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Abstract
Introduction: In psychology in particular, there is a particular attention to the importance of self-
efficacy in the achievements of individuals in different areas of life, especially education. In order 
to help academic self-efficacy students can use help-seeking and Problem Solving Strategies. The 
purpose of this study was to Comparison the effectiveness of help-seeking and Problem Solving 
Strategies Training on academic self-efficacy of Talented Students.
Methods: An quasi-experimental design was conducted (pre-test, post-test) with two experimental 
and one control groups. 48 students of high school Tenth boy's students from regions 4 of Tabriz in 
2018-2019 who were selected using Multi-stage cluster random sampling and assigned to 3 groups: 
1- help-seeking Strategies training group 2- Problem-solving skills training group and 3- Control 
group. For the first group, the teaching of Help-seeking strategies (weekly one sessions one hour), for 
the second group, the training of Problem solving skills (weekly one sessions one hour) was applied 
and the control group did not receive any training. Prior and after the training, the subjects completed 
Bertold's self-efficacy questionnaire (2005). Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used 
to analyze the data.
Results: Results indicated that the average scores of academic self-efficacy were significantly 
decreased in Problem solving skills training group rather than Help-seeking strategies training group 
and in Help-seeking strategies group rather than control group, in post-test stage.
Conclusions: The results showed that Problem solving skills training is more effective in improving 
the academic self-efficacy of Talented Students than Help-seeking strategies training.
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چكیده
مقدمــه: در علــوم  رفتــاری بــه  طــور عــام و در روانشناســی بــه طــور خــاص یــک توجــه ویــژه بــه اهميــت خودکارآمــدی در موفقيت هــای 
افــراد در حوزه هــای مختلــف زندگــی بویــژه تحصيــل وجــود دارد. در راســتای کمــک بــه خودکارآمــدی  تحصيلــي دانش آمــوزان می تــوان 
ــرد.  هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر، مقایســه ي اثربخشــي آمــوزش راهبردهــای  از راهبردهــای کمک خواهــي و حل مســئله  بهــره ب

کمک خواهــی و حل مســئله بــر خودکارآمــدی تحصيلــی دانش آمــوزان اســتعدادهای درخشــان بــود.
ــا اســتفاده از دو گــروه آزمایــش و یــک گــروه کنتــرل  ــي )پيش آزمــون- پس آزمــون( ب روش کار : روش پژوهــش حاضــر نيمــه  تجرب
بــود. 72 نفــر از دانش آمــوزان پایــه دهــم دبيرســتان پســرانه )شــهيد مدنــي( اســتعدادهای درخشــان ناحيــه 4 تبریــز در ســال تحصيلــی 
ــوزش  ــروه آم ــه گ ــي در س ــورت تصادف ــپس بص ــاب و س ــه اي انتخ ــد مرحل ــه اي چن ــي خوش ــری تصادف ــه روش نمونه گي 98-1397 ب
ــک  ــاي کم ــوزش راهبرده ــروه اول آم ــرای گ ــدند. ب ــن ش ــرل جایگزی ــئله و کنت ــاي حل مس ــوزش مهارت ه ــي، آم ــرد کمک خواه راهب
خواهي)هفتــه ای یــک جلســه یــک ســاعته(و بــرای گــروه دوم آمــوزش مهارت هــاي حل مســئله )هفتــه ای یــک جلســه یــک ســاعته(

اعمــال شــد و گــروه کنتــرل آموزشــي دریافــت ننمــود. همــه آزمودني هــا قبــل از آغــاز آمــوزش و پــس از آن، پرسشــنامه خودکارآمــدی 
تحصيلــی برتولــد )2005( را پــر کردنــد. بــراي تجزیــه و تحليــل داده هــا از تحليل کواریانــس تــک  متغيــره اســتفاده شــد.

یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه ميانگيــن نمــرات خودکارآمدي تحصيلــي در گــروه آمــوزش مهارت هــاي حل مســئله نســبت بــه گــروه 
ــرل در پس آزمــون افزایــش  ــه گــروه کنت آمــوزش راهبردهــاي کمک خواهــي و در گــروه آمــوزش راهبردهــاي کمک خواهــي نســبت ب

.)p<0/05( یافتــه اســت
ــر از  ــوزان مؤثرت ــي دانش آم ــدي تحصيل ــای خودکارآم ــئله در ارتق ــاي حل مس ــه آموزش مهارت ه ــان داد ک ــج نش ــري: نتای نتیجه گی

ــي اســت. ــاي کمک خواه ــوزش راهبرده آم
کلیدواژه ها: راهبردهای کمک خواهی، حل مسئله، خودکارآمدی تحصيلی، دانش آموزان.
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مقدمه
یکــی از اهــداف مهــم نظام هــای تعليــم و تربيــت مــدرن، ایجــاد 
ــان های  ــت انس ــرد و تربي ــه ف ــه جانب ــد هم ــرای رش ــه ب زمين
ســالم، کارآمــد و مســئول بــرای ایفــای نقــش در زندگــی فــردی 
و اجتماعــی اســت ]1[. در گذشــته همــه دانش آمــوزان در شــرایط 
مســاوی و در مــدارس عــادی درس می خواندنــد امــا بــا توســعه و 
گســترش مــدارس، کــه در ایــن راســتا مــدارس تيزهوشــان نيــز بــا 
ــای  ــه آموزش ه ــتعد و ارائ ــوزان مس ــردن دانش آم ــدا ک ــدف ج ه
ــه  ــد ]2[. از آنجائيک ــيس ش ــوزان تاس ــن دانش آم ــرای ای ــژه ب وی
ــي از  ــل  توجه ــش قاب ــان بخ ــتعداد های درخش ــوزان اس دانش آم
جمعيــت دانش آمــوزان را تشــکيل مي دهند.کيفيــت پيشــرفت 
ــذا،  ــت.  ل ــع  اس ــعه جوام ــد و توس ــاي رش ــا زیربن ــي آنه  تحصيل
توجــه بــه پيشــرفت و ترقــي ایــن دانش آمــوزان از اهميــت 
ــام  ــه طــور ع ــاری ب ــوم رفت ــوردار اســت ]3[. در عل بســياري برخ
و در روانشناســی بــه طــور خــاص یــک توجــه ویــژه بــه اهميــت 
خودکارآمــدی در موفقيت هــای افــراد در حوزه هــای مختلــف 
زندگــی بویــژه در زمينــه ي تحصيلــي وجــود دارد ]4[. خودکارآمدي 
از متغيرهــاي کليــدي در نظریــه شــناختي اجتماعــي بنــدورا اســت. 
ــي اش  ــرد از توانای ــاوت ف ــدي قض ــر خودکارآم ــارت دیگ ــه عب ب
بــراي دســتيابي بــه اهــداف و پيش بينــي کفایــت خــود در تــالش، 
اســتمرار و انجــام تکاليــف اســت و نيــز کاربســت راهکارهــاي مورد 
ــه آن اهــداف مي باشــد ]5[. در ایــن راســتا  ــراي رســيدن ب ــاز ب ني
ــوزه  ــی، ح ــدی تحصيل ــا طــرح خودکارآم Zimmerman ]6[ ب
نفــوذ و گســتره ادراکات خودکارآمــدی را بــه عرصه هــای تربيتــی و 
آموزشــگاهی تســری داد و بيــان داشــت کــه ادراکات خودکارآمــدی 
ــران شــکل  ــد در فراگي ــی توان ــام و خــاص م ــی بطــور ع تحصيل
ــن عرصــه هــا تحــت  ــار آموزشــگاهی آنهــا را در ای ــه و رفت گرفت
ــت های  ــا و شکس ــداوم موفقيت ه ــه ت ــرار داده و ب ــود ق ــر خ تاثي
ــه  ــی، ب ــه تحصيل ــدی در زمين ــود. خودکارآم ــر ش ــی منج تحصيل
ــت  ــرای موفقي ــود ب ــی خ ــورد توانای ــوزان در م ــای دانش آم باوره
ــی  ــود تنظيم ــای درســی و خ ــی، زمينه ه ــای تحصيل در موضوع ه
در فعاليت هــای یادگيــری و مطالعــه تأکيــد دارد ]7[. لــذا بــا توجــه 
ــيوه هاي  ــوزان، ش ــي دانش آم ــدي تحصيل ــت خودکارآم ــه اهمي ب
متعــددي بــراي بهبــود آن وجــود دارد کــه یکــي از ایــن شــيوه ها، 
آمــوزش مهــارت حل مســئله اســت. تحقيقــات اخيــر ]4, 8[ 
ــر  ــد ب ــئله می توان ــارت حل مس ــوزش مه ــه آم ــد ک ــان داده ان نش
خودکارآمــدی اثرگــذار باشــد.کاربرد آمــوزش حل مســئله در اواخــر 

ــش  ــي از جنب ــوان بخش ــه عن ــه 1970ب ــل ده ــه 1960 و اوای ده
شــناختي- رفتــاري بــراي اصــالح رفتــار آغــاز گشــت ]9[. کالرك 
و همــکاران )1996( درمــان حل مســئله را بدیــن دليــل کــه کوتــاه 
ــي  ــه راحت ــد ب ــده مي توان ــه کنن ــوده و مراجع ــر ب ــدت و موث م
ــدارد و  ــوارض ســوء ن ــل اینکــه ع ــه دلي ــز ب ــرد و ني ــرا گي ــرا ف آن
ــد  ــه مي کنن مســتقيما متوجــه مشــکالت مراجــع مي شــود، توصي
]10[. روش حل مســئله موجــب افزایــش یادگيــري، فعــال بــودن، 
عالقمنــدي و همــکاري در جریــان یادگيــري مي شــود ]11[. 
یکــی از روش هــای آمــوزش مهــارت حل مســئله اســتفاده از 
اســت   )1982(  Dzurilla & Goldfrd مــدل حل مســئله 
]12[. دیزوریــال و همــکاران )2002(، یــک مــدل پنــج بعــدی حــل 
مســئله را طــرح کردنــد کــه شــامل دو بعــد جهت دهــی متفــاوت 
ــد  ــئله می باش ــاوت حل مس ــبک متف ــه س ــی( و س ــت و منف )مثب
ــی(.  ــبک اجتناب ــه و س ــی – بی توج ــی، تکانش ــئله منطق )حل مس
جهت دهــی مثبــت مســئله شــامل تمایــل غالــب بــه )1( ارزیابــی 
مســئله بــه عنــوان چالــش )فرصتــی بــرای بدســت آوردن ســود(، 
ــاد  ــل حــل هســتند و )3( اعتق ــه اینکــه مســائل قاب ــاد ب )2( اعتق
ــل  ــز مســئله. در مقاب ــت آمي ــرای حــل موفقي ــرد ب ــی ف ــه توانای ب
جهت دهــی منفــی مســئله شــامل: )1( نگریســتن بــه مســئله بــه 
عنــوان تهدیــدی بــرای بهزیســتی، )2(تردیــد در توانایــی فــرد برای 
ــود و  ــاکام می ش ــانی ن ــه آس ــئله و )3( ب ــز مس ــل موفقيت آمي ح
هنــگام مواجــه بــا مشــکالت هراســان می شــود. به عبــارت دیگــر 
ــح  ــی، واض ــرد منطق ــک عملک ــوان ی ــئله بعن ــی حل مس جهت ده
ــود.  ــف می ش ــئله تعری ــل  مس ــش ح ــای اثربخ ــم مهارت ه و منظ
ناکافــی،  تــالش  بوســيله  بی توجهــی  تکانشــگری-  ســبک 
ــا و  ــری تکنيک ه ــرای بکارگي ــص ب ــتاب زده و ناق ــی، ش تکانش
ــبک  ــرانجام س ــود. س ــخص می ش ــئله مش ــای حل مس راهبرده
اجتنابــی بــا اهمــال کاری، انفعــال و وابســتگی مشــخص می شــود 
ــم  ــه منظ ــأله، ارائ ــل  مس ــارت ح ــوزش مه ــت، آم ]13[. در حقيق
ــرد  ــه ف ــه ب ــت ک ــاري اس ــناختي و رفت ــاي ش ــوزش مهارت ه آم
کمــک مي کنــد تــا مؤثرتریــن راه حــل مشــکل را شناســایي 
ــره و مشــکالتي  ــا مشــکالت روزم ــر ب ــي موث ــه طریق ــرده و ب ک
ــات   ــد ]14[. مطالع ــورد نمای ــد، برخ ــش مي آین ــده پي ــه در آین ک
ــکاران  ــراکار و هم ــی ]16[ و زه ــی و همت ــزی ]15[، لطف اله قرم
ــر  ــئله ب ــارت حل مس ــوزش مه ــه آم ــت ک ــن اس ــر ای ]10[، بيانگ
ــر  ــوزان پس ــادی دانش آم ــر انتق ــی و تفک ــدی تحصيل خودکارآم

مقطــع متوســطه موثــر بــود. 
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در  انتقــادي  دیدگاه هــاي  شــکل گيري  دیگــر،  ســوي  از 
عرصه هــاي تعليــم و تربيــت و بــه چالــش کشــيده شــدن روندهاي 
ســنتي در تعليــم و تربيــت، زمينــه را بــراي توجــه بيشــتر بــه ســایر 
عرصه هــاي تربيتــي بویــژه حوزه هــاي انگيزشــي )زیمرمــن، 
ــري  ــاي نظ ــه الگوه ــوي ک ــه نح ــت، ب ــوده اس ــا نم 2002( مهي
ــچ ، 2005( در  ــانک ، 2003؛ پينتری ــدورا ،2002؛ ش ــري )بن جامع ت
ایــن عرصــه بــه وجــود آمــده و مبنــاي عمــل برنامه ریــزان قــرار 
گرفتــه اســت. مبتنــي بــر ایــن دیدگاه هــا، عامــل بــودن هــر یــک 
ــده  ــن عنصــر تعيين کنن ــران در عرصــه آموزشــي مهمتری از فراگي
ــا عــدم کارایــي یــک  ــد کارایــي ی ــه شــمار مي آیــد کــه مي توان ب
برنامــه آموزشــي را تحت الشــعاع قــرار دهــد ]17[. هــر چنــد کــه 
ــزي کــردن عامليــت انســاني  ــراي تئوری تالش هــاي مســتمري ب
در فرآینــد آمــوزش و پــرورش بــه عمــل آمــد، ليکــن در ایــن ميان 
نظریــه خودتنظيمــي کمک خواهــي از اهميــت ویــژه اي برخــوردار 
ــي  ــي را نوع ــي تحصيل ــت ]18[. Butler  ]19[ کمک خواه اس
ــتاي  ــود در راس ــات موج ــتفاده از امکان ــراي اس ــه ب ــالش فعاالن ت
ــدگاه  ــدان دی ــي، منتق ــد. از طرف ــت مي دان ــه موفقي ــتيابي ب دس
عامليــت انســاني در فرآیندهــاي یادگيــري آموزشــگاهي، تضعيــف 
جایــگاه مربيــان در عرصه هــاي یادگيــري آموزشــگاهي)برنارد 
ــاي  ــي فرآینده ــاي احتمال ــودن پيامده ــخص ب ، 2007( و نامش
خودتنظيمــي)ادوارد، 2008( را از مهمتریــن چالش هــاي تغييــر 
  Nelson - .]17[ روندهــاي ســنتي آمــوزش بــه مــدرن مي داننــد
Lee Gall )1981( در خصــوص فراینــد کمک خواهــی، الگویــی 
ارائــه نمــود و بعــد نيومــن )1998( آن را بســط داد. در ایــن الگــو 
ــد  ــوده و نمی توان ــف دشــوار ب ــه تکلي ــد آگاه شــود ک ــر بای ، فراگي
آن را انجــام دهــد و نيــاز بــه کمــک دیگــران دارد و در گام بعــد، 
ــد و  ــر بگيرن ــن را در نظ ــات ممک ــی اطالع ــد تمام ــران بای فراگي
تصميــم بگيرنــد کــه آیــا کمــک بگيرنــد یــا نــه؟. بنابرایــن آموزش 
مناســب راهبــرد کمک خواهــی، نيازمنــد طراحــی بســته آموزشــی 
ــي  ــد ]20[. در مطالعات ــور می باش ــرات مذک ــه نظ ــر پای ــب ب مناس
قاســمی و همــکاران ]21[ و مرتضوی فــر و همــکاران ]22[ نشــان 
دادنــد کــه بيــن خودکارآمــدی و رفتــار کمــک طلبــی بــا اســترس 

ــود دارد.  ــادار وج ــه معن ــوزان رابط ــی دانش آم تحصيل
ــه  ــي در زمين ــاي تجرب ــود پژوهش ه ــدم وج ــه ع ــه ب ــا توج ب
مقایســه اثربخشــي ایــن دو روش آموزشــي، انجــام چنيــن 
پژوهشــي ضــروري بنظــر مي رســد، تــا ميــزان اثربخشــي آمــوزش 
راهبردهــای کمک خواهــی و حل مســئله در ارتقــاي خودکارآمــدي 

ــه  ــاوت در زمين ــن تف ــود. یافت ــي ش ــراد بررس ــن اف ــي ای تحصيل
اثربخشــي آن هــا در نمونه هــاي ایرانــي و بررســي متغيــر وابســته 
ــد داشــت  ــردي مهمــي خواه پژوهــش، تلویحــات نظــري و کارب
و مي توانــد بــه متخصصــان حــوزه بهداشــت رواني و تعليــم و 
تربيــت کمــک کنــد تــا اثربخش تریــن روش آموزشــي را انتخــاب 
کــرده و بــه کار برنــد. بنابرایــن، ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه ي 
ــر  ــئله ب ــی و حل مس ــای کمک خواه ــوزش راهبرده ــي آم اثربخش

ــت. ــه اس ــام گرفت ــوزان انج ــی دانش آم ــدی تحصيل خودکارآم

روش  کار
روش  بــه  نيمه تجربــي  مطالعــه  یــک  حاضــر  پژوهــش 
جامعــه  بــود.  کنتــرل  گــروه  بــا  پيش آزمــون- پس آزمــون 
آمــاری پژوهــش، کليــه دانش آمــوزان پایــه دهــم دبيرســتان هاي 
اســتعدادهای درخشــان پســرانه نواحــي پنجگانــه آمــوزش و 
ــد  ــی 98-1397  مي باش ــال تحصيل ــز در س ــهر تبری ــرورش ش پ
ــهر  ــرورش ش ــوزش و پ ــار اداره آم ــق آم ــا طب ــداد آنه ــه تع ک
ــکل از 72  ــش متش ــاري پژوه ــد. نمونه آم ــز 422 نفرمي باش تبری
ــان  ــتعدادهای درخش ــتان هاي اس ــم دبيرس ــه ده ــوز پای دانش آم
ــا روش  ــه ب ــد ک ــز مي باش ــهر تبری ــه ش ــي پنجگان ــرانه نواح پس
نمونه گيــری تصادفــي خوشــه اي چندمرحلــه اي انتخــاب شــده اند. 
ــدا از  ــه ابت ــت ک ــورت اس ــن ص ــري بدی ــی نمونه گي ــد اجرای فراین
بيــن نواحــي پنج گانــه تبریــز، یــک ناحيه آموزشــی )ناحيــه 4( بــه 
ــپس از  ــاب و س ــه اي انتخ ــه اي چندمرحل ــی خوش ــورت تصادف ص
ناحيــه  انتخــاب شــده یــک دبيرســتان )شــهيد مدنــي( بــه شــکل 
رنــدوم انتخــاب شــد و بــه  صــورت تصادفــي در 2 گــروه 24 نفــره 
آزمایشــي و یــک گــروه 24 نفــره گــواه جایدهــي شــده اند )توضيــح 
اینکــه در بــرآورد حجــم نمونــه از توصيه هــای کرلينجــر اســتفاده 
ــای  ــی نمونه ه ــرای طــرح آزمایشــی، انتخــاب تصادف ــه ب شــد ک
24نفــری، می توانــد قابليــت اعتبــار بيرونــی یافته هــای پژوهشــی 
ــروه  ــه گ ــا ب ــای ورود آزمودنی ه ــد ]23[(. مالك ه ــن کن را تضمي
ــام ســن  ــال تم ــه 16 س ــي ک ــش آموزان ــد از 1:  دان ــارت بودن عب
داشــتند 2: تمایــل و رضایــت دانش آمــوز بــه شــرکت در مطالعــه3: 
ــوز در نظــر  ــن دانش آم ــی توســط والدی ــه کتب امضــای رضایت نام

گرفتــه شــد.
و مالکهــای خــروج از مطالعــه: 1: دانش آموزانــی کــه تمایــل بــه 
ــی  ــت کتب ــا رضای ــن آنه ــتند 2: والدی ــش نداش ــرکت در پژوه ش
ــي،  ــات آموزش ــی ازجلس ــه در یک ــرادی ک ــن اف ندادند3:همچني
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ــدند ــذف ش ــه ح ــد، از مطالع ــب بودن غای
بعــد از دریافــت مجــوز از ســوی اداره آمــوزش و پــرورش 
ــت  ــب رضای ــه و کس ــر مدرس ــا مدی ــی ب ــز، هماهنگ ــهر تبری ش
دانش آمــوزان و اوليــاء مدرســه و خانواده هــا مقــرر شــد کــه  
دانش آمــوزان در زمــان تعييــن شــده  در کالس هــاي فــوق 
ــه  ــز ک ــهر تبری ــي در ش ــهيد مدن ــان  ش ــه تيزهوش ــه مدرس برنام
ــود،  ــور و.. ب ــو پروژکت ــه، ویدئ ــامل رایان ــات الزم ش دارای امکان
ــاط  ــراری ارتب ــوزان و برق ــس از حضــور دانش آم ــد. پ حضــور یابن
پژوهشــگر بــا شــرکت کنندگان، بــه ســواالت دانش آمــوزان 
پاســخ داده و نحــوه تکميــل پرسشــنامه های مــورد نظــر توضيــح 
داده شــد. پــس از اجــرای پيش آزمــون )پرسشــنامه خودکارآمــدی 
ــد توافــق حاصــل شــد و  ــخ جلســات بع ــورد تاری ــی( در م تحصيل
ــروه  ــش )گ ــره آزمای ــروه 24 نف ــی در 2 گ ــورت تصادف ــه ص ب
1: آمــوزش راهبردهــاي کمک خواهــي و گــروه 2: آمــوزش 
مهارت هــاي حــل  مســئله( و یــک گــروه 24 نفــره گــواه تقســيم 
ــي  ــون، در جلســه مقدمات ــد از انتخــاب گروه هــاي آزم شــدند.  بع
ــداف و روش  ــه ای از اه ــان خالص ــه بي ــش، ب ــاي آزمای گروه ه
آمــوزش راهبردهــاي کمک طلبــي و مهارت هــاي حل مســئله 
بــرای گروه هــاي آزمایــش پرداختــه شــد و از گروههــاي آزمایــش 
ــوزان دیگــر  ــا دانش آم ــوای جلســات ب ــاره محت خواســته شــد درب
صحبــت نکننــد و همچنيــن بــا پرســش از دانش آمــوزان اطمينــان 
ــری  ــی دیگ ــی و درمان ــه  آموزش ــت برنام ــه تح ــد ک ــل ش حاص
ــی  ــورت گروه ــه ص ــش1 ب ــروه  آزمای ــوزان گ ــند. دانش  آم نباش
ــي )12  ــک  طلب ــاي کم ــوزش  راهبرده ــه آم ــات، برنام در جلس
ــوزان  ــاعته( و دانش آم ــک س ــه ی ــک جلس ــه ی ــر هفت ــه: ه جلس
گــروه آزمایــش 2، آمــوزش مهارت هــاي حل مســئله )10 جلســه: 
هــر هفتــه یــک جلســه یــک ســاعته( را دریافــت کردنــد و گــروه 
کنتــرل آموزشــی دریافــت ننمــود. در ایــن جلســات مطالــب 
آموزشــی در قالــب پاورپوینــت و همــراه بــا تصاویــر ارائــه گردیــد 
ــام جلســات آموزشــی، پس آزمون هــای )پرسشــنامه  ــس از اتم و پ
خودکارآمــدی تحصيلــی( در هــر 3 گــروه )2 گــروه آزمایــش و یک 
گــروه کنتــرل( مــورد انــدازه گيــری قــرار گرفــت .الزم به یــاد آوری 
اســت کــه بــرای رعایــت اصــول اخالقــی پژوهــش پــس از اینکــه 
از هــر 3 گــروه پس آزمــون )پرسشــنامه خودکارآمــدی تحصيلــی( 

ــز  ــرل ني ــروه کنت ــرای گ ــور ب ــاي مذک ــد، آموزش ه ــه عمــل آم ب
اجــرا شــد. 

برای جمع آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شده است.
ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــی: ای ــدی تحصيل ــنامه خودکارآم پرسش
ــاخته  ــال 2005 در دانشــگاه ميشــيگان س Bertold ]24[  در س
ــن  ــاختن ای ــرای س ــوال اســت. ب ــاوی 43 س ــه ح شــده اســت ک
یادگيــری  خودکارآمــدی  خــرده   مقياس هــای  از  پرسشــنامه، 
بنــدورا )1991( و مقيــاس خودکارآمــدی اون و  خودتنظيمــی 
ــتا از 11  ــن راس ــه در ای ــده اســت. ک ــتفاده ش ــن )1988( اس فروم
ــدورا  ــی بن ــود تنظيم ــری خ ــدی یادگي ــاس خودکارآم ــوال مقي س
ــن  ــی اون و فروم ــدی تحصيل ــنامه خودکارآم ــوال پرسش و 32 س
ــک  ــه هــر ســوال از ی ــرای پاســخ دهی ب اســتفاده شــده اســت. ب
ــم  ــی توان ــی نم ــال بخوب ــرت )1- اص ــه ای ليک ــاس 4 درج مقي
2-نــه زیــاد خــوب )متوســط( 3-خــوب 4-خيلــی خــوب( اســتفاده 
گردیــده کــه بــا توجــه بــه مجمــوع نمــرات هــر پاســخ دهنده بــه 
کل آزمــون، ميــزان خودکارآمــدی وی مشــخص می شــود. نمــرات 
خودکارآمــدي تحصيلــي در بــازه 43 تــا 172 قابــل تغييــر هســتند 
ــنامه،  ــن پرسش ــواالت ای ــی س ــات درون ــن ثب ــرای تعيي ]24[. ب
مطالعــه ای توســط رول و گریســمر در ســال 2006 انجــام گرفتــه 
اســت کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ایــن ســواالت 
از ثبــات درونــی مطلوبــی برخوردارنــد )%81(. در ایــران ایــن 
پرسشــنامه توســط زارعــي ]25[ ترجمــه و هنجاریابــي شــده اســت. 
روایــي محتــواي بــر اســاس نظــرات متخصصــان مــورد تایيــد قرار 
ــاخ  ــا روش آلفــاي کرونب ــز ب ــي پرسشــنامه ني ــه اســت. پایای گرفت
0/89 محاســبه شــده اســت. در ایــن تحقيــق پایایــي پرسشــنامه بــا 

ــد. ــه  دســت آم ــاخ 0/86 ب ــاي کرونب اســتفاده از آلف
- بسته آموزشی راهبرد کمک خواهی

ــی ]26[ و براســاس  ــی توســط حبيب  بســته آموزشــی کمک خواه
نظریه هــای موجــود در فراشــناخت و کمک خواهــی بــه خصــوص 
ــن  ــن )2000(، نيوم ــی گال )1981(، نيوم ــون- ل ــای نلس الگوه
)1994(، الــون و همــکاران )2006 ( و نظریــه ویگوتســکی )1978( 
ــه ای  ــود کــه در 12 جلســه )هفت ــه طراحــی شــده ب جهــت مداخل
یــک جلســه یــک ســاعته( بــراي گــروه آزمایــش یــک بــه مــورد 

اجــرا در آمــد )جــدول 1(. 
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جدول1: محتویات جلسات آموزش راهبرد هاي کمک  خواهی 

محتوي جلساتجلسه

هدف این جلسه آشنایی با دانش آموزان و برقراری ارتباط اولیه بود که مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه ها و جلسه مقدماتي
آزمون های الزم به اجرا در آمد. عالوه بر این توضیح کوتاه و مختصري در مورد شیوه آموزش و اهمیت کمک خواهی بیان شد. 

هدف اصلي در جلسه اول ایجاد انگیزه و نگرش مطلوب در دانش آموزان نسبت به کمک خواهی بود. پس از آماده کردن جلسه اول
دانش آموزان و باال بردن انگیزش آنان، شرایط و روند مداخله )آموزش( به آنان معرفي شد. تعریف و ماهیت کمک خواهی

توانایی های شناختی و آشنایی با ضروت کمک خواهیجلسه دوم 

توانایی های اجتماعی و شناسایی منابع در دسترسجلسه سوم

نحوه بررسی مسئله و تشخیص مشکلجلسه چهارم

خودباوری و تقویت خود برای دوری از ادراکات منفیجلسه پنجم

آموزش تبیین مهارت هاجلسه ششم 

اشارات تبیینیجلسه هفتم

سئوال پرسیدن دوجانبهجلسه هشتم

تخصصی کردن نقش هاجلسه نهم

بازبینی درک مطلبجلسه دهم

درخواست کمک انطباقی یا راهبردیجلسه یازدهم

کمک دهی مناسب. خالصه و جمع بندی جلسات، اجراي پس آزمون.جلسه دوازدهم

ــر  ــش حاض ــئله:در پژوه ــای حل مس ــی مهارت ه ــته آموزش - بس
گــروه آزمایشــي 2 طــی 10جلســه یــک ســاعته )هفتــه ای یــک 

جلســه( تحــت آمــوزش مهارت هــای حل مســئله پنــج مرحلــه ای 
ــد )جــدول 2(. ــرار گرفتن Dixon & Glover ]27, 28[ ق

جدول2: محتویات جلسات آموزش مهارت هاي حل مسئله 
محتوي جلساتجلسه 

معارفه و بيان اهداف و ضرورت یادگيری مهارت های حل مسئله و ایجاد انگيزه برای یادگيری مهارت هاجلسه اول
آشنایی با انواع روش های حل مسئله، مزایا و معایب هر کدامجلسه دوم 
تشریح پل ها و موانع ارتباطیجلسه سوم

زبان غيرکالمی و تفسير آن، خصوصيات فيزیکی و عوامل محيطی در ارتباط غيرکالمیجلسه چهارم
انتخاب دقيق کلمات، انعکاس معانی و احساساتجلسه پنجم

انواع گوش دادن، موانع گوش دادن، تسلط بر مهارت های گوش دادن در حين رابطهجلسه ششم 
انواع ابراز وجود، فواید و کارکردهای آن، قاطعيت در رفتار به همراه انعطاف پذیریجلسه هفتم
مراحل ششگانه ابراز وجود و شيوه های بيان نظر خود.جلسه هشتم
پرورش مهارت “نه گفتن”جلسه نهم
جمع بندی مطالب گفته شده و ایجاد انگيزه در اعضا برای استفاده از مهارت های آموخته شده.جلسه دهم

ســرانجام داده هــا را بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss-22 تجزیــه و 
تحليــل شــدند. در بخــش توصيــف داده هــا از ميانگيــن و انحــراف 
ــس  ــون تحليل کوواریان ــتنباطی از آزم ــش اس ــتاندارد و در بخ اس
ــودن  ــال ب ــای نرم ــا پيش فرض ه ــره ب ــد متغي ــره و چن ــک  متغي ت
توزیــع نمــرات از طریــق آزمــون شــاپيرو ویلــک، مفروضــه 
ــر متقابــل گــروه*  ــا اســتفاده از اث همگنــی شــيب رگرســيون ها ب
پيش آزمــون و و آزمــون m باکــس بــرای همگنــی واریانــس متغير 
وابســته در گروه هــا اســتفاده شــده اســت و در تحليــل کواریانــس 

چنــد متغيــره، از آزمــون لویــن بــرای همگنــی ماتریــس واریانــس 
کواریانــس اســتفاده شــد.

یافته ها
ــار(  ــن و انحــراف معي ــی )ميانگي ــای توصيف در )جــدول 3( یافته ه
متغيــر خودکارآمــدي تحصيلــي در قبــل و بعــد از آمــوزش بــرای 

ــده اســت. ــه ش ــش ارائ ــای پژوه گروه ه
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 جدول 3: جدول شاخص های توصيفی متغيرخودکارآمدي تحصيلي
انحراف معيار±ميانگينتعدادگروهمتغيرها

خودکارآمدي 
تحصيلي 

پيش آزمون

18/86±24112/75کنترل
17/24±24113/92حل مسئله

18/19±24115/63کمک خواهي

خودکارآمدي 
تحصيلي 

پس آزمون

17/52±24114/33کنترل
16/58±24128/63حل مسئله

19/25±24127/50کمک خواهي

بــرای بررســي ایــن فرضيه کــه آمــوزش راهبردهــاي کمک خواهی 
در مقایســه بــا آمــوزش مهارت هــای حل مســئله اثــر متفــاوت بــر 
ــس  ــوزان دارد از تحليل کوواریان ــی دانش آم ــدی تحصيل خودکارآم
ــه و  ــل از ارائ ــه قب ــر اســت ک ــه ذک اســتفاده شــده اســت. الزم ب
بررســی نتایــج آزمون هــای مربــوط بــه تحليــل فرضيــه ي 
تحليل کواریانــس  پيش فرض هــای  آزمــون   ابتــدا  پژوهــش، 
ــامل  ــس ش ــم تحليل کواریان ــای مه ــت. پيش فرض ه ــام گرف انج
نرمــال بــودن توزیــع متغيــر وابســته، همگنــی شــيب رگرســيون ها 

ــا اســت.  ــر وابســته در گروه ه ــس متغي ــی واریان و همگن
توزیــع خودکارآمــدي بررســی شــده بــود و نتایــج حاکــی از نرمــال 

بــودن توزیــع متغيــر مذکــور بــود.
فــرض همگنــی شــيب رگرســيون ها بررســی شــده اســت. 
ــت.  ــر 0/19 اس ــون براب ــروه *پيش آزم ــر گ ــی داری اث ــطح معن س
ــر از 0/05 اســت نتيجــه  ــدار بزرگت ــن مق ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ب
ــد  گرفتــه می شــود کــه فــرض همگنــی شــيب رگرســيون ها تایي

می شــود.
ــا اســتفاده از آزمــون لویــن بررســی  ــري واریانــس متغيرهــا ب براب
شــده اســت. ســطح معنــی داری آزمــون لویــن برابــر 0/75 اســت. 

ــودن ســطح معنــی داری از 0/05 نتيجــه  ــر ب ــه بزرگت ــا توجــه ب ب
ــروه  ــی در دو گ ــدی تحصيل ــس خودکارآم ــه واریان ــم ک می گيری

ــد. ــن می باش همگ
لــذا پيــش شــروط تحليل کواریانــس برقــرار اســت و می توانيــم از 

آن اســتفاده کنيــم.
نتایــج تحليــل کوواریانــس حاکــی اســت کــه اثــر گــروه در ســطح 
احتمــال 95 درصــد معنــی دار اســت )p=0/049 و F =3/99(. یعنی 
ــرات  ــزان نم ــدول5(، مي ــون )ج ــرات پيش آزم ــل نم ــس از تعدی پ
مهارت هــاي  گــروه  در  تحصيلــی  خودکارآمــدی  پس آزمــون 
حل مســئله و گــروه راهبردهــاي کمک خواهــي دارای تفــاوت 
ــروه  ــی در گ ــدی تحصيل ــزان خودکارآم ــد. مي ــی داری می باش معن
معنــی داری  بطــور   )m  =  129/46( حل مســئله  مهارت هــاي 
 )m  =  126/67( راهبردهــاي کمک خواهــي  گــروه  از  بيشــتر 
ــاي  ــوزش مهارت ه ــود آم ــه می ش ــه گرفت ــن نتيج ــت. بنابرای اس
ــي  ــاي کمک خواه ــوزش راهبرده ــا آم ــه ب ــئله در مقایس حل مس
ــوزان دارد  ــی دانش آم ــدی تحصيل ــر خودکارآم ــتری ب ــر بيش تاثي

ــدول4(. )ج

 جدول4: نتایج آزمون تحليل کوواریانس برای خودکارآمدی تحصيلی در گروه مهارت هاي حل مسئله و راهبردهاي کمک خواهي
مجذور اتاسطح معنی داریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغيير

13793/657113793/657588/9310/0010/929اثر پيش آزمون
93/459193/4593/9900/0490/081اثر گروه

1053/9684523/422خطا
802063/0048کل

جدول5: ميانگين تعدیل شده خودکارآمدی تحصيلی در گروه مهارت هاي حل مسئله و راهبردهاي کمک خواهي
خطای معيارميانگين تعدیل شدهتعدادگروه

24129/460/99حل مسئله
24126/670/99کمک خواهي
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بحث
ــوزش  ــي آم ــه ي اثربخش ــش، مقایس ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ه
خودکارآمــدی  بــر  حل مســئله  و  کمک خواهــی  راهبردهــای 
ــج  ــه نتای ــان بود،ک ــتعدادهای درخش ــوزان اس ــی دانش آم تحصيل
تحليل کواریانــس تک متغيــره نشــان داد کــه نمــرات خودکارآمــدی 
ــتعدادهای درخشــان شــرکت کننده در  ــوزان اس ــی دانش آم تحصيل
ــوزش  ــروه آم ــه گ ــبت ب ــئله نس ــارت حل مس ــوزش مه ــروه آم گ
راهبردهــاي  آمــوزش  گــروه  و  کمک خواهــي  راهبردهــاي 
ــه اســت.  ــش یافت ــرل افزای ــروه کنت ــه گ ــي نســبت ب کمک خواه
دربــارۀ مقایســۀ اثربخشــی آموزش هــای مذکــور بــر خودکارآمــدی 
تحصيلــی دانش آمــوزان اســتعدادهای درخشــان تاکنــون گزارشــی 
در ادبيــات پژوهشــی مشــاهده نشــده اســت؛ امــا نتيجــۀ به دســت 
آمــده بــا نتایــج پژوهش هــاي قاســمي ارگنــه ]4[، یوســفي ]8[، کار 
  Litt ،]16[ و لطــف  الهی و همتــی ]و همــکاران ]10[، قرمــزی ]15
ــوزش مهــارت حل مســئله  ــر اینکــه آم ــي ب و همــکاران ]29[ مبن
بــر خودکارآمــدی، خودکارآمــدی تحصيلــی و تفکــر انتقــادی 
دانش آمــوزان موثــر بــود و بــا نتایــج محــزون زاده بوشــهری ]30[ 
ــد در رابطــه بيــن  کــه نشــان داد خودکارآمــدي تحصيلــي مي توان
ــد  ــته باش ــي داش ــش ميانج ــت، نق ــئله و خالقي ــارت حل مس مه
ــکاران  ــمی و هم ــات قاس ــا مطالع ــن ب ــت و همچني ــو اس همس
 Linnenbrink & و   ]22[ همــکاران  و  مرتضوی فــر   ،]21[
ــار  ــدی و رفت ــن خودکارآم ــه بي ــر اینک ــي ب Pintrich ]31[ مبن
کمک طلبــی دانش آمــوزان رابطــه معنــادار وجــود دارد و  همچنيــن 
خودکارآمــدی و رفتــار کمک طلبــی می تواننــد اســترس تحصيلــی 

ــگ اســت. ــد هماهن ــی نماین ــاداری پيش بين ــور معن ــه ط را ب
ــی  ــت از آنجای ــوان گف ــده می ت ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتيج در تبييي
کــه امــروزه محــور تعليــم و تربيــت، آمــوزش تفکــر و اســتفاده از 
توانایی هــاي ذهنــی و پــرورش افــرادي اســت کــه در حل مســئله 
ــک  ــد ی ــارت حل مســئله می توان ــن، مه ــند بنابرای ــد می باش توانمن
راهبــرد مقابلــه اي مهمــی باشــد کــه توانایی و پيشــرفت شــخصی، 
ــکل  ــاي مش ــوزن را در موقعيت ه ــی دانش آم ــی و اجتماع تحصيل
ــد  ــه می توان ــی ک ــل احتمال ــد ]32[. دالی ــش می ده ــی افزای زندگ
در بــاال رفتــن خودکارآمــدی تحصيلــی در نتيجــه آمــوزش 
ــراد  ــه اف ــت ک ــن اس ــرد، ای ــاره ک ــاله اش ــای حل مس مهارت ه
ــد  ــکار ناکارآم ــی تشــخيص اف ــد در حل مســاله دارای توانای توانمن
ــکار  ــد احســاس ها و اف ــا هســتند و می توانن ــی اثر ســازی آن ه و ب
منفــی خــود را کنتــرل کننــد. ایــن افــراد وجــود مســاله یــا مشــکل 
را دليــل بــر ضعــف، بی کفایتــی، بی لياقتــی، بی اســتعدادی و 
ــد راه حل هــا و  ــد پيام ــد و می توانن ــی و... نمی دانن ــا ناتوان ــی ی نادان

نتيجــه تصميم گيری هــای خــود را پيش بينــی کننــد. وقتــی افــراد 
ــد در  ــتفاده می کنن ــی اس ــه خوب ــایی ب ــای مساله گش از مهارت ه
آن احســاس شایســتگی و تســلط خودکارآمــدی تقویــت می شــود 
]10[. از ســوي دیگــر، زمانــی کــه دانش آمــوزان در معــرض 
آمــوزش کمک خواهــی قــرار می گيرنــد، بــرای بهبــود و پيشــرفت  
ــع و آگاه  ــی مطل ــم، همکالس ــی از معل ــه کمک خواه ــی ب تحصيل
ــی آورد  ــم م ــت را فراه ــن مزی ــی ای ــد. کمک خواه روی می آورن
ــل  ــود را ح ــی خ ــکل تحصيل ــه مش ــن اینک ــوز ضم ــه دانش آم ک
می کنــد، بطــور فعاالنــه در فعاليت هــای کالســی مشــارکت 
می نمایــد و ایــن امــر انگيــزه دانش آمــوز را بــرای یادگيــری 
ــي  ــدي تحصيل ــارت دیگــر، خودکارآم ــش می دهــد ]33[. بعب افزای
ــت  ــراي موفقي ــي اش ب ــه توانای ــبت ب ــوز نس ــاد دانش آم ــه اعتم ب
ــالش  ــرد ت ــه ف ــي ک ــود. زمان ــه می ش ــکل گفت ــف مش در تکالي
فعاالنــه بــه منظــور کســب موفقيــت تحصيلــی دارد، از هــر روشــی 
ــرای موفقيــت بهــره می گيــرد. نتيجــه ای کــه حاصــل می شــود  ب
ــرفت و  ــن پيش ــت. ای ــرد اس ــی ف ــت تحصيل ــرفت و موفقي پيش
ــوز  ــی دانش آم ــدی تحصيل ــش خودکارآم ــب افزای ــت موج موفقي
می گــردد. همچنيــن در صورتــی کــه دانش آمــوزان خــود را 
کارآمــد بداننــد، در صــورت نيــاز بــه کمــک احتمــااًل از آن اجتنــاب 
نخواهنــد کــرد زیــرا کــه نگــران قضــاوت منفــي دیگــران نيســتند. 
بــه هميــن دليــل آمــوزش کمک خواهــی مــی توانــد خودکارآمــدی 

ــد. ــش ده ــوزان را افزای ــی دانش آم تحصيل
ــر  ــوذ ب ــا ســاز و کارهــای نف ــا بســياری از رفتارهــای انســان ب ام
خودبرانگيختــه و کنتــرل می شــوند. در ميــان مکانيســم های نفــوذ 
بــر خــود، هيــج یــک مهم تــر و فراگيرتــر از بــاور بــه خودکارآمــد 
ــه  ــد ک ــته باش ــاور داش ــردی ب ــر ف ــت. اگ ــخصی نيس ــودن ش ب
ــن  ــه ای ــا ب ــه دســت آورد، و ی ــار را ب ــورد انتظ ــج م ــد نتای می توان
ــول  ــل قب ــای غيرقاب ــع رفتاره ــد مان ــه می توان ــد ک ــاور برس ب
ــد  ــش خواه ــل افزای ــام کار و تحصي ــرای انج ــزه او ب ــود، انگي ش
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــود دارن ــری وج ــل دیگ ــه عوام ــت. اگرچ یاف
ــا  ــه آنه ــا هم ــد، ام ــل می کنن ــان عم ــار انس ــای رفت برانگيزنده ه
تابــع بــاور فــرد هســتند. از آنجایــی کــه تمــام درمان های شــناختی 
ــوند، در  ــی می ش ــأله تلق ــی روش حل مس ــه نوع ــود ب ــاری خ رفت
ــا مشــکالت چطــور  ــورد ب ــا در برخ ــد ت ــرد می آموزن ــه ف ــا ب آن ه
فکــر کننــد نــه آن کــه چــه فکــر کننــد ]10[. بنابرایــن با اســتناد به 
ــاور فــرد می باشــد و خودکارآمــدی  ایــن کــه اســاس حل مســاله ب
تحصيلــی نيــز ناشــی از باورهــای فــرد نســبت بــه توانایی هایــش 
ــی  ــدی تحصيل ــر خودکارآم ــوزش حل مســاله بيشــتر  ب اســت، آم

مــی توانــد تاثيــر گــذار باشــد. 
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در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه یافته هــاي 
ــده  ــی بدســت آم ــه محدودیت های ــت ب ــا عنای پژوهــش حاضــر، ب
اســت: از جملــه محدودیــت عمــده پژوهــش حاضــر، عــدم اجــراي 
پيگيــري بــراي بررســی تــداوم نتایــج درمــان بــود. تــک  جنســيتی 
ــط در  ــن پژوهــش فق ــه ای ــر آن اســت ک ــت دیگ ــودن محدودی ب
ــاي  ــم یافته ه ــن در تعمي ــت، بنابرای ــام پذیرف ــران انج ــورد پس م
آن بــه دختــران بایــد احتيــاط بيشــتري بــه عمــل آورد. همچنيــن 
محدودیــت دیگــر ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه  عواملــی همچــون 
ــواده و  ــی خان ــت اجتماع ــبهر، موقعي ــخصيتی، هوش ــات ش صف

ــرل نشــدند. ــن پژوهــش کنت آرایــش کالســی در ای

نتیجه گیري 
در کل می تــوان نتيجــه گرفــت کــه کــه  آمــوزش  مهــارت حــل  
مســئله در ارتقــای خودکارآمــدي تحصيلــي دانش آمــوزان مؤثرتــر 
از آمــوزش راهبردهــاي کمــک  خواهــي اســت. بــر اســاس نتایــج 
ــا  ــان ب ــا و مربي ــن اولي ــود انجم ــنهاد مي ش ــش، پيش ــن پژوه ای
برگــزاری و تشــکيل دوره هایــی بــرای والدیــن، نقــش مهارت هــاي 
ــوزان  ــی دانش آم ــدی تحصيل ــش خودکارآم ــئله را در افزای حل مس

را آمــوزش دهنــد.
همچنين پيشنهادات پژوهشي بدین صورت است:

جملــه  از  حــل  مســئله  و  خواهــی  کمــک  راهبردهــای   )1

ــل  ــددی از قبي ــاي متع ــي ه ــه از ویژگ ــتند ک ــی هس مهارت های
ســبک فرزندپــروری والدیــن، موقعيــت اجتماعــی خانــواده، 
الگوهــای در دســترس افــراد، فرهنــگ محيــط اجتماعــي و امثــال 
ــن  ــد چني ــی بای ــات آت ــن رو تحقيق ــرد. از ای ــر می پذی ــا تاثي آنه

ــد. ــرار دهن ــي ق ــه و بررس ــورد توج ــتر م ــي را بيش متغيرهای
راهبردهــای  مــدت  بلنــد  اثــرات  بررســي  منظــور  بــه   )2
کمک خواهــی و حل مســئله، بایــد مطالعــات پيگيرانــه در مقاطــع 
متفــاوت تحصيلــی و بــا در نظــر گرفتــن دیگــر متغيرهــا انجــام 

شــود.
ــی  ــای اجتماع ــدی متغيره ــات بع ــود در تحقيق ــه می ش 3( توصي
ــط  ــرات محي ــی و تأثي ــای خانوادگ ــژه متغيره ــه وی ــوط، ب مرب
ــد نظــر  ــرل م ــوان متغيرهــای کنت ــه عن ــوزان ب زندگــی دانش آم

ــرد. ــرار گي ق

سپاسگزاری
ــر اســاس رســاله دکتــری روانشناســی تربيتــی"  ــه حاضــر ب مقال
عســگر نــوح پــور" بــه راهنمایــی دکتــر" علی نقــی اقدســی"   و 
)IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.023( :بــا کــد اخــالق

ــن  ــام ای ــه در انج ــانی ک ــام کس ــيله از تم ــن  وس ــد. بدی می باش
تحقيــق بــه خصــوص دانش آمــوزان عزیــز مــا را یــاری نمودنــد، 

ــردد. ــی می گ ــکر و قدردان تش

References
1. SELÇUK GS, ÇALIÞKAN S, Mustafa E. The 

effects of gender and grade levels on Turkish 
physics teacher candidates’ problem solving 
strategies. J Turk   Sci   Educ. 2007;4(1):92.

2. Tella A. The impact of motivation on student’s 
academic achievement and learning outcomes in 
mathematics among secondary school students 
in Nigeria. Eurasia  J  Math  Sci Technol  Educ. 
2007;3(2):149-56. doi: https://doi.org/10.12973/
ejmste/75390.

3. GhahremanLoo H, Atashpour SH, Arefi M. 
Development of Structural Model of Academic 
Variables of Students of Brilliant Talent Schools. 
EDC. 2017;8(Supplement):142-8.

4. Ghasemi Erganeh H, Darabi Emarati A, Khadeh 
Kavosy S. The Effectiveness of Problem-Solving 
Education on Self-efficacy of Secondary School 
Students in the Second Session.  Second National 
Conference on Psychology and Behavioral 
Sciences; Tehran: Narcish Information Institute; 
2014.

5. De Fátima Goulão M. The relationship between 
self-efficacy and academic achievement in adults’ 
learners. Athens J Educ. 2014;1(3):237-46.  
https://doi.org/10.30958/aje.1-3-4

6.  Zimmerman BJ. Investigating self-regulation 
and motivation: Historical background, 
methodological developments, and future 
prospects. Am Educ Res J. 2008;45(1):166-83.  
https://doi.org/10.3102/0002831207312909

7. Di Giunta L, Alessandri G, Gerbino M, 
Luengo Kanacri P, Zuffiano A, Caprara GV. 
The determinants of scholastic achievement: 
The contribution of personality traits, self-
esteem, and academic self-efficacy. Learn 
Individ Differ. 2013;27:102-8. doi: https://
d o i . o rg / 1 0 . 1 0 1 6 / j . l i n d i f . 2 0 1 3 . 0 7 . 0 0 6 . 
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.07.006

8. Yousefy A, Gharazi F, Gordanshekan M. 
[The Effect of teaching Problem Solving on 
Self-Efficacy and Perceived Self-Efficacy in 
adolescents]. J Res Behav Sci. 2013;10(6):421-
30.

https://doi.org/10.12973/ejmste/75390
https://doi.org/10.12973/ejmste/75390
https://doi.org/10.30958/aje.1-3-4
https://doi.org/10.3102/0002831207312909
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.07.006


نشریه پرستاری کودکان، پاییز 1399، دوره 7، شماره 1

96

9. Nezu A, Dzurilla N. Problem-solving training. 
In: Kdobsor S, editor. Handbook of cognitive 
behavioral therapies. New York: Guilford press; 
2001.

10. kar z, rezazadeh a, ahghar G. [The Effectiveness 
of Training Problem-Solving Skill on the Self-
Efficacy of Female High school Students of Rasht 
City]. J  Mod  Thoughts  Educ. 2010;5(3):133-50.

11. Raeisoon MR, Mohammadi Y, Amirabadi Zadeh 
H, Akbari N, Saeedzadeh M. [Investigating the 
relationship between problem solving skills and 
academic achievement of students of Birjand 
University of Medical Sciences in 2017]. J 
Birjand Univ Med Sc. 2018;25(0):76-82.

12. Taher M, Norouzi A, Taghizadeh Romi F. 
[Efficacy of Problem-Solving Skill Training in 
the Treatment of Test Anxiety of students]. Q J 
Child Ment Health. 2015;1(1):9-17.

13. D’Zurilla TJ, Maydeu-Olivares A, 
Gallardo-Pujol D. Predicting social 
problem solving using personality traits. 
Pers Individ Dif. 2011;50(2):142-7. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.015

14. Garibi H, Bahari Zar K.[ The Effectiveness of 
Problem Solving Training on Students’Math 
Anxietyand Self-Regulation]. J  Instr   Eval. 
2016;8(32):61-78. doi: jinev780.

15. Gharmazi S. The Effectiveness of Problem-
Solving Education on Critical Thinking and 
Academic Self-Efficiency of High School 
Students in Kazeroon. Islamic Azad University: 
Islamic Azad University, Marvdasht Branch; 
2013.

16. Lotfollahi H, Hemmati M. Effectiveness of 
problem solving skills training on academic 
self-efficacy in the second year boy students 
in Secondary secondary level in Tabriz 
zone 2.  National Conference on Modern 
Research in Management, Economics and 
Humanities; Kazeroun, Islamic Azad University 
Kazeroon2017.

17. hashemi t, bayrami m, vahedi s, beyrami n.[ 
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]. Biquarterly  J   Cogn  Strateg   Learn. 
2017;5(8):139-58. 

18. Bahadori Khosroshahi J, Habibi-Kaleybar R, 
Farid A. [The Relationship between Achievement 

Goal Orientation and Self-worth with Academic 
Help Seeking Students]. J  Mod  Psycho   Res. 
2017;12(46):1-22.

19. Butler R. An Achievement Goal Perspective 
on Student Help Seeking and Teacher Help 
Giving in the Classroom: Theory, Research, and 
Educational Implications. In: Karabenick SA, 
Newman RS, editors. Help Seeking in Academic 
Settings: Goals, Groups, and Contexts. New 
Jersey: Lawrence Erlbaum; 2013. p. 26-55.

20. Hashemi T, Mirnasab M, Habibi R, Fathiazar E, 
Beyrami M.[ The Effect of Help Seeking Strategy 
Training on Mathematical Problem Solving]. J  
Mod  Psycho   Res. 2012;7(25):127-56.

21. Ghasemi M, Hesam Pour Razavi V. Investigating 
the relationship between self-efficacy and 
helplessness behavior with students’ academic 
stress.  International Conference on Psychology 
and Social Studies; Tehran, Kousha Gostar 
Conference Center2017.

22. Mortazavi Farh S, Mortazavi Far S, Mortazavifar 
S. Helping Strategies on Academic Stress 
and Academic Self-efficacy. International 
Conference on Psychology, Consultation, 
Education; Mashhad , Shandiz Institution of 
Higher Education2017.

23. Delavare A. Theoretical and Practical Principles 
of Research in the Humanities and Social 
Sciences. Tehran: Roshd; 2017.

24. Bertold k. Childhood anxiety disorder. New 
York: MC Graw-Hill; 2005.

25. zarei p. The Comparison of Effectiveness of 
Coping Strategies with Stress Training, Help-
Seeking and mindfulness on academic stress and 
academic self-efficacy. PhD thesis. Mashhad: 
University of Imam Reza; 2015.

26. Habibi Kalibar R. The effectiveness of help-
seeking Self-regulation strategies training 
on Student Mathematical Problem Solving 
Components According Gender and Achievement 
Goals Effects. Phd Thesis in Educational 
Psychology. Tabriz: Tabriz University; 2012.

27. Dixon DN, Glover JA. Counseling: A problem-
solving approach. New York: John Wiley & 
Sons; 1984.

28. Ahmadi  MS, Hatami  HR, Ahadi H, Asadzadeh 
H. [A Study of the Effect of Communication Skills 
Training on the Female Students’ Self-efficacy 
and Achievement]. Q  J  New   Approaches  Educ 
Adm. 2014;4(16):105-18.

https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.015


عسگر نوح پور و همکاران

97

29. Litt MD, Kadden RM, Kabela-Cormier 
E, Petry NM. Coping skills training and 
contingency management treatments 
for marijuana dependence: exploring 
mechanisms of behavior change. Addiction 
(Abingdon, England). 2008;103(4):638-
48. Epub 2008/03/15. doi: 10.1111/j.1360-
0443.2008.02137.x. PubMed PMID: 18339108; 
PubMed Central PMCID: PMCPMC2697818. 
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 3 6 0 -
0 4 4 3 . 2 0 0 8 . 0 2 1 3 7 . x

30. Mahzoonzadeh Bushehri F. [The relationship 
between students’ problem-solving skills and 
creativity mediated By self-efficacy: Modelling 
structural equations]. Innovation and Creativity 
in Human Science 2017;6(4):27-50.

31.  Linnenbrink EA, Pintrich PR. The role of self-
efficacy beliefs instudent engagement and learning 
intheclassroom. Read Writ Q. 2003;19(2):119-37. 
https://doi.org/10.1080/10573560308223

32. Mahzoonzadeh Boushehri f. [The Mediating 
Self-Efficacy Role in the Relationship between 
Students’ Problem-Solving Skill and Cultural 
Intelligence]. Q  J  New   Approaches  Educ 
Adm. 2016;7(27):193-208.

33. Newman RS. Students’ adaptive and nonadaptive 
help seeking in the classroom: Implications for the 
context of peer harassment. In: Karabenick SA, 
Newman RS, editors. Help seeking in academic 
setting: Goals, groups, and contexts. Mahwah, 
NJ, US: Erlbaum Associates Publishers; 2006. p. 
225-58.

https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02137.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02137.x
https://doi.org/10.1080/10573560308223

