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 چکیده

 تحصـیلی  یطلبـ  کمـک  اجتنـاب از له بر  ئمس اثربخشی آموزش مهارت حلهدف پژوهش حاضر تعیین 

. بودآزمون  پس-آزمون . روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشدختر پایه سوم راهنمایی است آموزان دانش

منطقـه چهـار   انتفاعی  مدارس غیرآموزان دختر مقطع سوم راهنمایی  آماری پژوهش را کلیه دانش هجامع

گیـری   که از میـان آنهـا بـا اسـتفاده از روش نمونـه      دنددا تشکیل می 0310-12تهران در سال تحصیلی 

طلبی باالیی داشـتند )یـک    آموزی که نمرات اجتناب از کمک دانش 31 ،ای ای چندمرحله خوشهتصادفی 

و یـک گـروه    گروه آزمایش یکتصادفی در  صورت بهباالتر از میانگین گروه(، انتخاب و  معیار انحراف

گروه کنتـرل   ؛ وآموزش داده شد مسئله حلجلسه مهارت  01. به گروه آزمایشی، کنترل جایگزین شدند

طلبـی ریـان و پنتـریچ     هـا از پرسشـنامه کمـک    آوری داده  برای جمع ریافت نکردند.گونه آموزشی د هیچ

ها نشان داد که بـین   قرار گرفتند. یافته وتحلیل تجزیهکواریانس مورد  تحلیلها از طریق  استفاده شد. داده

 بـر ، مسـئله  حـل که آموزش مهـارت   صورت بدینآزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد،   گروه

 طلبی تأثیرگذار بود.  اجتناب از کمککاهش 
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 مقدمه

فـرد و تربیـت    جانبـه  همـه ایجاد زمینه برای رشـد   وپرورش آموزشیکی از اهداف مهم 

های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتمـاعی اسـت.    انسان

رکن اساسـی نظـام آموزشـی کشـور، در دسـتیابی بـه        عنوان بهآموزان  دانش که ازآنجایی

 ازلحـاظ ای دارند، توجه به این قشر از جامعه  اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه

آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتـی جامعـه را   

 وپـرورش  آمـوزش آمـوزانی کـه وارد سیسـتم     کل دانـش  از وجود بااینگردد.  موجب می

توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصـه   شوند، تعداد کمی از آنها می می

خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسـیار مهـم    0موفق گردند و عملکرد تحصیلی

ان اسـت )میکـائیلی و   آن شناختی روانآموزان عوامل  و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش

مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت  شناختی روانهای  ویژگی ازجمله(. 0310همکاران، 

در کـالس   یپرسـ  سـؤال  ای یطلب کمک .است 2طلبی کمکدهد، اجتناب از  تأثیر قرار می

و عملکرد دانش آموزان  یریادگیاست که در  یمهم خودگردان یاز راهبردها یکیدرس 

ــدارد )کارانب یینقــش بســزا ــوپز نزیو مــارت مــرمنی؛ ز0113، 3و شــارما کی  (.0112، 3ن

رفتارهـایی از قبیـل پرسـش از معلمـان، والـدین،       ی دربرگیرنـده طلبـی تحصـیلی    کمک

 هـای  حـل  راههـا و   ی مسـئله، گـرفتن سـرنخ    ها، تقاضای توضیح بیشتر درباره همکالسی

راهبردی بـرای جلـوگیری    نعنوا بههای تحصیلی است و  مسئله و جستجوی سایر کمک

ــی  ــل م ــیلی عم ــد از شکســت تحص ــان کن ــریج و 0)ری ــاوجود (. 6،0133پنت  اهمیت ب
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 نوجوانان از بسیاری که دهنـد  مـی  نشان تحقیقات یادگیری فرآیند در طلبی کمک  راهبرد

 (.0123و همکاران،  0)گود کنند نمی کمک جستجوی ،هستند کمک نیازمند که زمانی

کمک از دیگری به هنگام روبـرو   وجوی جستطلبی تحصیلی را  ( کمک0112) 2نیومن 

نیـز آن را نـوعی    (2116) 3بـاتلر  کنـد.  شدن با ابهام و دشواری در امر تحصیل بیـان مـی  

 داند. یابی به موفقیت می تالش فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود در راستای دست

هـایی روبـرو    درسی بـا دشـواری   ازنظرموزان آ دانش آن درکالس درس بافتی است که 

ها( کمک بخواهنـد   )مانند معلمان و همکالسی و کارآمد باتجربهشوند و باید از افراد  می

انـد   آموزان پرداختـه  طلبی دانش تر به مطالعه رفتار کمک شناسان تربیتی کم روان حال بااین

ــاتلر،  طلبــی را یکــی از  (، کمــک0111؛ و نیــومن 3،0123(. )نلســون لــی گــال2116)ب

تواننـد مسـائل و    دانند که دانـش آمـوزان بـا اسـتفاده از آن مـی      راهبردهای یادگیری می

مشکالت یادگیری و تحصیلی خود را تشخی  داده و از طریق پرسش و کمک گـرفتن  

هبرد برای تبحـر  توانند از طریق این را  ها می از دیگران در جهت رفع آن اقدام نمایند. آن

 ها و یادگیری بهتر استفاده نمایند.    بر مهارت یافتن

طلبی در کـالس درس،   های قبلی، پیشایندهای متعددی را برای اجتناب از کمک پژوهش

ها به بررسـی اثـر هنجارهـا و قـوانین نامناسـب       اند. یک دسته از پژوهش شناسایی کرده

بـر اجتنـاب از    اعتمـاد  قابـل طالعـاتی  حاکم بر موقعیت آموزشی و عدم وجـود منـابع ا  

ها بـه بررسـی، علـل روانـی اجتمـاعی       ای دیگر از پژوهش اند. دسته طلبی پرداخته کمک

، ادراک تهدیـد بـه شایسـتگی از    6های اجتمـاعی  ، هدف0های پیشرفت فردی مانند هدف

، شایستگی شناختی و شایسـتگی اجتمـاعی   0و معلم، کارآمدی تحصیلی 3جانب همسال
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7. Percived threat from peers regarding help seeking 



  آموزشی یها نظامپژوهش در   382

و  الرن ، رل، آلـون، مـک  2101، 2)مانند رایان و شـین  اند کردهین پدیده، شناسایی برای ا

، 0؛ پونـگ 2111، 3اونهانـدو، کیفـر و تامپسـون   -؛ رایان، شیم، المپزینگ2101، 3کودینگر

؛ 0122میـدگلی،   و 6؛ رایان، گـین 0113؛ رایان و پنتریچ، 0112؛ رایان و میدگلی، 2112

 (.0113و میدگلی،  3رایان، هیکس

طلبـی بررسـی    طلبی و پذیرش کمـک  طلبی تحت دو عنوان اجتناب از کمک رفتار کمک

 آمـوز  دانـش  آن در کـه  کنـد  مـی  اشـاره  رفتـاری  به طلبی کمک از اجتناب رفتار شود. می

 کـه  درحـالی . (0113پنتـریچ،  و ریان)کند  می خودداری گرفتن کمک از کمک به نیازمند

آمـوز توضـیحاتی را در مـورد     طلبی به رفتاری اشاره دارد که در آن دانش پذیرش کمک

را بهتر حل  مسئلهآموزان  شود دانش کند و این امر باعث می درخواست می مسئلهحل  راه

هـای شخصـی    های زندگی به مهارت مهارت ینهمچن (.0321کنند )حجازی و پاکدامن، 

راد در کنتـرل مشـکالتی نظیـر افسـردگی، اضـطراب،      شود که به افـ  و اجتماعی گفته می

کنـد و کودکـان و    تنهایی، ترس از طرد شدن، کمرویی، خشـم و عصـبانیت کمـک مـی    

های دیگر و کل اجتماع  ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان نوجوانان باید آن

ـ   طور به  ازجملـه (. 2101ی شایسته، مؤثر و مطمئن رفتار نمایند )صبحی، قراملکـی، رجب

2مسئله حلهای زندگی، مهارت  مهارت
شناسان و فالسـفه   باشد. در طول تاریخ، روان می 

اند که یک بخـش اساسـی از انسـان بـودن، قابلیـت و توانمنـدی        به این مطلب پرداخته

 مسـئله  حـل مـداوم در حـال    طـور  بـه ها در سرتاسر زندگی خود  است. انسان مسئله حل

هـای   کند تا مقابلۀ مؤثرتری بـا مشـکالت و چـالش    افراد کمک می به مسئله حلهستند. 
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2. Shin 
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ای و عملـی اسـت کـه     ، مهارتی مقابلـه مسئله حل(. 0،2113زندگی داشته باشند )استوچو

شود و با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارد و شـامل   می نفس اعتمادبهموجب افزایش 

مختلـف،   هـای  حل راهتی از ی فهرس ، تهیهمسئلهپنج گام است: ادراک خویشتن، تعریف 

 انتخـابی )سپاسـی،   حـل  راهو امتحـان کـردن    حل راهترین  گیری در مورد مناسب تصمیم

باعـث   مسئله حلهای  دهند که افزایش مهارت نتایج نشان می براین عالوه(. 2101یانیآشت

ان هایش ها از استعدادها و توانایی ، فهم آندرنتیجهافزایش خودکارآمدی نوجوانان شده و 

(. 2113، 3، فریـدنبرگ 3، آنـدلی 2یابـد )آنـدروز   در برخورد مؤثر با مشکالت افزایش می

 چراکهنقش قابل توجهی دارد؛  روانی سالمتدر توانمندی اجتماعی و  مسئله حلتوانایی 

ای قوی با کارکرد فردی و اجتمـاعی   مشکالت، گویای رابطه وفصل حلتوانایی مقابله و 

، ارائـه مـنظم   مسـئله  حـل (. آمـوزش مهـارت   2110؛0باشد )دزوریـال و نیـزو   شخ  می

 حـل  راه ترین مناسبکند  رفتاری است که به فرد کمک می-های شناختی آموزش مهارت

آید برخـورد   یش میمشکل را شناسایی کرده و به طریقی مؤثر با مشکالتی که در آینده پ

-یـک فراینـد شـناختی    عنـوان  بـه اجتمـاعی   مسئله حل(. 2111نماید )زراعت، غفوریان 

هـای   کوشد بـرای موقعیـت   شود که در طی آن فرد می رفتاری معطوف به خود تلقی می

مـؤثر   هـای  حل راهشود  ها مواجه می خا  که در مسیر زندگی روزانه با آن آفرین مشکل

یـک   عنـوان  بـه  مسـئله  حـل سایی و کشف کند. در این تعریف فرایند و سازگارانه را شنا

مؤثر و بـالقوه را   های حل راهشود و  فعالیت هدفمند، مجدانه و آگاهانه در نظر گرفته می

مـؤثر را از   هـای  حـل  راهدهد و امکان انتخاب  در دسترس افراد قرار می مسئلهبرای یک 

فراینـدی اسـت    مسـئله  حـل (. 2101المعالی،دهد )ابو مختلف افزایش می های حل راهبین 

حـل منتهـی    راه یـک که به یک هـدف یـا    هایی راهبرای کشف و توالی و ترتیب صحیح 

                                                                                                                             
1  S stoycheva 
2. Andrews 
3. Ainley   
4. Frydenberg 
5. Dezurolla&Nezo 
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شود، باید بر موانـع یـا مشـکالت موجـود      روبرو می ای مسئلهانسان با  که وقتیشود.  می

رفتـار  در مـورد   ذکرشدهبه هدفش غلبه یابد. بر این اساس با توجه به اهمیت  دررسیدن

آموزان و از طرف دیگر نقـش مـؤثر    دانش تحصیلی پیشرفتها در  طلبی و نقش آن کمک

در بهبـود فراینـد آمـوزش و یـادگیری، پژوهشـگر در ایـن        مسـئله  حلآموزش مهارت 

طلبـی   بـر کمـک   مسـئله  حل  کند تا به تعیین اثربخشی آموزش مهارت پژوهش تالش می

آمـوزان برداشـته    هبود عملکرد تحصـیلی دانـش  آموزان بپردازد تا گامی در جهت ب دانش

 باشد.

 روش  

باشـد.   می دوگروهیپس آزمون -آزمون روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش

آمـوزان دختـر پایـه سـوم راهنمـایی مـدارس        جامعۀ آماری این پژوهش را کلیـۀ دانـش  

. روش دادنـد  مـی تشـکیل   0310-12منطقه چهار تهـران در سـال تحصـیلی     غیرانتفاعی

بوده است. برای انتخاب نمونـه   ای چندمرحلهای  گیری تصادفی خوشه گیری، نمونه نمونه

کـالس پایـه سـوم     2و از هر مدرسـه   2موجود در منطقه  غیرانتفاعیمدرسه  20از بین 

کـاری   طلبی و اهمـال  های کمک تصادفی انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه صورت بهمدرسه 

آموزی کـه دارای   دانش 31پایه سوم این مدارس اجرا شد. سپس  آموز دانش 311در بین 

تصادفی در )یک گـروه آزمایشـی(    صورت بهو  شده انتخابطلبی بودند  اجتناب از کمک

 و یک گروه کنترل جایگزین شدند.

 چیو پنتر انیطلبی ر پرسشنامه کمک-0
 سـؤال  03امل کـه شـ   اسـت  شـده  سـاخته ( 0113این پرسشنامه توسط ریان و پنتـریچ ) 

کنـد.   طلبـی را ارزیـابی مـی    عامل اجتناب از کمـک  2،3،6،2،1،01،02 سؤاالتباشد.  می

دهنـدگان   کنند. پاسخ طلبی را ارزیابی می عامل پذیرش کمک 03،03،00،3،0،3،0 سؤاالت

کننـد   بندی می  کامالً موافقم( درجه-0کامالً مخالف ام،-0هر گویه را در مقیاس لیکرت )

باشد. دامنه نمرات در ایـن مقیـاس    طلبی می بعد پذیرش و اجتناب از کمک که دارای دو
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( در پژوهشی با عنوان نقش باورهای انگیزشی بـر رفتـار   0322) پور قدماست.  31تا  03

نفر از آن اسـتفاده   211ای با حجم  آموزان بر نمونه دانش تحصیلی پیشرفتطلبی و  کمک

س از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده اسـت.  کرده است و جهت تعین اعتبار این مقیا

طلبـی و اجتنـاب از    های پذیرش کمـک  طبق نظر این پژوهشگر، ضرایب آلفا برای عامل

( جهت تعیین روایـی ایـن   0333پور ) است. قدم بوده 62/1و 62/1طلبی به ترتیب  کمک

کـرده  اصلی با چرخش واریمـاکس اسـتفاده    های مؤلفهمقیاس از تحلیل عاملی به روش 

و  13/2ویـژه   بـاارزش طلبـی   این بود که عامل اجتناب از کمک دهندۀ نشاناست. نتایج 

درصـد   3/03و 366/0ویژه  باارزشطلبی  درصد واریانس کل عامل پذیرش کمک 3/21

 کنند. واریانس کل را تبیین می

 ها   یافته

بـرای گـروه    معیـار  انحـراف میـانگین و   شـود  میمالحظه  0-0که در جدول  گونه همان

بـه ترتیـب    طلبـی تحصـیلی   اجتناب از کمـک متغیر  آزمون پسو  آزمون پیشآزمایش در 

( .30( و )2,06( و ).32( و )2,03( برای گروه گـواه ) .33( و )0,31( و ).32( و )2,06)

(  و بـرای  1,33وه آزمـایش ) گـر بـرای   آزمـون  پسو  آزمون پیشاست. تفاوت میانگین 

 است.( بوده 1,10گروه گواه )
دانش  طلبی تحصیلی بر کاهش اجتناب از کمک مسئله حلآموزش اثر  استاندارد انحراف و یانگینم 0-0

 آزمون پسو  آزمون شیپگواه به تفکیک  و آزمایش در گروهآموزان دختر 
 نوع آزمون

 تعداد

 تفاوت میانگین آزمون پس آزمون پیش

آزمون و  پیش

 آزمون پس
 میانگین گروه متغیر

 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار

اجتناب از 

طلبی  کمک

 تحصیلی

 1,33 .33 0,31 .32 2,06 21 آزمایش

 1,10 .30 2,06 .32 2,03 21 کنترل
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آموزان  طلبی تحصیلی دانش بر کاهش اجتناب از کمک مسئله حلبرای تعیین اثر آموزش 

آمـوزش  دهـد کـه    مـی  0-2گروه آزمایش و گواه، تحلیل کوواریانس اجرا شد. جـدول  

ــل ــئله ح ــک   مس ــاب از کم ــاهش اجتن ــر ک ــش  ب ــیلی دان ــی تحص ــؤثر   طلب ــوزان م آم

(. بدین شکل فرضیه صفر یعنی تساوی بین میانگین نمرات  F=57.433, P<0/05است)

شـود و   آموزان گروه آزمایش و گواه رد می طلبی تحصیلی دانش کاهش اجتناب از کمک

را  مسـئله  حـل آمـوزان کـه آمـوزش     صیلی دانـش طلبی تح شود اجتناب از کمک گفته می

 کمتر است. مراتب به اند ندیدهآموزانی که این آموزش را  بینند نسبت به دانش می

کـاهش اجتنـاب از   نمـرات   یهـا  نیانگیمنتایج تحلیل کواریانس مربوط به مقایسه  2-0

بـا کنتـرل    آزمـون  پـس طلبی تحصیلی دانـش آمـوزان گـروه آزمـایش و گـواه در       کمک

 آزمون شیپ

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

 0,111 .612 .1110 03,333 0,223 0 0,223 گروه

     .010 33 3,303 خطا

      31 030,111 کل

 

کـاهش اجتنـاب از    آزمـون  پـس ( متغیرهـای  شـده  یلتعدبرآورد شده ) های یانگینم 3-0

 تحصیلی دانش آموزان طلبی کمک

 معیار انحراف میانگین ها گروه
 درصدی 10فاصله 

 حد باال حد پایین

 0,030 0,206 .130 0,311 آزمایش

 2,312 2,101 .130 2,063 گواه

 

متغیر وابسـته هسـتند؛ یعنـی اینکـه اثـر       شده تعدیل های میانگین دهنده نشان 0-3جدول 

است. نتایج حاکی از آن است که پس از کنتـرل   شده حذفآماری  صورت به آزمون پیش

در گـروه   آمـوزان  طلبی تحصیلی دانش کاهش اجتناب از کمکمیانگین متغیر  آزمون پیش
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دهنده فاصله  است؛ که نشان آمده دست به( 2,063( و )0,311آزمایشی و گواه به ترتیب )

 است. ها گروهزیاد بین این 

 گیری   بحث و نتیجه

حـل   ،یریادگیبهبود  یراهبرد مهم برا کیطلبی  کمک دهند ینشان م ها هافتی که ازآنجایی

بینـی کننـده    گزارشی، پیش -خود طلبی کمکاست و  تیمسائل و کسب موفق اند مستقل

گونـاگون بـرای    هـای  حـل  راه، ضـرورت بررسـی   است دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

 کفایـت  اسـت  ممکـن  یافتـه،  ایـن  بـرای  تبیـین  یکگردد.  افزایش این مهارت روشن می

 ،درپـی  پـی  تحصـیلی  های شکست دلیل باشد. به آموزان دانش پایین  شدۀ ادراک شناختی

 هرحـال  بـه  بکوشـند،  سـخت  چقـدر  نیست مهم که برسند باور این به ها آن است ممکن

 بـر  آمـوزان  . دانـش شود می ایجاد شده آموخته درماندگی درواقع .خورد خواهند شکست

 .باشـند  داشته شکست انتظار جدید، موقعیت هر در که گیرند می یاد گذشته تجربۀ اساس

 چنین گفت توان می درواقع. دهد می کاهش مسئله حل برای را ها آن تالش درماندگی این

 یادگیری مشکالت به حمله برای راهبردی که هستند غیرفعال آموزندگانی ،آموزانی دانش

 .شود ناشی آنان مسئله حلضعیف  های توانایی از است ممکن ویژگی این بنابراین .ندارند

 آمـوزان  دانش عملکرد بهبود در مهمی نقش که یادگیری راهبرد یک عنوان به طلبی کمک

 نظریـۀ ویگوتسـگی،   مفـاهیم  اساس بر دارد. معلمان سوی از بیشتری توجه به نیاز دارد،

 تقریبی ی حوزه در تا کند می کمک آموز دانش به توانمندتر فرد از وجو پرس و طلبی کمک

 طریق از که رشد فعلی سطح میان است ای فاصله رشد تقریبی حوزۀ  کند. پیشرفت رشد

 مسـئله  حـل  طریـق  از کـه  رشد پتانسیل با شود، می تعیین کودک مستقل مسئله حل توانایی

 گـردد  مـی  مشـخ   خـود  از توانمنـدتر  کـودک  یا سال بزرگ یک همکاری و باراهنمایی

 عنـوان  بـه اجتمـاعی   مسـئله  حلمیدانیم که . (0323 محسنی، از نقل ؛0132 ویگوتسگی،)

کوشـد   شود که در طی آن فرد مـی  رفتاری معطوف به خود تلقی می-یک فرایند شناختی

شود  ها مواجه می خا  که در مسیر زندگی روزانه با آن آفرین مشکلهای  برای موقعیت
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 آمـوز  دانش که هنگامیلف را شناسایی و کشف کند و مؤثر، سازگارانه و مخت های حل راه

بـرای   اثـربخش هـایی   به دنبال راه شک بی، کند مینرم  وپنجه دستبا مشکالت یادگیری 

را بداند به همـه   مسئله حلبرطرف شدن آن مشکالت خواهد گشت که چنانچه مهارت 

پـس از آزمـودن    خواهد دید و طلبی کمکرا  ها راهو یکی از  کند میهای ممکن فکر  راه

کـه مبـادا    انـد  نگـران آموزان  تعدادی از دانشبرد.  خواهد پی طلبی کمکآن به اثربخشی 

طلبـی اجتنـاب    ممکـن اسـت از کمـک    رو ازایـن دار شود  نزد دیگران خدشه تشخصشان

 جـای  بـه هـای اجتمـاعی    طلبی، تصویر نامناسبی از آنها در موقعیت کمک چراکهورزند، 

آموزنـد کـه پرسـش کـردن عیـب       مـی  مسئله حلا آموزش مهارت ب که درحالیگذارد  می

، مسـئله  حلرسد با یادگیری مهارت  به نظر می درنتیجهنیست بلکه ندانستن عیب است. 

 بینـی  خـودکم آموز به استفاده از نظـرات و مشـورت بـا دیگـران بـدون احسـاس        دانش

یـا   مسـئله کـه بـا    امیآموزد هنگ آموز می پردازد. از طرفی با آموزش این مهارت دانش می

آور است، )برای مثال ضعف در یادگیری( ایـن   شود که برایش ماللت مشکلی روبرو می

کــار را  تــرین راه تــرین و اثـربخش  تبــدیل کنـد و بهتــرین، سـریع   مسـئله نگرانـی را بــه  

 ازآنجاکه در نظر بگیرد. مسئله حلحل برای  راه عنوان بهطلبی را  کند و کمک وجو جست

بـر   مسـئله  حـل آمـوزش مهـارت    اثربخشـی  بررسـی  به خارج و داخل در پژوهشی هیچ

 دیگـر  نتـایج  بـا  پـژوهش  این نتیجۀ امکان مقایسۀ لذا آموزان نپرداخته، طلبی دانش کمک

منطقـه    سـوم راهنمـایی   آموزان دختر پایه دانش مورد در حاضر پژوهش .نداشت وجود

 هـای  جمعیـت  و هـا  گروه سایر به یجنتا تعمیم بنابراین .است شده انجامچهار شهر تهران 

 .گیرد صورت باید بااحتیاط آموزی دانش
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