Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

Vol 20. No. 1 (Continuous No. 75)- spring 2019

)75  (پیاپی،1398  بهار،1  شمارۀ،سال بیستم
122-136 صص

PP: 122-136

The Effect of Self-determination Training
and Gender on Help-seeking of Students

تأثیر آموزش خودتعیینگری و جنسیت بر
کمکطلبی دانشجویان

Farokhro Jalili. Ph.D.
Assistant Professor Department of Educational Sciences
Farhangian University of Tehran Iran.

Abstract
This study has been done with the aim of
determining self-determination training and
gender on the help-seeking behavior of University
students. The study was a semi-experimental study
with pretest- post-test, follow- up with control
group. The statistical population included all
students of Farhangian University of Birjand in
2016-2017. The statistical sample includes 80
students of Farhangian University (40 females and
40 males) who have voluntarily registered and
randomly been placed in test and control groups.
First the training package was developed and its
validity was evaluated and confirmed. Then 12
training sessions were given to for the students of
test group. The research instruments was the helpseeking questionnaire of Ryan and Pentrich
(1995). Data was analyzed through two-way
multivariate covariance analysis and the results
showed that self-determination training is effective
on help-seeking of students in post-test and follow
up stages (p<0.001). The effect of gender in posttest and follow-up is significant on acceptance of
help-seeking (p<0.05) and in follow-up stage, the
interaction of self-determination training and
gender has not meaningful effect on any of
variables.
Keywords: self-determination, gender, helpseeking, students.
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مقدمه

به اایستگی ،منعکسکنن ه نیاد به مؤثر بودن فرد در تعامالا

نظریه خودتعیینگری بهطور ویژههای بژه تللیژو و اناسژایی

بژژا ملژژیط اجتمژژاعی ،کسژژن فرصژ

علو و دالیو رفتارهژا در اابژن نیژاا ،اهژ ای ،هیتانژاا و

تواناییهای خویش ،توانایی دسترسی به پیام های مطلژو

اناختی که موجن آن رفتار مژیاژود ،مژیپژردادد ددسژی و
ریژژان .)2000 ،1اسژژا

نظریژژه خژژودتعیینگژژری را نیادهژژای

اساسی رواناناختی 2تشکیو میدهن که بژهعنژوان انگیژشش

احسا

بژژرای تمژژرین و ابژژراد

تأثیرگذاری و تسلط بر ملیط اس

و

دایعارا_رویژالرد

و کوییچر.)2011 ،8
اطمینژان هنگژام دااژتن

نیاد به ارتعاط ،نیاد بژه احسژا

برای کمک به درگیری فعال با ملیط و پژرورش مهژارا هژا

رابطه با دیگران و نیاد به پذیرش فرد بهعنوان فردی اایسژته

خود را نشان میدهن  .خودتعیینگری به معنای انگیشه درونی

دنیمیک و ریان.)2009 ،9

عشق و احترام توسط دیگران اس

و گرایش فطری پرداختن به تمایالا ،به کار بردن تواناییها،

در خصوص اهمیژ

جستتو کردن چابشهای بهینه و تسلط یافتن بر آنها اسژ .

تلقیقاا نشانگر آن اس

انگیشش درونی که همان تمایژو ااتژی و طعیعژی فژرد بژرای

میکنن خودمختاری بیشتری هنگام یادگیری دارن  ،انگیژشش

مژیاژود و اد هنگژام

یادگیری اس  ،بهوسیله ملیط حمای

توب برای تلریک و یادگیری وجود دارد و وجود آن وابسته
به ارضای سه نیاد رواناناختی اس

ددسی و ریان.)2011 ،

این نظریه بر این فرض استوار اس

کژه دانژش آمژودانی کژه احسژا

درونژژی ،عژژشانفژژس و احسژژا

اایسژژتگی بژژاالتری دارنژ

دماراژیک .)2010 ،10همچنژین ارتعژاط صژمیمانه و پژذیرش
متقابو ،موجن افشایش خودمختژاری ،افژشایش اایسژتگی در

که ارگانیسژ دنژ ه

دارای یژژک نظژژام اوبیژژه ،درونژژی و اساسژژی اد نیادهژژای
رواناناختی اس

نیادهژای اساسژی رواناژناختی ،نتژای

که در طول را و تعامو بیشتر ارگانیسژ

انتام تکابیف و احسا

پذیرش و وابسته بودن بژه ملژیط و

افژراد در دانژش آمژژودان مژیاژود داوردان و اسژژکونفل ر،11
.)2006

با ملیط ،پیچی هتر میاون ؛ تا آنتا که بهصورا نظژامهژای

خودتعیین گری یک نظریه کالن انگیشه انسان اس

پیچی ه تری اد رفتار درمیآین ددسی و ریان ،به نقو اد تیژان،

سراسر حودهها موفقی آمیش اس

چن و هوبنر .)2013 ،3این نیادها ععاراان اد خودمختاری،4

مرااع های به ااتی ،وردش و فعابی

اایستگی 5و ارتعاط .6این سه نیاد جهژانی بژوده و در تمژامی

متادی جهان و همچنین دمینههژای انگیژشه و مژ یری

فرهنگ ها و اعصار وجود دارن و دروااع این سه نیاد بهمانن

دریان و دسی.)2017،

که در

اامو واب ین ،تلصژیالا،
ب نی ،رواندرمژانی و
کژار

خوراک رواناناختی و درونژی بژرای راژ و یکچژارچگی و

یکی اد متغیرهای موردتوجه در حژوده تلصژیو ،کمژک

بهشیستی روانی الدم و ضروریان ددسژی و وانستینکیسژ ،7

طلعژژی 12اس ژ  ،نیژژومن 13د )1998کمژژکطلعژژی تلصژژیلی را

.)2004

جستتوی کمک اد دیگری به هنگام روبرو اژ ن بژا ابهژام و
و

داواری در امر تلصیو بیان میکن  .باتلر 14د )2006نیش آن را

کژه میژو دارد

نوعی تژالش فعاالنژه بژرای اسژتفاده اد امکانژاا موجژود در

بهجای اینکه رویژ ادهای ملژیط ،اعمژال او را تعیژین کننژ ،

می دان  .کمک طلعژی تلصژیلی

خودمختاری به معنای نیژاد بژه تتربژه کژردن انتخژا
تنظی رفتار اس  .انسان خودمختار کسی اس
خودش حق انتخا

راستای دس یابی به موفقی

دااته بژاا ددسی و ریان .)2011 ،نیژاد

دربرگیژرن ه رفتژارهژایی اد اعیو پرسش اد معلمژان ،وابژ ین

2. psychological basic needs
4. autonomy
6. relatedness
8. Sol Ibarra-Rovillard & Kuiper
10. Marshik
12. Academic Help-Seeking
14. Butler

1. Deci & Ryan
3. Tian, Han & Huebner
5. competence
7. Deci & Vansteenkiste
9. Niemiec & Ryan
11. Urdan & Schoenfelder
13. Newman
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همکالسی ها ،تقاضای توضیح بیشژتر دربژاره مسژ،له ،گژرفتن

تلقیقاا گستردهای صورا گرفتژه اسژ  ،ابلژن تلقیقژاا

سرنخها و راهحوهای مس،له و جسژتتوی سژایر کمژکهژای

بر کمژکطلعژی حژاکی اد آن

تلصیلی اسژ
اکس

و بژهعنژوان راهعردهژای بژرای جلژوگیری اد

تلصیلی عمو مژی کنژ دریژان و پینتژری .)1997 ،1

انتاما ه پیرامون تأثیر جنسی

که دنان نگرش مساع تری به کمکطلعی دارن و بیشتر

اس

اد مژژردان تقاضژژای کمژژک مژژیکننژ دکژژاخنوتس،)2011 ،7

نیومن د ،)1990کمکطلعی را یکژی اد راهعردهژای یژادگیری

همچنین دردمینة کمکطلعی مژیتژوان گفژ

می دانن که دانش آمودان با استفاده اد آن میتوانن مسژالو و

اردای دنان و مردان متفاوا اس  .برای مردان مه اس

مشکالا یژادگیری و تلصژیلی خژود را تشژخید داده و اد

به نتای آنی دس یافته اس  ،درصورتیکه برای دنژان حژس

طریق پرسش و کمک گژرفتن اد دیگژران در جهژ

رفژع آن

کژه نظژامهژای

اهرا و کامیابی که اد نتیته تالش خود به دس

که

میآورنژ

اا ام نماین  .آنها می توانن اد طریق این راهعرد بژرای تعلژر

دارای اردش بیشتری اس  ،ادایژنرو کمژکطلعژی ابژشاری را

یافتن بر مهارا ها و یژادگیری بهتژر اسژتفاده نماینژ  ،دانژش

ترجیح میدهن دارگان.)2000 ،8

آمودان دمانی که به کمک نیادمن هسژتن و تقاضژای کمژک

به عقی ة نیومن د )1998درگیژر اژ ن دانژش آمژودان در

میکنن  ،نه تنها مشکالا تلصیلیاان کاهش مییابژ  ،بلکژه

کمک خواستن بژه هنگژام مواجهژه بژا داژواری بژه عوامژو

دانش و مهاراهایی را کسن میکنن که در حژو مسژ،له بژه

متعژژ دی بسژژتگی دارد .ادجملژژه ،ویهگژژیهژژای اخصژژیتی

آنها کمک میکن .

دانشآمود و ارایط دمینهای یا مواعیتی کژه بژر کمژکطلعژی
که افراد میتوانن در

کمکطلعی یک راهعرد انطعاای اس

تژژأثیر مژژیگژژذارد دبژژاتلر .)1998 ،ارتعژژاط بژژین نظریژژه

مواجهه با مسالو داواری که اادر به حو آنها نیسژتن اد آن

خودتعیینگری و کمکطلعی تلصیلی اد طریژق هژر دو بعژ

استفاده نماینژ دکژو ،روبژ ان بژو ،بژوینگر .)2015 ،2هماننژ

نیادهای روان اناختی و انگیشش موردتوجه ارارگرفته اسژ .

تمامی مسالو و موضوعاا افراد در طول فعابی هژای علمژی

در خصوص ارتعاط کمک طلعی و نیادهای رواناناختی نقش

و پهوهشی خود نیش با مشکالتی روبهرو میاژون کژه بژرای

باف

رفع آن بای اد افراد ،منابع و امکاناا استفاده نماین دمیراه 3و

دسعی ی رضوانی ،کاراکی و حتادی.)1396 ،

همکاران .)2012 ،کمکطلعی ،راهعردی مثعژ

در این راستا «م ل خود سیستمی توسعه انگیشش »9بیژان

و مفیژ بژرای
4

اجتماعی در برآورده ساختن نیادها اابژو اسژتناد اسژ

دانش آمودان و دانشتویان بژه منظژور کسژن دانژش دپژری ،

میکن ارکای اجتماعی ،بهویژهه معلمژان ،نقژش کلیژ ی در

دبایسژژلر و

و

 )2016و یژادگیری مهژژاراهژژای پژژهوهش اسژ
م ال)2016 ،5؛ بنژابراین ضژروری اسژ

کژه دانشژتویان در

فعابی های خود اد کمکطلعی بهعنوان یک منعع بسژیار مهژ

اراله حمای

انگیشای بادی می کنن  .اول اد طریق مالیم

تعامو معلمان می توانن حس ارتعاط با کودک را ایتاد کننژ .
دوم اد طریژژق ارالژژه سژژاختار و توضژژیح احتمژژاالا معلمژژان

کننژ دمژ ن و تینگژا،6

می توانن به کودکان نشان دهن که چگونه در تکابیف م رسه

 .)2013عوامو متع دی بر کمک طلعی افراد تژأثیر مژیگژذارد

به کودک و

استفاده نموده و اساتی اد آن حمای
دریان و پنتری .)1997 ،
دردمینة تأثیر عوامو جمعی

اناختی بر کمک طلعژی کژه

دربژرگیژرنژ ة سن ،جنس ،مقطژع و راژتژه تلصیژلی اسژ
2. Kuo, Roldan-Bau, & Lowinger
4. Perry
6. Madan & Teitge
8. Orange

میتوانن مؤثر باان  .سوم اد طریق اجاده انتخا
تععی

اد عاللقشان ،معلمان میتوانن خودمختاری کودکان را

حمای

کننژ  .دانژشآمژودانی کژه معلمژان آنهژا مشژارک ،

ساختار و حمای

بیشتری اد خودمختاری مینماین  ،استفاده
1. Pintrich
3. Meerah
5. Beisler, & Medaille
7. Kakhnovets
9. The self-system model ofmotivation
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مژیاژود ددسژی و ریژان1985 ،؛

اد کمکطلعی در آنها افشایش مییاب  ،درحژابیکژه کودکژانی

رفتارهای ارادی ملسژو

که معلمان آنها سطوح باالتری اد اجعار نشان میدهن اختفژا

 .)2000این پهوهش با اناسایی مؤبفه های خژودتعیینگژری،

در آنها تش ی میاود دمارچان و اسکینر.)2007 ،1

پس اد ت وین بسژته آموداژی خژودتعیینگژری و بژهتعژع آن

نتای پهوهش اژ مپژور و سژرم د )1382نیژش حژاکی اد

افشایش رفتارهای ادجمله پذیرش کمک طلعی در دانشژتویان

توجه به مؤبفژه هژای انگیشاژی -اجتمژاعی در رفتژار

اد کمژژکطلعژژی و پژژذیرش

اهمی

کژژه تلژژ

دو عنژژوان اجتنژژا

کمکطلعی و عملکرد تلصیلی دانش آمودان اس  .همچنژین

کمکطلعی بررسی می اود بژه ایژن صژورا کژه اجتنژا

ریان و پنتری د )1997در تلقیقاا ج اگانژهای نقژش رفتژار

کمکطلعی به رفتاری اااره میکن کژه در آن دانژشآمژود اد

انگیشای را در رفتار کمک طلعی مژؤثر دانسژتن  .مژارچانژ و

کمژژک گژژرفتن خژژودداری مژژیکن ژ  ،درحژژابیکژژه پژژذیرش

اسکینر د )2007نیش معتق ن که کودکژان بژاانگیشه بژاال بیشژتر

کمژکطلعژژی بژه رفتژژاری ااژاره دارد کژژه در آن دانژشآمژژود

احتمال دارد به دنعال کمک باان و کودکژانی کژه بژه دنعژال

توضیلاتی را در مورد راهحژو مسژ،له درخواسژ

مژیکنژ ؛

کمک هستن بهاحتمژالدیژاد بژهطژور فشاینژ های در وظژایف

بنژژابراین در پژژهوهش حاضژژر ،پهوهشژژگر سژژعی دارد بسژژته

یادگیری چابشانگیش درگیر میاون .

آمودای خودتعیین گژری بژرای آمژودش بژه دانشژتومعلمان

همچنین در سالهای اخیر تلوالا جنسژیتی گسژتردهای
در حوده آمودش عژابی و تلصژیالا دانشژگاهی بژه واژو
پیوسته که این تغییراا منلصر به تلژوالا کمژی نیسژ

ت وین نمای و بررسی نمای که آیا بسته آمودای مژذکور بژر
رفتار کمک طلعی دانشتویان در مرحله پس آدمون و پیگیژری

و

دی گاههای ج ی تر بر ابعاد کیفی این تلوالا تأکی دااته و
آن را در عرصژژه وسژژیعتژژری اد پیام ژ های تلصژژیلی دنعژژال
کردهان که بخش عم های بر پیشرف

اد

تأثیر معنیداری دارد؟ با توجه به تلقیقاا صورا گرفتژه در
رابطه با تأثیر جنسی
که تأثیر جنسی

بر پیشرف

تلصیلی ملقق بر آن اژ

را نیش بر متغیر رفتار کمک طلعی دانشژتویان

تلصیلی متمرکش بژوده

در مرحله پسآدمون و پیگیری بررسی و همچنین اثر تعژاملی

اسژ  .در تلقیقژژاا بسژژیاری تفژژاوا دختژژران و پسژژران در

جنسی

و آمودش خودتعیینگری را بر متغیر مذکور مطابعژه

متغیرهای تلصیلی موردمطابعه گشارش اژ ه اسژ  .بلرانژی

نمای  .دروااع پهوهش حاضر به دنعال پاسژخ بژه ایژن سژؤال

د )1384و خابژژ د )1389در انگیژژشش تلصژژیلی ،دآبژژیس و

اس

بر رفتژار کمژکطلعژی

نالود1977،؛ فراری ،کین ،وبف و بک1998،؛ فژراری ،وبژف،

دانشتویان در مرحله پسآدمون و پیگیری تأثیر دارد؟

که آیا خودتعیینگری و جنسی

وسلی ،اوی و بژک1995 ،؛ نقژو اد فژراری و اژر،)2000،
بالعی د ،)1389تمژ نی ،حژاتمی و هااژمی ردینژی د،)1389
کژژژوثری د )1390فژژژاتلی د ،)1390سژژژواری د )1391و آار
د )2013در اهمالکاری تلصیلی ،ابیح ابهی ،یشدانی وردنژه و

فرضیههای پژوهش
 .1آمژژودش خژژودتعیینگژژری بژژر رفتژژار کمژژکطلعژژی در
دانشتویان تأثیر معناداری دارد.

بالمعلی بواسانی د )1391در خود نژاتوانسژادی تلصژیلی و

 .2جنسی

کسلش و آستین مایر د )2013در رفتار کمژک طلعژی تلصژیلی

معناداری دارد.
 .3آمودش خودتعیینگژری بژر پژذیرش کمژکطلعژی در

تفاواهای جنسیتی گشارش کردهان .
بژژا توجژژه بژژه نقشژژی کژژه خژژودتعیینگژژری در رفتارهژژای
تلصیلی فراگیران دارد و با توجه به آنکژه خژودتعیینگژری
یکی اد ظرفی های جهانامول اس

بر متغیر رفتار کمک طلعی در دانشتویان تأثیر

و معنای اعمال و

دانشتویان تأثیر معنادار دارد.
 .4جنسی

بر پذیرش کمک طلعژی در دانشژتویان تژأثیر

معنادار دارد.
1. Marchand & Skinner
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 .5آمودش خودتعیینگژری بژر اجتنژا

کمژک طلعژی در

دانشتویان تأثیر معنادار دارد.
 .6جنسی

بر اجتنا

 )14 ،13و اجتنا

اد کمکطلعی دآیژت نمونژه :اگژر تکژابیف

درسی داوار باا  ،اد کسی کمک نمیگیژرم و خژودم تژالش

کمژکطلعژی در دانشژتویان تژأثیر

معنادار دارد.

میکن آن را حو کن ) دسؤالهای  )12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ،2اس
که هر بع دارای  7گویه اس

که با استفاده اد مقیا

درجهای

بیکرا اد یک تژا پژن د=1کژامالا مخژابف =5 ،کژامالا مژوافق )
روش

نمرهگذاری میاود .این پرسشنامه نمره برش مشخصی نژ ارد.

روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش ایژن پژهوهش

ریان و پینتری د )1997با روش آبفای کرونعاخ ،اعتعار مقیژا

نیمهتتربی بهصورا طرح پیشآدمون – پسآدمون ،پیگیژری

اجتنا اد کمکطلعی را  0/89گشارش کرد.

با گروه کنترل بود .جامعة پهوهش اامو دانشتویان دانشژگاه

روایی و پایایی پرسشنامة رفتار کمکطلعی توسط ا م پژور

فرهنگیان پژردیس امژام سژتاد د ) و پژردیس اژهی بژاهنر

و سرم د )1382انتام ا  ،بژ ینصژورا کژه بژرای بررسژی

ددانشتو معلمان) اهر بیرجن در سال تلصژیلی .1395-96

روایی پرسشنامه رفتار کمکطلعی اد روشهای تللیژو عژاملی

نمونهگیری به ایوه داوطلعانه انتام ا  .در هر پردیس اد بین

به روش تللیو مؤبفههای اصلی استفاده کردهان  .بهایژنترتیژن

داوطلعان  40نفر ثع نام و هر گروه بهصورا تصادفی سژاده

که بر اسا

دادههای بهدس آم ه اد پاسخ تمام آدمودنیها بژه

به دو گروه  20نفری آدمایش و گژواه تقسژی اژ ن  .حتژ

پرسشنامه ،تللیژو عژاملی بژا چژرخش واریمژاکس و ابلیمژین

نمونه برای هر یک اد گروهای آدمایش و کنترل  20نفر بژود.
دالور د )1388و گال ،بژور

استفاده کرده و بر اسا

این روش سؤالهای اماره  7 ،6 ،3و

و گژال د )1382حتژ نمونژه

 11به دبیو بار عاملی پایین ،ک بودن تع اد سژؤاالا عامژوهژا

برای تلقیقاا آدمایشی را ددر ارایط کنترلا ه)  15نفر در

دح اکثر  2ماده) یا به دبیو اینکه در چن عامو دارای بار عاملی

هر گروه پیشنهاد کردهان .

باالیی بودن حژذیاژ ه پژسادآن متژ داا تللیژو عژاملی بژا
چرخش واریماکس و چرخش ابلیمین رویدادهها انتاما ه و

ابزار سنجش

بر اسا

بستة آموزشی خودتعیین گرري :ایژن بسژته ابتژ ا دیژر نظژر

رفتار کمکطلعی  2عامو دپژذیرش کمژکطلعژی و اجتنژا اد

متخصصان برای اعتعاریابی ،بژر روی  4دانشژتو بژه صژورا

کمک طلعی) بهدس آم ه و ساختار عاملی چرخش واریماکس

آدمایشی اجرا ا و مژوارد نقژد و ابهژام آن اد دانشژتویان

و ابلیمین یکسان بوده ،نامگذاری عاموها با توجه بژه ملتژوای

مورد سؤال ارار گرفژ

و بررسژی اژ کژه آیژا دانشژتویان

هر دو چرخش واریماکس و ابلیمین برای پرسشژنامه

سؤاالا صورا گرفته اس  .در پژهوهش اژ م پژور و سژرم

بهراحتی با بسته آمودای ارتعاط برارار میکنن  .پژس اد اخژذ

د )1382همچنژژین بژژرای بررسژژی پایژژایی پرسشژژنامه رفتژژار

نظر اساتی و اجرای آدمایشی ،اصالحاا الدم انتژام و بسژته

کمکطلعی اد روش آبفای کرونعاخ استفادها ه اس  .ضژراین

آمودای نهایی بهمنظور آمودش بهصورا کارگاه آمودای در

آبفای بهدس آم ه برای هر یژک اد مؤبفژههژا  68/1اسژ

کژه

 12جلسه  90دایقهای به ارح دیر ت وین ا .

حاکی اد پایایی نسعتاا باال برای این مؤبفههای فرعژی اسژ  .در

مقیاس رفتار كمک طلبی :1این پرسشنامه توسژط ریژان و

تلقیق گنتی و همکاران د )1390اعتعار هر یک اد مقیا هژای

پینتری د )1997طراحیا ه اس  .پرسشنامه کمکطلعی دارای

پذیرش کمکطلعی و اجتنا

ضژرین

 2بع پذیرش کمکطلعی دآیت نمونه :اگر نتژوان مسژ،لهای را

آبفای کرونعاخ به ترتین  0/72و  0/78ملاسعهاژ ه اسژ  ،در

حو کن  ،اد دیگران کمک میگیرم) دسؤالهای ،11 ،7 ،5 ،3 ،1

اد کمکطلعی بر اسژا

این پهوهش نیش آبفای کرونعاخ پرسشنامه  0/68به دس

آم .

1. Academic Help Seeking Questionnaire
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یافتههای پژوهش
بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
بهمنظور بررسی پیشفرض نرمال بودن تودیع نمژراا ،نتژای
آدمون ااپیرو ویلک در مژورد نرمژال بژودن تودیژع نمژراا

متغیرهای وابسته بررسی ا که نتای در ج ول  1ارالهاژ ه
اس :

جدول  .1خالصه محتواي آموزشی بر اساس برنامه زمانبنديشده
جلسژژژژه
آمودش
جلسه 1
جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

ملتوای آمودای
معرفی کلی برنامه آمودای ،بیان اه ای کارگاه و ایتاد انگیشه ،بیان اواع
کارگاه ،معرفی سرفصو جلساا ،اجرای پیشآدمون.
آمودش مهاراهای تصمی گیری ،تصمی گیری اامو تعژاریف و آمژودش
مراحو و مؤبفه های تصمی گیری و مراحو آن ،م ل پردادش کالدینسکی،
م ل سعکاناختی جودیس ،چگونگی آمژودش تصژمی گیژری بژه دانژش
آمودان و انتام فعابی تمرینی توسط دانشتویان
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمژودش مهژارا حژو مسژ،له اژامو
تعریف ،مراحو حو مس،له ،روش پیشنهادی مانیش و ویشدوم ،عوامو تسهیو
گر و انتام فعابی تمرینی توسط دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمودش مهژارا هژ یگشینژی اژامو
تعریف و توضیح ویهگیهای ه ی ،انوا ه ی برحسژن دمژان ،عوامژو
تأثیرگذار بر تعیین ه ی و تعه به آن ،جه گیری ه ی پیشرف  ،رابطه
اه ای با اسناد و انتام فعابی تمرینی توسط دانشتویان.

مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمودش خژودتنظیمی اژامو تعریژف،
جلسه  5م لها و ابعاد خودتنظیمی ،مراحژو خژودتنظیمی بژا اکژر مثژال ،توضژیح
ابگوی چرخهای خودتنظیمی و انتام فعابی تمرینی توسط دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمودش مکژان کنتژرل اژامو تعریژف
منعژع کنتژرل و ابعژاد آن ،سژوگیری یژژا خطژای اسژنادی ،ارتعژاط اسژژناد و
جلسه 6
انتظاراا ،کاربرد نظریه اسناد در کژال در و انتژام فعابیژ تمرینژی
توسط دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمودش مهارا ارتعاط و هم بی اامو
رویکرد اسالمی ،عوامو تأثیرگذار بر روابط بین فژردی ،تعریژف همژ بی،
جلسه 7
راههای تقوی هم بی ،مهارا براراری ارتعاط مؤثر با دانشآمود و انتژام
فعابی تمرینی توسط دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمودش خودکارآم ی اامو تعریف و
عوامو مؤثر بر آن ،ارتعاط خودکارآم ی با اایستگی و موفقی تلصژیلی،
جلسه 8
چگونگی تربی دانش آمود خودکارآم ی و انتام فعابی تمرینژی توسژط
دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف و آمودش خوداکوفایی اامو تعریژف،
ویهگیهای افراد خوداکوفا ادنظر راجرد و مژادبو و توضژیلاا مربژوط،
جلسه 9
چگژژونگی رسژژی ن بژژه خوداژژکوفایی و انتژژام فعابی ژ تمرینژژی توسژژط
دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف ،آمودش درونژی سژادی اژامو تعریژف
جلسژژژژه درونی سادی ،انوا انگیشش و تعریف آن ،توضیح پیوستار خژود رهعژری،
عوامو مؤثر بر درونی سادی ،بررسژی نلژوه اسژت الل دانژش آمژودان بژا
10
سطوح مختلف درونی سادی و انتام فعابی تمرینی توسط دانشتویان.
مرور جلسه اعو ،بررسی تکابیف ،کاربرد نظریه انگیشش در آمودش اامو
ارتعاط با نلوه م یری کال  ،ویهگیهای معل حامی خودمختاری ،نقش
جلسژژژژه
تکابیف و نلوه مواجهه با آن ،بادخوردها ،پاداشها ،فرص های آموداژی
11
و عالاه من ی در خودتعیینگری دانش آمژودان و انتژام فعابیژ تمرینژی
توسط دانشتویان.
جلسژژژژه مرور جلسژه اعژو و بررسژی تکژابیف ،ارالژه خالصژه ای اد کژو معاحژ
مطرحا ه در طول دوره آمودای ،اجرای پسآدمون.
12

تکابیف هر جلسه
--چگونه تصمی گیری را بژه دانژشآمودانتژان
آمودش مژیدهیژ ؟ ایژن آمژودش را ادچژه
تصمی گیریهایی آباد میکنی ؟
برای جلسه آین ه  5گام حو مس،له را بژرای
مس،له ای که اخیژراا بژا آن مواجژه اژ ه ایژ
بنویسی .
م ر اد ارک کننژ گان مژی خواهژ کژه
پرسشنامه تت ی نظر ا ه ه ی پیشرف را
تکمیو نموده ،برای جلسه بع نمره گژذاری
کرده و نو جه گیری ه ی پیشرفتشان را
مشخد کنن .
برای یک در عملژی در ایژن تژرم ماننژ
در اخژژژژتالالا یژژژژادگیری ،مراحژژژژو
خودتنظیمی را طی کنی .
چنانچه اسناد دانش آمود اژما در رابطژه بژا
اکس امتلان ،فق ان توانایی باا وظیفژه
اما بهعنوان معل چیس ؟
در ارتعژژاط بژژاه اتژژاای خژژود در خوابگژژاه
اصول ارتعاط و هم بی را استفاده نماییژ و
برای اراله در کارگاه یادداا نمایی .
برای جلسه بع خودکارآم ی تلصیلی تژان
را به صژورا دایژق در ابعژاد حفژد ،درک،
خالصهسادی ،سادماندهژی و برنامژهریژشی
تلصیلی توصیف کنی .
با خود بین یشی کژه چگونژه مژی تژوان بژه
خوداکوفایی رسی .
در اردایابی چه اصوبی را رعای مژیکنیژ
که به درونی سژادی در دانشژتویان کمژک
کنی  .دبه ترتین اوبوی و با اکر دبیو)
چگژژژژونگی ایتژژژژاد عالاژژژژهمنژژ ژ ی در
خودتعیینگری دانشژتویان را بیژان کنیژ و
انتام تکابیف تمرینی توسط دانشژتویان در
این دمینه.
---
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جدول  .2نتایج آزمون شاپیرو ویلک در مورد نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهاي وابسته
متغیر

آماره آدمون

سطح معنیداری

پذیرش کمک طلعی

0/96

0/15

کمک طلعی

0/97

0/30

اجتنا

همان طور که ج ول  2نشان میدهژ  ،سژطح معنژیداری
برای متغیر کمکطلعی بیشتر اد  0/05اس

پیشفرض نرمال بودن تودیع نمراا در متغیرهای وابسژته رد

و نتیته گرفته می

اود که متغیژر مژذکور اد تودیژع نرمژال برخژوردار اسژ

نش .

و

جدول  .3نتایج آزمون لوین براي بررسی پیشفرض همسانی واریانسهاي نمرات متغیرهاي وابسته
متغیر

مق ار F

درجة آدادی 1

درجة آدادی 2

سطح معنیداری

پذیرش کمکطلعی

0/38

1

78

0/54

کمکطلعی

0/54

1

78

0/47

اجتنا

همان طور که ج ول  3نشان میدهژ  ،سژطح معنژیداری

بهمنظور بررسژی پژیشفژرض تسژاوی کوواریژانسهژای

و نتیتژه گرفتژه

نمراا ،اد آدمون باکس استفاده ا که نتای ایژن آدمژون در

برای متغیرهای تلقیق بیشتر اد  0/05اسژ

میاود که پژیشفژرض همسژانی واریژانسهژای نمژراا در

ج ول د )4ارالها ه اس .

متغیرهای مذکور برارار اس .
جدول  .1نتایج آزمون باكس براي بررسی پیشفرض تساوي كوواریانسهاي نمرات متغیرهاي وابسته
سطح معنیداری

درجة آدادی 2

درجة آدادی 1

F

Box’s M

0/14

19344/94

28

1/29

40/12

ج ول  ،4آماره  Box Mرا نشان میده که ایژن آدمژون

د )0/14معنیدار نیس

بنابراین فرضیه صفر تأیی میاژود و

فرض صفر را مورد آدمون ارار مژیدهژ کژه مژاتریسهژای

نتیته گرفته میاود که پیشفرض تسژاوی کوواریژانسهژای

کوواریانس مشاه ه ا ه برای متغیرهای وابسته در بین گژروه

نمراا متغیرهای وابسته برارار اس .

های مختلف برابرن  .چون مق ار  Fدر سطح خطای دادهاژ ه
جدول  .5نتایج تحلیل كوواریانس چند متغیري تأثیر آموزش خودتعیینگري بر متغیر كمکطلبی در دانشجویان دختر و
پسر در مرحله بعد از مداخله
منعع تغییراا

آدمون

آمودش خودتعیینگری

المع ای ویلکش

اردش

مق ار

درجة آدادی

درجة

سطح

میشان

توان

F

فرضیه

آدادی خطا

معنیداری

تأثیر

آدمون

7

70

0/001

0/753

1

30/507 0/247
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در خصژژوص تژژأثیر آمژژودش بژژر رفتژژار کمژژکطلعژژی

نکژردهانژ

دانشتویانی که آمودش خودتعیینگری را دریاف

دانشتویان ،دادههای ج ول د ،)5نشان میدهژ تفژاوا بژین

دگروه کنترل) حژ ااو دریکژی اد متغیرهژای وابسژته بعژ اد

میانگین دو گروه بع اد م اخلژه درمتمژو معنژیدار اسژ

م اخله تفاوا معنیداری وجود دارد؛ و  75/3درص تفژاوا

د)p<0/001؛ بهععژارادیگژر بژین دانشژتویانی کژه آمژودش

های متغیرها ،مربوط به تفاوا بین دو گروه اس .

خژژودتعیینگژژری را دریاف ژ

کژژردهان ژ دگژژروه آدمژژایش) و

جدول  .6نتایج تحلیل كوواریانس چند متغیري تأثیر جنسیت بر متغیر كمکطلبی در دانشجویان دختر و پسر در مرحله
بعد از مداخله
منعع

آدمون

اردش

مق ار F

المع ای ویلکش

0/708

4/127

تغییراا
جنسی

در خصژژوص تژژأثیر جنسژژی
دانشتویان ،بر اسا

درجة آدادی

درجة

سطح

فرضیه

آدادی خطا

معنیداری

7

70

0/001

درنتیته جنسی

بژژر رفتژژار کمژژکطلعژژی

دادههای ج ول د ،)6مشخد میاژود

کژژه تژژأثیر متغیژژر مسژژتقو جنسژژی

میشان تأثیر

توان آدمون

0/292

0/98

تأثیر معنژیداری بژر متغیژر کمژکطلعژی در

دانشتویان دارد.
به منظور تعیین تأثیر آمودش خودتعیین گری ،جنسی

در مژ ل معنژیدار اسژ

د )p<0/001و این متغیر نقش مؤثری در م ل ایفژا مژیکنژ ،

بژر

هریک اد متغیرهای وابسته تلقیق ،آدمون تللیو کوواریژانس
را اجرا نموده و نتای در ج ول دیر ارالها ه اس :

جدول  .7نتایج تحلیل كوواریانس بر روي میانگین نمرات بعد از مداخله تأثیر آموزش خودتعیینگري بر كمکطلبی در
دانشجویان دختر و پسر دو گروه كنترل و آزمایش
منعع تغییراا

متغیرها

آمودش

پذیرش کمک طلعی

خودتعیینگری

اجتنا

کمک طلعی

متمو

تأثیر

آدمون
1
1

F

P

756/45

1

756/45

33/618

>0/001

0/307

720

1

720

47/612

>0/001

0/385

متذوراا

Df

میانگین

میشان

توان

متذوراا

فرضژژیة  3و  :5آمژژودش خژژودتعیینگژژری بژژر پژژذیرش

دو گروه آدمژایش و کنتژرل تفژاوا معنژیداری وجژود دارد

کمکطلعی در دانشتویان تأثیر معنژادار

د)p<0/001؛ بژژهععژژارادیگژژر آمژژودش خژژودتعیینگژژری بژژر

کمک طلعی و اجتنا

اجتنا

دارد.
در خصوص اثر آمودش بر پذیرش کمکطلعی چنژانکژه
ج ول د )7نشان میده  ،بین میژانگین نمژره متغیژر پژذیرش
کمک طلعی ،اجتنا

کمکطلعی بع اد م اخله در دانشتویان

کمک طلعژی و پژذیرش کمژکطلعژی دانشژتویان در

مرحله بع اد م اخله تأثیر معنژیداری دارد .همچنژین میژشان
تأثیر برای متغیر پذیرش کمکطلعی  0/307اس .

 / 131دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

جدول  .8نتایج تحلیل كوواریانس بر روي میانگین نمرات بعد از مداخله تأثیر جنسیت بر رفتار كمکطلبی در
دانشجویان دختر و پسر دو گروه كنترل و آزمایش
منعع تغییراا

جنسی

متمو

متغیرها

میانگین
df

متذوراا

پذیرش کمک طلعی

39/2

1

39/2

1/742

0/191

0/022

0/256

کمک طلعی

0/05

1

0/05

0/003

0/954

0/001

0/05

بر پذیرش کمکطلعژی و اجتنژا

کمکطلعی در دانشتویان تأثیر معنادار دارد.
در خصوص اثر جنسی

جنسی

بر پذیرش کمک طلعی  0/022درص در جژ ول د)8

گشارشا ه اس .

بر پذیرش کمک طلعی ،اجتنا

کمکطلعی من رجاا ج ول د )8حاکی اد ایژن اسژ
حی

F

تأثیر

اجتنا

متذوراا

P

آدمون

فرضیة  4و  :6جنسی

جنسی

میشان

توان

کژه اد

مرحلة پیگیری

تفاوا معنیداری دی ه نمیاود .میژشان تژأثیر

جدول  .9نتایج تحلیل كوواریانس چند متغیري تأثیر آموزش خودتعیینگري بر متغیرهاي وابسته در دانشجویان دختر و
پسر در مرحله پیگیري
درجة آدادی

درجة

سطح

میشان

توان

فرضیه

آدادی خطا

معنیداری

تأثیر

آدمون

70

0/001

0/792

1

0/001

0/332

0/994

0/079

0/161

0/719

منعع تغییراا

آدمون

اردش

مق ار F

آمودش خودتعیینگری

المع ای ویلکش

0/208

38/111

7

جنسی

المع ای ویلکش

0/668

4/966

7

70

آمودش*جنسی

المع ای ویلکش

0/839

1/922

7

70

در خصوص تأثیر آمودش خژودتعیینگژری بژر پژذیرش
کمک طلعی ،اجتنا

پیگیری معنیدار اس

د )p<0/001و این متغیر نقش مژؤثری

کمکطلعی در مرحلژه پیگیژری چنانکژه

در م ل در مرحله پیگیری ایفژا مژیکنژ  .همچنژین مالحظژه

دادههای ج ول د )9نشان میده تفاوا بین میانگینهای دو

میاود که  0/33درص تفاواهای فردی در متغیرها ،مربوط

گژژروه در مرحلژژه پیگیژژری بژژا توجژژه بژژه متغیرهژژای وابسژژته

اس  .در خصوص اثر تعاملی آمژودش

درمتمژژو معنژژیدار اسژ
جنسی

د .)p<0/001در خصژژوص تژژأثیر

بر خود پذیرش کمک طلعی ،اجتنا

در مرحله پیگیری بر اسژا

کمژک طلعژی،

دادههژای جژ ول د )9مشژخد

میاود که تأثیر متغیر مسژتقو جنسژی

در مژ ل در مرحلژه

به تفاوا در جنسی
و جنسی

بر پذیرش کمک طلعی ،اجتنا

کمژک طلعژی ،در

مرحله پیگیری چنانکه ،سطح معنیداری اثژر متقابژو گژروه و
جنسی

 0/079اس

که اد  0/05بیشتر بوده و نشان میدهژ

که اثر متقابو گروه و جنسی

تأثیر معنیداری در م ل ن ارد.
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جدول  .11نتایج تحلیل كوواریانس بر روي میانگین نمرات در مرحله پیگیري متغیرهاي وابسته در دانشجویان دختر و
پسر دو گروه كنترل و آزمایش
متمو

منعع تغییراا
آمودش
خودتعیینگری
جنسی

میانگین
df

P

F

متغیرها

متذوراا

پذیرش کمکطلعی

324/013

1

کمکطلعی

510/050

1

510/050

پذیرش کمکطلعی

32/513

1

32/513

4/690

1/8

1

1/8

0/176

0/676

پذیرش کمکطلعی

21/013

1

21/013

3/031

0/086

0/038

کمکطلعی

0/050

1

0/050

0/005

0/944

0/000

اجتنا

اجتنا

آمودش*جنسی

میشان

اجتنا

کمکطلعی

متذوراا

در خصوص تأثیر آمودش خودتعیین گژری جژ ول د)10

توان

تأثیر

آدمون

324/013

46/740

>0/001

0/381

1

49/934

>0/001

0/397

1

0/033

0/058

0/571

0/002

0/07
0/405
0/051

بحث و نتیجهگیری

نشان میده  ،بین میانگین نمره متغیر پذیرش کمژک طلعژی،

نتای تلقیق حاضر نشان داد که بین نمراا رفتار کمکطلعی

کمک طلعی ،در مرحله پیگیری در دو گروه آدمژایش

دانشژژتویان گژژروه آمژژودش و گژژواه در پژژسآدمژژون تفژژاوا

و کنترل تفاوا معنیداری وجود دارد دیرا سطح معنژیداری

معناداری دااته اس  ،بنابراین مژیتژوان بیژان کژرد جلسژاا

برای همه آنها اد  0/05کمتر اس ؛ بهععژارادیگژر آمژودش

و معنژاداری بژر رفتژار

اجتنا

آمودای خودتعیینگری تژأثیر مثعژ

کمژکطلعژی و پژذیرش

کمک طلعی دااته اس  .این یافته با نتای تلقیق های گلستانه

کمکطلعی دانشتویان گروه آدمایش در مرحله پیگیری تژأثیر

و عسکری د )1393بارثلوم و همکاران د )2006و مارچانژ و

معنیداری دارد.

اسکینر د )2007تقریعاا همسو اس .

خودتعیینگری بژر کژاهش اجتنژا

همچنین میشان تأثیر آمودش خودتعیینگری برای پذیرش

باورهای انگیشای دباورهای خودکارآمژ ی ،باورهژای کنتژرل

کمکطلعی  0/381اس .
به منظور بررسی تأثیر جنسژی
د )10می توان نتیته گرف

عاب ژ ینی و همکژژاران د )1393بژژه بررسژژی روابژژط بژژین

طعژق منژ رجاا جژ ول

که اد حی

جنسی

بین پژذیرش

یژژادگیری و اضژژطرا

امتلژژان) و راهعردهژژای اژژناختی و

فرااناختی با پیشرف

تلصیلی در دانش آمودان دختژر سژوم

کمکطلعی در دانشتویان دختژر و پسژر تفژاوا معنژیداری

دبیرستان راته علوم انسانی پرداختنژ  ،نتژای ایژن پژهوهش

وجود دارد د .)p>0/05همچنین میژشان تژأثیر بژرای پژذیرش

نشان داد که خودتنظیمی و کمژک طلعژی اد همسژاالن رابطژه
وجود دارد .دروااع می توان گف

کمکطلعی  0/058اس .
در خصوص تأثیر تعامو آمودش و جنسی

بر هر یک اد

متغیرهای وابسته در مرحله پیگیری همژانطژور کژه مالحظژه

اس .

راهعردهژژژای فرااژژژناختی مژژژورد اسژژژتفاده در یژژژادگیری
خودنظ بخش اس

که فراگیران با اسژتفاده اد آن مژی تواننژ

بر متغیرهای وابسژته

مواعی ها را به نلوی ترتین دهن که به یادگیری و عملکرد

دیرا سژطح معنژیداری آنهژا اد  0/05بیشژتر

کژه

میاود تأثیر اثر متقابو گروه و جنسی
معنیدار نیس

که کمژک طلعژی ،یکژی اد

تلصیلی بهتری نالو اون  ،بنابراین میتوان بهیقین گف

کمکطلعی تلصیلی یکی اد راهعردهژای مژؤثر و مناسژن در
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خودتنظیمی و خژودتعیین گژری اسژ
 .)1394درنتیته می توان گف

ددمژانی و همکژاران،

کژه هنگژامیکژه فراگیژران بژا

با عنوان ت،وری ملتژوای هژ ی مربژوط اسژ

کژه یکژی اد

ت،وری های تشکیو دهن ه خودتعیین گری اس

و به تمایش بین

مواعی ژ هژژایی مواجهژژه مژژیاژژون کژژه در آن مواعی ژ هژژا

اه ای ااتی و بیرونژی و تژأثیر آنهژا بژر انگیژشه و سژالمتی

نمی توانن خواسته های خود را برآورده کننژ و بژرای انتژام

می پردادد .ا مپور و سژرم د )1382نیژش بهتژرین متغیرهژای

تکابیف و یژادگیری خژود بژه کمژک نیژاد دارنژ  ،در چنژین

پیش بینی کنن ه پذیرش کمک طلعی را اه ای تکلیف مژ ار و

مواعی هایی فراگیران بای اد نیاد به کمک خود ،آگاه بااژن

ادراک بیاا

و برای کمک گرفتن اد دیگژران تصژمی بگیرنژ کژه اد چژه

اد کمکطلعی را اه ای بیرونی برامردهان  .پس با توجژه بژه

راهکارهایی استفاده کنن  .بهنوعی کمک طلعی ،ابژشاری بژرای

مینی ت،وری ملتوای ه ی نیش تأثیر آمودش خژودتعیینگژری

که کمک گرفتن را روای برای بهعود درک و

بر کمکطلعی اابو تعیین اس  .تعیین چهارم با توجه به مینژی

فه خویش و افشایش توانمن یهایشژان ،تلقژی مژیکننژ تژا

ت،وری اردیابی اناختی در ت،وری کالن خودتعیینگری اابژو

ب ینوسیله مسالو و مشکالا درسی خژویش را بژهصژورا

توضیح اس

که به نو برخورد دانشآمود با تکلیف بهعنوان

مستقو حو کنن  .کمک طلعی اجرایژی ،بژر پیژ ا کژردن و بژه

یک عامو فردی مؤثر در درونی سادی پرداخته اس  .در این

فراگیرانی اس

آوردن پاسخ صلیح سؤاالا اس

دس

دپترسون.)2001 ،

راستا یافته هژای پاکژ امن و حتژادی د )1380نشژان داد کژه

تعیین این یافته تلقیقی به کمک مژ ل مارچنژ و اسژکینر
د )2007امکان پذیر اس  .م ل مذکور نشان مژی دهژ  .بافژ

دانژژش آمژژودان در اژژرایط تکلیژژف درگیژژر بیشژژتر ااژ ام بژژه
کمکطلعی نموده و ه ی اد آن را بهعود یژادگیری و رسژی ن

اجتماعی در یک مسیر بیرمستقی اد طریق ارضژای نیادهژای
بنیادین رواناناختی ،باعژ

اجتماعی و بهترین متغیر پیشبینی کنن ه اجتنا

به مواعی

بیان مژی کننژ در مقابژو در اژرایط خژوددرگیر،

افژشایش کمژکطلعژی تلصژیلی

دانش آمودان کمتر به جستتوی کمژک پرداختژه و هژ ی اد

مژژیگژژردد .دروااژژع نیادهژژای بنیژژادین رواناژژناختی متغیژژر

اا ام به کمکطلعی را داواری تکلیف بیان می دارن  .پس بژا

اجتماعی حمژایتگر

توجه به این مورد تأثیر آمودش خودتعیینگری بر کمکطلعی

واسطه ای یا میانتی هستن  .چنانچه باف

نعاا و نیادهای بنیادین ارضا نگژردد ،منتژر بژه اجتنژا

اد

اابوانتظار اس .
مطابق با نظر کارابینیک د )2011که رفتار کمژک طلعژی را

کمکطلعی می گردد .با توجژه بژه اینکژه یکژی اد ابعژاد مهژ
خودتعیینگری ،نیادهای بنیادین رواناناختی هستن  ،با توجه

به عنوان یک استراتهی یژادگیری خژودتنظیمی معرفژی کژرده

بژژه مژژ ل مژژارچانژژ و اسژژکینر د )2007تژژأثیر آمژژودش

اس

کژه د)2013

خودتعیینگری بر کمک طلعی دپذیرش و اجتنا ) توجیهپذیر

نشژژان داد خودکارآمژژ ی ،انگیژژشش درونژژی و اسژژتفاده اد

اس .

استراتهی کمکطلعی موجن انتام بهتر تکژابیف و یژادگیری

بر اسا

و همچنین نتای تلقیق بمعنژوتی و وایژ

نظر مارچان و اسکینر د )2007کودکان بژاانگیشه

خودآمود افراد میاود ،با توجه به اینکه مهارا خژودتنظیمی

باال بیشتر احتمال دارد به دنعال کمک باان و کودکانی که بژه

و خودکارآم ی بهعنوان مؤبفه خودتعیینگری به کمک بسژته

دنعال کمک هستن بهاحتمالدیاد بهطور فشاین های در وظایف

آموداژژی ،آمژژودش داده مژژیاژژون  ،بنژژابراین تژژأثیر آمژژودش

یادگیری چابشانگیش درگیر مژیاژون  .بژا توجژه بژه ارتعژاط

خودتعیینگری بر رفتار کمکطلعژی تلصژیلی اابژو توضژیح

انگیشه و کمکطلعژی تلصژیلی و بژا در نظژر گژرفتن انگیژشه

اس .

بهعنوان بخش مهمی در نظریه خودتعیینگری ،تأثیر آمژودش

معنادار نعودن تفاوا کمک طلعی بین دانشتویان دختژر و

خودتعیین گری بر کمک طلعی تلصیلی دور اد انتظار نیسژ .

پسر یا بهععارادیگر معنادار نعودن تژأثیر جنسژی

بژر متغیژر

تعیین سوم به رویکرد ریان و دسی د )2000bدردمینة اهژ ای

کمکطلعی در تلقیق حاضر با نتژای تلقیژقهژای اژنکی و
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همکاران د ،)2015کسلش و آستین مایر د )2013معنی بر تمایو
بیشتر دختران به رفتار کمک طلعی نسع

بژه پسژران ،همسژو

نیس  .در تعیین نتای چن نکتژه اابژواکژر اسژ
معنادار نعودن تأثیر جنسی

اول اینکژه

بر متغیر کمکطلعی تلصژیلی بژا

یافتن به پاسخ صلیح بژوده

اد کمک گرفتن اد دیگران ،دس

و رسی ن سریع به نتای دبخواه یعنی گرفتن نمره اس

حتژی

اگر مفهوم و معنای مطابن درسی را درک نکنن این یافته بژا
نتای پهوهش دمانی ،عظیمی و سلیمانی ،در یک راستا اسژ

توجه به نتای تلقیقاا اخیر دور اد انتظار نیس  .تلقیقژاا

ددمانی ،عشیشی و سلیمانی)1391 ،؛ دیژرا نظژامهژای ارداژی

نشان میده که در سژالهژای اخیژر تفژاواهژای جنسژیتی

کژه بژه

را می توان تغییراا اجتماعی،

کاهش پی اکرده اس ؛ که عل

دنان و مردان متفاوا اس  .برای مژردان مهژ اسژ

نتای آنی دس یافته اس  ،درصژورتیکژه بژرای دنژان حژس

مراحو اجتماعی ا ن ،تغییژر در بافتژهای فرهنگژی و ایتژاد

اهرا و کامیابی که اد نتیته تالش خود به دس

فرص های مساوی برای هر دو جنس دانس .

دارای اردش بیشتری اس  ،ادایژنرو کمژکطلعژی ابژشاری را

همچنین نتای تللیو کوواریانس حاکی اد تأثیر جنسی
پذیرش کمکطلعی در مرحلژه پیگیژری اسژ

بر

میآورنژ

ترجیح میدهن دارگان.)2000 ،
درنهای

و نشژاندهنژ ة

اینکژه مژی تژوان بژه تفژاوا نگژرش و دیژ گاه
به کمکطلعی تلصژیلی ااژاره نمژود

تفاوا میانگین پذیرش کمکطلعی بین دختران و پسران اس .

دختران و پسران نسع

اد مقایسه میانگین نمراا دختران و پسران روان میاژود کژه

کژژه دختژژران بژژیش اد پسژژران کمژژکطلعژژی را نشژژانه ضژژعف

این برتری به نفع پسران اس  .یافته اخیر با اسژتناد بژه تلقیژق

می دانن  ،درنتیته نسع

اسژتفاده اد

ا م پور و سرم د )1391تعیین مژیاژود .اژ م پژور و سژرم

کمکطلعی میرون .

به پسران کمتر به سژم

د )1382نقش باورهای انگیشای در رفتار کمکطلعی و دانژژش

اکر این نکته الدم به اژمار مژیرود کژه در پژسآدمژون

آمژودان را بررسژی کژرده و دریافتنژ کژه بهتژژرین متغیرهژای

هرچن میانگین نمراا پذیرش رفتار کمژک طلعژی تلصژیلی

پیشبینی کنن ه پژذیرش کمژکطلعژی ععژاراانژ اد :اهژژ ای

به پسران باالتر بوده درعینحال این تفاوا در

تکلیژفمژ ار و ادراک بیاا
دختران نسع

دختران نسع

اجتماعی .با توجه به تمایو بیشتر

ح معنادار نعوده اس ؛ اما علیربژ تژ اوم اثژر آمژودش در

به پسران در استفاده اد عملکژرد گرایشژی و بژه

نمودهانژ .

مرحله پیگیری دختران نسع

به پسران بیشتر اف

نمژژایش گذااژژتن عملکژژرد انتظژژار مژژیرود رفتژژار پژژذیرش

به نظر می رس در دوره آمودش بیشتر نگرش دختران تلژ

به پسران نشژان دهنژ  .همچنژین بژا

تأثیر ارارگرفته و جو و فضای آمودش بیشتر بر نگرش مثع

به پسران کمتر

به رفتار کمکطلعی در دختران تأثیرگذار بوده اس .

کمکطلعی کمتری نسع

توجه به ارایط اجتماعی جامعه ،دختران نسع
اد احسژژا

بیااژژ

اجتمژژاعی برخوردارنژژ  ،درنتیتژژه رفتژژار

کمکطلعی کمتری نسع

به پسران نشان میدهن .

همچنین دردمینة تأثیر جنسی

نسع

این مطابعه دارای مل ودی هایی اس  ،ادجمله ایژن کژه
این پهوهش تنها بر روی دانشتویان دانشگاه فرهنگیان اژهر

بر کمکطلعی نتژای ایژن

بیرجن انتاما ه اس  ،پس نمی تژوان در خصژوص تعمژی

پهوهش با پهوهش دمانی ،عاب ینی و کیژانی د )1394همسژو

نتای به سایر دانشتویان اظهارنظر کرد .هژ چنژین نمونژه اد

وبی ادنظر نو منعع مورداستفاده برای کمکطلعژی بژین

دانشتویان راتههای علوم انسانی دانشگاه انتخژا اژ ه کژه

اس

دنان و مردان تفاوتی مشژاه ه نمژی اژود .بژر اسژا

نتژای

این امر در کاربرد نتای برای دانشتویان سایر راژتههژا بایژ

بهدس آم ه در پهوهش دمانی و همکاران د )1394مژیتژوان

بلاظ اود؛ بنابراین پیشژنهاد مژیاژود کژه مطابعژه در سژایر

چنین استنعاط نمود که دانشتویان پسژران احتمژاالا بژه دبیژو

اهرها تکرار اود تا اواه ی اد روابط به دس آمژ ه فژراه

مشغله دیاد و درگیر بودن با مسالو بیردرسی همچون مسالو

اود و تأثیر آمودش بسته آمودای به ایوه های بیر کارگاهی

اغلی بیشتر به دنعال کمکطلعی اجرایی بودن ؛ یعنی ه فشان

بهعنوانمثال ابکترونیکی نیش میتوان موردپهوهش ارار گیرد.
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