بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
دزفول
سیده ویا حمودی ژادی یزفدلی ،1لدال حسیودی اکت  ،2حهت ب صیوا حی ودو ،3حهه زح ژد ن ،4سدهدحده حمودی ژادی یزفدلی،5
6

عزاز کس ژی

 .9کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
کد ارکید0000-0002-7696-0927 :
 .2گروه آموزشی پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
 .9کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
 .4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
 .5کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد ،خرم آباد ،ایران.
 .6گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران.
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چکده
حقهحه یههف :انگیزش پیشرفت زمانی مطرح میشود که فرد در فعالیتهایش معیار برتری را الگو قراردهد و هر
فرد سبکی را برای حل مسئلههایی که با آنها روبرو می شود برمی گزیند که برخی سازنده و منجر به پیشرفت
فرد ،برخی غیرسااازنده بوده و فرد را از پیشاارفت باز میدارد .هدف مطالعه حاضااربررساای رابطه بیگ انگیزه
پیشرفت و سبکهای حل مسئله در دانشجویان علوم پزشکی دزفول بود.
نویسنده مسؤول:
لیال مسعودی یکتا ،گروه آموزشی

ویشه  :ایگ مطالعهی توصایفی -تحلیلی روی  92۱نفر ازدانشاجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد.

دزفول ،دزفول ،ایران.

( )T.M.Aهرمنس و سااابکهای حل مسااائله ( )PSSکسااایدی و نو بودند که روایی و پایایی آنها در مطالعات

مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
کد ارکید:
0000-0002-5010-572x
پست الکترونیکی:
masoudiyekta@yahoo.com

مختلف تایید شده است.
ای فته ه  :در ایگ مطالعه  92۱دانشاااجو با میانگیگ سااانی29/22 ±/9بودند  .میانگیگ نمرات انگیزه پیشااارفت
دانشاجویان نشااندهندهی میزان بسایارخوب درآنان میباشاد .بیگ انگیزه پیشارفت و سابکهای سازنده حل
مسئله (خالقیت ،اعتماد و گرایش ) رابطه وجود دارد.
ژتدجه گدر  :مطالعه حاضار نشاان داد که بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای سازنده حل مسئله (خالقیت ،اعتماد
و گرایش) رابطه وجود دارد .انگیزهی پیشااارفت و خالقیت برای حل مساااامل را میتوان از سااانیگ کم در افراد
تقویت کرد و از همان ساانیگ کم با برگزاری کارگاههای آموزش شاایوههای خالقانه در برخورد با مسااامل بعد
انگیزه پیشرفت را در افراد توسعه داد.
کلده یدژ ه  :انگیزه پیشرفت ،دانشجویان علوم پزشکی  ،سبکهای حل مساله.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله91/2/9 :

اصالح نهایی99/4/9 :

پذیرش مقاله99/5/55 :
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پرستاری ،دانشکده پرستاری و

نمونهها به روش تصادفی ساده انتخاب شده و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد انگیزه پیشرفت

ارجاع :محمودی نژاد دزفولی سیدهه رویا ،مسیعودی یکتا لدال ،صمامامی پور مهتاب ،زماندان مههی ،محمودی نژاد دزفولی سدهامده ،کسانی عزیز .بررسی رابطه بدن انگدزه پدشرفت و سبکهای
حل مسئله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی7999؛ .52-71:)7(1

یکی از مهمتریگ دغدغههای دانشجویان و اساتید و

پیشرفت میباشد( .)9انگیزه پیشرفت نخستیگ بار

مسئولیگ دانشگاهی ،جلوگیری از کاهش انگیزه

توسط موری مطرح شد و عبارت است از یک انگیزه
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حقهحه

سیده رویا محمودی نژاد دزفولی و همکاران

رابطه بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله

برخوردارند ،اعتماد به نفس با یی دارند ،اهل

امروزه با توجه به پیچیدگیهای ناشی از رشد سریع

ریسکاند ،نمرات درسی خوبی دارند ،بطور فعال در

تکنولوژی ،عملکرد حل مسأله در یادگیرندگان از

تشکلها و فعالیتهای دانشگاهی شرکت میکنند و

مسامل قابل تأمل نظام آموزشی هر کشور محسوب

در برابر مشکالت مقاومت با یی دارند( .)2انگیزه

میشود ،زیرا مهارت درحل مسأله نیاز اساسی افراد

پیشرفت دسته ای از معیارهای فردی و اجتماعی

در حل مسامل روزمره و حرفهای میباشد( )99که

است که شخص برای حل مسئلهای که با آن مواجه

از مهمتریگ و اصلی تریگ مهارتهای تفکر

شده است به آنها مراجعه میکند .در واقع انگیزه

دانشجویان میباشد( .)92،99که افراد را برای مقابله

پیشرفت شامل معیارهایی در رابطه با استد ل

با شرایط جدید آماده میسازد .حل مسئله روشی

اشخاص برای انتخاب روشهای حل مسئله میباشد

است برای کنترل استرس و حل مشکالت که باعث

که ایگ معیارها توسط عوامل محیطی تحت تاثیر قرار

کاهش سطح هیجان افراد میگردد( )94و با استفاده

میگیرند و در موقعیتهای مختلف ،متفاوت

از مهارتهای حل مسئله و یادگیری مهارتهای

میباشند( .)9،4اساتید میتوانند عوامل فردی و

منطقی میتوانند مشکالتی را که با آن مواجهه

زمینهای موثر بر انگیزه پیشرفت دانشجویان که

گشتهاند ،با بهتریگ راه ،حل و یا به آسانی کنار

شامل :درک و فهم دانشجویان از مطالب ،تبحر

بگذارند( .)95،96سبکهای حل مسئله در واقع

دانشجویان در حل مسامل ،کسب دانش جدید و

سبکهای مورد عالقه افراد در مواجهه با مسامل

میزان ارزشدهی به انگیزه پیشرفت میباشد را تحت

روزمره هستند( .)97که برخی از آنها منجر به

تاثیر قرار دهند( )5،6و همچنیگ روان شناسان

پیشرفت فرد می گردند یا آنها را از پیشرفت باز

پژوهشی بر ایگ باورند که عوامل درونی وبیرونی

میدارند( .)98،91در ایگ راستا نتایج پژوهش

از جمله :عالقه ،مهارت ،کوشش ،غرایز ،تشویق

صالحی( ،)9988نشان داد که خانوادههایی که از

اطرافیان و ریسک پذیری ،انگیزش دانشجو را شکل

لحاظ فرآیندی وضعیت مطلوبی دارند ،دارای

میدهند( )7و بیانگر متمایز بودن جهتگیری انگیزه

فرزندانی با انگیزه پیشرفت با میباشند()2۱و نیز

پیشرفت افراد در موقعیتهای مختلف است(.)8

پژوهشها در زمینه یادگیری مشارکتی نشان

اکثرافرادی که از نظر تحصیلی و انگیزه پیشرفت

دادهاند که ایگ روش ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت

موفقاند ،در خانوادههایی زندگی میکنند که روابط

میشود( .)29،22،29،24و طبق نتایج مطالعهی

سالمی بیگ اعضا برقرار است( .)1بطورکلی نظریه

زمانی و همکاران ( ،)9916مشخص شد که آموزش

پردازان بر ایگ باورند که خانواده همانند بدن انسان

حل مسئله منجر به کاهش اضطراب دانشجویان

عمل میکند که اجزای آن بر یکدیگر اثر میگذارد و

میگردد( )25که با نتایج پژوهشهای فرانکیگ و
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مشکالت افرادی که از انگیزه پیشرفت با یی

(.)9۱
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اکتسابی و گرایش برای دستیابی به برتری و گذر از

فرزندان در ایگ سیستم از همدیگر اثر میپذیرند

رابطه بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله

چسنی( ،)26شمسی خانی و همکاران()27هم سو

سیده رویا محمودی نژاد دزفولی و همکاران

معیار ورود به مطالعه گذراندن حداقل یک ترم

بود.

تحصیلی بود و کسانی که پرسشنامهها رو به طور

با توجه به نتایجی ضد و نقیضی که در بیگ مطالعات

کامل پرنکردند از مطالعه خارج شدند.

وجوداشت و همچنیگ عوامل اقتصادی – اجتماعی،

ابزارجمعآوری دادهها پرسشنامه بود که بعد از

فرهنگی ،موقعیت جغرافیایی درگروههاو نژادهای

رضایت از مشارکتکنندگان تکمیل شد و در هر

متفاوت در اتخاذ مهارتهای حل مسئله متغیر است

دانشکده سه نفر آموزش دیده پرسشنامهها را بیگ

و همچنیگ مطالعه ای تحت ایگ عنوان در ایران یافت

دانشجویان

توزیع و جمعآوری کردند .ابزار

نشد .لذا پژوهشگران مطالعهای با هدف تعییگ

جمعآوری دادهها در ایگ مطالعه سه پرسشنامه

بررسی رابطه بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل

بود .اول اطالعات دموگرافیک ،انگیزه پیشرفت

مسئله در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

هرمنس ،و سبک حل مسئله کیدی نو استفاده شد.

انجام دادند.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس که یکی از

امید است یافتههای ایگ مطالعه بتواند راهگشایی در

رایجتریگ پرسشنامههای بررسی انگیزه پیشرفت

راستای شناخت موانع و عوامل تسهیلکنندهی

است .دارای  21ماده می باشد شامل جمالت نیمه

برنامههای انگیزش پیشرفت در دانشجویان گردد.

تمام میباشد و هر ماده دارای  4گزینه میباشد.
هنگامی که جمع کل نمره بیگ  21تا  5۱باشد سطح

ایگ مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و به

 72باشد در سطح متوسط قرار دارد و در صورتی

صورت مقطعی در سال  9916اجرا شد.جامعه

که بیگ  72تا  92۱باشد در سطح بسیار خوب است.

پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر

پایایی ایگ پرسشنامه با ضریب الفا کرونباخ

دزفول بود.با توجه به فرمول شماره  ،9با سطح

۱/76بدست آمد.پرسشنامه سبک حل مسئله به

اطمینان  15درصد و سطح خطای 5درصد حجم

وسیله کیدی نو ()9116ساخته شده است .و دارای

نمونه به تعداد 92۱نفر به دست آمد.

24پرسش است که 6عامل درماندگی ،مهارگری،

فرمول شماره9حجم نمونه:

خالقیت ،اعتماد ،اجتناب و گرایش را میسنجد و
پایایی ایگ پرسشنامه با آلفای کرونباخ به ترتیب
برای ابعاد یاد شده %59 ،%59 ،%66 ،%66 ،%6۱ ،%86

روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده بود

به دست آوردند .نمرهگذاری پرسشنامه به شکل

از هر سه دانشکده (پزشکی ،پیراپزشکی،

صفر و یک انجام میشود و برای گزینه نمیدانم نیز

که

نمرات ،نشاندهنده نمره کلی هرکدام از عوامل  6گانه
است .بنابرایگ هر یک از عوامل با داشتگ  4سوال،
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پرستاری) انتخاب شدند.

نمره  %5در نظر گرفته میشود و سپس جمع ایگ
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ویشه

انگیزه پیشرفت پاییگ است ،اگر میزان آن بیگ  5۱تا

سیده رویا محمودی نژاد دزفولی و همکاران

رابطه بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله

نمرهای برابر با حداقل صفر و حداکثر  4خواهند شد.

بودند ،میانگیگ نمرات انگیزه پیشرفت ایگ

هر عاملی که با تریگ نمره را داشته باشد ،نشان

دانشجویان 89/2±7/6

میدهد فرد به هنگام مواجهه با مشکالت از آن شیوه

میزان انگیزه پیشرفت بسیارخوب درآنان میباشد.

استفاده میکند .در ایگ حالت حداکثر نمره حل مساله

میانگیگ نمرات عامل خالقیت از سبکهای حل مسئله

 24و حداقل نمره  ۱و نمره متوسط  92خواهد بود.

 9/2 ±9/5میباشند .بیگ انگیزه پیشرفت و سگ

بعد از جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل از

رابطهی معنادار آماری و همبستگی منفی مشاهده

نرمافزار  SPSSنسخه  96استفاده شد .برای

شد ( .)r= -۱/97 ()p=۱/۱5همبستگی بیگ سگ و

دادههای توصیفی ،از میانگیگ و درصد استفاده شد.

عامل خالقیت رابطهی آماری معنادار مشاهده شد

برای متغییرهای کمی از آزمونهای آماری T

(.)r= -۱/97 ()p=۱/66

مستقل ،تحلیل واریانس یک -طرفه و ضریب

بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله سازنده

همبستگی پیرسون استفاده شد.

(خالقیت ،اعتماد و گرایش) رابطه معنیدار وجود

بوده که نشاندهندهی

دارد همچنیگ بیگ میانگیگ نمرات انگیزش پیشرفت
ا فتهه

در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود

در ایگ مطالعه  92۱دانشجو با میانگیگ سنی±2/9

نداشت و بیگ انگیزش پیشرفت با سگ نیز تفاوت

 29/2که  % 96/7فرزند اول و % 7/5فرزند چهارم

( )P-value< ۱/۱5معنیدار مشاهده شد.

جهیل  : 1حشخا ت یحدگردفدک یدحهه
رشته های تحصیلی

چندمین فرزند خانواده

جنسیت

سالهای پشت کنکور

دکترای حرفه ای پزشکی
کارشناسی پرستاری

)2232(22

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

)3133(32

کارشناسی هوشبری

)232(9

کارشناسی اتاق عمل

)032(2

کارشناسی فوریتهای پزشکی

)032(2
)3.32(00

فرزنددوم

)2.32(32

فرزند سوم

)2131(20

فرزند چهارم

)232(9

فرزند پنجم وبیشتر

)932(00

زن

)2232(.3

مرد

)0232(22

صفر

)2232(33

یک سال

)2231(..

دو سال

)0233(09

سه سال

)032(2

>21

)3233(03

22-21

).131(22

<22
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سن

تعداد (درصد) ()n= 021
)3333(01

فرزند اول
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متغیر

حدوی وایهش
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رابطه بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله

جهیل  :2دوتب ط بدن دژگدز ودشرفت ی سبک ه
میانگین -انحراف معیار

شاخص های آماری

حداکثر

حداقل

ضریب همبستگی

p- value

23. ± 3332

92

.1

0

1/12

درماندگی

0312 ± 0313

0

1

-130

1/110

انگیزه پیشرفت

شیوه های حل مساله

حل حس له ب دستف ی دز ضراب هوبستگی ودرسدن

مهارگری

1330 ± 0399

0

1

-1302

1/12

گرایش

132. ± 330

0

0

1339

1/110

اجتناب

0313 ± 039.

0

1

-1302

1/13

اعتماد

1393 ± 232

0

1

1332

1/110

خالقیت

332 ± 332

0

1

1303

1/110

بمث ی ژتدجهگدر

پزشکی دزفول بوده است .بر پایه دادههای جدول،2

مساله غیرسازنده در سبک حل مساله اجتناب

مطالعه حاضر نشان داد که بیگ انگیزه پیشرفت و

معنیدار نبوده است و در سبکهای مهارگری و

سبکهای حل مسئله (خالقیت ،اعتماد و گرایش )در

درمانگری رابطه منفی آماری وجود دارد که نتایج

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول رابطه

ایگ مطالعات هم راستا با مطالعه حاضر میباشد

معنادار آماری مثبات وجود دارد .مطالعه تقی لو و

(.)92،99

همکاران ومرز ابادی و همکاران  ،غیاثی و یوسفی

بر پایه دادههای جدول ،2نتایج مطالعه نشان داد

همراستا با مطالعه حاضر بوده است .ایگ افراد نا

میانگیگ نمرات انگیزش پیشرفت در دانشجویان

بهنجار در مقایسه با گروه بهنجار به میزان کمتری

دختر و پسر در سطج یکسانی بود و تفاوت آماری

از راهبردهای حل مسئله سازنده (سبک حل مسئله

معنیدار وجود نداشت  .مطالعه بیابانگرد نشان داد

اعتماد ،سبک حل مسئله خالقانه و سبک گرایش)

که میان انگیزه پیشرفت دختران و پسران تفاوت

استفاده میکنند ( .)28،21،9۱،99افرادی که در

معنی مشاهده نشده است که با نتایج ایگ پژوهش

رویارویی باا مشکالت به توانااییهاا و قابلیتهای

همخوانی دارد( .)94ولی در پژوهشتمنایی فر میان

خاود اعتقاد داشاته باشند نگارش مثبتای نسبت به

انگیزه پیشرفت دختران و پسران تفاوت معنیداری

مشکالت زندگی دارند ،آنها از سالمت با تری

مشاهده شده است که با نتایج ایگ پژوهش همخوانی

برخوردارند.

ندارد( .)95که ممکگ است ایگ تفاوت ناشی از عوامل

وهمچنیگ بر پایه دادههای جدول  ،2مطالعه حاضر

فرهنگی یاجغرافیایی باشد.

نشان داد که بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل

بر پایه دادههای جدول  ،9نتایج مطالعه نشان داد که

مسئله غیرسازنده(مهارگری ،درماندگی و اجتناب)

رابطه بیگ انگیزش پیشرفت با سگ نیز از نظر آماری

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول رابطه

( ) P-value< ۱/۱5معنا دار بود .هم راستا با مطالعه
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هدف ایگ مطالعه بررسی رابطه بیگ انگیزه پیشرفت

معنادار آماری وجود نداشت .مطالعه آهنگی و

سیده رویا محمودی نژاد دزفولی و همکاران

رابطه بیگ انگیزه پیشرفت و سبکهای حل مسئله

حاضر مطالعه تمناییفر و همکاران نشان دادکه سگ

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیگ انگیزه پیشرفت

افراد میتواند در انگیزه و در پیشرفت تحصیلی

و سبکهای سازنده حل مسئله (خالقیت ،اعتماد و

دانشآموزان تاثیر بگذارد ،یعنی تجربیاتی که فراگیر

گرایش) رابطه وجود دارد .سگ نیز با انگیزه پیشرفت

در موفقیت و شکست در تحصیل به دست میآورد

رابطه دارد  .لذا پیشانهاد میگردد دانشاجویان به

به وی کمک میکند که انگیزش پیشرفت خود را رشد

اساتفاده از سابکهای حل مساالهی مسااله مدار و

دهد ( .)95بر پایه داده های جدول  ،9نتایج نشان داد

سازنده و اجتناب از سابکهای حال مساالهی

که با افزایش سگ ،سبکهای حل مسئله اعتماد،

هیجاانمادار و غیرسازنده تشاویق شاوند.

خالقیت و گرایش در فرد بهتر شکل میگیرد که
نشان میدهد با افزایش سگ فرد به دورههای تکامل

ودشنه یدت

ذهنی و رفتاری با تری دست پیدا میکنند و در

از نتایج ایگ پژوهش میتوان برای برنامهریزی

موقعیتهای مشکل ساز بیشتر از شیوههای حل

آموزشی مهارتهای حل مسئله و انگیزه پیشرفت در

مسئله سازنده استفاده میکنند .همچنیگ با افزایش

سایر رشته ها و دانشگاهها استفاده نمود .و همچنیگ

سگ استفاده از سبکهای حل مسئله غیرسازندهی

انجام مطالعات با حجم نمونهی بیشتر بیگ

اجتناب درماندگی و مهارگری کاهش مییابد که

دانشآموزان و دانشجویان سایر رشتهها و

همراه با افزایش سگ و پختگی بیشتر موقعیتهای

دانشگاههای شهرهای مختلف پیشنهاد میگردد.

استرس زا خود را درمانده نمی داند و تمایلی ندارد
کند که منجر به مشکل در زندگی آینده وی شود.

پژوهش حاضر فقط در دانشجویان علوم پزشکی

بر پایه دادههای جدول  ،9نتایج مطالعه نشان داد که

دزفول انجام شد و تعمیم یافتههای آن به

دانشجویانی که فرزنداول خانوادهاند ،انگیزه

دانشجویان سایر دانشگاههای مستقر در شهر

پیشرفت با تری وجود دارند که احتما به ایگ دلیل

دزفول دارای محدودیت میباشد.

است که فرزندان اول مسولیتپذیرتر و مستقلتر از
اتکا میکنند ،و به تبع انگیزه پیشرفت با یی نسبت به

بدینوسیله از تمام دانشجویان محترم دانشگاه علوم

سایر فرزندان دارند .مطالعه احمدی نشان داد انگیزه

پزشکی دزفول که در اجرای ایگ پژوهش مشارکت

پیشرفت ،به عوامل بسیار ارتباط دارد که از ایگ

داشتهاند کمال تشکر را داریم همچنیگ از اساتید

عوامل میتوان روشهای فرزندپروری ،عوامل

محترم که در ایگ پژوهش و تدویگ مقاله همکاری

تربیتی و فرهنگی خانواده ،هدفهای حاکم بر نظام

داشتهاند سپاسگزاری میشود.

آموزش و پرورش جامعه جنسیت افراد را نام برد
(.)96
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که برای دور شدن از استرس از روشهایی استفاده
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Introduction:
Motivation for promotion comes when an individual choices the criterion of excellence in his
activity. Every person chooses different problem solving styles some of which are constructive
and lead to individual development, yet some are unorganized and prevent a person from
progressing. The purpose of this study was to investigate the relationship between progressive
motivation and problem-solving styles in Dezful medical students.
Methods: This descriptive-analytic study was carried out on 120 students of Dezful University
of Medical Sciences. A simple random sampling method was used. The data gathering tools
were Hermann's standard development motive (T.M.A) and PSI-style questionnaire (PSS) of
Cassidy-Wolong whose validity and reliability were confirmed in various studies.
Results: The participants were 120 students with an average age of 21.21 ± 1. The average
students’ achievement motivation score was very high. There was a relationship between the
motivation of progress and the constructive styles of problem solving (creativity, trust, and
tendency).
Conclusion: This study concluded that there is a relationship between the motivation for
progress and the constructive styles of problem solving (creativity, trust, and tendency). The
motivation for advancement and creativity to solve problems can be strengthened from an early
age with the training workshops, creative ways of dealing with later issues for individuals.
Keywords: Progressive Motivation, Problem Solving Styles, Dezful Students.
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