتناب کند و از همساالن، معلمان و افراد تواناتر درخواست و طلب کمک نکند، اگر دانش کهدرحالی(. 8938

آموز نتواند خود مسائل و مشکالت تحصیلی آموز را درگیر رفتارهای خودناتوان ساز کند. به این صورت وقتی دانشتواند دانشمی

مسائل تحصیلی و انجام تکالیف تحصیلی خود بپردازد شکست تحصیلی را تجربه خواهد کرد و برای جلوگیری برطرف کند و به حل 

آموزی که دانش وسیلهبدینآورد. خود به رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی روی می نفسعزتاز درونی جلوه دادن و حفظ 

دارد. لذا منطقی است که خود را محفوظ نگه می نفسزتعرفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی  واسطهبهاست  خوردهشکست

 شود.بینی پیش آموزاندانش یلیتحص یطلبکمکاجتناب از بر اساس  یلیساز تحصخودناتوان یرفتارها
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    91                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 آمدهدستبهجه این نتیشود. بینی میپیش مشارکت فعّال در مدرسهنتایج نشان داد رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی بر اساس ابعاد 

مشارکت  گفت توانتوان گفت که میمی آمدهدستبه( همسویی دارد. در تبیین این نتیجه 8931) یعسگرسیدسرابی و با نتایج تحقیق 

 رضایت کنند،می مطالعه بیشتر فعال گردد. یادگیرندگانمی تحصیلی و پیشرفت شناختی اجتماعی، رشد به منجر فعال در مدرسه

 عنوانبه خودش ارزش خاطر به تنهانه بنابراین مشارکت فعال در مدرسه شوند،می التحصیلو بیشتر فارغ دارند بیشتری تحصیلی

 اسالمی، درتاج،است )اهمیت  حائز و ارزشمند بسیار آموزشی پیامدهای آن با منطقی ارتباط خاطر به بلکه هدف آموزشی، یک

 رمنظوبهآموزان به مشتاق شدن در فرآیند یادگیری و (. مشارکت فعال در مدرسه در نتیجه تمایل دانش8931دالور،  و پورسعدی

درک و تبیین افت و شکست تحصیلی در مدرسه  عنوانبهتواند کسب بهتر دانش و مهارت اشاره دارد. مشارکت فعال در مدرسه می

ار دتری در مدرسه برخوردار است، از خودآگاهی در مطالعه باالیی برخورشارکت فعالآموز از مدر نظر گرفته شود. وقتی یک دانش

مشارکت فعال در مدرسه به  (.8931پور عمران، بجنوردی شلیگانی و سلیماناست )ن نیز باالتر است و خودتنظیمی تحصیلی در آ

الق اط شدهحاصلیز میزان اثربخشی و کارایی کند و نزان انرژی که یک فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف میمی

دگیری دارند، ای داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدفیتری مشارکت فعالموزانی که آدانش .شودمی

ا هکنند و در آزمونیمدهند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب رات مدرسه تعهد بیشتری نشان میربه قوانین و مق

آموزان دلبستگی بیشتری به گردد که دانش(. مشارکت فعال در مدرسه موجب می8938نعامی و پیریایی، دارند )عملکرد بهتری 

رسه کنند و نسبت به انجام تکالیف مدهای معنادار و هدفمند مدرسه میبیشتر وقت خود را صرف فعالیت چراکهمدرسه داشته باشند 

ها رابطه دوستانه و علمی بیشتری دارند که تمامی این موارد موجب اشتیاق باالیی دارند، با معلمان و سایر همکالسیرغبت و 

آموزان رفتارهای خودناتوان ساز از خود بروز شود که دانششود و این امر باعث میآموزان به مدرسه میاحساس تعلق بیشتر دانش

 یلیاز تحصسخودناتوان یرفتارهارسد که کنند و شکست اجتناب کنند. لذا منطقی به نظر می دهند و برای رسیدن به موفقیت تالش

 شود.بینی پیش آموزانبر اساس مشارکت فعّال در مدرسه دانش

 آمدهدستبهه این نتیجشود. بینی میخالق پیشهوش نتایج نشان داد رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی تنها بر اساس بعد  همچنین

هوش توان گفت که می آمدهدستبههمسویی دارد. در تبیین این نتیجه ( 1182) گورنکویگرماندلمن، باربوت و با نتایج تحقیقات 

 برای سازگاری، انتخاب و تغییر محیط آموزان در محیط مدرسهدانشتحلیلی، خالق و عملی است که به  موفق ترکیبی از توانایی

فروز، ابابایی، مکتبی، بهروزی و آتش) کندمی کمک اجتماعی–با توجه به بافت فرهنگیتحصیلی خود رسیدن به اهداف  منظوربه

ته باید به تبیین این یاف در بینی کننده معنادار داشت.(. در این پژوهش در بین ابعاد هوش موفق تنها تفکر خالقانه نقش پیش8931

 آموزاندانشهای خالق و عملی حافظه مدار و تحلیلی اشاره کرد که توانایی هایبه توانایی وپرورشآموزشهای گرایش زیاد نظام

مناسبی در تفکر خالق و عملی هستند  ش یا تواناییکه دارای توان آموزانیدانشگیرند و در نتیجه را تا حدود زیادی نادیده می

ی، بهروزی و بابایی، مکتب) دهدقرار  تأثیررا تحت  هاآنتواند انگیزه توانایی بیشینه خود بهره ببرند و این مسئله می توانند ازنمی

آموزان در مواقع تجربه شکست تحصیلی برای جبران آن تالش دوباره نکرده و شود دانش( و این امر باعث می8932افروز، آتش
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    91                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

-خودناتوان یرفتارهاهند. لذا منطقی است که ها را به عوامل بیرونی اسناد بدهای خود بپردازند و این شکستتنها به توجیه شکست

 بینی شود.پیش آموزاندانش خالقبر اساس هوش  یلیساز تحص

است،  ودهبآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران دانشهای این تحقیق، محدود به استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته در

 های دیگر پژوهش ایناز محدودیت. باید محتاطانه عمل کرد شهرهادیگر در آموزان دختر دانشبنابراین در تعمیم نتایج به دیگر 

 هچندگان منابع از استفاده است، پرشدهآموزان دختر دانشهای خود گزارش وسیلهبه صرفاً شدهآوریجمعالعات که اط ه استبود

. دش خواهد منجر عه حاضرهای مطالتر شدن یافتهبه غنیها و معلمان آموز مانند همکالسینزدیکان دانشاز جمله  العاتدریافت اط

از  ها یکی دیگرآموزان دختر برای شرکت در پژوهش و پاسخگویی به سواالت پرسشنامهدشواری در جلب رضایت برخی دانش

دانستند. زیت برای خود میهایی را عاری از هرگونه منفعت و مهای پژوهش بود. برخی از دختران انجام چنین پژوهشمحدودیت

اد پذیری بیشتر نتایج پیشنهلذا برای تعمیم است شدهانجامآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران دانشاین پژوهش بر روی 

. فراهم شود آمدهدستبهتا شواهدی از روابط هایی را در سایر شهرها تکرار کنند شود دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهشمی

 ،یلیتحص یلبطبر اساس کمک یلیساز تحصخودناتوان یرفتارها ینیبشیپیعنی شود که پژوهشگران، مدل پژوهش حاضر پیشنهاد می

ای هقرار دهند. استفاده از مطالعات طولی و سایر روش موردبررسیپسر را نیز  آموزانمشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق دانش

گردد با استفاده یم تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد( میمیکیفی و کترکیبی شامل ) قیتحق

ارشناسی د. به دانشجویان کپرداخته شو آموزاندانش یلیساز تحصخودناتوان یرفتارهابر  مؤثرعوامل از یک مطالعه کیفی به بررسی 

در صورت امکان با انتخاب نمونه با حجم بیشتر محدودیت پژوهش حاضر  شودارشد و دکتری و همچنین پژوهشگران پیشنهاد می

 از پژوهش حاضر به دست آید. آمدهدستبهتری از نتیجه را برطرف کنند تا نتایج دقیق

 ندتوانهای پژوهش میدر دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافته توانمیدستاوردها و پیامدهای این پژوهش را  -

ای موجود همشارکت فعّال در مدرسه و هوش موفق به گسترش دانش، مفاهیم و مدل ،یلیتحص یطلببا تبیین نحوه اثرگذاری کمک

 های جدیدترتواند راهگشای پژوهشکمک کنند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر می یلیساز تحصخودناتوان یدر زمینه رفتارها

ح عملی، از در سط شود. یلیساز تحصخودناتوان یگیری رفتارهادر زمینه عوامل مؤثر بر شکل شناختیروانگسترش دانش  منظوربه

ی رفتارهامدارس متوسطه برای کاهش ای آموزشی در هها و مداخلهتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش مییافته

طلبی تحصیلی  کمک کهازآنجاییتایج این پژوهش استفاده کنند. توانند از نو مشاوران تربیتی و معلمان می استفاده کردساز خودناتوان

 کارگیریبهشود که شود، به مشاوران تحصیلی و معلمان پیشنهاد میتواند باعث کاهش رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی میمی

ان توانمندتر و معلمان خود آموزآموزان کمک کنند که با دانشبه دانش سکو سازیمداخالت مبتنی بر کمک طلبی مانند آموزش 

توان از تعامل اجتماعی بیشتری برقرار کنند و برای حل مسائل و مشکالت تحصیلی خود کمک طلبی بیشتری داشته باشند. لذا می

موزانی آآموزان استفاده کرد. با توجه به اهمیت تربیت دانشبرای بهبود رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی دانش سکو سازیآموزش 

و موفق بوده و از افت تحصیلی کمتری برخوردار باشند، لزوم شناسایی عوامل  مندعالقهامور تحصیلی خودانگیخته، فعال،  درکه 

ای برای مشاوران و روانشناسان در مدارس برخوردار است، لذا از نتایج این رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی از اهمیت ویژه
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    93                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و  ثبت نگرمهای آموزشی مبتنی بر روانشناسی با برگزاری کارگاه گرفتن نقش مشارکت فعال در مدرسهتواند با در نظر پژوهش می

 ویژههبآموزان در مدارس ایران ارتقاء مشارکت فعال آنان در امر تدریس و تحصیل به بهبود رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی دانش

 در شهر تهران کمک کرد.

 منابع

 تدریس  (. تدوین و آزمون مدل خودناتوان سازی تحصیلی.8931)ر. عزت اله. پوقدم ؛ واهللفضل ،ریکوندمیرد ، حسام؛احمدیان

 .189-112، (1)1 ،پژوهی

 ( .بررسی راهبردهای مقابله8931آزادی، اسماعیل؛ متینی صدر، محمدرضا؛ صادق پور، آتوسا؛ و نوری، محمدرضا .) ،ای اسالمی

 .81-91(، 82)4، فصلنامه روانشناسی نظامیساز در دانشجویان بسیجی و عادی. خودناتوانهای شخصیتی و رفتارهای ویژگی

 یابی علّی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع (. مدل8931علی. )و دالور،  پور، اسماعیل؛یسعدفریبرز؛ درتاج، محمدعلی؛  ،یاسالم

(، 11)1فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، . امیرکبیر تهرانشخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 

821-899. 

 آموزش هوش موفق بر انگیزه پیشرفت تحصیلی  تأثیر (.8932افروز، عسکر. )بابایی، علی؛ مکتبی، غالمحسین؛ بهروزی، ناصر؛ و آتش

 .813-811(، 91)1، شناختیروانای هها و مدلمجله روشو خودکارآمدی معلم در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان. 

 و تحمل  یآموزش هوش موفق بر تفکر انتقاد تأثیر (.8931افروز، عسکر. )بابایی، علی؛ مکتبی، غالمحسین؛ بهروزی، ناصر؛ و آتش

 .911-911)ویژه نامه(، 81مجله اصول بهداشت روانی، . انیابهام دانشجو

 یبا معن شرفتیو اهداف پ یریادگی اقیاشت ،یخواهتیرابطة موفق (.8931محبوبه. )پور عمران، بجنوردی شلیگانی، ناصر؛ و سلیمان 

 .11-39(، 12)81ریزی درسی، . پژوهش در برنامهآموزاندانش لیتحص

 صلنامه دو فی. مشروط انیدانشجو یلیتحص یورزو تعلل یبر کمک طلب یفراشناخت یآموزش راهبردها تأثیر (.8931نیا، علی. )تقوایی

 .839-184(، 88)2راهبردهای شناختی در یادگیری، 

 ساختار  یینفعّال در مدرسه: تع مشارکت (.8934، محمدحسین؛ زمانپور، عنایت اهلل؛ و مرادیانی دیزه رود، سیده خدیجه. )خانیحسین

 .8-82(، 84) 4فصلنامه علمی و پژوهشی روانسنجی، یاس. مق یابیو اعتبار یعامل

 مقایسه قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در (. 8933)علیرضا.  ،سالمی خامنه؛ و تینا، محمدی ؛یزدان ،حسین زاده

 .21-11(، 8)3، رویش روانشناسینشریه علمی آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص خواندن. دانش

 .و  یهوش شخص یاثربخش یبررس(. 8931) دولتی، حسین؛ نریمانی، محمد؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ و صادقی هشتجین، گودرز

 .19-11(، 8)1فصلنامه روانشناسی مدرسه، . هوش زیآموزان تهوش موفق بر اعتماد به نفس دانش

 ( .خودکارآمدی تحصیلی و رفتارهای خودناتوان 8938ذبیح الهی، کاظم؛ یزدانی ورزنه، محمد جواد؛ و غالمعلی لواسانی، مسعود .)

 .119-189(، 94)3، فصلنامه روانشناسان ایرانیرستانی. ساز در دانش آموزان دبی

 ی رفتارهای کمک طلبانه تحصیلی دانشبینپیشای چندگانه گاردنر و هوش موفق بر هنقش ممیزی هوش(. 8931. )نسیم، رازمند-

 .های علمی اخیرکنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش. آموزان
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    41                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و چهارم، فروردین ماه  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ( .رابطه بین باورهای شناختی و نگرش به رفتارهای کمک طلبی با پیشرفت تحصیلی دانش8913رضایی، اکبر؛ و پاشایی، لیال .)موزان. آ

 .813-812(، 3)9علوم تربیتی،  فصلنامه

 وهش . پژآموزاننشدا لیتحص یبا معن شرفتیو اهداف پ یریادگی اقیاشت ،یخواهتیرابطة موفق (.8931پور عمران، محبوبه. )سلیمان

 .11-39(، 12)81ریزی درسی، در برنامه

 آوری و بینی رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، تابپیش(. 8931) شهناز.، عسگری؛ و مهناز ،سیدسرابی

 .8-18(، 11)9، های نوین در علوم رفتاریپیشرفتتحمل پریشانی دانش آموزان دختر. 

 آوری و بینی رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، تابپیش(. 8931) شهناز.، عسگری؛ و مهناز ،سیدسرابی

 .8-18(، 11)9، های نوین در علوم رفتاریپیشرفتتحمل پریشانی دانش آموزان دختر. 

 ( .8934صالحی، محمد؛ و دالور، علی.) (، 11)2، گیری تربیتیفصلنامه اندازه .سازینهای روانسنجی مقیاس خودناتوابررسی ویژگی

881-31 . 

 بینی کمک طلبی تحصیلی بر اساس اشتیاق به مدرسه، رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی و اهداف پیش(. 8931، سیما. )فردوسی
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The discriminational power of academic help seeking, active engagement in school and 

successful intelligence in discriminating students of with and without academic self-

handicapping behaviors 

 
Abstract 

The purpose of this study was to discriminational power of academic help seeking, active engagement in 

school and successful intelligence in discriminating students of with and without academic self-

handicapping behaviors. The research design was a two-group diagnostic function. The statistical 

population consists of all students’ femal high school in Tehran city in year 2018-2019 to 125110 people. 

In this study, obtained data from 100 people with academic self-handicapping behaviors and 100 people 

without academic self-handicapping behaviors and participants completed self-handicapping behavior 

scale (SBHS) of Jones & Rhodewalt (1982), school engagement questionnaire (SEQ) of Wang, Willett & 

Eccles (1997), academic help seeking questionnaire (AHSQ) of Ryan & Pintrich (2011) and successful 

intelligence questionnaire (SIQ) of Grigorenko & Sternberg (2002). The obtained data were analyzed by 

the discriminant analysis method. The results of analysis showed that avoiding academic help seeking, 

active engagement in school and successful intelligence can help to prediction academic self-handicapping 

behaviors and function discriminant analysis assigned 77/5 percent of the students with and without of 

academic self-handicapping behaviors. This study confirmed the significant contribution of avoiding 

academic help seeking, active engagement in school and successful intelligence of students on academic 

self-handicapping behaviors. 

Keywords: academic self-handicapping behaviors, academic help seeking, active engagement in school, 

successful intelligence. 
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