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اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی در افزایش
سازگاری تحصیلی دختران
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تاریخ دریافت مقاله:
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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9317/3/28 :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی در افزایش سازگاری تحصیلی
دختران انجام شد .برای بررسی این پژوهش از پکیچ آموزش راهبردهای کمکخواهی و پرسشنامه
سازگاری تحصیلی استفاده شد .تعداد  04نفر از آزمودنیها انتخاب شده و بعد از اخذ رضایتنامه اخالقی
به دو گروه  04نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند .ابتدا ابزارهای پژوهش به عنوان پیش آزمون از هر دو
گروه به عمل آمد .گروه آزمایش  04جلسه آموزش کمکخواهی دریافت کردند .سپس بعد از پایان 04
جلسه مجدداً ابزارهای پژوهش به عنوان پس آزمون به عمل آمدند .نتایج نشان داد که آموزش
کمکخواهی بر سازگاری تحصیلی تاثیر معناداری دارد .به نحوی که آموزش راهبردهای کمکخواهی

باعث افزایش سازگاری تحصیلی میشود.
واژگان کلیدی :کمکخواهی ،سازگاری تحصیلی ،تبریز ،دختر.
مقدمه

روند فعالیتهای تحصیلی دانشآموزان در فضاهای آموزشی و محیطهای خارج از مدرسه ،تحت تاثیر
عوامل متنوعی بوده که برخی از این عوامل در شکلگیری تنیدگیهای روانشناختی و سازگاریهای
 .9دانشجوی دوره دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
E- mail: m.aghapour59@gmail.com

 .2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: sama.abolmaali@gmail.com

 .3دانشیار و عضو هیئت علمی انستیتو علوم پزشکی تهران.

تحصیلی مداوم نقش به سزایی ایفا میکنند و موجب کاهش انگیزش و عملکرد تحصیلی فراگیران شده
و گاهی به امتناع آنها از پیگیری امور تحصیلی منتهی میگردند .در این راستا ،مطالعات(زارعی،
میرهاشمی و پاشا شریفی ،)0930 ،نشان میدهد که سالیانه بخشی از دانشآموزان به دلیل ابتال به عدم
سازگاری تحصیلی از رسیدن به هدفهای آموزشی باز میمانند و تعداد قابل توجهی از آنها در فرایند
تحصیل به انواع مشکالت روانشناختی ،گوارشی و خواب ،سوء تغذیه و سردردهای مزمن و کاهش وزن،
اختالالت خوردن و مشکالت سازگاری مبتال میشوند به نحوی که در اغلب موارد به مداخالت روانشناختی
و پزشکی نیاز پیدا میکنند .از طرفی مطالعات نشان میدهند که تداوم این مشکالت موجب افت انگیزش
تحصیلی و شکستهای تحصیلی میشوند که عالوه بر عوارض ثانوی ،هزینههای قابل توجهی را متوجه
نظامهای آموزشی و اولیاء دانشآموزان میکنند(پرلین.)0391 ،0
سازگاری ،فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض میشود که بر پایه آن فرد با محیط اجتماعی طبیعی یا
فرهنگی انطباق مییابد .این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا این که فعاالنه تغییراتی
در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی الزم بین فرد و محیط ایجاد شود .چاپلین 0نیز سازگاری را
تغییر در فعالیتها به منظور فائق آمدن بر موانع و ارضای نیازهای خود میداند .وی سازگاری را نوعی
حل مسئله میداند که در آن ارگانیسم یا فرد نیازی دارد که نمیتواند با روشهای قبلی برآورده کند .در
چنین موقعیتهایی رفتار تغییر داده میشود تا این که پاسخ منجر به ارضا شود .فرد در حالت سازگاری
نقش فعالتری در موقعیت ایفا میکند؛ به همین دلیل سازگاری با مفاهیم سازش ،انطباق و همنوایی
تفاوت دارد(پوتوس04449؛ به نقل از چن و تسای .)0400 ،0در این راستا ریان( ،)0442توضیح میدهد که
دانشآموزان در فرایند فعالیتهای تحصیلی از پیشرفتهای یکنواختی در همه حوزههای تحصیلی
برخوردار نیستند و مبتنی بر تفاوتهای فردی ،دچار ضعف و قوتهای متنوعی در این عرصهها هستند .از
این رو ،بروز ضعف در امور تحصیلی و روابط بین فردی ،زمینه شکلگیری عدم سازگاری تحصیلی را
مهیا نموده و مستلزم مداخالت اضطراری است .از این رو ،الون ،مکلرن ،رول و کودینکر ،)0442(2بیان
میکند که یکی از مداخالت ممکن در این موقعیتها ،زمینهسازی برای شکلگیری رفتار کمکخواهی
است که این توانمندی باعث میشود که فرد در موقعیتهای مشکل و اضطراری بتواند به طرح مشکل
پرداخته و از دیگران (سایر دانشآموزان و معلمان) حمایتهای تحصیلی و عاطفی الزم را دریافت کنند.
بنابراین ،وجود و عدم وجود این توانمندی ،میتواند بخشی از تغییرات مربوط به افزایش سازگاری
تحصیلی دانشآموزان را توجیه کند .هر چند که نتایج پژوهشها نشان میدهد که آموزش راهبردهای
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تحصیلی

کمکخواهی بر بخشی از معضالت فراگیران در عرصههای تحصیلی تاثیر مثبت میگذارد ،ولی بخش
مهمی از سازگاریهای تحصیلی دانشآموزان از فقدان سایر مهارتهای زندگی تحصیلی باالخص
مهارتهای کمکخواهی ناشی میشود .در این راستا ،زیمرمن ،)0441(0عنوان میکند که کمکخواهی
یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت منابع به شمار میآید که به دانشآموز کمک میکند تا امکانات
موجود در کالس و محیط اطراف را تنظیم و اداره کند(کاپالن و فالم .)0404 ،0به عبارتی ،کمکخواهی
تحصیلی به عنوان راهبردی برای غلبه براسترسهای تحصیلی تعریف شده است .از این رو ،کمکخواهی
یکی از راهبرهای یادگیری محسوب میشودکه دانشآموزان با استفاده از آن میتوانند مسائل و مشکالت
یادگیری و استرسهای تحصیلی خود را تشخیص داده و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در
جهت رفع آنها برآیند(زیدان .)0404 ،9با همه این اوصاف ،در مواجهه روانشناسان شناختی با استرسهای
تحصیلی دانشآموزان ،تغییرات پارادیمی ویژهای به وقوع پیوسته استکه نشان میدهد رویارویی مستقیم
با علل استرس و عوامل به وجود آورنده آن ،همیشه به نتایج مثبت منتهی نمیشود؛ چرا که بخش
عظیمی از سازگاریهای تحصیلی از موقعیتهای بالفصل آموزشی ناشی نمیشود(ریان0443 ،0؛ به نقل
از کارابنیک0400 ،2؛ کارابنیک و نیومن.)0409 ،
در سالهای اخیر پژوهشهای متنوعی(اسکینر و همکاران ،)0449 ،در جهت تبیین نقش کمک
خواهی در افزایش سازگاری تحصیلی به منصه ظهور رسیده است که در این میان ،مطالعه رایان(،)0443
نشان داده است که آموزش راهبردی کمکخواهی قادر است بخش قابل توجهی از سازگاری تحصیلی
آنها را بهبود بخشد .بااین حال یافتههای متناقض هم دراین عرصه ،کم نیستند ،چرا که مطالعه زیمرمن
( ،)0441نشان داده است که آموزش راهبردهای کمکخواهی موجب تشدید استرسهای تحصیلی در
برخی دانشآموزان میگردد .وی در توجیه این یافته عنوان میکند که برخی دانشآموزان به جهت فقدان
خودپنداره مثبت ،از آموزشهای کمکخواهی نمیتوانند بهره الزم ببرند و لذا خودپنداره منفی ،آنها را از
بهکارگیری راهبردهای کمکخواهی در موقعیتهای بین فردی و کالسی باز میدارند و در نتیجه به
تشدید استرسهای تجربه شده و افت باورهای کارآمدی منتهی میشوند.
در این راستا ،تاسونیس و همکاران( ،)0440در خصوص تعیین اثربخشی راهبردهای آموزش کمک
خواهی به بررسی مقاالت چاپ شده در سالهای  0312تا  0332پرداخته و نتیجه گرفتهاند که ارائه
کمک و راهنمایی به گروههای آزمایشی ،دادن مالکهای ارزیابی از فرایند و بازدههای تحصیلی و ارائه
بازخوردهای فوری به آنان یکی از مهمترین پیش نیازهای فائق آمدن به مشکالت و استرسهای تحصیلی
محسوب میشود .همچنین رایان و همکاران( ،)0440مدل کمکخواهی را بر اساس الگوی نلسون -لی
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گال( ،)0310بسط داده و تاثیرات آن را در فرایندها و پیامدهای آموزشی و رفتاری دانشآموزان مورد
بررسی قرار دادهاند .ویلسون(0449؛ به نقل از کارابنیک و نیومن ،)0409 ،نشان دادکه آموزش راهبردهای
کمکخواهی موجب افزایش سازگاری تحصیلی در دانشآموزان میگردد .یافتههای آندرا ،)0449(0نشان
میدهد که آموزش راهبردهای کمکخواهی باعث افزایش سازگاری تحصیلی دانشآموزان میشود ،در
صورتی که نتایج پژوهش هاال ،)0442(0نشان میدهدکه در برخی موقعیتهای تحصیلی ،منابع سازگاری
تحصیلی خارج از حوزه اراده دانشآموز بوده و آموزش این راهبردها نمیتوانند سازگاری تحصیلی را
افزایش دهند .از این و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا آموزش راهبردهای کمکخواهی باعث
افزایش سازگاری تحصیلی دانشآموزان دختر شهر تبریز میشود؟
اهداف تحقیق

هدف کلی

 تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی بر سازگاری.اهداف اختصاصی

 تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی بر کوشش تحصیلی تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی بر رضایت از محیط تحصیلی تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی بر وضوح اهداف.چارچوب نظری

سازگاری در اصل از علم زیستشناسی نشات گرفته است .نخستین بار ،داروین آن را در نظریه
کامل خود مطرح نمود ،سپس این مفهوم در علوم دیگر همچون روانشناسی و جامعهشناسی مورد
استفاده قرار گرفت .این اصطالح در معنای زیست شناختی به ساختارهای بیولوژیکی اشاره دارد که زنده
ماندن انواع را تسهیل میکند و نه تنها انسانها بلکه حیوانات و نباتات را نیز در بر میگیرد .در
روانشناسی ،سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض میشود که بر پایه آن فرد با محیط اجتماعی،
طبیعی یا فرهنگی انطباق مییابد .این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا این که
فعاالنه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی الزم بین فرد و محیط ایجاد شود.
چاپلین( ،)0312سازگاری را تغییر در فعالیتها به منظور فائق آمدن بر موانع و ارضای نیازهای خود
تعریف میکند .وی سازگاری را نوعی حل مسئله میداند که در آن ارگانیسم یا فرد نیازی دارد که
Anders
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افزایش

تحصیلی

نمیتواند با روشهای قبلی برآورده کند .در چنین موقعیتهایی ،رفتار تغییر داده میشود تا این که پاسخ
منجر به ارضا شود .فرد در حالت سازگاری نقش فعالتری در موقعیت ایفا میکند؛ به همین دلیل
سازگاری با مفاهیم سازش ،انطباق و همنوایی تفاوت دارد.
دستیابی به موفقیت تحصیلی نیاز به چالش و سازگاری با شرایط جدید آموزشی دارد و تاثیر این
سازگاری برای پیشرفت و تکمیل برنامههای آموزشی بسیار مهم میباشد .سازگاری دارای ابعاد مختلفی
است .سین ها و سینگ(نقل از زارعی ،میر هاشمی و پاشا شریفی .)0930 ،سازگاری را به سه نوع اصلی
تقسیمبندی کردهاند :الف) سازگاری تحصیلی ب) سازگاری اجتماعی ج) سازگاری عاطفی .سازگاری
تحصیلی یک مفهوم چند بعدی و اجتماعی بوده و به معنای توانایی افراد در پاسخگویی موفقیتآمیز به
تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است.
انسان همواره در ارتباط با محیط پیرامون خود با مسائل و مشکالت متنوع و ناشناختهای روبرو است
و برای پاسخگویی به خواستههای خود ،نیازمند تعامل و سازگاری با محیط اطراف خود میباشد .این در
حالی استکه در دنیای معاصر ،پیشرفتهای فناورانه و ارتباطی نیز نقش همنوایی ،کنار آمدن و سازگاری
با موقعیتها و مسائل پیش رو را ضروریتر ساخته است .سازگاری جریانی است که در آن فرد برای وفق
دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تالش و کوشش به خرج میدهد .یک فرد زمانی از
سازگاری بهرهمند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعیاش رابطه سالم برقرار کند .محیط اجتماعی
نیز در برگیرنده خانواده ،محل تحصیل ،محیط کسب و کار و نظایر آن میباشد و اگر فردی نتواند با
محیط خود به شیوهای مطلوب رابطه برقرار کند ،ناسازگار قلمداد میشود .سازگاری از بدو تولد همراه با
انسان است و در هر برهه زمانی به گونهای خاص ،فرد آن را به کار میبرد .عالوه بر این ،سازگاری
دارای عرصههای مختلفی نیز هست .به عنوان مثال سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید،
سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیتهای آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری
تحصیلی 0یاد میشود .سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات
تحصیل و نقشهایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میدهد(کارابنیک و
نیومن .)0409 ،دوران تحصیل ،دورهای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی
اتفاق میافتد .از این رو ،سازگاری تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی اجتماعی ،مورد
توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است و تالشهای زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثر بر آن از
سوی محققان به عمل آمده است.

Academic adjustment

1.

فرضیهها

 آموزش راهبردهای کمکخواهی بر کوشش تحصیلی دانشآموزان دختر تاثیر دارد. آموزش راهبردهای کمکخواهی بر رضایت از محیط تحصیلی دانشآموزان دختر تاثیر دارد. آموزش راهبردهای کمکخواهی بر وضوح اهداف دانشآموزان دختر تاثیر دارد.روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیهها از نوع طرحهای آزمایشی بین گروهی با پیشآزمون و
پسآزمون همراه با گروه کنترل بود و با توجه به شیوه جمعآوری دادهها از نوع نیمه آزمایشی میباشد.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

در این پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارت از دانشآموزان پایه اول دبیرستانهای دولتی دخترانه
ناحیه  0آموزش و پرورش شهر تبریز که از جامعه مورد مطالعه ( )910منطبق با طرح پژوهشی تعداد 04
نفر به روش تصادفی انتخاب و در  0گروه  04نفره (یک گروه آزمایش) و (یک گروه کنترل) جایگزین
شدند.
ابزارهای اندازهگیری

 )0پرسشنامه سازگاری تحصیلی :این پرسشنامه یکی از خرده آزمونهای  SACQ 36بود .پرسشنامه
 SACQیک ابزار خود گزارشی با  29ماده است و در طیف لیکرت  9درجهای نمرهگذاری میشود .این
پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس سازگاری تحصیلی ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری شخصی -هیجانی
و دلبستگی به مؤسسه /دانشگاه است .در اغلب مطالعات ،ضرایب آلفای گزارش شده برای کل مقیاس و
خرده مقیاسهای آن باالی 4/14است(بیرز0وگوسنز  .)0440 ،0همبستگی بین  SACQبا سازههای
مرتبط دیگر ،همچون انگیزش دانشگاهی ،فرسودگی تحصیلی ،افسردگی ،گوشهگیری ،میزان استفاده از
خدمات روانشناختی و میزان شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،شواهد حمایت کنندهای برای روایی
نمرههای  SACQفراهم کرده است(والر .)0443 ،در این پژوهش فقط از خرده مقیاس سازگاری
تحصیلی پرسشنامه  SACQاستفاده شد .این مقیاس توسط محالتی( ،)0932در جامعه دانشآموزان دوره
متوسطه شهر یزد عاملیابی شد .تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفههای اصلی با هدف استخراج
مؤلفههای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی انجام شد .استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد
که شاخص کایسر میر اولکین برابر با  4/102است .بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سه مؤلفه
Beyers
Goossens

1.
2.

افزایش

تحصیلی

استخراج شد .مؤلفه اول کوشش تحصیلی (با سؤالهای  ،)9 ،0 ،2 ،1 ،04 ،00 ،02 ،02 ،04 ،00مؤلفه
دوم رضایت از محیط تحصیلی (با سؤالهای  )00 ،00 ،09 ،03 ،00 ،09 ،00و مؤلفه سوم وضوح اهداف
(با سؤالهای  )0 ،9 ،3 ،09 ،01نامیده شدند .سهم منحصر به فرد هر یک از مؤلفههای مذکور در تبیین
واریانس کل به ترتیب برابر با ،1/29 ،91/00و  2/2بود .پایایی این پرسشنامه به روش همسانی درونی
توسط پژوهشگران مختلف گزارش شده است .برای مثال بیکر و سریاک( 4/10 ،)0313تا  4/34همسانی
دورنی این پرسشنامه را  4/12گزارش دادهاند .در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ مساوی 4/190
به دست آمد .همچنین ،در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی مقیاس از روش بازآزمایی با فاصله زمانی
سه هفته استفاده شد .ضریب پایایی در این روش در گروه  02نفری برابر  4/120شد .در مجموع ،شواهد
حاصل از تحقیقات قبلی و این پژوهش ،همگی نشانگر این است که ابزار مذکور برای اندازهگیری
سازگاری تحصیلی در بین دانشآموزان از پایایی الزم برخوردار است.
 )0بسته آموزشی کمکخواهی
جدول شماره ( :)1آموزش کمکخواهی
جلسه اول

مبنای کمک خواهی

تعریف و ماهیت کمکخواهی
تواناییهای شناختی و آشنایی با ضرورت کمکخواهی

جلسه دوم

ضرورت کمکخواهی

جلسه سوم

شناسایی منابع

تواناییهای اجتماعی و شناسایی منابع در دسترس

جلسه چهارم

تشخیص مشکل

نحوه بررسی مسئله و تشخیص مشکل
خودباوری و تقویت خود برای دوری از ادراکات منفی

جلسه پنجم

تقویت خود

جلسه ششم

تبیین کمکخواهی

جلسه هفتم

انواع راهبردها

بررسی راهبردهای کمکخواهی

جلسه هشتم

سوال پرسیدن

سوال پرسیدن دوجانبه

جلسه نهم

نقشها

تخصصی کردن نقشها

جلسه دهم

درک موضوعات

موضوع جلسه هفتم :اشارات تبیینی

بازبینی درک مطلب

بسته آموزشی راهبردهای کمکخواهی بر اساس نظریههای موجود در کمکخواهی به خصوص
الگوهای نلسون -لی گال( ،)0310و الون( ،)0442در  00جلسه اجرا شد.
روش اجرا

پس از هماهنگی با مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان تبریز و کسب مجوزهای الزم ،نسبت به
انتخاب مدارس متوسطه از بین مدارس موجود اقدام شد .پس از انتخاب مدارس مورد نظر نسبت به
انتخاب کالسهای مورد نظر اقدام شد .به دنبال آن با کسب رضایت دانشآموزان و اولیاء مدرسه و
خانواده آنها توضیح اهداف دورههای آموزشی در ساعات فوق برنامه نسبت به اجرای بستههای آموزشی

در گروههای آزمایشی اقدام شد و پیش از اجرای آزمایشها و آموزشها نسبت به اندازهگیری متغیرهای
وابسته اقدام شد و پس از اتمام دوره آموزشی نیز مجدداً متغیرهای وابسته با استفاده از همان ابزارها مورد
اندازهگیری قرار گرفت.
یافتهها

ابتدا نتایج توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها ارائه شده است .سپس نتایج
حاصل از پیش فرضها و تحلیل واریانس چند متغیره ارائه شده است.
همان گونه که مندرجات جدول ( )0نشان میدهد ،گروههای مورد مطالعه در مرحله پیشآزمون
تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر نداشتهاند .چرا که میانگین و انحراف استاندارد گروهها ،تقریباً به هم
نزدیک بوده است ،ولی در مرحله پسآزمون گروههای آزمایشی ،این کمیتها با واریانس بیشتری مواجه
شدهاند به نحوی که میانگین و انحراف استاندارد گروهها تغییر پیدا کرده است.
جدول شماره ( :)2آمارههای توصیفی

برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش ،از روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است.
از این آزمون به منظور کنترل اثر پیشآزمون استفاده میشود؛ برای استفاده از آزمون تحلیل کواریانس
چند متغیره باید ،حداقل سه پیش فرض محقق شود؛ از آن جا که مهمترین پیشفرضها ،پیشفرض
همگنی ماتریس کواریانس ،پیشفرض همگنی واریانس خطا و پیشفرض همبستگی متعارف یا کرویت
بارتلت است ،در ادامه به بررسی این سه پیش فرض پرداخته شده و جداول مربوط به هر پیش فرض
ارائه میشود.

تحصیلی

افزایش

جدول شماره ( :)3آزمون ام باکس برای پیش فرض همگنی ماتریس کوواریانس
متغیر

ام باکس

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

F

P

متغیر وابسته

91/81

6

2883/12

9/13

0/928

از آزمون ام باکس برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس استفاده شد؛ همان گونه که مندرجات
جدول ( )9نشان میدهد ،همبستگی موجود بین متغیرهای مورد مطالعه همگن است؛ چرا که  Fمشاهده
شده مربوط به این آزمون در سطح  p<4/42از نظر آماری معنادار نیست؛ بنابراین پیشفرض همگنی
ماتریس کوراریانس محقق شده است.
جدول شماره ( :)4آزمون لون برای همگنی واریانس خطا در مولفههای سازگاری تحصیلی
ضریب F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

P

کوشش تحصیلی

8/92

9

38

0/06

رضایت از محیط تحصیلی

0/02

9

38

0/88

وضوح اهداف

0/47

9

38

0/84

سازگاری تحصیلی

0/09

9

38

0/19

متغیر

از آزمون لون جهت بررسی مفروضه یکسانی واریانس خطا استفاده شد .مندرجات جدول ( )0نشان
میدهد که واریانس مولفه های سازگاری تحصیلی و استرس تحصیلی در گروههای مورد مطالعه همگن
است ،چرا که  Fمشاهده شده مربوط به این آزمون ،در متغیرهای مورد مطالعه ،در سطح  p<4/42از نظر
آماری معنادار نیست؛ بنابراین پیشفرض همگنی واریانس خطا نیز محقق شده است.
جدول شماره ( :)5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری
برای اثر اصلی متغیر گروه بر مولفه های سازگاری تحصیلی
ارزش

F

P

نام آزمون
اثر پیالیی

0/88

39/08

0/009

المبدای ویلکز

0/96

39/08

0/009

اثر هتلینگ

4/36

39/08

0/009

بزرگترین ریشه روی

4/36

39/08

0/009

همان طورکه درجدول ( )2مالحظه میشود سطوح معنیداری همه آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل
و واریانس چند متغیری (مانوا) را مجاز میشمارند .این نتایج نشان میدهد که بین دو گروه حداقل از نظر
یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)P< 4/440به نحوی که نمره  Fگزارش شده
برای اثر پیالیی ( ،)4/10المبدای ویلکز ( ،)4/02اثرهتلینگ ( )2/92و بزرگترین ریشه روی ()2/92
میباشد.

جدول شماره ( :)6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در سازگاری تحصیلی
منبع پراکندگی
گروه

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

متغیر وابسته
کوشش تحصیلی

304/88

9

304/88

88/37

0/009

رضایت از محیط تحصیلی

996/81

9

996/81

90/38

0/003

وضوح اهداف

961/69

9

961/69

27/99

0/009

سازگاری تحصیلی

3041/17

9

3041/17

81/69

0/009

همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود آموزش راهبردهای کمکخواهی باعث بهبود و افزایش
سازگاری تحصیلی و مولفههای آن شده است.
بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش کمکخواهی بر بهبود سازگاری تحصیلی (کوشش تحصیلی،
رضایت از محیط و وضوح اهداف) تاثیر دارد که تا حدودی با یافتههای زیمرمن( ،)0441جاروال(،)0400
کارابنیک( ،)0400ریان و شین( ،)0400اسکینر( ،)0449و الون و همکاران( ،)0442همخوانی دارد .در
روانشناسی ،سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض میشود که بر پایه آن فرد با محیط اجتماعی،
طبیعی یا فرهنگی انطباق مییابد .این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا این که
فعاالنه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی الزم بین فرد و محیط ایجاد شود .سازگاری
تغییر در فعالیتها به منظور فائق آمدن بر موانع و ارضای نیازهای خود تعریف میشود .به نظر وی ،فرد
در حالت سازگاری نقش فعالتری در موقعیت ایفا میکند .به همین دلیل سازگاری از مفاهیم سازش،
انطباق و همنوایی تفاوت دارد .سازگاری دارای ابعاد مختلف اجتماعی ،روانشناختی ،هیجانی و غیره
است .یکی از ابعاد اصلی سازگاری در محیطهای آموزشی ،سازگاری تحصیلی است(الون و همکاران،
 .)0442سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی
است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میدهد(پیتوس .)0442 ،دوران تحصیل،
دورهای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق میافتد .از این رو ،سازگاری
تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی -اجتماعی ،مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت
بوده است و تالشهای زیادی در راستای تعیین عوامل موثر بر آن از سوی محققان به عمل آمده است.
زارعی و همکاران( ،)0930بیان کردند دانشآموزانی که در امر سازگاری تحصیلی با اشکال رو به رو
میشوند ،این مشکل غالبا در سایر ابعاد نیز تظاهر میکند .هستینگ و همکاران( ،)0440انگیزه برای
یادگیری ،انجام اعمالی برای برآورده ساختن الزامات و نیازهای تحصیلی ،داشتن درک واضحی از اهداف
تحصیلی ،و رضایت کلی از محیط تحصیلی را به عنوان برخی از مولفههای سازگاری تحصیلی معرفی

افزایش

تحصیلی

کردهاند .استرچر و همکاران( ،)0444سازگاری تحصیلی را با برخورداری از مهارتهای ارتباطی موثر و
موفقیت در تعامالت اجتماعی محتملتر دانستهاند .از همینرو ،کمکخواهی یکی از مهمترین راهبردهای
مدیریت منابع است .این راهبردها به دانشآموز کمک میکند تا امکانات موجود در کالس و محیط
اطراف را تنظیم و اداره نماید و به سازگاری بیشتری بیانجامد(زیمرمن .)0441 ،کمکخواهی تحصیلی به
عنوان راهبردی برای غلبه بر مشکالت یادگیری و بهبود تبحر تعریف شده است .از این رو ،کمکخواهی
یکی از راهبردهای یادگیری است که دانشآموزان با استفاده از آن میتوانند مسائل و مشکالت یادگیری
و تحصیلی خود را تشخیص داده و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع آنها برآیند
و در نهایت به سازگاری بیشتری دست پیدا کنند .آنها از این راهبرد میتوانند برای تسلط بر مهارتها و
رسیدن به یادگیری بهتر استفاده کنند .در واقع کمکخواهی تحصیلی شامل رفتارهایی از قبیل سوال
کردن از معلمان ،والدین و همکالسیها ،تقاضای توضیح بیشتر درباره مسئله ،گرفتن سر نخها و راه
حلهای مسئله و سایر کمکهای درسی است .این نوع کمکخواهی به عنوان راهبردی جهت جلوگیری
از شکست تحصیلی عمل میکند .از طریق کمک گرفتن ،نه تنها مشکالت تحصیلی دانشآموزان کاهش
مییابد ،بلکه آنان آگاهی و مهارتهایی را کسب میکنند که در موقعیتهای دیگر به عنوان روشی از
حل مسئله و یادگیری تبحری عمل میکند(جاروال0400 ،؛ کارابنیک0440 ،؛ ریان و شین.)0443 ،
دستیابی به موفقیت تحصیلی نیاز به چالش و سازگاری با شرایط جدید آموزشی دارد و تاثیر این
سازگاری برای پیشرفت و تکمیل برنامههای آموزشی بسیار مهم میباشد .سازگاری دارای ابعاد مختلفی
است .سین ها و سینگ(نقل از زارعی ،میرهاشمی و پاشا شریفی ،)0930 ،سازگاری را به سه نوع اصلی
تقسیمبندی کردهاند :الف) سازگاری تحصیلی ب) سازگاری اجتماعی ج) سازگاری عاطفی .سازگاری
تحصیلی یک مفهوم چندبعدی و اجتماعی بوده و به معنای توانایی افراد در پاسخگویی موفقیتآمیز به
تقاضاهای متنوع و مختلف محیط آموزشی است.
انسان همواره در ارتباط با محیط پیرامون خود با مسائل و مشکالت متنوع و ناشناختهای روبرو است
و برای پاسخگویی به خواستههای خود ،نیازمند تعامل و سازگاری با محیط اطراف خود میباشد .این در
حالی استکه در دنیای معاصر ،پیشرفتهای فناورانه و ارتباطی نیز نقش همنوایی ،کنار آمدن و سازگاری
با موقعیتها و مسائل پیش رو را ضروریتر ساخته است .سازگاری جریانی است که در آن فرد برای وفق
دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تالش و کوشش به خرج میدهد .یک فرد زمانی از
سازگاری بهرهمند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعیاش رابطه سالم برقرار کند .محیط اجتماعی
نیز در بر گیرنده خانواده ،محل تحصیل ،محیط کسب و کار و نظایر آن میباشد و اگر فردی نتواند با
محیط خود به شیوهای مطلوب رابطه برقرار کند ،ناسازگار قلمداد میشود.

پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود از جمله این که نمونه پژوهش حاضر فقط به یک جنس
 پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده از هر دو جنس نمونهگیری صورت گرفته و نتیجه.محدود شده است
.با یکدیگر مقایسه گردد
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