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ي هانشانهبردهاي كمك خواهي در بهبود بررسي اثربخشي آموزش راه

 ن متوسطهآموزدانشتحصيلي و عملكرد تحصيلي در  استرس

  2و تورج هاشمي 1مرضيه حسيني

  

 
  چكيده

 استرس يهانشانه بهبود در خواهي كمك آموزش راهبردهاي اثربخشي تعيين حاضر پژوهش از هدف

 دوم پايه نآموزدانش جامعه از منظور بدين. متوسطه بود نآموزدانش تحصيلي در عملكردتحصيلي و 

انتخاب و در دو گروه آزمايشي و كنترل  ايمرحله چند ايخوشه تصادفي شيوه به نفر  60 دتعدا متوسطه

دهاي كمك جلسه در معرفي آموزش راهبر 12نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش طي  30(هرگروه 

- متغيرهاي وابسته در دو نوبت پيش اي را دريافت نكردند.روه كنترل هيچ مداخلهخواهي قرار گرفتند و گ

نامه استرس گيري متغيرها از پرسشقرار گرفتند. براي اندازه گيريمورد اندازه آزمونو پس آزمون

يمسال تحصيلي استفاده شد. تحليل گيري عملكرد تحصيلي از معدل نصيلي كوهن و فرازر و براي اندازهتح

آزمون، روش نشان داد كه با كنترل اثرات پيش متغيرهتفاده از روش تحليل كواريانس چندها با اسداده

ن دارد. اين يافته تلويحات آموزدانشترس تحصيلي و عملكرد تحصيلي دار بر بهبود اساآموزشي اثر معن

  ث واقع شده است.عملي در مداخالت توانبخشي دارد كه مورد بح

 استرس تحصيلي، راهبردهاي كمك خواهي، عملكرد تحصيليهاي كليدي: واژه

  

  

                                                           

 )marziehoseini1@yahoo.com(شناسي، دانشگاه تبريز ارشد روانكارشناس  ي رابط:. نويسنده1

  شناسي، دانشگاه تبريزاستاد گروه روان .2

  02/03/1397     تاريخ دريافت مقاله:

  12/09/1397     تاريخ پذيرش مقاله:

DOI: 10.22098/JSP.2019.747 



   Journal of school psychology, winter 2019                                  1397شناسي مدرسه، زمستان رواني مجله     
                  
 Vol.7, No.4/54-68                                                                      54-4/68ي ، شماره7ي هدور            

55 

 
  مقدمه

 و نموده پيگيري را ايويژه اهداف توانمند شهروندان تربيت براي ديرباز از تربيت و هاي تعليمنظام

 هايموقعيت در خويش عمل راهنماي را خاصي آموزشي هايمدل اهداف، اين تحقق جهت

 ؛1965 ،1كارول( آموزشي يادگيري هايمدل ترينعمومي بر مبتني. دهندمي قرار آموزشگاهي

 - رواني و عاطفي شناختي، حوزه سه بر تربيت و تعليم هاينظام اهداف مهمترين) 1970 ،2بلوم

 به شناختيخصلت در ماهيت آموزشگاهي يادگيري ميان، اين در كه هست و بوده متمركز حركتي

 ارزيابي واسطههب و گرفته قرار آماج مورد مستقيم آموزشي هايروش واسطههب ،است تهگرف خود

 شودمي سنجيده فراگيران، تحصيلي عملكرد قالب در هانظام اين وريبهره شناختي، هايمؤلفه

  ).2004 ،3دمبو(

 شيدهك چالش به و تربيت و تعليم هايعرصه در انتقادي هايديدگاه گيريشكل حال، اين با

 ويژههب تربيتي هايعرصه ساير به بيشتر توجه براي را زمينه تربيت، و تعليم در سنتي روندهاي شدن

 تريجامع نظري الگوهاي كه نحوي به است، نموده مهيا) 2003 ،4زيمرمن( انگيزشي هايحوزه

 عمل مبناي و آمده وجود به عرصه اين در) 2005 ،7پينتريچ ؛2004 ،6شانك ؛2002 ،5بندورا(

 عرصه در فراگيران از يك هر بودن عامل ها،ديدگاه اين بر مبتني. است گرفته قرار انريزبرنامه

 يك كارايي عدم يا كارايي تواندمي كه آيدمي شمار به كنندهتعيين عنصر ترينمهم آموزشي

 براي مستمري هايتالش كه هرچند ).8،2002اسالوين( دهد قرار الشعاع تحت را آموزشي برنامه
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 ميان، اين در لكن است، آمده عمل به پرورش و آموزش فرآيند در انساني عامليت كردن تئوريزه

  است.   برخوردار ايويژه جايگاه از خودتنظيمي هاينظريه

 بر آمدن فائق و سازگاري هايمهارت بايد نآموزدانش كه شودمي تصور چنين در حال حاضر

 تحصيلي هاياسترس نظير منفي عوامل به توانمي راستا اين در كه بگيرند ياد محيطي منفي عوامل

 در كه برندمي سر به بغرنجي و متعارض وضعيت يك در نآموزدانش كنوني عصر در. نمود اشاره

 و وقوع رو از اين و بوده تغييرات گيري شكل سرعت از كندتر تغييرات، با تطبيق سرعت آن

 و رقابت و هاپيچيدگي افزايش و آمده شمار به گزيرنا امري تحصيلي هاياسترس گيريشكل

، 1سوروكي( آيدمي شمار به تحصيلي پيشرونده استرس منابع از تحصيلي زندگي استانداردهاي

 در ريشه تحصيل، در نآموزدانش هايناكامي از ايعمده بخش كه دهدمي نشان شواهد). 2008

 شكلي به استرس شناسي،روان عرصه در و) 6139؛ تكلوي و فرشي، 2،2009(نايجل دارند استرس

 حوادث وقتي كه است تنيدگي از حالتي اندكرده تعريف را آن) 1984( 4فولكمن و 3الزاروس كه

 سي وارد،( شودمي تجربه بيايد، كنار آن با بتواند فرد كه است مقداري آن بر افزون ها،مسئوليت و

 از آموزشي هايفعاليت با ارتباط در استا امروزهدر اين ر ).1388داغي، ي قراچه؛ ترجمه2002

 است كه فراگيران نياز اين احساس  بر ناظر كه شودمي ياد تحصيلي استرس عنوان تحت مفهومي

پاسخ دادن به آن  براي كافي زمان اين واقعيت است كه ادراك و از سويي دانش داشته به فزاينده

 هايافزايد كه در كنار آن مسئوليتدراك شده ميا هايازها وجود ندارد، بر ميزان استرسني

هاي نيز موجبات افزايش تنيدگي آموزشگاهي درون و فردي بين مديريت روابط و تحصيلي

 تحصيلي، استرس بنابراين). 1386 ،، كديور، نقش و دانشورشكري( آورندمي وجودهتحصيلي را ب

 را آن روزمره به طور نآموزدانش از بسياري و بوده آموزشي هايعرصه در معمولي ايپديده
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 به است ممكن بلندمدت استرس كه كندمي عنوان) 1958( 1سليه حال، اين با. كنندمي تجربه

 ۔شناختي هم و زيستي لحاظ از هم آدمي رو اين از كند، متالشي را ارگانيسم و انجاميده فرسودگي

 راستا اين در. كند مقابله پيشرونده و داومم استرس با بتواند كه است مجهز هاييمكانيسم به رفتاري

-موقعيت با مواجهه در آدمي كه اندعقيده اين بر) 1984( فولكمن و الزاروس مانند پردازانينظريه

 و كرده توجه زااسترس هايموقعيت به يا كه معني بدين. كندمي عمل شيوه به سه زااسترس هاي

 يا و بكاهد زااسترس موقعيت از ناشي منفي واطفع و هيجانات هايي ازشيوه به كندمي سعي

 موقعيت به كندمي سعي يتنهادر  كهاين يا و كند دوري زااسترس موقعيت از است ممكن

 پردازنظريه دو اين ،اساس براين. آيد نائل مسأله حل به و بزند كنار را آن تا شود متمركز زااسترس

 ها،ويژگي تناسب به افراد كه اندنموده اشاره اجتنابي و مدارنهيجا مدار،مسأله ايمقابله هايشيوه به

 ،2برنارد( گيرندمي بهره زااسترس هايموقعيت با مقابله جهت هاآن از هايشانمحدوديت و امكانات

 متفاوت، جهات در تحصيلي هاياسترس كه نمود اذعان توانمي شد عنوان آنچه بر مبتني ).2010

 آموزشگاهي، هايمحيط در رو اين از .ددهمي قرار تأثير تحت را نآموزدانش تحصيلي عملكرد

 گرديده تغيير دستخوش گوناگون عوامل يواسطه به نآموزدانش تحصيلي يندهايآفر و عملكرد

  است.

 فرآيندهاي در خواهي كمك راهبردهاي نقش بر در راستاي مقابله بهينه با منابع انرژي، امروزه

 مشكالت با تحصيل دوران طي در نآموزدانش كهاين توضيح. شودمي ويژه تأكيد تحصيلي

 رفع در را خود اوقات، گاهي و كنند حل تنهايي به را هاآن توانندنمي كه شوندمي روبرو متنوعي

 رفع براي است ممكن نآموزدانش از برخي مواقعي، چنين در. كنندمي احساس ناكارآمد هاآن

 عملكرد بيشتر، تالش و مطالعه با يا و كنند استفاده ديگران مكك از خود تحصيلي مشكالت

 عنوان به ديگران از مناسب و مؤثر استفاده به زيادي تحقيقات. ببخشند بهبود را خود تحصيلي
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  ).1990 ،2نيومن ؛1987 ،1لي گال -نلسون( اندكرده تأكيد يادگيري و مسأله حل از روشي

 و خودتنظيم يادگيري راهبرد يك عنوان به تواندمي يخواهكمك كه دهدمي نشان هاپژوهش

 تحصيلي بهبود عملكرد و نآموزدانش شدن برانگيخته باعث فراگيران، مهم ويژگي يك عنوان به

 باعث باشد، انطباقي راهبرد تواندمي خواهيكمك كه ديدگاه اين). 2011 كارابنيك،( شود آنان

 تحصيلي انگيزش خواهي،كمك آموزش طريق از تا هندد پيشنهاد والدين به پژوهشگران استشده

 با تحصيليخواهي كمك حال، اين با). 2003 ادواردز،( دهند افزايش را نآموزدانش يادگيري و

- نمي منجر عملكرد بهبود و تحصيلي پيشرفت به هاآن يهمه كه گيردمي صورت مختلفي اشكال

 كالسي تقاضاهاي شامل خواهيكمك رفتار بنديطبقه) 2007( 3باتلر مشاهدات براساس. دشو

 دريافت و قبلي عملكرد تأييد ،)هاسرنخ( يندآفر با مرتبط اطالعات دريافت براي نآموزدانش

 هنگام نآموزدانش از بسياري كهداده نشان تحقيقات. است ديگر فردي از مسأله درست پاسخ

). 2002 نيومن،( پردازندنمي كمك يوجوجست به فعاالنه تحصيلي، دشوار تكاليف با شدن روبرو

 خواهندمي كمك ديگران از ابهام رفع براي موقعيت يك در كه هستند نيآموزدانش براين، عالوه

 اين فهم دنبال به پژوهشگران رواين از. ورزندمي اجتناب خواستن كمك از ديگر موقعيتي در و

 چه و كنندمي اجتناب خواستن كمك زا مواردي چنين در نآموزدانش چرا كه اندبرآمده مسأله

 نيومن يعقيده به .بگيرند عهده به يادگيري يندآفر در تريفعال نقش نآموزدانش تا كرد توانمي

 از متعددي عوامل به دشواري با مواجهه هنگام به خواستن كمك در نآموزدانش درگيري) 2002(

 در دهيآموزش نحوه( يادگيري وقعيتم ساختار و) شدن اجتماعي نحوه( فردي هايويژگي جمله

  .دارد بستگي) درس كالس

 تحصيلي عملكرد بر يمتفاوت دهد كه كمك خواهي اثراتاز سويي مطالعات نشان مي

 راهبردهاي آموزش كه است آن از حاكي) 2005( 4هال مطالعه كه نحوي به ن داردآموزدانش
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سي اثربخش بوده و موجب بهبود هاي كالدر موقعيت نآموزدانش موفقيت براي خواهيكمك

 آموزش اثربخشي كه است داده نشان) 2003( 1تونگ مطالعه شود.مي هاعملكرد تحصيلي آن

 نحوي به ،پذيردمي تأثير نآموزدانشدر  هاي فرديشدت از ويژگي به خواهيكمك هايمهارت

 توانايي به نسبت تريتمثب نگرش كه برندمي بيشتري بهره هاييآموزش چنين از نيآموزدانش كه

با  خواهيي كمكدارند. از اين رو، اثربخشي آموزش راهبردها تحصيلي امور پيگيري در خود

 اصلي پژوهش حاضر سؤال آميز قرار دارد لذا، در وضعيت ابهامنآموزدانش هايتوجه به ويژگي

 در تواندمي ياجتماع -شناختي مدل بر مبتني خواهيكمك راهبردهاي آموزش آيا كه است اين

  ؟ شود واقع مؤثر نآموزدانش تحصيلي عملكرد تحصيلي، استرس يهانشانه بهبود

  روش

  اي (مورد شاهدي) بود.مقايسه - مقطعي و علي يابيروش پژوهش توصيفي از نوع زمينه

 آورياضر با توجه به اهداف و شيوه جمعپژوهش ح گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

 آزمون و گروه كنترل بود. جامعهو پس آزمونو بين گروهي با پيش آزمايشييمهاز نوع ن هاداده

 نواحي پسرانه دولتي هايدبيرستان دوم پايه نآموزدانش كليه از عبارت بود مطالعه آماري مورد

ها آن تعداد تبريز شهر پرورش و آموزش آمار با مطابق كه تبريز شهر پرورش و آموزش گانهپنج

 ايخوشه تصادفي يشيوه آموز بهدانش 60تعداد  مطالعه مورد جامعه از  .بود نفر 20,000 بر بالغ

 ناحيه( آموزشي ناحيه يك گانه،پنج نواحي بين از ابتدا كه شيوه انتخاب شد. بدين ايمرحله چند

مدرسه و از هر مدرسه يك كالس  2سپس از ناحيه ي انتخاب شده تعداد  و انتخاب تصادف به) 4

ها به عنوان گروه آزمايش و ديگري ؛ به نحوي كه يكي از كالسدوم به تصادف انتخاب شد پايه

-كه مبتني بر نظر تاباچنيك و فيدل، در طرحبه عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد. توضيح اين

نفر  60شود كه مبتني بر آن، تعداد نفر در نظر گرفته مي 15هاي آزمايشي، به ازاي هر متغير وابسته، 
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  هاي ذيل استفاده شد:ها از پرسشنامهآوري دادهبراي جمع عنوان نمونه در نظر گرفته شد.هب

) جهت 1999نامه توسط كوهن و فرازر (اين پرسش نامه استرس تحصيلي:پرسش

گذاري هر گويه از گويه است. براي نمره 33گيري استرس تحصيلي تهيه شده كه حاوي اندازه

هميشه)  - 5يشتر مواقع ب - 4برخي مواقع -3گاهي  -2هيچوقت  -1ليكرت ( ايدرجه 5يك طيف 

قرار دارد. براي بررسي روايي  165و  33شود. حداقل و حداكثر نمره قابل كسب بين استفاده مي

كه نتايج ) از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده كردند 1999نامه، كوهن و فرازر (اين پرسش

دار اگانه بر روي يك عامل مركزي بارگذاري قابل توجه و معن33هاي هتحليل نشان داد كه گوي

با  نامهپرسشدارند. بررسي پايايي آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ نشان داد كه سواالت 

از ثبات دروني مناسبي برخوردارند. در پژوهش حاضر نيز محاسبه ضريب آلفاي  86/0ضريب 

  از ثبات دروني مطلوبي برخوردار است. 0/ 82با ضريب نامهپرسشت كرونباخ نشان داد كه سواال

تحصيلي نيمسال  كنندگان از معدلعملكرد تحصيلي شركت گيريبراي اندازهعملكرد تحصيلي: 

ه شد. براي كسب معدل آزمون استفادو معدل نيمسال دوم به عنوان پس آزموناول به عنوان پيش

  ها در دو نيمسال تحصيلي استفاده شد.تحصيلي آنن از كارنامه آموزدانشتحصيلي 

خواهي از بسته آموزشي : براي آموزش راهبردي كمكخواهيبسته آموزشي راهبردهاي كمك 

)، 1997)، پنتريچ (2004هاي بندورا (شد. جهت ساخت اين بسته از آموزه محقق ساخته استفاده

خواهي بود متنوع كمك هاياوي مهارت) استفاده شد. اين بسته ح2008) و زيرمن (2006شانك (

جلسه آموزشي به فراگيران ارايه شد. محتواي اين جلسات شامل مواردي از قبيل 10كه در 

 دهييني درك مطلب، كمك انطباقي، كمكخودباوري، تقويت خود، پرسيدن دوجانبه، بازب

روايي دروني له و تشخيص مشكل بود. براي بررسي أها، بررسي مسمناسب، تخصصي كردن نقش

-ه) استفاده شد. به اين معني كه قبل از بABAاين بسته آموزشي از طرح تحليل كاربردي رفتار(

ها كارگيري اين بسته در گروه آزمايشي ابتدا دو دانش آموزان انتخاب شد و محتواي بسته به آن

گيري اندازهمربوطه نسبت به  هايجلسه آموزش داده شد. قبل و بعد از آموزش مهارت 5در طي 
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- فتار نشان داد كه آموزش فنون كمكهاي تجربه شده اقدام شد. نتايج تحليل كاربردي راسترس

   وجود آورد.هن بآموزدانشتجربه شده  هايست تغييرات قابل مالحظه در استرسخواهي قادر ا

هاي مربوط به سوال اصلي پژوهش (آموزش راهبردهاي كمك خواهي در راستاي تحليل داده

ي استرس تحصيلي و عملكرد تحصيلي اثربخش است) از روش تحليل هانشانهدر بهبود 

هاي اختصاصي اين روش مورد فرضكوواريانس چندمتغيره استفاده شد. در اين راستا ابتدا پيش

  ها، زمينه براي استفاده از اين روش مهيا شد.بررسي قرار گرفت كه با محقق شدن اين پيش فرض

  نتايج

 

  هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاشاخص .1جدول

  

  

  پس آزمون  آزمونپيش

  گروه كنترل  گروه آزمايش  گروه كنترل  گروه آزمايش

M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  
استرس 

  تحصيلي
11/123  61/15  12 /125  19/17  12 /72  44/7  88/124  02/18  

عملكرد 

  تحصيلي
25/14  71/4  95/14  80/4  21/16  09/5  39/14  79/4  

 

 آزمونتحصيلي در دوگروه در مرحله پيش ميزان استرسكه  دهدنشان مي 1رجات جدولمند

وجود آمده هآزمون تفاوت آشكاري بدر مرحله پس كهدر صورتي ،دچندان تفاوتي بايكديگر ندار

كرد ميزان عمل به نحوي كه در گروه آزمايش از ميزان استرس تحصيلي كاسته شده است. ؛است

آزمون در مرحله پس كهدر صورتي ،آزمون چندان تفاوتي نداردر مرحله پيشتحصيلي دو گروه د

 بر عملكرد تحصيلي گروه آزمايش افزوده شده است.

تحليل كوواريانس چندمتغيره اثرات روش آموزش كمك خواهي بر تركيب وزني  2 جدول

 Fچرا كه دار دارد، ا(استرس تحصيلي، عملكرد تحصيلي) اثر معن عملكرد و استرس تحصيلي



 كرد ...استرس تحصيلي و عمل هايخواهي در بهبود نشانهكمكرسي اثربخشي آموزش راهبردهاي بر 

62 

  دار است.امعن 05/0تر از ) در سطح آلفاي كوچك39/51محاسبه شده (
  

خواهي بر تركيب وزني متغيرهاي وابسته س چندمتغيره اثر روشي آموزشي كمك. تحليل كوواريان2جدول 

  (استرس تحصيلي و عملكرد تحصيلي)

  df1 df2 F  P  Eta  آزمون  اثر
  61/0  001/0  39/51  51  1 المبداي ويلكس  روش

خواهي بر تركيب دهد كه آموزش راهبردهاي كمك) نشان مي1مندرجات جدول(

 Fدار دارد، چرا كه اوزني متغيرهاي وابسته (استرس تحصيلي، عملكرد تحصيلي) اثر معن

  دار است.امعن 05/0تر از ) در سطح آلفاي كوچك39/51محاسبه شده (

  خواهي بر متغيرهاي وابستهكمكانس تك متغيره اثر روش آموزش . تحليل كوواري3جدول

  SS  df MS F P  Eta  متغير وابسته  منبع تغيير

  روش
  61/0  001/0  62/53  71/449  1  71/449  استرس تحصيلي

  06/0  071/0  22/3  19/24  1  19/24  عملكرد تحصيلي
  

-آموزش راهبردهاي كمك ،آزموندهد كه با كنترل اثرات پيشان مينش )3مندرجات جدول(

) 69/53محاسبه شده( Fچرا كه  ،دار داردان اثر معنآموزدانشهبود استرس تحصيلي در ب خواهي

 خواهيدو گروه كمك هاياست و با توجه به ميانگين دارامعن 05/0تر از در سطح آلفاي كوچك

- در مرحله پس خواهيه ميانگين استرس تحصيلي گروه كمكتوان استنباط كرد كو كنترل مي

آموزش  دار است.اكنترل است و تفاوت اين دو ميانگين از نظر آماري معنآزمون كمتر از گروه 

 Fچرا كه  ؛دار نداردان اثر معنآموزدانشي خواهي در بهبود عملكرد تحصيلراهبردهاي كمك

بنابراين تفاوت موجود در دار نيست. امعن 05/0تر از ) در سطح آلفاي كوچك22/3محاسبه شده(

يجه توان نتها ميا است. مبتني بر اين يافتهآزمون ناشي از عوامل خطدو گروه در پس هايميانگين

 ،ن مؤثر استآموزدانشبود استرس تحصيلي خواهي در بهگرفت كه آموزش راهبردهاي كمك

  دار ندارد.اثير معنأولي در بهبود عملكرد تحصيلي ت
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  گيريبحث و نتيجه

در بهبود استرس تحصيلي  اهيخونشان داد كه آموزش راهبردهاي كمكها داده تحليل

 هاييافته با يافته دار ندارد. ايناثير معنأولي در بهبود عملكرد تحصيلي ت ،ن مؤثر استآموزدانش

) 2003( ادواردز، و) 2011( كارابنيك ،)2004( 2كارادمايس ،)2000( 1كاسيدي هايپژوهش

  .است همسو

 ،خواهيكمك يندآفر و ماهيت با نآموزدانش آشنايي كه گفت توانمي هااين يافته تبيين در

 از استفاده و نياز مورد اطالعات فراخواني كمك، مناسب منبع انتخاب كمك، به نياز تشخيص

كمك خواهي  ديگر، عبارت به. كند تسريع را آنانخواهي كمك رفتار تواندمي شده ارائه كمك

فر و صفري، آقايي، رضوانيبخش براي حل مسأله است (محموديان، يك فرايند اساسي خودنظم

 مختلف راهكارهاي و يندآفر ،خواهيكمك نحوه مورد در دانش افزايش). 1391ميرمحمدتبار، 

 نقش توانندميخواهي كمكراهبردهاي . گردد مي آنان فراشناختي توانايي تقويت به منجر آن،

 نآموزدانش به وانتمي ،خواهيكمك راهبردهاي آموزش طريق از. ايفاءكنند يادگيري در مهمي

 نمايند مديريت را آن و برآيند خوبي به تحصيلي موضوعات يادگيري عهده از تا كرد كمك

 راهبردهاي اكتساب وخواهي كمك هايمهارت آموزش با همچنين). 2011 همكاران، و رول(

 هك شناخت تنظيم و شناخت شناخت يعني فراشناختي دانش مهم جنبه دو جمله از آن نياز مورد

 راهبرد اهميت. يافت دست تحصيلي موفقيت به توانمي است، ضروري ثرؤم خواهي كمك براي

 استفاده براي تنها نه دانش و هامهارت فراگيري براي را ابزاري كه است اين درخواهي كمك

  .)2000سازد (كاسيدي، مي فراهم فراگيران آتي كاربردهاي براي بلكه ،فعلي

 تعريف تحصيلي هاياسترس بر غلبه براي راهبردي عنوان به صيليتحخواهي كمك عبارتي به

 است ممكن ،كنند حل تنهايي به را خود تحصيلي مشكالت نتوانند وقتي نآموزدانش. است شده

                                                           

1.Cassidy 
2.Karademice 
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) هاهمكالسي و دوستان مانند( غيررسمي يا) آموزشي اندركاراندست و معلم مانند( رسمي منابع از

 بهبود در اساسي نقش ديگران هايفعاليت تحصيلي،خواهي ككم در طوركليبه. بگيرند كمك

 خود يادگيري به نآموزدانش كه هاستآن كمك و راهنمايي با و دارد نآموزدانش عملكرد

 از بسياري با تحصيليخواهي كمك كه دهدمي نشان پژوهشي هاييافته. بخشندمي انتظام

 اين در. دارد رابطه تحصيلي هاياسترس و خودكارآمدي باورهاي جمله از تحصيلي يندهايآفر

 باال، پيشرفت انگيزه داراي خواهندمي مؤثر كمك كه نيآموزدانش دهدمي نشان هابررسي رابطه

 چشمگيري طوربه را تحصيلي هاياسترس وقادرند بوده باال تحصيلي عملكرد و باال خودكارآمدي

 پايين، عملكردي اهداف داراي ندارند، خواهيكمك به تمايل كه نيآموزدانش و كنند كنترل

 كنندمي تجربه بيشتري تحصيلي هاياسترس و هستند ضعيف خودكارآمدي و پايين نفس حرمت

 الگوي براساس راخواهي كمك مدل) 2001( همكاران و ريان راستا همين در). 2006 نيومن،(

 رفتاري و آموزشي پيامدهاي و يندهاآفر در را آن تأثيرات و داده بسط) 1981( ليگال - نلسون

 است قادرخواهي كمك راهبرد كه است داده نشان نتايج. اندداده قرار بررسي مورد نآموزدانش

 مجهز و آورد وجود به چشمگير و مثبت تحصيلي، تغييرات مشكالت و مسائل حل يندآفر در

 هايموقعيت تمامي در سودمندي نتايج تواندميخواهي كمك راهبرد به نآموزدانش كردن

 كنترل و نآموزدانش كارآمدي هايتوانمندي افزايش طريق از نتايج اين و باشد داشته تحصيلي

 يادگيري تقويت و تشويق طريق از خواهي كمك راهبردهاي آموزش. شودمي ناشي استرس منابع

 شگريپرس دوجانبه، پرسيدن سئوال تبييني، اشارات ها،مهارت تبيين آموزش مشاركتي، و فعال

 آنان، به تخصصي هاينقش ايفاي آموزش و نآموزدانش به مطلب درك بازبيني و فراشناختي

 مساعي تشريك طريق از همكاري براي رفتار و شناخت تنظيم و يادگيري در فعال مشاركت براي

  .سازدمي فراهم را همساالن يا معلمين جمله از ديگران با

 اثربخشي تعيين خصوص در) 2001( همكاران و 1ستاسوني پژوهش، اين هاييافته با همسو

                                                           

1.Taconis 
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 آزمايشي، هايگروه به راهنمايي و كمك ارائه كه دادند نشان خواهيكمك راهبردهاي آموزش

 از يكي آنان، به فوري بازخوردهاي ارائه و تحصيلي عملكرد و يندآفر از ارزيابي هايمالك دادن

  .شودمي محسوب تحصيلي هاي ترساس و مشكالت بر آمدن فائق نيازهايپيش مهمترين

 خواهي،كمك كه است آن بيانگر نيز) 2009 ،2008( نيومن و كارابنيك هاياز سويي پژوهش

 طريق از نآموزدانش وقتي. است مدارس در تحصيلي موفقيت به يابيدست براي مهمي راهبرد

 پيش هايموقعيت در تحصيلي مشكالت با شدنمواجه هنگام به ،خواهيكمك يندآفر با آشنايي

 در كه كنندمي كسب را هاييمهارت و آگاهي آنان كنند،استفاده مي ديگران كمك از آمده

 اثرات بررسي در. كندمي عمل تبحري يادگيري و لهأمس حل از روشي عنوان به ديگر هايموقعيت

 كه فتنددريا) 1997( پينتريچ و ريان ن،آموزدانش خواهيكمك و انگيزش بر موقعيتي عوامل

-دانش -  آموزدانش و معلم - آموزدانش بين ارتباط از راهنمايي دوره نآموزدانش مثبت ادراكات

 كه دريافتند) 2008( همكاران و كوزانيتيس. دهدمي قرار ثيرأت تحت را هاآن خواهيكمك آموز،

 بيشتر كنند،مي دريافت مثبت هايپاسخ و حمايت مربيان، از شاناالتسؤ مقابل در فراگيران وقتي

 مهمترين از يكيخواهي كمك كه كندمي عنوان) 2008( زيمرمن .كنندمي استفاده آنان كمك از

 در موجود امكانات تا كندمي كمك نآموزدانش به كه آيدمي شمار به منابع مديريت راهبردهاي

 كه دهدمي نشان هاپژوهش در همين راستا، .كنند اداره و تنظيم را آموزشي محيط و كالس

 ويژگي يك عنوان به و مهم خودتنظيمي يادگيري راهبرد يك عنوان به تواندميخواهي كمك

 كه ديدگاه اين). 2011 كارابنيك،( شود آنان بهتر تحصيلي عملكرد باعث قوي، فراگيران مهم

 پيشنهاد والدين به پژوهشگران است شده باعث باشد، انطباقي راهبردي تواندميخواهي كمك

 دهند افزايش را نآموزدانش يادگيري نياز، هنگام به مؤثر گرفتن كمك آموزش طريق از تا دهند

  .)2003 ادوارد،(

 پايه نآموزدانش مورد در پژوهش اين هايي بود، از آن جملهاين پژوهش داراي محدوديت

 هايجمعيت و هاگروه ساير به آن نتايج تعميم در بنابراين. است شده انجام تبريز شهر متوسطه دوم
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 حضور زماني محدوديت دليل به از سويي، .شود گرفته نظر در الزم احتياط بايد آموزي،دانش

 سال پايان امتحانات زمان رسيدن فرانيز  و مدرسه در قانوني متعدد موانع وجود و نآموزدانش

 خصوص در نآموزدانش اطالعات همچنين، تمامي .نشد ميسر پيگيري دوره اجراي ن،آموزدانش

 سوگيري معرض در توانند مي كه شد آوريجمع خودگزارشي طريق ابزارهاي از تحصيلي استرس

عالوه بر اين، در پژوهش حاضر، به دليل محدوديت زماني، امكان مقايسه راهبردهاي  .بگيرند قرار

  .هاي آموزشي ميسر نبوده استخواهي با ساير روشكمك

رورت و اهميت هاي آموزش ضمن خدمت، ضز طريق دورها شودبر اين اساس، پيشنهاد مي

خواهي در يادگيري و كمكن از طريق آموزش راهبردهاي خودتنظيمي آموزدانشتوجه به مسائل 

 زيستي جنبه دو خودتنظيمي كلي طور پيشرفت تحصيلي به معلمان آموزش داده شود. از طرفي، به

 و اوليا انجمن شودمي پيشنهاد لذا گيرند،شكل مي خانواده نظام در ابتدا دو هر كه دارد آموزشي و

 خواهيكمك خودتنظيمي راهبردهاي نقش والدين، براي هاييدوره تشكيل و برگزاري با مربيان

همچنين،  .دهند آموزش نآموزدانش عملكرد بهتر تحصيلي و تحصيلي استرس كاهش در را

با ساير  خواهيخودتنظيمي كمك، آموزش راهبردهاي هاي آتيدر پژوهش شودپيشنهاد مي

ها مورد ي اين روش در مقايسه با ساير روشهاي آموزشي مورد مقايسه قرار گرفته و اثربخشروش

  بررسي قرار گيرد.
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