دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning

سال پنجم – شماره هشتم – بهار و تابستان 6931

Vol 5, Num 8, Spring & Summer 2017
DOI: 10.22084/j.psychogy.2017.11482.1423

اثربخشي آموزش راهبردهاي کمکخواهي در بهبود نشانههاي استرس تحصيلي ،عملكرد
و انگيزش تحصيلي با تعديلگري سبکهاي اسنادي در دانشآموزان
The effectiveness of help-seeking strategies training in the improvement of
academic stress, performance and motivation by the moderating role of
attributional styles among students
تورجهاشمي نصرت آباد ،1منصور بيرامي ،2شهرام واحدي 3و ناصر بيرامي
دریافت مقاله5031/30/30:

*4

پذیرش مقاله5031/30/51:

چكيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردهاي کمکخواهی در بهبود نشانههااي اسارر

تصيای،ی

عم،كرد و انگیزش تصيی،ی با تعدیلگري سبکهاي اسنادي در دانشآموزان بود.
روش :در راسراي هدف پژوهش از جامعه دانشآموزان پایه دوم دبیرسرانهاي دولری پسرانه ناواحی پنگگاناه آماوزش و
پرورش تبریز  06نفر به شیوه تياادیی خوشاهاي چناد مرح،اهاي و غرباالگري انرخااش شادند و براساا نبراه بارش
پرسش نامه سبک اسنادي راتر به دو گروه سبک اسناد بیرونی و درونی تبسیم شدند .ساس نسابب باه توزیاز ابزارهااي
پژوهش در  4گروه جداگانه اقدام شد .ابزارها شامل پرسشنامه سنگش انگیازه پیشاریب تصيای،ی و اسارر تصيای،ی
بودند و نسبب به اجراي بسرهي آموزشی راهبردهاي کمکخواهی در  21ج،سه اقدام شد.
يافتهها :تص،یل دادهها باا اسارفاده از روش تص،یال کوواریاان

عاام،ی چناد مرشیاره نشاان داد کاه باا کنرار اثارا

پیشآزمون اثر آموزش کمکخواهی با توجه به سبکهاي اسنادي بار ترکیا اسارر تصيای،ی انگیازش تصيای،ی و
عم،كرد تصيی،ی مثبب و معنادار اسب ( P>6/60و  .)F= 1/04همچنین نراای نشاان داد کاه سابکهااي اسانادي اثار
روشهاي آموزش کمک خواهی بر اسرر و انگیزش تصيی،ی را تعدیل نماوده در واورتیکاه سابکهااي اسانادي بار
عم،كرد تصيی،ی نبش تعدیل کنندگی ندارد .همچنین نرای نشان داد که آموزش راهبردهااي کماکخاواهی در کااهش
اسرر تصيی،ی بهبود عم،كرد و انگیزش تصيی،ی اثر مثبب و معنادار دارد (.(P<6/60
نتيجهگيري :لذا میتوان نریگه گریب که آموزش راهبردهاي کمکخواهی در کاهش اسرر

تصيی،ی بهبود عم،كرد و

انگیزش تصيی،ی اثر مثبب دارد و سبکهاي اسنادي قادرند اثر آموزش راهبردهاي کمکخواهی را بر اسرر
تصيی،ی تعدیل نمایند.
کليد واژهها :راهبردهاي کمکخواهی اسرر
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 .1مقدمه
نظامهاي تع،یم و تربیب از دیرباز براي تربیب شهروندان توانمند اهداف ویژهاي را پیگیاري نماوده و
جهب تصبق این اهداف ماد هااي آموزشای خاوای را راهنمااي عمال خاویش در موقعیابهااي
آموزشگاهی قرار میدهند .در پرتو نگاه عملگرایانه به عرواههااي تربیرای جنباههااي مرناوعی از
زندگی یردي و اجرماعی یراگیران بویژه حوزههاي شناخری عاطفی اجرماعی و مهارتی مورد توجاه
دسباندرکاران نظامهاي تع،یم و تربیب واقز شدهاند که در ایان میاان انگیازش تصيای،ی عم،كارد
تصيی،ی و مدیریب منابز اسرر تصيی،ی در قال الگوهاا و ماد هااي نظاري باه بوتاهي آزماون
گذارده شدهاند .انگیزش تصيی،ی باورهاي آموخرهشده یرد دربااره ارزشامندي یاردي توانااییهاا و
قاب،یب هاي خود اهداف و انرظارا یرد براي کس مویبیب یا شكسب و احساساا مثباب و منفای
ناشی از یرایند خودارزیابی تصيی،ی اساب (ميارفوي  .)2331روانشناساان انگیازش را یراینادي
میدانند که در برانگیخرگی جهب دادن و پایائی ریرار دخیل بوده و چرایای و نهایاب یاک عمال را
روشن میکند (میكائی،ی منیز  .)2310به نصاوي کاه در لشابناماه جاامز آکسافورد )2996( 2آن
بهعنوان عام،ی که سب ساز انگام عم،ی یا حرکری میشود تعریف شده اسب .انگیزش با گساررهاي
از یرایندهاي شناخری یراشناخری و عاطفی سر و کار دارد که آغاز و ادامه یعالیب را تسهیل نماوده
و به درگیري طوالنی مد با موضوع یادگیري و ورف وقب در یعالیبهاي یادگیري کمک مایکناد
(رابر  .)2991 1هر چند تاریخچه مرالعا مربوط به انگیزش به اوایل دهاه  2946بار مای گاردد
لكن پژوهشهاي مکک،،ند 3و اتكینسون( 4رابر  )2991در حیرة انگیزش پیشریب نبره عرفای
در زمینه انگیزش تصيی،ی بهشمار می رود .انگیزش پیشریب نشانگر برانگیخرگی یرد براي مویبیاب
یا خوش بودن در کاري اسب .این انگیزه در برگیرنده الگویی از اعما و احساساتی اسب که با تاشش
براي دسریابی به نوعی برتري سازگار با مشكها و معیارهاي درونی مرتبط می باشاد .پاژوهشهااي
جدید در زمینه انگیزش از یک رویكرد شناخری -اجرماعی ریشه میگیرند که مهمترین آنها رویكارد
چشم انداز هدف اسب که در این رویكرد انگیزش درونای مهام ت،بای گردیاده و در مبابال انگیازش
بیرونی قرار داشره و در تعریف عنوان میشود که انگیزش درونی ناظر بر انگیزش هار ریرااري اساب
که وابسره به عوامل ریشه گریره از درون یرد بوده و معموالً از احسا رضایب درونی بار مایخیازد
(پورایكاري .)2313
همچنین عم،كرد تصيی،ی به مگموعه ریرارهاي تصيی،ی که در زمینه کسا مع،وماا و در دو
بعد پیشریب تصيی،ی و یا پسریب تصيی،ی نشان داده میشود اطشق میگردد (مائو.)2991 0
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از طریی چنین تيور میشود که دانشآموزان در یرایند تصيیل باید مهار هاي سازگاري و یائق
آمدن بر عوامل منفی مصیری و کنرر آنها را یاد بگیرند که در این راسرا میتوان باه عوامال منفای
مصیطهاي یادگیري نظیراسررسهاي تصيی،ی اشااره نماود .در عيار کناونی داناشآماوزان در یاک
وضعیب مرعارض و بشرنگی به سر می برند که در آن سرعب تربیاق باا تشییارا کنادتر از سارعب
شكل گیري تشییرا بوده و از این رو وقوع و شكلگیري اسرر هاي تصيی،ی امري ناگزیر باهشامار
آمده و ایزایش پیچیدگی ها و رقابب و اسرانداردهاي زندگی تصيی،ی از مناابز اسارر پایشروناده
تصيی،ی بهشمار میآید (سوروکی .)1663 2شواهد نشان میدهد که بخش عمدهاي از ناکاامیهااي
دانش آموزان در تصيیل ریشه در اسرر دارند (نایگل .)1669 1طبق تعریف اسرر تصيی،ی باه
احسا نیاز یزاینده به دانش و به طور همزماان ادراك یارد مبنای بار نداشارن زماان کاایی باراي
دسریابی به آن دانش اشاره میکند (شكري و همكاران .)2330
مبرنی بر عمومیترین مد هاي یاادگیري آموزشای (کاارو 2900 3؛ ب،اوم )2916 4مهامتارین
اهداف نظامهاي تع،یم و تربیب بر سه حوزة شناخری عاطفی و روانی -حرکری مرمرکز بوده و هسب
که در این میان یادگیري آموزشگاهی که ماهیراً خي،ب شناخری به خاود گریراه اساب باهواسارة
روش هاي آموزشی مسربیم مورد آماج قرار گریره و بواسرة ارزیابی مؤلفههااي شاناخری بهارهوري
این نظامها در قال عم،كرد تصيی،ی یراگیران سنگیده میشود (دمبو.)1664 0
با این حا شكل گیري دیدگاههاي انربادي در عروههاي تع،یم و تربیاب و باه چاالش کشایده
شدن روندهاي سنری در تع،یموتربیب زمینه را براي توجه بیشرر به سایر عروههاي تربیری بهویاژه
حوزههاي انگیزشی (زیمرمن )1663 0مهیا نموده اسب باهنصاويکاه الگوهااي نظاري جاامزتاري
(بندورا1661 1؛ شانک1664 3؛ پینرریچ )1660 9در این عرواه باه وجاود آماده و مبنااي عمال
برنامه ریزان قرار گریره اسب .مبرنی بر این دیدگاهها عامال باودن هار یاک از یراگیاران در عرواه
آموزشی مهمترین عنير تعیینکننده بهشمار میآید که میتواند کارایی یا عادمکاارایی یاک برناماه
آموزشی را تصبالشعاع قرار دهد (اسشوین.)1661 26
هر چند که تششهاي مسرمري براي تئوریزه کردن عام،یب انسانی در یرآیند آماوزش و پارورش
به عمل آمده اسب لكن در این میان نظریاههااي خاودتنظیمی کماکخاواهی از جایگااه ویاژهاي
برخوردار اسب بهنصويکه در قال این نظریه ها روند تصبق اهداف آموزشی در حوزههااي عم،كارد
1. Suroky
2. Nigel
3. Carroll
4. Bloom
5. Dembo
6. Zimmerman
7. Bandura
8. Schunk
9. Pentrich
10. Slavin

241

اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی در بهبود نشانههای ...

تصيی،ی انگیزش تصيی،ی و تس،ط بر موقعیبهاي تنش زاي آموزشگاهی تبیین گردیاده و در کناار
آن چالشهاي نظري و عم،ی جدیدي را به ارمشان آورده اسب.
مبرنی بر چالشهاي موجود چگونگی مواجهه یراگیران باا دشاواريهااي تصيای،ی درهالاهاي از
ابهام باقی مانده اسب به نصوي که برخی نظریهپردازان (شانک  )1660بر یرآیندهاي کماکخاواهی
در قال تنظیم یادگیري آموزشگاهی تأکید نموده و برخای نیاز باه اسارناد دیادگاههااي اجرمااعی
(ویگوتسكی )2906 2و رویكردهاي اکرشایی (برونر )2914 1بر موضوع یاریگري در یرآیند آماوزش
توجه ویژه نموده اند .از طریی منربدان دیدگاه عام،یب انسانی در یرآیندهاي یادگیري آموزشاگاهی
تضعیف جایگاه مربیان در عرواههااي یاادگیري آموزشاگاهی (برناارد )1661 3و نامشاخ باودن
پیامدهاي احرمالی یرآیندهاي خودتنظیمی کمکخواهی (ادوارد )1663 4را از مهمترین چالشهاي
تشییر روندهاي سنری آموزش به مدرن میدانند.
با توسعه دانش روانشناخری امروزه بر نبش راهبردهاي کماک خاواهی در یرآینادهاي تصيای،ی
تأکید ویژه میشود .توضیح این که دانشآموزان در طی دوران تصيی،ی با مشاكش مرناوعی روبارو
میشوند که نمی توانند آنها را به تنهایی حل کنناد و گااهی اوقاا خاود را در ریاز آنهاا ناکارآماد
احسا می کنند .در چنین مواقعی برخی از دانش آموزان ممكن اسب براي ریز مشكش تصيای،ی
خود از کمک دیگران اسرفاده کنند و یا با مرالعه و تشش بیشرر عم،كارد تصيای،ی خاود را بهباود
ببخشند .تصبیبا زیادي به اسرفاده مؤثر و مناسا از دیگاران باهعناوان روشای از حال مساأله و
یادگیري تأکید کردهاند (ن،سون -لیگا  2931 0و نیومن.)2996 0
با تأکید میتوان بیان داشب که کمکخواهی یكی از مهمترین راهبردهاي تنظیم منابز اسب .این
راهبردها به دانش آموزان کمک می کنند تا امكانا موجود در کاش و مصایط اطاراف را تنظایم و
اداره نمایند (دمبو  .)2994کمکخواهی تصيی،ی بهعنوان راهبردي براي غ،به بر مشكش یادگیري
و بهبود تبصر تعریف شده اسب .از این رو کماک خاواهی یكای از راهبردهااي یاادگیري اساب کاه
دانشآموزان با اسرفاده از آن میتوانند مسائل و مشكش یادگیري و تصيی،ی خود را تشاخی داده
و از طریق پرسش و کمک گریرن از دیگران در جهب ریز آنها برآیند .آنها از این راهبارد مایتوانناد
براي تس،ط بر مهار ها در رسیدن به یادگیري بهرر اسرفاده کنند .در واقز کماکخاواهی تصيای،ی
شامل ریرارهایی از قبیل سؤا کردن از مع،مان والدین و همكشسایهاا و تباضااي توضایح بیشارر
درباره ي مسأله گریرن سرنخها و راهحلهااي مساأله و ساایر کماکهااي درسای اساب .ایان ناوع
کمکخواهی بهعنوان راهبردي جهب ج،وگیري از شكسب تصيی،ی عمل میکناد .از طریاق کماک
1. Vygotsky
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گریرن نه تنها مشكش تصيی،ی دانشآموزان کاهش می یابد ب،كه آناان آگااهی و مهاار هاایی را
کس میکنند که در موقعیبهاي دیگر بهعنوان روشای از حال مساأله و یاادگیري تبصاري عمال
میکند (نیومن 1661؛ کارابنیک 1622 2و ریان و شین.)1622 1
دانش آموزان به موج اسرفاده از چنین راهبردي میتوانند بسایاري از مواناز موجاود در یرایناد
یادگیري شان را برطرف نموده و به یادگیري و عم،كرد تصيی،ی بهرري نائل شوند (ریاان و پینراریچ
.)2991
پژوهشها نشان میدهد که کمکخواهی میتواند بهعنوان یک راهبارد یاادگیري خاود تنظیمای
مهم و بهعنوان یک ویژگی مهم یراگیران قوي باعث برانگیخره شدن بیشرر دانشآماوزان و عم،كارد
تصيی،ی بهرر آنان شود (کارابنیک  .)1622این دیدگاه که کمکخواهی میتواند راهبردي انربااقی
باشد باعث شده اسب پژوهشگران به والدین پیشنهاد دهند تا از طریق آموزش کماک گاریرن ماؤثر
به هنگام نیاز انگیزش تصيی،ی و یادگیري دانشآموزان را ایزایش دهند (ادوارد  .)1663با این حا
کمکخواهی تصيی،ی با اشكا مخر،فی وور میگیرد کاه هماهي آنهاا باه پیشاریب تصيای،ی و
بهبود عم،كرد منگار نمایشاوند .براساا مشااهدا کشسای (باات،ر )1661 3طبباهبنادي ریراار
کمک خواهی شامل تباضاهاي کشسی دانش آموزان براي دریایب اطشعا مرتبط با یرایند (سرنخها)
تأیید عم،كرد قب،ی و دریایب پاسخ درسب مسأله از یردي دیگر اسب.
همچنین نرای پژوهشها نشان میدهند که بخش مهمی از اسرر هاي تصيی،ی دانشآموزان از
یبدان مهارتهاي کمکخواهی ناشی میشود .در ایان راسارا زیمارمن ( )1663عناوان مایکناد کاه
کمکخواهی یكی از مهمترین راهبردهاي مدیریب منابز بهشمار میآید که به داناشآماوزان کماک
می کند تا امكانا موجود در کش و مصیط آموزشی را تنظیم و اداره کنند .به عبارتی کمکخواهی
تصيی،ی بهعنوان راهبردي براي غ،به بر اسرر هاي تصيی،ی تعریف شده اسب.
یایرههاي پژوهشی نشان میدهد که کمک خواهی تصيی،ی با بسیاري از یراینادهاي تصيای،ی از
جم،ه باورهاي خود کارآمدي و اسرر هاي تصيای،ی رابراه دارد .در ایان رابراه بررسایهاا نشاان
میدهد دانش آموزانی که کمک مؤثر می خواهناد داراي انگیازه پیشاریب بااال خودکارآمادي بااال و
عم،كرد تصيی،ی باال بوده و قادرند اسارر هااي تصيای،ی را باهطاور چشامگیري کنرار کنناد و
دانشآموزانی که تمایل به کمکخواهی ندارند داراي اهداف عم،كردي پایین حرمب نفا پاایین و
خودکارآمدي ضعیف هسرند و اسرر هاي تصيی،ی بیشرري تگربه مایکنناد (نیاومن  .)1660در
همین راسرا ریان و همكاران ( )1662مد کمک خواهی را براسا الگوي ن،سون -لیگاا ()2932
بسط داده و تأثیرا آن را در یرایندها و پیامدهاي آموزشی و ریراري دانشآموزان مورد بررسی قارار
1. Karabenick
2. Ryan & Shin
3. Butler
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دادهاند .نرای نشان داده اسب که راهبرد کمکخواهی قادر اسب در یرایند حال مساائل و مشاكش
تصياای،ی تشییاارا مثبااب و چشاامگیر بااهوجااود آورد و مگهااز کااردن دانااشآمااوزان بااه راهباارد
کمکخواهی میتواند نرای سودمندي در تمامی موقعیبهاي تصيی،ی داشره باشاد و ایان نراای از
طریق ایزایش توانمنديهاي کارآمدي دانشآموزان و کنرر منابز اسرر ناشی میشود.
تاسونی  2و همكاران ( )1662در خيوص تعیین اثربخشی آموزش راهبردهاي کمکخاواهی باه
بررسی مباال چاپ شده در سا هاي  2930تا  2990پرداخره و نریگه گریرهاند که ارائاه کماک و
راهنمایی به گروههااي آزمایشای دادن ماشكهااي ارزیاابی از یرایناد و عم،كارد تصيای،ی و ارائاه
بازخوردهاي یوري به آنان یكی از مهمترین پیشنیازهاي یائق آمادن باه مشاكش و اسارر هااي
تصيی،ی مصسوش میشود.
مبرنی بر این یایرههاا در دهاههااي اخیار تاششهااي مضااعفی در جهاب آماوزش شایوههااي
کمکخواهی به دانش آموزان در بسیاري از نظام هاي تربیری پیشریره به عمال آماده اساب .در ایان
رویكرد جدید یرایند کمکخواهی دانش آموزان در مصیطهاي یادگیري بهعنوان یک چالش شناخری
و هیگانی ت،بی مای شاود کاه ایان چاالش از نیااز آنهاا باه یاادگیري موضاوعا درسای و کااهش
اسرر هاي تصيی،ی ناشی می شود .بنابراین بررسی اثربخشی آماوزش ایان راهبردهاا در مرالعاا
مرنوعی مدنظر قرار گریره اسب که در این میان یایرههاي مرناقض هم مشاهده میشود (اساكینر 1و
همكاران .)1661
تصبیبا نشان داده اند بسیاري از دانشآموزان هنگام روبهرو شدن باا تكاالیف دشاوار تصيای،ی
یعاالنه به جسبوجوي کمک نمیپردازند (نیومن  .)1661عشوهبر این دانشآموزانی هسرند کاه در
یک موقعیب براي ریز ابهام از دیگران کمک مای خواهناد و در ماوقعیری دیگار از کماک خواسارن
اجرناش میورزند .از این رو پژوهشگران بهدنبا یهم این مسأله بر آمدهاند که چارا داناشآماوزان در
چنین مواردي از کمک خواسرن اجرناش میکنند و چه میتوان کرد تا دانشآموزان نبش یعا تاري
در یرایند یادگیري به عهده بگیرند .لینن برینک )1660( 3در پژوهشی نشان داد آموزش راهبردهاي
کمکخواهی با در نظر گریرن اهداف پیشریب داناشآماوزان تاأثیر معنایدار بار بهباود انگیازش و
عم،كرد تصيی،ی ندارد .همچنین ریان و ریان ( )1660دریایرند آموزش راهبردهاي کمکخواهی به
دلیل پیچیدگی یرایند کمکخواهی و کمکدهی و با توجه به جنسیب دانشآموزان اثرا مثبب بار
کاهش اسرر تصيی،ی و بهبود عم،كرد تصيی،ی آنان ندارد.
مبرنی بر آنچه گذشب چنین بر می آید که راهبردهاي کمکخواهی به ادعاي شواهد پژوهشی و
نظري تأثیرا مثبری بر کاهش اسرر هاي تصيی،ی و بهبود انگیزش و عم،كرد تصيی،ی دارد .لكن
1. Taconis
2. Skinner
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در بسیاري از پژوهشها نشان داده شده اسب که روند تأثیرگذاري ایان راهبردهاا باه اسارر هااي
تصيی،ی و انگیزش و عم،كرد تصيی،ی خری نبوده ب،كه به واسرهي نظاامهااي بااوري و انگیزشای
ایراد دچار تشییر و تعادیل مایگردناد .در ایان راسارا کارادماای  )1664( 2بیاان کارده اساب کاه
سبکهاي اسنادي دانشآموزان یكی از عوامل تعیینکننده در هر گونه تششهاي آموزشی مصساوش
میشود بهنصويکه گاه این سبک ها نبش تساهیل کنناده و گااه بااز دارناده دارناد .باه بیاان دیگار
اسنادهاي درونی و با ثبا ممكن اسب در مورد شكسبهاي تصيی،ی بهعنوان یک عامال بازدارناده
عمل کرده و از بروز مویبیب در یرایندهاي آموزشی ج،وگیري نماید .منظور از سبک اسانادي شایوه
خاوی اسب که ایراد رویدادهاي زندگی خود را تبیین میکنند (س،یگمن .)2930 1باه بیاان دیگار
سبک اسنادي شیوه اي اسب که ایراد پیامدهاي مثبب و منفی یا مویبیب خود را باه عوامال درونای
(شخيی) و یا عوامل مصیری (بیرونی) نسبب میدهند .منظور از عوامل درونی مثل تشش و تواناایی
و منظور از عوامل بیرونی مثل شان و دشواري تك،یف اسب (واینر .)2996 3به دیگر سخن اساناد
در برگیرنده ي دالیل ادراك شده یک رویداد اسب که در وجوه و ساخرارهاي مرنوع بروز مایکناد و
واکنش یرد به مصیط را معین میکند.
نظریه اسنادي در کمک خواهی بیانگر این اسب که ایراد تص،یل دقیبی از ع،ل عم،كارد خاود باه
عمل می آورند تا به راهبردهاي پیشریب موجود در این زمینه دسب یابند .در این نظریاه ایاراد ع،ال
اعما خود را در چهار بعد اساسی ع،یّب ثبا کنرر پذیري و ک،یب جسرگو میکنناد .پیامادهاي
پیشریب به عوامل ویژه اي از قبیل توانایی تشش دشواري تك،یف و شاان نسابب داده مایشاوند.
ایرادي که شكسب خود را به یبدان تشش نسبب مایدهناد در آیناده بیشارر ممكان اساب جهاب
رسیدن به مویبیب به اعما وسی،ه اي مرعددي از قبیل کمک خواهی روي آورند (کاولینز و سایمز4
 .)1660با این حا یایرههاي ریان و پینراریچ ( )2991نشاان داده اساب کاه ریراار کماکخاواهی
دانشآموزان بهوسی،هي باورهاي انگیزشی آنان تصب تأثیر قرار میگیرد کاه در ایان میاان بار نباش
سبکهاي اسنادي تأکید یراوان شده اسب بهنصويکه مرالعا نشان میدهد که ایاراد حاائز سابک
اسنادي درونی به ریرارهاي کمکخواهی بیشرر روي میآورند در وورتیکه ایراد حائز سبک اسنادي
بیرونی از درخواسب کمکخواهی تصيی،ی پرهیز میکنند (الون 0و همكاران .)1660
مبرنی بر این تبیینهاا مرالعاه کاسایدي )1666( 0نشاان داده اساب کاه داناشآماوزان حاائز
سبک هاي اسنادي بیرونی و پایدار از عم،كرد تصيی،ی پایین برخوردارند در واورتیکاه ایاراد حاائز
سبک هاي اسانادي درونای و پایادار از عم،كارد تصيای،ی بااالتري برخاوردار مایباشاند .از ساویی
1. Karademice
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بررسیهاي دوونسور  )1660( 2نشان داده اسب که آموزش راهبردهاي کمکخواهی اثرا مثبب در
ایراد حائز سبک هاي اسنادي درونی نسبب به ایراد حائز سبکهااي اسانادي بیرونای دارد (حبیبای
ک،یبر .)2392
از طریی بررسیها نشان داده اند که آماوزش راهبردهااي کماک خاواهی باراي یراگیرانای کاه از
سبکهاي اسنادي مرفاو (درونی -بیرونی) برخوردارند اثرا مرفاو بار عم،كارد تصيای،ی آنهاا
دارند بهنصويکه مرالعهها  )1620( 1حاکی از آن اسب که آموزش راهبردهاي کمکخاواهی باراي
دانش آموزانی که از سبک هاي اسنادي درونی براي مویبیب برخوردارند نسبب به دانشآموزانی که از
سبک اسنادي بیرونی براي مویبیبها و شكسب برخوردارند در تشییر باورهاي خودکارآماديشاان و
در نریگه انگیزش و عم،كرد تصيی،ی شان اثرا مرفاو بر جاي میگذارند .همچینن مرالعه تونگ3
( )1663نشان داده اسب که اثربخشی آموزش مهار هااي کماکخاواهی باه شاد از سابکهااي
اسنادي دانشآموزان تأثیر میپذیرد به نصوي که دانشآموزان حائز سبک اسانادي درونای از چناین
آموزشهایی بهره بیشرري میبرند و نگرش مثباب تاري نسابب باه تواناایی خاود در پیگیاري اماور
تصيی،ی پیدا میکنند.
مبرنی بر این یایرهها چنین به نظر میرسد که سابکهااي اسانادي مایتوانناد اثارا آماوزش
راهبردهاي کمکخواهی را تعدیل نموده و در عم،كرد تصيی،ی دانشآموزان تأثیرا مرفاو بر جاي
بگذارند.
با ت وجه به مرالا كکار شاده هادف اوا،ی پاژوهش ایان اساب کاه آیاا آماوزش راهبردهااي
کمکخواهی میتواند در بهبود نشانههاي اسرر تصيی،ی عم،كرد و انگیزش تصيی،ی دانشآموزان
مؤثر واقز شود و آیا سبکهاي اسنادي (درونی بیرونی) دانشآموزان میتواند تأثیر ایان راهبردهاا را
در اسرر تصيی،ی عم،كرد و انگیزش تصيی،ی آنان تعدیل نماید؟
 .2روششناسي
 .1-2جامعه و نمونه آماري

جامعه مورد مرالعه پژوهش دانشآموزان پایه دوم دبیرسرانهااي دولرای پسارانه ناواحی پان گاناه
آموزشوپرورش شهر تبریز بود که از جامعه مورد مرالعه تعداد  06دانشآماوز باه شایوهي تياادیی
خوشهاي چندمرح،ه اي و غربالگري انرخاش شدند .بدین شیوه که ابردا از بین نواحی پان گاناه یاک
ناحیه به تيادف انرخاش شد .سس از ناحیهي انرخااش شاده تعاداد  1دبیرساران انرخااش و از هار
دبیرسران تعداد یک کش به تيادف انرخاش شد .سس پرسشنامه سبک اسنادي راتار باه مرح،اه
1. Devounport
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اجرا گذارده شد و براسا نمرا دانش آموزان و با توجه به نبره برش این پرسشنامه نسبب به جدا
کردن دانش آموزان حائز سبک اسناد بیرونی و درونی اقدام شد .پ از غربالگري این دو گروه نسبب
به توزیز آنها در  4گروه جداگانه براسا طرح پژوهش اقدام شد بهنصويکه در هر گروه تعاداد 20
دانشآموز حضور داشرند .سس با کس رضایب دانشآموزان و اولیاء مدرسه و خانوادهها جایگزینی
دانشآموزان در گروههاي آزمایشی و کنرر انگام شاد و باا همااهنگی مادار نسابب باه اجاراي
بسرههاي آموزشی در گروههاي آزمایشی اقدام شد .الزم به كکر اسب که پیش از اجاراي بسارههااي
آموزشی در گروههاي آزمایشی از گروههاي آزمایشی و کنرر پیشآزمون به عمال آماد و در پایاان
دوره آموزشی نیز مرشیرهاي وابسره با اسرفاده از همان ابزارها دوباره مورد اندازهگیري قرار گریرند.
 .2-2ابزارهاي گردآوري اطالعات
پرسش نامه سنجش انگيزه پيشررف تحصريلي ایان پرسشانامه در ساا  2330توساط کااظمی
به منظور سنگش انگیزه پیشریب تصيی،ی دانشگویان تهیه شده اسب و شامل  46سؤا  0گزینهاي
با گزینههاي (کامشً موایبم موایبم یرقی نمیکند مخالفم کامشً مخالفم) اسب .این آزمون براساا
نظریه انگیزه پیشریب دیوید مک ک،،ند تدوین گردیده اسب .سؤاال این تساب برمبنااي  21هادف
طراحی شده اند که عبارتند از :اعرماد به نف ( 3سؤا ) کما گرایی ( 3ساؤا ) رقاباب جاویی (1
سؤا ) نیاز به توجه و تشویق بیرونی ( 0سؤا ) قدر ط،بی ( 3ساؤا ) هادف ماداري ( 0ساؤا )
گرایش به تصرك و پیشریب ( 9ساؤا ) وابسارگی اجرمااعی ( 1ساؤا ) آیناده نگاري ( 1ساؤا )
همیاري اجرماعی ( 1سؤا ) انگیزه مشارکب ( 1سؤا ) و مكان کنرر ( 1سؤا ).
ضری اعربار این تسب که توسط سازنده آن در یک گروه نموناه  06نفاري اجارا شاده اساب باا
اسرفاده از روش آلفاي کرونباخ  %33گزارش شده اسب و روایی مصروایی آن بنابر تأیید سازنده آن و
نیز تأیید اساتید و مرخييان مصبق اسب .یرم تسب نیز بهوور نمره  Tبا میاانگین  06و انصاراف
معیار  26مصاسبه شده اسب.
 .3-2پرسشنامه سبکهاي اسنادي دروني – بيروني راتر
این پرسش نامه براي سنگش انرظارا یرد درباره منبز کنرر تدوین شده و داراي  19مااده اساب
که هر ماده داراي یک جفب سؤا (الف وش) اسب .از آزمودنی خواسره میشود بین هر جفب ساؤا
از یک ماده یكی را انرخاش کند و عشمب بزند .واضح اساب ایان انرخااش براساا اعربااد عمیاق و
روشن آزمودنی خواهد بود .راتر  13ماده از مواد این پرسشنامه را با هادف مشاخ جهاب روشان
شدن انرظارا ایراد دربارهي منبز کنرر تدوین کرده و شش مادهي دیگر (سؤا هاي 29 14 13
 )2 3 24هدف آزمون را با پوشش مبد دنبا میکند که ایان ماادههااي خنثای سااخرار و بعاد
اندازهگیري شده را براي آزمودنی مبهم میکند.
نمرهگذاري آزمون براسا مگموعه نمرا حاول از تعداد پاسخهاي آزمودنی اسب .این مگموعه
نمرا از سئواالتی بهجز شش سؤا انصرایی بهدسب خواهد آمد و کل نمرهي هر یرد نشاندهندهي
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میزان کنرر وي اسب .در  13مادهاي که جهب نمره گذاري تعیین شدهاند به پاسخ (الف) نمره یک
و به پاسخ (ش) نمره وفر تع،بی مای گیارد .در ماادههااي  4 0 26 22 21 23 20 11 10باه
عبارا (ش) نمره یک و (الف) نمره وفر داده میشود .چون کل نمرههاي هر یرد نشاندهندهي ناوع
و درجه منبز کنرر یرد اسب بنابراین تنها آزمودنیهایی که نمرهي نُه یا بیشرر بگیرند واحاد منباز
کنرر بیرونی و ایرادي که از نُه کمرر بگیرند داراي منبز کنرر درونی خواهند بود.
 .4-2پرسشنامهي استرس تحصيلي
این پرسشنامه در سا  2930توسط کوهن و یرازر 2ساخره شده اسب که حاوي  31سؤا اسب که
میزان اسرر آموزشگاهی ادراك شده دانش آموزان را در طو دوره تصيی،ی مورد اندازهگیري قرار
میدهد .مبرنی بر سؤاال ایان پرسشانامه پاساخدهنادگان میازان اسارر ادراك شاده را در 31
موقعیب اسرر زاي مرفاو (نظیر امرصانا انگام تكالیف خانگی) در یاک مبیاا پان درجاهاي
لیكر ( -2هیچوقب  -1گاهی اسرر زا اسب  -3برخی مواقز اسرر زا اساب  -4بیشارر مواقاز
اسرر زا اسب  -0همیشه اسرر زا اسب) معین میکند.
براي مشخ کردن میزان اسرر ادراك شده نمرا مربوط به همه ساؤاال باا یكادیگر جماز
بسره میشوند .این مبیا براي دانشآموزان دوره دبیرسران شناخره شاده اساب و مفااهیم باهکاار
ریره در سؤاال آن با ویژگیهاي تصيی،ی این دوره مرناس اسب .براسا مرالعاه کاوهن و یارازر
( )2930ثبا درونی سؤاال این پرسشنامه با اسرفاده از روش دو نیمه کردن و نیاز ضاری آلفااي
کرونباخ بین  6/30تا  6/91در نوسان بوده اسب .در راساراي تعیاین روایای ساازه ایان پرسشانامه
مرالعهاي توسط دیویدسون 1در سا  2991انگام شده اسب که نراای نشاانگر آن اساب کاه هماه
سؤاال این پرسشنامه از بار عام،ی معناداري در اندازه گیري اسرر تصيی،ی برخوردارند .از ساویی
براي بررسی پایایی ایان پرسشانامه در ایاران مرالعاه اي بار روي  266نفار از داناشآماوزان دوره
مروسره انگام گریره اسب که جهب تعیین ثبا درونای ساؤاال از روش آلفااي کرونبااخ اسارفاده
شده اسب .نرای نشاان داد کاه ساؤاال ایان پرسشانامه از ثباا درونای مر،اوش (ضاری )6/30
برخوردار هسرند.
بسته آموزشي راهبردهاي کمک خواهي

بسره آموزشی راهبردهاي کمکخواهی براسا نظریاههااي موجاود در کماکخاواهی باهخياوص
الگوهاي ن،سون -لیگا ( )2932نیومن ( )1666 2994و ویگوتسكی ( )2913و الاون و همكااران
( )1660در  21ج،سه به اجرا در آمد.
جلسه مقدماتي آشنایی با دانشآموزان و اجراي پیشآزمونها
موضوع ج،سه او  :تعریف و ماهیب کمکخواهی
1. Cohen & Fraser
2. Davidson
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موضوع ج،سه دوم :تواناییهاي شناخری و آشنایی با ضرور کمکخواهی
موضوع ج،سه سوم :تواناییهاي اجرماعی و شناسایی منابز در دسرر
موضوع ج،سه چهارم :نصوهي بررسی مسأله و تشخی مشكل
موضوع ج،سه پنگم :خودباوري و تبویب خود براي دوري از ادراکا منفی
موضوع ج،سه ششم :آموزش تبیین مهار ها
موضوع ج،سه هفرم :اشارا تبیینی
موضوع ج،سه هشرم :سؤا پرسیدن دوجانبه
موضوع ج،سه نهم :تخييی کردن نبشها
موضوع ج،سه دهم :بازبینی درك مر،
موضوع ج،سه یازدهم :درخواسب کمک انرباقی یا راهبردي
موضوع ج،سه دوازدهم :کمکدهی مناس
موضوع ج،سه پایانی :ارزیابی نهایی
 .3يافتهها
جدول ( )1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه با توجه به سبکهاي اسنادي و روش آموزشي
آزمون

گروه

پ آزمون
اسرر تصيی،ی

کمک خواهی

پ آزمون
اسرر تصيی،ی

کنرر

پ آزمون
انگیزش تصيی،ی

کمک خواهی

پ آزمون
انگیزش تصيی،ی

کنرر

پ آزمون
عم،كرد تصيی،ی

کمک خواهی

پ آزمون
انگیزش تصيی،ی

کنرر

اسناد

ميانگين

انحراف
استاندارد

تعداد آزمودني

درونی

20/1

1/30

20

بیرونی

29/13

9/03

20

درونی

33/03

20/03

20

بیرونی

31/00

21/1

20

درونی

210/13

1/10

20

بیرونی

214/33

3/3

20

درونی

243/1

22/91

20

بیرونی

230/10

21/01

20

درونی

20/46

2/30

20

بیرونی

20/64

2/40

20

درونی

20/61

2/4

20

بیرونی

24/01

2/0

20
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مندرجا جدو ( )2نشان می دهد که میزان اسرر تصيی،ی در گروه کمکخواهی نسابب باه
گروه کنرر کمرر اسب و با توجه به سبک اسنادي میزان اسارر تصيای،ی تگرباه شاده در ایاراد
بیرونی بیشرر از ایراد درونی اسب.
عشوهبر این مندرجا جدو حاکی اسب که میازان انگیازش تصيای،ی در گاروه کماکخاواهی
نسبب به گروه کنرر بیشرر اسب و با توجه به سبکهاي اسنادي ایراد حائز کنرر درونی نسبب به
ایراد کنرر بیرونی از انگیزش تصيای،ی بیشارري برخوردارناد .از ساویی منادرجا جادو نشاان
میدهد که عم،كرد تصيی،ی گروه کمکخواهی نسبب به گروه کنرر بیشارر اساب و همچناین باا
توجه به سبکهاي اسنادي ایراد حائز سبک درونی نسابب باه ایاراد بیرونای از عم،كارد تصيای،ی
بهرري برخوردارند.
جهب تص،یل دادهها از روش تص،یل کوواریان عام،ی چند مرشیره اسرفاده شد که در ایان راسارا
پیشیرضها ي اخرياوی مورد بررسی قرار گریب که به جهب مصبق شادن ایان پایشیارضهاا از
روش مذکور جهب تص،یل دادهها اسرفاده شد که نرای آن در جدو ( )1ارائه شده اسب.
جدول ( )2نتايج تحليل کوواريانس چند متغيره اثرات روشهاي آموزشي کمکخواهي بر متغيرهاي وابسته
منبع تغيير
پ
پ
پ

آزمون اسرر تصيی،ی
آزمون اسرر تصيی،ی
آزمون اسرر تصيی،ی
گروه  xسبک اسناد

آزمون

مقدار اثر

F

اثر پیشیی
اثر پیشیی
اثر پیشیی
اثر پیشیی

6/03
6/31
6/31
6/21

00/00
20/91
231/31
1/04

سطح
معنيداري
6/662
6/662
6/662
6/61

ضريب اتا
6/03
6/31
6/31
6/69

مندرجا جدو ( )1نشان میدهد که با کنرر اثر پیشآزمون روش کماکخاواهی بار کااهش
اسرر تصيی،ی اثر معنیدار دارد ( p<6/60و  .)F=00/00همچنین مندرجا حااکی اساب کاه باا
کنرر اثر پیشآزمون روش کمکخواهی اثر معنیدار بر بهبود انگیزش تصيی،ی دانشآماوزان دارد
( p<6/60و  .)F=20/91از سویی مندرجا جدو حاکی اسب که آموزش کماکخاواهی باا کنرار
اثرا پیشآزماون تاأثیر مثباب و معنایدار بار عم،كارد تصيای،ی داناشآماوزان دارد ( p<6/60و
 .)F=231/31همچنین با کنرر اثرا پیشآزمون اثر آموزش کمکخواهی با توجه باه سابکهااي
اسنادي بر ترکی اسرر تصيی،ی انگیزش تصيی،ی و عم،كرد تصيی،ی اثر مثبب و معنایدار دارد
( p<6/60و .)F=1/04
عشوهبر این جهب تعیین اثربخشی روش آموزشی بر مرشیرهاي وابسره باا توجاه باه سابکهااي
اسنادي از روش تص،یل کوواریان عام،ی تک مرشیره اسرفاده شد .نرای این تص،یال در جادو ()3
ارائه شده اسب.

202

اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی در بهبود نشانههای ...

جدول ( )3نتايج تحليل کوواريانس عاملي تک متغيره اثرات تعاملي روش آموزشي و سبکهاي اسنادي بر متغيرهاي وابسته
منبع تغيير
روش* سبک
اسناد

خرا

متغير وابسته

SS

DF

MS

F

اسرر تصيی،ی
انگیزش تصيی،ی
عم،كرد تصيی،ی
اسرر تصيی،ی
انگیزش تصيی،ی
عم،كرد تصيی،ی

111/11
191/00
6/46
3130/13
1026/10
23/60

1
1
1
01
01
01

233/33
243/13
6/16
00/1
40/13
6/32

3/41
4/02
6/92

سطح
معنيداري
6/63
6/62
6/4

ضريب اتا
6/63
6/26
6/61
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مندرجا جدو ( )3نشان می دهد سبکهاي اسنادي اثر آموزش راهبردهاي کماکخاواهی بار
اسرر تصيی،ی را به طور معنایدار تعادیل مای کناد ( p<6/60و  .)F=3/41همچناین منادرجا
جدو حاکی اسب که سبکهاي اسنادي اثرا روشهااي آموزشای راهبردهااي کماکخاواهی بار
انگیزش تصيی،ی را بهطور معنیدار تعدیل میکند ( p<6/60و  .)F=3/02از سویی مندرجا جادو
حاکی اسب که سبکهاي اسنادي نبش تعدیلکنندگی در اثربخشی روشهاي آموزش کمکخاواهی
بر عم،كرد تصيی،ی ندارد ( p>6/60و .)F=6/92
مبرنی بر این تص،یلها میتوان نریگه گریاب کاه سابکهااي اسانادي اثار روشهااي آماوزش
راهبردهاي کمکخواهی بر اسرر و انگیزش تصيی،ی را تعدیل نماوده درواورتیکاه سابکهااي
اسنادي بر عم،كرد تصيی،ی نبش تعدیلکنندگی ندارد.
در توضیح اثر تعدیلکنندگی سبکهاي اسنادي بر انگیزش تصيی،ی و اسرر تصيی،ی میتاوان
به اسرناد جدو ( )2بیان داشب که سبک اسنادي بیرونی اثر کمکخواهی بار اسارر تصيای،ی را
تسهیل و سبک اسنادي درونی اثر کمکخواهی بار اسارر تصيای،ی را باازداري نماوده اساب .در
وورتیکه در گروه کنرر اسناد درونی اثر تسهی،ی بار کااهش اسارر تصيای،ی داشاره و اساناد
بیرونی اثر بازدارندگی بر کاهش اسرر تصيی،ی دارد .همچنین مبرنی بر مندرجا هماین جادو
می توان اسرنباط نمود که سبک اسناد بیرونی اثر تسهی،ی و سبک اسنادي درونی اثر بازدارندگی در
تأثیر آموزش راهبردهاي کمکخواهی بر انگیزش تصيی،ی دارد .عشوه بر این منادرجا جادو ()2
حاکی از آن اسب که سبک اسنادي درونی و بیرونی نباش تعادیلگار در بهباود عم،كارد تصيای،ی
دانشآموزان ندارند.
 .4بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهاي کمکخواهی در بهبود نشانههاي اسرر
تصيی،ی عم،كرد و انگیزش تصيی،ی باتعدیلگري سبکهاي اسنادي در دانشآموزان وور گریب.
در این راسرا نخسرین یایره پژوهش نشاان داد کاه آماوزش راهبردهااي کماکخاواهی در کااهش
اسرر تصيی،ی و ایزایش انگیازش و عم،كارد تصيای،ی تاأثیر دارد .ایان یایراههاا باا یایراههااي
پژوهشهاي ریاان وشاین ( )1622اساكینر و همكااران ( )1661تاساونی و همكااران ()1662
پینرریچ و شانک ( )1661زیمرمن ( )1663نیومن ( )1661کارابنیک ( )1622همساو مای باشاد.
این مصببان در پژوهشهاي خود به این نریگه رسیدند که آموزش راهبردهاي کمکخاواهی میازان
انگیزش و عم،كرد تصيی،ی دانشآموزان را ایزایش داده و اسرر تصيی،ی آنان را کاهش می دهد.
در تبیین این یایره با اسرناد به دیدگاه نیومن ( )1660می توان گفب که یراگیرانی که کماک ماؤثر
می خواهند داراي انگیزه ي پیشریب و عم،كرد تصيی،ی باال بوده وقادرند اسرر هااي تصيای،ی را
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بهطور چشمگیري کنرر کنند و یراگیرانی که تمایل به کمکخواهی ندارند داراي اهداف عم،كردي
پایین حرمب نف پایین و عم،كرد تصيی،ی پایین هسرند و اسرر تصيی،ی بیشرري تگرباه مای
کنند.
در تبیین دیگر باراي ایان یایراه مایتاوان گفاب کاه بخاش مهمای از اسارر هااي تصيای،ی
دانشآموزان از یبدان سایر مهار هاي تصيی،ی باالخ مهار هاي کمکخواهی ناشی میشاود .در
این راسرا زیمرمن ( )1663عنوان می کند که کمک خواهی یكی از مهمرارین راهبردهااي مادیریب
منابز بهشمار میآید که به دانشآموزان کمک میکند تا امكانا موجود در کش و مصیط آموزشی
را تنظیم و اداره کنند .به عبارتی کمکخواهی تصيی،ی بهعنوان راهبردي براي غ،به بر اسرر هااي
تصيی،ی تعریف شده اسب؛ بنابراین کمکخواهی یكی از راهبردهاي یادگیري مصسوش می شود کاه
دانشآموزان با اسرفاده از آن می توانند مسائل و مشكش یادگیري و اسرر هاي تصيای،ی خاود را
تشخی داده و از طریق پرسش و کمک گریرن از دیگران در جهب ریاز آنهاا برآیناد .یایراههااي
پژوهشی نشان میدهد که کمکخواهی تصيی،ی با بسیاري از یرایندهاي تصيی،ی از جم،ه باورهااي
خود کارآمدي و اسرر هاي تصيی،ی رابره دارد.
همسو با یایرههااي ایان پاژوهش مرالعاه تاساونی و همكااران ( )1662در خياوص تعیاین
اثربخشی آموزش راهبردهاي کمکخاواهی نشاان داد کاه ارائاه کماک و راهنماایی باه گاروههااي
آزمایشی دادن مشكهاي ارزیابی از یرایند و بازدههاي تصيی،ی وارائه بازخوردهاي یاوري باه آناان
یكی از مهمترین پیش نیازهاي یائق آمدن به مشكش و اسرر هاي تصيی،ی مصسوش میشود.
در این راسرا می توان به مد کمکخواهی ریان و همكاران ( )1662که براسا الگوي ن،ساون-
لیگا ( )2932بسط یایره اسرناد نمود و تأثیرا آن را در یرایندها و پیامدهاي آموزشای و ریرااري
دانش آموزان مورد بررسی قرار داد .نرای پژوهش آنان نشان داده اسب که راهبرد کمکخواهی قاادر
اسب در یرایند حل مسائل و مشكش تصيی،ی تشییرا مثبب و چشمگیر باه وجاود آورد و مگهاز
کردن دانشآموزان به راهبرد کمکخواهی میتواند نرای سودمندي در تمامی موقعیبهاي تصيی،ی
داشره باشد و این نرای از طریق ایزایش انگیزه و عم،كارد تصيای،ی داناشآماوزان و کنرار مناابز
اسرر ناشی میشود.
پژوهشها نشان میدهد که کمکخواهی میتواند بهعنوان یاک راهبارد یاادگیري خاودتنظیمی
مهم و بهعنوان یک ویژگی مهم یراگیران قوي باعث برانگیخره شدن بیشرر دانشآماوزان و عم،كارد
تصيی،ی بهرر آنان شود (کارابنیک  .)1624این دیدگاه که کمکخواهی میتواند راهبردي انربااقی
باشد باعث شده اسب پژوهشگران به والدین پیشنهاد دهند تا از طریق آموزش کماک گاریرن ماؤثر
به هنگام نیاز انگیزش تصيی،ی و یادگیري دانشآموزان را ایزایش دهند (ادوارد  .)1663با این حا
کمکخواهی تصيی،ی با اشكا مخر،فی وور میگیرد کاه هماهي آنهاا باه پیشاریب تصيای،ی و
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بهبود عم،كارد منگار نمایشاوند .براساا مشااهدا کشسای (باات،ر  )1661طبباهبنادي ریراار
کمک خواهی شامل تباضاهاي کشسی دانش آموزان براي دریایب اطشعا مرتبط با یرایند (سرنخها)
تأیید عم،كرد قب،ی و دریایب پاسخ درسب مسأله از یردي دیگر اسب.
یایره دیگر پژوهش حاضر نشان داد که ایراد داراي سابک اساناد درونای نسابب باه ایاراد داراي
سبک اسناد بیرونی اسرر تصيی،ی کمرري تگربه نموده درحالی که از انگیزش تصيی،ی پایینتر و
عم،كرد تصيی،ی باالتر برخوردارند .این یایرهها با یایرههاي پژوهشهااي ریاان و پینراریچ ()2991
الون و همكاران ( )1660دوونسور ( )1660کارادماای ( )1664هاا ( )1620و توناگ ()1663
همسو می باشد .این مصببان معربدناد سابکهااي اسانادي داناشآماوزان مای توانناد گااه نباش
تسهیلکنندگی و گاه باز دارندگی داشره باشند .به بیان دیگر اسنادهاي درونی و با ثبا ممكن اسب
در مورد شكسبهاي تصيای،ی باهعناوان یاک عامال بازدارناده عمال کارده و از باروز مویبیاب در
یرایندهاي آموزشی ج،وگیري نماید.
در تبیین این یایره با اسرناد باه دیادگاه ریاان و پینراریچ ( )2991مای تاوان گفاب کاه ریراار
کمکخواهی دانشآموزان بهوسی،هي باورهاي انگیزشی آنان تصب تأثیر قرار میگیرد که در این میان
بر نبش سبک هاي اسنادي تأکید یراوان شده اسب به نصوي که مرالعا نشان مایدهاد کاه ایاراد
حائز سبک اسنادي درونی به ریرارهاي کمکخواهی بیشرر روي میآورند درواورتیکاه ایاراد حاائز
سبک اسنادي بیرونی از درخواسب کمکخواهی تصيی،ی پرهیز میکنند (الون و همكااران .)1660
با همه این اوواف و ع،یرغم مزایاي کمکخاواهی تصيای،ی بسایاري از داناشآماوزان راهبردهااي
کمکخواهی را در مصیطهاي یادگیري بهطور مناس به کار نمیگیرند .بر این اسا براي مباب،ه باا
ایان مشاكل پژوهشاگران باار ایگااد راهكارهاایی باراي ایاازایش آگااهی داناشآماوزان از ضاارور
کمک خواهی تمرکز نمودهاند و اعرباد دارند که دانشآموزان مویق بهطور مداوم پیشریب و عم،كارد
تصيی،ی شان را ارزیاابی برناماهریازي و تنظایم مایکنناد .ایان خودآگااهی از یرایناد یاادگیري و
خودتنظیمی آن که پیش نیازي براي کمک خواسرن اسب براي داناش آماوزان واضاح نیساب و الزم
اسب آموزشهاي ضروري در این خيوص داده شود (الون و همكاران .)1660
طبق نظریه اسنادي در کمکخواهی ایراد تص،یل دقیبی از ع،ل عم،كرد خود به عمل میآورند تاا
به راهبردهاي پیشریب موجود در این زمینه دسب یابند .در این نظریه ایراد ع،ل اعماا خاود را در
چهار بعد اساسی ع،یّب ثبا کنرر پذیري و ک،یب جسرگو میکنند .پیامدهاي پیشریب به عوامال
ویژه اي از قبیل توانایی تشش دشواري تك،یف و شان نسبب داده میشاوند .ایارادي کاه شكساب
خود را به یبدان تشش نسبب می دهند در آینده بیشرر ممكن اسب جهب رسایدن باه مویبیاب باه
اعما وسی،هاي مرعددي از قبیل کمکخواهی روي آورند (کولینز و سیمز .)1660
در این راسرا کارادمای ( )1664بیان کرده اسب که سبکهاي اسانادي داناش آماوزان یكای از
عوامل تعیینکننده در هرگونه تششهاي آموزشی مصسوش میشود بهنصويکاه گااه ایان سابکهاا
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نبش تسهیل کننده و گاه باز دارنده دارند .به بیان دیگر اسنادهاي درونی و با ثبا ممكان اساب در
مورد شكسبهاي تصيی،ی بهعنوان یک عامل بازدارنده عمل کرده و از بروز مویبیاب در یراینادهاي
آموزشی ج،وگیري نماید .مبرنی بر این تبیینهاا مرالعاه کاسایدي ( )1666نشاان داده اساب کاه
دانش آموزان حاائز سابک هااي اسانادي بیرونای و پایادار از عم،كارد تصيای،ی پاایین برخوردارناد
دروورتیکه ایراد حائز سبک هاي اسنادي درونای و پایادار از عم،كارد تصيای،ی بااالتري برخاوردار
مایباشاند .از سااویی بررسایهاااي دوونساور ( )1660نشااان داده اساب کااه آماوزش راهبردهاااي
کمکخواهی اثرا مثبب در ایراد حائز سبکهاي اسنادي درونی نسبب باه ایاراد حاائز سابکهااي
اسنادي بیرونی دارد (حبیبی ک،یبر .)2392
مبرنی بر این یایرهها چنین به نظر میرسد که سابکهااي اسانادي مایتوانناد اثارا آماوزش
راهبردهاي کمکخواهی را تعدیل نموده و در عم،كرد تصيی،ی دانشآموزان تأثیرا مرفاو بر جاي
بگذارند .از سویی بررسیها نشان دادهاند که آموزش راهبردهاي کمک خواهی براي یراگیرانای کاه از
سبکهاي اسنادي مرفاو (درونی -بیرونی) برخوردارند اثرا مرفاو بر عم،كرد تصيی،ی آنها دارند
به نصوي که مرالعهها ( )1620حاکی از آن اساب کاه آماوزش راهبردهااي کماکخاواهی باراي
دانش آموزانی که از سبک هاي اسنادي درونی براي مویبیب برخوردارند نسبب به دانشآموزانی که از
سبک اسنادي بیرونی براي مویبیبها و شكسب برخوردارند در تشییر باورهاي خودکارآماديشاان و
در نریگه انگیزش و عم،كرد تصيی،ی شان اثرا مرفاو بر جاي میگذارند .همچینن مرالعه توناگ
( )1663نشان داده اسب که اثربخشی آموزش مهار هااي کماکخاواهی باه شاد از سابکهااي
اسنادي دانشآموزان تأثیر میپذیرد بهنصويکه دانش آموزان حائز سابک اسانادي درونای از چناین
آموزشهایی بهره بیشرري میبرند و نگرش مثباب تاري نسابب باه تواناایی خاود در پیگیاري اماور
تصيی،ی پیدا میکنند.
الزم به كکر اسب اسرفاده از ابزارهاي خود گزارشای و اجارا در گاروه ویاژهاي از داناشآماوزان و
میزان تعمیمپذیري نرای پژوهش در سایر گروهها وعدم کنرر برخای مرشیرهاا از مصادودیبهااي
پژوهش حاضر بوده و پیشنهاد میشود راهبردهاي کمکخواهی و تاأثیرا آن در بهباود انگیازش و
عم،كرد تصيی،ی باه داناشآماوزان شناساانده شاده و باه مع،ماان در کاش هااي ضامن خادمب
آموزشهاي الزم ارائه شود .همچنین توویههاي الزم در خيوص اهمیب تأثیرا باورهاي انگیزشای
دانشآموزان در بهبود انگیزش و عم،كرد تصيی،ی به دسباندرکاران آموزشی داده شود و بسرههااي
آموزشی مربوط به راهبردهاي کمکخواهی و اهمیب آن در پیشاریب تصيای،ی تهیاه و در مادار
توزیز گردد .نیز پیشنهاد میشود انگمن اولیا و مربیان با برگزاري و تشكیل دورههایی براي والادین
نبش راهبردهاي کمکخواهی را در کاهش اسرر تصيی،ی و ایزایش انگیزش و مویبیب تصيای،ی
دانشآموزان آموزش دهند.
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