 نقش واسطهای کمکطلبی تحصیلی:دانش فراشناختی و بهزیستی مدرسه
Meta Cognitive Knowledge and School Well-Being:
The Mediating Role of Academic Help Seeking
Mohammad Ghanbari Talab
PhD Candidate in Shiraz

Razie Sheikholeslami, PhD
Shiraz University

*شیخاالسالمی

محمد قنبریطلب

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی

University

Mahboobeh Fouladchang, PhD Massoud Hosseinchari, PhD
Shiraz University
Shiraz University

راضیه

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

مسعود حسینچاری

محبوبه فوالدچنگ

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

چکیده
 نفر456  بدین منظور.هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطهای کمکطلبی تحصیلی در رابطه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه در قالب یک مدل علی بود
 برای گردآوری دادهها از سیاهه آگاهیهای فراشناختی.از دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان لردگان به شیوۀ خوشهای تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند
 مدل پیشنهادی.) استفاده شد1999 ،) و مقیاس بهزیستی مدرسه (کاپالن و ماهر1997 ، پرسشنامه رفتار کمکطلبی (رایان و پینتریچ،)1994 ،(شرا و دنیسون
 انواع دانش فراشناخت اثر، همچنین. یافتهها نشاندهنده اثر مستقیم دانش روندی و دانش بیانی بر بهزیستی مدرسه بود.پژوهش با روش تحلیل مسیر آزمون شد
 نتایج بوتاستراپ حاکی از نقش. انواع کمکطلبی تحصیلی نیز بهزیستی مدرسه را تحت تأثیر قرار دادند.مستقیم بر پذیرش کمکطلبی تحصیلی نشان دادند
واسطهای پذیرش کمکطلبی تحصیلی در رابطه بین انواع دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه و نقش واسطهای اجتناب از کمکطلبی تحصیلی در رابطه بین
 نتایج این پژوهش شواهدی را مبنی بر نقش واسطهای کمکطلبی تحصیلی در رابطه بین دانش فراشناخت و، در کل.دانش روندی و بهزیستی مدرسه بود
.بهزیستی مدرسه فراهم آورد
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 کمکطلبی تحصیلی، دانش فراشناخت، بهزیستی مدرسه:واژههای کلیدی
Abstract

T

he aim of this study was to investigate the mediating role of academic help-seeking in the relationship between
metacognitive knowledge and school well-being in the format of a causal model. For this purpose, 456 students were

selected from high schools of Lordegan, by using multistage cluster sampling method. For collecting data Metacognitive Awareness
Inventory (Shraw & Dennison, 1994), Help-Seeking Behaviors Questionnaire (Ryan & Pintrich, 1997), and School-Related WellBeing Scales (Kaplan & Maehr, 1999) were used. Research hypothetical model was tested by path analysis. The results showed direct
effects of procedural knowledge and declaration knowledge on school well-being. Furthermore, types of metacognitive knowledge
showed direct effects on academic help seeking acceptance Also types of metacognitive knowledge have effects on school wellbeing. The Bootstrap results showed the mediating role of academic help seeking acceptance in the relationship between types of
metacognitive knowledge and school well-being and the mediating role of academic avoidance from help seeking in the relationship
between procedural knowledge and school well-being. In general, results of the present study provided evidence for mediating role
of academic help-seeking in the relationship between types of metacognitive knowledge and school well-being.
Keywords: academic help seeking, metacognitive knowledge, school well-being
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رضایت ،هیجانهای مثبت ،کیفیت زندگی و بهزیستی

درک و ارتقای تجربیات زندگی بهینه 1جوانان در حوزههای

دانشآموزان پی نبردهاند .در حالی که مدرسه مجموعهای ایدهآل

خاص دارای اهمیت فراوان است (برادشو ،کوینگ ،ریز و

برای ارتقای روابط بینفردی مثبت ،کارکرد بهینه و تأمین

گوسوامی .)2011 ،مدرسه یکی از حوزههای مهمی است که رشد

سالمت و بهزیستی دانشآموزان است (دانلیسن ،سامدل ،هتلند

مادامالعمر ،تجربیات زندگی بهینه و بهزیستی عمومی را تسهیل

و وولد.)2009 ،

میکند (النگ و هوبنر .)2014 ،از اینرو ارتقای بهزیستی

همانگونه که مشاهده میشود ،آنچه در کانون توجه

دانشآموزان در مدارس ،به عنوان کلید چالشهای مدرسه ،همواره

بهزیستی مدرسه قرار میگیرد ،عالیق و تمایالت دانشآموز

در ادبیات مربوط به این حوزه مطرح شده است (کونو ،ریمپال و

نسبت به مدرسه و فعالیتهای تحصیلی ،باور وی به تواناییهایش

لینتونن .)2002 ،بهزیستی مدرسه یک مفهوم چندبعدی و شامل

و انطباق و سازگاری با محیط مدرسه است .حال سوالی که در

ویژگیهای متعددی مانند کیفیت زندگی ،رضایت درونی و تجربه

اینجا مطرح میشود آن است که چه عواملی زمینه بروز این

شخصی غنی شده است که دانشآموزان را برای مشغولیت

پیامدها را فراهم میآورد؟ نظریه کنترلـارزش( 3پکران)2006 ،

تحصیلی 2و یادگیری در زمینههای تحصیلی برمیانگیزد و

ساختاری برای درک این پیامدهای تحصیلی در بافت آموزشی

پیامدهای مثبت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت (سویتر،

فراهم میکند .بر اساس این نظریه ،پیامدهای تحصیلی ،ناشی از

 .)2011عالوه بر پیشرفت تحصیلی ،بهزیستی ،توانایی مقابله و

اثرگذاری و روابط پیچیده میان ارزیابی شناختی ،4رفتار

شخصی5

انعطافپذیری مؤثرتر در مواجهه با سختیها ،سالمت جسمانی و

و هیجانهای تحصیلی است .در میان رفتارهای شخصی،

روانی و روابط بینفردی رضایتبخش را به دنبال دارد (اورکیبی،

راهبردهای خودنظمجویی به عنوان یکی از پیشآیندهای نزدیک

رونن و آسولین .)2013 ،کاپالن و ماهر ( )1999نیز بهزیستی

مؤثر بر پیامدهای تحصیلی در نظر گرفته شده است (پکران،

مدرسه را با مدنظر قرار دادن سه شاخص عالقهمندی به مدرسه،

2006؛ آنتونی ،آرتینو ،هالمبو ،استیون و دیرینگ.)2012 ،

خودکارآمدی ادراکشده و عدم رفتارهای اخاللگرانه در مدرسه

خودنظمجویی و راهبردهای آن به واسطه نقشی که در

مطرح کردهاند .از اینرو طی دهههای گذشته هدف از برنامهها و

موقعیتهای تحصیلی دارند ،دارای اهمیت فزایندهای هستند.

مداخالت در مدارس به طور فزایندهای ارتقای بهزیستی

خودنظمجویی فرایندی خودهدایتی 6است که در تبدیل

دانشآموزان است (سازمان جهانی بهداشت.)2013 ،

تواناییهای شناختی به مهارتهای تحصیلی دانشآموزان نقش

بهرغم اهمیت بهزیستی ،مروری بر مطالعات پیشین نشان

دارد (میلون ،)2010 ،به طوری که این فرایند ،فنون ذهنی،7

میدهد که پژوهشهای انجامشده بر روی مشکالت

طرحها ،روشها و رفتارهایی را به دنبال دارد که فرایند یادگیری

روانشناختی دانشآموزان نظیر افسردگی ،تنیدگی و اضطراب

و پیامدهای مثبت تحصیلی را برای فراگیران تسهیل میکند

شش برابر پژوهشهایی است که در خصوص رضایت ،شادی و

(نیکول ،تامپسون و برسلین .)2014 ،در واقع ،یادگیرندههای

بهزیستی انجام شده است (وازکویز ،هرواس ،راهونا و گومز،

خودنظمجو بهوسیله ویژگیهایی از قبیل ابتکار شخصی ،تسلط بر

 .)2009اینگونه شواهد نشانگر مغفول باقی ماندن روانشناسی

یادگیری ،هدفگزینی و خوداسنادی مطلوب ،شناخته میشوند

مثبت در مطالعات حوزه تعلیم و تربیت است ،در واقع به نظر

(زیمرمن.)2015 ،

میرسد متخصصان تعلیم و تربیت آنگونه که انتظار میرود به

براساس نظر پینتریچ ( )2004خودنظمجویی شامل چهار

اهمیت مدرسه در پرورش شاخصهای مثبتی همچون احساس

مرحله پیشاندیشی ،8نظارت ،9مهار 10و انعکاس 11است و هر
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مرحله ،شامل چهار حوزه شناختی ،انگیزشی ،رفتاری و محیطی

حل مسئله (جاروال )2011 ،برخوردار هستند .بر اساس نظریه

است .یکی از ابعاد خودنظم جویی در حوزه تحصیلی کمکطلبی1

خودتعیینی( 4رایان و دسی )2000 ،نیز ارضای نیاز به ارتباط،

است .در واقع دانشآموزان در موقعیتهای آموزشگاهی اغلب

که مبتنی بر دریافت حمایت از جانب دیگران است،

با مشکالتی مواجه میشوند که برای رفع آنها نیاز به کمک

تسهیلکننده سازگاری روانشناختی و بهزیستی است .زیرا

دارند (کایفر و شیم .)2016 ،نیومن ( )2008کمکطلبی

تعامل با دوستان از طریق کمک طلبی ،نیاز به برقراری ارتباط

تحصیلی را جستوجوی کمک از دیگری هنگام روبهرو شدن

را برآورده میسازد و این امر ،احساس رضایت همراه با یادگیری

با ابهام و دشواری در امر تحصیل بیان میکند .باتلر ()2006

آموزشگاهی را افزایش میدهد .دیک و هولتزمن ()2013

نیز آن را نوعی تالش فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود

معتقدند بهبود کیفیت روابط و در دسترس بودن منبع دریافت

در راستای دستیابی به موفقیت تحصیلی میداند .کمکطلبی

کمک ،موجب بهتر شدن احساس بهزیستی در افراد میشود.

تحصیلی دربرگیرنده رفتارهایی از قبیل پرسش از معلمان،

افراد برخوردار از حمایتهای اجتماعی احساس بهزیستی بیشتر

والدین ،همکالسیها ،تقاضای توضیح بیشتر درباره مسئله،

(مرادی ،شیخاالسالمی ،احمدزاده و چراغی )1393 ،و افسردگی

گرفتن سرنخها و راهحلهای مسئله و جستوجوی سایر

کمتر را تجربه میکنند (مرادی و چراغی .)1394 ،دانشآموزان

کمکهای تحصیلی است و به عنوان راهبردی برای جلوگیری

با برقراری روابط مناسب با دیگران در قالب کمکطلبی

از شکست تحصیلی عمل میکند (رایان و پینتریج .)1997 ،در

تحصیلی ،امکان ارتقای بهزیستی را فراهم میکنند (پاتریک،

موقعیتهای آموزشی وقتی دانشآموزان با مشکالت آموزشی

کنی ،کانیولو و لونزباری .)2007 ،چن و چانگ ( )2010نشان

مواجه میشوند ،معلمان و همکالسیها به عنوان حامیان

دادند که حمایتهای محیطی که به استقالل دانشآموزان

اجتماعی و آموزشی از نقش مهمی برخوردار میشوند (چنگ،

آسیب نزند ،خودنظمجویی انگیزشی را تسهیل میکند و ارتقای

لینگ و تسی.)2013 ،

انگیزه تحصیلی ،رضایت و خشنودی از محیط یادگیری را

در خصوص کمکطلبی تحصیلی دو دیدگاه وجود دارد ،در

موجب میشود.

به دنبال این نوع بینش نسبت به کمکطلبی ،افراد از

خودنظمجویی ،پیامدهای تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد،

کمکطلبی اجتناب میکنند و به انجام کارهای مستقل مبادرت

اما خود نیز متأثر از عواملی است .بر اساس مدل ارزشـکنترل

میورزند ،زیرا دلهره آن را دارند که دوستان و همکالسیها آنها

پکران ( )2006ارزیابی شناختی ،به عنوان یکی از پیشآیندهای

را بیکفایت و ناالیق بخوانند ،این دیدگاه تحت عنوان اجتناب

خودنظمجویی رفتاری محسوب میشود .در این میان

از کمک 2نامیده میشود (کارابنیک و نیومن .)2010 ،از سوی

فراشناخت 5یک نوع ارزیابی شناختی سطح باال شناخته میشود.

دیگر ممکن است کمک طلبی به عنوان نوعی رفتار انطباقی و

فالول ( )1992فراشناخت را به عنوان نظارت فعال ،پیگیری،

راهبردی برای تحصیل و یادگیری قلمداد شود .جستوجوی

تنظیم و سازمان دادن به فرآیندهای مرتبط با اهداف شناختی

کمکطلبی نوعی توانایی شناختی است که فرد میداند چه

تعریف کرده است .به اعتقاد وینمن ،ونهوت و آفلربچ ()2006

زمانی و چگونه در مواقع ضرور از دیگران کمک دریافت کند.

این تعریف در طی زمان تغییر یافته و دامنه آن گستردهتر شده

این دیدگاه پذیرش کمک 3نامیده میشود (کارابنیک و نیومن،

است .پاپالئونتیو ( )2008فراشناخت را شامل همه فرایندهای

 .)2010دانشآموزان دارای تمایل به کمکطلبی از منابع

شناختی ،نظیر تفکر درباره خود ،تفکر درباره تفکر و پاسخ به

انگیزشی (کارابنیک و نیومن2006 ،؛ نیومن )2008 ،و توانایی

تفکرات خود به وسیله نظارت و تنظیم تعریف میکند .دانش
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3. help
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فراشناخت ،دانش درباره راهبردهای استفاده و کنترل فرایند

اینرو ،می توان انتظار داشت که دانش فراشناخت ،نقش

یادگیری است (آلنسو و واویدس ،)2007 ،که به سه نوع دانش

تعیینکننده ای در بهزیستی مدرسه نیز داشته باشد.

بیانی ،1دانش روندی 2و دانش شرطی 3تقسیم میشود .دانش

با توجه به اینکه بر اساس نظریه ارزشـکنترل پکران

بیانی را شامل دانش در مورد خود به عنوان یک یادگیرنده و

( )2006ارزیابیهای شناختی از طریق رفتارهای شخصی نظیر

دانش در مورد عوامل مؤثر بر یادگیری میدانند .دانش بیانی

راهبردهای خودنظمجویی بر پیامدهای تحصیلی اثر میگذارند و

اخیراً گسترش یافته و شامل دانش افراد و درک حاالت عاطفی

همچنین با توجه به شواهد پژوهشها مبنی بر ارتباط بین

خود ،مانند خودکارآمدی ،انگیزش و اینکه چگونه ویژگیهای

فراشناخت و خودنظمجویی رفتاری و ارتباط بین خودنظمجویی

شخصیتی بر عملکرد اثر میگذارند ،نیز میشود (هاریس،

رفتاری و پیامد تحصیلی ،این مسئله قابل طرح است که آیا

گراهام ،بریندل و سندمل .)2009 ،دانش روندی اشاره به دانش

دانش فراشناخت از طریق کمکطلبی تحصیلی ،بهزیستی

در مورد چگونگی انجام یک کار و تکمیل کردن آن تا تحقق

مدرسه را تحت تأثیر قرار میدهد؟

هدف دارد .در واقع دانش در مورد راهبردهای یادگیری را شامل

شایان ذکر است که به دلیل اهمیت ،پیچیدگی و چندبعدی

میشود (اسکراو ،کریپن و هارتی .)2006 ،دانش شرطی یعنی

بودن بهزیستی مدرسه ،نیاز به بررسی بیشتر این سازه وجود

اینکه فرد بداند که کجا و چگونه از راهبردهای یادگیری استفاده

دارد (سویتر ) 2011 ،و الزم است پژوهشگران و صاحبنظران،

کند (هاریس و دیگران .)2009 ،افراد به دانش شرطی نیاز دارند

رویکردها و فرایندهای تسهیلگر و افزاینده بهزیستی مدارس را

تا بتوانند نیازهای یک موقعیت یادگیری را مورد ارزیابی قرار

بر اساس سازههای مختلف روان شناسی و آموزشی مورد

دهند و مناسب ترین راهبردهای تکمیل یک تکلیف را انتخاب

بررسی قرار دهند (فان ،نگیو و الراشدی .)2016 ،بر این اساس،

کنند (اسکراو و دیگران.)2006 ،

بررسی پیشآ یندهای شناختی و رفتاری این سازه در قالب یک

نتایج برخی از پژوهش های پیشین حاکی از رابطه مثبت

مدل علی ،تصویر روشنتر و جامع تری از آن فراهم میکند .در

معنادار بین فراشناخت و کمک طلبی تحصیلی است (ممبینی،

این راستا ،مشخص کردن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دانش

مکتبی و بهروزی1394 ،؛ آنتونی و دیگران ،)2012 ،زیرا دانش

فراشناخت و کمک طلبی تحصیلی بر بهزیستی مدرسه ،به

فراشناخت به بهبود تبادل دانش بین همساالن منجر میشود

شناخت چگونگی اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر کمک کرده

(نوگبور ،رای و ساسنبرگ .) 2016 ،همچنین ،برخی پژوهشها

و از این طریق اجرای برنامههای مداخلهای برای افزایش

نشان دادهاند کمکطلبی در ارتقای یادگیری و سازگاری (رایان

بهزیستی دانشآموزان را تسهیل میکند .عالوه بر این ،بهرغم

و الد ،) 2012 ،سالمت ذهنی (گولد ،جانسون ،لیدان ،روربرگ

پژوهش های متعددی که در مورد فراشناخت صورت گرفته

و ویلکینز2015 ،؛ تانگ ،)2011 ،بهزیستی ذهنی (تیان ،زهو و

است ،به دلیل اهمیت سازه فراشناخت در استراتژیهای

هابنر 2015 ،؛ رونن ،هاماما ،روزنبوم و میشلیـیارلپ2014 ،؛

آموزش و یادگیری و جهت ارتقای ظرفیت تفکر فراشناختی در

بیلیکان )2013 ،و احساس رضایت و مشارکت تحصیلی نقش

دانش آموزان ،پژوهش در حیطه نظری و تجربی این سازه به

مهمی دارد (اوکادا .)2007 ،عدم بهکار گیری راهبردهای

عنوان یک ضرورت مطرح است (الیس ،دنتون و بوند.)2014 ،

خودنظم جویی نیز ،موجب عدم موفقیت و نارضایتی میشود

از سوی دیگر به نظر میرسد رفتار کمکطلبی تحصیلی به

(محمودیان ،صفری ،آقایی ،رضوانیفر و میرمحمدتبار.)1391 ،

عنوان یک راهبرد خودنظم جویی ،در نظام آموزشی ما مغفول

عالوه بر این ،نتایج پژوهش ها حاکی از پیش بینی و رابطه

واقع شده است .بنابراین با مطالعه آن می توان متولیان تعلیم و

مثبت مستقیم بهزیستی با مؤلفه های فراشناختی است

تربیت را به نقش این سازه در پیامدهای مثبت تحصیلی آگاه

(امیرکیایی و ریو2014 ،؛ کاظمی و کشاورزیان )1391 ،از

کرد .به ویژه آنکه در پژوهش حاضر امکان مقایسه اثرگذاری

3. conditional
knowledge
1. declaration
knowledge

2. procedural
knowledge
2. procedural
knowledge

1. conditional
declaration knowledge
3.
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و اثرپذیری دو نوع کمک طلبی یعنی پذیرش و اجتناب از

دخترانه و پنج مدرسه پسرانه) به طور تصادفی انتخاب شد و

کمک طلبی فراهم شده و از این طریق اطالعات غنیتری در

سپس از هر مدرسه دو کالس به طور تصادفی انتخاب و تمام

مورد سازه کمکطلبی به دست خواهد آمد .بر این اساس ،هدف

دانشآموزان آن کالس ها در پژوهش منظور شدند .میانگین و

پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای کمکطلبی تحصیلی

انحراف استاندارد سنی آزمودنی ها به ترتیب  16/21و 0/77

(اجتناب و پذیرش) در رابطه بین دانش فراشناخت (روندی،

سال به دست آمد.

شرطی و بیانی) و بهزیستی مدرسه است .مدل پژوهش در

سیاهه آگاهیهای فراشناختی( 1شراو و دنیسون.)1994 ،

شکل  1نشان داده شده است .در این پژوهش فرضیه

این سیاهه دارای  52مادّه برای سنجش دانش شناختی و تنظیم

کمکطلبی تحصیلی که نقش واسطه ای در رابطه بین دانش

شناختی است .در این پژوهش از زیرمقیاس دانش شناختی

فراشناخت و بهزیستی مدرسه دارد ،آزمون شد.

استفاده شد .زیرمقیاس دانش شناختی دارای  17ماده جهت
سنجش دانش بیانی ،دانش روشی و دانش شرطی است .پاسخها
بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا

دانش بیانی

کامالً موافقم ( )5درجهبندی میشوند .شراو و دنیسون ()1994

پذیرش کمکطلبی

در پژوهشی به بررسی روایی و اعتبار این سیاهه پرداختند .نتایج

تحصیلی
دانش روندی

تحلیل عاملی به روش اکتشافی مؤید وجود دوعامل دانش
بهزیستی مدرسه

اجتناب از کمکطلبی
دانش شرطی

تحصیلی

شناخت و تنظیم شناخت در سیاهه بود ،همچنین همسانی درونی
سیاهه آگاهی فراشناختی را بین  0/88تا  0/93گزارش کردند.
اعتبار نیز با روش آلفای کرونباخ برای هر دو زیرمقیاس دانش
شناخت و تنظیم شناخت برابر با  0/88گزارش شد .در پژوهش

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

طیموریفرد و فوالدچنگ ( )1391نیز برای تعیین روایی این
ابزار از روش تحلیل عاملی استفاده شد و شاخصهای آماری

روش

کرونباخ برای دانش بیانی ،روندی و شرطی به ترتیب ،0/67

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و در آن از روش

 0/55و  0/63به دست آمد .اویز ( )2016در پژوهشی آلفای

مدل یابی معادالت ساختاری بهره گرفته شد .جامعه آماری این

کرونباخ برای دانش فراشناختی را  0/93گزارش کرد و همسانی

پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه

درونی دانش بیانی ،روندی و شرطی را به ترتیب  0/87 ،0/90و

شهرستان لردگان در سال تحصیلی  1395-1396تشکیل

 0/85به دست آورد .در پژوهش حاضر ،برای بررسی روایی

دادند .بر اساس نظر کالین ( )2011تعداد مناسب افراد

سیاهه همبستگی هر مادّه با نمره کل محاسبه و ضرایب در

شرکت کننده به عنوان نمونه جهت آزمون مدل معادالت

دامنه  0/40تا  0/67به دست آمد .اعتبار سیاهه نیز با استفاده از

ساختاری 2/5 ،تا  5برابر تعداد مادّههای پرسشنامه است .بر این

ضریب آلفای کرونباخ برای دانش بیانی ،روندی و شرطی به

اساس  456نفر از دانشآموزان ( 242دختر و  214پسر) به

ترتیب  0/63 ،0/73و  0/56به دست آمد.

عنوان نمونه ،با استفاده از روش نمونهبرداری خوشهای

پرسشنامه رفتار کمکطلبی( 2ریان و پینتریچ.)1997 ،

چندمرحله ای انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا از بین

این پرسشنامه دارای  14مادّه است و اجتناب از کمکطلبی و

مدارس متوسطه دوم شهرستان لردگان  10مدرسه (پنج مدرسه

پذیرش کمکطلبی را ارزیابی میکند .مادّهها به صورت مقیاس

Questionnaire
Help-Seeking 2. Help-Seeking
Behaviors Behaviors
1. Metacognitive
Awareness Inventory

2.

1. Metacognitive Awareness Inventory
Questionnaire
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پنج درجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ()5

تا  0/62به دست آمد .اعتبار مقیاس نیز با استفاده از ضریب

درجهبندی شدهاند .در پژوهش ریان و پینتریچ ( )1997اعتبار

آلفای کرونباخ  0/80به دست آمد.

پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای اجتناب از کمکطلبی

به منظور تحلیل دادهها ،در ابتدا جهت ردیابی دادههای پرت

و پذیرش کمکطلبی به ترتیب  0/89و  0/68به دست آمد.

از فاصله مهاالنوبیس 2استفاده شد که تعداد  42مورد به عنوان

روایی پرسشنامه نیز با چرخش واریماکس تایید شد (ریان و

داده پرت حذف شدند و سپس دادههای مربوط به تعداد  414نفر

پینتریچ .)1997 ،طالعپسند و کشاورزی ( )2012نیز اعتبار

با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.

پذیرش کمکطلبی و اجتناب از کمکطلبی را به ترتیب 0/81
و  0/76گزارش کردند .نتایج تحلیل عامل نیز دو عامل را

یافتهها

استخراج کرد .در پژوهش کایفر و شیم ( )2016آلفای کرونباخ

شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1آمده

برای پذیرش و اجتناب از کمکطلبی به ترتیب  0/63و 0/72

است .همانگونه که مالحظه میشود ،همبستگی معنادار بین

به دست آمد و تحلیل عامل تاییدی نیز دو عامل را تایید کرد.

متغیرها امکان تحلیل مسیر را فراهم میسازد .از میان متغیرهای

در پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی پرسشنامه همبستگی

پژوهش به ترتیب دانش بیانی ،دانش روندی ،پذیرش

هر مادّه با نمره کل زیرمقیاس مربوط به آن محاسبه و دامنه

کمکطلبی تحصیلی ،دانش شرطی و اجتناب از کمکطلبی

ضرایب برای زیرمقیاس پذیرش کمکطلبی  0/42تا  0/71و

باالترین ضریب همبستگی را با بهزیستی مدرسه دارند.

برای زیرمقیاس اجتناب از کمکطلبی  0/37تا  0/70به دست
آمد .اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

جدول 1

پذیرش کمکطلبی و اجتناب از کمکطلبی به ترتیب  0/70و

میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
SD

1

 .1دانش بیانی

3/83 27/44

-

ابزار دارای  19مادّه و سه زیرمقیاس عالقهمندی به مدرسه،

 .2دانش روندی

0/71* 2/64 15/66

 .3دانش شرطی

0/61* 0/64* 3/32 23/20

خودکارآمدی ادراکشده تحصیلی و رفتار مخرب است .پاسخها

 .4پذیرش کمکطلبی 0/40* 0/41* 0/40* 4/22 28/65

متغیر

 0/69به دست آمد.
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M

بر اساس یک مقیاس پنج درجهای لیکرت از کامالً مخالفم ()1
تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی میشوند .روایی این مقیاس با

3

2

5

4

-

*

*

*

-

 .5اجتناب از کمکطلبی -0/61 -0/18 -0/20* -0/18 4/54 14/10
 .6بهزیستی مدرسه

9/31 76/09

*

*

0/53 0/54

*

0/46

*

*

-0/40 0/50
*P < 0/01

روش صوری و محتوایی تأیید و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ
برای عالقهمندی به مدرسه ،خودکارآمدی ادراکشده تحصیلی
و رفتار مخرب به ترتیب  0/84 ،0/81و  0/83گزارش شد

برای بررسی نقش واسطهای کمکطلبی در رابطه بین دانش

(کاپالن و ماهر .)1999 ،در پژوهش حاضر با توجه به آنکه از

فراشناخت و بهزیستی مدرسه ،روش تحلیل مسیر استفاده شد.

نمره کل مقیاس استفاده شده است ،به منظور بررسی روایی،

شاخصهای برازش مدل آزمونشده در جدول  2گزارش شده و

همبستگی هر مادّه با نمره کل محاسبه و ضرایب در دامنه 0/30

بیانگر برازش مطلوب مدل است.

جدول 2
شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش
شاخص

CMIN

df

CMIN/df

CFI

NFI

IFI

TLI

مقدار

1/80

3

5/42

0/99

0/99

0/99

0/99

2. Mahalanobis distance 1. School Well-Being Scale
2. Mahalanobis distance

PCLOSE RMSEA

0/042

0/507

1. School Well-Being Scale
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شکل  2مدل نهایی پژوهش را پس از اصالح و ویرایش

( )β=0/23 ،P<0/003و بهزیستی مدرسه (،P<0/002

نشان میدهد .همچنین اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل

 )β=0/23و اثر مستقیم منفی بر اجتناب از کمکطلبی تحصیلی

متغیرهای پژوهش در جدول  3گزارش شده است.

( )β=-0/21 ،P<0/002دارد .دانش شرطی فقط بر پذیرش
کمکطلبی تحصیلی اثر مستقیم مثبت نشان داده است

0/13
دانش بیانی

پذیرش

تحصیلی ( )β=0/19 ،P=0/002و اجتناب از کمکطلبی

کمکطلبی

0/23

دانش روندی

0/61

R2=0/43

جهت مخالف ،بر بهزیستی مدرسه دارند .عالوه بر این ،نتایج

بهزیستی مدرسه

بیانگر آن است که دانش بیانی و دانش شرطی به نحو
غیرمستقیم و از طریق پذیرش کمکطلبی تحصیلی بر بهزیستی

-0/21
اجتناب از

0/16

تحصیلی ( )β=-0/19 ،P=0/002هر دو اثر مستقیم ،اما در دو

0/19

0/27

0/23

0/72
0/64

R2=0/20

( .)β=0/16 ،P<0/002با توجه به یافتهها ،پذیرش کمکطلبی

در مدرسه اثر دارند .دانش روندی نیز هم از طریق پذیرش

-0/19

کمکطلبی تحصیلی و هم از طریق اجتناب از کمکطلبی

کمکطلبی

دانش شرطی

تحصیلی (البته در دو جهت مخالف) ،بهزیستی مدرسه را تحت

R2=0/04
شکل  .2مدل نهایی رابطه بین دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه با واسطهگری
کمکطلبی تحصیلی

تأثیر قرار داده است .در ادامه به منظور تعیین معناداری نقش
متغیرهای واسطهای از روش بوتاستراپ استفاده شد .همانگونه
که در جدول  4مشاهده میشود ،نقش واسطهای کمکطلبی در
ارتباط دانش روندی ،دانش بیانی و دانش شرطی با بهزیستی

جدول 3

مدرسه معنادار است .الزم به ذکر است که در مدل پژوهش

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرهای موجود در مدل پژوهش
مسیرها

به پذیرش

به اجتناب از
کمکطلبی از

به بهزیستی
مدرسه از

*0/13

-

دانش روندی

*

0/23

-

*

دانش شرطی

*0/16

-

*0/16

دانش روندی

*-0/21

-

*0/04 -0/21

دانش بیانی

دانش بیانی

*
*

0/27

0/02

*0/13
0/20 0/23

*

0/29

دانش روندی

0/23

0/08

*

دانش شرطی

-

0/03

*

0/31
0/43 0/03

اجتناب از کمکطلبی *-0/19

-

*-0/19

*0/19

-

*0/19

پذیرش کمکطلبی

بهزیستی مدرسه را تبیین کردهاند.

*P < 0/01

جدول 4
برآورد اثرات غیرمستقیم در مدل پژوهش با استفاده از بوتاستراپ
از طریق کمکطلبی تحصیلی

دانش روندی بر بهزیستی مدرسه
دانش بیانی بر بهزیستی مدرسه
دانش شرطی بر بهزیستی مدرسه

مقدار حد پایین حد باال معناداری

0/08
0/02
0/03

0/054
0/008
0/013

0/112
0/046
0/053

0/002
0/008
0/001

بحث
در این پژوهش رابطه علّی بین دانش فراشناخت و بهزیستی

نتایج جدول  3حاکی از آن است که دانش بیانی اثر مستقیم

مدرسه با نقش واسطهگری کمکطلبی تحصیلی بررسی شد .بر

مثبت بر پذیرش کمکطلبی تحصیلی ( )β=0/13 ،P<0/01و

اساس یافتههای پژوهش ،دانش بیانی و روندی به طور مستقیم

بهزیستی مدرسه ( )β=0/27 ،P<0/003دارد .همچنین ،دانش

پیشبینیکننده مثبت بهزیستی مدرسه است .این یافته با نتایج

روندی اثر مستقیم مثبت بر پذیرش کمکطلبی تحصیلی

پژوهش امیرکیایی و ریو ( ،)2014هاریس و دیگران (،)2009
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کمکطلبی از

متغیرها

مستقیم غیرمستقیم اثر کل

R2

حاضر ،مجموع متغیرهای پیشبین 43 ،درصد از واریانس

55

Developmental Psychology: Iranian Psychologists – Vol. 16/ Issue 61/ Fall 2019

دانش فراشناختی و بهزیستی مدرسه :نقش واسطهای کمکطلبی تحصیلی

56

پکران ( )2006و کاظمی و کشاورزیان ( )1391که حاکی از

کنترلپذیری فعالیتها ،موقعیتها و ارزشگذاری ذهنی بر

رابطه بین فراشناخت و بهزیستی روانشناختی است ،همخوانی

فعالیتها اشاره دارد ،میتوان آن را یک آگاهی فراشناختی

دارد .در تفسیر این یافته میتوان گفت افرادی که در مورد خود

محسوب کرد.

به عنوان یک یادگیرنده از مهارتها و منابع الزم برای انجام

فراشناخت با سه دانش بیانی ،روندی و شرطی بر بازشناسی

یک تکلیف آگاهی دارند و از چگونگی انجام یک تکلیف مطلع

خود و ملزومات انجام تکالیف ،انتخاب و به کارگیری روش و

هستند ،در واقع از یک توانایی فراشناختی برخوردارند که

راهبرد مناسب اجرای یک تکلیف ،چرایی و زمان مناسب اجرای

میتوانند بین کنش درونی و فعالیت بیرونی سازگاری ایجاد کنند

یک راهبرد یا مهارت اشاره دارد .برخورداری از این آگاهیها

و این امر منجر به بهداشت روانی و بهزیستی میشود (کاظمی

پیشنیاز مهمی است برای اقدام به کمکطلبی .برای مثال،

و کشاورزیان .)1391 ،همچنین از آنجا که دانش روندی و بیانی

زمانی که دانشآموزی برای انجام تکلیف آموزشی خود دچار

یادگیری آموزشگاهی را تسهیل میکنند ،میتوانند موجب

مسئله یا ابهام میشود ،الزم است برای اقدام به کمکطلبی

تقویت رفتارهای مثبت آموزشی ،ایجاد عاطفه مثبت در

نسبت به نیاز به کمک ،هدف از درخواست کمک و محتوای

یادگیرندگان و بهبود ادراک خودکارآمدی تحصیلی شوند که این

درخواست خود آگاهی داشته باشد (نیومن .)2008 ،همچنین در

خود زمینه بهزیستی مدرسه را فراهم میآورد (کاپالن و ماهر،

چنین شرایطی ،دانشآموز باید نسبت به نیاز خود به حل مسئله

 .)1999عالوه بر این ،به نظر میرسد برخورداری از آگاهیهای

آگاهی پیدا کند ،منابع مختلف دریافت کمک و شیوههای مناسب

سطوح باال که منجر به خودشناسی و شناخت محیط پیرامون و

آن را شناسایی کند ،از بین آنها بهترین شیوه دریافت کمک را

منابع موجود در محیط میشود ،در دانشآموزان احساس تسلط

متناسب با نوع تکلیف و مسئله اتخاذ و در زمان مناسب تصمیم

و کفایتی را ایجاد میکند که موجب میشود محیط تحصیلی را

خود را برای استفاده از کمک دیگران در راستای حل مسئله

رضایتبخش و خوشایند ادراک کنند و کمتر به رفتارهای مخرب

عملی کند (ریان و پینتریچ .)1997 ،همانگونه که مشاهده

روی آورند.

میشود تمامی این آگاهیها داللت بر انواع دانش فراشناخت

دومین یافته این پژوهش حاکی از اثر مثبت انواع دانش

دارند .این آگاهیها باعث میشود فراگیران بتوانند مسائل و

فراشناخت بر پذیرش کمکطلبی تحصیلی و اثر منفی دانش

مشکالت یادگیری تحصیلی خود را تشخیص دهند و از راه

روندی بر اجتناب از کمکطلبی تحصیلی است .این یافته با نتایج

پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع آن تالش کنند.

پژوهشهای نوگبور و دیگران ( )2016و ممبینی و دیگران

درمقابل ،دانشآموزانی که دارای دانش فراشناختی ضعیفی

( )1394که نشان دادند دانش و آگاهی فراشناختی بر تبادل

هستند ،از توانایی تشخیص کمبودهای مطالعه و یادگیری خود،

دانش بین همساالن و رفتار کمکطلبی مؤثر است ،همخوانی

برخوردار نیستند .بنابراین از درخواست کمک اجتناب میورزند؛

دارد .با توجه به آنکه مطابق با نظر پینتریچ ( )2004هر مرحله

چون متوجه نشدهاند که مطلب را نفهمیدهاند.

خودنظمجویی ،شامل چهار حوزه شناختی ،انگیزشی ،رفتاری و

یافته دیگر این پژوهش نشانگر اثر مثبت پذیرش

محیطی است ،بنابراین میتوان گفت دانش فراشناخت به عنوان

کمکطلبی تحصیلی و اثر منفی اجتناب از کمکطلبی تحصیلی

مؤلفه شناختی ،کمکطلبی تحصیلی را که مؤلفه رفتاری است،

بر بهزیستی مدرسه است .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین

تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این ،بر اساس مدل

تیان و دیگران ( ،)2015رونن و دیگران ()2014؛ گلد و دیگران

کنترلـارزش پکران ( )2006ارزیابی شناختی موجب میشود که

()2015؛ بیلیکان ( )2013مبنی بر توأم بودن نرخ باالی حمایت

دانشآموزان به انتخاب راهبردهای خودنظمجویی کارآمد و

اجتماعی و کمکطلبی با سطح باالی سالمت ذهن و بهزیستی

متناسب با موقعیت و از جمله کمکطلبی روی آورند (پکران،

ذهنی همسو است .با توجه به متون روانشناسی ،تقاضای کمک

 .)2006از آنجا که در این مدل ،ارزشیابی شناختی به ادراک

از دیگران در شرایط تهدیدکننده از جمله راهبردهای مقابله با

محمد قنبریطلب ،راضیه شیخاالسالمی ،محبوبه فوالدچنگ ،مسعود حسینچاری

تنیدگی محسوب میشود (نیومن .)2008 ،نتایج پژوهشها

واسطهای کمکطلبی تحصیلی در رابطه بین دانش فراشناخت و

حاکی از آن است که دریافت کمک از دیگران در مواقع ضرور،

بهزیستی مدرسه است .با توجه به این یافته میتوان گفت از یک

تنیدگی و چالشهای موجود را قابل تحمل میکند (تانگ،

طرف ،درک دانشآموزان از توانشهای تحصیلی خود برای فهم

 .)2011به همین منوال ،به نظر میرسد فراگیرانی که در

و انجام تکالیف درسی ،بر رفتارهای مرتبط با کمکطلبی آنان اثر

موقعیتهای آموزشی با مسائل و موقعیتهای مبهم مواجه

میگذارد (باتلر .)2006 ،از طرف دیگر ،تعامل اجتماعی حاصل از

میشوند و از حمایتهای اطالعاتی و اجتماعی دیگران برخوردار

کمکطلبی عالوه بر فراهم آوردن حمایت اجتماعی ،منجر به

میشوند ،به راهبردهای مؤثری برای رویارویی با چالشها و

آگاهی از شیوههای مؤثر یادگیری شده و از این طریق ،فراگیران

ابهامات آموزشی مجهز میشوند که آسیبپذیری آنها را کاهش

میتوانند با این سرمایههای اجتماعی و شناختی ،احساسات مثبت،

میدهد .دانشآموزانی که از دیگران درخواست کمک میکنند،

خودباوریهای کارآمد و رفتارهای مطلوب را تجربه کنند .در

احساس میکنند که در مواجهه با ابهامات آموزشی تنها نیستند،

حقیقت ،کمکطلبی تحصیلی که مبتنی بر آگاهی نسبت به

بنابراین از ضعف و ناامیدی در امان میمانند و با کمک و

نیازهای خود ،شرایط موجود و انتظارات محیط آموزشی است،

همراهی دیگران نیروی خویش را در جهت رفع مشکالت

مجموعهای از تجارب شناختی و اجتماعی برای افراد به ارمغان

آموزشی معطوف میکنند و در ارتباط با دیگران ساختار جدیدی

میآورد که بر اساس آن میتوانند مطلوبترین شیوه زندگی در

از روابط و پیوندهای حمایتی را شکل میدهند که در ایجاد

محیطهای آموزشی را تشخیص دهند .به اعتقاد دیک و هولتزمن

شرایط رضایتبخش از محیط آموزشی و عالقهمندی به مدرسه

( )2013افزایش کیفیت روابط و در دسترس بودن منبع دریافت

مؤثر است .به عبارت دیگر دانشآموزان با برقراری روابط مناسب

کمک ،به غنیتر شدن احساس بهزیستی منجر میشود.

مرتبط با مدرسه را تسهیل میکنند (پاتریک و دیگران.)2007 ،

تحصیلی مبتنی بر آگاهی ،در بهزیستی دانشآموزان در مدارس

اینگونه روابط ،که مبتنی بر دریافت حمایت از دیگران است،

فراهم میآورد .از مهمترین تلویحات تربیتی نتایج این پژوهش

سازگاری روانشناختی و بهزیستی را امکانپذیر میسازد (رایان

آن است که متولیان تعلیم و تربیت ،بهویژه مدیران و معلمان

و دسی .)2000 ،به نظر میرسد تعامل با دوستان از طریق

مدارس با کاهش رقابتهای منفی در بین دانشآموزان ،آنان را

کمکطلبی ،نیاز به برقراری ارتباط را برآورده میسازد و این امر،

به حمایت از یکدیگر و رفتار کمکرسانی ترغیب کنند و اهمیت

احساس رضایت همراه با یادگیری آموزشگاهی را افزایش

درخواست کمک هنگام نیاز را به عنوان یک راهبرد

میدهد و فرد را به سمت سالمتی و بهزیستی سوق میدهد

خودنظمجویی ،به دانشآموزان منتقل کنند .در حقیقت الزم است

(چن و چانگ .)2010 ،در مقابل ،اجتناب از کمکطلبی به عنوان

به دانشآموزان آموزش داده شود که درخواست کمکی که مبتنی

شکلی از کمکطلبی غیرانطباقی منجر به شکست ارتقای منابع

بر آگاهی نسبت به تواناییهای خود و ویژگیهای تکلیف باشد،

سالمتی و شکست فرد در کاهش تنیدگی حاصل از مشکالت

نهتنها نشانه ضعف و نقصان نیست ،بلکه دال بر توانایی

میشود و در مواقع ضروری باعث آسیبپذیری فرد از طریق

خودنظمجویی آنان است .عالوه بر این ،میتوان از طریق اجرای

کاهش خودکارآمدی ،خصومت بینفردی و از دست دادن

برنامههای مداخلهای در مدارس ،با اثرگذاری بر پیشآیندهای

احساس مهار شخصی میشود (نیومن .)2008 ،در حقیقت ،عدم

بهزیستی مدرسه ،در باال بردن سطح عالقهمندی به مدرسه،

بهکارگیری راهبردهای خودنظمجویی و از جمله کمکطلبی

افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش رفتارهای مخرب

تحصیلی موجب عدم موفقیت و نارضایتی میشود (محمودیان و

دانشآموزان در مدارس ،گام مهمی برداشت .بر اساس نتایج این

دیگران.)1391 ،

پژوهش ،الزم است برنامههای مداخلهای بر آموزش و ارتقای

آخرین و مهمترین یافته این پژوهش ،تاییدکننده نقش

دانش فراشناخت و ارتقای آگاهی دانشآموزان نسبت به
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