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چکيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبکهاي حل مسأله و اهمالکاري تحصيلي با ميانجيگري
خودکارآمدي تحصيلي در دانشآموزان دوره متوسطه صورت پذيرفت.
روش :روش اين پژوهش توصيفي – همبستگي با استفاده از تحليل مسير در مدلسازي معادالت ساختاري بود.
شرکتکنندگان در پژوهش  333نفر ( 171دختر و  163پسر) دانش آموز دبيرستاني شهرستان زابل بودند که بر اساس
روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي چندمرحلهاي انتخاب شدند .بهمنظور بررسي متغيرهاي پژوهش ،هر يک از
شرکتکنندگان ،پرسشنامههاي سبکهاي حلمسأله (کسيدي و النگ ،)0226 ،خودکارآمدي تحصيلي (مورگان و
جينکز )1111 ،و پرسشنامه اهمالکاري تحصيلي (سولومون و راث بلوم )1193 ،را تکميل نمودند.
یافتهها :نتايج تحليل مسير نشان داد که خودکارآمدي تحصيلي بين سبکهاي درماندگي ،خالقيت و اهمالکاري
تحصيلي دانشآموزان ،نقش ميانجي را ايفا ميکند .همچنين ،سبکهاي گرايش به حلمسأله و اعتماد به حل مسأله
بهصورت غيرمستقيم و از طريق خودکارآمدي تحصيلي ،اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان را تحت تأثير قرار ميدهد.
نتيجهگيري :معاني ضمني يافتههاي پژوهش حاضر اين است که از طريق شناسايي سبکهاي حلمسأله دانشآموزان
مي توان در راستاي بهبود و افزايش خودکارآمدي آنها اقدام کرد که نتيجه آن کاهش اهمالکاري دانشآموزان خواهد
بود.
کليدواژهها :سبکهاي حلمسأله ،خودکارآمدي تحصيلي ،اهمالکاري تحصيلي.
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 .1مقدمه
بررسيهاي تاريخي نشان داده است که اهمالکاري حداقل در سه هزار سال گذشته مصيبت زيانباار
براي افراد بوده است (استيل )0227 ،1و در جوامع مدرن نياز ازجملاه مشاکالت جادي در زنادگي
روزمره و محيط آموزشي به شمار ميرود (سولومون و راث بلوم )1193 ،0و چرايي آن از ديرباز مورد
توجه روانشناسان بوده است .اهماالکاري پااديده تاازهاي نيسات ،ويلياام جيماز  102ساال پايش
هزينههاي رواني اهمالکااري را تشاخيص داده اساات (کالساان ،کااراوچوک و راجااني.)0229 ،3
اهمالکاري بهعنوان تعويق عمدي کار يا وظيفهاي تعريف شده است که بايد تکميل شاود (اساچارو،
وادکينس و اوالفسون .)0227 ،3ريشه التيني اهمالکاري به معني به تعويق انداختن تا صبح 5گرفته
شده است .کاري که بايد اکنون انجام شود به زمان ديگري موکول ميگاردد و ايان تاأخير بارخالف
انتظار ميباشد (رابين ،فوگل و نوتر -اوتام .)0211 ،6در عاين حاال کاانوس )0212( 7معتقاد اسات
اهمالکاري چيزي بيش از به تعويق انداختن کار است و مفهوم آنچنانکه ماردم تصاور مايکنناد،
ساده نيست .وي در تعريف اهمالکاري مينويسد :اهمالکاري عبارت از يک مشکل عادتي و خودکار
براي موکول کردن يک کار مهم و زمانمند به زماني ديگر است .اهمالکاري باه تعبياري کاه الايس
( ،0220به نقل از تمدني )1391 ،بهکار ميبرد ،نوعي سندرم فردا ميباشد؛ يعني کاري کاه تصاميم
به اجراي آن گرفته ميشود و حداقل ميتواند براي فرد نتايجي در آينده در بر داشاته باشاد ،بادون
دليل به آينده محول ميشود ،در عين حال عدم انجام آن نيز به زيان فرد است و از ايان بابات فارد
خود را سرزنش ميکند بنابراين دامنه تعريف اهمالکاري از تأخير در شروع يا کامل کردن يک عمل
تا تأخير در پيوستگي عمل همراه با ناراحتي ذهني را شامل ميشود (سولومون و راث بلاوم.)1193 ،
البته اهمالکاري بايد از تأخيرهاي برنامهريازي شادهاي کاه باه داليال موجاه صاورت مايگيارد و
همچنين تنبلي متمايز گردد .اهمالکاري رفتار نامطلوب و نکوهياده اسات کاه باهتادريج در وجاود
انسان بهصورت عادت درميآيد (اليس و ناس )1177 ،9و بر موفقيت وي تاأثير دارد ،لاذا مداخلاه در
آن با اهميت است (لکشميناريان ،پوت دار و ردي .)0213 ،1اهمالکاري سبب کندي تصميمگيري و
رفتارهاي تأخيري ميشود (رابين و همکاران.)0211 ،
نظريههاي مختلف سعي بر تبيين اهمالکاري داشتهاند .در نظريههاي رفتاري کالسيک
اهمالکاري بر اساس نظريه تقويت تبيين ميشود؛ يعني به تعويق انداختن کار اثر تقويتي بيشتري
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از انجام آن کار به دنبال دارد .در نظريههاي کالسيک هم به تنبيه و هم به تقويت توجه ميشود و
براي کاهش آن نيز از روشهاي رفتاري مانند الگوسازي ،شرطيسازي و فنون برنامهريزي استفاده
ميشود (بريودي ،1192 ،به نقل از باليکس و ديوريو .)0227 ،1در نظريههاي روانتحليلي،
اهمالکاري نشاندهنده نوعي هيجان رواني زير بنايي است (بالکيس و ديورو .)0227 ،اين ديدگاه بر
وقايع ناهشيار يا تجربيات آسيبزاي دوران کودکي که موجب رفتارهاي خودکمبيني ميشود تأکيد
ميکند (اسکيومن ،1191 ،به نقل از ميلگرام .)1197 ،0نظريه انتظار تنزل يافته 3نيز بيان ميکند
که افراد دوست دارند ،فعاليتهايي را انتخاب کنند که رضاايتآور باشد و دسترسي به آنها نيز
آسانتر باشد ،در نتيجه فعاليتهايي را که به نظر آنها سخت است و پاداش چنداني ندارد را به
تعويق مياندازند (راث بلوم ،0223 ،به نقل از سيمياريان .)1312 ،نظريه تمرد 3نيز عصبانيت و
موافق نبودن را برانگيزندهاي مهم در اهمالکاري ميداند .در اين ديدگاه تکاليفي که فرد موظف به
انجام آن ميشود ،بهعنوان تکاليفي آزاردهنده تجربه ميشود و در نتيجه سبب اجتناب افراد براي
انجام اين تکاليف ميگردد .همچنين با به تأخير انداختن کار و شروع کردن آن در برنامهها،
خودکارآمدي افراد نيز کاهش مييابد (زيمرمن .)1112 ،5نظريههاي شناختي ،اهمالکاري را با
فرآيندهاي غيرمنطقي پيوند ميزنند (اليس و کانوس .)1171 ،6در اين ديدگاه بر نقش باورهاي
غيرمنطقي و چشمداشتهاي غيرواقعبينانه در اهمالکاري تأکيد ميشود (بالکيس و ديورو.)0227 ،
در اين ميان ديدگاه فرا شناختي نيز تبيينهاي دقيقي ارائه ميکند (وهس و بامستر.)0211 ،7
اهمالکاري با توجه به پيچيدگي و مؤلفههاي شناختي ،عاطفي و رفتاري آن انواع گوناگون مانند
اهمالکاري عمومي (فراري ،جانسون و کامن ،)1115 ،9اهمالکاري در تصميمگيري (افرت و
فراري ،)1191 ،1اهمالکاري نوروتيک (اليس و کانوس )0220 ،و اهمالکاري غيرکارکردي يا
وسواسگونه (فراري )1111 ،دارد .اهمالکاري تحصيلي نيز نوعي رايج از اهمالکاري در
دانشآموزان است .سولومون و راث بلوم ( )1193اهمالکاري تحصيلي را بهعنوان اهمال در انجام
تکليف ،عدمآمادگي براي امتحان و کوتاهي در انجام مقالههاي طول ترم توصيف کردهاند .بالکيس و
دورو ( )0221نيز اهمالکاري تحصيلي را به عنوان تمايلي نامعقول و غيرمنطقي در به تأخير
انداختن شروع يا اتمام تکليف درسي تعريف کردهاند .به عبارتي اهمالکاري تحصيلي مشکلي
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رفتاري در به تأخير انداختن وظايف و تکاليفي است که نياز به سرانجام رسانيدن دارند (آسيخيا،1
 .)0212اهمالکاري تحصيلي که بازتابي از تأخير روزانه زندگي ناميده ميشود ميتواند بهعنوان به
تأخير افکني وظايف و مسؤوليتهاي مرتبط با مدرسه يا انباشتن آنها تا دقايق آخر تعريف شود
(هاي کوک ،مک کارتي و اسکاي)1119 ،0؛ بنابراين اهمالکاري تحصيلي به تأخير انداختن آغاز يک
تکليف واگذار شده و برنامهريزي در شروع و عصبانيت در زمان اتمام آن است (بدري گرگري ،فتحي
آذر ،محمدي .)1313 ،ديون )0213( 3بر اين باور است که دو نوع اهمالکاري تحصيلي (فعال و
نافعال) وجود دارد .اهمالکاري تحصيلي فعال مثبت و سازنده است و راهبردي بازدارنده ميباشد ،اما
اهمالکاري منفعل بازتاب يک رفتار منفي است که باعث ميشود افراد اهمالکار دچار رفتارهاي
ترس ،ترديد و دودلي شده و توانايي کار کردن را نداشته باشند.
عوامل روانشناختي گوناگون ميتواند باعث ظهور و بروز اهمالکاري تحصيلي باشند .حسين و
سلطان ( ،0212به نقل از رحيمي )1313 ،فقدان تعهد ،فقدان حمايت ،فقدان راهنما ،مهارتهاي
نامناسب مديريت زمان ،مشکالت اجتماعي و استرس را از مهمترين اين عوامل ميدانند .ديگر
پژوهشگران بر عوامل متعددي مانند اضطراب و وابستگي (فراري ،)1111 ،تنفر از وظايف و ترس از
شکست (سولومون و راث بلوم ،)1193 ،ترس از ارزيابي منفي ،کمالگرايي ،عقايد غيرمنطقي،
عزتنفس پايين ،عادات نادرست در مطالعه ،ناتواني اکتسابي (فراري ،پارکر و وار،)1110 ،3
خودارزيابي تحصيلي و نفرت از تحصيل (پرين ،ميلر ،هابرلين ،ميندل و نيف0211 ،5؛ سائو)0229 ،6
تأکيد داشتهاند .يکي از مسائل مهم در خصوص اهمالکاري تحصيلي توجه به ابعاد انگيزشي است و
مهمترين بعد انگيزشي مفهومي به نام خودکارآمدي است (هن و گروشيت0213 ،7؛ استرانک و
استيل.)0211 ،9
طبق نظر بندورا )1117( 1عقايد خودکارآمدي تحصيلي ،عقايد فرد درباره يادگيري و موفقيت در
کارهاي تحصيلي است (آلتونسوي .)0212 ،12لذا ادراک و باور به توانمندي خود ،نقش
تعيينکنندهاي در رفتار دارد (ماهاسن .)0213 ،11پنتريچ و دي گرويت )1112( 10معتقدند که
خودکارآمدي ممکن است با عناوين مختلف نظير شايستگي ادراک شده ،سبک اسنادي و باورهاي
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کنترل بيان شود .ولي بايد توجه داشت که منظور از خودکارآمدي پاسخ به اين پرسش است که
"آيا من ميتوانم اين تکليف را انجام دهم؟" آلتونسوي ،اکيک ،اتيک و گاتمن )0210( 1يکي از
مهمترين مفاهيم مرتبط با خودکارآمدي را باورهاي مرتبط با خود کارآمدي تحصيلي ميدانند که به
باور فرد راجع به توانايي رسيدن به سطح معيني از تکليف اشاره دارد .خودکارآمدي تحصيلي باور
مربوط به توانايي انجام سطح خاصي از يک تکليف را ميسنجد و بر عواطف ،انگيزش و پيشرفت فرد
تاأثير دارد و تفکرات ،هيجاانات و رفتاار وي را تحت تاأثاير قرار ميدهد (آلتاوناسوي.)0212 ،
خودکارآمدي تحصيلي به احساس توانايي فرد در مديريت فعاليتهاي يادگيري ،تسلط بر موضوعات
درسي و برآورد کردن انتظارات تحصيلي اشاره دارد (موريس .)0221 ،0خودکارآمدي تحصيلي
بهعنوان اطمينان فرد از توانايي در انجاام موفقايتآمياز رفتارهاي خاودتنظيمي تحصيلي تعريف
ميشود و به ميزان اطمينان فرد از توانايي خود براي تنظيم کردن راهبردهاي فراشناختي ،انگيزشي
و رفتاري در مراحل مختلف يادگيري اشاره دارد (زيمرمن .)1115 ،يونگ و اسکالويک ( ،0223به
نقل از زارعي )1313 ،اذعان ميکنند ،خودکارآمدي تحصيلي بيانکننده باورهاي فرد به تواناييهاي
خويش بهمنظور اجراي موفقيتآميز تکاليف آمو زشي ارائه شده در يک سطح تعيين شده است.
خودکارآمدي تحصيلي با متغيرهاي رواني و رفتاري زيادي همچون آرمانهاي تحصيلي ،استفاده از
راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي مرتبط است (وانگ و ني هارت ،0215 ،به نقل از زارعي،
 .)1313يونگ و اسکالويک ( )0223نشان دادند که خود کارآمدي تحصيلي با جهتگيري هدف
تبحري ،عالقه ذاتي و رضايت از خود رابطه دارد .بيشتر از اين خودکارآمدي تحصيلي با تالش و
تابآوري مرتبط است و بنابراين ميتواند پيشبينيکننده پيشرفت تحصيلي باشد (شانک و
پاجاريس .)0220 ،3عالوه بر اين مطالعاتي که توسط بندورا ( ،)1113شانک ( )0221و زيمرمن
( )1115صورت گرفته است نشان داده است که باورهاي دانشآموزان به کارآيي خود در تنظيم
فعاليتهاي يادگيري بر روي انگيزش تحصيلي و پيشرفت تحصيلي آنها اثر ميگذارد؛ بنابراين دو
سازه خودکارآمدي و اهمالکاري بهطور قطع بر عملکرد تحصيلي تأثير دارند (ترويا )0221 ،3و به
نظر ميرسد خودکارآمدي با اثر بر اهمالکاري ميتواند پيشرفت تحصيلي را تحت تأثير قرار دهد.
افراد گرايش به انجام کارهايي دارند که براي انجام آنها احساس قابليت و اطمينان ميکنند و از
کارهايي که نسبت به آنها چنين احساسي ندارند ،دوري ميکنند .باورهاي خودکارآمدي تعيين
ميکنند که افراد تا چه اندازه براي انجام فعاليتها خود تالش کنند و چه مقدار در برابر موانع
مقاومت کنند (پاجارس و شانک ،0221 ،5سائو .)0229 ،افرادي که داراي باورهاي خودکارآمدي
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قوي هستند ،تکاليف را چالشهايي ميبينند که بايد بر آنها تسلط يابند نه بهعنوان تهديداتي که از
آنها دوري نمايند (پاجارس .)0220 ،خودکارآمدي پايين پيشبينيکننده منفي مهم اهمالکاري
تحصيلي است (کالسن ،کراوچوک و راجاني )0227 ،و گاه بهعنوان يک عامل تعديلکننده رابطه
بين برخي متغيرها و اهمالکاري را تحت تأثير قرار ميدهد (سائو .)0229 ،نقش خودکارآمدي در
پيشبيني اهمالکاري تحصيلي در مطالعات مختلف مورد تأکيد قرار گرفته است (استرانک و استيل،
 .)0211رحيميانبوگر و روحانيپور ( )1313نشان دادند که خودکارآمدي مهمترين متغير در
پيشبيني اهمالکاري تحصيلي است .ليکن خودکارآمدي نيز از قابليت شناختي از جمله حل مسأله
تأثير ميپذيرد.
در طول تاريخ ،روانشناسان و فالسفه به اين مطلب پرداختهاند که قابليت و توانمندي حلمسأله1
ويژگي منحصربهفرد انسان است .مهمترين ايدهاي که از اين مطلب منبعث ميشود ،اين است که
توانايي حل مسأله در توانمندي اجتماعي و سالمت رواني نقش قابلتوجهي دارد ،چرا که توانايي
مقابله و حل مشکالت استرسآور زندگي روزمره گوياي رابطهاي قوي با کارکرد فردي و اجتماعي
شخص ميباشد (ديزوريال و نزو .)0221 ،0حلمسأله فرآيندي شناختي-رفتاري ابتکاري است که
بهواسطهي آن افراد تالش ميکنند ،براي مسائلي که در زندگي روزمره با آن مواجه ميشوند،
راهحلهاي مؤثر و انطباقي پيدا کنند (کسيدي و النگ .)1116 ،3کسيدي و النگ ( )1116شش
سبک حلمسألهي خالقانه ،3اعتماد ،5گرايش ،6درماندگي ،7مهارگري (کنترل) 9و اجتناب 1را معرفي
کردهاند .سبک حلمسألهي خالقانه ،نشاندهندهي برنامهريزي و در نظر گرفتن راهحلهاي متنوع
برحسب موقعيت مسألهزا است .سبک اعتماد در حلمسأله ،بيانگر اعتقاد در توانايي فرد براي حل
مشکالت است .سبک گرايش ،نگرش مثبت نسبت به مشکالت و تمايل به مقابلهي رودررو با آنها را
نشان ميدهد .سبک درماندگي ،بيانگر بيياوري فرد در موقعيتهاي مسألهزا است .سبک مهارگري،
به تأثير کنترلکنندههاي بيروني و دروني در موقعيت مسألهزا اشاره دارد و در نهايت ،سبک اجتناب
گوياي تمايل به ناديده گرفتن مشکالت به جاي مقابله با آنها است (کسيدي و النگ.)1116 ،
توانمندي حل مسأله ازجمله عواملي است که هم با خودکارآمدي و هم با اهمالکاري رابطه دارد.
با توجه به اهميت اهمالکاري تحصيلي بهعنوان يکي از شايعترين مشکالت آموزشي (رابين و
همکاران ،0211 ،بالکيس و دورو ،0221 ،آسيخيا )0212 ،و با لحاظ نقش خودکارآمدي و
1. Problem solving
2. D’Zurilla & Nezu
3. Cassidy & Long
4. Creative Problem. Solving Style
5. Confidence Style
6. Approach Style
7. Helplessness Style
8. Control Style
9. Avoidance Style

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال ششم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 9317

03

سبکهاي حلمسأله بر اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان (کالسن ،کراوچوک و راجاني،0227 ،
سائو ،0229 ،استرانک و استيل ،)0211 ،تاکنون مطالعهاي که ارتباط مفهومي اين متغيرها را در
مدلي تجربي مورد مطالعه قرار دهد ،کمتر مورد توجه بوده است ،اين پژوهش سعي دارد نقش
ميانجي خودکارآمدي تحصيلي بين سبکهاي حلمسأله و اهمالکاري تحصيلي را مورد بررسي قرار
دهد .انجام اين پژوهش کمک خواهد نمود تا بخشي از خأل نظري ناشي از کاستي دانش در خصوص
رابطه اين متغيرها که ضرورت انجام اين مطالعه را ايجاب کرده است ،جبران گردد .همچنين اهميت
اين پژوهش آن است که با مشخص شدن ميزان تاأثير متغيارهاي مؤثر بر اهمالکاري تحصيلي
ميتوان به والدين ،معلمان ،دستاندرکاران آموزش و پرورش پيشنهاداتي ارائه داد تا با اتخاذ
تصميمات درست زمينه را براي کاهش اهمالکاري در دانشآموزان فراهم کنند که نتيجه آن بهبود
عملکرد تحصيلي دانشآموزان و همچنين استفاده مناسب از فرصتهاي آموزشي خواهد بود .در اين
راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسي نقش پيشبين سبکهاي حل مسأله بر اهمالکاري تحصيلي
دانشآموزان با ميانجيگري خودکارآمدي تحصيلي بود .براي دستيابي به اين هدف فرضيههاي زير
مطرح شد:
 -1سبکهاي حل مسأله پيشبينيکنندهي معنادار اهمالکاري تحصيلي هستند.
 -0سبکهاي حل مسأله پيشبينيکنندهي معنادار خودکارآمدي تحصيلي هستند.
 -3خودکارآمدي تحصيلي پيشبينيکنندهي معنادار اهمالکاري تحصيلي است.
 -3خودکارآمدي تحصيلي ،نقش ميانجيگري ،در پيشبيني اهمالکاري تحصيلي براساس
سبکهاي حل مسأله دارد.
 .2روششناسي
پژوهش حاضر از نوع توصيفي -همبستگي است که در آن رابطه بين متغيرها در قالب تحليل مسير
مورد بررسي قرار گرفت .متغير درونزاد( 1اهمالکاري تحصيلي) ،متغير برونزاد( 0سبکهاي حل
مسأله) و متغير ميانجي( 3خودکارآمدي تحصيلي) بوده است .جامعهي آماري پژوهش شامل کليه
دانشآموزان دبيرستاني شهرستان زابل (استان سيستان و بلوچستان) در دورهي اول دبيرستان بود.
شرکتکنندگان در تحقيق  10کالس از مدارس متوسطه شهرستان زابل شامل  333نفر (171
دختر و  163پسر) بودند که بهصورت نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند .به اين صورت که
از بين مدارس شهرستان زابل 3 ،دبيرستان ( 0دبيرستان پسرانه و  0دبيرستان دخترانه) انتخاب
شدند و از هر دبيرستان  3کالس بهصورت تصادفي انتخاب شد و کليهي دانشآموزان اين دوازده
1. Endogenous
2. Exogenous
3. Mediation
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کالس مشارکتکنندگان در پژوهش بودند .همچنين رضايت اين دانشآموزان براي شرکت در
پژوهش اخذ گرديد.
 .3ابزار پژوهش
پرسشنامه حل مسأله :اين مقياس توسط کسيدي و النگ ( )1116ساخته شده است و داراي 03
سؤال ميباشد که  6عامل ،درماندگي در حل مسأله ،مهارگري در حل مسأله ،حل مسألهي خالقانه،
اعتماد در حل مسأله ،سبک اجتناب و سبک گرايش را ميسنجد .سؤاالت اين پرسشنامه بهصورت
سه گزينهاي (بلي  -خير  -نميدانم) ميباشد .به عبارت بلي نمره ( ،)0به عبارت خير نمره ( )2و به
عبارت نميدانم نمره ( )1تعلق ميگيرد و سپس جمع اين نمرات نشاندهنده نمره کلي هر کدام از
عوامل ششگانه است .هر عاملي که باالترين نمره را داشته باشد ،نشان ميدهد فرد به هنگام
مواجهه با مشکالت از آن شيوه استفاده ميکند .ضرايب آلفاي کرونباخ براي زيرمقياسهاي شيوهي
حل مسأله در مطالعهي کسيدي و النگ ( )1116بهترتيب براي عوامل درماندگي ( ،)2/66مهارگري
( ،)2/66سبک حل مسأله خالقانه ( ،)2/57اعتماد در حل مسأله ( ،)2/71اجتناب ( )2/50و گرايش
( )2/65بوده است .در اين پژوهش براي بررسي پايايي پرسشنامه سبکهاي حل مسأله از روش
آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضرايب پايايي براي سبک درماندگي  ،2/53سبک مهارگري ،2/33
سبک خالقانه  ،2/53اعتماد در حل مسأله  ،2/51سبک اجتناب  2/33و سبک گرايش 2/30
بهدست آمد .جهت بررسي روايي از همبستگي سؤاالت با نمرهي کل هر خردهمقياس استفاده شد.
دامنه همبستگي سؤاالت براي ابعاد درماندگي بين  2/61تا 2/72؛ مهارگري بين  2/53تا 2/73؛
خالقانه بين  2/61تا 2/61؛ اعتماد بين  2/55تا 2/69؛ اجتناب بين  2/56تا  2/69و گرايش بين
 2/51تا  2/61بهدست آمد.
مقياس خودکارآمدي تحصيلي :اين مقياس توسط جينکز و مورگان ( )1111ساخته شده است که
داراي  32گويه و سه زير مقياس استعداد ،1کوشش 0و بافت 3است .گويههاي اين مقياس با طيف
ليکرت داراي پاسخ چهار درجهاي ميباشد .براي کامالً موافق نمره  ،3براي تقريباً موافق نمره ،3
براي تقريباً مخالف نمره  0و براي کامالً مخالف نمره  1در نظر گرفته ميشود .مؤلفه استعداد در اين
مقياس شامل گويههاي شماره  32 ،07 ،06 ،05 ،01 ،11 ،19 ،16 ،13 ،11 ،12 ،6 ،0است و بعد
بافت دربرگيرنده گويههاي  ،01 ،09 ،03 ،03 ،02 ،17 ،15 ،13 ،10 ،9 ،7 ،3 ،3ميباشد .همچنين
بعد تالش گويههاي  00 ،1 ،5 ،1را شامل ميشود .ضريب آلفاي کرونباخ سه زيرمقياس استعداد،
کوشش و بافت بهترتيب 2/72 ،2/66 ،2/79 :گزارش شده است .در ايران کريمزاده و محسني
1. Talent
2. Effort
3. Context
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( )1395روايي اين مقياس را از طريق تحليل عامل گزارش کردهاند .در اين پژوهش جهت بررسي
پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شده که ضريب آلفا براي کل پرسشنامه  2/75بهدست آمده است .با
توجه به اين که در اين پژوهش از نمره کل خودکارآمدي تحصيلي استفاده شد بنابراين براي بررسي
روايي اين ابزار از همبستگي گويهها با نمره کل استفاده گرديد .دامنه اين همبستگيها از  2/01تا
 2/61محاسبه شده است.
مقياس اهمالکاري تحصيلي :اين مقياس توسط سولومون و راث بلوم ( )1193ساخته شده است و
داراي  07گويه ميباشد .مقياس شامل  3مؤلفه با عناوين آماده شدن براي امتحانات ،آماده شدن
براي تکليف و آماده شدن براي مقالههاي پايانترم است .هر يک از مؤلفهها بهترتيب  11 ،9و 9
گويه دارند .در اين مقياس گويههاي  05 ،03 ،01 ،16 ،15 ،13 ،11 ،1 ،5 ،3 ،0بهصورت معکوس
نمرهگذاري ميشوند .نحوه پاسخدهي به اين گويهها به اين صورت است که پاسخدهندگان ميزان
موافقت خود را با هر گويه با انتخاب يکي از گزينههاي «بهندرت»« ،بعضي اوقات»« ،اغلب اوقات» و
«هميشه» نشان ميدهند که به گزينه «بهندرت» نمره « ،1بعضي اوقات» نمره « ،0اغلب اوقات»
نمره  3و «هميشه» نمره  ،3تعلق ميگيرد .در اين پژوهش از خردهمقياس "آمادهشدن براي
مقالههاي پايانترم" به جهت عدمتناسب با تکاليف دانشآموزان دبيرستاني استفاده نشد و تعداد
گويههاي نسخه مورد استفاده به  15گويه کاهش يافت .روايي مقياس اهمالکاري تحصيلي با
استفاده از روايي همساني دروني 2/93 ،گزارش شده است و پايايي اين مقياس با استفاده از ضريب
آلفاي کرونباخ  2/63بهدست آمد (سولومون1119 ،؛ به نقل از دهقاني .)1397 ،در اين پژوهش نيز
جهت بررسي پايايي مقياس از آلفاي کرونباخ استفاده شده است که ضريب پايايي براي کل
پرسشنامه  2/77بهدست آمد .با توجه اينکه در اين پژوهش از نمره کل مقياس اهمالکاري تحصيلي
استفاده شده است .بنابراين براي بررسي روايي اين ابزار از همبستگي گويهها با نمره کل استفاده
کرديد .دامنه اين همبستگيها از  2/36تا  2/63بوده است.
 .4یافتههاي پژوهش
يافتههاي پژوهش حاضر در دو قسمت اطالعات توصيفي و يافتههاي حاصل از تحليل مسير ارائه
ميشود .در جدول  1و  0يافتههاي توصيفي شامل ميانگين ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر
نمرات و ماتريس همبستگي متغيرهاي سبکهاي حل مسأله ،خودکارآمدي تحصيلي و اهمالکاري
تحصيلي نشان داده شده است.
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جدول  :1یافتههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغيرها

مؤلفهها

ميانگين

انحراف معيار

حداقل نمره

حداکثر نمره

سبکهاي
حل مسأله

درماندگي
مهارگري
خالقانه
اعتماد در حل مسأله
اجتناب
گرايش

0/13
0/03
6/66
5/61
5/03
6/05
79/17
09/37

0/20
0/20
1/73
1/93
0/20
1/65
9/60
7/09

2
2
2
1
2
1
52
15

9
6
9
9
9
9
15
53

خودکارآمدي
اهمالکاري

جدول  :2ماتریس همبستگي متغيرهاي پژوهش
متغيرها

سبکهاي
حل مسأله

1

2

3

4

5

6

8

7

-1درماندگي

1

-0مهارگري

**2/52

1

-3خالقانه

**-2/35

**-2/07

1

-3اعتماد

**-2/36

**-2/30

**2/39

1

-5اجتناب

-2/25

-2/20

**2/19

-2/211

1

-6گرايش

**2/15

-/230

**-2/01

**2/09

2/27

1

-7خودکارآمدي

**-2/39

**-2/05

**2/32

**2/31

**2/16

**2/03

1

-9اهمالکاري

**2/31

**2/09

**-2/37

**-2/33

-/273

**-2/15

**-2/57

1

** p=2/221
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همانگونه که جدول  0نشان ميدهد ،از بين سبکهاي حل مسأله ،درماندگي در حل مسأله
( )r=2/31، p=2/221و سبک مهارگري ( )r=2/09، p=2/221رابطه مثبت و معناداري با اهمالکاري
دارند و سبک خالقانه ( ،)r=-2/37، p=2/221سبک اعتماد ( )r=2/33، p=2/221و سبک گرايش
( )r=-2/15، p=2/221بهصورت منفي و معناداري با اهمالکاري رابطه دارد .عالوه بر اين جدول باال
نشان ميدهد سبک خالقانه ( ،)r=2/32، p=2/221اعتماد در حل مسأله ( ،)r=2/31، p=2/221سبک
اجتناب ( )r=2/16، p=2/221و سبک گرايش ( )r=2/03، p=2/221بهصورت معنادار و مثبت
خودکارآمدي را پيشبيني کردند .همچنين سبک درماندگي ( ،)r=-2/39، p=2/221مهارگري
( )r=-2/05، p=2/221و بهصورت منفي و معناداري با خودکارآمدي رابطه دارند .در ضمن جدول باال
نشان ميدهد که خودکارآمدي ( )r=-2/57، p=2/221رابطه منفي و معناداري با اهمالکاري دارد.
یافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش :هدف پژوهش حاضر ،پيشبيني اهمالکاري تحصيلي
براساس سبکهاي حل مسأله با واسطهگري خودکارآمدي تحصيلي در دانشآموزان دبيرستاني بود.
بدين منظور از روش تحليل مسير در مدل معادالت ساختاري (نرمافزار ايموس) استفاده شد .پس از
اجراي تحليل مسير بر روي دادهها ،مدل تجربي و قابل استفاده بهدست آمد .در ادامه مسيرهاي
مستقيم و مقدار بتاي هر مسير در جدول  3گزارش ميشود .همچنين در جدول  3اثرات مستقيم و
غيرمستقيم و کل متغيرها موجود در مدل نشان داده شده است .در شکل  1نيز مدل نهايي پژوهش
آمده است و در جدول  5شاخصهاي برازش مدل ارائه شده است .در ادامه هم فرضيههاي پژوهش
مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول  :3وزنهاي رگرسيون استاندارد و معناداري آنها در مدل نهایي
مقدار

مقدار برآورده

خطاي

استاندارد

شده

استاندارد

درماندگي به خودکارآمدي

-2/00

-2/13

2/00

3/06

خالقانه به خودکارآمدي

2/01

1/21

2/07

3/71

2/221

اعتماد به خودکارآمدي

2/19

2/95

2/06

3/06

2/221

گرايش به خودکارآمدي
خودکارآمدي به اهمالکاري
درماندگي به اهمالکاري
خالقانه به اهمالکاري

2/12
-2/37
2/17
-2/13

2/53
-2/31
2/51
-2/51

2/06
2/23
2/17
2/11

0/20
1/60
3/35
0/61

2/25
2/221
2/221
2/221

مسير

t

P
2/221

بهمنظور پاسخ فرضيه اول پژوهش ،مبني بر پيشبيني معنادار اهمالکاري تحصيلي براساس
سبکهاي حل مسأله ،از تحليل مسير استفاده گرديد که اثرات مستقيم در جدول  3آورده شده
است .اين نتايج نشان ميدهد که سبک درماندگي بهصورت مثبت ()β=2/17، P=2/221
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اهمالکاري تحصيلي را پيشبيني ميکند .همچنين سبک خالقانه پيشبيني کننده منفي
( )β=-2/13، P=2/221اهمالکاري تحصيلي بوده است.
عالوه بر اين نتايج مربوط به فرضيه دوم پژوهش مبني بر پيشبيني خودکارآمدي تحصيلي بر
اساس سبکهاي حل مسأله نشان داد (جدول  )3که سبک خالقانه بهصورت مثبت (P=2/221
 )β= 2/01،خودکارآمدي تحصيلي را پيشبيني ميکند .همچنين سبک اعتماد در حل مسأله و
سبک گرايش به حل مسأله پيشبيني کننده مثبت بهترتيب ( β=2/19، P=2/221و P=2/25
 )β=2/12،خودکارآمدي تحصيلي بوده است .عالوه بر اين سبک درماندگي بهصورت منفي
( )β=-2/00، P=2/221خودکارآمدي تحصيلي را پيشبيني کرد.
همچنين نتايج مربوط به فرضيه سوم پژوهش مبني بر آنکه خودکارآمدي تحصيلي پيشبين
معنادار اهمالکاري تحصيلي است در جدول  3آمده است .اين نتايج نشان ميدهد خودکارآمدي
تحصيلي بهصورت منفي ( )β=-2/37، P=2/221اهمالکاري تحصيلي را پيشبيني ميکنند.
جدول  :4اثرات کل استاندارد در مدل نهایي
مسير

اثر مستقيم

سطح معناداري

اثر غيرمستقيم

سطح معناداري

اثر کل

خودکارآمدي تحصيلي
درماندگي به
اهمالکاري
خالقانه به
اهمالکاري
اعتماد به
اهمالکاري
گرايش به
اهمالکاري

2/17

2/221

2/12

2/25

2/07

-2/17

2/221

-2/27

2/221

-2/03

--

--

-2/27

2/221

-2/27

--

--

-2/26

2/221

-2/26

جدول  3اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرها موجود در مدل را نشان ميدهد .همانطور
که نتايج نشان داده است در رابطه بين سبک درماندگي و اهمالکاري ،خودکارآمدي تحصيلي با اثر
غيرمستقيم ( ،)β=2/12، P=2/221بين سبک خالقانه و اهمالکاري ،خودکارآمدي تحصيلي با اثر
غيرمستقيم ( ،)β= -2/27، P=2/221بين سبک اعتماد در حل مسأله و اهمالکاري ،خودکارآمدي
تحصيلي با اثر غيرمستقيم ( )β= -2/27، P=2/221و در آخر بين سبک گرايش به حل مسأله و
اهمالکاري تحصيلي خودکارآمدي تحصيلي با اثر غيرمستقيم ( )β= -2/26، P=2/221توانسته است
نقش واسطهاي ايفا کند.
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جدول  :5برخي شاخصهاي برازش براي مدل نهایي
شاخص

CMIN/DF

NFI

CFI

TLI

IFI

GFI

RMSEA

عدد

2/70

2/11

2/11

2/11

1

2/11

2/220

براي تعيين کفايت برازندگي مدل پيشنهادي با دادهها ،ترکيبي از شاخصهاي برازندگي مانند
کاي اسکوئر (مربع خي دو) ( RMSEAشاخص ريشهي دوم برآورد خطاي تقريبي)( NFI ،شاخص
نرم نشده)(CFI ،شاخص برازش تطبيقي)(IFI ،شاخص برازش افزايشي) و  GFIميزان برازش مدل
مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.
**2/17

**-2/00
**2/01
**-2/37

**2/19
*2/12
**-2/13

*p<2/25

**P<2/221

شکل  :1مدل نهایي پژوهش (پيشبيني اهمالکاري تحصيلي براساس سبکهاي حل مسأله با ميانجيگري
خودکارآمدي تحصيلي)

بحث و نتيجهگيري
هدف اين مطالعه بررسي رابطه ساختاري بين سبکهاي حل مسأله و اهمالکاري تحصيلي با
ميانجيگري خودکارآمدي تحصيلي بود .نتايج تحليل مدل ساختاري در قالب روابط موجود در مدل
در ادامه مورد بحث قرار ميگيرد.
رابطه سبک درماندگي با اهمالکاري :نتايج نشان داد که سبک درماندگي پيشبينيکننده مثبت
اهمالکاري تحصيلي است .اين يافته همسو با نتيجه اميريان ( )1310ميباشد .در اين راستا با
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استفاده از نظريه درماندگي آموختهشده (سليگمن )1175 ،1ميتوان اين يافته را تبيين کرد.
سليگمن ( )1175معتقد است درماندگي آموختهشده که بهوسيلهي حوادث کنترلناپذير ايجاد
ميشود منجر به يک ساخت شناختي منفي ميگردد .در نظريه درماندگي آموخته شده ،درماندگي
منجر به نواقص انگيزشي ،شناختي و هيجاني ميشود .نقض انگيزشي به اين علت به وجود ميآيد
که وقتي فرد ياد ميگيرد ،رفتار و پيامد مستقل از يکديگر هستند ،انتظار تغيير کاهش مييابد ،در
نتيجه احتماالً انگيزش پاسخدهي ارادي به موقعيت کاهش خواهد يافت .نقض شناختي به اين معني
است که يادگيري غيرقابل کنترل بودن پيامد ،يادگيري بعدي در خصوص اين مسأله که پاسخ منجر
به پيامد ميشود را دشوار ميسازد .بدينترتيب در موقعيتهاي بعدي نيز فرد ياد نميگيرد که
پاسخهايش پيامدها را متأثر ميسازد .نقص هيجاني نيز به اين عواطف منفي (مانند افسردگي،
اضطراب و ترس و )...اشاره دارد که در پي درماندگي ايجاد ميشود و همه اين عواطف بهگونهاي با
انفعال و فاصله گرفتن از فعاليت ارتباط دارد .بنابراين وقتي در شخصي درماندگي آموختهشده شکل
ميگيرد ،راه هرگونه تالش و اميد را سد ميکند و نتيجه حرکت را در ذهن به شکستهاي مجدد
ختم ميکند .چنين افرادي به خاطر اين باور که سعي و تالششان بيهوده و اثربخش نيست دست به
اهمالکاري ميزنند.
رابطه بين سبک خالقانه و اهمالکاري :يافته ديگر پژوهش حاضر نشان ميدهد که سبک خالقانه
با اهمالکاري رابطه منفي و معنادار دارد ،اين يافته با نتايج تحقيق مرتضايي ( )1312همسو
ميباشد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت افراد داراي سبک خالق مسائل را بهگونهاي ديگر تجزيه و
تحليل ميکنند ،اين افراد به هنگام رويارويي با مشکالت ميتوانند راهحلهاي مختلفي را در نظر
گيرند و سعي ميکنند از جوانب و ابعاد مختلف به مسأله نگريسته و راهحلهاي احتمالي را مدنظر
قرار دهند تا بدينترتيب احتمال حل مشکل افزايش يابد.
رابطه بين سبک درماندگي و خودکارآمدي :نتايج بهدستآمده ،اين فرضيه را تأييد کرد کاه باين
سبک درماندگي در حال مساأله و خودکارآمادي تحصايلي رابطاه منفاي و معنااداري وجاود دارد.
همانطور که قبالً در نظريه درماندگي اشاره شد ،افرادي که احساس ميکنند هيچ کنترلي در نتاايج
رفتارهاي خود ندارند ،در شرايط چالش و تهديد نسبت به توانايي خود در جهت حل مسائل موجاود
دچار ترديد ميشوند و به توانايي خود جهت حل مشکل شک ميکنند .افکاار منفاي افاراد درباارهي
حل مشکل (مانند اينکه مشکالت غيرقابل حل اند و فکار کاردن دربااره مشاکل کارسااز نيسات ياا
مشکالت بهخوديخود حل ميشود) باعث ميشود افراد نسبت به توانايي خود دچاار تردياد شاوند و
احساس ميکنند توانايي مقابله با مشکالت و مساائل را ندارناد و در نتيجاه احسااس خودکارآمادي
پاييني ميکنند.
1. seligman
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رابطه بين سبک خالقانه و خودکارآمدي :نتايج تحقيق حاضار پايشبيناي کارد کاه باين سابک
خالقانه و خودکارآمدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .اين نتيجه همسو با نتايج قرابااغي ،اميار
تيموري و مقامي ( )1312و ماتيس و برونيک )0221( 1است .افراد خالق مجهز به نيروي ظرافات و
تيزبيني در خلق راهحلهاي جديد و نو ميباشند و از اين طريق به حل سازنده مساائل مايپردازناد.
افراد خالق به واسطه شيوهها و راهحلهاي نوآورانه در حل مشکالت احسااس خودکارآمادي باااليي
دارند و باعث مي شود در حل مسائل و مشکالت انگيزه بيشتري داشته باشند .افراد خالق خاود را در
تغيير شرايط ،حل مسائل و به اجرا درآوردن طرحهاي ابداعي و نوآوراناه تواناا مايپندارناد کاه ايان
احساس همان شالوده اصلي خودکارآمدي را تشکيل ميدهد.
رابطه بين سبک اعتماد و خودکارآمدي :نتايج بهدستآمده ،اين فرضيه را تأييد کرد که سبک
اعتماد در حل مسأله خودکارآمدي تحصيلي را بهصورت مثبت پيشبيني ميکند .اين يافته همسو
با نتايج پنتريچ و دي گروت ( )1112و کاپالن ،گين و ميجلي )0220( 0ميباشد .جهت تبيين اين
يافته ميتوان از نظريه انتظار تأثيرگذاري بندورا استفاده کرد .از نظر بندورا ( )1117انتظار
تأثيرگذاري ،باور يا اعتقاد شخص به اين است که ميتواند برخي از رفتارها را انجام بدهد .انتظار
تأثيرگذاري در کساني که عملکرد مؤثري دارند باال است .بندورا معتقد است خيلي از آدمها ميدانند
بايد چهکار کنند و مها رت الزم براي انجام آن کار را دارند ولي چون به توانايي خود اعتماد ندارند
نميتوانند آن عمل را بهخوبي انجام بدهند .به همين دليل افرادي که مهارتهاي مشابهي دارند در
موقعيتهاي مختلف به شکل ضعيف ،رضايتبخش ،يا فوقالعاده عمل ميکنند .بندورا معتقد است
انتظار تأثيرگذاري بر انتخاب فعاليتها و محيط تأثير ميگذارد .در ضمن ،قضاوت شخص در مورد
تأثيرگذاري خود تعيين ميکند چقدر سعي و تالش کند و با وجود سختيهاي و مشقات چقدر به
آن ادامه دهد.
رابطه بين سبک گرایش و خودکارآمدي :نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد که سبک گرايش در
حل مسأله ميتواند خودکارآمدي تحصيلي را بهصورت مثبت پيشبيني کند .افراد داراي سبک
گرايش در حل مسأله افرادي با نگرش مثبت به مشکالت هستند و تمايل به رويارويي با مشکالت را
دارند .در واقع افرادي که داراي سبک گرايش هستند از شيوه مقابله مسأله مدار استفاده ميکنند و
بجاي اينکه خودشان را درگير هيجانات مربوط به مشکالت و مسائل کنند در پي حل مشکالت
برميآيند و بر خود مشکالت متمرکز مي شوند .افراد در اين شيوه اقدام به فعاليت بيشتر ،جستجوي
راهحلها و کسب راهنمايي از ديگران ميکنند .همچنين بهطور فعالتري با مشکل درگير ميشوند و
سعي دارند که تعارض ايجاد شده را به نحو مطلوبي حل کنند .گرايش افراد به حل مسأله باعث
1. Mathisen & bronnik
2. Kaplan, Lynch & Midgley
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ميشود که حس خودکارآمديشان افزايش يابد و همچنين اعتماد به تواناييهاي شخصي آنان جهت
مقابله مناسب با مشکالت فراهم شود.
رابطه بين خودکارآمدي و اهمالکاري :نتايج حا کي از آن بود که خودکارآمدي تحصيلي
پيشبينيکننده اهمالکاري است؛ که اين يافته همسو با نتايج برخي از تحقيقات گذشته (بندورا،
1177؛ سولومون و راث بلوم1193 ،؛ فراري1110 ،؛ مارتين ،فلت ،هويت ،کرامز و سنتو1116 ،1؛
تايس و باميستر1117 ،0؛ لي و بوکنشر ،1117 ،3کالسن و همکاران0229 ،؛ سائو0229 ،؛ استرانک
و استيل0211،؛ ماهاسن و برونيک 0213 ،و هن و گروشيست )0213 ،است .در تبيين اين يافته
ميتوان گفت به اعتقاد بندورا ( ) 1117معموالً يادگيرندگان با خودکارآمدي باال به آساني و با رغبت
درگير تکاليف تحصيلي ميشوند و از راهبردهاي نظمدهنده و عميقتري استفاده ميکنند ،پافشاري
بيشتري دارند و در مقايسه با يادگيرندگاني که اطمينان کمتري به توانايي خود براي موفق شدن
دارند ،نمرات باالتري کسب ميکنند .طبق مدل خودکارآمدي بندورا ،فرد با خودکارآمدي باال بهجاي
اجتناب از کار بهعنوان يک رفتار اهمالکارانه سعي ميکند در انجام کار درگير شود و بر روي اين
فعاليتها به سختي کار کند و در برخورد با مشکل مدت بيشتري به کار و تالش ادامه دهد.
رابطه بين سبک درماندگي و اهمالکاري از طریق خودکارآمدي :در تبيين نقش ميانجي
خودکارآمدي تحصيلي در رابطه بين سبک درماندگي و اهمالکاري ميتوان گفت همانطور که در
نظريه درماندگي سليگمن اشاره شد ،افراد درمانده بهخاطر اينکه به توانايي و قابليتهاي خود شک
دارند ،اقدام به فعاليت جهت حل مسائل و مشکالت نميکنند بنابراين پيامد شک نسبت به توانايي
شخصي براي حل مسأله بهصورت موفقيتآميز علت خودکارآمدي ضعيف است .افراد با خودکارآمدي
پايين تفکرات بدبينانه درباره تواناييهاي خود دارند و از هر موقعيتي که براساس نظر آنها از
تواناييهايشان فراتر باشد دوري ميکنند (کاراديماس و کاالنتزي .)0223 ،3اين افراد شايد باور کنند
که مسأله حل ناشدني است و اين باوري است که تنيدگي ،افسردگي و ديدي باريکبينانه براي گره-
گشايي را پرورش ميدهد .افرادي که به تواناييهاي خود اعتماد ندارند در موقعيتهاي مخاطرهآميز
دچار ياس و نااميدي شده و احتمال اينکه به نحو مؤثري عمل کنند ،کاهش مييابد .چنين افرادي
از مواجهه با مسائل چالشبرانگيز واهمه دارند (مادوکس.)1115 ،5
رابطه بين سبک خالقانه و اهمالکاري از طریق خودکارآمدي :در تبيين نقش ميانجي
خودکارآمدي تحصيلي در رابطه بين سبک خالقانه و اهمالکاري ،ميتوان گفت افراد خالق خود را
در تغيير شرايط و به اجرا درآوردن طرحهاي ابداعي و نوآورانه توانا ميپندارند که اين احساس همان
1. Martin, Flett, Hewitt, Krames & Szanto
2. Tice & Baumeister
3. Lay & Brokenshire
4. Karademas & kalantzi
5. Maddux
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شالوده اصلي خودکارآمدي را تشکيل ميدهد .افراد با خودکارآمدي باال در مقايسه با سطوح پايين
خودکارآمدي از راهحلهاي سازنده و اختصاصي جايگزين استفاده ميکنند که در نتيجه باعث
ميشود مسائل را با دقت و کارآمدي بيشتري حل کنند (هوفمن و اسچرا .)0221 ،1افراد خالق با
ذهن پويا و با اطمينان از تواناييهاي خود ،درصدد مقابله با مسائل و مشکالت بر ميآيند .افرادي که
از اين مهارت حل مسأله برخوردارند ،در مقابل استرسهاي شديد ،تعارض و ناکامي مقاومترند و در
مواجهه با مشکالت آنها را بهتر حل کرده ،از قوه تفکر و انديشه خود بهخوبي استفاده ميکنند ،اين
افراد به ندرت احساس ناکارآمدي و ياس ميکنند (صباغيان )1393 ،و در نتيجه کمتر دست به
اهمالکاري ميزنند.
رابطه بين سبک اعتماد و اهمالکاري از طریق خودکارآمدي :در زمينه نقش ميانجي
خودکارآمدي در رابطه بين سبک اعتماد و اهمالکاري ميتوان گفت افرادي که اعتماد به توانايي
خود جهت حل مشکالت دارند داراي خودکارآمدي باال هستند .افراد با خودکارآمدي باال معموالً
نسبت به حل مسائل خوشبين هستند ،آنها نه تنها معتقدند که تواناييهايشان فراتر از تکاليف و
موقعيتهاي دشوار است بلکه به مسائل چالشبرانگيز بهعنوان تکاليفي براي يادگيري و تبحر مي-
نگرند ،بنابراين در برابر انجام تکاليف با کمترين استرس و با عالقهمندي و حس تعهد شديدي به
تالش ميپردازند (کاين ،باردون ،کونه ،آبرامسون ،وهس و جوينر .)0229 ،0خودکارآمدي باال به
احساس آرامش در نزديک شدن به وظايف و فعاليتهاي دشوار کمک ميکند (بندورا .)1117 ،در
حقيقت باور به تواناييهاي خود موجب ميگردد که فرد در هنگام مواجهه با چالشها و مشکالت به
جاي سرزنش کردن و يا نسبت دادن مشکالت به ديگران ،بهدنبال بررسي دقيق مشکل و ارائه راه-
حل براي آن برآيد.
رابطه بين سبک گرایش و اهمالکاري از طریق خودکارآمدي :در تبيين نقش ميانجي
خودکارآمدي تحصيلي در رابطه بين سبک گرايش به حل مسأله و اهمالکاري تحصيلي ،ميتوان
گفت :افراد داراي سبک گرايش در حل مسأله ،افرادي با نگرش مثبت به مشکالت هستند و تمايل
به رويارويي با مشکالت را دارند .جهتگيري مثبت بهعنوان يکي از ارکان حل مسأله سازنده به
حساب ميآيد .جهتگيري مثبت تمايلي کلي براي ارزيابي يک مشکل بهعنوان چالشي حلشدني و
احساس توانايي و خودکارآمدي شخصي براي حل مشکل بهطور موفقيتآميز و همچنين باور داشتن
زمان الزم براي انجام تکليف ،تالش و پايداري و تعهد شخصي براي حل مشکل را شامل ميشود
(ميدو-اليورس و ديزريال .)1116 ،3اين افراد داراي خودکارآمدي بااليي هستند و تمايل به رويارويي
با مشکالت را دارند و کمتر دست به اهمالکاري تحصيلي ميزنند.
1. Hoffman & Schraw
2. Cain, Bardone. Coe, Abramson, Vohs & oiner
3. Maydue. Olivares & D’Zurilla
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نتايج اين پژوهش نشان داد که سبکهاي حل مسأله ميتواند اهمالکاري تحصيلي را پيشبيني
نمايد .همچنين اين سبکها پيشبينيکننده خودکارآمدي تحصيلي بوده است .در اين ميان
خودکارآمدي عالوهبر اينکه پيشبينيکننده منفي اهمالکاري تحصيلي بوده است ،توانست نقش
ميانجي کامل و سهمي بين سبکهاي حل مسأله و اهمالکاري تحصيلي داشته باشد .بر اين اساس
پيشنهاد ميشود برنامههاي آموزش حل مسأله در مقاطع مختلف تحصيلي بهعنوان يک رويکرد مؤثر
مورد توجه نظام آموزشوپرورش قرار گيرد .از سوي ديگر با توجه به اثر منفي خودکارآمدي تحصيلي
بر اهمالکاري تحصيلي پيشنهاد ميشود رابطه خانواده و مدرسه بهعنوان کانونهاي مهمي که منجر
به تقويت خودکارآمدي دانشآموزان ميشود ،تقويت گردد و با حضور متخصصين روانشناسي
راهکارهايي که منجر به افزايش خودکارآمدي در دانشآموزان ميشود به بحث گذارده شود تا
بدينوسيله از اهمالکاري دانشآموزان که نتيجه کاهش خودکارآمدي است ،پيشگيري به عمل آيد
و در نهايت بر کيفيت آموزشوپرورش و ايجاد فضاي مناسب تربيتي همت گمارده شود .از
محدوديتهاي پژوهش کنوني پايايي متوسط برخي از زير مقياسهاي سبکهاي حل مسأله بوده
است .با توجه به اينکه اغلب ابزارهاي سنجش سبکهاي شناختي و سبکهاي حل مسأله که در
ايران مورد استفاده قرار ميگيرند ،معموالً پايايي در حد متوسط دارند؛ بنابراين پيشنهاد ميشود که
پژوهشگران عالقهمند به مطالعه سبکهاي شناختي حل مسأله ،کانون تمرکز خود را متوجه ساخت
و تدوين ابزارهاي بومي روا و پايا در سبکهاي حل مسأله نمايند.
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