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رابطه ی عزت نفس و سبک های حل مساله با باورهای خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه زابل 

عبدالرحیم غیاثی
مربی گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه زابل

چکیده
هـدف ایـن پژوهـش، بررسـی رابطـه ی سـبک های حـل مسـاله و عزت نفـس با بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان كشـاورزی 
و منابـع طبیعـی بـود. جامعـه ی آمـاری تحقیـق، شـامل تمـام دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه زابـل در سـال 
تحصیلـی 92 - 93، بـود )N = 3000(. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول كوكـران 210 نفـر تعییـن شـد كـه بـا روش نمونه گیـری 
طبقـه ای تصادفـی بـا انتسـاب متناسـب تعییـن شـد. ابـزار گـردآوری داده هـا، پرسشـنامه ای بـود كـه روایـی آن بـر پایـه ی نظـر 
شـماری از اعضـای هیئت علمـی ترویـج و آمـوزش كشـاورزی و صاحب نظران مربوط تأیید شـد و بـرای تعیین پایایـی بخش های 
مختلـف آن، از تتـای ترتیبـی اسـتفاده شـد )θ=0/76 -0/89 (. نتایج حاصل از تحلیل همبسـتگی نشـان داد كه عزت نفس و سـه 
سـبک حـل مسـاله ی خاقیـت، اعتمـاد و گرایـش بـا باور بـه خودكارآمـدی رابطـه ی معنـی دار مسـتقیم و دو سـبک درماندگی و 
مهـار گـری رابطـه ی معنـی دار معكوس دارنـد. همچنین یافته هـای حاصل از تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان داد كـه عزت نفس 
و سـبک های حـل مسـاله ی خاقیـت، گرایـش و درماندگی قادرنـد 57/2 درصـد از تغییرات واریانـس باور بـه خودكارآمدی را در 

میـان دانشـجویان مـورد مطالعه تبییـن نمایند.  
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مقدمه
رشـته های  فارغ التحصیـان  بـی كاری  نـرخ  افزایـش  بـا 
كشـاورزی و منابع طبیعی در سـالهای اخیر، می توان این گونه 
اظهـار داشـت كـه آینـده ی شـغلی دانشـجویان این رشـته ها و 
موفقیـت آنـان بسـتگی بـه رفتارهای خاقانـه ی آنـان دارد. با 
توجـه بـه اینكه نیـرو محركـه ی اصلـی رفتارهای خاقانـه   باور 
بـه خودكارآمـدی افراد اسـت )تـان و همـكاران، 2013 به نقل 
از بنـدورا 1997(. لـذا ارزیابـی بـاور بـه خودكارآمـدی آنـان و 
شـناخت عوامـل مرتبـط بـا آن از اهمیـت بسـیاری برخـوردار 
اسـت. در ایـن راسـتا، هـدف اصلـی مطالعـه ی حاضـر ضمـن 
ارزیابـی بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان، بررسـی ارتبـاط 
دو متغیـر عزت نفـس و سـبک های حـل مسـاله بـا آن اسـت. 

در ایـن جـا مناسـب اسـت قبـل از پرداختـن بـه مسـاله ی 
خودكارآمـدی  بـه  بـاور  كـه  یـادآور  شـود  تحقیـق،  اصلـی 
بـه  بـرای  بـه صـورت قضـاوت فـرد دربـاره ظرفیـت خـود  كـه 
می گـردد  تعریـف  مشـخص  فعالیـت  یـک  گذاشـتن  نمایـش 
شـناخته  متغیـر  بـا  تنگاتنگـی  ارتبـاط   )2014 لـی،  و  )لـی 
زیـرا  اسـت.  آن  از  متمایـز  ولـی  دارد  خودكارآمـدی  شـده ی 
فـرد  بـودن  خودكارآمـد  میـزان  بـه  اشـاره  خودكارآمـدی  كـه 
افـراد  باورهـای  سـطح  بـه  اشـاره  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  و 
مـی  اشـاره  نیـز،  دارد.  خودكارآمدی شـان  میـزان  دربـاره 
از محققیـن و صاحب نظـران  گـردد كـه برخـاف نظـر برخـی 
اسـماعیل)2014(،  و  كرمـی  جیندریـچ)2009(،  جملـه  از 
اهمیـت  بـر  كـه  وات)2007(،  و  همـكاران)2004(  و  اسـتیرز 
خودكارآمـدی تأكیـد دارنـد بسـیاری از آنـان معتقدند كـه باور 
بـه خودكارآمـدی پیش بینـی كننـده ی بهتـری بـرای موفقیـت 
افـراد اسـت )چـن، 2007(. چـرا كـه بـاور بـه خودكارآمـدی بر 
كنش هـا، انتخاب هـا، تصمیم هـا و پشـتكار افـراد مؤثـر اسـت 
)چـن، 2007 بـه نقـل از بنـدورا، 1982(. در این راسـتا بندورا 
)1997(، بیـان مـی دارد كـه بـاور بـه خودكارآمـدی احسـاس 
و تفكـر افـراد را نیـز دگرگـون می سـازد و تأثیـر نیرومنـدی بـر 
آنـان دارد )پاجـارس و یـوردان،2006(. بدیـن جهـت  رفتـار 
اسـت كـه از بـاور بـه خودكارآمدی بـه عنـوان یكـی از پایه های 
اساسـی قصـد كارآفرینـی كـه نوعـی تصمیـم فـردی بـه شـمار 
مـی رود و بـر اسـاس تفكـر و انتخابـی آگاهانه به وجـود می آید 
)تونـس و همـكاران، 2015(، نـام بـرده مـی شـود )كشـاورز، 

  .)1393

از دیگـر دلیل هـای اهمیـت مطالعـه ی ایـن متغیـر آنسـت 
كـه بـر اسـاس مـرور ادبیـات تحقیـق در مطالعاتـی كـه تاكنـون 
در سـطح كشـور انجـام گرفته اسـت اشـاره ای به سـطح بـاور به 
خودكارآمـدی دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی نشـده 
اسـت و صرفـًا تأثیـر آن بـر برخـی از متغیرهـا نظیـر كارآفرینی 
مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت كه مطالعات بارانـی و همكاران 
)1388( و زمانـی عایـی و امیـدی نجف آبـادی )1393(، از آن 
در  كـه  گفـت  می تـوان  جـرات  بـه  اسـاس  ایـن  بـر  جمله انـد. 
مطالعاتـی كـه تاكنـون در داخـل كشـور در ایـن حـوزه انجـام 
گرفتـه اسـت ایـن متغیـر همـواره نقـش متغیـر مسـتقل را ایفا 
نمـوده اسـت و لذا بررسـی و شـناخت عوامـل مؤثـر و مرتبط با 

آن در مطالعـات صـورت گرفتـه مغفـول مانـده اسـت. 
از آنجـا كـه بـاور بـه خودكارآمـدی متغیـری روان شـناختی 
اسـت؛ لـذا از عوامـل بسـیاری تأثیـر می پذیـرد. در راسـتای 
شناسـایی ایـن عوامـل، همان گونـه كـه اشـاره شـد، پژوهـش 
و  عزت نفـس  متغیـر  دو  رابطـه ی  كـه  اسـت  آن  بـر  حاضـر 
سـبک های حل مسـاله را با بـاور به خودكارآمدی دانشـجویان 
بررسـی نمایـد. دلیـل انتخاب ایـن متغیرها نیز اهمیت بسـیار 
باالیـی اسـت كه ایـن متغیرها در حـوزه روانشناسـی دارند. به 
عنـوان مثال، روانشناسـان ایـن متغیرهـا را از عوامل موفقیت 
یـا شكسـت افـراد در شـغل و بـه طـور كلـی زندگـی می داننـد 
)والنسـیا، 2009(. از سـویی دیگـر نیز، ادبیـات تحقیق بیانگر 
آن اسـت كـه رابطـه ی ایـن متغیرهـا بـا بـاور بـه خودكارآمـدی 

تاكنـون تأییـد نگردیـده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن كـه متغیرهـای مـورد بحـث در حـوزه ی 
روانشناسـی تعریـف خـاص خـود را دارند كـه به احتمـال با آن 
چـه كـه در جامعـه از آن ها برداشـت می گردد تفـاوت دارد، لذا 
بـه نظـر می رسـد ضـروری اسـت كـه در ادامـه ی بحـث ایـن دو 

متغیـر تعریف و بررسـی شـوند.
عزت نفـس، بـه عنـوان یكـی از متغیرهـای مـورد بحـث، در 
ادبیـات روانشناسـی، بدین صـورت تعریـف می گـردد »ارزیابی 
انسـان«  یـک  عنـوان  بـه  خـود  ارزش  و  اهمیـت  از  فـرد  كلـی 
)تومـاس و همـكاران،2011(. بـر پایـه ی ایـن تعریـف مذكـور 
می تـوان دریافـت كـه عزت نفـس دارای دو عنصـر مهـم اسـت. 
اول، نوعـی ارزیابـی اسـت. دوم، این ارزیابـی می تواند مثبت، 
منفـی یـا مابیـن آن باشـد )همـان(. ارزیابـی فـرد از خـودش و 
ارزشـی كـه بـرای خـود قایـل اسـت می توانـد اثـر زیـادی بـر 

رابطه عزت نفس و سبک های...
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ایـن  بـر  باشـد )النكـو و همـكاران، 2015(  روان فـرد داشـته 
مبنـا، بـه نظر می رسـد ایـن متغیر بـا بـاور بـه خودكارآمدی كه 
یـک قابلیـت روانـی اسـت نیز مرتبط اسـت كـه در ایـن مطالعه 

بررسـی خواهـد گردید.
مطالعـه ،  ایـن  بررسـی  مـورد  متغیرهـای  از  دیگـر  یكـی 
سـبک های حـل مسـاله ی افـراد اسـت. ایـن متغیـر در حـوزه 
روانشناسـی بـه دلیـل مرتبـط بـودن بـا روان و رفتـار افـراد از 

اسـت. برخـوردار  افزونـی  روز  اهمیـت 
سـبک های  بـه  اشـاره  افـراد  مسـاله ی  حـل  سـبک های 
ایده پـردازی،  كـردن،  برنامه ریـزی  هنـگام  آنـان  ترجیحـی 
آمادگـی آنـان بـرای عمـل بـه هنـگام مواجهـه بـا مشـكات و 
 .)2010 )ایساكسـن،  دارد  اشـاره  تغییـر  مدیریـت  همچنیـن 
و  روان شـناختی  ویژگی هـای  بـه  بنـا  فـرد  هـر  بنابرایـن، 
جامعه شـناختی خـود، سـبكی را بـرای حـل مسـاله هایی كـه 
بـا آن هـا روبـرو می شـود در پیـش می گیـرد كـه برخـی از ایـن 
بـه پیشـرفت فـرد كمـک می كنـد و  بـوده و  سـبک ها سـازنده 
برخـی نیـز هیجانی و غیر سـازنده بوده و فرد را از پیشـرفت باز 
مـی دارد )آقـا یوسـفی و شـریف،1390؛ زارعـان و همـكاران، 

 .)1386
آن  بیانگـر  نیـز  تحقیـق  ادبیـات  مـرور  خصـوص،  ایـن  در 
اسـت كـه اهمیـت و ارتبـاط ایـن متغیـر بـا موفقیت و شكسـت 
فـرد در مطالعـات گذشـته بـه اثبـات رسـیده اسـت. بـه طـور 
مثـال، می تـوان گفـت كـه دانشـجویان در هنـگام تحصیـل و 
پـس از آن در زندگـی شـغلی همـواره بـا مسـاله های كوچـک و 
بزرگـی مواجـه هسـتند و سـبک برخـورد آن هـا با آن مسـاله ها 
و بـه عبارتـی سـبک حـل مسـاله ی انتخابـی آنـان، موفقیت یا 

شكسـت آنـان را رقـم می زنـد.
بنـا بـه اهمیت ایـن متغیـر، یكی از سـؤال هایی كـه به ذهن 
می رسـد ایـن اسـت كـه آیا سـبكی كـه افـراد هنـگام مواجهه با 
مسـاله و مشـكل انتخـاب می كننـد بـا قضاوتـی كه آنـان درباره 
ظرفیتشـان بـرای به نمایش گذاشـتن یک فعالیـت دارند )باور 
بـه خودكارآمـدی( مرتبـط اسـت؟ بـر ایـن پایـه، یكـی دیگر از 
ایـن  بـرای  پاسـخی  یافتـن  ایـن مطالعـه  پیـش روی  اهـداف 

است. سـؤال 
از انجـا كـه اعتقاد بر این اسـت كـه باورها آموخته می شـوند 
)فلیمـن، 2003؛ وال، 2006؛ گئـورگ،2010؛ شـت، 2011؛ 
می گردنـد.  متأثـر  بسـیاری  عامل هـای  از  و   )2015 الوتـون، 

طریـق  از  و  آن  بـا  مرتبـط  عامل هـای  شـناخت  بـا  می تـوان 
آمـوزش و یادگیـری در آن هـا تغییر هایـی ایجـاد كـرد. در ایـن 
راسـتا، ایـن مطالعه بر آنسـت تـا میزان بـاور بـه خودكارآمدی 
را  زابـل  دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  دانشـجویان 
الزم  راه كار هـای  كاسـتی،  صـورت  در  تـا  نمـوده  شناسـایی 
توسـط اربـاب تعلیـم و تربیـت صـورت پذیـرد. در ایـن راسـتا، 

ایـن مطالعـه  هدف هـای زیـر را نیـز دنبـال می كنـد: 
- تعییـن رابطـه ی بیـن سـبک های حـل مسـاله و بـاور بـه 

دانشـجویان خودكارآمـدی 
- تعییـن رابطـه ی بیـن عزت نفـس و بـاور بـه خودكارآمـدی 

دانشجویان
در  مسـاله  حـل  سـبک های  و  عزت نفـس  سـهم  تبییـن   -

دانشـجویان خودكارآمـدی  بـه  بـاور  تبییـن 

روش  شناسی
    ایـن تحقیـق از نظـر هدف؛ كاربـردی، از لحـاظ گردآوری 
نـوع  از  داده هـا  تحلیـل  لحـاظ روش  از  و  پیمایشـی  داده هـا؛ 
در   1392-93 تحصیلـی  سـال  در  كـه  اسـت  ارتباطـی  عّلـی- 
دانشـكده های كشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه زابل انجام 
شـد )N =3000(. حجـم نمونه، با اسـتفاده از فرمـول كوكران، 
198 نفـر بـرآورد شـد كه برای دقت بیشـتر بـه 210 نفر افزایش 
یافـت. نحـوه ی محاسـبه بدین شـرح اسـت كـه در آن N حجم 
جامعـه ی آمـاری، n مقـدار نمونه ی مورد برداشـت، S انحراف 

معیـار متغیـر وابسـته و d دقـت احتمالـی مطلوب اسـت.  
بـرای نمونه گیـری از روش نمونه گیـری طبقـه ای تصادفـی 

با انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد.
   ابـزار جمـع آوری پژوهـش پرسشـنامه بـوده كـه از چهـار 
)دموگرافیـک(،  شـناختی  جمعیـت  پرسـش های  بخـش 
پرسشـنامه ی  مسـاله،  حـل  سـبک های  پرسشـنامه ی 
تشـكیل  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  پرسشـنامه ی  و  عزت نفـس 
شـده بـود. پرسشـنامه ی باور به خودكارآمدی كه توسـط شـرر 
و همـكاران )1982(، طراحی شـده و دارای 17 گویه می باشـد 
بـا مقیـاس لیكـرت از بسـیار مخالف تا بسـیار موافـق )از یک تا 
پنـج( برحسـب شـیوه نامه ی راهنمـای پرسشـنامه امتیازدهی 
ایـن  در  شـده  گرفتـه  نمـره ی  بیش تریـن  و  كم تریـن  كـه  شـد 

مقیـاس بـه ترتیـب 17 و 85 اسـت.
گویـه   10 دارای  نیـز  روزنبـرگ  عزت نفـس  پرسشـنامه ی 
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برخـی  و  مثبـت  به صـورت  گویه هـا  از  برخـی  كـه  می باشـد 
به صـورت منفـی بیـان گردیده انـد. ایـن پرسشـنامه بـه  صورت 
مقیـاس لیكرت چهـار گزینه ای از كامًا مخالف تـا كامًا موافق 
پرسشـنامه  راهنمـای  برحسـب شـیوه نامه ی  تـا سـه  از صفـر 
بیش تریـن  و  كم تریـن  پرسشـنامه  ایـن  در  شـد.  امتیازدهـی 
نمـره كسب شـده بـه ترتیـب صفـر و 30 می باشـد كـه نمـره ی 
بیانگـر   25 تـا   15 بیـن  بـاال،  عزت نفـس  بیانگـر   25 از  باالتـر 
پاییـن  عزت نفـس  بیانگـر   15 از  كمتـر  و  متوسـط  عزت نفـس 
سـبک های  سـنجش  بـرای   .)1388 )برخـورداری،  می باشـد 
سـبک های  پرسشـنامه ی  از  نیـز  دانشـجویان  مسـاله ی  حـل 
حـل مسـاله ی كسـیدی و النـگ )1996( اسـتفاده شـد. ایـن 
پرسشـنامه شـامل 24 جملـه و یـك شـیوه نامه دسـتورالعمل 
اسـت كـه شـیوه ی نمره گـذاری و تكمیـل پرسشـنامه را نشـان 
حـل  در  درماندگـی  سـبک  شـش  پرسشـنامه  ایـن  می دهـد. 
مسـاله، مهـار گـری حـل مسـاله، سـبک اجتنـاب، سـبک حل 
مسـاله خاقانـه، اعتمـاد در حـل مسـاله و سـبک گرایـش را 
سـبک  سـه  كـه   )1390 شـریف،  و  یوسـفی  )آقـا  می سـنجد. 
نخسـت هیجـان مدار و غیر سـازنده و سـه سـبک دیگر مسـاله 
1390؛  شـریف،  و  یوسـفی  )آقـا  می باشـند  سـازنده  و  مـدار 
زارعـان و همـكاران، 1386( در جدول 1 هر یک از سـبک های 

حـل مسـاله تعریـف گردیده انـد.
در  سـنجش  ابـزار  مختلـف  بخش هـای  كـه  ایـن  وجـود  بـا 
پرشـمار  كشـور،  خـارج  و  داخـل  در  پیشـین،  تحقیق هـای 
مـورد اسـتفاده واقـع شـده بودند ولـی با توجـه به اینكـه، ابتدا 
بـه فارسـی و بـار دیگـر بـه انگلیسـی برگردانـده شـده و سـپس 
بـا متـن اصلـی مطابقـت داده شـده  اسـت. بـرای تأییـد روایی 
اعضـای  از  اختیـار شـماری  در  تحقیـق  ابـزار  نهایـی،  نسـخه 

هیئت علمـی ترویـج و آمـوزش كشـاورزی دانشـگاه زابـل كه از 
سـابقه ی پژوهشـی در ایـن زمینه برخـوردار بودند قـرار گرفت 
گرفتـه  انجـام  پژوهش هـای  اسـاس  بـر  نیـز  گردیـد.  تأییـد  و 
بخش هـای مختلـف ابـزار اندازه گیـری از اعتبـار و پایایـی قابل 
قبولـی برخـوردار اسـت؛ لذا بـرای تأییـد پایایی پرسـش نامه، 
یـک بررسـی پیش آهنـگ بـا اسـتفاده از 30 نفر از دانشـجویان 
بیـرون از نمونـه ی موردبررسـی انجـام شـد كـه تتـای ترتیبـی 
مسـاله،  حـل  سـبک های  پرسشـنامه های  بـرای  حاصـل 
عزت نفـس و بـاور بـه خودكارآمـدی بـه ترتیـب 0/76، 0/85 و 

0/89 بـه دسـت آمـد.
بـرای گروه بنـدی میـزان باور بـه خودكارآمدی دانشـجویان 
از سـبک های حـل مسـاله برحسـب  آنـان  و میـزان اسـتفاده 
سـطوح كم، متوسـط و زیاد پس از جمع پاسـخ های داده شـده 
ISDM بـه  بـه گویه هـا از تفـاوت انحـراف معیـار از میانگیـن 

صـورت زیـر اسـتفاده شـد )گنگادهاراپـا،2007(.
كم 

متوسط 

زیاد 

رویه هـای مورد اشـاره بـا توجه بـه ماهیت متغیر )سـازنده/
غیره سـازنده( مطلـوب یا نامطلوب ارزیابی شـدند. 

بـا  و   SPSSwin21 نرم افـزار  از  آمـده  دسـت  بـه  اطاعـات 
و  پیرسـون  همبسـتگی  ضریـب  توصیفـی،  آمـار  از  اسـتفاده 
تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـاری قرار 

گرفـت.

تعریف

این سـبک بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مسـئله زا اسـت )آقا یوسـفی و شریف،1390؛ غامی و باقری، 2013(. انفعال و 
كنش پذیری از ویژگی های افرادی اسـت كه از این سـبک حل مسـاله استفاده می نمایند )گرگوری،2010(.

این سـبک حل مسـئله، به تأثیر كنترل كننده های بیرونی و درونی در موقعیت مسـئله زا اشـاره دارد )آقا یوسفی و شریف،1390؛ 
قنبری هاشم آبادی و همكاران،2011(

سـبك حل مسـئله خاقانه، نشـان دهنده ی برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع برحسـب موقعیت مسئله زا است 
)كسیدی و النگ،1996(.

سـبك اعتماد در حل مسـئله، بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشـكات است )گرگوری، 2010(.
سـبك گرایش، نگرش مثبت نسـبت به مشـكات و تمایل به مقابله ی رودررو با آن ها را نشـان می دهد )بیكر،2003(.

سـبك اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن مشـكات به جای مقابله با آن ها اسـت )بیكر، 2003(.

جدول 1- مؤلفه های پرسشـنامه ی سبک های حل مسئله

سبک 

درماندگی

مهار گری

خاقیت

اعتماد
گرایش

اجتناب

رابطه عزت نفس و سبک های...
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شماره 34، پاییز 94

یافته ها  
كــه 75/7 درصــد  تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان داد 
ــی  ــی كارشناس ــع تحصیل ــخگویان در مقط ــر( از پاس )156 نف
و 24/3 درصــد )50 نفــر(، در مقاطــع تحصیــات تكمیلــی 
ــع  ــز مقط ــر )1/9(، نی ــند. 4 نف ــل می باش ــه تحصی ــغول ب مش
تحصیلــی خــود را مشــخص نكــرده بودنــد. از نظــر جنــس 
102 نفــر )48/6 درصــد(، از پاســخگویان مــرد و 102 نفــر 
)48/6 درصــد(، زن بــوده اســت. 6 نفــر )2/9 درصــد(، نیــز 
ــه ی  ــر زمین ــد. از نظ ــرده بودن ــخص نك ــود را مش ــیت خ جنس
تحصیلــی 153 نفــر )72/9 درصــد( از پاســخگویان دانشــجوی 
رشــته كشــاورزی و 43 نفــر )20/5 درصــد( دانشــجوی منابــع 
طبیعــی بودنــد. 14 نفــر )6/7 درصــد(، نیــز زمینــه تحصیلــی 
خــود را مشــخص نكــرده بودنــد. میانگیــن ســنی پاســخگویان 
ــا انحــراف معیــار 3/11 و كمینــه و بیشــینه 18 و  نیــز 22/56 ب

ــد. ــال بودن 40 س
بـا   18/98 پاسـخگویان  عزت نفـس  نمـره ی  میانگیـن 
انحـراف معیـار 5/10 می باشـد. كم تریـن و بیش تریـن امتیـاز 
كسـب شـده بـه ترتیـب 4 و 30 بودنـد. همان گونـه كـه پیش تـر 
اشـاره شـد، در ایـن آزمـون افـراد نمـره ای بیـن 0 تا 30 كسـب 
غالـب  نمره گـذاری،  شـیوه ی  ایـن  بـه  توجـه  بـا  می كننـد. 

دانشـجویان )62/9 درصـد(، دارای عزت نفس متوسـط، 24/3 
دارای  نیـز  درصـد   12/9 و  پاییـن  عزت نفـس  دارای  درصـد 

 .)2 )جـدول  می باشـند  بـاال  عزت نفـس 

جـدول 3 میانگیـن و انحـراف معیـار نمـره ی شـش سـبک 
همان گونـه  می دهـد.  نشـان  دانشـجویان  در  را  مسـاله  حـل 
میانگیـن  می باشـد،  مشـاهده  قابـل  مذكـور  جـدول  در  كـه 
سـایر  از  باالتـر  ترتیـب  بـه  خاقیـت  و  گرایـش  سـبک های 
سـایر  از  پایین تـر  درماندگـی  سـبک  میانگیـن  و  سـبک ها 
سـبک ها اسـت. جـدول 3 نشـان می دهـد كـه میانگین سـبک 
حـل مسـاله ی مسـاله مـدار یـا سـازنده باالتـر از سـبک حـل 

می باشـد. هیجانـی  یـا  سـازنده  غیـر  مسـاله ی 

میانگین

5/30
5/57
7/00
6/45
6/14
7/08

17/01
20/53

حداقل و حداکثر نمره ی قابل کسب در آزمون

4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8

12-24
12-24

انحراف معیار

1/28
1/11
1/09
1/14
1/08
1/03
2/41
2/47

جدول 3- میانگین و انحراف معیار سـبک های حل مسـئله دانشجویان

سبک 

سبک درماندگی
سبک مهارگری
سبک خاقیت

سبک اعتماد
سبک اجتناب
سبک گرایش
هیجان مدار
مسئله مدار

   بـه جهـت مطالعـه ی دقیق تـر میـزان اسـتفاده از هـر یـک 
امتیازهـای  پاسـخگویان،  توسـط  مسـاله  حـل  سـبک های  از 
بـه دسـت آمـده ی آنـان بـا اسـتفاده از فرمـول انحـراف معیـار 
از میانگیـن )ISDM( بـه سـه طبقـه، طبقه بنـدی گردیـد كـه 
اسـت  بیانگـر آن  در جـدول 4 مشـاهده می گـردد. جـدول 4 
كـه بیشـتر دانشـجویان مـورد مطالعـه از سـبک حـل مسـاله ی 
اسـتفاده  می كننـد.  )زیـاد(  نامطلوبـی  بـه صـورت  درماندگـی 

نتایـج پژوهـش بیانگـر آن اسـت كـه بیشـتر دانشـجویان مـورد 
مطالعـه در اسـتفاده از سـبک های حـل مسـاله ی مهارگـری، 
خاقیـت و گرایـش در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارنـد. بـه ایـن 
از  اسـتفاده  در  مطالعـه  مـورد  دانشـجویان  بیشـتر  ترتیـب 
بـه  مـدار  هیجـان  و  مـدار  مسـاله  مسـاله ی  حـل  سـبک های 
ترتیـب در وضعیـت مطلـوب و بـه طـور نسـبی مطلـوب قـرار 

دارنـد.

عزت نفس

پایین
متوسط

باال
جمع

فراوانی

51
132
27

210

درصد فراوانی

3/24
9/62
9/12
100

درصد فراوانی انباشته

3/24
1/87
100

جدول2- توزیع فراوانی میزان عزت نفس دانشجویان
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سطوح

مطلوب )كم(
نسبتًا مطلوب )متوسط(

نامطلوب )زیاد(
مطلوب )كم(

نسبتًا مطلوب )متوسط(
نامطلوب )زیاد(

مطلوب )زیاد(
نسبتًا مطلوب )متوسط(

نامطلوب )كم(
مطلوب )زیاد(

نسبتًا مطلوب )متوسط(
نامطلوب )كم(

مطلوب )كم(
نسبتًا مطلوب )متوسط(

نامطلوب )زیاد(
مطلوب )زیاد(

نسبتًا مطلوب )متوسط(
نامطلوب )كم(

مطلوب )كم(
نسبتًا مطلوب )متوسط(

نامطلوب )زیاد(
مطلوب )زیاد(

نسبتًا مطلوب )متوسط(
نامطلوب )كم(

درصد فراوانی

38/1
22/9
39/0
44/8
33/8
21/4
44/3
24/3
31/4
23/8
57/1

19
23/3

40
36/7
45/2
24/8

30
27/6
41/4
31/0
38/1
24/8
37/1

نما

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

نسبتًا مطلوب

نسبتًا مطلوب

مطلوب

نسبتًا مطلوب

مطلوب

فراوانی

80
48
82
94
71
45
93
51
66
50

120
40
49
84
77
95
52
63
58
87
65
80
52
78

جدول 4- توزیع فراوانی میزان اسـتفاده از سـبكهای حل مسـاله توسط دانشجویان مورد مطالعه

باور به خودکارآمدی

سبک درماندگی

سبک مهارگری

سبک خاقیت

سبک اعتماد

سبک اجتناب

سبک گرایش

هیجان مدار

مسئله مدار

یافته هـای تحقیـق نشـان داد كـه میانگیـن امتیـاز بـاور بـه 
خودكارآمـدی پاسـخگویان 56/65 بـا انحـراف معیـار 11/14 
بـه  شـده  كسـب  امتیـاز  بیش تریـن  و  كم تریـن  می باشـد. 
بـاور  دقیق تـر  مطالعـه ی  جهـت  می باشـد.   85 و   17 ترتیـب 
بـه خودكارآمـدی دانشـجویان، نمـرات كسب شـده ی آنـان بـا 
اسـتفاده از فرمول انحـراف معیار از میانگین )ISDM( به سـه 

گردیـد. طبقه بنـدی  طبقـه، 
ــه خودكارآمــدی  ــاور ب ــی میــزان ب جــدول 5، توزیــع فراوان
دانشــجویان را نشــان می دهــد. همان گونــه كــه در جــدول 
بــه  بــاور  از  پاســخگویان  درصــد   35/7 می شــود  مشــاهده 
همیــن  بــه  برخوردارنــد.  )نامطلــوب(  كــم  خودكارآمــدی 
یــا مطلوبــی  بــه خودكارآمــدی زیــاد  بــاور  از  نیــز  نســبت 

برخوردارنــد.
بـرای بررسـی رابطـه ی متغیرهـای عزت نفس و سـبک های 
حـل مسـاله بـا متغیـر بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان از 
آزمـون ضریـب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده  شـد. نتایج این 

آزمـون در جـدول 6 مشـاهده می گـردد.

بر اساس جدول 6 مشاهده می گردد كه همه ی سبک های حل 
مساله به جز سبک حل مساله ی اجتناب رابطه ی معنی داری با 
میزان باور به خودكارآمدی دانشجویان دارند. نتایج این آزمون 
نشان داد كه برخی از سبک های حل مساله )درماندگی، مهار 
)اعتماد،  سبک ها  از  برخی  و  معكوس  رابطه ی  دارای  گری( 
میزان  با  مستقیم  معنی دار  رابطه ی  دارای  گرایش(  خاقیت، 
باور به خودكارآمدی دانشجویان می باشند. همان گونه كه قبًا 

رابطه عزت نفس و سبک های...

باور به خودکارآمدی

كم )نامطلوب(
متوسط )نسبتًا مطلوب(

زیاد )مطلوب(
جمع

فراوانی

75
60
75

210

درصد
فراوانی

35/7
28/6
35/7
100

خودكارآمـدی  بـه  بـاور  میـزان  فراوانـی  توزیـع  جـدول5- 
دانشـجویان

درصد فراوانی 
تجمعی

35/7
64/3
100
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اشاره گردید سبک های حل مساله ی خاقیت، اعتماد و گرایش 
سازنده یا مساله مدار می باشند و سه مورد دیگر غیر سازنده یا 
هیجان مدار می باشند كه نتایج آزمون همبستگی نشان از آن 
رابطه ی  دارای  مدار  مساله  مساله ی  حل  سبک های  كه  دارد 
دانشجویان  خودكارآمدی  به  باور  میزان  با  مستقیم  معنی دار 

می باشد.
همچنین سبک حل مساله ی هیجان مدار رابطه ی معنی دار 
دارد  دانشجویان  خودكارآمدی  به  باور  میزان  با  معكوس 
بین  می گردد  مشاهده   6 جدول  در  كه  همان گونه  )جدول6(. 
متغیر عزت نفس و میزان باور به خودكارآمدی دانشجویان نیز 

.)r=0/56 و P=0/00( رابطه ی معنی دار مستقیم وجود دارد

تحقیـق،  متغیرهـای  اندازه گیـری  مقیـاس  بـه  توجـه  بـا 
بـه  )بـاور  وابسـته  متغیـر  تغییـرات  چگونگـی  بررسـی  بـرای 
مسـتقل  متغیرهـای  تغییـرات  اسـاس  بـر  خودكارآمـدی( 
)عزت نفـس و كلیـه مؤلفه  هـای سـبک های حـل مسـاله بـه جز 
سـبک اجتنـاب( از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد. نتیجه ی 

می گـردد. مشـاهده   7 جـدول  در  احتمـال  نسـبت  آزمـون 

بـا توجه به مقدار به دسـت آمده برای آماره ی كای اسـكویر 
كـه  نمـود  نتیجه گیـری  می تـوان   )χ2=148/895  ,P=0/000(
مـدل لوجیت یک مدل مناسـب بـوده و متغیرهای مسـتقل به 
خوبـی قادرنـد احتمـال تغییر سـطوح متغیـر وابسـته را تبیین 
نماینـد. جـدول 8 نیـز بیانگـر آزمـون نكویـی بـرازش اسـت. 
نتایـج جـدول 8، حاكـی از آن اسـت كـه داده هـای مشـاهده 
شـده بـا مـدل بـرآورد شـده تناسـب دارنـد. از آنجا كـه فرضیه 
صفـر در ایـن مـدل رد نشـده اسـت پـس می تـوان نتیجه گیری 
نمـود كـه داده هـا و مـدل پیش بینی شـده سـازگاری دارنـد و 

مدل مناسـب اسـت.

 پـس از ارزیابـی بـرازش مـدل، متغیرهـای مؤثـر بـر بـاور 
بـه خودكارآمـدی دانشـجویان بررسـی گردیدنـد. ایـن تحقیق 
نشـان داد كـه از مجمـوع متغیرهـای وارد شـده )شـش متغیر( 
مؤثـر  دانشـجویان  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  بـر  متغیـر  چهـار 
می باشـند )جـدول 9(. نیـز مقـدار سـه ضریب تعییـن كاكس و 
اسـنل )Cox and Snell(، ناگل كـرک )Nagelkerke( و مـک 
فـادن )McFadden( كـه بـه آماره هـای ضریـب تعییـن پـزودو 
شـهرت دارنـد بـه ترتیـب 0/508، 0/572 و 0/324 بـه دسـت 

آمـد )جـدول 9(.
در  تعییـن  ضریـب  تقریب هـای  واقـع  در  ضریب هـا  ایـن 
رگرسـیون خطـی هسـتند و بیانگـر میـزان توانایـی متغیرهای 
مسـتقل در تبییـن تغییـرات سـطح متغیر وابسـته هسـتند. با 
عنایـت بـه سـه آمـاره ی مذكـور، می تـوان نتیجه گیـری نمـود 
كـه مؤلفه هـای مـورد مطالعـه قادرنـد بخشـی از تغییـرات بـاور 
بـه طـوری  بـه خودكارآمـدی دانشـجویان را تبییـن نماینـد. 
درصـد   57/2 میـزان  ایـن  كـرک  نـاگل  آمـاره  اسـاس  بـر  كـه 
اسـت. همچنیـن نتایـج آماره ی والـد )Wald( و بـرآورد میزان 
احتمـال تأثیـر رگرسـیونی هـر یـک از متغیرهـای مؤثر بـر باور 
بـه خودكارآمـدی دانشـجویان در جدول 8 مشـاهده می گردد. 
متغیـر عزت نفـس،  بـرآورد  اسـاس جـدول 8 شـاخص  بـر 

متغیر

سبک درماندگی
سبک مهار گری

سبک خاقیت
سبک اعتماد

سبک اجتناب
سبک گرایش

سبک هیجان مدار
سبک مسئله مدار

عزت نفس

r

-0/51**
-0/35**
0/57**
0/32**
-0/13

0/49**
-0/49**
0/60**
0/56**

سطح معنی داری

0/00
0/00
0/00
0/00
0/05
0/00
0/00
0/00
0/00

جدول6- همبسـتگی بـاور بـه خودكارآمدی دانشـجویان و 
متغیرهـای تحقیق

Sig

0/000

Df

12

χ2

148/895

Log likelihood

389/492
240/597

مدل

مدل پایه
مدل نهایی

جدول7- نتیجه ی آزمون نسبت احتمال

اطالعات برازش مدل

Link function: logit

Sig

0/754
0/835

Df

220
220

χ2

205/278
199/571

مدل

پیرسون
انحراف

جدول8- نتیجه ی آزمون نكویی برازش

Link function: logit

*سطح معنی داری در سطح 5 درصد
** سطح معنی داری در سطح 1 درصد
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اسـت  آن  نشـان دهنده ی  كـه  اسـت  شـده  محاسـبه   2/673
كـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مـدل، افزایـش 
افزایـش  موجـب  عزت نفـس،  مسـتقل  متغیـر  در  واحـد  یـک 
بـه  بـاور  میـزان  متغیـر  لگاریتـم  نسـبت  در  واحـدی   2/673

می گـردد. خودكارآمـدی 
شـاخص بـرآورد سـبک حـل مسـاله خاقیـت بعـد از متغیر 
عزت نفـس از اهمیـت برخـوردار اسـت. بـه طوری كـه می توان 
مـدل،  متغیرهـای  تأثیـر  مانـدن  ثابـت  شـرایط  در  كـه  گفـت 
مسـاله  حـل  سـبک  مسـتقل  متغیـر  در  واحـد  یـک  افزایـش 
خاقیـت، موجـب افزایـش 1/92 واحـدی در نسـبت لگاریتـم 

متغیـر میـزان بـاور بـه خودكارآمـدی می گـردد.

بحث و نتیجه گیری
بـروز  در  بـه خودكارآمـدی  بـاور  اساسـی  نقـش  بـه جهـت 
رفتارهـای خاقانـه كه موجب موفقیت شـغلی افـراد می گردد، 
شناسـایی عوامـل مرتبـط بـا آن اهمیـت زیـادی دارد. بـر این 
اسـاس، تحقیـق حاضـر بـا هـدف بررسـی رابطـة عـزت نفس و 
سـبک های حل مسـاله با باورهـای خودكارآمدی دانشـجویان 

گرفت.  انجـام 
دو  بـه  نزدیـک  كـه  داد  نشـان  تحقیـق  یافته هـای  نتایـج 
بـه  بـاور  از  مطالعـه  مـورد  دانشـجویان  درصـد(   64/3( سـوم 
خودكارآمـدی مطلوبـی برخـوردار نیسـتند. بـر ایـن اسـاس، 
اسـت  نتوانسـته  دانشـگاه  كـه  نمـود  نتیجه گیـری  می تـوان 
زمینـه ی ارتقـا بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان را فراهـم 
در  بیشـتری  مطالعـات  انجـام  می رسـد  نظـر  بـه  لـذا  نمایـد. 
خصوص شناسـایی عوامـل و موانع ارتقا باور بـه خودكارآمدی 

اسـت. ضـروری  آموزشـی  موسسـه ی  در 
مسـاله ی  حـل  سـبک های  كـه  داد  نشـان  یافته هـا  نتایـج 
بـه  بـاور  میـزان  بـا  معنـی دار  رابطـه ی  دارای  دانشـجویان 

آنـان می باشـند. بدین صـورت كـه سـبک های  خودكارآمـدی 
معنـی دار  رابطـه ی  گـری  مهـار  و  درماندگـی  مسـاله ی  حـل 
معكـوس بـا بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان دارنـد. سـبك 
درماندگـی، بیانگـر تنهایـی و بی یـاوری فـرد در موقعیت هـای 
از  مسـائل  بـا  مواجهـه  در  كـه  كسـانی  لـذا  اسـت؛  مسـاله زا 
بـه دلیـل احسـاس تنهایـی و  ایـن سـبک اسـتفاده می كننـد 
بـاور بـه خودكارآمـدی الزم  از  عـدم داشـتن پشـتوانه ی الزم 
برخـوردار نخواهنـد بـود؛ همچنیـن نتایـج یافته هـا نشـان داد 
گرایـش  و  اعتمـاد  خاقیـت،  مسـاله ی  حـل  سـبک های  كـه 
رابطـه ی مسـتقیم معنـی دار بـا میـزان بـاور بـه خودكارآمـدی 
دانشـجویان دارنـد. بدین صـورت كه دانشـجویانی كه از سـبك 
حـل مسـاله ی خاقانه اسـتفاده می كنند در مواجهه با مسـائل 
راه حل هـای  و  بـوده  برخـوردار  برنامه ریـزی  از  مشـكات  و 
متنوعـی را بـرای حـل آن در نظـر خواهنـد گرفـت. لـذا اتخـاذ 
افزایـش  باعـث  برنامه ریـزی  داشـتن  و  متنـوع  راه حل هـای 
میـزان بـاور افـراد بـه توانایـی و قابلیت هـای خـود می شـود. 
همچنیـن افـرادی كـه در مقابلـه بـا مشـكات بـه توانایی هـای 
خـود اعتقـاد دارنـد، از میـزان بـاور بـه خودكارآمـدی باالتـری 
برخوردارنـد و برعكـس كسـانی كـه بـه توانایـی خـود در هنگام 
روبرویـی بـا مشـكات اعتقـاد ندارنـد از بـاور بـه خودكارآمدی 
پایین تـری برخوردارنـد. همچنیـن كسـانی كـه نگـرش مثبتی 
نسـبت به مشـكات دارند و تمایل دارند با مشـكات مقابله ی 
رو در رو داشـته باشـند از میـزان بـاور به خودكارآمـدی باالیی 

برخـوردار خواهنـد بـود.
    نتیجـه ی آزمـون همبسـتگی نشـان از آن دارد كـه سـبک  
حل مسـاله ی مسـاله مـدار، دارای رابطه ی معنی دار مسـتقیم 
بـه  می باشـد.  دانشـجویان  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  میـزان  بـا 
طـوری كـه دانشـجویانی كـه هنـگام روبرویـی بـا مشـكات و 
مسـائل بـر خـود مسـاله تمركز نموده و سـعی در حـل آن دارند 
و بـه صـورت هیجانی عمـل نمی كننـد از باور بـه خودكارآمدی 
باالتـری برخوردارنـد. همچنیـن نتایـج نشـان داد كـه سـبک 
حـل مسـاله ی هیجان مـدار دارای رابطه ی معنـی دار معكوس 
بدیـن  اسـت.  دانشـجویان  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  میـزان  بـا 
معنـی كـه كسـانی كـه هنـگام مواجهـه بـا مسـاله ها بـه  صـورت 
هیجانـی عمـل نمـوده، احسـاس تنهایـی می كننـد و تمایـل 
بـه نادیـده گرفتـن مسـاله ها به جـای مقابلـه بـا آن هـا دارنـد از 
بـاور بـه خودكارآمـدی پایین تـری برخـوردار خواهند بـود. در 

متغیر

خاقیت
گرایش

درماندگی
عزت نفس

برآورد

92/1
516/1
135/1-
673/2

S.E

445/0
435/0
420/0
743/0

Wald

640/18
162/12
322/7

942/12

P

000/0
000/0
007/0
000/0

جـدول9- تخمیـن پارامترهـای مؤثـر بـر متغیـر وابسـته ی 
بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان

Cox and Snell=0/508, Nagelkerke= 0/572, McFadden = 0/324

رابطه عزت نفس و سبک های...



61فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 34، پاییز 94

هـر صـورت، به همـان انـدازه كـه اتخاذ سـبک های سـازنده ی 
حـل مسـاله، به بهبـود باور بـه خودكارآمدی منتهی می شـود، 
بـه  كارگیـری سـبک های غیر سـازنده نیـز رفته رفتـه، باورهای 
خودكارآمـدی افـراد را تحـت تأثیـر قرار داده و آن هـا را كاهش 
می دهـد. اسـتفاده از سـبک های حـل مسـاله ی غیر سـازنده، 
در مقابـل مسـائل و موقعیت های پیچیده ی بیرونی، اسـتفاده 
از امكانـات عقانـی و روان شـناختی را بـرای فـرد غیرممكـن 
احسـاس،  ایـن  شـریف،1390(  و  یوسـفی  )آقـا  می سـازد 
توانمنـدی روانـی و جسـمانی را بـا سـطحی از بـازداری مواجه 
می سـازد و بـه  تدریـج بـاور فـرد بـه ظرفیـت و تـوان خـود و بـه 
بـر  افـزون  می دهـد.  كاهـش  را  فـرد  خودكارآمـدی   اصطـاح 
ایـن، می تـوان گفـت كه سـبک های غیر سـازنده ی حل مسـاله 
فعالیـت  سـطح  نه تنهـا  اجتنـاب(  و  گـری  مهـار  )درماندگـی، 
افـراد را كاهـش می دهنـد بلكـه سـبب بی تفاوتـی و بی توجهی 

نسـبت بـه مسـائل و موقعیت هـای پیچیـده، نیـز می شـود.
نتایـج یافته هـا نشـان داد كـه بیـن عزت نفـس و میـزان باور 
بـه خودكارآمدی دانشـجویان رابطـه ی معنـی دار مثبت وجود 
دارد. ایـن یافتـه با نتایج مطالعه ی النكـو و همكاران )2015(، 
صحرانـورد و حسـن )2012( همخوانـی و بـا مطالعـه ی ریلی و 
بـا  نتایـج،  ایـن  بـر  بنـا  دارد.  ناهمخوانـی   )2014( همـكاران 
افزایـش عزت نفـس دانشـجویان میزان بـاور بـه خودكارآمدی 
آنـان افزایـش پیـدا می كنـد. نتایـج یافته هـا همچنیـن نشـان 
دارای عزت نفـس  )62/9 درصـد(  دانشـجویان  غالـب  كـه  داد 
دارای  آنـان  از  درصـد   24/3 همچنیـن  می باشـند.  متوسـط 

عزت نفـس ضعیـف و فقـط 12/9 درصـد دارای عزت نفـس بـاال 
می باشـند. ایـن بـدان معنـی می باشـد كـه حـدود یک چهـارم 

دانشـجویان از عزت نفـس پایینـی برخـوردار می باشـند. 
بـه  منظـور پیش بینـی بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان 
تحلیـل  از  عزت نفـس  و  مسـاله  حـل  سـبک های  پایـه ی  بـر 
رگرسـیون  تحلیـل  نتایـج  شـد.  اسـتفاده  ترتیبـی  رگرسـیون 
نشـان داد كـه سـبک های حـل مسـاله و عزت نفـس در مجموع 
تغییـرات  از  كـرک(  نـاگل  آمـاره ی  اسـاس  )بـر  درصـد   57/2
متغیـر بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان را تبییـن می كنند.
می تـوان  تحقیـق،  نتایـج  اسـاس  بـر  خاصـه،  طـور  بـه 
گفـت كـه بهبـود عزت نفـس دانشـجویان و افزایـش اسـتفاده 
كاهـش  و  گرایـش  و  خاقیـت  مسـاله ی  حـل  سـبک های  از 
اسـتفاده از سـبک های حـل مسـاله ی درماندگـی و مهارگـری 
دانشـجویان  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  میـزان  افزایـش  باعـث 

شـد. خواهـد 
بـا توجـه بـه مجموعـه ی یافته هـای ایـن پژوهـش بـه نظـر 
منابـع  و  كشـاورزی  دانشـجویان  از  زیـادی  درصـد  می رسـد 
طبیعـی از بـاور بـه خودكارآمـدی الزم برخـوردار نیسـتند لـذا 
پیشـنهاد می گـردد، اولیـای امـور و مدیران آموزشـی با اصاح 
الگوهـای آموزشـی در جهـت تقویـت ایـن مهـم اقدامـات الزم 
را صـورت دهنـد. همچنین پیشـنهاد می گردد دانشـجویان به 
اسـتفاده از سـبک های حل مسـاله ی مسـاله مدار و اجتناب از 

سـبک های حـل مسـاله ی هیجـان مـدار تشـویق شـوند.
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Abstract
The main purpose of this study was to investigate relationship between self-esteem, problem solving 

styles and self-efficacy beliefs among agricultural and natural resource students, of the University of 
Zabol. The statistical population consisted of 3000 agricultural and natural resources students in 2013-
2014 academic year from that, 210 students were randomly selected. Data were gathered through the 
application of an instrument was given to the academic staff of the department of Agricultural Extension 
and Education, University of Zabol to test its content validity. Ordinal theta was calculated to measure 
reliability of items of instrument (θ = 0.76 - 0.89). Results showed that there were a significant relation-
ship between problem solving styles, self- esteem and self-efficacy beliefs. Ordinal Regression analysis 
indicated that self-esteem and some problem solving styles were significantly correlated with self-effi-
cacy beliefs. Also, the ordinal regression analysis showed that self-esteem and problem solving styles 
were explained 57.2% of variance of students' self–efficacy beliefs.

Index Terms: self-esteem, self-efficacy beliefs, problem solving style, agricultural and natural re-
source students
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