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  : چكيده

آموزان دوره  ر دانش حل مسئله و باورهاي خودكارآمدي دهاي سبكاين پژوهش با هدف مقايسه 
 با استفاده از روش تحقيق 1390-1391در سال تحصيلي   شهر شبستر دبيرستان مدارس نمونه و عادي

 نمونه و هاي دبيرستان آموزان دانشجامعه آماري تحقيق شامل تمامي .  پيمايشي انجام گرفت-توصيفي
 اي نسبتي  طبقهگيري نمونهاده از روش فر با استف ن350 نفر بود و حجم نمونه 3839عادي شبستر با تعداد 

 حل مسئله هاي سبكي خودكارآمدي عمومي شرر و  ها از پرسشنامه براي گردآوري داده. انتخاب شد
 مستقل، آزمون يومن t و با استفاده از آزمون SPSS بوسيله نرم افزار ها داده.  استفاده شدكسيدي و النگ

 هاي دبيرستان آموزان ژوهش نشان داد خودكارآمدي در دانشهاي پ يافته. ويتني تجزيه و تحليل شدند
گرايش  واعتماد در حل مسئله  بين داري معني تفاوت چنين همو . است عاديآموزان  دانشنمونه باالتر از 
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  :مقدمه
 آموزش و پيشرفت تحصيلي، توجه به ابعاد روان شناختي است، ريزي، برنامهيكي از مسايل مهم در حوزه 

مفهوم . يكي از اين ابعاد كه برگرفته از نظريه يادگيري اجتماعي بندورا است مفهوم خودكارآمدي است
ام يك وظيفه يا انطباق با يك موقعيت خاص هايشان در انج خودكارآمدي به قضاوت افراد درباره توانايي

  ).1374 جوادي و كديور،ترجمه پروين، ( مربوط است 
بر اين اساس  . منظور از خودكارآمدي، احساس لياقت، كفايت و كنارآمدن با زندگي است1به زعم بندورا

دن و حفظ آن برآوردن و حفظ معيارهاي عملكرد فرد، خودكارآمدي را افزايش داده و ناكامي در برآور
كرد است و موفقيت در عمل ترين منبع داوري خودكارآمدي،بانفوذ. دهد ميمعيارها، خودكارآمدي را كاهش 

هاي  موفقيت. كند ميشايستگي افراد فراهم  هاي مستقيمي براي سطح تسلط و هاي موفق، نشانه تجربه
هاي قبلي، بخصوص   و شكست تقويت كردهها را نشان داده و احساس كارآيي شخصي را قبلي، قابليت

  ).1387محمدي، ترجمه سيدشولتز و شولتز، .(كند ميهاي مكرر در كودكي، كارآيي مارا كم  شكست
.  بكار برده استآموزان دانشهاي پيشرفت  دكارآمدي را براي بسياري از جنبهمفهوم خو) 2001 (2شانك

با توجه به اهميت . گذارد زان اثر ميآمو دانشهاي   وي خودكارآمدي بر انتخاب فعاليتبرطبق ديدگاه
هاي متعددي براي بهبود  هاي زندگي خصوصاً تحصيل، شيوه آموزان در تمامي جنبه دانشخودكارآمدي 
  .آن وجود دارد

هاي اساسي الزم  بنابراين خود كارآمدي عامل مهمي براي انجام وظايف موفقيت آميز عملكرد و مهارت
ازمند  نيها مهارت و باور به توانايي انجام آن ها مهارت نيز به داشتن ثرمؤبراي انجام آن است و عملكرد 
هر نوع مهارتي كه داشته باشد، وظايف را به نحو  تواند در شرايط مختلف با است كه در اين حالت فرد مي

 تأثيرهاي زندگي را تحت  تواند كليه جنبه دهد كه خودكارآمدي مي تحقيقات نشان مي. احسن انجام دهد
كه هر چه سطح خود كارآمدي باالتر باشد، دامنه امكانات شغلي در نظر گرفته شده  طوريه قرار دهد ب

  ). 1372خليلي شوريني، (دشو تر مي يشتر و عالقمندي به سطح شغل عميقب
 باور داشته باشند كه با تالش قابل قبول آموزان دانشگزارش كرده است كه اگر ) 2004(3وول فولك

 چنين همكنند،  جهه با مشكالت پافشاري بيشتري ميد بگيرند، تالش بيشتري كرده و در مواتوانند يا مي
تري مؤثركنند و از راهبردهاي  احساس آرامش و خوشبختي بيشتري ميخود را بر مشكل متمركز كرده و 

ك مسير خودكارآمدي مفهومي است كه به واسطه آن تجربيات، توانايي و تفكر افراد در ي. گيرند بهره مي
  .شود ادغام مي

                                                 
1- Bandura 
2- Schunk 
3- Woolfolk 
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هاي مهم سالمت رواني،  اند كه يكي از شاخص نشان داده) 2003، 1بورنشتاين(اي از تحقيقات نتايج پاره
 به عنوان 1970 و اوايل1960آموزش حل مسئله در اواخر دهه . گيري است له و تصميمتوانايي حل مسئ

گذاران اين  ، پايه2دزوريال و گلدفريد.  رفتاري براي اصالح رفتار آغاز گشت–بخشي از جنبش شناختي
 تأكيدي فردي ها مهارتاي به لزوم آموزش مهارت حل مسئله در برنامه آموزش  شيوه طي مقاله

  ).2001، 3نزو و دزوريال(اند نموده
مواضع نظريه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش يعني سبك هاي حل مسئله مستلزم راهبردهاي ويژه 

گيرد و  ، تصميم به اتخاذ راه حل ميكند ميكه فرد به وسيله آن مشكالت را تعريف و هدفمندي است 
حل مسئله يك راهبرد  ).1999 و همكاران، 4اليوت (كند ميراهبرد حل مسئله را انجام داده و برآن نظارت 

ي را هاي روان هاي مهم است كه توانايي و پيشرفت شخصي و اجتماعي را افزايش و تنيدگي نشان مقابله
هاي حل مسئله باعث افزايش باور فرد نسبت  استفاده از روش). 1992، 5دزوريال و شيدي(دهد ميكاهش 

  .شود هايش مي به توانايي
رهايي هستند كه با هاي مسئله مدار از جمله معيا دكارآمدي و تشخيص به موقع موقعيت خوچنين هم

هاي مكرر  ژوهشدر مجموع با توجه به نتايج پ. توان سطح تندرستي افراد را برآورد كرد واسطه آنها مي
ثير مثبتي داشته أتواند بر ميزان خودكارآمدي ت  ميتوان گفت كه رويكرد آموزش مهارت حل مسئله مي
تواند   رفتاري با تمركز بر حل مسئله مي-اند كه درمان شناختي  مطالعات مختلف نيز پيشنهاد كرده.باشد

اي  مقابلهارآمدي باال با راهبردهاي اند كه خودك ها نشان داده  پژوهش.ر باشدگذاأثيربر خودكارآمدي افراد ت
                         ).1999بندورا و همكاران، (فعاالنه، جستجوي حمايت اجتماعي و حل مسئله ارتباط دارد

 : هاي زير مورد آزمون قرار گرفتند هبنابراين باتوجه به هدف تحقيق و پيشينه پژوهشي، فرضي
 .نمونه و عادي تفاوت وجود دارد هاي دبيرستان آموزان دانشدر  بين باورهاي خودكارآمدي) 1
  .هاي نمونه و عادي تفاوت وجود دارد  دبيرستانآموزان دانشهاي حل مسئله در   بين سبك)2

  ها مواد و روش
 1390-1391در سال  نمونه و عادي شبستر هاي دبيرستان آموزان دانشجامعه آماري تحقيق، شامل كليه 

آموز در   دانش3443 بوده، كه 3839طبق آمار گزارش شده آموزش و پرورش شهرستان شبستر، 
باشند براي تعيين   نمونه مشغول به تحصيل ميهاي دبيرستان در آموز دانش 396 دولتي و هاي دبيرستان

باشد و براي   ميآموز دانش 350حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه اين پژوهش 
  .دشانتخاب نمونه از روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي استفاده 

                                                 
1- Bornstein 
2- Dzurilla & Goldfrd 
3- Nezu & Dzurilla 
4- Elliot 
5- Dzurilla & Sheedy 



102  92 تابستان ـ 22شماره  ـ 6 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه 

 آموزان دانشجامعه و نمونه آماري . 1جدول 
  درصد  نمونه آماري  درصد  جامعه آماري  جنس  دبيرستان

  46  164  46  1800  دختر  دولتي  42  149  42  1643  پسر
  7  25  7  254  دختر  نمونه  5  12  5  142  پسر

  100  350  100  3839    وعمجم
جهت تجزيه  پيمايشي بوده و از آزمون تي مستقل، يومن ويتني -روش تحقيق بكارگرفته شده توصيفي 

مقياس : دش پرسشنامه استاندارد شده استفاده 2 از ها دادهبراي گردآوري . ها استفاده شد و تحليل فرضيه
 گويه 17مومي شرر و همكاران داراي مقياس خودكارآمدي ع: خودكارآمدي عمومي شرر و همكاران

اين مقياس سه جنبه از رفتار شامل ميل به آغازگري رفتار، ميل به گسترش تالش براي كامل . است
 براساس پرسشنامه اين گذاري نمره. كندگيري مي  در رويارويي با موانع را اندازهكردن تكليف و متفاوت

 خودكارآمدي تر بيانگر پايين امتيازات و تر قوي خودكارآمدي بيانگر باالتر كه امتيازات است ليكرت مقياس
باشد،   مي28و نرم آزمون  17 نمره ترين پايين و 85 باالترين نمره مقياس، اين در .هستند تر ضعيف

، داراي 28كارآمدي ضعيفي و باالتر از  باشد داراي خود28نمره آنان زير ي كه آموزان دانشبعبارتي 
ميزان پايايي . ييد شده استأروايي و اعتبار اين مقياس در ايران ت. اهند بودخودكارآمدي قوي خو

نقل از نجفي ( از طريق آلفاي كرونباخ بدست آمده است 1982 در سال 0 /86پرسشنامه شرر و همكاران، 
 طي دو مرحله )1996(1اين مقياس را كسيدي و النگ:  حل مسئلههاي سبك). 1386و فوالد چنگ؛ 

درماندگي در حل : اين عوامل عبارتند از. سنجد  عامل را مي6و  پرسش است 24 داراي كه اند ساخته
 و سبك 6، سبك اجتناب5، اعتماد در حل مسئله4 خالقانههلئ، سبك حل مس3، مهارگري حل مسئله2مسئله
 هم. نمودند گزارش 60/0، مقياس كسيدي و النگ را دروني پايايي )1380( صاحبي و محمدي .7گرايش

 .  بود77/0 با برابر ،)1383( براي اين آزمون اي اژهو باباپور بررسي در آلفا ضريب نينچ
براي بررسي وضعيت   در نمونه مورد بررسيآموزان دانشهاي آماري باورهاي خودكارآمدي  شاخص

 نمونه و عادي شهر شبستر، شاخص هاي آماري هريك هاي دبيرستان آموزان دانشباورهاي خودكارآمدي 
 آموزان دانشدهد باورهاي خودكارآمدي   نشان مينتايج جدول. آورده شده است )2(جدول شمارهآنها در از 

  . باشد ه و عادي شهر شبستر در حد قوي مي نمونهاي دبيرستان
  

                                                 
1- Cassidy & Long 
2- Failure to resolve the issue 
3- Avoidance problem 
4- Creative problem-solving styl e 
5- Confidence in problem solving 
6- Avoiding 
7- Style trends 
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  آموزان دانشهاي توصيفي خودكارآمدي   شاخص-2جدول 
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار ميانگين  تعداد  

  80 29 009/9 964/56 313 مدارس عادي
  77  29  675/10 873/61  37  مدارس نمونه

براي بررسي وضعيت   در نمونه مورد بررسيآموزان دانش حل مسئله هاي سبكهاي آماري  شاخص
 نمونه و عادي شهر شبستر در نمونه مورد بررسي، هاي دبيرستان آموزان دانش حل مسئله هاي سبك

دهد كه سبك  نتايج نشان مي. آورده شده است )3(شماره ها در جدول  هاي آماري هريك از آن شاخص
  .  حل مسئله در وضعيت بهتري قرار داردهاي سبك نسبت به ساير اعتماد در حل مسئله

  آموزان دانش حل مسئله هاي سبكهاي توصيفي  شاخص. 3جدول
  حداكثر  حداقل واريانس انحراف معيار ميانگين  تعداد   حل مسئلههاي سبك  

  12 4 117/2  45494/2 9297/7 313 درماندگي در حل مسئله
  12 4 425/2 55739/2 6326/7 313 مهارگري حل مسئله

  12 4 705/3  92493/1 9457/6 313 خالقانهئله سبك حل مس
  12 4 724/3 92967/1 3355/8 313 اعتماد در حل مسئله

دي  12 4 936/2 71350/1 2460/7 313  در حل مسئلهاجتناب
س عا

مدار
  

  12 4 461/3 86031/1  5399/6 313  حل مسئلهگرايش
 11 4 529/2 59013/1 8378/7  37 درماندگي در حل مسئله

 11 6 856/1 36230/1 7568/7  37 مهارگري حل مسئله
 10 4 425/3 85066/1 2703/6  37  خالقانهئلهسبك حل مس

 12 4 877/3 96898/1 1081/9  37 اعتماد در حل مسئله
ونه 11 4 179/2 47603/1 6486/6  37  در حل مسئلهاجتناب

س نم
مدار

  

 10 4 710/2 64627/1 8919/5  37  حل مسئلهگرايش

 نمونه هاي دبيرستان آموزان دانش حل مسئله هاي سبكعوامل خودكارآمدي و براي بررسي نرمال بودن 
طور كه در جدول شماره همان.  اسميرنف استفاده شده است–و عادي شهر شبستر از آزمون كولموگروف 

 در هر كدام از داري معنيسطح  و ،311/0 برابر با خودكارآمديداري در  شود سطح معني مشاهده مي )4(
 درصد 95مينان بنابراين با اط.  مي باشد000/0 برابر با آموزان دانش حل مسئله هاي سبكمتغيرهاي 

داراي   حل مسئلهمال بوده و ساير متغيرهاي داراي توزيع نرآموزان دانشتوان گفت فقط خودكارآمدي  مي
  . توزيع نرمال نيستند

  
  نتايج آزمون كولموگروف اسميرونوف براي برازندگي توزيع نرمال. 4جدول 

 گرايش اجتناب اعتماد خالقانه مهارگري درماندگي خودكارآمدي متغير

   اسميرنف-آماره كولموگروف
  دوطرفهداري معنيح سط

9164/0 
311/0 

133/3 
000/0 

726/2  
000/0 

309/2 
000/0 

085/3 
000/0 

833/2 
000/0 

793/2 
000/0 
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 نمونه و عادي تفاوت هاي دبيرستان آموزان دانش بين باورهاي خودكارآمدي در :آزمون فرضيه اول
 براي tيرها از آزمون غي، با توجه به نوع و مقياس متاولبراي انجام آزمون مربوط به فرضيه . وجود دارد

براي بررسي تفاوت ميانگين باورهاي  tنتايج آزمون. نماييم  ميانگين دو جامعه مستقل استفاده ميمقايسه
  . آمده است )5(در جدول شماره   نمونه و عادي شهر شبسترهاي رستاندبي آموزان دانشخودكارآمدي 

  
 آموزان دانش مستقل براي مقايسه ميانگين باورهاي خودكارآمدي tآزمون  .5جدول 

   براي برابري دو ميانگينtآزمون   اريانسن لون براي برابري دو وآزمو
   دو طرفهداري معنيسطح   درجه آزادي T  داري معنيسطح   Fنسبت  

  003/0  348 -033/3 944/0 005/0  با فرض برابري واريانس
 آزمون در اين. واريانس انجام شد) برابري(، ابتدا آزمون لون براي همگني)5(با توجه به نتايج جدول 

 944/0 آزمون لون در ستون سوم داري معنيبا توجه به مقدار سطح . ها است فرض صفر، برابري واريانس
 محاسبه شده براي t .دشو ييد ميأ تα = 05/0 داري معنيها در سطح  صفر براي برابري واريانس فرض

 01/0 مدارس دولتي و نمونه در سطح وزانآم  دانشدر دو گروه آمديهاي خودكار مقايسه ميانگين
مدارس عادي و نمونه، آموزان  دانشآمدي بنابراين بين خودكار). P، 033/3-=t =003/0( استدار معني

) M=783/61(مدارس نمونهآموزان  دانشدر  آمدي وجود دارد بطوري كه ميانگين خودكاردار تفاوت معني
  . است) M=56/ 964( مدارس عادي آموزان دانشباالتر از 

 نمونه و عادي تفاوت هاي دبيرستان آموزان  دانش درمسئله حل هاي سبكبين  :آزمون فرضيه دوم
 عدم نرمال بودن چنين هم و يرهاغ، با توجه به نوع و مقياس متدومبراي انجام آزمون فرضيه . وجود دارد

 آموزان دانش در مسئله حل هاي سبكبراي مقايسه  مان ويتني u از آزمون  حل مسئلههاي سبكتوزيع 
شود  مالحظه مي )6(جدول همانطور كه در . شداستفاده  نمونه و عادي شهر شبستر هاي دبيرستان

موزان   دانشحل مسئله هاي  سبك متغيرهاينتايج آزمون مقايسه. ها به تفكيك آمده است ميانگين رتبه
 داري معنيح وبا توجه به مقدار سط. استآمده  )7(جدول در  نمونه و عادي شهر شبستر هاي دبيرستاندر 

درماندگي در حل مسئله، مهارگري  هاي سبكتوان گفت كه بين  مي% 95 با اطمينان هر يك از متغيرها
 نمونه و عادي شهر هاي  در دبيرستانآموزان دانشاجتناب  خالقانه و سبك هلئحل مسئله، سبك حل مس

 اعتماد در حل مسئله و سبك گرايش هاي سبك وجود ندارد ولي بين داري معنيشبستر تفاوت 
بطوري كه .  وجود داردداري معني نمونه و عادي شهر شبستر تفاوت هاي دبيرستان در آموزان دانش

 عادي آموزان دانشباالتر از  نمونهآموزان  دانشدر  اعتماد در حل مسئلهدهد  ها نشان مي رتبه ميانگين
  . نمونه استآموزان دانش عادي باالتر از موزانآ دانشاست اما گرايش در حل مسئله در 
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   مان ويتنيuها براي انجام آزمون ناپارامتريك  ميانگين رتبه .6جدول 
  ها مجموع رتبه  ها ميانگين رتبه  تعداد  جنس  مسئله حل هاي سبك

 درماندگي در حل مسئله
  عادي
  نمونه

313  
37  

80/175 
0/173  

0/55024 
0/6401  

 مهارگري حل مسئله
  اديع

  نمونه
313  
37  

84/174 
07/181  

5/54725  
5/6699  

  خالقانههلئسبك حل مس
  عادي
  نمونه

313  
37  

06/179 
35/145  

0/56047 
0/5378  

 اعتماد در حل مسئله
  عادي
  نمونه

313  
37  

18/171 
03/212  

0/53580 
0/7845  

  در حل مسئلهاجتناب
  عادي
  نمونه

313  
37  

07/179 
31/145  

5/56048  
5/5376  

 حل مسئله گرايش
  عادي
  نمونه

313  
37  

21/179 
15/144  

5/56091 
5/5333  

  
  نمونه و عاديهاي دبيرستان هلئحل مس هاي سبكبراي مقايسه   مان ويتنيu آزمون نتايج. 7جدول 

  گرايش اجتناب اعتماد خالقانه مهارگري درماندگي  
  5/4620  0/4674  0/4439  0/4675  5/5584  0/5698   مان ويتنيuآماره 
  043/0  051/0  018/0  052/0  718/0  871/0  داري معني سطح
  گيري بحث و نتيجه

 با آموزان دانشآشنايي به منظور فراهم ساختن زمينه باورهاي خودكارآمدي  بررسي هدف از اين تحقيق
  .بود نمونه و عادي شهر شبسترهاي  دبيرستان حل مسئله در هاي سبك
ه و عادي شهر شبستر  نمونهاي دبيرستان آموزان دانشآمدي هاي تحقيق نشان داد باورهاي خودكار يافته

ها،  ، الگوپذيري از همساالن و رسانهآموزان دانشعواملي مانند تجربيات موفق قبلي . باشد در حد قوي مي
در . دارد  خودكارآمدي را در حد قوي نگه مي،اعتماد حمايت عاطفي و فراهم ساختن جوكالمي و ترغيب 

 نمونه و عادي، نتايج نشان داد هاي دبيرستان آموزان دانشنگين باورهاي خودكارآمدي زمينه مقايسه ميا
 هاي دبيرستان آموزان دانش نمونه بيشتر از هاي دبيرستان آموزان دانشكه ميانگين باورهاي خودكارآمدي 

ها،  به جهت اختالف بين ميانگين. باشد  بدست آمده به نظر محقق منطقي ميعادي است كه نتايج
 و شيوه مديريت و رهبري مدارس در خودكارآمدي آموزان دانشعواملي چون جو مدرسه، نوع نگرش 

  .  داردتأثير مدارس نمونه آموزان دانش
ي ها مهارتكه بدان وسيله،  اي است كند كه خود كارآمدي، توان سازنده مطرح مي )1997 (نظريه بندورا

اي اثربخش ساماندهي  مختلف، به گونه راي تحقق اهدافشناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان ب
هاي مناسبي  بيني كننده دستاوردهاي قبلي افراد پيش  وها مهارتداشتن دانش،  او معتقد است كه .شود مي

ها بر چگونگي  هاي خود در انجام آن بلكه باور انسان در باره توانائي براي عملكرد آينده افراد نيستند،
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ي الزم ها مهارترا انجام دهند و  وظايفي دانند كه بايد چه افراد كامالً مي. است رعملكرد خويش مؤث
هاي  يد يافتهأي در راستاي ت موفق نيستندها مهارتمناسب  براي انجام وظايف دارند، اما اغلب در اجراي

در برخورد كند كه خودكارآمدي باال به تالش و پافشاري   بندورا مطرح ميچنين هم .باشد اين پژوهش مي
 باعث ياس و دست كشيدن شود و خودكارآمدي پايين دست آوردن اهداف باالتر منتهي ميبا مسئله و به 

 نشان كه) 1390(نياي  كريمهاي  نتايج بدست آمده با يافته). 2004 ،1نقل از كلونينجر(شود  از كار مي
 باورهاي چنين همبوده ايي بيشتر  استثن در مدارسد باورهاي خودكارآمدي معلمان عادي از معلمانهد مي

 . باشد  همسو ميخودكارآمدي معلمان كم سابقه كمتر از باورهاي خودكارآمدي معلمان باسابقه است
 و بندورا، 3؛ وود1991، 2بوفارد، بوچارد، پرنت، الريو(هاي پيشين  هاي پژوهش نتيجه اين مطالعه، با يافته

 شناختي به بيان ديگر، افراد با خودكارآمدي باالتر منابع. ستهمسو ا) 2001، نقل از پروين و جان، 1989
شان دارند و براي دنبال كردن كارها در  تر بر محيطمؤثرپذيرتر و مديريت  بيشتر، راهكارهاي انعطاف

كنند  صورت برخورد با مشكل دلگرمي دارند و افرادي با خود كارآمدي پايين از وظايف مشكل اجتناب مي
  . بينند ه عنوان يك تهديد عليه خود ميا بها ر چون آن

، )1387(باطبايي و كارشكيط اي، قاضيپ هاي خرازي، اژه ا پژوهش نتايج پژوهش حاضر بچنين هم
انطباق دارد بدين معني كه ) 1999 (5و مك كان) 2006 (4زيمرمن) 1389(فرد، بهرامي و احقر عباسيان
ر هستند نسبت به نتايج كار خود ديدگاه مثبتي دارند و ي كه از سطح كارآمدي بااليي برخورداآموزان دانش
رسيدن به اهداف ها پايين است اغلب در رويارويي با مسائل و  ي كه سطح خودكارآمدي در آنآموزان دانش

  .شوند با شكست مواجه مي
حاكي از آن است كه بين دختران و پسران از لحاظ ) 1381(نژاد  و حكمتي) 1378(نتايج كرامتي 

  .داري وجود ندارد ارآمدي تفاوت معنيخودك
نتيجه گرفت كه خودكارآمدي در دو جنس متفاوت است، يعني خودكارآمدي با ) 2002 (6ولي موريس

تري بر  قايسه با زنان از خودكارآمدي قويمردان به طور متوسط درم. توجه به سن و جنس تفاوت دارد
  . خوردارند

 فرزندان در خودگرداني از والدين حمايت يا و هاي فرزندپروري شيوه نظير ديگري عوامل رسد مي نظر به
خوان  هاي پژوهش هم با يافته) 1388نقل از فوالدچنگ، (باشد داشته ثيرأ تآموزان دانش خودباوري ميزان
  .است

                                                 
1- Cloninger 
2- Bouffard, Bouchard, Parent, Lariuee 
3- Wood 
4- Zimmerman 
5- McCann 
6- Muris 
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 هاي سبكآن است كه بين  نتايج بدست آمده بيانگرحل مسئله،  هاي سبكدر زمينه مقايسه بين 
 آموزان دانشاجتناب  خالقانه، و سبك ئلهئله، مهارگري حل مسئله، سبك حل مسدرماندگي در حل مس

اعتماد در  هاي سبك وجود ندارد ولي بين داري معني نمونه و عادي شهر شبستر تفاوت هاي دبيرستاندر 
 داري معني نمونه و عادي شهر شبستر تفاوت هاي دبيرستان در آموزان دانش حل مسئله و سبك گرايش

كنند به نظر محقق، اعتقاد در   مدارس نمونه بيشتر از سبك اعتماد استفاده ميآموزان دانش. اردوجود د
توانايي فرد براي رويارويي و حل مشكالت برحسب ميزان هوش، شرايط محيطي و فرهنگ مدرسه 

. ه است مدارس نمونه شدآموزان دانشمتفاوت بوده، كه باعث باال بودن ميانگين اعتماد در حل مسئله در 
 نگرش ترند، متكي خود به دارند، اعتقاد خود هاي توانايي به مشكالت با مقابله در كه افرادي ديگر، بيان به

 بيشتري تمايل و برخوردارند باالتري شخصي بهزيستي از ترند،  سالم،دارند زندگي مسايل به نسبت مثبتي
 براي و نموده تنهايي احساس تر كم زا مسئله هاي موقعيت در افراد، اين. مشكالت دارند با رويارويي براي
 مدارس عادي از آموزان دانش. برند مي را سود بيشترين خود اجتماعي و فردي منابع موجود از مشكل حل
باال بودن ميانگين گرايش به حل مسئله در مدارس . كنند ي سبك حل مسئله گرايش استفاده ميالگو

گرفتن شرايط رقابتي موجود در مدارس نمونه كه باعث اضطراب عادي باعث ايجاد انگيزه بدون در نظر 
ها به  اين نكته بيانگر آن است كه آن. تزياد و كاهش عملكرد با توجه به تمركز زياد روي نتيجه شده اس

و بيشتر از سبك گرايش تري دارند  هاي خود جهت حل مسائل زندگي اعتماد كم ها و توانمندي قابليت
 نگرش مثبت نسبت به مشكالت داشته و تمايل به مقابله رودررو با آنها آموزان دانشاين  .كنند استفاده مي

  .باشد هاي پژوهش مي خوان با يافته  هم1)1997پارك، مور، تورنر و آدلر، (دارند 
براي .  بگذارندتأثيرگيري وي  حل مسئله يك شخص و توانايي تصميمتوانند بر قابليت  عوامل بسياري مي

ها و خصوصيات بسياري مانند هوش شناختي و  د در آگاهي از يك مسئله با ويژگيبليت يك فرمثال، قا
اين عوامل . گيري نيز ارتباط دارد ن عوامل با توانايي شخص در تصميماي. درك مستقيم در ارتباط است

يكي ط نزدگيري نيز ارتبا  فردي و موقعيتي در قابليت تصميمهاي  به طور تركيبي به تشريح تفاوتمؤثر
گيري بهتر از سايرين هستند و به همين دليل به كيفيت باالتري از كار و  برخي افراد در تصميم. دارند

دهد،  صي زياد، ترس از شكست را كاهش ميكارايي شخ ).1389جعفرپور، (يابند زندگي شخصي دست مي
شولتز و شولتز، (بخشد  بود ميبرد و توانايي مسئله گشايي و تفكر تحليلي را به سطح آرزوها را باال مي

  ).1387ترجمه سيد محمدي، 
مورد تفاوت در سبك حل مسئله به اين صورت است كه مردان نسبت به زنان بيشتر از  مورتون درنتايج 

نمره مردان نسبت به زنان در تكاليف . كنند استفاده مي) الق، اعتماد و گرايشخ( سازندهسبك حل مسئله
و ) 2009( ولي بر اساس نتايج پژوهش كسيدي).2،2001گاردانيو(ه باالتر استاي مثل حل مسئل پيچيده

                                                 
1- Park, Moor, Turner & Adler 
2- Gardunio 
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اي وجود نداشته ولي بين پسران و دختران در دو سبك حل  بين دو جنس تفاوت عمده) 1386(نگيآه
 . وجود داردداري معنيو خالق تفاوت  مسئله مهارگري

عدم توجه به : ا عبارتند ازه ن آنتري  مهمخالي از محدوديت نبوده است با همه اين تفاسير، پژوهش حاضر
ها در خارج از كشور، عدم تعميم  ها با توجه به ساخته شدن آن هاي فرهنگي در اجراي پرسشنامه تفاوت

 متغيرهاي  برخي ازتأثير يادگيري، عدم كنترل - كشور به دليل تفاوت هاي شناختيآموزان دانشنتايج به 
ها، عدم انگيزه كافي  ها، وضعيت اجتماعي و اقتصادي آن دنيتي آزموهاي شخصي گر مانند ويژگي مداخله

  .ها  براي پاسخ به پرسشنامهآموزان دانشدر 
حقق جهت ت. از نتايج اين پژوهش براي كاربردهاي آموزشي استفاده شود: شود بنابراين پيشنهاد مي

معلمان و دست . حاظ شودهاي آموزشي، خودكارآمدي به عنوان هدف ل خودكارآمدي، در تدوين برنامه
بيني و در جهت  ، پيشرفت تحصيلي آنان را پيشآموزان دانشاندركاران آموزشي با آگاهي از خودكارآمدي 

   .افزايش خودكارآمدي به آنان ياري رسانند
ها با سپردن  ها و خانواده دار مدرسه هاي آموزشي و تربيتي جهت از طريق ارتقاء كيفيت و كميت برنامه

هاي  مور در سنين باالتر و ايجاد محركها براي انجام ا كان در خانواده و اعتماد به آن به كودمسئوليت
ها به ارتقاء خودكارآمدي از سطح فردي به سطح  انگيزشي الزم براي تقويت رفتارهاي صحيح در آن

  . اجتماعي كمك كنند
چالشي مواجه شده با  تكاليف  باانآموز دانش ي حل مسئله،ها مهارتخودكارآمدي و  باورهاي براي ارتقاء

 در حل خالقانه مسئله توسط معلمان و مديران، كه باعث افزايش آموزان دانشدادن امتياز و تشويق به 
  .همساالن شده كه آن نيز باعث افزايش خودكارآمدي خواهد شد ي حل مسئله درها مهارت

ناطق جغرافيايي با بافت فرهنگي ديگر م و هاي مختلف تحصيلي در مقاطع و رشته در صورت امكان
 انجام پژوهش و تعميم نتايج بهبه دست آوردن نتايجي معتبرتر براي ي ديگر ها متفاوت و جمعيت

  .بپردازند
  منابع

هاي حل مسئله در كاركنان جهاد بررسي رابطه تيپ شخصيتي و سبك، )1386(آهنگي، اكرم 
شتي، دانشكده علوم تربيتي و ، دانشگاه شهيد بهرشدا نامه كارشناسي پايان، دانشگاهي دانشگاه تهران

  . شناسيروان
هاي حل  ، شيوه)1383( فتحي آشتياني، علي اي، جواد و زاده طباطبايي، سيدكاظم، اژه باباپورخيرالدين، جليل، رسول

  .3-16، ص 1) 7(، مجله روانشناسيمسئله با سالمتي روانشناختي، 
محمد جعفر جوادي و پروين : ترجمه. سي شخصيت نظريه و تحقيقروانشنا). بي تا(اي . پروين، الرنس

  .رسا: تهران). 1374(كديور 
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