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تعیین اثربخشی آموزش مهارت حلمسئله بر کم طلبی تحصیلی
دانشآموزان دختر راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 3132-31
سارا اکبرزاده*
دکتر اسماعیل سعدیپور**

3
2
3

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حلمسئله بر اجتنـاب از کمـکطلبـی تحصـیلی
دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی است .روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون بود.
جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر مقطع سوم راهنمایی مدارس غیرانتفاعی منطقـه چهـار
تهران در سال تحصیلی  0310-12تشکیل میدادند که از میـان آنهـا بـا اسـتفاده از روش نمونـهگیـری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای 31 ،دانشآموزی که نمرات اجتناب از کمکطلبی باالیی داشـتند (یـک
انحرافمعیار باالتر از میانگین گروه) ،انتخاب و بهصورت تصادفی در یک گروه آزمایش و یـک گـروه
کنترل جایگزین شدند .به گروه آزمایشی 01 ،جلسه مهارت حلمسئله آموزش داده شد؛ و گروه کنتـرل
هیچگونه آموزشی دریافت نکردند .برای جمعآوری دادههـا از پرسشـنامه کمـکطلبـی ریـان و پنتـریچ
استفاده شد .دادهها از طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان داد که بـین
گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ،بدینصورت که آموزش مهـارت حـلمسـئله ،بـر
کاهش اجتناب از کمکطلبی تأثیرگذار بود.
واژگان کلیدی :ابراز وجود ،حلمسئله ،اهمالکاری ،کمکطلبی

 *0کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی s12081a@gmail.com
 **2دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت12/0/23 :

تاریخ پذیرش13/2/01:
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مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزشوپرورش ایجاد زمینه برای رشـد همـهجانبـه فـرد و تربیـت
انسانهای سالم ،کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتمـاعی اسـت.
ازآنجاییکه دانشآموزان بهعنوان رکن اساسـی نظـام آموزشـی کشـور ،در دسـتیابی بـه
اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر از جامعه ازلحـاظ
آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتـی جامعـه را
موجب میگردد .بااینوجود از کل دانـشآمـوزانی کـه وارد سیسـتم آمـوزشوپـرورش
میشوند ،تعداد کمی از آنها میتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصـه
موفق گردند و عملکرد تحصیلی 0خوبی از خود نشان دهند .یکی از عوامل بسـیار مهـم
و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانشآموزان عوامل روانشناختی آنان اسـت (میکـائیلی و
همکاران .)0310 ،ازجمله ویژگیهای روانشناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت
تأثیر قرار میدهد ،اجتناب از کمکطلبی 2است .کمکطلبی یا سـؤال پرسـی در کـالس
درس یکی از راهبردهای مهم خودگردانی است که در یادگیری و عملکرد دانش آموزان
نقــش بســزایی دارد (کارانبی ـک و شــارما0113 ،3؛ زیمــرمن و مــارتینز نــوپز.)0112 ،3
کمکطلبـی تحصـیلی دربرگیرنـدهی رفتارهـایی از قبیـل پرسـش از معلمـان ،والـدین،
همکالسیها ،تقاضای توضیح بیشتر دربارهی مسـئله ،گـرفتن سـرنخهـا و راهحـلهـای
مسئله و جستجوی سایر کمکهای تحصیلی است و بهعنوان راهبردی بـرای جلـوگیری
از شکســت تحصــیلی عمــل مــیکنــد (ریــان 0و پنتــریج .)0133،6بــاوجود اهمیت

1. Academic performance
2. Help seeking avoidance
3. Karabenick&Sharma
4. Zimmerman&Martinez-Pones
5S Rayan
6S Pentrich
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راهبرد کمک طلبی در فرآیند یادگیری تحقیقات نشان مـی دهنـد که بسیاری از نوجوانان
0

زمانی که نیازمند کمک هستند ،جستجوی کمک نمیکنند (گود و همکاران.)0123 ،
2

نیومن ( )0112کمکطلبی تحصیلی را جستوجوی کمک از دیگری به هنگام روبـرو
3

شدن با ابهام و دشواری در امر تحصیل بیـان مـیکنـد .بـاتلر ( )2116نیـز آن را نـوعی
تالش فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود در راستای دستیابی به موفقیت میداند.
کالس درس بافتی است که در آن دانشآموزان ازنظر درسی بـا دشـواریهـایی روبـرو
میشوند و باید از افراد باتجربه و کارآمد (مانند معلمان و همکالسیها) کمک بخواهنـد
بااینحال روانشناسان تربیتی کمتر به مطالعه رفتار کمکطلبی دانشآموزان پرداختـهانـد
(بــاتلر( .)2116 ،نلســون لــی گــال0123،3؛ و نیــومن  ،)0111کمــکطلبــی را یکــی از
راهبردهای یادگیری می دانند که دانـش آمـوزان بـا اسـتفاده از آن مـیتواننـد مسـائل و
مشکالت یادگیری و تحصیلی خود را تشخی

داده و از طریق پرسش و کمک گـرفتن

از دیگران در جهت رفع آن اقدام نمایند .آنها میتوانند از طریق این راهبرد برای تبحـر
یافتن بر مهارتها و یادگیری بهتر استفاده نمایند.
پژوهشهای قبلی ،پیشایندهای متعددی را برای اجتناب از کمکطلبی در کـالس درس،
شناسایی کردهاند .یک دسته از پژوهشها به بررسـی اثـر هنجارهـا و قـوانین نامناسـب
حاکم بر موقعیت آموزشی و عدم وجـود منـابع اطالعـاتی قابـلاعتمـاد بـر اجتنـاب از
کمکطلبی پرداختهاند .دستهای دیگر از پژوهشها بـه بررسـی ،علـل روانـی اجتمـاعی
مانند هدفهای پیشرفت فردی ،0هدفهای اجتمـاعی ،6ادراک تهدیـد بـه شایسـتگی از
جانب همسال 3و معلم ،کارآمدی تحصیلی ،0شایستگی شناختی و شایسـتگی اجتمـاعی
1S Good
2S Numan
3.Butler
4. Gall
5. Personal achievement goals
6. social goals
7. Percived threat from peers regarding help seeking
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برای این پدیده ،شناسایی کردهاند (مانند رایان و شـین ،2101 ،2رل ،آلـون ،مـکالرن و
3

3

0

کودینگر 2101 ،؛ رایان ،شیم ،المپزینگ-اونهانـدو ،کیفـر و تامپسـون 2111 ،؛ پونـگ ،
6

2112؛ رایان و میدگلی0112 ،؛ رایان و پنتریچ0113 ،؛ رایان ،گـین و میـدگلی0122 ،؛
3

رایان ،هیکس و میدگلی.)0113 ،
رفتار کمکطلبی تحت دو عنوان اجتناب از کمکطلبی و پذیرش کمـکطلبـی بررسـی
میشود .رفتار اجتناب از کمک طلبی به رفتـاری اشـاره مـیکنـد کـه در آن دانـش آمـوز
نیازمند به کمک از کمک گرفتن خودداری می کند (ریان و پنتـریچ .)0113،درحـالی کـه
پذیرش کمک طلبی به رفتاری اشاره دارد که در آن دانشآمـوز توضـیحاتی را در مـورد
راهحل مسئله درخواست میکند و این امر باعث میشود دانشآموزان مسئله را بهتر حل
کنند (حجازی و پاکدامن .)0321 ،همچنین مهارتهای زندگی به مهارتهـای شخصـی
و اجتماعی گفته میشود که به افـراد در کنتـرل مشـکالتی نظیـر افسـردگی ،اضـطراب،
تنهایی ،ترس از طرد شدن ،کمرویی ،خشـم و عصـبانیت کمـک مـیکنـد و کودکـان و
نوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ،انسانهای دیگر و کل اجتماع
بهطور شایسته ،مؤثر و مطمئن رفتار نمایند (صبحی ،قراملکـی ،رجبـی  .)2101ازجملـه
مهارتهای زندگی ،مهارت حلمسئله 2میباشد .در طول تاریخ ،روانشناسان و فالسـفه
به این مطلب پرداختهاند که یک بخـش اساسـی از انسـان بـودن ،قابلیـت و توانمنـدی
حلمسئله است .انسانها در سرتاسر زندگی خود بـهطـور مـداوم در حـال حـلمسـئله
هستند .حلمسئله به افراد کمک میکند تا مقابلۀ مؤثرتری بـا مشـکالت و چـالشهـای

1. Academic efficcacy
2. Shin
3. Roll, Aleven, Mclaren, & koedinger
4. Shin, Lampkins-Uthando, Kiefer, & Thompson
5. Bong
6. Geen
7. Hicks
8. Problem solving skill
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زندگی داشته باشند (استوچو .)2113،0حلمسئله ،مهارتی مقابلـهای و عملـی اسـت کـه
موجب افزایش اعتمادبهنفس میشود و با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارد و شـامل
پنج گام است :ادراک خویشتن ،تعریف مسئله ،تهیهی فهرستی از راهحلهـای مختلـف،
تصمیم گیری در مورد مناسبترین راهحل و امتحـان کـردن راهحـل انتخـابی (سپاسـی،
آشتیانی .)2101عالوهبراین نتایج نشان میدهند که افزایش مهارتهای حلمسئله باعـث
افزایش خودکارآمدی نوجوانان شده و درنتیجه ،فهم آنها از استعدادها و تواناییهایشان
در برخورد مؤثر با مشکالت افزایش مییابـد (آنـدروز ،2آنـدلی ،3فریـدنبرگ.)2113 ،3
توانایی حلمسئله در توانمندی اجتماعی و سالمتروانی نقش قابل توجهی دارد؛ چراکه
توانایی مقابله و حلوفصل مشکالت ،گویای رابطهای قوی با کارکرد فردی و اجتمـاعی
شخ

میباشد (دزوریـال و نیـزو0؛ .)2110آمـوزش مهـارت حـلمسـئله ،ارائـه مـنظم

آموزش مهارتهای شناختی-رفتاری است که به فرد کمک میکند مناسبترین راهحـل
مشکل را شناسایی کرده و به طریقی مؤثر با مشکالتی که در آینده پیش میآید برخـورد
نماید (زراعت ،غفوریان  .)2111حلمسئله اجتمـاعی بـهعنـوان یـک فراینـد شـناختی-
رفتاری معطوف به خود تلقی میشود که در طی آن فرد میکوشد بـرای موقعیـتهـای
مشکلآفرین خا

که در مسیر زندگی روزانه با آنها مواجه میشود راهحلهـای مـؤثر

و سازگارانه را شناسایی و کشف کند .در این تعریف فرایند حـلمسـئله بـهعنـوان یـک
فعالیت هدفمند ،مجدانه و آگاهانه در نظر گرفته میشود و راهحلهای مؤثر و بـالقوه را
برای یک مسئله در دسترس افراد قرار میدهد و امکان انتخاب راهحـلهـای مـؤثر را از
بین راهحلهای مختلف افزایش میدهد (ابوالمعالی .)2101،حـلمسـئله فراینـدی اسـت
برای کشف و توالی و ترتیب صحیح راههایی که به یک هـدف یـا یـکراه حـل منتهـی
1S stoycheva
2. Andrews
3. Ainley
4. Frydenberg
5. Dezurolla&Nezo
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میشود .وقتیکه انسان با مسئلهای روبرو میشود ،باید بر موانـع یـا مشـکالت موجـود
دررسیدن به هدفش غلبه یابد .بر این اساس با توجه به اهمیت ذکرشده در مـورد رفتـار
کمکطلبی و نقش آنها در پیشرفتتحصیلی دانشآموزان و از طرف دیگر نقـش مـؤثر
آموزش مهارت حلمسـئله در بهبـود فراینـد آمـوزش و یـادگیری ،پژوهشـگر در ایـن
پژوهش تالش میکند تا به تعیین اثربخشی آموزش مهارت حلمسـئله بـر کمـکطلبـی
دانشآموزان بپردازد تا گامی در جهت بهبود عملکرد تحصـیلی دانـشآمـوزان برداشـته
باشد.
روش
روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون-پس آزمون دوگروهی میباشـد.
جامعۀ آماری این پژوهش را کلیـۀ دانـشآمـوزان دختـر پایـه سـوم راهنمـایی مـدارس
غیرانتفاعی منطقه چهار تهـران در سـال تحصـیلی  0310-12تشـکیل مـیدادنـد .روش
نمونهگیری ،نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای بوده است .برای انتخاب نمونـه
از بین  20مدرسه غیرانتفاعی موجود در منطقه  2و از هر مدرسـه  2کـالس پایـه سـوم
مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .ابتدا پرسشنامههای کمکطلبی و اهمـالکـاری
در بین  311دانشآموز پایه سوم این مدارس اجرا شد .سپس  31دانشآموزی کـه دارای
اجتناب از کمکطلبی بودند انتخابشده و بهصورت تصادفی در (یک گـروه آزمایشـی)
و یک گروه کنترل جایگزین شدند.
-0پرسشنامه کمکطلبی ریان و پنتریچ
این پرسشنامه توسط ریان و پنتـریچ ( )0113سـاختهشـده اسـت کـه شـامل  03سـؤال
می باشد .سؤاالت  2،3،6،2،1،01،02عامل اجتناب از کمـکطلبـی را ارزیـابی مـیکنـد.
سؤاالت  03،03،00،3،0،3،0عامل پذیرش کمکطلبی را ارزیابی میکنند .پاسخدهنـدگان
هر گویه را در مقیاس لیکرت (-0کامالً مخالف ام-0،کامالً موافقم) درجهبندی میکننـد
که دارای دو بعد پذیرش و اجتناب از کمکطلبی میباشد .دامنه نمرات در ایـن مقیـاس
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 03تا  31است .قدمپور ( )0322در پژوهشی با عنوان نقش باورهای انگیزشی بـر رفتـار
کمکطلبی و پیشرفتتحصیلی دانشآموزان بر نمونهای با حجم  211نفر از آن اسـتفاده
کرده است و جهت تعین اعتبار این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده اسـت.
طبق نظر این پژوهشگر ،ضرایب آلفا برای عاملهای پذیرش کمـکطلبـی و اجتنـاب از
کمکطلبی به ترتیب  1/62و 1/62بوده است .قدمپور ( )0333جهت تعیین روایـی ایـن
مقیاس از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی با چرخش واریمـاکس اسـتفاده کـرده
است .نتایج نشاندهندۀ این بود که عامل اجتناب از کمکطلبـی بـاارزش ویـژه  2/13و
 21/3درصد واریانس کل عامل پذیرش کمکطلبی باارزش ویژه  0/366و 03/3درصـد
واریانس کل را تبیین میکنند.
یافتهها
همان گونه که در جدول  0-0مالحظه میشـود میـانگین و انحـرافمعیـار بـرای گـروه
آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون متغیر اجتناب از کمـکطلبـی تحصـیلی بـه ترتیـب
( )2,06و ( ).32و ( )0,31و ( ).33برای گروه گـواه ( )2,03و ( ).32و ( )2,06و ().30
است .تفاوت میانگین پیشآزمون و پسآزمـون بـرای گـروه آزمـایش ( )1,33و بـرای
گروه گواه ( )1,10بوده است.
 0-0میانگین و انحراف استاندارد اثر آموزش حلمسئله بر کاهش اجتناب از کمکطلبی تحصیلی دانش
آموزان دختر در گروه آزمایش و گواه به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

نوع آزمون
تعداد

متغیر

گروه

اجتناب از

آزمایش

21

کنترل

21

کمکطلبی
تحصیلی

پسآزمون

تفاوت میانگین

انحراف

پیشآزمون و

معیار

پسآزمون

2,06

.32

0,31

.33

1,33

2,03

.32

2,06

.30

1,10

میانگین

انحراف
معیار

میانگین
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برای تعیین اثر آموزش حلمسئله بر کاهش اجتناب از کمکطلبی تحصیلی دانشآموزان
گروه آزمایش و گواه ،تحلیل کوواریانس اجرا شد .جـدول  0-2مـیدهـد کـه آمـوزش
حــلمســئله بــر کــاهش اجتنــاب از کمــکطلبــی تحصــیلی دانــشآمــوزان مــؤثر
است( .)F=57.433, P<0/05بدین شکل فرضیه صفر یعنی تساوی بین میانگین نمرات
کاهش اجتناب از کمکطلبی تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش و گواه رد میشـود و
گفته میشود اجتناب از کمکطلبی تحصیلی دانـشآمـوزان کـه آمـوزش حـلمسـئله را
میبینند نسبت به دانشآموزانی که این آموزش را ندیدهاند بهمراتب کمتر است.
 0-2نتایج تحلیل کواریانس مربوط به مقایسه میانگینهـای نمـرات کـاهش اجتنـاب از
کمکطلبی تحصیلی دانـش آمـوزان گـروه آزمـایش و گـواه در پـسآزمـون بـا کنتـرل
پیشآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

0,223

0

0,223

خطا

3,303

33

.010

کل

030,111

31

منبع

F

معناداری

03,333

.1110

مجذور

توان

اتا

آماری

.612

0,111

 0-3میانگینهای برآورد شده (تعدیلشـده) متغیرهـای پـسآزمـون کـاهش اجتنـاب از
کمکطلبی تحصیلی دانش آموزان
فاصله  10درصدی

گروهها

میانگین

انحرافمعیار

آزمایش

0,311

.130

0,206

گواه

2,063

.130

2,101

حد پایین

حد باال
0,030
2,312

جدول  0-3نشاندهنده میانگینهای تعدیلشده متغیر وابسـته هسـتند؛ یعنـی اینکـه اثـر
پیشآزمون بهصورت آماری حذفشده است .نتایج حاکی از آن است که پس از کنتـرل
پیشآزمون میانگین متغیر کاهش اجتناب از کمکطلبی تحصیلی دانشآمـوزان در گـروه
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آزمایشی و گواه به ترتیب ( )0,311و ( )2,063بهدستآمده است؛ که نشاندهنده فاصله
زیاد بین این گروهها است.
بحث و نتیجهگیری
ازآنجاییکه یافتهها نشان میدهند کمکطلبی یک راهبرد مهم برای بهبود یادگیری ،حـل
مستقلاند مسائل و کسب موفقیت است و کمکطلبی خود -گزارشی ،پیشبینـی کننـده
پیشرفتتحصیلی دانش آموزان است ،ضـرورت بررسـی راه حـلهـای گونـاگون بـرای
افزایش این مهارت روشن میگردد .یک تبیـین بـرای ایـن یافتـه ،ممکـن اسـت کفایـت
شناختی ادراکشدۀ پایین دانشآموزان باشد .به دلیل شکستهای تحصـیلی پـیدرپـی،
ممکن است آنها به این باور برسند که مهم نیست چقـدر سـخت بکوشـند ،بـههرحـال
شکست خواهند خورد .درواقع درماندگی آموختهشده ایجاد میشود .دانـش آمـوزان بـر
اساس تجربۀ گذشته یاد میگیرند که در هر موقعیت جدید ،انتظار شکست داشته باشـند.

این درماندگی تالش آنها را برای حلمسئله کاهش میدهد .درواقع میتوان گفت چنین
دانشآموزانی ،آموزندگانی غیرفعال هستند که راهبردی برای حمله به مشکالت یادگیری
ندارند .بنابراین این ویژگی ممکن است از تواناییهای ضعیف حلمسئله آنان ناشی شود.

کمکطلبی بهعنوان یک راهبرد یادگیری که نقش مهمی در بهبود عملکرد دانش آمـوزان
دارد ،نیاز به توجه بیشتری از سوی معلمان دارد .بر اساس مفـاهیم نظریـۀ ویگوتسـگی،
کمکطلبی و پرسوجو از فرد توانمندتر به دانشآموز کمک میکند تا در حوزهی تقریبی
رشد پیشرفت کند .حوزۀ تقریبی رشد فاصلهای است میان سطح فعلی رشد که از طریق
توانایی حلمسئله مستقل کودک تعیین میشود ،با پتانسیل رشد کـه از طریـق حـلمسـئله
باراهنمایی و همکاری یک بزرگسال یا کـودک توانمنـدتر از خـود مشـخ

مـیگـردد

(ویگوتسگی0132 ،؛ نقل از محسنی .)0323 ،میدانیم که حلمسـئله اجتمـاعی بـهعنـوان
یک فرایند شناختی-رفتاری معطوف به خود تلقی میشود که در طی آن فرد مـیکوشـد
برای موقعیتهای مشکلآفرین خا

که در مسیر زندگی روزانه با آنها مواجه میشود
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راهحلهای مؤثر ،سازگارانه و مختلف را شناسایی و کشف کند و هنگامیکه دانشآمـوز
با مشکالت یادگیری دستوپنجه نرم میکند ،بیشک به دنبال راههـایی اثـربخش بـرای
برطرف شدن آن مشکالت خواهد گشت که چنانچه مهارت حلمسئله را بداند به همـه
راههای ممکن فکر میکند و یکی از راهها را کمکطلبی خواهد دید و پـس از آزمـودن
آن به اثربخشی کمکطلبی پی خواهد برد .تعدادی از دانشآموزان نگـرانانـد کـه مبـادا
تشخصشان نزد دیگران خدشهدار شود ازایـنرو ممکـن اسـت از کمـکطلبـی اجتنـاب
ورزند ،چراکه کمک طلبی ،تصویر نامناسبی از آنها در موقعیتهـای اجتمـاعی بـهجـای
میگذارد درحالیکه با آموزش مهارت حلمسئله مـیآموزنـد کـه پرسـش کـردن عیـب
نیست بلکه ندانستن عیب است .درنتیجه به نظر میرسد با یادگیری مهارت حلمسـئله،
دانشآموز به استفاده از نظـرات و مشـورت بـا دیگـران بـدون احسـاس خـودکمبینـی
میپردازد .از طرفی با آموزش این مهارت دانشآموز میآموزد هنگامیکـه بـا مسـئله یـا
مشکلی روبرو میشود که برایش ماللتآور است( ،برای مثال ضعف در یادگیری) ایـن
نگرانـی را بــه مسـئله تبــدیل کنـد و بهتــرین ،سـریعتــرین و اثـربخشتــرین راهکــار را
جستوجو کند و کمکطلبی را بهعنوان راهحل برای حلمسئله در نظر بگیرد .ازآنجاکه
هیچ پژوهشی در داخل و خارج به بررسـی اثربخشـی آمـوزش مهـارت حـلمسـئله بـر
کمکطلبی دانشآموزان نپرداخته ،لذا امکان مقایسۀ نتیجۀ این پـژوهش بـا نتـایج دیگـر
وجود نداشت .پژوهش حاضر در مورد دانش آموزان دختر پایه سـوم راهنمـایی منطقـه
چهار شهر تهران انجامشده است .بنابراین تعمیم نتایج به سایر گروههـا و جمعیـتهـای
دانشآموزی بااحتیاط باید صورت گیرد.
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