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رابطهی عزتنفس و سبکهای حل مساله با باورهای خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه زابل
عبدالرحیم غیاثی
مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

هـدف ایـن پژوهـش ،بررسـی رابطـهی سـبکهای حـل مسـاله و عزتنفـس با بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان کشـاورزی

و منابـع طبیعـی بـود .جامعـهی آمـاری تحقیـق ،شـامل تمـام دانشـجویان کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه زابـل در سـال

تحصیلـی  ،93 - 92بـود ( .)N = 3000حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران  210نفـر تعییـن شـد کـه بـا روش نمونهگیـری
طبقـهای تصادفـی بـا انتسـاب متناسـب تعییـن شـد .ابـزار گـردآوری دادههـا ،پرسشـنامهای بـود کـه روایـی آن بـر پایـهی نظـر

شـماری از اعضـای هیئتعلمـی ترویـج و آمـوزش كشـاورزی و صاحبنظران مربوط تأیید شـد و بـرای تعیین پایایـی بخشهای

مختلـف آن ،از تتـای ترتیبـی اسـتفاده شـد ( .) θ=0/76 -0/89نتایج حاصل از تحلیل همبسـتگی نشـان داد که عزتنفس و سـه
سـبک حـل مسـالهی خالقیـت ،اعتمـاد و گرایـش بـا باور بـه خودکارآمـدی رابطـهی معنـیدار مسـتقیم و دو سـبک درماندگی و
مهـار گـری رابطـهی معنـیدار معکوس دارنـد .همچنین یافتههـای حاصل از تحلیل رگرسـیون ترتیبی نشـان داد کـه عزتنفس

و سـبکهای حـل مسـالهی خالقیـت ،گرایـش و درماندگی قادرنـد  57/2درصـد از تغییرات واریانـس باور بـه خودکارآمدی را در
میـان دانشـجویان مـورد مطالعه تبییـن نمایند.

کلید واژهها :عزت نفس ،باور به خودکارآمدی ،سبکهای حل مسئله ،دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی

نویسندهی مسئول :عبدالرحیم غیاثی

رایانامهGheyassia@gmail.com :

دریافت 93/7/19 :؛ پذیرش94/05/19 :
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رابطه عزت نفس و سبک های...

مقدمه

از دیگـر دلیلهـای اهمیـت مطالعـهی ایـن متغیـر آنسـت

بـا افزایـش نـرخ بـیکاری فارغالتحصیلان رشـتههای

کـه بـر اسـاس مـرور ادبیـات تحقیـق در مطالعاتـی کـه تاکنـون

اظهـار داشـت کـه آینـدهی شـغلی دانشـجویان این رشـتهها و

خودکارآمـدی دانشـجویان کشـاورزی و منابـع طبیعـی نشـده
اسـت و صرفـ ًا تأثیـر آن بـر برخـی از متغیرهـا نظیـر کارآفرینی

کشـاورزی و منابع طبیعی در سـالهای اخیر ،میتوان اینگونه
موفقیـت آنـان بسـتگی بـه رفتارهای خالقانـهی آنـان دارد .با

توجـه بـه اینکه نیـرو محرکـهی اصلـی رفتارهای خالقانـ ه باور
بـه خودکارآمـدی افراد اسـت (تـان و همـکاران 2013 ،به نقل

از بنـدورا  .)1997لـذا ارزیابـی بـاور بـه خودکارآمـدی آنـان و

شـناخت عوامـل مرتبـط بـا آن از اهمیـت بسـیاری برخـوردار
اسـت .در ایـن راسـتا ،هـدف اصلـی مطالعـهی حاضـر ضمـن
ارزیابـی بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان ،بررسـی ارتبـاط

دو متغیـر عزتنفـس و سـبکهای حـل مسـاله بـا آن اسـت.

در سـطح کشـور انجـام گرفته اسـت اشـارهای به سـطح بـاور به

مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت که مطالعات بارانـی و همکاران

( )1388و زمانـی عالیـی و امیـدی نجفآبـادی ( ،)1393از آن
جملهانـد .بـر ایـن اسـاس بـه جـرات میتـوان گفـت کـه در

مطالعاتـی کـه تاکنـون در داخـل کشـور 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.

در ایـن جـا مناسـب اسـت قبـل از پرداختـن بـه مسـالهی

از آنجـا کـه بـاور بـه خودکارآمـدی متغیـری روانشـناختی

کـه بـه صـورت قضـاوت فـرد دربـاره ظرفیـت خـود بـرای بـه

شناسـایی ایـن عوامـل ،همانگونـه کـه اشـاره شـد ،پژوهـش

اصلـی تحقیـق ،یـادآور شـود کـه بـاور بـه خودکارآمـدی

نمایـش گذاشـتن یـک فعالیـت مشـخص تعریـف میگـردد
(لـی و لـی )2014 ،ارتبـاط تنگاتنگـی بـا متغیـر شـناخته

شـدهی خودکارآمـدی دارد ولـی متمایـز از آن اسـت .زیـرا
کـه خودکارآمـدی اشـاره بـه میـزان خودکارآمـد بـودن فـرد

و بـاور بـه خودکارآمـدی اشـاره بـه سـطح باورهـای افـراد

دربـاره میـزان خودکارآمدیشـان دارد .نیـز ،اشـاره مـی
گـردد کـه برخلاف نظـر برخـی از محققیـن و صاحبنظـران

از جملـه جیندریـچ( ،)2009کرمـی و اسـماعیل(،)2014

اسـتیرز و همـکاران( )2004و وات( ،)2007کـه بـر اهمیـت

خودکارآمـدی تأکیـد دارنـد بسـیاری از آنـان معتقدند کـه باور
بـه خودکارآمـدی پیشبینـی کننـدهی بهتـری بـرای موفقیـت

افـراد اسـت (چـن .)2007 ،چـرا کـه بـاور بـه خودکارآمـدی بر
کنشهـا ،انتخابهـا ،تصمیمهـا و پشـتکار افـراد مؤثـر اسـت

(چـن 2007 ،بـه نقـل از بنـدورا .)1982 ،در این راسـتا بندورا

( ،)1997بیـان مـی دارد کـه بـاور بـه خودکارآمـدی احسـاس
و تفکـر افـراد را نیـز دگرگـون میسـازد و تأثیـر نیرومنـدی بـر

رفتـار آنـان دارد (پاجـارس و یـوردان .)2006،بدیـن جهـت
اسـت کـه از بـاور بـه خودکارآمدی بـه عنـوان یکـی از پایههای
اساسـی قصـد کارآفرینـی کـه نوعـی تصمیـم فـردی بـه شـمار

مـی رود و بـر اسـاس تفکـر و انتخابـی آگاهانه به وجـود میآید
(تونـس و همـکاران ،)2015 ،نـام بـرده مـی شـود (کشـاورز،
.)1393

54

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

اسـت؛ لـذا از عوامـل بسـیاری تأثیـر میپذیـرد .در راسـتای

حاضـر بـر آن اسـت کـه رابطـهی دو متغیـر عزتنفـس و

سـبکهای حل مسـاله را با بـاور به خودکارآمدی دانشـجویان
بررسـی نمایـد .دلیـل انتخاب ایـن متغیرها نیز اهمیت بسـیار
باالیـی اسـت که ایـن متغیرها در حـوزه روانشناسـی دارند .به

عنـوان مثال ،روانشناسـان ایـن متغیرهـا را از عوامل موفقیت
یـا شکسـت افـراد در شـغل و بـه طـور کلـی زندگـی میداننـد

(والنسـیا .)2009 ،از سـویی دیگـر نیز ،ادبیـات تحقیق بیانگر
آن اسـت کـه رابطـهی ایـن متغیرهـا بـا بـاور بـه خودکارآمـدی

تاکنـون تأییـد نگردیـده اسـت.

بـا توجـه بـه ایـن کـه متغیرهـای مـورد بحـث در حـوزهی

روانشناسـی تعریـف خـاص خـود را دارند کـه به احتمـال با آن

چـه کـه در جامعـه از آنها برداشـت میگردد تفـاوت دارد ،لذا
بـه نظـر میرسـد ضـروری اسـت کـه در ادامـهی بحـث ایـن دو

متغیـر تعریف و بررسـی شـوند.

عزتنفـس ،بـه عنـوان یکـی از متغیرهـای مـورد بحـث ،در

ادبیـات روانشناسـی ،بدینصـورت تعریـف میگـردد «ارزیابی
کلـی فـرد از اهمیـت و ارزش خـود بـه عنـوان یـک انسـان»
(تومـاس و همـکاران .)2011،بـر پایـهی ایـن تعریـف مذکـور

میتـوان دریافـت کـه عزتنفـس دارای دو عنصـر مهـم اسـت.
اول ،نوعـی ارزیابـی اسـت .دوم ،این ارزیابـی میتواند مثبت،

منفـی یـا مابیـن آن باشـد (همـان) .ارزیابـی فـرد از خـودش و

ارزشـی کـه بـرای خـود قایـل اسـت میتوانـد اثـر زیـادی بـر
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روان فـرد داشـته باشـد (النکـو و همـکاران )2015 ،بـر ایـن

میتـوان بـا شـناخت عاملهـای مرتبـط بـا آن و از طریـق

یـک قابلیـت روانـی اسـت نیز مرتبط اسـت کـه در ایـن مطالعه

راسـتا ،ایـن مطالعه بر آنسـت تـا میزان بـاور بـه خودکارآمدی

مبنـا ،بـه نظر میرسـد ایـن متغیر بـا بـاور بـه خودکارآمدی که

بررسـی خواهـد گردید.

یکـی دیگـر از متغیرهـای مـورد بررسـی ایـن مطالعـه،

سـبکهای حـل مسـالهی افـراد اسـت .ایـن متغیـر در حـوزه
روانشناسـی بـه دلیـل مرتبـط بـودن بـا روان و رفتـار افـراد از

اهمیـت روز افزونـی برخـوردار اسـت.

سـبکهای حـل مسـالهی افـراد اشـاره بـه سـبکهای

ترجیحـی آنـان هنـگام برنامهریـزی کـردن ،ایدهپـردازی،

آمادگـی آنـان بـرای عمـل بـه هنـگام مواجهـه بـا مشـکالت و

همچنیـن مدیریـت تغییـر اشـاره دارد (ایساکسـن.)2010 ،
بنابرایـن ،هـر فـرد بنـا بـه ویژگیهـای روانشـناختی و

جامعهشـناختی خـود ،سـبکی را بـرای حـل مسـالههایی کـه
بـا آنهـا روبـرو میشـود در پیـش میگیـرد کـه برخـی از ایـن

سـبکها سـازنده بـوده و بـه پیشـرفت فـرد کمـک میکنـد و
برخـی نیـز هیجانی و غیر سـازنده بوده و فرد را از پیشـرفت باز
مـیدارد (آقـا یوسـفی و شـریف1390،؛ زارعـان و همـکاران،

.)1386

آمـوزش و یادگیـری در آنهـا تغییرهایـی ایجـاد کـرد .در ایـن
دانشـجویان کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه زابـل را

شناسـایی نمـوده تـا در صـورت کاسـتی ،راهکارهـای الزم
توسـط اربـاب تعلیـم و تربیـت صـورت پذیـرد .در ایـن راسـتا،
ایـن مطالعـه هدفهـای زیـر را نیـز دنبـال میکنـد:

 -تعییـن رابطـهی بیـن سـبکهای حـل مسـاله و بـاور بـه

خودکارآمـدی دانشـجویان

 -تعییـن رابطـهی بیـن عزتنفـس و بـاور بـه خودکارآمـدی

دانشجویان

 -تبییـن سـهم عزتنفـس و سـبکهای حـل مسـاله در

تبییـن بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان
روش شناسی

ایـن تحقیـق از نظـر هدف؛ كاربـردی ،از لحـاظ گردآوری

دادههـا؛ پیمایشـی و از لحـاظ روش تحلیـل دادههـا از نـوع
ع ّلـی -ارتباطـی اسـت کـه در سـال تحصیلـی  1392-93در

دانشـکدههای کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه زابل انجام

در ایـن خصـوص ،مـرور ادبیـات تحقیـق نیـز بیانگـر آن

شـد ( .)N =3000حجـم نمونه ،با اسـتفاده از فرمـول کوکران،

فـرد در مطالعـات گذشـته بـه اثبـات رسـیده اسـت .بـه طـور

یافـت .نحـوهی محاسـبه بدین شـرح اسـت کـه در آن  Nحجم

اسـت کـه اهمیـت و ارتبـاط ایـن متغیـر بـا موفقیت و شکسـت

مثـال ،میتـوان گفـت کـه دانشـجویان در هنـگام تحصیـل و
پـس از آن در زندگـی شـغلی همـواره بـا مسـالههای کوچـک و
بزرگـی مواجـه هسـتند و سـبک برخـورد آنهـا با آن مسـالهها

و بـه عبارتـی سـبک حـل مسـالهی انتخابـی آنـان ،موفقیت یا

شکسـت آنـان را رقـم میزنـد.

 198نفـر بـرآورد شـد که برای دقت بیشـتر بـه  210نفر افزایش
جامعـهی آمـاری n ،مقـدار نمونهی مورد برداشـت S ،انحراف

معیـار متغیـر وابسـته و  dدقـت احتمالـی مطلوب اسـت.

بـرای نمونهگیـری از روش نمونهگیـری طبقـهای تصادفـی

با انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد.

ابـزار جمـعآوری پژوهـش پرسشـنامه بـوده کـه از چهـار

بنـا بـه اهمیت ایـن متغیـر ،یکی از سـؤالهایی کـه به ذهن

بخـش پرسـشهای جمعیـت شـناختی (دموگرافیـک)،

مسـاله و مشـکل انتخـاب میکننـد بـا قضاوتـی که آنـان درباره

عزتنفـس و پرسشـنامهی بـاور بـه خودکارآمـدی تشـکیل

میرسـد ایـن اسـت کـه آیا سـبکی کـه افـراد هنـگام مواجهه با
ظرفیتشـان بـرای به نمایش گذاشـتن یک فعالیـت دارند (باور
بـه خودکارآمـدی) مرتبـط اسـت؟ بـر ایـن پایـه ،یکـی دیگر از

اهـداف پیـش روی ایـن مطالعـه یافتـن پاسـخی بـرای ایـن
سـؤال است.

پرسشـنامهی سـبکهای حـل مسـاله ،پرسشـنامهی
شـده بـود .پرسشـنامهی باور به خودکارآمدی که توسـط شـرر
و همـکاران ( ،)1982طراحی شـده و دارای  17گویه میباشـد
بـا مقیـاس لیکـرت از بسـیار مخالف تا بسـیار موافـق (از یک تا
پنـج) برحسـب شـیوهنامهی راهنمـای پرسشـنامه امتیازدهی

از انجـا کـه اعتقاد بر این اسـت کـه باورها آموخته میشـوند

شـد کـه کمتریـن و بیشتریـن نمـرهی گرفتـه شـده در ایـن

الوتـون )2015 ،و از عاملهـای بسـیاری متأثـر میگردنـد.

پرسشـنامهی عزتنفـس روزنبـرگ نیـز دارای  10گویـه

(فلیمـن2003 ،؛ وال2006 ،؛ گئـورگ2010،؛ شـت2011 ،؛

مقیـاس بـه ترتیـب  17و  85اسـت.
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میباشـد کـه برخـی از گویههـا بهصـورت مثبـت و برخـی

هیئتعلمـی ترویـج و آمـوزش كشـاورزی دانشـگاه زابـل که از

بهصـورت منفـی بیـان گردیدهانـد .ایـن پرسشـنامه بـ ه صورت
ال مخالف تـا کام ً
مقیـاس لیکرت چهـار گزینهای از کام ً
ال موافق

و تأییـد گردیـد .نیـز بـر اسـاس پژوهشهـای انجـام گرفتـه

امتیازدهـی شـد .در ایـن پرسشـنامه کمتریـن و بیشتریـن

قبولـی برخـوردار اسـت؛ لذا بـرای تأییـد پایایی پرسـشنامه،

از صفـر تـا سـه برحسـب شـیوهنامهی راهنمـای پرسشـنامه

نمـره کسبشـده بـه ترتیـب صفـر و  30میباشـد کـه نمـرهی

باالتـر از  25بیانگـر عزتنفـس بـاال ،بیـن  15تـا  25بیانگـر
عزتنفـس متوسـط و کمتـر از  15بیانگـر عزتنفـس پاییـن

میباشـد (برخـورداری .)1388 ،بـرای سـنجش سـبکهای

حـل مسـالهی دانشـجویان نیـز از پرسشـنامهی سـبکهای

حـل مسـالهی کسـیدی و النـگ ( )1996اسـتفاده شـد .ایـن
پرسشـنامه شـامل  24جملـه و یـك شـیوهنامه دسـتورالعمل
اسـت كـه شـیوهی نمرهگـذاری و تكمیـل پرسشـنامه را نشـان

میدهـد .ایـن پرسشـنامه شـش سـبک درماندگـی در حـل

مسـاله ،مهـار گـری حـل مسـاله ،سـبک اجتنـاب ،سـبک حل
مسـاله خالقانـه ،اعتمـاد در حـل مسـاله و سـبک گرایـش را
میسـنجد( .آقـا یوسـفی و شـریف )1390 ،کـه سـه سـبک
نخسـت هیجـان مدار و غیر سـازنده و سـه سـبک دیگر مسـاله

مـدار و سـازنده میباشـند (آقـا یوسـفی و شـریف1390 ،؛

زارعـان و همـکاران )1386 ،در جدول  1هر یک از سـبکهای
حـل مسـاله تعریـف گردیدهانـد.

سـابقهی پژوهشـی در ایـن زمینه برخـوردار بودند قـرار گرفت
بخشهـای مختلـف ابـزار اندازهگیـری از اعتبـار و پایایـی قابل

یـک بررسـی پیشآهنـگ بـا اسـتفاده از  30نفر از دانشـجویان
بیـرون از نمونـهی موردبررسـی انجـام شـد کـه تتـای ترتیبـی

حاصـل بـرای پرسشـنامههای سـبکهای حـل مسـاله،
عزتنفـس و بـاور بـه خودکارآمـدی بـه ترتیـب  0/85 ،0/76و

 0/89بـه دسـت آمـد.

بـرای گروهبنـدی میـزان باور بـه خودکارآمدی دانشـجویان

و میـزان اسـتفاده آنـان از سـبکهای حـل مسـاله برحسـب

سـطوح کم ،متوسـط و زیاد پس از جمع پاسـخهای دادهشـده
بـه گویههـا از تفـاوت انحـراف معیـار از میانگیـن  ISDMبـه

صـورت زیـر اسـتفاده شـد (گنگادهاراپـا.)2007،
کم

متوسط
زیاد

بـا وجـود ایـن کـه بخشهـای مختلـف ابـزار سـنجش در

رویههـای مورد اشـاره بـا توجه بـه ماهیت متغیر (سـازنده/

مـورد اسـتفاده واقـع شـده بودند ولـی با توجـه به اینکـه ،ابتدا

اطالعـات بـه دسـت آمـده از نرمافـزار  SPSSwin21و بـا

تحقیقهـای پیشـین ،در داخـل و خـارج کشـور ،پرشـمار
بـه فارسـی و بـار دیگـر بـه انگلیسـی برگردانـده شـده و سـپس
بـا متـن اصلـی مطابقـت داده شـد ه اسـت .بـرای تأییـد روایی

نسـخه نهایـی ،ابـزار تحقیـق در اختیـار شـماری از اعضـای

غیره سـازنده) مطلـوب یا نامطلوب ارزیابی شـدند.

اسـتفاده از آمـار توصیفـی ،ضریـب همبسـتگی پیرسـون و
تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـاری قرار
گرفـت.

جدول  -1مؤلفههای پرسشـنامهی سبکهای حل مسئله
سبک

تعریف

درماندگی

این سـبک بیانگر بییاوری فرد در موقعیتهای مسـئلهزا اسـت (آقا یوسـفی و شریف1390،؛ غالمی و باقری .)2013 ،انفعال و
کنش پذیری از ویژگیهای افرادی اسـت که از این سـبک حل مسـاله استفاده مینمایند (گرگوری.)2010،
این سـبک حل مسـئله ،به تأثیر کنترلکنندههای بیرونی و درونی در موقعیت مسـئلهزا اشـاره دارد (آقا یوسفی و شریف1390،؛
قنبری هاشمآبادی و همکاران)2011،
سـبك حل مسـئله خالقانه ،نشـاندهندهی برنامهریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع برحسـب موقعیت مسئلهزا است
(کسیدی و النگ.)1996،
سـبك اعتماد در حل مسـئله ،بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشـكالت است (گرگوری.)2010 ،
سـبك گرایش ،نگرش مثبت نسـبت به مشـكالت و تمایل به مقابلهی رودررو با آنها را نشـان میدهد (بیکر.)2003،
سـبك اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن مشـكالت بهجای مقابله با آنها اسـت (بیکر.)2003 ،

مهار گری
خالقیت
اعتماد
گرایش
اجتناب
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یافتهها

تجزیــه و تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه  75/7درصــد

( 156نفــر) از پاســخگویان در مقطــع تحصیلــی کارشناســی

و  24/3درصــد ( 50نفــر) ،در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی
مشــغول بــه تحصیــل میباشــند 4 .نفــر ( ،)1/9نیــز مقطــع

دانشـجویان ( 62/9درصـد) ،دارای عزتنفس متوسـط24/3 ،

درصـد دارای عزتنفـس پاییـن و  12/9درصـد نیـز دارای
عزتنفـس بـاال میباشـند (جـدول .)2

جدول -2توزیع فراوانی میزان عزتنفس دانشجویان

تحصیلــی خــود را مشــخص نکــرده بودنــد .از نظــر جنــس

عزتنفس

 102نفــر ( 48/6درصــد) ،از پاســخگویان مــرد و  102نفــر

پایین

فراوانی
51

درصد فراوانی درصد فراوانی انباشته
3/24

3/24

9/12

100

( 48/6درصــد) ،زن بــوده اســت 6 .نفــر ( 2/9درصــد) ،نیــز

متوسط

132

9/62

تحصیلــی  153نفــر ( 72/9درصــد) از پاســخگویان دانشــجوی

جمع

210

100

جنســیت خــود را مشــخص نکــرده بودنــد .از نظــر زمینــهی

باال

رشــته کشــاورزی و  43نفــر ( 20/5درصــد) دانشــجوی منابــع

طبیعــی بودنــد 14 .نفــر ( 6/7درصــد) ،نیــز زمینــه تحصیلــی
خــود را مشــخص نکــرده بودنــد .میانگیــن ســنی پاســخگویان
نیــز  22/56بــا انحــراف معیــار  3/11و کمینــه و بیشــینه  18و

 40ســال بودنــد.

27

1/87

جـدول  3میانگیـن و انحـراف معیـار نمـرهی شـش سـبک

حـل مسـاله را در دانشـجویان نشـان میدهـد .همانگونـه

کـه در جـدول مذکـور قابـل مشـاهده میباشـد ،میانگیـن

سـبکهای گرایـش و خالقیـت بـه ترتیـب باالتـر از سـایر

میانگیـن نمـرهی عزتنفـس پاسـخگویان  18/98بـا

سـبکها و میانگیـن سـبک درماندگـی پایینتـر از سـایر

کسـب شـده بـه ترتیـب  4و  30بودنـد .همانگونـه کـه پیشتـر

حـل مسـالهی مسـاله مـدار یـا سـازنده باالتـر از سـبک حـل

انحـراف معیـار  5/10میباشـد .کمتریـن و بیشتریـن امتیـاز
اشـاره شـد ،در ایـن آزمـون افـراد نمـرهای بیـن  0تا  30کسـب

میکننـد .بـا توجـه بـه ایـن شـیوهی نمرهگـذاری ،غالـب

سـبکها اسـت .جـدول  3نشـان میدهـد کـه میانگین سـبک
مسـالهی غیـر سـازنده یـا هیجانـی میباشـد.

جدول  -3میانگین و انحراف معیار سـبکهای حل مسـئله دانشجویان
سبک
سبک درماندگی
سبک مهارگری
سبک خالقیت
سبک اعتماد
سبک اجتناب
سبک گرایش
هیجان مدار
مسئله مدار

میانگین

انحراف معیار

حداقل و حداکثر نمرهی قابل کسب در آزمون

5/30
5/57
7/00
6/45
6/14
7/08
17/01
20/53

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

4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8
12-24
12-24

بـه جهـت مطالعـهی دقیقتـر میـزان اسـتفاده از هـر یـک

نتایـج پژوهـش بیانگـر آن اسـت کـه بیشـتر دانشـجویان مـورد

بـه دسـت آمـدهی آنـان بـا اسـتفاده از فرمـول انحـراف معیـار

خالقیـت و گرایـش در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارنـد .بـه ایـن

از سـبکهای حـل مسـاله توسـط پاسـخگویان ،امتیازهـای
از میانگیـن ( )ISDMبـه سـه طبقـه ،طبقهبنـدی گردیـد کـه
در جـدول  4مشـاهده میگـردد .جـدول  4بیانگـر آن اسـت

کـه بیشـتر دانشـجویان مـورد مطالعـه از سـبک حـل مسـالهی
درماندگـی بـه صـورت نامطلوبـی (زیـاد) اسـتفاده میکننـد.

مطالعـه در اسـتفاده از سـبکهای حـل مسـالهی مهارگـری،
ترتیـب بیشـتر دانشـجویان مـورد مطالعـه در اسـتفاده از

سـبکهای حـل مسـالهی مسـاله مـدار و هیجـان مـدار بـه
ترتیـب در وضعیـت مطلـوب و بـه طـور نسـبی مطلـوب قـرار
دارنـد.
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جدول  -4توزیع فراوانی میزان اسـتفاده از سـبکهای حل مسـاله توسط دانشجویان مورد مطالعه
باور به خودکارآمدی

سطوح

سبک درماندگی

مطلوب (کم)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (زیاد)
مطلوب (کم)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (زیاد)
مطلوب (زیاد)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (کم)
مطلوب (زیاد)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (کم)
مطلوب (کم)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (زیاد)
مطلوب (زیاد)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (کم)
مطلوب (کم)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (زیاد)
مطلوب (زیاد)
نسبت ًا مطلوب (متوسط)
نامطلوب (کم)

سبک مهارگری

سبک خالقیت

سبک اعتماد

سبک اجتناب

سبک گرایش

هیجان مدار

مسئله مدار

یافتههـای تحقیـق نشـان داد کـه میانگیـن امتیـاز بـاور بـه

خودکارآمـدی پاسـخگویان  56/65بـا انحـراف معیـار 11/14
میباشـد .کمتریـن و بیشتریـن امتیـاز کسـب شـده بـه

ترتیـب  17و  85میباشـد .جهـت مطالعـهی دقیقتـر بـاور
بـه خودکارآمـدی دانشـجویان ،نمـرات کسبشـدهی آنـان بـا

اسـتفاده از فرمول انحـراف معیار از میانگین ( )ISDMبه سـه
طبقـه ،طبقهبنـدی گردیـد.

جــدول  ،5توزیــع فراوانــی میــزان بــاور بــه خودکارآمــدی

دانشــجویان را نشــان میدهــد .همانگونــه کــه در جــدول

مشــاهده میشــود  35/7درصــد پاســخگویان از بــاور بــه

خودکارآمــدی کــم (نامطلــوب) برخوردارنــد .بــه همیــن
نســبت نیــز از بــاور بــه خودکارآمــدی زیــاد یــا مطلوبــی

برخوردارنــد.

فراوانی

درصد 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

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

نسبت ًا مطلوب

نسبت ًا مطلوب

مطلوب

نسبت ًا مطلوب

مطلوب

جـدول -5توزیـع فراوانـی میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی
دانشـجویان
باور به خودکارآمدی
کم (نامطلوب)
متوسط (نسبت ًا مطلوب)
زیاد (مطلوب)
جمع

فراوانی

درصد
فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

75
60
75
210

35/7
28/6
35/7
100

35/7
64/3
100

بر اساس جدول  6مشاهده میگردد که همهی سبکهای حل

مساله بهجز سبک حل مسالهی اجتناب رابطهی معنیداری با

میزان باور به خودکارآمدی دانشجویان دارند .نتایج این آزمون

بـرای بررسـی رابطـهی متغیرهـای عزتنفس و سـبکهای

نشان داد که برخی از سبکهای حل مساله (درماندگی ،مهار

آزمـون ضریـب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد .نتایج این

خالقیت ،گرایش) دارای رابطهی معنیدار مستقیم با میزان
باور به خودکارآمدی دانشجویان میباشند .همانگونه که قب ً
ال

حـل مسـاله بـا متغیـر بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان از
آزمـون در جـدول  6مشـاهده میگـردد.

58

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

گری) دارای رابطهی معکوس و برخی از سبکها (اعتماد،
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اشاره گردید سبکهای حل مسالهی خالقیت ،اعتماد و گرایش

بـا توجه به مقدار به دسـت آمده برای آمارهی کای اسـکویر

هیجان مدار میباشند که نتایج آزمون همبستگی نشان از آن

مـدل لوجیت یک مدل مناسـب بـوده و متغیرهای مسـتقل به

سازنده یا مساله مدار میباشند و سه مورد دیگر غیر سازنده یا

( )χ2=148/895 ,P=0/000میتـوان نتیجهگیـری نمـود کـه

دارد که سبکهای حل مسالهی مساله مدار دارای رابطهی

خوبـی قادرنـد احتمـال تغییر سـطوح متغیـر وابسـته را تبیین

میباشد.

نتایـج جـدول  ،8حاکـی از آن اسـت کـه دادههـای مشـاهده

معنیدار مستقیم با میزان باور به خودکارآمدی دانشجویان
همچنین سبک حل مسالهی هیجانمدار رابطهی معنیدار

نماینـد .جـدول  8نیـز بیانگـر آزمـون نکویـی بـرازش اسـت.
شـده بـا مـدل بـرآورد شـده تناسـب دارنـد .از آنجا کـه فرضیه

معکوس با میزان باور به خودکارآمدی دانشجویان دارد

صفـر در ایـن مـدل رد نشـده اسـت پـس میتـوان نتیجهگیری

متغیر عزتنفس و میزان باور به خودکارآمدی دانشجویان نیز

مدل مناسـب اسـت.

(جدول .)6همانگونه که در جدول  6مشاهده میگردد بین
رابطهی معنیدار مستقیم وجود دارد ( P=0/00و .)r=0/56

جدول -6همبسـتگی بـاور بـه خودکارآمدی دانشـجویان و
متغیرهـای تحقیق
r

سطح معنیداری

متغیر
سبک درماندگی

**-0/51

0/00

سبک خالقیت

**0/57

0/00

**-0/35

سبک مهار گری

0/00

**0/32

سبک اعتماد

0/00

-0/13

سبک اجتناب

0/05

**0/49

سبک گرایش

0/00

سبک هیجان مدار

**-0/49

0/00

عزتنفس

**0/56

0/00

**0/60

سبک مسئله مدار

0/00

جدول -8نتیجه ی آزمون نکویی برازش
مدل

Sig

Df

χ2

پیرسون

0/754

220

205/278

0/835

220

199/571

انحراف

Link function: logit

پـس از ارزیابـی بـرازش مـدل ،متغیرهـای مؤثـر بـر بـاور

بـه خودکارآمـدی دانشـجویان بررسـی گردیدنـد .ایـن تحقیق

نشـان داد کـه از مجمـوع متغیرهـای وارد شـده (شـش متغیر)

چهـار متغیـر بـر بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان مؤثـر
میباشـند (جـدول  .)9نیـز مقـدار سـه ضریب تعییـن کاکس و

اسـنل ( ،)Cox and Snellناگلکـرک ( )Nagelkerkeو مـک
فـادن ( )McFaddenکـه بـه آمارههـای ضریـب تعییـن پـزودو

*سطح معنیداری در سطح  5درصد
** سطح معنیداری در سطح  1درصد

بـا توجـه بـه مقیـاس اندازهگیـری متغیرهـای تحقیـق،

بـرای بررسـی چگونگـی تغییـرات متغیـر وابسـته (بـاور بـه

خودکارآمـدی) بـر اسـاس تغییـرات متغیرهـای مسـتقل
(عزتنفـس و کلیـه مؤلفههـای سـبکهای حـل مسـاله بـه جز

سـبک اجتنـاب) از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد .نتیجهی
آزمـون نسـبت احتمـال در جـدول  7مشـاهده میگـردد.
جدول -7نتیجه ی آزمون نسبت احتمال

شـهرت دارنـد بـه ترتیـب  0/572 ،0/508و  0/324بـه دسـت

آمـد (جـدول .)9

ایـن ضریبهـا در واقـع تقریبهـای ضریـب تعییـن در

رگرسـیون خطـی هسـتند و بیانگـر میـزان توانایـی متغیرهای
مسـتقل در تبییـن تغییـرات سـطح متغیر وابسـته هسـتند .با
عنایـت بـه سـه آمـارهی مذکـور ،میتـوان نتیجهگیـری نمـود

کـه مؤلفههـای مـورد مطالعـه قادرنـد بخشـی از تغییـرات بـاور
بـه خودکارآمـدی دانشـجویان را تبییـن نماینـد .بـه طـوری

کـه بـر اسـاس آمـاره نـاگل کـرک ایـن میـزان  57/2درصـد

اطالعات برازش مدل
مدل

Sig

Df

χ2

Log likelihood

مدل پایه

0/000

12

148/895

389/492

مدل نهایی

نمـود کـه دادههـا و مـدل پیشبینیشـده سـازگاری دارنـد و

240/597

اسـت .همچنیـن نتایـج آمارهی والـد ( )Waldو بـرآورد میزان

احتمـال تأثیـر رگرسـیونی هـر یـک از متغیرهـای مؤثر بـر باور

بـه خودکارآمـدی دانشـجویان در جدول  8مشـاهده میگردد.
بـر اسـاس جـدول  8شـاخص بـرآورد متغیـر عزتنفـس،

Link function: logit
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رابطه عزت نفس و سبک های...

 2/673محاسـبه شـده اسـت کـه نشـاندهندهی آن اسـت

خودکارآمـدی آنـان میباشـند .بدینصـورت کـه سـبکهای

یـک واحـد در متغیـر مسـتقل عزتنفـس ،موجـب افزایـش

معکـوس بـا بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان دارنـد .سـبك

کـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مـدل ،افزایـش

 2/673واحـدی در نسـبت لگاریتـم متغیـر میـزان بـاور بـه

خودکارآمـدی میگـردد.

حـل مسـالهی درماندگـی و مهـار گـری رابطـهی معنـیدار
درماندگـی ،بیانگـر تنهایـی و بییـاوری فـرد در موقعیتهـای

مسـالهزا اسـت؛ لـذا کسـانی کـه در مواجهـه بـا مسـائل از

شـاخص بـرآورد سـبک حـل مسـاله خالقیـت بعـد از متغیر

ایـن سـبک اسـتفاده میکننـد بـه دلیـل احسـاس تنهایـی و

گفـت کـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مـدل،

برخـوردار نخواهنـد بـود؛ همچنیـن نتایـج یافتههـا نشـان داد

عزتنفـس از اهمیـت برخـوردار اسـت .بـه طوری کـه میتوان
افزایـش یـک واحـد در متغیـر مسـتقل سـبک حـل مسـاله

خالقیـت ،موجـب افزایـش  1/92واحـدی در نسـبت لگاریتـم

متغیـر میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی میگـردد.

جـدول -9تخمیـن پارامترهـای مؤثـر بـر متغیـر وابسـتهی
بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان
متغیر

برآورد

خالقیت

92/1

445/0

516/1

435/0

135/1-

420/0

322/7

673/2

743/0

942/12

گرایش

درماندگی

عزتنفس

S.E

Wald

P

640/18

000/0

162/12

000/0
007/0
000/0

عـدم داشـتن پشـتوانهی الزم از بـاور بـه خودکارآمـدی الزم

کـه سـبکهای حـل مسـالهی خالقیـت ،اعتمـاد و گرایـش
رابطـهی مسـتقیم معنـیدار بـا میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی
دانشـجویان دارنـد .بدینصـورت که دانشـجویانی که از سـبك

حـل مسـالهی خالقانه اسـتفاده میکنند در مواجهه با مسـائل
و مشـکالت از برنامهریـزی برخـوردار بـوده و راهحلهـای

متنوعـی را بـرای حـل آن در نظـر خواهنـد گرفـت .لـذا اتخـاذ
راهحلهـای متنـوع و داشـتن برنامهریـزی باعـث افزایـش

میـزان بـاور افـراد بـه توانایـی و قابلیتهـای خـود میشـود.

همچنیـن افـرادی كـه در مقابلـه بـا مشـكالت بـه تواناییهـای
خـود اعتقـاد دارنـد ،از میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی باالتـری
برخوردارنـد و برعکـس کسـانی کـه بـه توانایـی خـود در هنگام

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

روبرویـی بـا مشـکالت اعتقـاد ندارنـد از بـاور بـه خودکارآمدی

بـه جهـت نقـش اساسـی بـاور بـه خودکارآمـدی در بـروز

نسـبت به مشـكالت دارند و تمایل دارند با مشـکالت مقابلهی

بحث و نتیجهگیری

رفتارهـای خالقانـه که موجب موفقیت شـغلی افـراد میگردد،
شناسـایی عوامـل مرتبـط بـا آن اهمیـت زیـادی دارد .بـر این
اسـاس ،تحقیـق حاضـر بـا هـدف بررسـی رابطـة عـزت نفس و

سـبکهای حل مسـاله با باورهـای خودکارآمدی دانشـجویان
انجـام گرفت.

پایینتـری برخوردارنـد .همچنیـن کسـانی کـه نگـرش مثبتی

رو در رو داشـته باشـند از میـزان بـاور به خودکارآمـدی باالیی
برخـوردار خواهنـد بـود.

نتیجـهی آزمـون همبسـتگی نشـان از آن دارد کـه سـبک

حل مسـالهی مسـاله مـدار ،دارای رابطهی معنیدار مسـتقیم
بـا میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان میباشـد .بـه

نتایـج یافتههـای تحقیـق نشـان داد کـه نزدیـک بـه دو

طـوری کـه دانشـجویانی کـه هنـگام روبرویـی بـا مشـکالت و

خودکارآمـدی مطلوبـی برخـوردار نیسـتند .بـر ایـن اسـاس،

و بـه صـورت هیجانی عمـل نمیکننـد از باور بـه خودکارآمدی

سـوم ( 64/3درصـد) دانشـجویان مـورد مطالعـه از بـاور بـه
میتـوان نتیجهگیـری نمـود کـه دانشـگاه نتوانسـته اسـت

زمینـهی ارتقـا بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان را فراهـم

نمایـد .لـذا بـه نظـر میرسـد انجـام مطالعـات بیشـتری در
خصوص شناسـایی عوامـل و موانع ارتقا باور بـه خودکارآمدی

در موسسـهی آموزشـی ضـروری اسـت.

نتایـج یافتههـا نشـان داد کـه سـبکهای حـل مسـالهی

دانشـجویان دارای رابطـهی معنـیدار بـا میـزان بـاور بـه
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مسـائل بـر خـود مسـاله تمرکز نموده و سـعی در حـل آن دارند
باالتـری برخوردارنـد .همچنیـن نتایـج نشـان داد کـه سـبک
حـل مسـالهی هیجان مـدار دارای رابطهی معنـیدار معکوس

بـا میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان اسـت .بدیـن

معنـی کـه کسـانی کـه هنـگام مواجهـه بـا مسـالهها بـ ه صـورت

هیجانـی عمـل نمـوده ،احسـاس تنهایـی میکننـد و تمایـل
بـه نادیـده گرفتـن مسـالهها بهجـای مقابلـه بـا آنهـا دارنـد از

بـاور بـه خودکارآمـدی پایینتـری برخـوردار خواهند بـود .در
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هـر صـورت ،به همـان انـدازه كـه اتخاذ سـبکهای سـازندهی

عزتنفـس ضعیـف و فقـط  12/9درصـد دارای عزتنفـس بـاال

بـه کارگیـری سـبکهای غیر سـازنده نیـز رفتهرفتـه ،باورهای

دانشـجویان از عزتنفـس پایینـی برخـوردار میباشـند.

حـل مسـاله ،به بهبـود باور بـه خودکارآمدی منتهی میشـود،

خودکارآمـدی افـراد را تحـت تأثیـر قرار داده و آنهـا را کاهش
میدهـد .اسـتفاده از سـبکهای حـل مسـالهی غیر سـازنده،
در مقابـل مسـائل و موقعیتهای پیچیدهی بیرونی ،اسـتفاده

از امكانـات عقالنـی و روانشـناختی را بـرای فـرد غیرممکـن

میسـازد (آقـا یوسـفی و شـریف )1390،ایـن احسـاس،

توانمنـدی روانـی و جسـمانی را بـا سـطحی از بـازداری مواجه
میسـازد و بـهتدریـج بـاور فـرد بـه ظرفیـت و تـوان خـود و بـه

اصطلاح خودکارآمـدی فـرد را کاهـش میدهـد .افـزون بـر
ایـن ،میتـوان گفـت كه سـبکهای غیر سـازندهی حل مسـاله

(درماندگـی ،مهـار گـری و اجتنـاب) نهتنهـا سـطح فعالیـت

افـراد را كاهـش میدهنـد بلكـه سـبب بیتفاوتـی و بیتوجهی

نسـبت بـه مسـائل و موقعیتهـای پیچیـده ،نیـز میشـود.

میباشـند .ایـن بـدان معنـی میباشـد کـه حـدود یکچهـارم
بـه منظـور پیشبینـی بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان

بـر پایـهی سـبکهای حـل مسـاله و عزتنفـس از تحلیـل
رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .نتایـج تحلیـل رگرسـیون
نشـان داد کـه سـبکهای حـل مسـاله و عزتنفـس در مجموع

 57/2درصـد (بـر اسـاس آمـارهی نـاگل کـرک) از تغییـرات

متغیـر بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان را تبییـن میکنند.
بـه طـور خالصـه ،بـر اسـاس نتایـج تحقیـق ،میتـوان

گفـت کـه بهبـود عزتنفـس دانشـجویان و افزایـش اسـتفاده

از سـبکهای حـل مسـالهی خالقیـت و گرایـش و کاهـش
اسـتفاده از سـبکهای حـل مسـالهی درماندگـی و مهارگـری

باعـث افزایـش میـزان بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان

خواهـد شـد.

نتایـج یافتههـا نشـان داد کـه بیـن عزتنفـس و میـزان باور

بـا توجـه بـه مجموعـهی یافتههـای ایـن پژوهـش بـه نظـر

دارد .ایـن یافتـه با نتایج مطالعهی النکـو و همکاران (،)2015

طبیعـی از بـاور بـه خودکارآمـدی الزم برخـوردار نیسـتند لـذا

بـه خودکارآمدی دانشـجویان رابطـهی معنـیدار مثبت وجود

صحرانـورد و حسـن ( )2012همخوانـی و بـا مطالعـهی ریلی و

همـکاران ( )2014ناهمخوانـی دارد .بنـا بـر ایـن نتایـج ،بـا
افزایـش عزتنفـس دانشـجویان میزان بـاور بـه خودکارآمدی

آنـان افزایـش پیـدا میکنـد .نتایـج یافتههـا همچنیـن نشـان
داد کـه غالـب دانشـجویان ( 62/9درصـد) دارای عزتنفـس

متوسـط میباشـند .همچنیـن  24/3درصـد از آنـان دارای

میرسـد درصـد زیـادی از دانشـجویان کشـاورزی و منابـع

پیشـنهاد میگـردد ،اولیـای امـور و مدیران آموزشـی با اصالح
الگوهـای آموزشـی در جهـت تقویـت ایـن مهـم اقدامـات الزم

را صـورت دهنـد .همچنین پیشـنهاد میگردد دانشـجویان به
اسـتفاده از سـبکهای حل مسـالهی مسـاله مدار و اجتناب از

سـبکهای حـل مسـالهی هیجـان مـدار تشـویق شـوند.
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Relationship between Self-esteem, Problem Solving Styles and Self- efficacy
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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 20132014 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 relationship 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-efficacy 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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