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حل  هایمهارت علّی ادراک از جو آموزشی خالق و ارائه مدل
 ای  تحصیلیلی: نقش واسطهمسئله با انگیزش تحصی

 3ویسکرمی حسنعلی، 2عزت اله قدم پور، 1هوشنگ گراوند

 15/11/311تاریخ پذیرش:  31/31/3115تاریخ وصول: 

 چکیده
حل مسئله با انگیزش  یهامهارتعلّی ادراک از جو آموزشی خالق و  ارائه مدل پژوهش حاضر هدف
 جامعه .روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود وای خودکارآمدی تحصیلی نقش واسطه با یلیتحص

جدول  از طریق که بود نفر 3461 به تعداد کارشناسی ارشد دانشگاه لرستاندانشجویان  کلیه شامل آماری
 دند.ای نسبی انتخاب شگیری تصادفی طبقهنفر تعیین و به روش نمونه 131 نمونه حجم کرجسی و مورگان

حل  (،3111خالق محبی و همکاران ) آموزشی جوهای پرسشنامههای مورد نیاز از آوری دادهای جمعبر
انگیزش ( و 1115ران )تحصیلی زاژاکووا و همکاباورهای خودکارآمدی  (،3191مسئله هپنر و پترسن )

برازش  نکویی یهاشاخصاتریس همبستگی، تحلیل مسیر و ماستفاده شد.  (3191) و همکاران تحصیلی ورلند
 جونتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که  .استفاده شد هادادهجهت تحلیل  Lisrel 8.5 افزارنرمبا 

اما  ؛خودکارامدی اثر غیرمستقیم داردری گتحصیلی اثر مستقیم و با میانجی انگیزشخالق بر  یآموزش
یرمستقیم گری خودکارآمدی اثر غتحصیلی اثر مستقیم ندارد ولی با میانجی زشیانگحل مسئله بر  یهامهارت
ق و خال یجو آموزشخودکارآمدی در رابطه ساختاری بین  یگریانجیمنتایج پژوهش از نقش دارد. 

 .کندیمتحصیلی دانشجویان حمایت  حل مسئله با انگیزش یهامهارت

انگیزش ، ، خودکارآمدی تحصیلیمسئلهحل  یهامهارتخالق،  یآموزش جو: واژگان کلیدی
 دانشجویان، تحصیلی
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 مقدمه
 یهانهیزم در کشور آن پیشرفت در ثرؤم عوامل از یکی کشوری هر در عالی آموزش

 یهاشرفتیپ روزافزون گسترش به توجه با .است اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،
 افراد متخصص، افراد جذب به خصوصی و دولتی یهاارگان و هاسازمان گرایش و علمی

(. یکی از 1111، 3)آبوما اندآورده روی آموزشی مراکز و هادانشگاه سمت به جامعه هر
 انگیزش مسائلی که در آموزش عالی مطرح است، انگیزش تحصیلی است. نیترمهم

 هایعالیتففراگیران است که با اثرگذاری بر انواع مختلف  شناختیروان، انگیزه 1تحصیلی
وس و متی های تحصیلی اشاره دارد )گارن،تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن به هدف

تقیمی و عملکرد فراگیران ارتباط مستقیم یا غیرمسانگیزه تحصیلی با موفقیت (. 1131، 1جولی
؛ به نقل از فرشاد، سلیمی 1112، 6دارد و بسیاری از پیامدهای آموزشی را رقم می زند )تال

( بر این باور است که انگیزش تحصیلی 1133) 5هاتیس(. 3116بجستانی، اسماعیلی و حبیبی، 
و تالش فرد در  هاآنی نائل شدن به هاها و باورهای خاص، روشهای ویژه، نگرشبا هدف

اما با این  ؛ارتباط است. اطالعات دقیقی در ارتباط با انگیزۀ تحصیلی دانشجویان وجود ندارد
ق در باشد. بر اساس یک تحقی هشداردهندهتواند یج برخی تحقیقات در این زمینه میحال نتا

 موردمطالعهدرصد از دانشجویان نمونه  1/64بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
 (.3113اند )روحی و همکاران، از سطح متوسط بوده ترپاییندارای انگیزۀ تحصیلی 

( معتقدند که عوامل 1111، و همکاران 2؛ سیلر3113، 4پژوهشگران مختلف )شانک
، باورهای خودکارآمدی و پیامدهای تفکر یهاسبکفردی )شخصیت، سطح سواد، درون

فردی )سطح ( و عوامل برونحل مسئله هایمهارت تحصیلی و کاریاهمالمورد انتظار؛ 
تحصیالت خانواده، تجربه پژوهشی، حمایت استادان از استقالل پژوهشی، سطح علمی 

ین میان، ثر هستند. در اانگیزش تحصیلی مؤتان و جنسیت( بر دانشگاه محل تحصیل، دوس
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عبارتی، تنها اند؛ بهرا بر انگیزش مؤثرتر دانسته فردیبرخی از پژوهشگران، نقش عوامل برون
 .(1133، 3اند )آیتیوفردی دانستهعامل مؤثر بر انگیزش را عوامل برون  نیترمهمیا 

)کامکاری، کیومرثی و شکرزاده، ها با وجود اهمیت عوامل بین فردی، برخی پژوهش
پژوهشی و  -رغم برخورداری از محیط آموزشیها علیانشگاهاند که د( نشان داده3191

ن اساس، اند. بر ایعوامل اجتماعی مطلوب، انگیزش مطلوبی را در بین دانشجویان ایجاد نکرده
( در 341: 3199مارشال، عوامل درون فردی )یکی از عوامل کمبود انگیزش را بهتوان می

بود فرض که صرف داشتن امکانات و بهبنابراین، با قبول این پیش دانشجویان نسبت داد؛
ز شود، بلکه عوامل درونی نیعوامل بیرونی لزوماً منجر به ایجاد انگیزش در دانشجویان نمی

هدف محقق در این تحقیق این است که  کننددر کنار عوامل بیرونی نقش مهمی را ایفاء می
دهد.  قرار یموردبررسعوامل انگیزشی،  عنوانبهفردی را فردی و بروندو دسته عوامل درون

 آموزشی جو عوامل درون فردی و عنوانبه مسئلهحل  هایمهارتخودکارآمدی تحصیلی و 
ها، اعتماد و اطمینان، مباحثه، تضاد، خطرپذیری، خالق )چالش، آزادی، حمایت از ایده

فردی رونل بعام عنوانبه( طبعیشوخادمانی و ها، سرزندگی و پویایی، شفرصت دادن به ایده
تماعی اج -. این عوامل با توجه به نظریه شناختیگیرندمیدر این پژوهش مورد مطالعه قرار 

 داند، قابلمی مؤثرفردی را بر انگیزش فردی و هم عوامل برونهم عوامل درون بندورا که
 (.1131، 1باشند )کالرکتبیین و توجیه می

مله های مختلف از جها و زمینهوسیعی در رشته طوربهاجتماعی بندورا -شناختینظریه 
های تحقیقات تربیتی و در موضوعاتی همچون انگیزه مورد توجه قرار گرفته است و یافته

( 3112طبق نظر بندورا ) (.1112، 1اند )پاجارسپژوهشی بسیاری از آن حمایت کرده
و مسیر  سازیفعال، های خودتنظیمی است که شامل انتخابانگیزش، یک نظام از مکانیسم

ختلف گرهای مدر نظریه خود بر میانجیبندورا  رفتار، به سمت اهداف مهم است. شدهتقویت
 (.1111و همکاران،  6)داویددارند  دیتأک شدتبهاز جمله خودکارآمدی 

های خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد. خودکارآمدی به برداشت افراد از توانایی
های برخی محققان بر این باورند که خودکارآمدی متغیری چندبعدی است و باید در حیطه
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ی اصلی (. بر این اساس آنان سه حوزه1111، 3متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد )زیمرمن
را معرفی کردند. در این پژوهش فقط حوزه  6و هیجانی 1، اجتماعی1خودکارآمدی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی مد نظر می باشد. خودکارآمدی تحصیلی در ارتباط با احساس 
های یادگیری، احاطه بر موضوعات درسی و برآورده کردن ی فعالیتتوانایی فرد در اداره

دی و شیبانی، ؛ به نقل از مرادی، شاهمرادی، محمو1113، 5انتظارات تحصیلی است )موریس
 ها و پایداری در آن،خودکارآمدی از جمله عوامل اثرگذار در انتخاب فعالیت(. 3115

ها ای از فعالیتآمیز مجموعهانجام موفقیتو  های رفتاریبینی و انتخاب فعالیتتوانایی پیش
، 2اسچک؛ به نقل از بی1111، 4و هاکت براون باشد )لنت،می برای رسیدن به نتایج خاص

تواند بر تنظیم ( خودکارآمدی می1112)و اسکالویک  9بر طبق نظر اسکالویک (.1114
(. خودکارامدی با انتخاب 1131، 1ها تأثیر بگذارد )همینگس، کایاهداف و تحقق آن

، تالش صرف شده، استقامت در انجام تکالیف و عملکرد مؤثر فراگیران ارتباط هافعالیت
های خود، عملکرد تحصیلی بهتری باورهای مثبت در مورد تواناییای دارد. دانشجویان دار

بارتی عخود قضاوت منفی داشتند و به هایتواناییداشتند و برعکس دانشجویانی که در مورد 
و عملکرد ضعیفی در امور تحصیلی داشتند  ارآمدی پایینی برخوردارند، انگیزشاز خودک

 (.1111)زیمرمن، 
نتایج  .اشدبیمبر انگیزش تحصیلی حل مسئله  یرگذارتأثاز دیگر متغیرهای فردی 

دهد که حل مسئله تأثیری مستقیم بر انگیزش ( نشان می1111) 31های ونزل و ویگفیلدیافته
لفه انگیزش بیرونی ارتباط قوی و با مؤ یهامؤلفهتحصیلی دارد و خودارزیابی حل مسئله با 

ت حیاتی فرایند حل مسئله یک مهار یریکارگبهتوانایی بی انگیزشی ارتباطی ضعیف دارد. 
در عصر حاضر است و فقدان آن با برخی از مشکالت عاطفی همراه است )دزوریال، نزو و 
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وشد، کآن فرد می یلۀوسبه(. حل مسئله یک فرایند شناختی است که 1116، 3میدوالیورز
 (.1119ی، مناسبی برای یک مشکل پیدا کند )خوشکام، ملک پور و مولو حلراه

است که یادگیری در آن  یجو آموزشاز جمله عوامل مؤثر دیگر بر انگیزش تحصیل 
ای از ت که یک محیط آموزشی شامل مجموعه( معتقد اس3114) 1گیرد. اکوالصورت می

ها و رفتارها است که بر نوآوری، رضایت و کارایی افراد تأثیر دارد. وی ها، احساسنگرش
، اعتماد و اطمینان، مباحثه، تضاد، هادهیادر مطالعه خود ده عامل چالش، آزادی، حمایت از 

ر ایجاد را د یطبعشوخ، سرزندگی و پویایی، شادمانی و هادهیاخطرپذیری، فرصت دادن به 
(. منظور از چالش در نظریه اکوال 3114)اکوال،  داندیمیک محیط خالق تأثیرگذار 

در  رونیااست. از  هاهدفاز درگیری عاطفی اعضای کالس در تحقق  یادرجه(، 3111)
از  و رسندیمپذیر است دانشجویان به معنادار بودن باورها آموزشی که چالش یهاطیمح

. مراد از آزادی، استقالل اعضا در دشونیمترغیب  هاتیفعالسوی استادان خود برای انجام 
دانشجویان برای پیدا کردن اطالعات و حل مسائل خود برانگیخته  بیترتنیابهرفتار است. 

جدید رفتار با ایده است. برای تحقق بخشیدن  یهاروش، هادهیا. منظور از حمایت شوندیم
متعددی مطرح شود و بستری فراهم  یهادهیاکه  کندیمبه این امر، استاد فضایی را فراهم 

های یکدیگر گوش دهند. منظور از اعتماد و صداقت، اطمینان عاطفی تا افراد به ایده گرددیم
ه ک کندیمعمل  یاگونهبهاعضا در ارتباطات با یکدیگر است. در این محیط استاد 

نند. خود را مطرح ک یهادهیا توانندیمو استاد  هایهمکالسدانشجویان بدون ترس از تمسخر 
ن فضا و بحث و گفتگو در ای کندیمکه استاد فضایی را برای مباحثه فراهم  ییهاطیمحدر 

 معموالًکه  شودیمهای زیادی از سوی دانشجویان در کالس مطرح ، ایدهشودیمتشویق 
که در آن تضاد باال  ییهاطیمح(. در 3111جدید است )اکوال،  یهادهیابرآیند آن خلق 

؛ بنابراین در تدریسی که تضاد در آن پایین است فراد قدرت تحمل یکدیگر را ندارند؛است ا
د تا عقای سازدیماستاد فضایی را در کالس به وجود آورده است که دانشجویان را قادر 

متضاد را تحمل کنند. خطرپذیری به معنای تحمل عدم قطعیت در محیط کالس است. در 
های جدیدی را طرح و دریسی که سرشار از خطرپذیری است، استادان و دانشجویان ایدهت

 انیدانشجومیزان زمانی است که استاد به  هادهیا. منظور از فرصت دادن به کنندیماجرا 

                                                           
1. D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares 

2. Ekvall 



 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                              111

 

جدیدشان را شرح و توصیف کنند در کالسی که تدریس در آن سرشار  یهادهیاتا  دهدیم
تحرک و پویایی زیادی بین اعضای کالس وجود دارد  معموالًو پویایی است  یسرزندگاز 

ز، نی یطبعشوخدارای شادمانی و  یهاطیمح. در دیآیمدر کالس به وجود  یاتازهو وقایع 
 (.3111افراد کالس احساس راحتی و آرامش دارند )اکوال، 

در صیلی خودکارآمدی تحگری میانجیبا مطالعه پیشینه، پژوهشی که مستقیماً به نقش 
با انگیزش تحصیلی دانشجویان  حل مسئله هایمهارتو  خالق یجو آموزش رابطه با

ور اما مطالعاتی در ارتباط با متغیرهای مذکتحصیالت تکمیلی پرداخته باشد، یافت نشد. 
( در پژوهشی نشان دادند که 1111) 3هونگی و چنگیگوو صورت پذیرفته است. برای مثال

شایان  ورطبهخالقانه  یزیربرنامه یهامهارتراهبرد تدریس خالق بر انگیزۀ یادگیرندگان و 
( در تحقیق خود در مورد تدریس خالقانۀ استادان 1119) 1توجهی تأثیرگذار است. آچن برنر

در  د خالقیتخالق را در ایجاو رفتارهای دانشجویان نشان داد که دانشجویان نقش استادان 
یت ( بر اهم1133) 1دانند. نتایج مطالعۀ تحقیقی دائوگاسپارنظام آموزشی مؤثر می

ه همان ک است گیری خالقیت دانش آموزان تأکید داشتهرویکردهای خالق معلمان در شکل
 ( نیز1133) 6دستیابی به هدف آموزش یعنی شخصیت خالق بود. نتایج تحقیق تاتجیتانونت

آزمون دانشجویان در توانایی نوشتار خالق انگلیسی و پس از های پسنشان داد میانگین نمره
 بود. آزمونشیپهای درصد بیشتر از نمره 5/31پردازی استفاده از روش خالق بدیعه

ی موفق و ارائه الگوها ( در بررسی رابطه خودکارآمدی و1111و همکاران ) 5کوسلوسکی
ی گروه یهاتیفعالبین ارائه الگوهای موفق و  ند، نشان دادگروهی معلمان یهاتیفعال

( در 1114) 4اردن و سان فلدرمعلمان و خودکارآمدی آنان رابطه معناداری وجود دارد. 
 باطاتاثرات درس بر روی انگیزش دانشجویان، ساختار اهداف، ارت"پژوهشی با عنوان 

بر انگیزش را عوامل بیرونی در محیط  مؤثراز جمله عوامل  "اجتماعی و باورهای شایستگی
یک عامل مهم در انگیزش  عنوانبهو در این راستا از نقش معلمان  ننددادانشگاه می

( در پژوهش خود 3111پور و چراغیان رادی )نصری، صالح صدق کند.دانشجویان یاد می

                                                           
1. Hungies & Changeiywo 

2. Aschen Brener 

3. Dau Gaspar 

4. Tanjitanont 

5. Koslowsky 

6. Urdan & Schoenfelder 
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 گرییانجیمحل مسئله اثر مستقیم و با به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی بر ارزیابی 
 مقایسۀ"( در پژوهشی تحت عنوان 3116نریمانی و همکاران ) دارد. غیرمستقیمفراشناخت اثر 

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش 
به این نتیجه دست یافتند که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و  "کاراهمالآموزان 

 ته است.تأثیر داش هاآزمودنیحل مسئله در مقایسه با گروه کنترل بر انگیزش تحصیلی 
الگوی ساختاری روابط بین حمایت "(، در پژوهشی با عنوان 3111) و همکاران ایاژه

 "شناختی اساسی، انگیزش درونی و تالشانمعلم، نیازهای رو شدهادراکاز خودمختاری 
نشان دادند که حمایت از خودمختاری توسط معلم، اثر مستقیم مثبت و معناداری بر برآورده 

ی بر انگیزش درون غیرمستقیم صورتبهدارد و از این طریق،  شناختیروانشدن نیازهای 
ختاری و شایستگی اثر خودم شناختیروان. همچنین، نیازهای گذاردمیآموزان اثر دانش

محمودی، پازارگادی و آموزان دارند. مستقیم مثبت و معناداری بر انگیزش درونی دانش
دیدگاه ارزشیابی تجربه آموزشی اساتید از "( در پژوهش خود با عنوان 3199عبادی )

نشان داد که رفتار و حمایت اساتید منجر به ایجاد انگیزه  "دانشجویان تحصیالت تکمیلی
نشجویان و های داکیفیت و استحکام تعامل فراوانی،شود و اینکه برای تحقیق و پژوهش می

اران روحی و همک دانشجویان دارد. فکری ۀای بر رشد و توسعیر قابل مالحظهاساتید تأث
هی تحصیلی در بین گرورآمدی و انگیزش ارتباط خودکا"نوان ( در پژوهشی تحت ع3111)

 افتند که بین خودکارآمدی و انگیزشبه این نتیجه دست ی "از دانشجویان علوم پزشکی
 تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 شدهمانجاهای ای که موجب انجام پژوهش حاضر شد، این بود که بیشتر پژوهشمسئله
انشجویان د بر انگیزش تحصیلی در یبرون فردثیر جداگانه متغیرهای درون فردی یا به تأ

یقات در تحق آنچهاند. همچنین توجه نموده زمانهم طوربهثیر این دو و کمتر به تأ پرداخته
، اهمیت متغیرهای میانجی است که در این پژوهش، به شدهواقعصورت گرفته، مورد غفلت 

یر وابسته تحت تغیرها را بر متغکه اثرات دیگر مکننده یک تنظیم عنوانبهنقش متغیر میانجی، 
توسعه  ۀنیدرزماینکه دانشگاه لرستان  ترمهمدهد، نیز توجه شده است. ثیر خود قرار میتأ

طی و ، محییشناخترواندر زمینۀ فرایندهای  رونیاباشد از تحصیالت تکمیلی نوپا می
ی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی اطالعات دقیقثیرگذار بر انگیزش تحصیلی آموزشی تأ

و  خالق یآموزش جوکنیم های مذکور فرض میمطابق با یافته، رونیااز دست نیست. 
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آمدی اثر خودکار یگریانجیمحل مسئله بر انگیزش تحصیلی اثر مستقیم و با  یهامهارت
نشان داده شده  3تحصیلی در شکل  مؤثر بر انگیزشمسیر مفهومی عوامل دارند.  میرمستقیغ

 است.
 

 
 تحصیلی مسیر مفهومی عوامل مؤثر بر انگیزش .1 شکل

 روش
همبستگی مبتنی بر  یهاطرحروش اجرای پژوهش، غیر آزمایشی و طرح پژوهش از نوع 

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان در . بود تحلیل مسیر
بر  نفر بود. 3461برابر با  هاآنکه تعداد  بودندمشغول به تحصیل  3115 -14سال تحصیلی 

نفر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه  3461جدول کرجسی و مورگان، از تعداد  اساس
یری گکه این نمونه به شیوه نمونه شدنفر تعیین  131لرستان، حداقل حجم نمونه برابر با 

و انتخاب اسبه یر محزق فرمول یاز طردانشکده و جنسیت  برحسبای نسبی تصادفی طبقه
 :گردید
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 فرمول:

nh = n
N × h

N
 

با حجم هر طبقه  برابر h و برابر با حجم جامعه Nبرابر با حجم نمونه، nفرمول در این 

 .باشدیم

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

 (دانشکدهطبقات جامعه ) دانشگاه لرستان
 نمونه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش

 جمع مرد زن جمع مرد زن

 هادانشکده

 99 11 61 645 115 141 ادبیات و علوم انسانی

 99 15 51 645 394 121 علوم پایه

 32 2 31 99 19 51 اقتصاد

 15 31 31 313 21 43 فنی

 9 1 5 61 39 15 دامپزشکی

 96 11 56 653 343 111 کشاورزی

 131 312 391 3461 429 145 کل

 بود:های زیر شامل پرسشنامه هادادهابزار گردآوری 
 خالق از پرسشنامه محبی و آموزشی جوبرای سنجش  خالق: آموزشی جوپرسشنامه 

 امالًکدهی پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )مقیاس نمره ( استفاده شد.3111همکاران )
محبی و همکاران  بود. (5موافق = کامالًو  6، موافق =1، نظری ندارم=1، مخالف=3مخالف=

ان آندند. جو خالق اکوال( استفاده کر» گانهدههای در طراحی پرسشنامه از مؤلفه( 3111)
الزم جهت سنجش روایی محتوایی  هایتعدیلبعد از طراحی اولیه پرسشنامه و انجام 

انشگاه د شناسیروانپرسشنامه، آن را در اختیار هشت نفر از متخصصین علوم تربیتی و 
پرسشنامه  ها،ن نظر متخصصین و تغییر برخی گویه. با لحاظ کردندفردوسی مشهد قرار داد

ا در ربرای اطمینان از روایی صوری سؤاالت، پرسشنامه همچنین . کردندتنظیم را نهایی 
خواسته شد تا سؤاالت مبهم را  هاآنوچکی از دانشجویان قرار دادند و از مونه کاختیار ن

در  دوباره اصالحاتی هاآن سازیشفافشناسایی کنند. بعد از تعیین سؤاالت مبهم برای 
پایایی  . برای سنجشدادندقرار  کنندگانشرکتر اختیار درا و نسخه نهایی  پرسشنامه لحاظ
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( به 95/1ار ضریب آلفای آن )که مقد شدپرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده 
 9سؤال است. مؤلفه چالش ) 55مؤلفه و  31مد. نسخه نهایی این پرسشنامه مشتمل بر دست آ

سؤال(، مباحثه  33ؤال(، اعتماد و اطمینان )س 4) هاایدهسؤال(، حمایت از  4سؤال(، آزادی )
سؤال(، سرزندگی  6) هاایدهسؤال(، زمان دادن به  6سؤال(، خطرپذیری ) 5سؤال(، تضاد ) 4)

 ند.اهسؤال( را به خود اختصاص داد 1) طبعیشوخسؤال(، مؤلفه شادمانی و  1و پویایی )
 در روازاین باشدمیپرسشنامه جو آموزشی خالق دارای مبنای نظری قوی  کهازآنجایی

 یحلیل عاملی تائیدتسازه به شیوه  احراز روایی پرسشنامه از روایی پژوهش حاضر برای
برازش ساختاری عاملی  دهندهنشان ییدیتأتحلیل عاملی  یهاشاخصاستفاده شد که 

، 935df=، 15/1=NNFI ،12/1NFI)با دادهای جمع آوری شده است  موردنظر
161/1=RMSEA ،395 =1χ همچنین برای احراز لذا ابزار از روایی کافی برخوردار است(؛ .

رای کل نتایج آن ب کهیطوربه ؛آلفای کرونباخ استفاده شدپایایی پرسشنامه از ضریب 
 .بودآمد که نتایج حاکی از پایایی پرسشنامه  به دست 14/1پرسشنامه 

( برای سنجش 3191پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن ) مسئله: پرسشنامه حل
ماده دارد که  15تهیه شده است. این پرسشنامه  شانمسئلهاز رفتارهای حل  دهندهپاسخدرک 
عبارت  1طراحی شده است.  شانروزانهچگونگی واکنش افراد به مسائل  گیریاندازهبرای 

 . پرسشنامه حلشودنمی گذارینمره( از پرسشنامه برای اهداف پژوهشی است و 11، 11، 1)
اعتماد به حل مسائل  -3زیرمقیاس مجزا است:  1مسئله بر مبنای چرخش تحلیل عاملی دارای 

ه کل عبارت. نمر 5کنترل شخصی با ، عبارت 34اجتناب با  –، سبک گرایش عبارت 33با 
. پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه آیدمیبه دست  هاپاسخپرسشنامه از جمع نمرات همه 

ایی باالیی با مقادیر آلف نسبتاًتنظیم و آزمایش شده است. آن همسانی درونی  هاآزمودنیاز 
برای  11/1و ( PC ،48/0 ،AA ،48/0 ،PSC، 27/0) هامقیاسدر خرده  95/1تا  21/1بین 

 (.3191کلی دارد )هپنر و پترسن، مقیاس 
( نسخه جدید پرسشنامه 1115راژاکووا و همکاران ) باورهای خودکارآمدی تحصیلی:

( و 3194) لی میلدستون و همکارانخودکارآمدی تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس تحصی
. در این مقیاس ( بهبود بخشیدند3111فهرست خودکارامدی کالج )سولبرگ و همکاران، 

 گیریاندازهتکلیف مربوط به دانشگاه  12تحصیلی از طریق  خودکارآمدیمفهوم باورهای 
 آمیزتموفقیشود تا میزان اطمینان خود را در انجام خواسته می کنندگانمشارکت. از شودمی
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 کامالً»لیکرت از  ایدرجه 31تکلیف دانشگاهی بر اساس یک مقیاس  12هر یک از 
( مشخص نمایند. در پژوهش راژاکووا و همکاران 31« )مطمئن کامالً»( تا 3« )ننامطمئ

در  خود در انجام تکالیف( نتایج تحلیل عامل تأییدی، چهار عامل اطمینان به توانایی 1115)
ان به ، اطمینانجام تکالیف بیرون از کالس درس ، اطمینان به توانایی خود درکالس درس

توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، 
های این پرسشنامه را حدود پایایی خرده مقیاس هاآنخانواده و دانشگاه را نشان داد. همچنین 

( 3111. این پرسشنامه در ایران توسط شکری و همکاران )کردندبرآورد  11/1تا  21/1
مودند. ن تأییدبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، چهار عامل فوق را  هاآنهنجاریابی شد. 

 ش نمودند.گزار بخشرضایت همچنین با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی را
ورلند،  -AMSپرسشنامه مورد استفاده پرسشنامه انگیزش تحصیلی  انگیزش تحصیلی:

 1دسی و رایان خودمختاریماده است که بر اساس نظریه  19(، دارای 3191) 3بلیز، بریر و پلیتر

و رواسازی  ( به زبان فرانسه طراحی3195به نقل از احتشامی تبار، مرادی و شهرآرای،  ؛3195)
 «مقیاس انگیزش درونی» گویه است که شامل سه حیطه 19شده است. این پرسشنامه حاوی 

گویه( است. پایایی پرسشنامه به  6« )انگیزگیبی»گویه( و  31)« انگیزش بیرونی»، گویه( 31)
 است شده( تأیید 21/1کردن ) دونیمه( و 99/1با محاسبه آلفای کرونباخ ) آزمایی بازروش 

(. همچنین در مطالعه ویسیانی و 3111؛ روبرت و همکاران، 3191والرند و همکاران، )
انگیزش درونی، بیرونی و  هایمقیاسخرده( میزان آلفای کرونباخ برای 3113همکاران )

 آمد. دست به 42/1، 94/1، 96/1به ترتیب  انگیزگیبی

 هاافتهی
(، و دانشجویان %51نفر ) 391تعداد دانشجویان دختر مالحظه شد  3همانطور که در جدول 

نفر  99( همچنین تعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی %63نفر ) 312پسر 
مهندسی  -(، فنی%5/5نفر ) 32(، اقتصاد و علوم اداری %6/19نفر ) 99(، علوم پایه 6/19%)

 باشند. ( می%3/12نفر ) 96(،  و کشاورزی %4/1نفر ) 9(، دامپزشکی %3/9نفر ) 15
 ارائه شده است. 1، در جدول موردبررسیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای 

                                                           
1. Vallerand, Plletier, Blaise, & Breier 

2. Deci & Ryan 
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .7جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 21/11 21/341 جو آموزشی خالق

 13/36 11/311 حل مسئله یهامهارت

 31/11 56/326 خودکارآمدی تحصیلی

 12/16 39/316 انگیزش تحصیلی

میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه در کل مقیاس جو آموزشی خالق 
(، خودکارآمدی تحصیلی 11/311±13/36حل مسئله ) یهامهارت(، 21/11±21/341)
 ( بود.39/316±12/16( و انگیزش تحصیلی )31/11±56/326)

یس الگوهای علی، ماتریس همبستگی است. ماتر وتحلیلتجزیهبا توجه به اینکه مبنای 
 ارائه شده است. 1، در جدول موردبررسیهمبستگی متغیرهای 

 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی  .3جدول 

 متغیرها
 یجو آموزش
 خالق

حل  یهامهارت
 مسئله

خودکارآمدی 
 تحصیلی

انگیزش 
 تحصیلی

    3 جو آموزشی خالق

   3 **19/1 حل مسئله یهامهارت

خودکارآمدی 
 تحصیلی

51/1** 64/1** 3  

 3 **69/1 **19/1 **61/1 انگیزش تحصیلی

**p>1/13 

از میان متغیرهای پژوهش به ترتیب  شودمیمشاهده  1که در جدول  طورهمان
باالترین ضریب دارای ( 61/1خالق ) آموزشی جو( و 69/1خودکارآمدی تحصیلی )

بودن، یکی از  فرض نرمالهمچنین پیش .(p <13/1)تحصیلی است همبستگی با انگیزش 
گیری از آزمون تحلیل مسیر از طریق آزمون کلموگروف مواردی است که باید پیش از بهره

 .آورده شده است 6که نتایج آن در قالب جدول  اسمیرنوف بررسی شود -
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 اسمیرینوف -نتیجه آزمون کلموگروف  .8جدول 

 سؤال معناداری مقدار آماره توزیع متغیر

 55 961/1 933/1 جو آموزشی خالق

 11 154/1 11/3 حل مسئله هایمهارت
 12 411/1 251/1 خودکارآمدی

 19 515/1 931/1 انگیزش تحصیلی

شود، به سبب اینکه برای تمام متغیرها سطح معناداری بیشتر از که مالحظه می طورهمان
15/1  =α توان با استفاده از تحلیل شود. حال میها تأیید میاست، نرمال بودن توزیع داده

عالوه بر نرمال بودن قبل از آزمون مدل ابتدا  های پژوهش پرداخت.مسیر به تحلیل فرضیه
بودن متغیرها و استقالل خطاها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان  یهم خطهای مفروضه

، شاخص تورم 11/1از  ترکوچک بینیشپرای تمام متغیرهای داد که شاخص تحمل ب
بررسی  منظوربههمچنین مقدار شاخص دوربین واتسون که  15/5از  ترکوچکواریانس 

از یک  ترکوچکبود. اگر شاخص تحمل  91/3مفروضه استقالل خطا اجرا شد برابر 
(collainearity < 1> 1 شاخص تورم ،)ترکوچک ( 31از دهvif <)  و مقدار آزمون

توان گفت که از می (> 6Durbin- Watsonاز چهار باشد ) ترکوچکدوربین واتسون 
، آمدهتدسبههای های رگرسیون تخطی صورت نگرفته است. با توجه به شاخصمفروضه

زاده )کارشکی، محمدتقی رایط انجام آزمون رعایت شده استتوان نتیجه گرفت که شمی
جویان را تحصیلی دانش متغیر انگیزش بینییشپبرازش شده  الگوی 1شکل  .(3114و میری، 
 دهد.نشان می
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**p>1/13 

آموزشی خالق و  ی جودر الگو هااثرات مستقیم موجود، ضرایب مسیر و معناداری آن .7 شکل
 های حل مسئله با انگیزش تحصیلیمهارت

یلی تحص مسئله به انگیزش های حلتمسیر مهار جزبه، کلیه مسیرها 1مطابق با شکل 
معنادار هستند. همچنین در میان متغیرهای موجود در الگو ادراک از جو آموزشی خالق 

ی الگوی برازندگ هایمشخصه( بیشترین اثر مستقیم را بر باورهای خودکارآمدی دارد. 64/1)
 آورده شده است. 5تحلیل مسیر در جدول 

 مدل پیشنهادیهای نیکویی برازش برای شاخص .8 جدول

 2χ  Df /df2χ RMSEA GFI AGFI NFI CFI NNFI مدل

 12/1 11/1 19/1 15/1 11/1 196/1 36/1 1 11/4 چهار عاملی

. نسبت مجذور کای به درجه 3 هایشاخصعاملی از  هایمدلبرای بررسی برازش 
(، NNFIلویز یا شاخص نرم نشده برازندگی ) -( و تاکرNFI)بونت  -. شاخص بنتلر1آزادی 

 ،RMR، GFI( و معیارهای دیگر RMSEA. شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب )1
CFI .شاخص  استفاده شده استRMSEA ترین شاخص مورد استفاده است. رایج

 15/1در سطح  آمدهدستبه p-valueبوده و  3/1تر از این شاخص پایین کهدرصورتی
-chiهمچنین، اگر حاصل تقسیم (. 3192)هومن،  شودبرازش مدل تأیید می معنادار باشد،

square  بر رویdf  ؛ (3192)هومن،  شودکمتر باشد، برازش مدل مؤکداً تأیید می 1از مقدار
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 کهاین(، به سبب 5) جدولبر اساس است.  36/1که در این مدل حاصل این تقسیم برابر با 
ل توان ادعا کرد که مدمیباشد، می 196/1در این مدل برابر  RMSEAمیزانِ شاخص 

 هایرتمهاخالق و  آموزشی جوتحصیلی بر اساس  بینی انگیزشبرای پیش آمدهدستبه
قادیر سایر م کهیناهمچنین، با توجه به  قبولی با واقعیت است.حل مسئله دارای برازش قابل

توان گفت می (3192)هومن، ( 1/1حد مطلوبی هستند )باالتر از های برازندگی در شاخص
ضرایب اثر  4در جدول  مبنی بر برازش مناسب مدل مورد تأیید هستند.، هاشاخصکه نتایج 
 ، کل و سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.یرمستقیمغمستقیم، 

 و کل الگو یرمستقیمغاثر مستقیم، برآورد ضرایب معیار شده  .6جدول 

 کل اثر مغیرمستقیاثر  ماثر مستقی مسیر

 **63/1 *32/1 **16/1 انگیزش تحصیلی ←جو آموزشی خالق 

 *13/1 *31/1 12/1 انگیزش تحصیلی ←مسئلهحل  یهامهارت

 **64/1 - **64/1 خودکارآمدی تحصیلی ←جو آموزشی خالق

 **14/1 - **14/1 خودکارآمدی تحصیلی ←مسئلهحل  یهامهارت

 **14/1 - **14/1 انگیزش تحصیلی ←خودکارآمدی تحصیلی

خالق و انگیزش  بین ادراک از جو آموزشی شودمیمالحظه  4که در جدول  طورهمان
 β، 93/1= 32/1)غیر مستقیم ، یک رابطه(β، 36/6= t= 16/1)مستقیم  تحصیلی یک رابطۀ

t = و رابطه کلی )(63/1 =β، 51/1= t .وجود دارد ) حل مسئله و انگیزش  هایمهارتبین
 ،β=31/1)غیر مستقیم اما رابطه ؛( وجود نداردβ، 11/3= t= 12/1)ی مستقیم تحصیلی رابطه

95/3= tرابطه کلی  ( و(13/1 =β، 62/1= t وجود دارد. همچنین بین جو آموزشی خالق )
 ،β= 64/1)( و رابطه کل β، 61/31= t= 64/1)و خودکارآمدی تحصیلی رابطه مستقیم 

11/31= t 14/1)حل مسئله و خودکارآمدی رابطه مستقیم  یهامهارت( و بین =β، 13/9= 
t و رابطه کل )(14/1 =β، 31/9= t و بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی )

 ( وجود دارد.β، 51/5= t= 14/1)( و رابطه کل β، 42/5= t= 14/1)رابطه مستقیم 
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 گیریو نتیجه بحث
و  نفستعزگیری انگیزشییی، در جریان فعالیت یادگیری، متغیرهای مختلفی همچون جهت

توانند بر فراگیر تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازند یادگیری می هایروش
( که از میان این 3113زاده، زاده و عطاییپور، زمان؛ به نقل از واحدی، اسماعیل1112)تال، 

ییت انگیزش در تعلیم و تربییت انکیارنیاپیذیر بوده و تحقیقات چند دهه اخیر در      عوامیل اهم 
 ائمیدکرده اسییت که انگیزش یکی از عوامل مهم و  تأکیدحوزۀ آموزشییی نیز بر این نکته 

 اصلی پژوهشهدف  روازاین(. 1111، 3)گود و برافی باشدمیدر بهبود عملکرد دانشجویان 
حل مسئله با انگیزش  هایمهارتجو آموزشی خالق و بررسیی رابطه بین ادراک از   ضیر اح

اد بود. در پژوهش حاضر روابط ی دانشیجویان تحصیالت تکمیلی  و خودکارامدی تحصییلی 
نشان داد الگوی پیشنهادی  3شیده از طریق تحلیل مسییر آزمون شید. نتایج با توجه به شکل    

 ها برازش دارد.پژوهش با داده
ادراک از جو آموزشی خالق دانشجویان دانشگاه لرستان نشان داد نتایج تحلیل مسیر 

ای و اژه هایاین یافته با نتایج پژوهش .شودمیدر آنان  موجب افزایش انگیزش تحصیلی
 (،1133) 1دائوگاسپار (،3199محمودی، پازارگادی و عبادی ) (،3111)همکاران 

 4اردن و سان فلدر(، 1119) 5برنرآچن  (،1111) 6چنگیگووهونگی و  (،1133) 1تاتجیتانونت
 -یکی از ارکان اصلی در دانشگاه موضوع آموزش و فرایند یاددهی .باشدیمهمسو ( 1114)

آوری و ورود به عصر فرا صنعت الزم است فرایند یادگیری است. با توجه به پیشرفت فن
و از راهبردهای  شوددانشگاه نیز با این تحوالت هماهنگ  یادگیری در مدارس و –یاددهی 

که  -ییگشامشکلمداری و سمت راهبردهای آموزشی جدید مسئلهسنتی انتقال اطالعات به 
حرکت نماید. این موضوع در  -شوددانشجویان  رخالق د یهاییتوانامنجر به رشد  تواندیم

این افراد از  چراکه ؛استای برخوردار مورد دانشجویان کارشناسی ارشد از اهمیت ویژه
ا را یاری نموند ت هاآنهای مؤثر تدریس با روش توانیمند و های باالیی برخوردارتوانایی

نایی مطالب، نقد علمی، توا لیوتحلهیتجزقدرت  بیترتنیابهبینش خود را وسعت دهند و 

                                                           
1. Good, L. & Brophy 

2. Dau Gaspar 

3. Tanjitanont 

4. Hungi & Changeiywo 

5. Aschen Brener 

6. Urdan, T. & Schoenfelder 
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های یاددهی و روش معموالًافزایش داد.  هاآنحل مسائل و قدرت ابداع و ابتکار را در 
دهای . طبیعی است که راهبرشودیمتقسیم  رفعالیغفعال و  یهاروشیادگیری به دو دسته 

املی است عفعال، فرایندی ت یهاروشآموزشی مبتنی بر خالقیت، مربوط به دسته اول باشد. 
نقش راهنما دارد  دهنده ادیکه یادگیرنده در جریان آموزش نقش فعال ایفا نموده و 

طرح  اگرچه. الزم به ذکر است، (3111، 1، گوری3111، 1، کرکا و گوری3111، 3)تورنس
 اما این امکان نیز وجود دارد گیردمیدرس اساتید از پیش طراحی و در اختیار اساتید قرار 

های دانشجویان و تشخیص اساتید دخل و تصرفاتی در آن صورت که با توجه به توانمندی
رایط و نیز متناسب با ش سازیغنیهای تدریس فعال از روش تواندمیاساتید  عالوهبه ؛پذیرد

 های فعال آموزشکه ذکر شد روش طورهماندانشجویان استفاده نمایند؛ زیرا  هایتوانایی
تر تفکر خالق و انگیزش تحصیلی را هرچه بیش هایمهارتتوانند فرصت الزم برای توسعه می

 فراهم آورند.
دانشجویان دانشگاه لرستان موجب  مسئلهحل  هایمهارتنشان داد نتایج تحلیل مسیر 

انی و همکاران نریم یهاپژوهشاین یافته با نتایج  شود.میندر آنان  افزایش انگیزش تحصیلی
گفت  توانیمدر تبیین این یافته  باشد.نا همسو می( 1111ونزل و ویگفیلد )(، 3116)

فردی ( معتقدند که عوامل درون1111، ؛ سیلر و همکاران3113، پژوهشگران مختلف )شانک
، باورهای خودکارآمدی و پیامدهای مورد انتظار؛ تفکر یهاسبک)شخصیت، سطح سواد، 

فردی )سطح تحصیالت ( و عوامل برونحل مسئله هایمهارتتحصیلی،  کاریاهمال
خانواده، تجربه پژوهشی، حمایت استادان از استقالل پژوهشی، سطح علمی دانشگاه محل 

ز هستند. در این میان، برخی ا مؤثرتحصیل، دوستان و جنسیت( بر انگیزش تحصیلی 
نها یا به عبارتی، ت ؛اندانگیزش مؤثرتر دانسته فردی را برپژوهشگران، نقش عوامل برون

همچنین  (.1133اند )آیتیو، فردی دانستهعامل مؤثر بر انگیزش را عوامل برون  نیترمهم
 رسدیمحل مسئله یک ویژگی درون فردی است بنابراین به نظر  یهامهارت کهییازآنجا

 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 

)شارلوت، گرهارد و هانس  خواهد بود مؤثرداشته باشند؛ در افزایش انگیزش درونی آنان 

                                                           
1. Torrance 

2. Kerka & Gory 

3. Gory 



 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                              112

 

 حل مسئله باعث افزایش یهامهارتکه بگوییم  شودینماما این مسئله باعث  (؛1119، 3پتر
و  شودیمانگیزش بیرونی توسط عوامل محیطی کنترل  چراکه. شودیمانگیزش بیرونی نیز 

 .عوامل درون فردی است ریتأثکمتر تحت 
ستان لرادراک از جو آموزشی خالق دانشجویان دانشگاه نشان داد نتایج تحلیل مسیر 

ای اژه هایاین یافته با نتایج پژوهش شود.در آنان می موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی
 (،1133دائوگاسپار ) (،3199محمودی، پازارگادی و عبادی ) (،3111)و همکاران 
اردن و سان فلدر (، 1119برنر )آچن  (،1111) هونگی و چنگیگوو (،1113تاتجیتانونت )

گفت که خودکارآمدی ریشه در مباحث  توانمیدر تبیین این یافته  .استهمسو ( 1114)
جو آموزشی خالق بیشترین تأثیر را در سطح شناختی  ازآنجاکهانگیزشی و شناختی دارد. 

خالق بر خودکارآمدی  آموزشی جوکه  نمایدمیمربوط به خودکارآمدی دارد، طبیعی 
 ترخالقانه چه جو آموزشیر واقع هردتحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. 

و  تریندهپیچیاز ؛ خالقیت خالقیت در دانشجویان باالتر برودکه  رودمی انتظارطراحی شود 
ست. متناسب ا های اندیشه انسان است؛ خالقیت ایجاد طرحی جدید با ارزشجلوه ترینعالی

وم ذهنی برای ایجاد یک فکر جدید یا مفه هایتوانایی کارگیریبه، خالقیت دیگربیانبه
بیان کنیم که زمانی که محیط آموزشی  گونهاین توانیممی(؛ و ما 1119، 1جدید است )کتینگ

هنگام رویارویی با پرورش دهد به دنبال آن در دانشجویان  تفکر خالق را و خالق باشد
به روشی  و گیرندمیکمک  هاآنل مسائل و مشکالت تحصیلی از توانایی ذهنی خود برای ح

 .شوندنمیدچار درماندگی  درنتیجهآن مسئله را حل نمایند؛ و  کنندمی خالقانه سعی
دانشجویان دانشگاه لرستان موجب  مسئلهحل  هایمهارتنشان داد نتایج تحلیل مسیر 

این یافته با نتایج پژوهش نصری، صالح  .شودمیدر آنان  افزایش خودکارآمدی تحصیلی
اجتماعی فرض  -در نظریه شناختی باشد.( همسو می3111صدق پور و چراغیان رادی )

ند، میزان کنکه افراد تعقیب می هاییفعالیتکه باورهای خودکارآمدی، در تعیین  شودمی
مواجهه  و سطوح متمایز مقاومت افراد گیرندمیبه کار  هافعالیتبرای تعقیب  هاآنتالشی که 

که از  دهدمی(. مرور دقیق پیشینه پژوهش نشان 1114با موانع احتمالی مهم است )گوری، 
استفاده شده است وسیعی، در قلمروهای مطالعاتی مختلف  طوربهمفهوم خودکارامدی، 

                                                           
1. Charlotte, Gerhard & Hans-Peter 

2. Keting 
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، نیرو دهنده، ندهکنفعال(. خودکارآمدی یک عامل انگیزشی 1112، و همکاران 3)پری
(. 3111، 1هدف تعیین شده است )پینتریچ و دگروت سویبهرفتار  ۀکنندهدایتو  دارندهنگه

ختلف مهای عملکرد حل مسئله افراد در حوزه بینیپیش( معتقد است که برای 1113بندورا )
 هایمهارتمیان . کندمیخودکارآمدی نقش مهمی را ایفا  همچون مدرسه، کار، و روابط،

هر چه  رسدمینظر بنابراین به ؛تداخلی وجود دارد حل مسئله و خودکارآمدی رابطۀ
ل از نریمانی )به نق شودمینیز بیشتر  هاآنخودکارآمدی افراد بیشتر باشد، قدرت حل مسئله 

( معتقد است که خودکارآمدی بر 1113همسو با یافته اول بندورا )(. 3111و وحیدی، 
 چندبعدی ایهدادهگذارد و بر چیره شدن بر پیچیدگی فرایند پردازش الگوهای اندیشه اثر می

 هایوقعیتمافراد باید از حس خودکارآمدی باالیی برخوردار باشند تا در  و فرایند حل مسئله
تحلیلی، خودکارآمد شوند. هر اندازه که باور  هایاندیشهپیچیده در  گیریتصمیم

خودکارآمدی فرد باالتر باشد برای پردازش شناختی کار و اندیشه تحلیلی بیشتر کوشش 
افراد با خودکارآمدی پایین هنگام رویارویی با دشواری، از کوشش خود  و کنندمی
 .دهندمیت پایین تن دس هایحلراهو زود به  کاهندمی

باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان نشان داد نتایج تحلیل مسیر 
با نتایج پژوهش روحی و  این یافته .شودمیدر آنان  موجب افزایش انگیزش تحصیلی

بندورا در . همچنین باشدمی( همسو 1116) 1(؛ میمی1111(؛ پاجارس )3111همکاران )
مدهای ار هدفمندی است که توسط انتظار مرتبط با پیپژوهشی نشان داد که انگیزش رفتا

ود شاعمال و نیز خودکارآمدی برای انجام این اعمال، جستجو و حفظ می شدهینیبشیپ
توان چنین گفت دانشجویانی که در تبیین این یافته می (.3111)پنتریچ و شانک، 

ر فرصتی برای موفقیت در نظ عنوانبهخودکارآمدی باالیی دارند، مشکالت تحصیلی را 
الزم برای حل هر مشکل تحصیلی که ممکن  یهامهارتو برای به دست آوردن  رندیگیم

هستند؛ بنابراین اگر دانشجویان این مسئله را باور داشته  مشتاقاست سر راهشان قرار گیرد، 
باشند که در زمینه تحصیلی موفق خواهند شد، همواره برای رسیدن به هدف خویش تالش 

 وعه این عواملمواجه خواهد شد که مجم یزیآمتیموفقبا نتایج  ندهیآدر  احتماالًکرده و 
از جمله عواملی که با خودکارآمدی  . در واقعگرددیمتحصیلی  باعث افزایش انگیزش

                                                           
1. Perry 

2. Pintrich & De Groot 

3. Mimi 
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ه که نیرویی مضاعف برای رسیدن ب هاستآنتحصیلی  دانشجویان هم سویی دارد، انگیزش
الس توانند در کتحصیلی باال دانشجویان می ۀگیزان ۀواسطبه چراکه؛ کندیمهدف ایجاد 

 بخشذتل هاآندرس با اشتیاق فراوان به آموزش استاد توجه کنند، تالش و پشتکار برای 
 یهایسرگرمو برای  دهندیمانجام  باعالقهاست، تکالیف درسی خود را در منزل و خوابگاه 

رایشان ب؛ موفقیت در جامعه و همچنین رضایت اساتید رندیگیمدیگر وقت مناسبی در نظر 
صمیمی با استاد خود احساس خوبی دارند، برای جلب رضایت او  ۀمهم است، از داشتن رابط

 تا از مفاهیم درسی درک کاملی داشته باشند. رندیگیمایت سعی و تالش خود را به کار نه
بهبود و  تحصیلی در جهت کنش متقابل خودکارامدی با انگیزش استنادی بر ادشدهیمطالب 

 های دانشگاهی است.ای سطح عملکرد دانشجویان در محیطارتق

باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشگاه لرستان نقش نشان دادند نتایج تحلیل مسیر 
 با مسئلهحل  هایمهارتو  در خصوص رابطه ادراک از جو آموزشی خالق گر تعدیل

العه گری مبتنی بر این دیدگاه است که مطمتغیر میانجی اهمیت .را دارندانگیزش تحصیلی 
ای خود هنقش و اهمیت قابلیت گیرد ومکانیکی صورت نمی صورتبههای انسانی ویژگی

شود که جدا از تأثیری که خود و از طرفی باعث می شودتر میها پررنگارجاعی در انسان
ا یک واسط و یا اهرم در جهت افزایش ی عنوانبه ؛دانشجویان دارد زشیبرانگمستقیم  طوربه

( 3112طبق نظر بندورا ) کند.عمل  یمندو عالقهیرها بر انگیزش کاهش تأثیر دیگر متغ
ه، عوامل کند بلکتنها عامل نهایی رفتار توجه نمی عنوانبه یشناختروانهای حاالت و ویژگی

موقعیتی و محیطی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. در حقیقت بندورا، تعامل بین 
در  ، اوالحنیدرعگیرد. های شخصی و عوامل موقعیتی در تعیین رفتار را در نظر میویژگی

 شدتهبو خودکارآمدی  مورد انتظارگرهای مختلف از جمله پیامدهای نظریه خود بر میانجی
 (.1111و همکاران،  3)داویددارند  دیتأک

ن است که در انسا فردمنحصربههای بر اساس تئوری بندورا، خوداندیشی یکی از توانایی
 یرندهدربرگ هاخودارزیابیدهد و این آن انسان رفتار خود را ارزیابی و تغییر می وسیلهبه

های خودکارامدی است. بر پایه تئوری ارزش انتظار، انگیزش در آغاز برآیند دریافت
. دهندمی پیامدهابه  هاآنو ارزشی است که  هاکنشباورهای افراد درباره پیامدهای احتمالی 

 باارزش هانآمورد انتظار برای  پیامدکه  شوندمیانجام تکالیف برانگیخته افراد زمانی برای 

                                                           
1. Dawid 
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ارزش نداشته باشد برای انجام تکالیف آمادگی کمتری  هاآنپیامدها بر  کههنگامیباشد. اما 
، چون این باورها، انتظارات اندمرتبطبا باورهای کارآمدی  پیامدخواهند داشت. انتظارهای 

از  هایشاناوریدمورد انتظار انسان وابستگی زیادی به  پیامد کهازآنجاییو  کنندمیرا تعیین 
خودکارامدی کنترل  هایادراکدر این مواقع، اگر  ؛انجام بدهند دارد توانندمیکاری که 

ندورا، رفتار خواهد داشت )ب هایبینیپیشنقشی به سزا در  گمانبیشود، انتظارهای پیامد 
، تالش صرف شده، استقامت در انجام تکالیف و هافعالیتخودکارامدی با انتخاب  (.3191

 هاییتوانایعملکرد مؤثر فراگیران ارتباط دارد. دانشجویان دارای باورهای مثبت در مورد 
خود  هاییتوانایخود، عملکرد تحصیلی بهتری داشتند و برعکس دانشجویانی که در مورد 

عملکرد  و ارآمدی پایینی برخوردارند، انگیزشعبارتی از خودکقضاوت منفی داشتند و به
 (.1111ضعیفی در امور تحصیلی داشتند )زیمرمن، 

توان به استفاده از یک روش پژوهش کمی اشاره کرد: های این مطالعه میاز محدودیت
و  یافتهیافته، نیمه ساختهای ساختزیرا با استفاده از روش تحقیق کیفی از طریق مصاحبه

این  های پژوهشهای عمیق دست یافت اگر تغییر در هدفتوان به یافتهیافته میناساخت
افته یهای عمیق و نیمه ساختهای کیفی نظیر مصاحبهساخت که از روشامکان را فراهم می

ی نیز آمار ۀآمد؛ عالوه بر این محدود بودن جامعتری به دست میاستفاده شود، نتایج کامل
دن بو گیروقتهای زیاد و پژوهشگر به دلیل هزینه ؛های دیگر پژوهش بوداز محدودیت

نمونه خود را به دانشجویان  موردمطالعهاجرا، و همچنین تناسب جامعه آماری با موضوع 
 اب مسئلهحل  هایمهارتجو آموزشی خالق و . ارتباط بین کردکارشناسی ارشد محدود 

ایج این بنابراین نت ؛قرار گرفته است موردبررسی تندربهخودکارآمدی در ایران  وانگیزش 
شابه داخلی م تقریباًهای در دیگر کشورها و پژوهش آمدهدستبهبایست با نتایج پژوهش می

در  صاًخصوگیری پژوهش مقایسه شود. که این امر مشکالتی را در قسمت بحث و نتیجه
ا مرتبط ب کامالًتحقیقات  زیرا ؛کردهنگام ارائه تحقیقات همخوان و ناهمخوان ایجاد می

های گردآوری دادهموضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور وجود نداشت. همچنین، 
انجام  احتیاطبارو شایسته است که تفسیر نتایج از این خودگزارشی بود، صورتبهپژوهش 

زش انگی پژوهش حاضر کمبود ابزارهای روا و پایا در زمینه هایمحدودیتاز دیگر  پذیرد.
، ای استفاده شد که سه بعد انگیزش درونیتحصیلی درونی بود به همین خاطر از پرسشنامه

  .وداثرگذار ب هاییافتهو این امر بر روی معناداری  سنجیدمیانگیزگی را بیرونی و بی
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مدرسان دانشگاه در روش تدریس خود تغییرات الزم  شودیمبا توجه به نتایج پیشنهاد 
ند و ابتکارات، آنان را در رو هادهیارا ایجاد کنند و با دادن زمان کافی به دانشجویان در بیان 

مطالب، نقد علمی، توانایی حل مسائل و  لیوتحلهیتجزرشد علمی یاری رسانند تا قدرت 
ند. فرهنگ حاکم بر درون محیط آموزشی باید افزایش ده هاآنقدرت ابداع و ابتکار را در 

باشد که ریسک و خطرپذیری در دانشجویان تشویق شود تا دانشجویان به علت  یاگونهبه
ها و استادان خود از ارائۀ ترس از شکست و مورد سرزنش قرار گرفتن از سوی همکالسی

شنهاد . پیشودیمخود سر باز نزنند که این عامل مانع ظهور خالقیت در آنان  یهادهیاافکار و 
شود استادان با ایجاد راهکارهای مناسب و دادن استقالل فردی به دانشجویان آنان را می

پذیر استقبال کنند. همچنین ایجاد سرزندگی و کنند تا از کارهای مخاطره ریپذسکیر
تواند خالقیت را در بین متفاوت تفریحی و ورزشی می یهابرنامهشادمانی از طریق 

آموزشی و آشنا ساختن استادان با  یهادورهو  هاکارگاهدانشجویان زنده کند. برگزاری 
ر حل مسئله ب یهامهارت کهییازآنجاشود. تدریس خالق و فعال نیز پیشنهاد می یهاروش

حل مسئله  یهامهارتو بر طبق مبانی نظری  انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار نبود
آینده  یهاپژوهشکه در  شودیمبنابراین پیشنهاد  انگیزش درونی را ارتقا دهد تواندیمفقط 

به نقش  با توجه. سنجندیماستفاده شود که بعد انگیزش درونی تحصیلی را  ابزارهاییاز 
ر باز اهمیت باورهایشان دانشجویان  شودیمگری خودکارآمدی تحصیلی پیشنهاد میانجی

، با ریزی و اجرای آموزشلذا برای ارتقای این آگاهی برنامه ؛تحصیلی آگاه باشند انگیزش
ها و هدف افزایش خودکارآمدی ضروری است. عالوه بر آموزش، اجرای اقدام پژوهی

 .مفید است موردنظرمطالعات موردی مربوط در دستیابی بهتر به اهداف 

 منابع
(. اثربخشی راهبردی 3195) .و شهر آرای، مهرناز لیرضامرادی، ع احتشامی تبار، اکرم؛

، شناسیانرومجلۀ کالمی بر سالمت عمومی و انگیزش تحصیلی.  –عصبی  یزیربرنامه
 .51-45، ص 3سال دهم، شماره 

 ۀرابط(. 3111) .، طاهرهطلبحق امیری منش، مرضیه؛ تقوایی، داود و آریان پوران، سعید؛
ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی )خواندن، نوشتن و ریاضی( دانش آموزان ابتدایی 

 .21-54: 3، شماره 6، دوره های یادگیریمجله ناتوانییادگیری.  یهایناتواندارای 
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(. الگوی 3111) .ای، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ بابایی سنگلجی، محسن و امانی، جواداژه
 شناختیمعلم، نیازهای روان شدهادراکساختاری روابط بین حمایت از خودمختاری 

، یشناختروانپژوهش در سالمت -فصلنامه علمیاساسی، انگیزش درونی و تالش. 
 .62-54، 6سال دوم، 

خلقی بر شیوه  یهاحالت(. نقش 3122) .و رفعتی، مریم خسروی، زهره؛ درویزه، زهرا
 6. ارفصلنامه اندیشه و رفتخود.  ییگشامشکلارزیابی دانش آموزان دختر از توانایی 

(3 ،)15-14. 
(. وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 3113) .آسایش، حمید روحی، قنبر و

 .351-351(: 31) 1. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پزشکی گلستان.
، بیدگلی، علیرضا؛ تقی بادلهروحی، قنبر؛ آسایش، حمید؛ بطحایی، سید احمد؛ شعوری 

گیزه تحصیلی در بین (. ارتباط خودکارآمدی و ان3111) .رحمانی، حسین محمد و
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم گروهی از دانشجویان علوم پزشکی. 

 .53-65: 1، شماره پیاپی 3؛ دورۀ هشتم، شماره پزشکی یزد
والدوند، ف وایی نیا، علی؛ کاکابرایی، کیوان وشکری، امید؛ طوالبی، سعید؛ غنایی، زیبا؛ تق

لۀ مج پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی. یسنجروان(. مطالعه 3111) .خدیجه
 .65-43: 1، شمارۀ 1، دوره مطالعات آموزش و یادگیری

(. بررسی اثرات فشاورآورهای 3191شکرزاده، شهره ) کامکاری، کامبیز؛ کیومرثی، فیروز و
های نامه اندیشهفصلهای استان تهران. تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه

 .333 – 313، 1، سال پنجم، علوم تربیتی تازه در
ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ سیزدهم: انگیزش و هیجان. (. 3199) ، جان.مارشال ریو

 نشر ویرایش.
(. 3111) .امین یزدی، امیر ثانی، حسین؛ سعیدی رضوانی، محمود و، سکینه؛ جعفری محبی

وضعیت تدریس خالق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
 .49-51(: 4) 31. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیپزشکی مشهد. 

(. ارزشیابی تجربه آموزشی 3199) .ی، حسین؛ پازارگادی، مهرنوش و عبادی، عباسمحمود
دوم،  ، سالمجله راهبردهای آموزش اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی.

 .31-34، 1شماره 
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نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی  (. مقایسۀ3111. )نریمانی، محمد و وحیدی، زهره
 1، رییادگی یهایناتوان آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری.در میان دانش نفسعزتو 
(1 :)29-13. 

(. نقش درک 3111) .نریمانی، محمد؛ خشنودی نیا، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس
خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی  ینیبشیپحمایت معلم در 

 .319-331(: 3) 1 یادگیری، یهایناتوانیادگیری. 

 ۀسیمقا(. 3116) .ابوالقاسمی، عباس مد؛ محمدامینی، زرار، زاهد، عادل ونریمانی، مح
اثربخشی آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی 

 .53-11: 3، شماره 6دوره  مدرسه، شناسیروانمجله . کاراهمالدانش آموزان 
(. مدل یابی 3111) .چراغیان رادی، منوچهر صالح صدق پور، بهرام و نصری، صادق؛

 طه.دانش آموزان متوس ، فراشناخت با ارزیابی حل مسئلۀخودکارآمدی ساختاری رابطۀ
 .313-314: 1: شماره 1 یدوره، مدرسه شناسیروانمجله 

(. نیمرخ 3113واحدی، شهرام؛ اسماعیل پور، خلیل؛ زمان زاده، وحید؛ عطایی زاده، افسانه )
های انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی: رویکرد 

 .64-15سال اول، دوره اول، شماره اول،  فصلنامه افق پرستاری.محور.  -فرد
ی (. رابطه3115حمودی، معصومه؛ شیبانی، ام البنین )مرادی، مرتضی؛ شاهمرادی، حسین؛ م

گیری های دینی با سرزندگی تحصیلی؛ نقش علی الگوهای ارتباطی خانواده و جهت
سال دوازدهم، شماره چهل و یکم،  تربیتی. شناسیروانفصلنامه ابعاد خودکارآمدی. 

13-316. 
(. 3116بیبی، یوسف )فرشاد، محمدرضا؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ اسماعیلی، کورش؛ ح

اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین )پدر و مادر(، انگیزه پیشرفت و انگیزه 
دهم، شماره سال یاز تربیتی. شناسیروانفصلنامه تحصیلی بر عزت نفس دانش آموزان. 

 .34 -3سی و ششم، 
(. رابطه اسنادهای علی با 3114کارشکی، حسین؛ محمدتقی زاده، نسرین؛ میری، صادق )

های  پژوهشی پژوهش -فصلنامه علمیاضطراب امتحان. نقش میانجی اهداف پیشرفت. 
 .3-34: 3، شماره 2دوره  علوم شناختی و رفتاری.
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