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Abstract 

Background & Objectives: Academic achievement and its associated factors have always been considered by researchers in the field of 

education. Evidence indicated that the undeniable increase in academic failure and students’ procrastination, as well as its adverse consequences 
on their success, are of great importance. Procrastination is described as a lack of self–regulation and a tendency to delay what is necessary to 

achieve a goal. By increasing stress and negative consequences in students' academic life, procrastination, as a barrier to academic success 

reduces the quantity and quality of learning. Academic help–seeking and academic buoyancy significantly influence resolving academic 
challenges and play an essential role in students' academic achievement. The present study aimed to determine the effects of group problem–

solving training on academic help–seeking and academic buoyancy in procrastinating female students. 

Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study included 
all tenth–grade procrastinating female students in Urmia City, Iran, in the academic year of 2019–2020 (N=546). By implementing the Academic 

Procrastination Questionnaire (Solomon & Rathblum, 1984), academic procrastination was diagnosed in 147 subjects. Of them, 30 qualified 

volunteers with scores less than the cut–off point of 42 in the Academic Help–Seeking Scale (Ryan & Pintrich, 1997) and less than the cut–off 
point of 36 in the Academic Buoyancy Questionnaire (Dehghanizadeh & Hossein Chari, 2012) entered the study. Accordingly, the study 

participants were randomly divided into the experimental and control groups (n=15/group). Both study groups completed the Academic 

Buoyancy Questionnaire (Dehghanizadeh & Hossein Chari, 2012) and the Academic Help–Seeking Scale (Ryan & Pintrich, 1997). The 
experimental group underwent ten 60–minute sessions of group problem–solving training intervention (Dezorilla & Goldfried, 1971). To analyze 

the collected data, in the descriptive part, mean and standard deviation, and in the inferential part, Analysis of Covariance (ANCOVA) were 

used in SPSS. The significance level of the tests was set at 0.05. 
Results: The ANCOVA results revealed that group problem–solving training increased academic buoyancy’s posttest scores in the experimental 

group (p=0.045). The effect size of the academic buoyancy score was calculated as 0.146. Therefore, the presented group problem–solving 

training effectively improved academic buoyancy scores among the examined procrastinating students. Furthermore, this training increased the 

posttest scores of academic help–seeking in the experimental group (p=0.006). The effect size of the academic help–seeking score was measured 

to be 0.258. Therefore, group problem–solving training was effective in increasing academic help–seeking scores in the explored procrastinating 

students.  
Conclusion: According to the research findings, group problem–solving skills training promoted academic help–seeking and academic buoyancy 

among procrastinative students. Teachers can use this educational strategy to teach lessons to learners.  

Keywords: Group problem–solving, Academic help–seeking, Academic buoyancy, Procrastinative students.  
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  .۵۰(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ رتی برخط انتشار   

طلبی تحصیلی و سرزندگی تعیین اثربخشی آموزش حل مسئلٔه گروهی در پذیرش کمک
 کار پایٔه دهم شهر ارومیهآموزان دختر اهمالدانشتحصیلی 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

آموزان دارند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ها و مشکالت تحصیلی دانشطلبی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نقش مؤثری در حل چالشکمک زمینه و هدف:
  کار پایٔه دهم شهر ارومیه انجام شد.آموزان دختر اهمالطلبی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشر پذیرش کمکبآموزش حل مسئلٔه گروهی 

کار دختر پایٔه دهم مدارس شهر آموزان اهمالآزمون با گروه گواه بود. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی دانشپس-آزمونتجربی با طرح پیشروش نیمهاین پژوهش بهبررسی: روش
کار اهمال آموزاننفر از دانش 1۴۷( تعداد 1۹۸۴بلوم، راث)سولومون و  کاری تحصیلیتشکیل دادند. پس از اجرای پرسشنامٔه اهمال 1۳۹۸-۹۹ارومیه در سال تحصیلی 

پانزده نفر(. )هر گروه  قرار گرفتند و وارد مطالعه شدندآزمایش و گروه گواه صورت تصادفی در گروه تحصیلی تشخیص داده شدند. سپس تعداد سی نفر داوطلب واجد شرایط به
آزمون و مراحل پیش را در( 1۳۹1چاری، زاده و حسینسرزندگی تحصیلی )دهقانی ٔهپرسشنامو ( 1۹۹۷یان و پینتریچ، طلبی تحصیلی )رکمک ٔههای دو گروه پرسشنامآزمودنی

حلیل وتتجزیه. ارائه شدصرفاً برای گروه آزمایش ( 1۹۷1) دزوریال و گلدفریدبراساس بستٔه آموزشی مدت ده جلسه مداخلٔه آموزشی حل مسئلٔه گروهی به آزمون تکمیل کردند.پس
  لحاظ شد. ۰٫۰۵ها آزمون داریصورت گرفت. سطح معنا ۲۴نسخٔه  SPSSافزارنرمدر تحلیل کوواریانس  روش آماری با استفاده از هاداده

 . شدگروه آزمایش در آزمون در پس (p=۰٫۰۰۶طلبی تحصیلی )کمکو  (p=۰٫۰۴۵نتایج نشان داد، آموزش حل مسئلٔه گروهی باعث افزایش نمرٔه سرزندگی تحصیلی ) ها:یافته
طلبی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در بین گروهی موجب ارتقای پذیرش کمک ٔهلئآموزش مهارت حل مستوان نتیجه گرفت، های پژوهش میباتوجه به یافته گیری:نتیجه
 توانند از این راهبرد آموزشی برای تدریس مواد درسی به فراگیران استفاده کنند. رو معلمان میشود؛ ازاینکار میآموزان اهمالدانش
 کار. آموزان اهمالشطلبی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، دانحل مسئلٔه گروهی، کمک ها:واژهکلید
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 مقدمه ۱
و عوامل مؤثر بر آن همواره مدنظر پژوهشگران   1پیشرفت تحصیلی

دهد، افزایش حوزٔه آموزشی بوده است. شواهد پژوهشی نشان می
آموزان و نیز پیامدهای کاری دانشانکارناپذیر افت تحصیلی و اهمال

(. تأخیر در 1ها اهمیت فراوان دارد )منفی آن در تهدید موفقیت آن
آموز شود دانشباعث می فرساندن تکالیشروع، انجام و پایان

را  تکالیف و انجام بدهد مناسب از دست یادگرفتن مطالب را در زمان
 (. این۲کند ) زمانی پیگیری محدودیت با و همواره نامناسب زمان در

دقت،  و کاهش آوردمی وجودیادگیری اختالل به در فرایند مسئله
و فرایند  تکالیف در انجام فراوان اشتباهات و ارتکاب استرس افزایش

 موجب شدید آن دنبال دارد؛ همچنین در حالتیادگیری را به

وری فردی نرسیدن تحصیالت، ترک تحصیل یا حتی نبود بهرهاتمامبه
 (.۳شود )و سازمانی می

آموزان و ارائٔه راهبرد در دانش ۲کاری تحصیلیتوجه به موضوع اهمال
شود که از آن جمله یدرجهت کاهش آن، به پیامدهای مثبتی منجر م

اشاره کرد. مارتین و مارش، سرزندگی  ۳توان به سرزندگی تحصیلیمی
 که تحصیلیمشکالت  با برخورد در آموزاندانش مندیتوان را تحصیلی

. (۴) کنندمی تعریف ،آیدمراحل تحصیلی پیش می مسیر در
، وضعیت هستند آموزانی که از سرزندگی تحصیلی برخورداردانش
توانایی بیشتری برای مقابله با  و از لحاظ پیشرفت تحصیلی بهتری

، از سوی خوبدلیل عملکرد بهها . آنتحصیلی دارند های روزمرٔهتنش
بازخورد مثبت دریافت  و جامعه هاکالسی، والدین و همانمعلم

موجب ارتقای بیشتر  ایکنندهتقویتعنوان بهاین بازخورد  .کنندمی
سرزندگی آموزشی است،  د(. مارتین معتق۵) شودعملکرد مثبت می

های تحصیلی آموزان در مواجهه با موانع و چالشمعنای توانایی دانشبه
سرزندگی  (. از نظر فروتلیچ و اسکاتمن۶ها است )آمدن بر آنو فایق

های مهم در یادگیری موفق و ثمربخش است تحصیلی یکی از شاخص
شود. سرزندگی های علمی میتها و پیشرفکه باعث اثبات توانایی

کند آموزان کم میتحصیلی احتمال شکست و ترک تحصیل را در دانش
 (.۷و با رفتارهای سازگارانه در مدرسه همبستگی زیادی دارد )

در کنار سرزندگی تحصیلی یکی دیگر از متغیرهای حوزٔه آموزش، 
 آموزان نقشاست که در پیشرفت تحصیلی دانش 4طلبی تحصیلیکمک

کار آموزان اهمالهای بارز دانشمثبتی دارد؛ همچنین یکی از ویژگی
گرفتن از همکاری و تخصص اطرافیان است. نداشتن به کمکتمایل

کوشش برای استفادٔه بهینه از شرایط و نوعی  طلبی تحصیلیککم
. (۸است ) و پیشرفت به موفقیت یافتنجهت دستدر امکانات موجود

پرسیدن از سؤالرفتارهایی ازقبیل  گیرندٔهطلبی تحصیلی دربرکمک
کالسی و درخواست برای توضیح بیشتر دربارٔه معلم و دوستان هم

 طلبیکمکتوان بیان داشت که (. با تأکید می۹مسائل تحصیلی است )
آموزان از راهبردهای بسیار مهم تنظیم منابع است. این راهبرد به دانش

کالس و محیط اطراف را تنظیم و کند تا امکانات موجود در کمک می

                                                      
1. Academic achievement 
2. Academic procrastination 
3. Academic buoyancy 
4. Academic help-seeking 

یکی از راهبردهای یادگیری است  طلبیکمکرو، (؛ ازاین1۰اداره کنند )
توانند مسائل و مشکالت یادگیری آموزان با استفاده از آن میکه دانش

گرفتن از و تحصیلی خود را تشخیص دهند و ازطریق پرسش و کمک
توانند برای ین راهبرد میها از اها برآیند. آندیگران درجهت رفع آن

(؛ 11ها در رسیدن به یادگیری بهتر استفاده کنند )یافتن بر مهارتتسلط
معیار ارزیابی در سازگاری و  تواندنمیمیزان پرسیدن سؤال حال اینبا

تحصیلی  طلبیرسد کمکنظر میطلبی باشد. بهکمک ناسازگاری
ها به پیشرفت و بهبود آن ٔهکه هم گیردهای مختلف انجام میشکلبه

 (.1۲) شودعملکرد تحصیلی منجر می
آموزان طلبی در دانشبرای افزایش سرزندگی تحصیلی و رفتار کمک

توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد. یکی از راهکارهای مؤثر می
های زندگی است. مهارت 5های زندگیدر این زمینه استفاده از مهارت

راد در کنترل شود که به افاجتماعی گفته می های شخصی وبه مهارت
ها را یاد بگیرند تا کند و افراد باید آنشناختی کمک میمشکالت روان

ویژه حوزٔه آموزش و تحصیل بتوانند دربارٔه مسائل مختلف زندگی به
های زندگی، (. ازجمله مهارت1۳عملکرد بهتری داشته باشند )

ناسان، بخش اساسی قابلیت و شاست. روان 6های حل مسئلهمهارت
دانند. افراد در سرتاسر زندگی انسان را مهارت حل مسئله می مندیتوان

 (. 1۴طور مداوم در حال حل مسئله هستند )خود به
طلبی تواند سبب تغییراتی در سرزندگی تحصیلی و کمکمتغیری که می

فرایندی  ئلهحل مسشود، آموزش حل مسئلٔه گروهی است. تحصیلی 
کند برای مشکالت است که در آن شخص تالش می ۷رفتاری-ناختیش

های حل مهارت(. 1۵) های سازگاری شناسایی کندحلآور راهاسترس
 یآمیز مشکلل موفقیتحمنظور که به استای گرایانهاعمال هدفئله مس

 هدف یا وظیفٔهئله، یند حل مساانجام شود. هر مرحله در فر دخاص بای
 بندی مشکل، تهیٔهدارد. این مراحل شامل تعریف و فرمول ینظیربی

ها و ارزیابی نتایج حلکارگیری راهگیری، بهها، تصمیمحللیستی از راه
کند که کمک می شخاصبه ا هامندیتواناین (. 1۶است )ها حلراه
شود تا کنند و به افراد آموزش داده می غلبهمشکالت  شکل مناسبی بربه

مشکل را تغییر اصل اینکه  ازجمله برند؛کار را بهگوناگونی های روش
(. 1۷زننده به مشکل را کنترل کنند )احساسات آشفتٔه آسیب و دهند

شود، باید بتواند رو میوقتی فرد در رسیدن به اهداف خود با مانعی روبه
 بر این موانع غلبه کند و از سر راه هدفش بردارد. 

طلبی همیت ذکرشده دربارٔه رفتار کمکبر این اساس باتوجه به ا
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، هر دوی این متغیرها نقش مؤثری در 

ها و مشکالت تحصیلی دارند و نقش مهمی در پیشرفت حل چالش
کنند. از طرف دیگر آموزش مهارت حل آموزان ایفا میتحصیلی دانش

ارتقای ئله نقش مؤثری در بهبود فرایند آموزش و یادگیری و مس
رو آموزان دارد؛ ازاینطلبی تحصیلی دانشسرزندگی تحصیلی و کمک

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حل مسئلٔه گروهی بر 
آموزان دختر طلبی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشپذیرش کمک

5. Life skills 
6. Problem solving skills 
7. Cognitive-behavioral process 
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۳ 

 کار پایٔه دهم شهر ارومیه انجام شد.اهمال
 

 بررسیروش 2
آزمون با پس-آزمونجربی با طرح پیشتپژوهش حاضر از نوع نیمه

آموزان حاضر را تمامی دانش گروه گواه بود. جامعٔه آماری پژوهش
کار دختر پایٔه دهم مدارس غیرانتفاعی شهر ارومیه در سال اهمال

نفر تشکیل دادند. تعداد هشت  ۵۴۶به تعداد  1۳۹۸-۹۹تحصیلی 
فی شهر ارومیه مدرسٔه غیرانتفاعی دورٔه متوسطه از چهار جهت جغرا

صورت تصادفی انتخاب شد. پرسشنامٔه )از هر جهت دو مدرسه( به
آموزان دختر پایٔه دهم ( در بین تمامی دانش1۸) 1کاری تحصیلیاهمال

کار نفر از آنان اهمال 1۴۷هشت مدرسٔه مذکور اجرا شد و تعداد 
های تحصیلی تشخیص داده شدند. براساس نظر دالور، در پژوهش

(. به 1۹کند )تجربی برای هر گروه پانزده نفر نمونه کفایت مینیمه
کور، تعداد سی نفر داوطلب واجد آموز مذدانش 1۴۷همین دلیل از بین 
طلبی در پرسشنامٔه کمک ۴۲های کمتر از نقطٔه برش شرایط دارای نمره

در پرسشنامٔه سرزندگی  ۳۶( و کمتر از نقطٔه برش ۲۰)  ۲تحصیلی
صورت تصادفی در دو ( وارد پژوهش شدند. سپس به۲1) ۳تحصیلی

وه گواه( قرار گرفتند گروه )پانزده نفر در گروه آزمایش و پانزده نفر در گر
مدت ده جلسه مداخلٔه آموزشی و وارد مطالعه شدند. گروه آزمایش به

که در طول این مدت برای یدرحالحل مسئلٔه گروهی را دریافت کرد؛ 
ی ارائه نشد. دو هفته پس از پایان جلسات امداخله گونهیچه گروه گواه

طلبی های کمکامهآموزشی هر دو گروه )آزمایش و گواه( مجدداً پرسشن
آزمون عنوان پس( را به۲1( و سرزندگی تحصیلی )۲۰تحصیلی )

شرح ذیل رعایت تکمیل کردند. در این پژوهش مالحظات اخالقی به
کنندگان از موضوع و روش . پیش از شروع مطالعه، شرکت1شد: 

. پژوهشگر متعهد شد تا از اطالعات ۲اجرای پژوهش مطلع شدند؛ 
. پژوهشگر متعهد ۳ها محافظت کند؛ زمودنیخصوصی و شخصی آ

ها تفسیر ها، برای آنشد نتایج پژوهش را در صورت تمایل آزمودنی
های الزم به . در صورت مشاهدٔه هرگونه ابهام، راهنمایی۴کند؛ 

گونه بار مالی برای . مشارکت در تحقیق هیچ۵ها ارائه شد؛ آزمودنی
ن پژوهش با موازین دینی و ای. ۶دنبال نداشت؛ کنندگان بهشرکت

 شت. گونه مغایرتی ندافرهنگی آزمودنی و جامعه هیچ
 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.آوری دادهبرای جمع

کاری تحصیلی: این پرسشنامه توسط سولومون و اهمال پرسشنامٔه -
(. پرسشنامٔه 1۸گویه دارد ) ۲۷تهیه شد و  1۹۸۴بلوم در سال راث

شدن برای امتحان )سؤاالت مقیاس شامل آمادهخرده مذکور دارای سه
کردن ( و آماده1۹تا۹کردن تکالیف تحصیلی )سؤاالت (، آماده۸تا1

( است. پاسخ ۲۷تا۲۰سال تحصیلی )سؤاالت مقاالت پایان نیم
( ۵( تا همیشه )1های پرسشنامه در مقیاس لیکرت، از هرگز )گویه
، حداکثر نمرٔه آن ۲۷سشنامه شود. حداقل نمرٔه این پریمبندی درجه

دهندٔه وجود است. کسب نمرٔه بیشتر نشان ۸1آن  برش و نقطٔه 1۳۵
ها است. در این پرسشنامه کاری تحصیلی زیاد در بین آزمودنیاهمال
صورت به ۲۵و  ۲۳، ۲1، 1۶، 1۵، 1۳، 11، ۶، ۴، ۲های سؤال

همسانی  بلوم برای(. سولومون و راث1۸شود )یمگذاری معکوس نمره
(. نریمانی و 1۸را گزارش کردند ) ۸۴/۰درونی این پرسشنامه، ضریب 

همکاران نیز در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای 
 (. ۲۲دست آوردند )به ۸۶/۰کرونباخ 

تحصیلی: این پرسشنامه توسط ریان و پینتریچ طلبی کمکپرسشنامٔه  -
 (.۲۰رای چهارده سؤال است )شد و داساخته  1۹۹۷در سال 

لیکرت ای در طیف درجهپنجمقیاس ها براساس های آزمودنیپاسخ
( ۴(، موافقم )۳(، نظری ندارم )۲مخالفم )، (1) مخالفم امالًشامل ک

، 1۴شود. حداقل نمرٔه پرسشنامه میبندی ( درجه۵) موافقم کامالًو 
نمرٔه بیشتر است. کسب  ۴۲و نقطٔه برش آن  ۷۰حداکثر نمرٔه آن 

 (.۲۰ها است )طلبی زیاد در بین آزمودنیدهندٔه وجود رفتار کمکنشان
 ۷1/۰ریان و پینتریچ پایایی ابزار را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

(. همچنین صداقت و همکاران ضریب پایایی ۲۰محاسبه کردند )
 (.1۵دست آوردند )به ۷۸/۰پرسشنامه را ازطریق بازآزمایی 

 و زادهیدهقانپرسشنامٔه سرزندگی تحصیلی: این پرسشنامه توسط  -
(. ۲1گویه است ) ۹ساخته شد و دارای  1۳۹1چاری در سال حسین
ای در طیف لیکرت درجهها براساس مقیاس هفتهای آزمودنیپاسخ

(، نظری ندارم ۳(، کمی مخالفم )۲(، مخالفم )1شامل کامالً مخالفم )
گذاری ( نمره۷( و کامالً موافقم )۶(، موافقم )۵(، کمی موافقم )۴)

و نقطٔه  ۶۳، حداکثر نمرٔه آن ۹رٔه این پرسشنامه شود. حداقل نممی
دهندٔه وجود سرزندگی است. کسب نمرٔه بیشتر نشان ۳۶برش آن 

و  زادهیدهقان(. ۲1ها است )تحصیلی زیاد در بین آزمودنی
ای پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب چاری در مطالعهحسین

  (.۲1دست آوردند )به ۷۳/۰آلفای کرونباخ 
: این بستٔه آموزشی توسط دزوریال 4بستٔه آموزشی حل مسئلٔه گروهی -

است و  جلسه ارائه شده است که شامل ده 1۹۷1و گلدفرید در سال 
(. در این پژوهش ۲۳شود )اجرا می دقیقهدر مدت شصت  هر جلسه

ورت صبه ای دو جلسه، هفتههفتهپنج مدت بستٔه آموزشی مذکور در 
ایی محتوایی این برنامه از سوی پنج نفر از اساتید شد. رو گروهی اجرا

آزاد اسالمی واحد زنجان به تأیید رسید. خالصٔه  نظر دانشگاهصاحب
 است. 1شرح جدول محتوای برنامٔه آموزشی به

ها در بخش توصیفی از تحلیل دادهومنظور تجزیهدر این پژوهش به
میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از روش تحلیل 

استفاده شد؛ اما قبل از  ۲۴نسخٔه  SPSSافزار کمک نرمیانس بهکووار
بررسی شود. های آن فرضیانس الزم بود پیشکوواردادن تحلیل انجام

ویلک، لون و بررسی معناداری -شاپیرو هایبرای این منظور از آزمون
آزمون و گروه در مدل رگرسیون خطی استفاده شد. بتای اثر متقابل پیش

 لحاظ شد. ۰٫۰۵ها داری آزموندر این پژوهش سطح معنا

 

                                                      
1. Academic Procrastination Questionnaire 
2. Academic Help-Seeking Scale 

3. Academic Buoyancy Questionnaire 
4. Group problem solving training package 
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۴ 

 

 . خالصٔه جلسات آموزشی حل مسئلٔه گروهی1جدول 
 خالصه عناوین جلسات جلسات

فه و آشنایی با معار اول
 فرآیند آموزش

 اتاری جلسزاجرا و زمان برگ اهداف آموزشی و نحؤه بارٔهارفه، درعای توجیهی بود که ضمن ماین جلسه، جلسه
 ند.شد و اهمیت نقش آن در زندگی روزمره آشنا مسئلهریف کلی مهارت حل عها با تبت شد و آزمودنیصحآموزشی 

، اهمیت آن و مسئلهآموزان و برقراری ارتباط اولیه، درخصوص تعریف حل دانش بر آشنایی باوهالدر این جلسه، ع
قرارداد  .انجام پذیرفتها نیز در این جلسه آزمونتوضیحاتی ارائه شد. پیش مسئلهآموزشی حل  اهداف برنامٔه

 ه شد.تسب آموزاندر دانش منظور افزایش انگیزهمشارکت و طرح تأثیرات آموزش به

 دوم
ئله و درک مس

ایجاد انگیزٔه حل 
 مسئله

 آن، ارتباط آن با صحیحو بازنمایی  مسئلهنی درک عی مسئلهنخستین گام مهم یادگیری حل  دربارٔه در این جلسه
هدف این جلسه، ایجاد نگرش مثبت و شد.  ثبح بوده، شدنیبالقوه حل مسائلت که عیرفتارها و آگاهی از این واق

در ابعاد شناختی و  مسئلهاهمیت این مرحله در جایگاه اولین گام در حل  .بود مسئلهحداکثر انگیزش در توانایی حل 
 .گیری مثبت به مسائل آموزش داده شودهای عینی جهتبنابراین سعی شد با مثال ؛توجه استدرخورهیجانی 

 سوم
تعریف و توصیف 

 مسئله

 های دقیق ودر قالب واژه مسئلهف دقیق صیتشخیص و تو بارٔهقبل، مباحثی در پس از مروری بر مطالب جلسٔه
. شدند تر انتخابمهم ائلو مسند بندی کردریف و اولویتعخود را ت مسائلآموزان دانش پسس .شدصریح بیان 

. در این مرحله روشی برای کردق کمک الیند خاو به شروع فر مسئله بوددرواقع این، شروع توالی منطقی برای حل 
. دنت زیر پاسخ دهالد به سؤاش خواسته انآموزصورت که از دانشبدین؛ دشارائه  مسئله طٔهترشدن و کاهش حیدقیق

چه کسانی در . ۴گیرد؟ در کجا شکل می . مسئله۳شود؟ در چه زمانی شروع می . مسئله۲اصلی چیست؟  . مسئلٔه1
های خاصی در من وجود آیا ویژگی. ۶برای من اتفاق افتاده است؟  مسئلهچرا این . ۵ نقش دارند؟ مسئلهایجاد این 

 ؟شده است مسئلهدارد که باعث ایجاد 

 چهارم
بارش مغزی و 

 پردازیایده

 ئٔهآموزان به اراآموزش داده شد و دانش پردازی()ایده یزقبل، روش بارش مغ پس از مروری بر مطالب جلسٔه
یافتن  در پیدر این جلسه  انفراگیر ند.پرداخت مهم خودمسائل های موجود ممکن و غیرممکن برای حلراه

 مسئلٔه خود بودند.های متعدد برای حل حلراه

 پنجم
بررسی معایب و 

 هامحاسن ایده

 از .پردازی استایده مرحلٔه ادامٔهکه  شد بتصحایا زایب و معاستفاده از فن دو ستون یا فن م بارٔهدر این جلسه در
ثبت کند. در این مرحله از وی  ،رسدحلی که به ذهنش میشخصی هر راه ایمسئلهآموز خواسته شد برای هر دانش

 .شناسایی کند ،را که در اختیار دارد (اجتماعی ،فردی، خانوادگی) شد منابع و امکاناتیه خواست
 ایشان را ارزیابی کنند.هحلکه چطور راه آموزان آموزش داده شدها به دانشحلارزیابی راه در این جلسه نحؤه هاحلارزیابی راه ششم

 هفتم
ریزی برای برنامه

 عمل

بیشتر  یحلی را که مزایایعنی چگونه راه آموزش داده شد؛ ریزی برای عملبرنامهٔه آموزان مرحلر این جلسه به دانشد
موفقیت مراحل  نبودو در صورت  دادنددر صورت موفقیت به خودشان پاداش  ردند.اجرا ک شت،و معایب کمتر دا

 .تا مشخص شود اشکال در کدام مرحله بوده است ردندقبلی را بازبینی ک

 هشتم
الگوی حل مسئله 

های در موقعیت
 زاتنش

 ،شوندمیدچار مشکل ها آموزان در آن موقعیتهایی که دانشموقعیتدربارٔه  مسئلهدر این جلسه طبق الگوی حل 
 توضیحاتی ارائه شد.

 نهم
نتیجه و ارزیابی 

 بازخورد

شده توضیح داده شد. مطرحمشکالت مقابله با  نحؤهدر این جلسه ای گذشته ارائه شد و هابتدا بازخوردی از جلسه
که  شد داده حها توضیدرنهایت برای آن ند.دادح های اجرایی خود توضیحلاثربخشی راه بارٔهس افراد درپس

های دیگر حلو راه نندحل، باید به مراحل قبلی بازگشت کرین راهحل نخست یا بهتورت شکست در انتخاب راهصدر
 نکنند.حلی برای آن رها را بیازمایند و مشکل را بدون یافتن راه

 بندیجمع دهم
 بعد از دو هفته گرفت. سپس ورتص بندی کلیعجم در ادامهو  شد قبلی مرور اتدر این جلسه مطالب کل جلس

 د.ش اجرا آزمونپس

 هایافته ۳
هم کار دختر پایٔه دآموزان اهمالهای این پژوهش را دانشآزمودنی

مدارس غیرانتفاعی شهر ارومیه تشکیل دادند که میانگین و انحراف 
سال و در گروه گواه  1۶٫۷۴±۵٫۹ها در گروه آزمایش معیار سن آن

سال بود. همچنین میانگین و انحراف معیار معدل  ۷٫۳±1۶٫۵۶
و در گروه گواه  ۲۶٫۲۵±۳٫۲1ها در گروه آزمایش تحصیلی آن

وتحلیل آماری در بخش منظور تجزیهدست آمد. بهبه ۳٫۲۵±1۶٫۲۸
های توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در یافته

ها، منظور بررسی استنباطی دادهمراحل مختلف ارزیابی شد. ازطرفی به
یانس، کووارکار رفت. قبل از انجام تحلیل یانس بهکووارروش تحلیل 

ویلک و لون -شاپیروهای آزمونی آن، از هافرضبرای رعایت پیش
آزمون برای هر دو گروه استفاده شد. فرض نرمالیتی در مرحلٔه پس

ها نرمال بود. عبارتی توزیع داده(. به<۰٫۰۵pآزمایش و گواه رد نشد )
های یانسواربراساس آزمون لون و معنادارنبودن آن، شرط برابری 

معنادارنبودن بتای اثر متقابل (. <۰٫۰۵pگروهی رعایت شد )بین
آزمون و گروه در مدل رگرسیون خطی حکایت از همگنی شیب پیش

میانگین و انحراف  ۲(. در جدول <۰٫۰۵pخطوط رگرسیون داشت )
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۵ 

همراه نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده معیار متغیرهای پژوهش به
 است. 

 آزمونپس، میانگین نمرات ۲های توصیفی در جدول براساس یافته
( در ۳۵٫1۲آزمون )یشپ( درمقایسه با ۴۷٫۴1سرزندگی تحصیلی )

که افزایش میانگین نمرات گروه آزمایش افزایش یافت؛ درحالی
آزمون یشپ( درمقایسه با ۳۶٫11سرزندگی تحصیلی ) آزمونپس

( در گروه گواه درخورتوجه نبود. ازطرفی نتایج تحلیل ۳۵٫۶۳)
حل مسئلٔه گروهی باعث افزایش نمرٔه  کوواریانس نشان داد، آموزش

(. p=۰٫۰۴۵شده است )یش آزماگروه  آزمونپسسرزندگی تحصیلی در 
توان گفت، یمبود؛ بنابراین  ۰٫1۴۶اندازٔه اثر نمرٔه سرزندگی تحصیلی 

آموزش حل مسئلٔه گروهی در افزایش نمرٔه سرزندگی تحصیلی 

باتوجه به نتایج جدول  کار مؤثر بوده است. همچنیناهمال آموزاندانش
( درمقایسه ۵1٫۷۰طلبی تحصیلی )کمک آزمونپس، میانگین نمرات ۲

که ( در گروه آزمایش افزایش یافت؛ درحالی۳۹٫۹۹آزمون )یشپبا 
( ۴1٫۰۸طلبی تحصیلی )کمک آزمونپسافزایش میانگین نمرات 

( در گروه گواه درخورتوجه نبود. ۴۰٫۳۳آزمون )یشپدرمقایسه با 
رفی نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد، آموزش حل مسئلٔه گروهی ازط

یش آزماگروه  آزمونپسطلبی تحصیلی در باعث افزایش نمرٔه کمک
 ۰٫۲۵۸طلبی تحصیلی (. اندازٔه اثر نمرٔه کمکp=۰٫۰۰۶شده است )
توان گفت، آموزش حل مسئلٔه گروهی در افزایش نمرٔه یمبود؛ بنابراین 

 کار مؤثر بوده است.اهمال آموزاندانشطلبی تحصیلی کمک

 همراه نتایج تحلیل کوواریانس میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش بهنتایج . ۲ جدول

 گروه متغیر
 نتایج آزمون آزمونپس آزمونیشپ
 ضریب اتا مقدار احتمال Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 سرزندگی تحصیلی
 ۳٫1۲ ۴۷٫۴1 ۳٫۵۵ ۳۵٫1۲ آزمایش

۴٫۴۳ ۰٫۰۴۵ ۰٫1۴۶ 
 ۳٫۳۲ ۳۶٫11 ۳٫۸۴ ۳۵٫۶۳ گواه

 طلبی تحصیلیکمک
 ۴٫1۵ ۵1٫۷۰ ۳٫۹۸ ۳۹٫۹۹ آزمایش

۹٫۰۳ ۰٫۰۰۶ ۰٫۲۵۸ 
 ۳٫۴۶ ۴1٫۰۸ ۳٫۶۷ ۴۰٫۳۳ گواه

 بحث 4
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حل مسئلٔه گروهی بر 

آموزان دختر طلبی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشپذیرش کمک
کار پایٔه دهم شهر ارومیه انجام شد. نتایج نشان داد، آموزش حل اهمال

کار تأثیر آموزان اهمالطلبی تحصیلی دانشمسئلٔه گروهی بر کمک
(، ۲های کاچلر و همکاران )فته با نتایج پژوهشداشته است. این یا

 ( همسوست. 1۷( و وادمن و همکاران )۳رستمی و همکاران )
 بر حلهای آموزشی فعال مبتنیتوان گفت، روشدر تبیین این یافته می

مسئله موجب افزایش استفاده از راهبردهای یادگیری و پیشرفت 
رت حل مسئله، شود. همچنین آموزش مهاتحصیلی فراگیران می

آموزان (. دانش1۶آموزان را در پی دارد )موفقیت تحصیلی بیشتر دانش
های گوناگون را ارائه کرده حلکنند، راهبا این روش مسئله را تعریف می

(. برای 1۷حل را انتخاب و اجرا کنند )گیرند که بهترین راهو تصمیم می
های در فعالیت کارآموزان اهمالطلبی تحصیلی دانشکمک شناخت
مشکالت، استفاده از بر این آمدن فایقای و تالش برای مدرسه

تواند مفید و مؤثر میو عملی نظیر مهارت حل مسئله  علمی هبردهایرا
قدم اول شناخت وضع  ،لهئحل مس جریان آموزش مهارتدر . واقع شود

 (.۲موجود و قدم دوم رفع تالش برای رفع مشکالت موجود است )
آموزان از طلبی وقتی دانشنظریٔه اهداف پیشرفت، در کمک اساسبر

آموز ادراک مثبتی دانش-آموزمعلم و دانش-آموزارتباط بین دانش
شوند تا از راهبرد داشته باشند، در این صورت بیشتر ترغیب می

براساس نظریٔه حرمت خود در  (.۷طلبی استفاده کنند )کمک
لکرد ضعیف تمایل زیادی به بهبود آموزان دارای عمطلبی، دانشکمک

مند توان چنین استنباط کرد که افراد توانبنابراین میتصور خود دارند؛ 
های چالش دانند ونمیخود  ضعف راله ئوجود مس، لهئدر حل مس

کنند و نتیجٔه راهکارهای آمده را برای خود فرصت تلقی میپیش
له ئآموزش مهارت حل مس ینبنابرا کنند؛بینی میشده را پیشکارگرفتهبه

طلبی تحصیلی نیاز به کمکر شناسایی تواند باز این لحاظ می
آموز دانش لهئتوانایی حل مس(. 1۵) تأثیر بگذارد کارآموزان اهمالدانش

 یابی کند وارز ها راهای خود نظارت کند، آنتا بر رفتارکند را مجهز می
ارهای تنبیهی و برای خود معیو  خودش سنجش کند هایالکبا م

فردی که از توانایی حل مسئلٔه خودش . (1۳تشویقی تعیین نماید )
و با انگیزه کارهایش را انجام  انددمی مندتوانخود را  رضایت دارد،

 دکنتواند پیشرفت بیشتری کسب می دهد؛ زیرا بر این باور است کهمی
جریانی  ،لهئآموزش مهارت حل مس ،توان گفتمیاز سوی دیگر  .(۳)

شناختی  طلبی تحصیلی، جریانیدر کنار آن کمکو است  شناختیفرا
طلبی کمکبر  تواندمیله ئدرنتیجه آموزش مهارت حل مس ؛است

 (.۸مؤثر باشد ) کارآموزان اهمالتحصیلی دانش
در بخش دیگری از پژوهش، نتایج نشان داد که آموزش حل مسئلٔه 

کار مؤثر اهمال آموزاندانشگروهی در افزایش سرزندگی تحصیلی 
(، فریلیچ و ۵های پاتوین و همکاران )است. این یافته با نتایج پژوهش

 ( همسوست. 1۴ویزمان )-ایفرراه و بنیش-( و شتاپارا۷شکتمان )
سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، توان گفت، در تبیین این یافته می

زجمله نمرات ها و موانع تحصیلی اسازنده و انطباقی به انواع چالش
ضعیف، کاهش انگیزه، سطوح استرس و غیره اشاره دارد و یکی از 

آموزی تکالیفش را وقتی دانش(. ۶) های بهزیستی ذهنی استمؤلفه
تنها احساس خستگی و ناامیدی دهد، نهصورت خودجوش انجام میبه

داشتن چنین . دنیز دارکند، بلکه احساس افزایش انرژی و نیرو نمی
ش و پشتکار و درنهایت تحصیل باعث افزایش تال ر زمینٔهاحساسی د

در دوران (. ۴د )شوآموز میسبب افزایش عملکرد تحصیلی دانش
های تحصیلی زیادی وجود دارد که نیازمند توجه و تفکر تحصیل چالش
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۶ 

آموزان ها حقیقت پایدار زندگی تحصیلی دانشاین چالش .است
ها تحصیلی برای حل این چالشآموزان دارای سرزندگی . دانشهستند

باعث بهبود عملکرد تحصیلی  این امر توجه و تأمل بیشتری دارند که
عد رفتاری سرزندگی تحصیلی که در از سوی دیگر بُ(. ۷) شودها میآن

دهد و با پایداری در برخورد با تکالیف را افزایش می ششآن فرد تال
آورد. را فراهم می ، موجبات پیشرفت تحصیلیکنددرسی موفق عمل می

 این در که است شناختیخاص روان تجربٔه سرزندگی نوعی احساس

کنند. سرزندگی می روحیه و شور احساس خود تجربه فراگیران در
 نه و درونی منابع از انرژی این است. فرد خود گرفته ازانرژی نشئت

که  (. همچنین زمانی۵گیرد )نشئت می محیط، در اشخاص تهدید
 وی تقویت به که کندمی درک در محیطی را کالس درس آموزدانش

مفید  خود آیندٔه را برای تکالیف درسی محتوای شود،می منتهی
 دارند، تأکید یادگیری تعمیق بر که اهدافی عالوه با انتخابداند؛ بهمی

 شرایط با انطباق و هابا چالش برخورد برای از راهبردهای مناسبی

در زمینٔه تحصیلی  موفقیت این امر منجربه کند کهمی تحصیلی استفاده
 (.1شد ) خواهد وی

امکان کنترل . 1رو بود: زیر روبه هایمحدودیتاین پژوهش با 
و سالمت روانی در بین  شخصیتی هایی مانند هوش، ویژگیمتغیرهای

کار آموزان اهمالهای پژوهش به دانشمونه. ن۲آموزان میسر نشد؛ دانش
آموزان باید جانب محدود شد؛ بنابراین در تعمیم نتایج به سایر دانش

ها صرفاً از پرسشنامه آوری داده. برای جمع۳احتیاط رعایت شود؛ 
های در پژوهش -لفشود که ااستفاده شد. در همین رابطه توصیه می

نظیر این  -گر مطالعه و کنترل شود؛ ببعدی، متغیرهای مداخله
تری در این های دقیقپژوهش در سایر جوامع نیز انجام گیرد تا یافته

بر پرسشنامه های الزم، عالوهآوری دادهبرای جمع -باره ارائه شود. پ
یشنهاد از ابزارهای دیگری همچون مصاحبه استفاده شود؛ همچنین پ

های حل مسئله به معلمان های مهارتشود دربارٔه آخرین یافتهمی
نحو ها بههای تخصصی داده شود تا بتوانند از این آموزشآموزش

شناسان و مشاوران مطلوب در کالس درس استفاده کنند. به روان
مدارس نیز توصیه شود تا در اولین فرصت در زمینٔه شناسایی 

کار اقدام کنند و دربارٔه معرفی آنان به مراکز مشاورٔه آموزان اهمالدانش
 تحصیلی و سایر مراکز مرتبط همکاری کنند.

 گیرینتیجه ۵
آموزش مهارت حل توان نتیجه گرفت که های پژوهش میباتوجه به یافته

طلبی تحصیلی و سرزندگی گروهی موجب ارتقای پذیرش کمک ٔهلئمس

رو معلمان شود؛ ازاینر میکاآموزان اهمالتحصیلی در بین دانش
توانند از این راهبرد آموزشی برای تدریس مواد درسی به فراگیران می

 استفاده کنند. 

 تشکروقدردانی 6
آموزان مدارس از تمامی معلمان، مدیران، عوامل اجرایی و دانش

غیرانتفاعی شهر ارومیه که نهایت همکاری را در اجرای پژوهش مبذول 
 و امتنان را داریم. داشتند، کمال تشکر 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شناسی تربیتی در در رشتٔه روان رسالٔه دکتری از برگرفته مقاله این
است  1۳۸۲۰۷۰۲۹۷۲۰۲۵ کد آزاد اسالمی واحد زنجان به دانشگاه

-۲۶۸۰/۹۹مجوز از دانشگاه مذکور به شمارٔه  که پس از دریافت
کنندگان اجرا شد. در این نامه از شرکتو کسب رضایت ۰۸/۰۴/1۳۹۹

. پیش از شروع 1شرح ذیل رعایت شد: پژوهش مالحظات اخالقی به
کنندگان از موضوع و روش اجرای پژوهش مطلع شدند؛ مطالعه، شرکت

ها . پژوهشگر متعهد شد تا از اطالعات خصوصی و شخصی آزمودنی۲
د شد نتایج پژوهش را در صورت . پژوهشگر متعه۳محافظت کند؛ 
. در صورت مشاهدٔه هرگونه ۴ها تفسیر کند؛ ها، برای آنتمایل آزمودنی

. مشارکت در ۵ها ارائه شد؛ های الزم به آزمودنیابهام، راهنمایی
این . ۶دنبال نداشت؛ کنندگان بهگونه بار مالی برای شرکتتحقیق هیچ

گونه مغایرتی نی و جامعه هیچپژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمود
 شت. ندا

 برای انتشار رضایت
 این امر غیرقابل اجرا است.

 تزاحم منافع
 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
 حمایت بدون کهاست  مستقلی پژوهشی طرح حاصلحاضر  پژوهش

 . استانجام شده  خاصی سازمان مالی
 گانمشارکت نویسند

 طرح، مدیریت طراحی، در یکسانی نقش مقالهن نویسندگا همٔه
 و بازبینی نویس،پیش تهیٔه ها،داده تفسیر و تحلیل اجرا، سازی،مفهوم

 . اندداشته مقاله سازیینهای و ویراستاری اصالح،
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