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  مقدمه -1-1

شوند و به  میاي اجتماعی در هر جامعه محسوب هترین نظامآموزشی از مهم هايامروزه سازمان

ها، آموزش، ). رسالت این نظام1390القه بند، روند (ع   می ناپذیر از این نظام به شمارعنوان جزء جدایی

تر از وضع تر و کاملتر، پیچیدهبسیار پیشرفته اي کههایی براي آینده است؛ آیندهلپرورش و تربیت نس

بوده و  يعنصر فرد، هاي آموزشیترین عناصر سیستم. بدین ترتیب، یکی از اساسیخواهد بودموجود 

 هاي آموزشی دارندیی و اثربخشی سیستماالیی در کارآباشند و نقش و  می ها آنترین آموزان از مهمدانش

ي بشري تربیت پایه و اساس پیشرفت جامعهو تعلیم  .)1391مودوند، (بالغت، هاشمی، خزاعی و مح

ي اصلی این نظام، نقش مهمی در ارتقا و بهبود وضعیت آموزان و دانشجویان به عنوان هستهاست و دانش

تواند بر شرایط مسلط شود و   میاساس که انسان موجودي است داراي تفکر، که  این جامعه دارند. بر

را  وپرورش آموزشهدفی که انتخاب کرده حرکت کند،  يسو  بهاي فکري خود را ارزیابی کند و هفعالیت

براي آموزان و دانشجویان کمک کند تا بتوانند اهداف خود را دهند که به دانش   میبه این سمت سوق 

پیشرفت تحصیلی عالوه بر تاثیري که بر خودپذیري و تسهیل رسیدن به پیشرفت مشخص کنند. 

آموزان با همساالن و سالمت روانی و رفتاري آموزان دارد، بر تعامالت سالم دانششدن دانش یجتماعا

. بنابراین شناسایی عواملی که در پیشرفت )1390(حاتمی، گذارد  میبر جاي   اي مالحظه قابلآنان نیز آثار 

بطه با مفهوم مهمی که در رادو  د.آموزان کمک کن دانش ادگیري بهتری هد بتوان  میتحصیلی موثرند، 

  .)2014، 3(دلیسی باشد  می2طلبیو کمک1کنترلیشود، خود  مطرح می پیشرفت تحصیلی و یادگیري

                                                
1 .self - control  
2 .help  - seeking   
3 .Delisi 



  

  

را باوجود برانگیختن براي عمل داشته  کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود فرد یعنی خودکنترلی

نتایج احتمالی کرده  ها وکردن به انتخاب خودکنترلی زمانی را صرف فکر باشد. یک کودك یا نوجوان با

   ).1،2009کند (فرایز و هوفمن  می سپس بهترین انتخاب را

شود.   بررسی می 3طلبی و پذیرش کمک 2طلبی عنوان اجتناب از کمک تحت دو نیز طلبی رفتار کمک

کمک گرفتن  ، ازآموز نیازمند به کمک کند که در آن دانش   طلبی به رفتاري اشاره می اجتناب از کمک

 ها آموز، اشاره کند که در آن دانش   طلبی به رفتاري اشاره می کند. برعکس، پذیرش کمک   خودداري می

آموز  شود دانش   این امر موجب می کند و   حل مسئله درخواست می مورد راه در ها) و توضیحاتی را (سرنخ

ها و مطالعات  حاصل از برخی پژوهش نتایج ). 1380مسئله را بهتر حل کند (حجازي و پاکدامن،

ویژه در بین  به طلبی و پذیرش کمک ي اهمیت خودکنترلی دهنده ي اخیر نشان تحلیلی در دو دههفرا

در بین این طیف  طلبی و کمک آموزان بوده و به دنبال راهکارهایی براي افزایش خودکنترلی دانش

؛ 2013؛ الکساندر و همکاران، 2014و همکاران، ؛ ویتمن 1393(فرامرزي، رجبی و ولدبیگی، باشند   می

هاي تجربی قوي دریافت  رفتاري حمایت -. در این میان مداخالت شناختی)4،2005براون و کاسیر

رفتاري نسل سوم قلمداد  -هاي شناختی آگاهی به عنوان یکی از درمان اند. مداخالت مبتنی بر ذهن کرده

   شوند.   می

آگاهی براي دخو ي تفکرِدهندهآگاهی به عنوان یک حالت ارتقا، ذهندرمانیهاي روانپژوهش در

به ضرورت اهمیت دادن  ) براي اولین بار1993( 5مارشال لینهان  .شود   بهزیستی در نظر گرفته می بهبود

آگاهی به رشد  ذهن هاي روانشناختی تاکید کرد. هاي اساسی درمانآگاهی به عنوان یکی از مولفه به ذهن

توجه فرد نیاز دارد که  ي کنونی دري خودداري از قضاوت، آگاهی هدفمندانه و تمرکز بر لحظهولفهسه م

                                                
1 .Friese & Hofmann 
2 .avoidance of help-seeking 
3 .adaptive help-seeking 
4 .Kasser 
5 .Linehan 



  

هاي شناختی،  واسطه شامل فعالیت ي بال هاي تجربه زمان حال، پردازش تمام جنبه توجه متمرکز بر

  شود.  فیزیولوژیکی یا رفتاري را موجب می

  مسئلهبیان  -1-2

آموزش  آموزان هداف آموزش و پرورش در هر جامعه این باشد که به دانشترین ا شاید یکی از جامع

شود تا مسئولّیت اعمال خود را بپذیرند؛ مسئولّیت پذیري با مفهومی که منبع کنترل نامیده  داده 

چه باعث رفتارش شده است، اشاره دارد. اگر فرد  شود، ارتباط دارد. منبع کنترل به ادراك فرد از آن می

شود که او منبع کنترل بیرونی دارد اما شخصی  ي عوامل بیرونی است، گفته می که اعمالش نتیجهدریابد 

ي عوامل درونی بداند، داراي منبع کنترل درونی است. افراد با منبع کنترل  که اعمالش را نتیجه

هاي  انههاي مختلف تک توانند در موقعیت درونی،نسبت به رفتارشان احساس مسئولّیت کرده و بهتر می

آموزان با منبع کنترل درونی،  طور دانش . همین)2014تحت کنترل درآورند (دلیسی، مربوط به خود را 

ها باور دارند که این اعمالشان است  هایشان را براي مقابله با رویدادها باور دارند. به ویژه آن خود و توانایی

ها  یا اشخاص صاحب قدرت؛ بنابراین، آنشود نه وقایع تصادفی  که باعث به وجود آمدن رخدادها می

، 2004، 1شان رفتار مثبت انجام دهند (والکر انگیزش بیشتري دارند که براي رسیدن به اهداف تحصیلی

آموزان به  ي آموزش خودکنترلی را براي دانش ه) سه مرحل2004والکر (). 1390به نقل از حاتمی، 

  کر کرد:منظور رسیدن به کنترل درونی را به شرح زیر ذ

آموز در کالس از طریق معلم است. معلم بااستفاده از  ي رفتار دانش ي اول: شامل اداره مرحله

هاي تقویت مثبت، محروم کردن، جریمه کردن، رهنمود دادن و حذف پاداش بعد از بهبودي رفتار و  روش

تواند  فی همساالن، میآموز به رفتارهاي مثبت و من همچنین بااستفاده از روش الگوسازي و تمرکز دانش

  آموزان را تغییر دهد. رفتارهاي نامناسب دانش

آموز است. به  به خود دانش اولي  ي مرحله ي دوم: این مرحله مستلزم تغییر کنترل از شیوه مرحله

شود که بر رفتار خود نظارت کند و با رفتار مناسب،  آموز یاد داده می عبارت دیگر، در این مرحله به دانش

                                                
1 .Walcker 



  

آموزان یکی از  هاي خودکنترلی دانش نجام دادن تکلیف، به تقویت خود بپردازد. وجود مهارتمثل ا

ها در جامعه است که منجر به سازگاري و تطابق فرد با محیط و اجتماع  ترین عوامل موفقیت آن مهم

  شود. می

  آموزان. آموزش خودتعلیمی به دانش هاي حل مسئله و ي سوم: آموزش شیوه مرحله

ناتوانی در به تعویق انداختن قبیل:  هاي فردي ازویژگی از طریقترلی کم در دوران کودکی خودکن

به پژوه، است (آمیز مشهودهاي مخاطرهرا کمبودها و تمایل به اتخاذ رفتاها، عدم تحمل محرومیت یلذت

فرد، باعث رفتار  ) پایین بودن این ویژگی در1975). براساس تعریف گاف (1380، باريغ و همتی

افرادي که به تعویق اندازد.  را خود هاي تکانهتواند    می سختی به طلبی شده و فردتکانش و لذت مبتنی بر

  خودکنترلی پایینی دارند در چند ویژگی مشترك اند:

 مفهوم اند، یآن و فوري خشنودي به دنبال دارند پایین خودکنترلی که شخاصیا :1زدگی شتاب - 1

 یا افتاده تأخیر به تر مناسب فرصتی تا ها و پاداش ها لذت که معنی آن به یري،تأخ کامروایی

 تعویق به توانایی به نیاز باال خودکنترلی برعکس، .بیگانه است برایشان به کلی یابند، تغییر کامالً

  .دارد خشنودي انداختن

 چیده اجتنابپی تصمیمات و تکالیف از دارند، پایین خودکنترلی که : افرادي2راحت طلبی - 2

 استفاده هایشان برآوردن خواسته براي ساده یا آسان هاي شیوه از که دهند می ترجیح و ورزیده

 .کنند

 ها به آن دارند، تکانش و تحریک به تمایل و هستند عالی خطرکنندگانی ها : آن3خطرپذیري -3

 باال نترلیخودک که اشخاصی مقابل، در جویند، یم خطر را و هیجان امنیت، و یکنواختی جاي

  دارند. )نه فیزیکی(زبانی  واکنشهاي و شناخت احتیاط، گرایش به دارند

                                                
1 . impulsivity 
2 . simple tasks 
3 . risk seeking 



  

 خواست نیازها و و داده اهمیت خود شخصی امیال و ها خواست نیازها، به ها آن :1خودمحوري - 4

 افراد، این کلی طور به .گیرند یم نادیده را دوستان و خویشاوندان نظیر مهم افراد ازجمله دیگران

  .اند دیگران نیازهاي و رنج به حساسیت بدون و تفاوت بی ،خودمحور

هاي  پاسخ به و دارند ناکامی برابر در کمی تحمل پایین، خودکنترلی با افراد2: مابرازخش - 5

 یا ها با موقعیت مواجهه زمان در موقعیت کنترل براي )نه زبانی(فیزیکی  و تجاوزگرانه درگیرانه،

  ).1393د (علیوردي نیا و یونسی، دارن گرایش ناراحت کننده، وقایع

طلبی را  ها براي کمک ي تالش همه. پیشرفت تحصیلی کمک طلبی می باشد دیگر مفهوم مرتبط با

طلبی انطباقی مشروط به این است  ) کمک2002( 3طبق نظر نیومن توان سازگارانه قلمداد کرد. بر   نمی

از چه کسی  کند و نوع کمکی را جستجوآموز تشخیص دهد نیاز به کمک دارد، بداند چه  که دانش

 -1 صورت است: طلبی غیر انطباقی به دو ). کمک4،2011درخواست کمک نماید (ویلیامز و تاکاکو

 پنتریچ و ؛ ریان،2008اجتناب از کمک (نیومن، - 2طلبی زمانی که به آن نیازي نیست و  کمک

  ).2011به نقل از ویلیامز و تاکاکو، ، 5،2001یمیگل

اجتماعی شدن و تحول شخصیت، رفتارهاي  ي هدر حیط ویژه بهاولیه  هاي بررسین در پژوهشگرا

). برخی از 1985، 6لی گال - نلسونپنداشتند (   میرا نوعی وابستگی و فعالیتی تحقیرآمیز  طلبی کمک

 نفس عزتدست دادن  از سرافکندگی و از طریقتوان    میرا  طلبی کمککه  اند گفته پردازان نظریه

از تمام این  نظر صرفاما  دانند،   میناتوانی فرد  ي هرا نشان طلبی کمککرد. سایر پژوهشگران  بینی پیش

از دیگران بوده و به  تر اجتماعی، پذیرند  می راحتی بهانی که کمک دیگران را آموز دانشگفت  توان  میموارد، 

 کنند  میان که از پذیرش کمک اجتناب وزآم دانشند کمک کنند. اما آن دسته از توان  میدیگران نیز بیشتر 

. دانش آموزان داراي توانایی کنند  میکمتر در حل مشکالت خود موفق عمل  پذیرند  میآن را  سختی بهیا 

                                                
1 . self-centeredness 
2 .temper 
3 .Newman  
4 .Williamz & Takaku 
5 .Ryan, Pintrich & Midgley 
6 .Nelson-Le Gall 



  

از دیگران نیستند، باال در کمک طلبی براي انجام دادن تکالیف تحصیلی، در پی گرفتن پاسخ سئوال ها 

متمرکز می شوند و هرجا نیاز باشد درمورد راه حل مسائل از دیگران بلکه بر فرایند انجام دادن تکلیف 

راهنمایی می خواهند؛ درنتیجه به پیشرفت تحصیلی باالتر نائل می شوند. درمقابل، دانش آموزان داراي 

ن تمرکز دارند و از به جاي فرایند کار، بر نتیجه ي آ توانایی پایین، هنگام روبه روشدن با ابهام درسی

ن می خواهند تا پاسخ مسئله را به آنان بگویند یا درباره ي نتیجه ي کارشان اظهارنظر کنند. این دیگرا

نوع کمک طلبی نمی تواند به یادگیري و کسب مهارت منجر شود (پاکدامن، فرزاد، سرمد و خانزاده، 

1386.(  

تاري نسل سوم  رف - هاي شناختی آگاهی یکی از درمان طور که در بخش قبل اشاره شد، ذهن همان 

آموزان مورد  طلبی دانش عنوان راهکاري براي افزایش خودکنترلی و کمک تواند به شود که می محسوب می

 هاي فعالیتفرد نسبت به  آگاهی ذهنمبتنی بر  هاي تکنیکو  ها تمرین ي واسطه بهاستفاده قرار گیرد. 

از  یابد و   میگذشته و آینده آگاهی  در دنیايذهن   خودکارکند، به کارکرد    میي خود، آگاهی پیدا روزانه

 کند و از   میکنترل پیدا  ها آن جسمانی بر هاي حالتافکار، احساسات و  از لحظه  به  لحظهطریق آگاهی 

فراد ذهن ا ).2004، 1شود (راي و ساندرسون  میمتمرکز بر گذشته و آینده رها  خودکارذهن روزمره و 

کنند و توانایی زیادي در مواجهه با    میبدون تحریف ادراك  نی را آزادانه وآگاه واقعیات درونی و بیرو

 ،2(اعم از خوشایند و ناخوشایند) دارند (رایان و براون ها تجربهاز تفکرات، هیجانات و   اي هگسترد ي هدامن

آن یک روش یا فن نیست، اگرچه در انجام  آگاهی ذهن). 2007، 3رایان و کریسول و ؛ براون 2003

یک  بودن یا ي هیک شیو ي منزله بهرا  آگاهی ذهناست. برخی  کاررفته بهو فنون گوناگون بسیاري  ها روش

  ). 2003، 4کنند که مستلزم درك احساسات شخصی است (بائر   میشیوه از فهمیدن توصیف 

 نی بر کاهش استرس مبت روش آموزشیشود این است که آیا   میمطرح  اینجاسوال مهمی که در      

  ؟موثر باشد ها آن طلبی کمک درو ان را بهبود بخشیده آموز دانش کنترلی خودتواند    میآگاهی    ذهن

                                                
1 .Ragh & Sanderson 
2 .Brown 
3 .Creswell 
4 .Baer 



  

  اهمیت و ضرورت پژوهش -3- 1

دلیل اهمیت آن در بهداشت و سالمت روان  و بهیکی از مباحث روانشناسی بوده  کنترلی خودبحث 

نـاتوان هسـتند    کنترلـی  خود). افرادي که در 1،1977( بندورا امروزه توجه زیادي به آن جلب شده است

کـه   هر تالشـی کنند و معتقدند    میاحساس درماندگی و ناتوانی در اعمال هرگونه تاثیري بر وقایع زندگی 

ولـی   .و مضـطرب شـوند   احساس بی، ناامید  اي هممکن است به نحو فزایندو  بوده   فایده بیدهند    میانجام 

وقـایع و   مـوثري بـا    طـور  بـه تواننـد     مـی سطح باالیی قرار دارنـد معتقدنـد کـه     در این نظر افرادي که از

بر موانـع را   در غلبهفق شدن انتظار مو ها آن زیرا ،رخورد نمایندشوند ب   میمواجه  ها آن که با هایی موقعیت

 ،2(شـولتز  دهنـد    مـی نشـان  اغلب عملکرد سطح بـاالیی   انجام کارها استقامت نشان داده و در ها آن .دارند

 تر موفقافراد داراي قدرت خودکنترلی، در برقراري ارتباطات انسانی، ). 1392به نقل از یوسفی،  ،1975

ان آموز دانش. این ویژگی در را دارا هستند آور اضطراب هاي موقعیتبسیاري از  ي ادارهعمل کرده و توانایی 

  رد.تاثیر به سزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان دا

، چگـونگی  کنـد  بینـی  پـیش تواند موفقیت تحصیلی آنان را    میکه  انآموز دانش هاي ویژگی دیگر از

ان هنگام حل مسـائل چـه برخـوردي خواهنـد     آموز دانش که اینباشد؛    میآنان با مسائل درسی  ي همواجه

کالس درس جایی است یند؟ نما   میمسئله را حل  تنهایی بهگیرند یا اینکه    میداشت، آیا از دیگران کمک 

 و کارآمـد  باتجربـه افـراد   باید از شوند و   می رو روبه هایی دشواري درسی با نظر آموزان در آن از که دانش 

تقاضـاي   ان زمانی که به کمک نیازمند هستند وآموز دانش ) کمک بخواهند.ها همکالسی(مانند معلمان و 

کننـد     میرا کسب  هایی مهارتیابد، بلکه دانش و    میکاهش  شان تحصیلیمشکالت  تنها نهکنند،    میکمک 

به عنوان یکی از منـابع   طلبی کمک). 1382کند (قدم پور و سرمد،    میکمک  ها آنبه  مسئله در حلکه 

ویگوتسـکی،   ي هبراسـاس مفـاهیم نظریـ    حل مسائل نقش مهمـی دارد.  فهم مطالب درسی و یادگیري در

                                                
1 .Bandura 
2 .Schultz 



  

پیشـرفت  1تقریبی رشـد  ي هکند تا در حوز   میکمک  آموز دانشد توانمندتر به از فر وجو پرسو  طلبی کمک

  . )1391(به نقل از رنجبر،  کند

و خـودکنترلی   کـه  ایـن در مورد  شده ارائهشواهد پژوهشی مطالب پیش گفته و با توجه به بنابراین 

بـا توجـه بـه شـواهد     ، و دباشـ    میان به اهدافشان آموز دانشدر دستیابی  یکی از مباحث مهم طلبی کمک

و  طلبی کمکخودکنترلی و ضرورت انجام پژوهش راجع به  ،پژوهشی اندکی که در این حوزه موجود است

  واضح است.  پیش از  بیش ها بر میزان آن آگاهی آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن  روشتاثیر 

  اهداف پژوهش -1-4

  پژوهش هدف کلی - 1- 4- 1

طلبی  کنترلی و کمکآگاهی بر خود ی کاهش استرس مبتنی بر ذهنتعیین تاثیر روش آموزش 

  آموزان. دانش

  اهداف اختصاصی پژوهش - 2- 4- 1

 آموزان. آگاهی بر خودکنترلی دانش تعیین تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن - 1

طلبی  آگاهی بر پذیرش کمک تعیین تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن - 2

 ان.آموز دانش

طلبی  آگاهی بر اجتناب از کمک تعیین تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن - 3

  آموزان. دانش

  پژوهش هاي فرضیه -5- 1

تاثیر ان آموز دانشافزایش خودکنترلی  آگاهی در روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن - 1

  .دارد

                                                
1 .the zone of proximal development 



  

تاثیر ان آموز دانش طلبی ککمپذیرش  آگاهی در روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن - 2

  .دارد

تاثیر ان آموز دانش طلبی کمکاجتناب از آگاهی در روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن - 3

  .دارد

  رهایمتغ ينظر فیتعر -1-6

خودکنترلی توانایی کنترل امیال، رفتار و عواطف شخص در مواجهه با تقاضاهاي خودکنترلی: 

جامعه اتفاق افتد. خودکنترلی اساس رفتاري در دستیابی به اهداف و  بیرونی است تا بهترین عملکرد در

  ).2014 ،باشد (دلیسی   هاي منفی می اجتناب از تکانه

 با ابهام شدن رو روبه هنگام به دیگري از کمک جستجويعبارت است از طلبی  کمک طلبی:کمک

براي  فعاالنه تالش نوعی طلبی تحصیلی  همچنین کمک). 1998، نیومن(  تحصیل امر در دشواري و

  . )2006، باتلرباشد ( می موفقیت به یابیتدس راستاي در موجود امکانات از استفاده

خاص، هدفمند، درزمان کنونی و   اي هعبارت است از توجه کردن به شیو آگاهی ذهن :آگاهی ذهن

  ).2003، 1(کابات زین داوري پیشبدون قضاوت و 

: یک رویکرد روانی آموزشی است که به افراد در جهت یآگاه ذهنکاهش استرس مبتنی بر 

کند و با هدف کاهش  فشار روانی و    میدرمان ذهنی بدنی کمک  ي هدر زمین آگاهانه ذهن ي هتمرین مراقب

آرامی و  ). این روش درمانی، تلفیقی از تن 2005، 2شود (اورسیلو و رومر   می کاربرده بهبهبود سالمتی 

به نقل از  ،1992 ،3است (کابات زین، ماسین، کریستیلر، پترسون، فلتچر و پیبرت  هیآگا ذهني  مراقبه

  ).1391، هیمی قوامار، درتاج، دالور و اباالسالمی شیخ
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The aim of this study was to evaluate the effect of mindfulness-based stress reduction 
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avalaible selected and then randomly 30 students were selected randomly in the 

experimental group (n = 15) and control group (n = 15) were replaced. In the experimental 

group, 8 Mindfulness-based stress reduction program sessions were taught. The data 

collected from questionnaires for snyder self control and Ryan and Pintrych seeking help. 

Data analyzed by multivariate statistical analysis of covariance was used. 
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