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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خالق و مهارتهای حل مسئله با انگیزش
تحصیلی با نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی و روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه
آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان به تعداد  3461نفر بود که از طریق جدول
کرجسی و مورگان حجم نمونه  131نفر تعیین و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامههای جو آموزشی خالق محبی و همکاران ( ،)3111حل
مسئله هپنر و پترسن ( ،)3191باورهای خودکارآمدی تحصیلی زاژاکووا و همکاران ( )1115و انگیزش
تحصیلی ورلند و همکاران ( )3191استفاده شد .ماتریس همبستگی ،تحلیل مسیر و شاخصهای نکویی برازش
با نرمافزار  Lisrel 8.5جهت تحلیل دادهها استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که جو
آموزشی خالق بر انگیزش تحصیلی اثر مستقیم و با میانجیگری خودکارامدی اثر غیرمستقیم دارد؛ اما
مهارتهای حل مسئله بر انگیزش تحصیلی اثر مستقیم ندارد ولی با میانجیگری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم
دارد .نتایج پژوهش از نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه ساختاری بین جو آموزشی خالق و
مهارتهای حل مسئله با انگیزش تحصیلی دانشجویان حمایت میکند.
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مقدمه
آموزش عالی در هر کشوری یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت آن کشور در زمینههای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است .با توجه به گسترش روزافزون پیشرفتهای
علمی و گرایش سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی به جذب افراد متخصص ،افراد
هر جامعه به سمت دانشگاهها و مراکز آموزشی روی آوردهاند (آبوما .)1111 ،3یکی از
مهمترین مسائلی که در آموزش عالی مطرح است ،انگیزش تحصیلی است .انگیزش
تحصیلی ،1انگیزه روانشناختی فراگیران است که با اثرگذاری بر انواع مختلف فعالیتهای
تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به هدفهای تحصیلی اشاره دارد (گارن ،متیوس و
جولی .)1131 ،1انگیزه تحصیلی با موفقیت و عملکرد فراگیران ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی
دارد و بسیاری از پیامدهای آموزشی را رقم می زند (تال1112 ،6؛ به نقل از فرشاد ،سلیمی
بجستانی ،اسماعیلی و حبیبی .)3116 ،هاتیس )1133( 5بر این باور است که انگیزش تحصیلی
با هدفهای ویژه ،نگرشها و باورهای خاص ،روشهای نائل شدن به آنها و تالش فرد در
ارتباط است .اطالعات دقیقی در ارتباط با انگیزۀ تحصیلی دانشجویان وجود ندارد؛ اما با این
حال نتایج برخی تحقیقات در این زمینه میتواند هشداردهنده باشد .بر اساس یک تحقیق در
بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان  64/1درصد از دانشجویان نمونه موردمطالعه
دارای انگیزۀ تحصیلی پایینتر از سطح متوسط بودهاند (روحی و همکاران.)3113 ،
پژوهشگران مختلف (شانک3113 ،4؛ سیلر 2و همکاران )1111 ،معتقدند که عوامل
درونفردی (شخصیت ،سطح سواد ،سبکهای تفکر ،باورهای خودکارآمدی و پیامدهای
مورد انتظار؛ اهمالکاری تحصیلی و مهارتهای حل مسئله) و عوامل برونفردی (سطح
تحصیالت خانواده ،تجربه پژوهشی ،حمایت استادان از استقالل پژوهشی ،سطح علمی
دانشگاه محل تحصیل ،دوستان و جنسیت) بر انگیزش تحصیلی مؤثر هستند .در این میان،

1. Aboma
2. academic motivation
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برخی از پژوهشگران ،نقش عوامل برونفردی را بر انگیزش مؤثرتر دانستهاند؛ بهعبارتی ،تنها
یا مهمترین عامل مؤثر بر انگیزش را عوامل برون فردی دانستهاند (آیتیو.)1133 ،3
با وجود اهمیت عوامل بین فردی ،برخی پژوهشها (کامکاری ،کیومرثی و شکرزاده،
 )3191نشان دادهاند که دانشگاهها علیرغم برخورداری از محیط آموزشی -پژوهشی و
عوامل اجتماعی مطلوب ،انگیزش مطلوبی را در بین دانشجویان ایجاد نکردهاند .بر این اساس،
میتوان یکی از عوامل کمبود انگیزش را بهعوامل درون فردی (مارشال )341 :3199 ،در
دانشجویان نسبت داد؛ بنابراین ،با قبول این پیشفرض که صرف داشتن امکانات و بهبود
عوامل بیرونی لزوماً منجر به ایجاد انگیزش در دانشجویان نمیشود ،بلکه عوامل درونی نیز
در کنار عوامل بیرونی نقش مهمی را ایفاء میکنند هدف محقق در این تحقیق این است که
دو دسته عوامل درونفردی و برونفردی را بهعنوان عوامل انگیزشی ،موردبررسی قرار دهد.
خودکارآمدی تحصیلی و مهارتهای حل مسئله بهعنوان عوامل درون فردی و جو آموزشی
خالق (چالش ،آزادی ،حمایت از ایدهها ،اعتماد و اطمینان ،مباحثه ،تضاد ،خطرپذیری،
فرصت دادن به ایدهها ،سرزندگی و پویایی ،شادمانی و شوخطبعی) بهعنوان عامل برونفردی
در این پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرند .این عوامل با توجه به نظریه شناختی -اجتماعی
بندورا که هم عوامل درونفردی و هم عوامل برونفردی را بر انگیزش مؤثر میداند ،قابل
تبیین و توجیه میباشند (کالرک.)1131 ،1
نظریه شناختی-اجتماعی بندورا بهطور وسیعی در رشتهها و زمینههای مختلف از جمله
تحقیقات تربیتی و در موضوعاتی همچون انگیزه مورد توجه قرار گرفته است و یافتههای
پژوهشی بسیاری از آن حمایت کردهاند (پاجارس .)1112 ،1طبق نظر بندورا ()3112
انگیزش ،یک نظام از مکانیسمهای خودتنظیمی است که شامل انتخاب ،فعالسازی و مسیر
تقویتشده رفتار ،به سمت اهداف مهم است .بندورا در نظریه خود بر میانجیگرهای مختلف
از جمله خودکارآمدی بهشدت تأکید دارند (داوید 6و همکاران.)1111 ،
خودکارآمدی به برداشت افراد از تواناییهای خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد.
برخی محققان بر این باورند که خودکارآمدی متغیری چندبعدی است و باید در حیطههای
1. Autio
2. Clarke
3. Pajares
4. Dawid
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متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد (زیمرمن .)1111 ،3بر این اساس آنان سه حوزهی اصلی
خودکارآمدی تحصیلی ،1اجتماعی 1و هیجانی 6را معرفی کردند .در این پژوهش فقط حوزه
خودکارآمدی تحصیلی مد نظر می باشد .خودکارآمدی تحصیلی در ارتباط با احساس
توانایی فرد در ادارهی فعالیت های یادگیری ،احاطه بر موضوعات درسی و برآورده کردن
انتظارات تحصیلی است (موریس1113 ،5؛ به نقل از مرادی ،شاهمرادی ،محمودی و شیبانی،
 .)3115خودکارآمدی از جمله عوامل اثرگذار در انتخاب فعالیتها و پایداری در آن،
توانایی پیشبینی و انتخاب فعالیتهای رفتاری و انجام موفقیتآمیز مجموعهای از فعالیتها
برای رسیدن به نتایج خاص میباشد (لنت ،براون و هاکت1111 ،4؛ به نقل از بیاسچک،2
 .)1114بر طبق نظر اسکالویک 9و اسکالویک ( )1112خودکارآمدی میتواند بر تنظیم
اهداف و تحقق آنها تأثیر بگذارد (همینگس ،کای .)1131 ،1خودکارامدی با انتخاب
فعالیتها  ،تالش صرف شده ،استقامت در انجام تکالیف و عملکرد مؤثر فراگیران ارتباط
دارد .دانشجویان دارای باورهای مثبت در مورد تواناییهای خود ،عملکرد تحصیلی بهتری
داشتند و برعکس دانشجویانی که در مورد تواناییهای خود قضاوت منفی داشتند و بهعبارتی
از خودکارآمدی پایینی برخوردارند ،انگیزش و عملکرد ضعیفی در امور تحصیلی داشتند
(زیمرمن.)1111 ،
از دیگر متغیرهای فردی تأثیرگذار بر انگیزش تحصیلی حل مسئله میباشد .نتایج
یافتههای ونزل و ویگفیلد )1111( 31نشان میدهد که حل مسئله تأثیری مستقیم بر انگیزش
تحصیلی دارد و خودارزیابی حل مسئله با مؤلفههای انگیزش بیرونی ارتباط قوی و با مؤلفه
بی انگیزشی ارتباطی ضعیف دارد .توانایی بهکارگیری فرایند حل مسئله یک مهارت حیاتی
در عصر حاضر است و فقدان آن با برخی از مشکالت عاطفی همراه است (دزوریال ،نزو و

1. Zimmerman
2. academic self-efficacy
3. academic self-efficacy
4. social self-efficacy
5. Muris
6. Lent, Brown & Hackett
7. Bieschke
8. Skaalvik
9. Hemmings & Kay
10. Wenzel & Wigfield
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میدوالیورز .)1116 ،3حل مسئله یک فرایند شناختی است که بهوسیلۀ آن فرد میکوشد،
راهحل مناسبی برای یک مشکل پیدا کند (خوشکام ،ملک پور و مولوی.)1119 ،
از جمله عوامل مؤثر دیگر بر انگیزش تحصیل جو آموزشی است که یادگیری در آن
صورت میگیرد .اکوال )3114( 1معتقد است که یک محیط آموزشی شامل مجموعهای از
نگرشها ،احساسها و رفتارها است که بر نوآوری ،رضایت و کارایی افراد تأثیر دارد .وی
در مطالعه خود ده عامل چالش ،آزادی ،حمایت از ایدهها ،اعتماد و اطمینان ،مباحثه ،تضاد،
خطرپذیری ،فرصت دادن به ایدهها ،سرزندگی و پویایی ،شادمانی و شوخطبعی را در ایجاد
یک محیط خالق تأثیرگذار میداند (اکوال .)3114 ،منظور از چالش در نظریه اکوال
( ،)3111درجهای از درگیری عاطفی اعضای کالس در تحقق هدفها است .از اینرو در
محیطهای آموزشی که چالشپذیر است دانشجویان به معنادار بودن باورها میرسند و از
سوی استادان خود برای انجام فعالیتها ترغیب میشوند .مراد از آزادی ،استقالل اعضا در
رفتار است .بهاینترتیب دانشجویان برای پیدا کردن اطالعات و حل مسائل خود برانگیخته
میشوند .منظور از حمایت ایدهها ،روشهای جدید رفتار با ایده است .برای تحقق بخشیدن
به این امر ،استاد فضایی را فراهم میکند که ایدههای متعددی مطرح شود و بستری فراهم
میگردد تا افراد به ایدههای یکدیگر گوش دهند .منظور از اعتماد و صداقت ،اطمینان عاطفی
اعضا در ارتباطات با یکدیگر است .در این محیط استاد بهگونهای عمل میکند که
دانشجویان بدون ترس از تمسخر همکالسیها و استاد میتوانند ایدههای خود را مطرح کنند.
در محیطهایی که استاد فضایی را برای مباحثه فراهم میکند و بحث و گفتگو در این فضا
تشویق میشود ،ایدههای زیادی از سوی دانشجویان در کالس مطرح میشود که معمو ً
ال
برآیند آن خلق ایدههای جدید است (اکوال .)3111 ،در محیطهایی که در آن تضاد باال
است افراد قدرت تحمل یکدیگر را ندارند؛ بنابراین در تدریسی که تضاد در آن پایین است؛
استاد فضایی را در کالس به وجود آورده است که دانشجویان را قادر میسازد تا عقاید
متضاد را تحمل کنند .خطرپذیری به معنای تحمل عدم قطعیت در محیط کالس است .در
ت دریسی که سرشار از خطرپذیری است ،استادان و دانشجویان ایدههای جدیدی را طرح و
اجرا میکنند .منظور از فرصت دادن به ایدهها میزان زمانی است که استاد به دانشجویان
1. D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares
2. Ekvall
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میدهد تا ایدههای جدیدشان را شرح و توصیف کنند در کالسی که تدریس در آن سرشار
از سرزندگی و پویایی است معموالً تحرک و پویایی زیادی بین اعضای کالس وجود دارد
و وقایع تازهای در کالس به وجود میآید .در محیطهای دارای شادمانی و شوخطبعی نیز،
افراد کالس احساس راحتی و آرامش دارند (اکوال.)3111 ،
با مطالعه پیشینه ،پژوهشی که مستقیماً به نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی در
رابطه با جو آموزشی خالق و مهارتهای حل مسئله با انگیزش تحصیلی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی پرداخته باشد ،یافت نشد .اما مطالعاتی در ارتباط با متغیرهای مذکور
صورت پذیرفته است .برای مثال هونگی و چنگیگوو )1111( 3در پژوهشی نشان دادند که
راهبرد تدریس خالق بر انگیزۀ یادگیرندگان و مهارتهای برنامهریزی خالقانه بهطور شایان
توجهی تأثیرگذار است .آچن برنر )1119( 1در تحقیق خود در مورد تدریس خالقانۀ استادان
و رفتارهای دانشجویان نشان داد که دانشجویان نقش استادان خالق را در ایجاد خالقیت در
نظام آموزشی مؤثر میدانند .نتایج مطالعۀ تحقیقی دائوگاسپار )1133( 1بر اهمیت
رویکردهای خالق معلمان در شکلگیری خالقیت دانش آموزان تأکید داشته است که همان
دستیابی به هدف آموزش یعنی شخصیت خالق بود .نتایج تحقیق تاتجیتانونت )1133( 6نیز
نشان داد میانگین نمرههای پسآزمون دانشجویان در توانایی نوشتار خالق انگلیسی و پس از
استفاده از روش خالق بدیعهپردازی  31/5درصد بیشتر از نمرههای پیشآزمون بود.
کوسلوسکی 5و همکاران ( )1111در بررسی رابطه خودکارآمدی و ارائه الگوهای موفق و
فعالیتهای گروهی معلمان ،نشان دادند بین ارائه الگوهای موفق و فعالیتهای گروهی
معلمان و خودکارآمدی آنان رابطه معناداری وجود دارد .اردن و سان فلدر )1114( 4در
پژوهشی با عنوان "اثرات درس بر روی انگیزش دانشجویان ،ساختار اهداف ،ارتباطات

اجتماعی و باورهای شایستگی" از جمله عوامل مؤثر بر انگیزش را عوامل بیرونی در محیط
دانشگاه میدانند و در این راستا از نقش معلمان بهعنوان یک عامل مهم در انگیزش
دانشجویان یاد میکند .نصری ،صالح صدقپور و چراغیان رادی ( )3111در پژوهش خود
1. Hungies & Changeiywo
2. Aschen Brener
3. Dau Gaspar
4. Tanjitanont
5. Koslowsky
6. Urdan & Schoenfelder
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به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی بر ارزیابی حل مسئله اثر مستقیم و با میانجیگری

فراشناخت اثر غیرمستقیم دارد .نریمانی و همکاران ( )3116در پژوهشی تحت عنوان "مقایسۀ
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش

آموزان اهمالکار" به این نتیجه دست یافتند که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
حل مسئله در مقایسه با گروه کنترل بر انگیزش تحصیلی آزمودنیها تأثیر داشته است.

اژهای و همکاران ( ،)3111در پژوهشی با عنوان "الگوی ساختاری روابط بین حمایت

از خودمختاری ادراکشده معلم ،نیازهای روانشناختی اساسی ،انگیزش درونی و تالش"
نشان دادند که حمایت از خودمختاری توسط معلم ،اثر مستقیم مثبت و معناداری بر برآورده
شدن نیازهای روانشناختی دارد و از این طریق ،بهصورت غیرمستقیم بر انگیزش درونی

دانشآموزان اثر میگذارد .همچنین ،نیازهای روانشناختی خودمختاری و شایستگی اثر
مستقیم مثبت و معناداری بر انگیزش درونی دانشآموزان دارند .محمودی ،پازارگادی و
عبادی ( )3199در پژوهش خود با عنوان "ارزشیابی تجربه آموزشی اساتید از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی" نشان داد که رفتار و حمایت اساتید منجر به ایجاد انگیزه
برای تحقیق و پژوهش میشود و اینکه فراوانی ،کیفیت و استحکام تعاملهای دانشجویان و
اساتید تأثیر قابل مالحظهای بر رشد و توسعۀ فکری دانشجویان دارد .روحی و همکاران

( )3111در پژوهشی تحت عنوان "ارتباط خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در بین گروهی
از دانشجویان علوم پزشکی" به این نتیجه دست یافتند که بین خودکارآمدی و انگیزش
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مسئله ای که موجب انجام پژوهش حاضر شد ،این بود که بیشتر پژوهشهای انجامشده
به تأثیر جداگانه متغیرهای درون فردی یا برون فردی بر انگیزش تحصیلی در دانشجویان
پرداخته و کمتر به تأثیر این دو بهطور همزمان توجه نمودهاند .همچنین آنچه در تحقیقات
صورت گرفته ،مورد غفلت واقعشده ،اهمیت متغیرهای میانجی است که در این پژوهش ،به
نقش متغیر میانجی ،بهعنوان یک تنظیمکننده که اثرات دیگر متغیرها را بر متغیر وابسته تحت
تأثیر خود قرار میدهد ،نیز توجه شده است .مهمتر اینکه دانشگاه لرستان درزمینۀ توسعه
تحصیالت تکمیلی نوپا میباشد از اینرو در زمینۀ فرایندهای روانشناختی ،محیطی و
آموزشی تأثیرگذار بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی اطالعات دقیقی در
دست نیست .از اینرو ،مطابق با یافتههای مذکور فرض میکنیم جو آموزشی خالق و

112

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال سیزدهم ،شماره چهل وششم ،زمستان 96

مهارتهای حل مسئله بر انگیزش تحصیلی اثر مستقیم و با میانجیگری خودکارآمدی اثر
غیرمستقیم دارند .مسیر مفهومی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی در شکل  3نشان داده شده
است.

شکل  .1مسیر مفهومی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی

روش
روش اجرای پژوهش ،غیر آزمایشی و طرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی مبتنی بر
تحلیل مسیر بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان در
سال تحصیلی  3115 -14مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها برابر با  3461نفر بود .بر
اساس جدول کرجسی و مورگان ،از تعداد  3461نفر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه

لرستان ،حداقل حجم نمونه برابر با  131نفر تعیین شد که این نمونه به شیوه نمونهگیری
تصادفی طبقهای نسبی برحسب دانشکده و جنسیت از طریق فرمول زیر محاسبه و انتخاب
گردید:
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فرمول:

N×h
N

nh = n

در این فرمول  nبرابر با حجم نمونه N،برابر با حجم جامعه و  hبرابر با حجم هر طبقه

میباشد.
جدول  .1جامعه آماری و نمونه مورد پژوهش در دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان

طبقات جامعه (دانشکده)

جامعه آماری پژوهش

نمونه آماری پژوهش

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

ادبیات و علوم انسانی

141

115

645

61

11

99

علوم پایه

121

394

645

51

15

99

اقتصاد

51

19

99

31

2

32

فنی

43

21

313

31

31

15

دامپزشکی

15

39

61

5

1

9

کشاورزی

111

343

653

56

11

96

145

429

3461

391

312

131

دانشکدهها

کل

ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای زیر بود:
پرسشنامه جو آموزشی خالق :برای سنجش جو آموزشی خالق از پرسشنامه محبی و
همکاران ( )3111استفاده شد .مقیاس نمرهدهی پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً
مخالف= ،3مخالف= ،1نظری ندارم= ،1موافق = 6و کامالً موافق = )5بود .محبی و همکاران
( )3111در طراحی پرسشنامه از مؤلفههای دهگانه «جو خالق اکوال) استفاده کردند .آنان
بعد از طراحی اولیه پرسشنامه و انجام تعدیلهای الزم جهت سنجش روایی محتوایی
پرسشنامه ،آن را در اختیار هشت نفر از متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
فردوسی مشهد قرار دادند .با لحاظ کردن نظر متخصصین و تغییر برخی گویهها ،پرسشنامه
نهایی را تنظیم کردند .همچنین برای اطمینان از روایی صوری سؤاالت ،پرسشنامه را در
اختیار نمونه کوچکی از دانشجویان قرار دادند و از آنها خواسته شد تا سؤاالت مبهم را
شناسایی کنند .بعد از تعیین سؤاالت مبهم برای شفافسازی آنها دوباره اصالحاتی در
پرسشنامه لحاظ و نسخه نهایی را در اختیار شرکتکنندگان قرار دادند .برای سنجش پایایی
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پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب آلفای آن ( )1/95به
دست آمد .نسخه نهایی این پرسشنامه مشتمل بر  31مؤلفه و  55سؤال است .مؤلفه چالش (9
سؤال) ،آزادی ( 4سؤال) ،حمایت از ایدهها ( 4سؤال) ،اعتماد و اطمینان ( 33سؤال) ،مباحثه
( 4سؤال) ،تضاد ( 5سؤال) ،خطرپذیری ( 6سؤال) ،زمان دادن به ایدهها ( 6سؤال) ،سرزندگی
و پویایی ( 1سؤال) ،مؤلفه شادمانی و شوخطبعی ( 1سؤال) را به خود اختصاص دادهاند.
ازآنجاییکه پرسشنامه جو آموزشی خالق دارای مبنای نظری قوی میباشد ازاینرو در
پژوهش حاضر برای احراز روایی پرسشنامه از روایی سازه به شیوه تحلیل عاملی تائیدی
استفاده شد که شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی نشاندهنده برازش ساختاری عاملی
موردنظر با دادهای جمع آوری شده است (،NFI1/12 ،NNFI=1/15 ،df=935

)χ1 =395 ،RMSEA=1/161؛ لذا ابزار از روایی کافی برخوردار است .همچنین برای احراز
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ بهطوریکه نتایج آن برای کل
پرسشنامه  1/14به دست آمد که نتایج حاکی از پایایی پرسشنامه بود.
پرسشنامه حل مسئله :پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن ( )3191برای سنجش
درک پاسخدهنده از رفتارهای حل مسئلهشان تهیه شده است .این پرسشنامه  15ماده دارد که
برای اندازهگیری چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانهشان طراحی شده است 1 .عبارت
( )11 ،11 ،1از پرسشنامه برای اهداف پژوهشی است و نمرهگذاری نمیشود .پرسشنامه حل
مسئله بر مبنای چرخش تحلیل عاملی دارای  1زیرمقیاس مجزا است -3 :اعتماد به حل مسائل
با  33عبارت ،سبک گرایش – اجتناب با  34عبارت ،کنترل شخصی با  5عبارت .نمره کل
پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخها به دست میآید .پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه
از آزمودنیها تنظیم و آزمایش شده است .آن همسانی درونی نسبتاً باالیی با مقادیر آلفایی
بین  1/21تا  1/95در خرده مقیاسها ( )PSC ،0/48 ،AA ،0/48 ،PC ،0/27و  1/11برای
مقیاس کلی دارد (هپنر و پترسن.)3191 ،
باورهای خودکارآمدی تحصیلی :راژاکووا و همکاران ( )1115نسخه جدید پرسشنامه
خودکارآمدی تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس تحصیلی میلدستون و همکاران ( )3194و
فهرست خودکارامدی کالج (سولبرگ و همکاران )3111 ،بهبود بخشیدند .در این مقیاس
مفهوم باورهای خودکارآمدی تحصیلی از طریق  12تکلیف مربوط به دانشگاه اندازهگیری
میشود .از مشارکتکنندگان خواسته میشود تا میزان اطمینان خود را در انجام موفقیتآمیز
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هر یک از  12تکلیف دانشگاهی بر اساس یک مقیاس  31درجهای لیکرت از «کامالً
نامطمئن» ( )3تا «کامالً مطمئن» ( )31مشخص نمایند .در پژوهش راژاکووا و همکاران
( )1115نتایج تحلیل عامل تأییدی ،چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در
کالس درس ،اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از کالس درس ،اطمینان به
توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار،
خانواده و دانشگاه را نشان داد .همچنین آنها پایایی خرده مقیاسهای این پرسشنامه را حدود
 1/21تا  1/11برآورد کردند .این پرسشنامه در ایران توسط شکری و همکاران ()3111
هنجاریابی شد .آنها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،چهار عامل فوق را تأیید نمودند.
همچنین با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی را رضایتبخش گزارش نمودند.
انگیزش تحصیلی :پرسشنامه مورد استفاده پرسشنامه انگیزش تحصیلی  -AMSورلند،
1

بلیز ،بریر و پلیتر ،)3191( 3دارای  19ماده است که بر اساس نظریه خودمختاری دسی و رایان
(3195؛ به نقل از احتشامی تبار ،مرادی و شهرآرای )3195 ،به زبان فرانسه طراحی و رواسازی
شده است .این پرسشنامه حاوی  19گویه است که شامل سه حیطه «مقیاس انگیزش درونی»
( 31گویه)« ،انگیزش بیرونی» ( 31گویه) و «بیانگیزگی» ( 6گویه) است .پایایی پرسشنامه به
روش باز آزمایی با محاسبه آلفای کرونباخ ( )1/99و دونیمه کردن ( )1/21تأیید شده است
(والرند و همکاران3191 ،؛ روبرت و همکاران .)3111 ،همچنین در مطالعه ویسیانی و
همکاران ( )3113میزان آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای انگیزش درونی ،بیرونی و
بیانگیزگی به ترتیب  1/42 ،1/94 ،1/96به دست آمد.

یافتهها
همانطور که در جدول  3مالحظه شد تعداد دانشجویان دختر  391نفر ( ،)%51و دانشجویان
پسر  312نفر ( )%63همچنین تعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی  99نفر
( ،)%19/6علوم پایه  99نفر ( ،)%19/6اقتصاد و علوم اداری  32نفر ( ،)%5/5فنی -مهندسی
 15نفر ( ،)%9/3دامپزشکی  9نفر ( ،)%1/4و کشاورزی  96نفر ( )%12/3میباشند.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردبررسی ،در جدول  1ارائه شده است.

1. Vallerand, Plletier, Blaise, & Breier
2. Deci & Ryan
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جدول  .7میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

جو آموزشی خالق

341/21

11/21

مهارتهای حل مسئله

311/11

36/13

خودکارآمدی تحصیلی

326/56

11/31

انگیزش تحصیلی

316/39

16/12

میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه در کل مقیاس جو آموزشی خالق
( ،)341/21±11/21مهارتهای حل مسئله ( ،)311/11±36/13خودکارآمدی تحصیلی
( )326/56±11/31و انگیزش تحصیلی ( )316/39±16/12بود.
با توجه به اینکه مبنای تجزیهوتحلیل الگوهای علی ،ماتریس همبستگی است .ماتریس
همبستگی متغیرهای موردبررسی ،در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

جو آموزشی

مهارتهای حل

خودکارآمدی

انگیزش

خالق

مسئله

تحصیلی

تحصیلی

جو آموزشی خالق

3

مهارتهای حل مسئله

**1/19

3

**1/51

**1/64

3

**1/61

**1/19

**1/69

خودکارآمدی
تحصیلی
انگیزش تحصیلی

3

p>1/13

**

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود از میان متغیرهای پژوهش به ترتیب
خودکارآمدی تحصیلی ( )1/69و جو آموزشی خالق ( )1/61دارای باالترین ضریب
همبستگی با انگیزش تحصیلی است ( .) p>1/13همچنین پیشفرض نرمال بودن ،یکی از
مواردی است که باید پیش از بهرهگیری از آزمون تحلیل مسیر از طریق آزمون کلموگروف
 -اسمیرنوف بررسی شود که نتایج آن در قالب جدول  6آورده شده است.
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جدول  .8نتیجه آزمون کلموگروف  -اسمیرینوف
متغیر

مقدار آماره توزیع

معناداری

سؤال

جو آموزشی خالق

1/933

1/961

55

مهارتهای حل مسئله

3/11

1/154

11

خودکارآمدی

1/251

1/411

12

انگیزش تحصیلی

1/931

1/515

19

همانطور که مالحظه میشود ،به سبب اینکه برای تمام متغیرها سطح معناداری بیشتر از

 α = 1/15است ،نرمال بودن توزیع دادهها تأیید میشود .حال میتوان با استفاده از تحلیل
مسیر به تحلیل فرضیههای پژوهش پرداخت .عالوه بر نرمال بودن قبل از آزمون مدل ابتدا
مفروضههای هم خطی بودن متغیرها و استقالل خطاها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که شاخص تحمل برای تمام متغیرهای پیشبین کوچکتر از  ،1/11شاخص تورم
واریانس کوچکتر از  5/15همچنین مقدار شاخص دوربین واتسون که بهمنظور بررسی
مفروضه استقالل خطا اجرا شد برابر  3/91بود .اگر شاخص تحمل کوچکتر از یک
( ،)1 >collainearity < 1شاخص تورم کوچکتر از ده ( )vif <31و مقدار آزمون
دوربین واتسون کوچکتر از چهار باشد ( )Durbin- Watson <6میتوان گفت که از
مفروضههای رگرسیون تخطی صورت نگرفته است .با توجه به شاخصهای بهدستآمده،
میتوان نتیجه گرفت که شرایط انجام آزمون رعایت شده است (کارشکی ،محمدتقیزاده
و میری .)3114 ،شکل  1الگوی برازش شده پیشبینی متغیر انگیزش تحصیلی دانشجویان را
نشان میدهد.
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p>1/13

**

شکل  .7اثرات مستقیم موجود ،ضرایب مسیر و معناداری آنها در الگوی جو آموزشی خالق و
مهارتهای حل مسئله با انگیزش تحصیلی

مطابق با شکل  ،1کلیه مسیرها بهجز مسیر مهارتهای حل مسئله به انگیزش تحصیلی
معنادار هستند .همچنین در میان متغیرهای موجود در الگو ادراک از جو آموزشی خالق
( )1/64بیشترین اثر مستقیم را بر باورهای خودکارآمدی دارد .مشخصههای برازندگی الگوی
تحلیل مسیر در جدول  5آورده شده است.
جدول  .8شاخصهای نیکویی برازش برای مدل پیشنهادی
مدل

χ2

Df

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

NNFI

چهار عاملی

4/11

1

1/36

1/196

1/11

1/15

1/19

1/11

1/12

برای بررسی برازش مدلهای عاملی از شاخصهای  .3نسبت مجذور کای به درجه
آزادی  .1شاخص بنتلر -بونت ( )NFIو تاکر -لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی (،)NNFI
 .1شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAو معیارهای دیگر ،GFI ،RMR
 CFIاستفاده شده است .شاخص  RMSEAرایجترین شاخص مورد استفاده است.
درصورتیکه این شاخص پایینتر از  1/3بوده و  p-valueبهدستآمده در سطح 1/15
معنادار باشد ،برازش مدل تأیید میشود (هومن .)3192 ،همچنین ،اگر حاصل تقسیم chi-
 squareبر روی  dfاز مقدار  1کمتر باشد ،برازش مدل مؤکداً تأیید میشود (هومن)3192 ،؛
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که در این مدل حاصل این تقسیم برابر با  1/36است .بر اساس جدول ( ،)5به سبب اینکه
میزانِ شاخص  RMSEAدر این مدل برابر  1/196میباشد ،میتوان ادعا کرد که مدل
بهدستآمده برای پیشبینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو آموزشی خالق و مهارتهای
حل مسئله دارای برازش قابلقبولی با واقعیت است .همچنین ،با توجه به اینکه مقادیر سایر
شاخصهای برازندگی در حد مطلوبی هستند (باالتر از ( )1/1هومن )3192 ،میتوان گفت
که نتایج شاخصها ،مبنی بر برازش مناسب مدل مورد تأیید هستند .در جدول  4ضرایب اثر
مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول  .6برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل الگو
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

جو آموزشی خالق ← انگیزش تحصیلی

**1/16

*1/32

**1/63

مهارتهای حل مسئله← انگیزش تحصیلی

1/12

*1/31

*1/13

جو آموزشی خالق← خودکارآمدی تحصیلی

**1/64

-

**1/64

مهارتهای حل مسئله← خودکارآمدی تحصیلی

**1/14

-

**1/14

خودکارآمدی تحصیلی← انگیزش تحصیلی

**1/14

-

**1/14

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود بین ادراک از جو آموزشی خالق و انگیزش
تحصیلی یک رابطۀ مستقیم ( ،)t =6/36 ،β =1/16یک رابطهغیر مستقیم (1/93 ،β =1/32
=  )tو رابطه کلی ( )t =1/51 ،β =1/63وجود دارد .بین مهارتهای حل مسئله و انگیزش
تحصیلی رابطهی مستقیم ( )t =3/11 ،β =1/12وجود ندارد؛ اما رابطهغیر مستقیم (،β=1/31
 )t =3/95و رابطه کلی ( )t =1/62 ،β =1/13وجود دارد .همچنین بین جو آموزشی خالق
و خودکارآمدی تحصیلی رابطه مستقیم ( )t =31/61 ،β =1/64و رابطه کل (،β =1/64

 )t =31/11و بین مهارتهای حل مسئله و خودکارآمدی رابطه مستقیم (=9/13 ،β =1/14
 )tو رابطه کل ( )t =9/31 ،β =1/14و بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی
رابطه مستقیم ( )t =5/42 ،β =1/14و رابطه کل ( )t =5/51 ،β =1/14وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
در جریان فعالیت یادگیری ،متغیرهای مختلفی همچون جهتگیری انگیزشییی ،عزتنفس و
روشهای یادگیری میتوانند بر فراگیر تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازند
(تال1112 ،؛ به نقل از واحدی ،اسماعیلپور ،زمانزاده و عطاییزاده )3113 ،که از میان این
عوامیل اهمییت انگیزش در تعلیم و تربییت انکیارنیاپیذیر بوده و تحقیقات چند دهه اخیر در
حوزۀ آموزشییی نیز بر این نکته تأکید کرده اسییت که انگیزش یکی از عوامل مهم و دائمی
در بهبود عملکرد دانشجویان میباشد (گود و برافی .)1111 ،3ازاینرو هدف اصلی پژوهش
حاضیر بررسیی رابطه بین ادراک از جو آموزشی خالق و مهارتهای حل مسئله با انگیزش
و خودکارامدی تحصییلی دانشیجویان تحصیالت تکمیلی بود .در پژوهش حاضر روابط یاد
شیده از طریق تحلیل مسییر آزمون شید .نتایج با توجه به شکل  3نشان داد الگوی پیشنهادی
پژوهش با دادهها برازش دارد.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد ادراک از جو آموزشی خالق دانشجویان دانشگاه لرستان
موجب افزایش انگیزش تحصیلی در آنان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای اژهای و
همکاران ( ،)3111محمودی ،پازارگادی و عبادی ( ،)3199دائوگاسپار،)1133( 1
4
تاتجیتانونت ،)1133( 1هونگی و چنگیگوو ،)1111( 6آچن برنر ،)1119( 5اردن و سان فلدر
( )1114همسو میباشد .یکی از ارکان اصلی در دانشگاه موضوع آموزش و فرایند یاددهی-
یادگیری است .با توجه به پیشرفت فنآوری و ورود به عصر فرا صنعت الزم است فرایند
یاددهی – یادگیری در مدارس و دانشگاه نیز با این تحوالت هماهنگ شود و از راهبردهای
سنتی انتقال اطالعات به سمت راهبردهای آموزشی جدید مسئلهمداری و مشکلگشایی -که
میتواند منجر به رشد تواناییهای خالق در دانشجویان شود -حرکت نماید .این موضوع در
مورد دانشجویان کارشناسی ارشد از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه این افراد از
تواناییهای باالیی برخوردارند و میتوان با روشهای مؤثر تدریس آنها را یاری نموند تا
بینش خود را وسعت دهند و بهاینترتیب قدرت تجزیهوتحلیل مطالب ،نقد علمی ،توانایی
1. Good, L. & Brophy
2. Dau Gaspar
3. Tanjitanont
4. Hungi & Changeiywo
5. Aschen Brener
6. Urdan, T. & Schoenfelder
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حل مسائل و قدرت ابداع و ابتکار را در آنها افزایش داد .معموالً روشهای یاددهی و
یادگیری به دو دسته روشهای فعال و غیرفعال تقسیم میشود .طبیعی است که راهبردهای
آموزشی مبتنی بر خالقیت ،مربوط به دسته اول باشد .روشهای فعال ،فرایندی تعاملی است
که یادگیرنده در جریان آموزش نقش فعال ایفا نموده و یاد دهنده نقش راهنما دارد
(تورنس ،3111 ،3کرکا و گوری ،3111 ،1گوری .)3111 ،1الزم به ذکر است ،اگرچه طرح
درس اساتید از پیش طراحی و در اختیار اساتید قرار میگیرد اما این امکان نیز وجود دارد
که با توجه به توانمندی های دانشجویان و تشخیص اساتید دخل و تصرفاتی در آن صورت
پذیرد؛ بهعالوه اساتید میتواند از روشهای تدریس فعال غنیسازی نیز متناسب با شرایط و
تواناییهای دانشجویان استفاده نمایند؛ زیرا همانطور که ذکر شد روشهای فعال آموزش
میتوانند فرصت الزم برای توسعه مهارتهای تفکر خالق و انگیزش تحصیلی را هرچه بیشتر
فراهم آورند.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد مهارتهای حل مسئله دانشجویان دانشگاه لرستان موجب
افزایش انگیزش تحصیلی در آنان نمیشود .این یافته با نتایج پژوهشهای نریمانی و همکاران
( ،)3116ونزل و ویگفیلد ( )1111نا همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت
پژوهشگران مختلف (شانک3113 ،؛ سیلر و همکاران )1111 ،معتقدند که عوامل درونفردی
(شخصیت ،سطح سواد ،سبکهای تفکر ،باورهای خودکارآمدی و پیامدهای مورد انتظار؛
اهمالکاری تحصیلی ،مهارتهای حل مسئله) و عوامل برونفردی (سطح تحصیالت
خانواده ،تجربه پژوهشی ،حمایت استادان از استقالل پژوهشی ،سطح علمی دانشگاه محل
تحصیل ،دوستان و جنسیت) بر انگیزش تحصیلی مؤثر هستند .در این میان ،برخی از
پژوهشگران ،نقش عوامل برونفردی را بر انگیزش مؤثرتر دانستهاند؛ به عبارتی ،تنها یا
مهمترین عامل مؤثر بر انگیزش را عوامل برون فردی دانستهاند (آیتیو .)1133 ،همچنین
ازآنجاییکه مهارتهای حل مسئله یک ویژگی درون فردی است بنابراین به نظر میرسد
که انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان بیشتر تحت تأثیر عوامل برون فردی باشد.
در واقع چنانکه دانش آموزان مهارت و دانش کافی در استفاده از راهبردهای حل مسئله
داشته باشند؛ در افزایش انگیزش درونی آنان مؤثر خواهد بود (شارلوت ،گرهارد و هانس
1. Torrance
2. Kerka & Gory
3. Gory
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پتر)1119 ،3؛ اما این مسئله باعث نمیشود که بگوییم مهارتهای حل مسئله باعث افزایش
انگیزش بیرونی نیز میشود .چراکه انگیزش بیرونی توسط عوامل محیطی کنترل میشود و
کمتر تحت تأثیر عوامل درون فردی است.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد ادراک از جو آموزشی خالق دانشجویان دانشگاه لرستان
موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی در آنان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای اژهای
و همکاران ( ،)3111محمودی ،پازارگادی و عبادی ( ،)3199دائوگاسپار (،)1133
تاتجیتانونت ( ،)1113هونگی و چنگیگوو ( ،)1111آچن برنر ( ،)1119اردن و سان فلدر
( )1114همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت که خودکارآمدی ریشه در مباحث
انگیزشی و شناختی دارد .ازآنجاکه جو آموزشی خالق بیشترین تأثیر را در سطح شناختی
مربوط به خودکارآمدی دارد ،طبیعی مینماید که جو آموزشی خالق بر خودکارآمدی
تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد .در واقع هرچه جو آموزشی خالقانهتر
طراحی شود انتظار میرود که خالقیت در دانشجویان باالتر برود؛ خالقیت از پیچیدهترین و
عالیترین جلوههای اندیشه انسان است؛ خالقیت ایجاد طرحی جدید با ارزش متناسب است.
بهبیاندیگر ،خالقیت بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر جدید یا مفهوم
جدید است (کتینگ)1119 ،1؛ و ما میتوانیم اینگونه بیان کنیم که زمانی که محیط آموزشی
خالق باشد و تفکر خالق را در دانشجویان پرورش دهد به دنبال آن هنگام رویارویی با
مسائل و مشکالت تحصیلی از توانایی ذهنی خود برای حل آنها کمک میگیرند و به روشی
خالقانه سعی میکنند آن مسئله را حل نمایند؛ و درنتیجه دچار درماندگی نمیشوند.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد مهارتهای حل مسئله دانشجویان دانشگاه لرستان موجب
افزایش خودکارآمدی تحصیلی در آنان میشود .این یافته با نتایج پژوهش نصری ،صالح
صدق پور و چراغیان رادی ( )3111همسو میباشد .در نظریه شناختی -اجتماعی فرض
میشود که باورهای خودکارآمدی ،در تعیین فعالیتهایی که افراد تعقیب میکنند ،میزان
تالشی که آنها برای تعقیب فعالیتها به کار میگیرند و سطوح متمایز مقاومت افراد مواجهه
با موانع احتمالی مهم است (گوری .)1114 ،مرور دقیق پیشینه پژوهش نشان میدهد که از
مفهوم خودکارامدی ،بهطور وسیعی ،در قلمروهای مطالعاتی مختلف استفاده شده است
1. Charlotte, Gerhard & Hans-Peter
2. Keting
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(پری 3و همکاران .)1112 ،خودکارآمدی یک عامل انگیزشی فعالکننده ،نیرو دهنده،
نگهدارنده و هدایتکنندۀ رفتار بهسوی هدف تعیین شده است (پینتریچ و دگروت.)3111 ،1
بندورا ( )1113معتقد است که برای پیشبینی عملکرد حل مسئله افراد در حوزههای مختلف
همچون مدرسه ،کار ،و روابط ،خودکارآمدی نقش مهمی را ایفا میکند .میان مهارتهای
حل مسئله و خودکارآمدی رابطۀ تداخلی وجود دارد؛ بنابراین بهنظر میرسد هر چه
خودکارآمدی افراد بیشتر باشد ،قدرت حل مسئله آنها نیز بیشتر میشود (به نقل از نریمانی
و وحیدی .)3111 ،همسو با یافته اول بندورا ( )1113معتقد است که خودکارآمدی بر
الگوهای اندیشه اثر میگذارد و بر چیره شدن بر پیچیدگی فرایند پردازش دادههای چندبعدی
و فرایند حل مسئله افراد باید از حس خودکارآمدی باالیی برخوردار باشند تا در موقعیتهای
تصمیمگیری پیچیده در اندیشههای تحلیلی ،خودکارآمد شوند .هر اندازه که باور
خودکارآمدی فرد باالتر باشد برای پردازش شناختی کار و اندیشه تحلیلی بیشتر کوشش
میکنند و افراد با خودکارآمدی پایین هنگام رویارویی با دشواری ،از کوشش خود
میکاهند و زود به راهحلهای دست پایین تن میدهند.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان
موجب افزایش انگیزش تحصیلی در آنان میشود .این یافته با نتایج پژوهش روحی و
همکاران ()3111؛ پاجارس ()1111؛ میمی )1116( 1همسو میباشد .همچنین بندورا در
پژوهشی نشان داد که انگیزش رفتار هدفمندی است که توسط انتظار مرتبط با پیامدهای
پیشبینیشده اعمال و نیز خودکارآمدی برای انجام این اعمال ،جستجو و حفظ میشود
(پنتریچ و شانک .)3111 ،در تبیین این یافته میتوان چنین گفت دانشجویانی که
خودکارآمدی باالیی دارند ،مشکالت تحصیلی را بهعنوان فرصتی برای موفقیت در نظر
میگیرند و برای به دست آوردن مهارتهای الزم برای حل هر مشکل تحصیلی که ممکن
است سر راهشان قرار گیرد ،مشتاق هستند؛ بنابراین اگر دانشجویان این مسئله را باور داشته
باشند که در زمینه تحصیلی موفق خواهند شد ،همواره برای رسیدن به هدف خویش تالش
کرده و احتماالً در آینده با نتایج موفقیتآمیزی مواجه خواهد شد که مجموعه این عوامل
باعث افزایش انگیزش تحصیلی میگردد .در واقع از جمله عواملی که با خودکارآمدی
1. Perry
2. Pintrich & De Groot
3. Mimi
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دانشجویان هم سویی دارد ،انگیزش تحصیلی آنهاست که نیرویی مضاعف برای رسیدن به
هدف ایجاد میکند؛ چراکه بهواسطۀ انگیزۀ تحصیلی باال دانشجویان میتوانند در کالس
درس با اشتیاق فراوان به آموزش استاد توجه کنند ،تالش و پشتکار برای آنها لذتبخش
است ،تکالیف درسی خود را در منزل و خوابگاه باعالقه انجام میدهند و برای سرگرمیهای
دیگر وقت مناسبی در نظر میگیرند؛ موفقیت در جامعه و همچنین رضایت اساتید برایشان
مهم است ،از داشتن رابطۀ صمیمی با استاد خود احساس خوبی دارند ،برای جلب رضایت او
نهایت سعی و تالش خود را به کار میگیرند تا از مفاهیم درسی درک کاملی داشته باشند.
مطالب یادشده استنادی بر کنش متقابل خودکارامدی با انگیزش تحصیلی در جهت بهبود و
ارتقای سطح عملکرد دانشجویان در محیطهای دانشگاهی است.
نتایج تحلیل مسیر نشان دادند باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشگاه لرستان نقش
تعدیل گر در خصوص رابطه ادراک از جو آموزشی خالق و مهارتهای حل مسئله با
انگیزش تحصیلی را دارند .اهمیت متغیر میانجیگری مبتنی بر این دیدگاه است که مطالعه
ویژگیهای انسانی بهصورت مکانیکی صورت نمیگیرد و نقش و اهمیت قابلیتهای خود
ارجاعی در انسانها پررنگتر میشود و از طرفی باعث میشود که جدا از تأثیری که خود
بهطور مستقیم برانگیزش دانشجویان دارد؛ بهعنوان یک واسط و یا اهرم در جهت افزایش یا
کاهش تأثیر دیگر متغیرها بر انگیزش و عالقهمندی عمل کند .طبق نظر بندورا ()3112
حاالت و ویژگیهای روانشناختی بهعنوان تنها عامل نهایی رفتار توجه نمیکند بلکه ،عوامل
موقعیتی و محیطی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند .در حقیقت بندورا ،تعامل بین
ویژگیهای شخصی و عوامل موقعیتی در تعیین رفتار را در نظر میگیرد .درعینحال ،او در
نظریه خود بر میانجیگرهای مختلف از جمله پیامدهای مورد انتظار و خودکارآمدی بهشدت
تأکید دارند (داوید 3و همکاران.)1111 ،
بر اساس تئوری بندورا ،خوداندیشی یکی از تواناییهای منحصربهفرد در انسان است که
بهوسیله آن انسان رفتار خود را ارزیابی و تغییر میدهد و این خودارزیابیها دربرگیرنده
دریافتهای خودکارامدی است .بر پایه تئوری ارزش انتظار ،انگیزش در آغاز برآیند
باورهای افراد درباره پیامدهای احتمالی کنشها و ارزشی است که آنها به پیامدها میدهند.
افراد زمانی برای انجام تکالیف برانگیخته میشوند که پیامد مورد انتظار برای آنها باارزش
1. Dawid
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باشد .اما هنگامیکه پیامدها بر آنها ارزش نداشته باشد برای انجام تکالیف آمادگی کمتری
خواهند داشت .انتظارهای پیامد با باورهای کارآمدی مرتبطاند ،چون این باورها ،انتظارات
را تعیین میکنند و ازآنجاییکه پیامد مورد انتظار انسان وابستگی زیادی به داوریهایشان از
کاری که میتوانند انجام بدهند دارد؛ در این مواقع ،اگر ادراکهای خودکارامدی کنترل
شود ،انتظارهای پیامد بیگمان نقشی به سزا در پیشبینیهای رفتار خواهد داشت (بندورا،
 .)3191خودکارامدی با انتخاب فعالیتها ،تالش صرف شده ،استقامت در انجام تکالیف و
عملکرد مؤثر فراگیران ارتباط دارد .دانشجویان دارای باورهای مثبت در مورد تواناییهای
خود ،عملکرد تحصیلی بهتری داشتند و برعکس دانشجویانی که در مورد تواناییهای خود
قضاوت منفی داشتند و بهعبارتی از خودکارآمدی پایینی برخوردارند ،انگیزش و عملکرد
ضعیفی در امور تحصیلی داشتند (زیمرمن.)1111 ،
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به استفاده از یک روش پژوهش کمی اشاره کرد:
زیرا با استفاده از روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبههای ساختیافته ،نیمه ساختیافته و
ناساختیافته میتوان به یافتههای عمیق دست یافت اگر تغییر در هدفهای پژوهش این
امکان را فراهم میساخت که از روشهای کیفی نظیر مصاحبههای عمیق و نیمه ساختیافته
استفاده شود ،نتایج کاملتری به دست میآمد؛ عالوه بر این محدود بودن جامعۀ آماری نیز
از محدودیتهای دیگر پژوهش بود؛ پژوهشگر به دلیل هزینههای زیاد و وقتگیر بودن
اجرا ،و همچنین تناسب جامعه آماری با موضوع موردمطالعه نمونه خود را به دانشجویان
کارشناسی ارشد محدود کرد .ارتباط بین جو آموزشی خالق و مهارتهای حل مسئله با
انگیزش و خودکارآمدی در ایران بهندرت موردبررسی قرار گرفته است؛ بنابراین نتایج این
پژوهش میبایست با نتایج بهدستآمده در دیگر کشورها و پژوهشهای تقریباً مشابه داخلی
مقایسه شود .که این امر مشکالتی را در قسمت بحث و نتیجهگیری پژوهش خصوصاً در
هنگام ارائه تحقیقات همخوان و ناهمخوان ایجاد میکرد؛ زیرا تحقیقات کامالً مرتبط با
موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور وجود نداشت .همچنین ،گردآوری دادههای
پژوهش بهصورت خودگزارشی بود ،از اینرو شایسته است که تفسیر نتایج بااحتیاط انجام
پذیرد .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر کمبود ابزارهای روا و پایا در زمینه انگیزش
تحصیلی درونی بود به همین خاطر از پرسشنامهای استفاده شد که سه بعد انگیزش درونی،
بیرونی و بیانگیزگی را میسنجید و این امر بر روی معناداری یافتههای اثرگذار بود.
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با توجه به نتایج پیشنهاد میشود مدرسان دانشگاه در روش تدریس خود تغییرات الزم
را ایجاد کنند و با دادن زمان کافی به دانشجویان در بیان ایدهها و ابتکارات ،آنان را در روند
رشد علمی یاری رسانند تا قدرت تجزیهوتحلیل مطالب ،نقد علمی ،توانایی حل مسائل و
قدرت ابداع و ابتکار را در آنها افزایش دهند .فرهنگ حاکم بر درون محیط آموزشی باید
بهگونهای باشد که ریسک و خطرپذیری در دانشجویان تشویق شود تا دانشجویان به علت
ترس از شکست و مورد سرزنش قرار گرفتن از سوی همکالسیها و استادان خود از ارائۀ
افکار و ایدههای خود سر باز نزنند که این عامل مانع ظهور خالقیت در آنان میشود .پیشنهاد
میشود استادان با ایجاد راهکارهای مناسب و دادن استقالل فردی به دانشجویان آنان را
ریسکپذیر کنند تا از کارهای مخاطرهپذیر استقبال کنند .همچنین ایجاد سرزندگی و
شادمانی از طریق برنامههای متفاوت تفریحی و ورزشی میتواند خالقیت را در بین
دانشجویان زنده کند .برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی و آشنا ساختن استادان با
روشهای تدریس خالق و فعال نیز پیشنهاد میشود .ازآنجاییکه مهارتهای حل مسئله بر
انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار نبود و بر طبق مبانی نظری مهارتهای حل مسئله
فقط میتواند انگیزش درونی را ارتقا دهد بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده
از ابزارهایی استفاده شود که بعد انگیزش درونی تحصیلی را میسنجند .با توجه به نقش
میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی پیشنهاد میشود دانشجویان از اهمیت باورهایشان بر
انگیزش تحصیلی آگاه باشند؛ لذا برای ارتقای این آگاهی برنامهریزی و اجرای آموزش ،با
هدف افزایش خودکارآمدی ضروری است .عالوه بر آموزش ،اجرای اقدام پژوهیها و
مطالعات موردی مربوط در دستیابی بهتر به اهداف موردنظر مفید است.
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