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Abstract 

Introduction: Creativity is flexibility in thinking, being full of ideas, the ability to cope with new 

ideas and discover new connections between available items. Also, assertiveness is an important 

social skill during the development of a teenager. Considering rapid changes of today's world, only 

those, who can adapt to change, survive. The aim of this researeh was to study the effect of problem 

solving skills training on creativity and assertiveness among high school students in Shush city. 

Methods: This quasi-experimental study was done with pretest-posttest on all male students in the 

second year of high school in the city of Shush during years 2013 and 2014. The sample was selected 

using multistage random cluster sampling (even and odd design), and randomly assigned to two 20-

member experimental and control groups. The measurement tool was the 60-point Abedi creativity 

Standard questionnaire and 33-point ASA assertiveness questionnaire. To carry out the research, 

pre-test was taken in both experimental and control groups. The experimental group received eight 

sessions (90 minutes in duration) about problem solving skills training while the control group did 

not receive any intervention. For data analysis, the SPSS-18 software and multivariate covariance 

were used. 

Results: The results indicated that there was a significant difference between experimental and 

control groups in creativity and assertiveness (P < 0.001). The rate of creativity and assertiveness in 

the experimental group was singnificantly higher compared with the control group. 

Conclusions: Considering the importance of variables such as creativity and self-expression, it is 

necessary to provide continuous training during school years, to enhance the quality of education. 
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مقدمه

 یها یبا گسترش همه جانبه علوم و ارتباطات و توسعه فن آور امروزه

 یشده است که برا یاز زندگ یدیجد یهانو، نسل جوان وارد عرصه

خود اتکاء  یسنت یهابه داشته تواندیرو، هرگز نم شیحل مسائل پ

و  یفکر یهاحل مساله، مهارت یهاتوسعه مهارت ازمندیلذا ن دینما

، در است یسراسر تکنولوژ یایبا دن شتریچه ب ره قیجهت تطب یعمل

 یهاییتوانا نیتردهیچیخالق از پ یحل مساله و داشتن تفکر انیم نیا

 چکیده

موجود  یازهیچ نیو کشف ارتباط تازه ب دیجد دهیکنار آمدن با ا ییبودن، توانا دهیدرتفکر، سرشار از ا یریانعطاف پذ تیخالق :مقدمه

شتاب  تیجهان امروز و وضع عیسر راتیینوجوان است. در تغ کیمهم در دوران رشد  یمهارت اجتماع کیابرازوجود  نی. همچنباشدیم

 یبخشاثر یمطالعه با هدف بررس نی. اندیآن هماهنگ نما یهایکه خود را با دگرگون اورندیدوام ب توانندیم یآن، تنها کسان یآلود فردا

 انجام شد. الیو ابرازوجود دانش آموزان پسرمقطع دوم متوسطه شهرستان شوش دان تیآموزش مهارت حل مسئله برخالق

 رستانیدانش آموزان پسر سال دوم دب هیکل یپس آزمون بر رو-آزمون شیبا طرح پ یتجرب مهین یاپژوهش مداخله نیا :کار روش

 یتصادف یاخوشه یریپژوهش، با استفاده از روش نمونه گ نیا یصورت گرفت. نمونه آمار 62-63در سال  الیشهرستان شوش دان

و گواه قرار داده شدند. ابزار سنجش شامل  شیآزما ینفر 22و فرد( در دو گروه  ج)طرح زو یانتخاب و به صورت تصادف یاچند مرحله

در  ز،یانجام پژوهش ن یبود. برا ASAابراز وجود  یاماده 33رسشنامه استاندارد و پ یعابد تیخالق یاماده 62پرسشنامه استاندارد 

 یاقهیدق 62جلسه  4)آموزش مهارت حل مسئله( در  یشیوگواه عمل آمد، سپس مداخله آزما شیاز هردو گروه آزما یآزمون شیابتدا پ

ها از نرم افزار داده لیو تحل هیتجز ینکرد. برا افتیدر یااما گروه گواه مداخله د،یاجرا گرد شیجلسه در مورد گروه آزما کی یاو هفته

14-SPSS استفاده شد. یریچند متغ انسیکو وار لیتحل یو روش آمار 

 < 221/2و ابرازوجود ) تیاز لحاظ خالق یدار یو گواه تفاوت معن شیگروه آزما انیحاصل از پژوهش، نشان داد که م جینتا ها:یافته

Pتر باال یدار یآزمون به طور معن شینسبت به گروه گواه و پ شیو ابرازوجود گروه آزما تیخالق زانیم گر،ید ی( وجود دارد. به عبارت

 بوده است.

و با  یلیتا در طول سال تحص ردیصورت گ یداتیو ابراز وجود تمه تیچون خالق ییرهایمتغ تیاهم لیالزم است به دل گیری: نتیجه

ارائه  رهایمتغ نیا میو تحک تیآموزش جهت تقو تیفیجهت باال بردن سطح ک ،یجامع و مدون یهاابتکار آموزش و پرورش، آموزش

 گردد.

 ابرازوجود، دانش آموزان ت،یمهارت حل مسئله، خالق کلیدی: واژگان

http://dx.doi.org/10.21859/ijnr-11058
http://www.ijnr.ir/


 اداوی و همکاران

86 

 

که  یلی. روان شناسان معتقدند از جمله دال(1) رودیبه شمار م یبشر

انها، در  یی، عدم تواناشوندیم یو اختالالت روان یدچار افسردگ افراد

 .(2)با موانع و بن بست هاست  ددر برخور ر،یمس رییتغ

دانش آموزان به  یابیحل مساله نه تنها موجب دست مهارت

 حیادراک صح لیاز قب یاز اهداف ناظر بر رشد عقالن ییهامجموعه

مطالب، استنتاج و استدالل،  انیدرک ارتباط م ات،ینظر سهیمطلب، مقا

 دشویموجب م زین یاجتماع نهی، بلکه در زمشودیو قضاوت م یابیارز

. حل مساله را (3) اموزندیرا ب یاجتماع یهادانش آموزان مهارت

را در  نیشیگرفته شده پ ادیاصول  ریکه در آن، فراگ داندیم یندیفرا

حل  بیتتر نیرا حل کند. بد یدیتا بتواند مساله جد زدیآمیهم م

 یندیرابلکه ف ست،ین نیشیشده پ ادگرفتهیمساله، فقط کاربرد اصول 

و همکاران در  یدریح .(8)کند یرا فراهم م یدیجد یریادگیاست که 

 یریگ میمهارت حل مسئله بر تصم رآموزشیتحت عنوان تاث یپژوهش

رت که آموزش مها دندیرس جهینت نیبه ا یپزشک یتهایفور انیدانشجو

 شده است انیدانشجو یریگ میمهارت تصم تیحل مسئله، موجب تقو

آموزش مهارت حل مسئله را در  یگریپژوهشگران د نی. همچن(5)

ران، پژوهشگ نیا قاتیتحق جیاند، که نتاخود به کار گرفته یپژوهشها

 شیبودن آموزش مهارت حل مسئله بر افزا دیو مف یبر اثربخش یهمگ

اند داشته دیو ابراز وجود تاک تیمختلف از جمله خالق یرهایسطح متغ

(3 ,6-12). 

 یآموزش یاستهایاست که در س 21قرن  یاز مهارتها یکی تیخالق

. با توجه (11)شود  لیتسه طیشرا دیآن به افراد با یریادگیمدرن جهت 

و با  کنندیحرکت م ایپو طیرو به مح یامروز یکه سازمانها نیبه ا

کوتاه شدن چرخه عمر محصول و  ،یتکنولوژ عیسر راتییتوجه به تغ

 ،تیدر موفق یعامل مهم و اساس ت،یخالق قیاز طر یشدن، نوآور یجهان

. (12) ابشدیشدن سازمان م یرقابت یبرا یتیقابل توجه و پراهم تیو مز

Torrance بودن،  دهیدر تفکر، سرشار از ا یریرا انعطاف پذ تیخالق

وجود م یزهایچ نیو کشف ارتباط تازه ب دیجد دهیکنار آمدن با ا ییتوانا

 ی)روان یالیمولفه س 8و  داندیراه حل و حدس زدن م یو جستجو

معمول(، اصالت )تفکر به  ریمتنوع و غ ی)راه حلها یریفکر(، انعطاف پذ

 یاصه( را به عنوان شاخاتیمعمول( و بسط )توجه به جزئ ریغ یهاوهیش

در  2215و همکاران در سال  Kinga. (13)کند یم یمعرف تیخالق

از  یعوامل مختلف ریتحت تأث تیپژوهش خود نشان دادند که خالق

 نیقرار دارد و ب یزشیانگ یهایریو جهت گ تیجمله ساختار شخص

 .(18)وجود دارد  یکیرابطه نزد تیو خالق یدرون زشیانگ

معلوم کرده است که  تیخالق نهیها در زمپژوهش جینتا خوشبختانه

آن را با آموزش  توانیدر همه افراد وجود دارد و م ش،یکم و ب تیخالق

و همکارش در پژوهش خود  Kaptanاساس؛ نیگسترش داد بر هم

باعث  ینشان دادند که آموزش مهارت حل مسئله به طور معنا دار

 Baas نی. همچن(15)آموزان خواهد شد  نشدا تیسطح خالق شیافزا

 تیعنوان که چه وقت از پرورش خالق نیبا ا یو همکاران در پژوهش

با توجه به فعال بودن  تی؟ عنوان کردند که خالقشودیم یریجلوگ

 شیآنان افزا یریانعطاف پذ تیدرگروه تحت آموزش، و تقو رانیفراگ

توسط  تیدر رابطه با خالق یگرید قاتی. تحق(16)کند یم دایپ

و  ی؛ قائد(14)و همکاران  ی؛ رسول(11) ،یمیو مق یمحمدداود

 Turnbull؛(1) ،ی؛ خلعتبر(22)و همکاران،  ی؛ هاشم(16) ان،یقورچ

صورت  (18)و همکاران،  Kingaو  Özarallı (12)؛ (21)و همکاران 

است که سطح  نیاز ا یمحققان، حاک نیپژوهش ا جیگرفته که نتا

شده از جمله مهارت  یزیجامع و از قبل برنامه ر یزشهابا آمو تیخالق

آموزش، قابل ارتقاء دادن  انیکردن افراد در جر ریله و در گحل مسئ

 است.

چرخه تحول روانی هر فرد دوره مهمی وجود دارد که بین دوران  در

و به دوره نوجوانی موسوم است  ردیگیکودکی و دوران بزرگسالی قرار م

اغلب شامل  ی. نوجوان(23)باشد یم رتریپذ بیکه در آن فرد آس (22)

ا ب کنند،یم افتیکننده در جیگ یهاامیانزوا و استرس بوده و آنان پ

و عزت نفس  یخودشناس جادیدارند و در ا یریدرگ درسهخانواده و م

مهم در  یمهارت اجتماع کیابراز وجود  نی؛ بنابرا(22)دارند  یمشکالت

و  یشناخت ،یجانیه یهانوجوان است و شامل جنبه کیدوران رشد 

 نیب یابرازوجود شامل ابراز رفتارها ،یجانی. در بعد هشودیم یرفتار

با  نیهمچنا خشم است. ابراز وجود یبدون احساس اضطراب  یفرد

 یرهایدر کودکان همراه است که موجب تفس یشناخت راتییتغ

و تعامالت با  گرانیخود، د ،یاجتماع طیخاص در مورد مح یشناخت

از ابرازوجود، موجب به وجود  یناش یشناخت راتییتغ نی. اشودیها مآن

با  کودککه  شودیجرأت مندانه( در کودکان م یآوردن )طرحواره ها

 یرفتارها ،یفرد نیدر روابط ب ،یشناخت یطرحواره ها نیاستفاده از ا

و همکارش ابراز  Abbassi.(28)دهد یرا بروز م یشتریجرأت مندانه ب

 ایت به ادراک نسب یاجتماع _یاحساس روان کیوجود را به عنوان 

فرد در مورد نحوه ابراز وجود احساساتش در روابطش با  یشخص ریتفس

 .(25)اند کرده فیتعر انیاطراف

 یادیز یهاپژوهش ،یفرد نیبا توجه به نقش ابراز وجود در روابط ب 

و  یقراملک یطح ابراز وجود صورت گرفته است. صبحس شیجهت افزا

بر عزت نفس،  یزندگ یبا عنوان آموزش مهارتها یهمکاران در پژوهش

 حیکه با آموزش صح دندیرس جهینت نیبه ا یفرد نیابراز وجود و روابط ب

 توانیم شودیشامل م زیکه مهارت حل مسئله را ن یزندگ یمهارتها

 نی. همچن(26)داد  شیافزا یسطح ابراز وجود را به طور معنادار

Forneris  در مطالعات  زین (24)و توانگر و همکارش  (21)و همکاران

کردند.  دییدادن ابراز وجود را در مطالعات خود تأ شیافزا یمشابه ا

؛ (32)و همکاران،  ای؛ اسدن(26) یمکوند طتوس زین یگرید یهاپژوهش

صورت  (32)و همکارش  Makhijaو  (31)زاده و همکاران  یموسو

 شودیپژوهشگران، مشخص م نیا قاتیتحق جینتا یگرفته، که با بررس

شده قابل  یزیمدون و برنامه ر یکه ابراز وجود با استفاده از آموزشها

 آموزش است.

 ه با مسائلسطح مقابل یمهارت حل مساله و ارتقا یریادگیآنجا که  از

 یبه آموزشها ازیو ابراز وجود ن تیمهارت بر خالق نیا ریرو، و تأث شیپ

بود که با توجه  دواریام توانیدارد، لذا م ییشده ا یزیمدون و برنامه ر

ود و ابراز وج تیخالق تیفیمهارت حل مساله، بتوان ک یباال ییبه کارا

 یکرد که برا دیتاک توانیصورت م نیا ریدانش آموزان را باال برد، در غ

. دیشیدان یترقیعم یو راه حلها هایبه استراتژ دیبا هاییتوانا نیا شیافزا

 یدانش آموزان دیدر مدارس با یریادگیکه امکانات  کندیم انیب هیگان

 ی( و داراایوخالق و پ یحل مسائل و داشتن ذهن ییبا مهارت )توانا

شغلشان فراهم کند. تحقق  ای یدر زندگ یعمل یدر انجام کارها نهیشیپ

 .(8)سروکار دارد  یریادگیامر با آموزش و  نیا

ط رواب یبرقرار ییجود )تواناو ابراز و تیآن که خالق لیمجموع به دل در

ر د ییحرفه ا یاساس یهاتیاز صالح ییفرد موفق(، به عنوان جز نیب
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آموزش کسب شده و  قیدر طول زمان از طر تواندیم یاجتماع امروز

 یآنها ضرور یموجود و ارتقا تیرو توجه به وضع نیاز ا ابد،یپرورش 

مهارت حل مسئله  رآموزشیتاث یحاضر با هدف بررس پژوهشاست. لذا 

 یرستانهایو ابراز وجود دانش آموزان پسر سال دوم دب تیبر خالق

 .دیگرد یطراح الیشهرستان شوش دان

 راکروش

آزمون و  شیطرح پ کیو در قالب  ،یشیآزما مهیپژوهش از نوع ن نیا

دانش  هیپس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه پژوهش، شامل کل

در سال  الیشهرستان شوش دان یرستانهایآموزان پسر سال دوم دب

 یاخوشه یریدانش آموز به روش نمونه گ 82بود، که  61-62 یلیتحص

 22 انیصورت که از م نیانتخاب شدند. بد یاچند مرحله یتصادف

انتخاب،  یمختلف آموزش یاز نواح رستانیدب 8پسرانه، تعداد  رستانیدب

 رستانیدب کی هیناح نیانتخاب، و از ا یبه طور تصادف هیناح کیوسپس 

 نیسه کالس سال دوم ا انیبر حسب تصادف انتخاب شد. سپس از م

 نیا انیاز م انیآمد. در پا دستنفر دانش آموز به  62تعداد  رستان،یدب

و ابرازوجود  تیخالق یهاپرسشنامه یکه با اجرا ینفر، دانش آموزان 62

نفر  82بودند، مشخص، و تعداد  نیانگیاز م ترنییپا اریانحراف مع کی

 ینفر 22به دو گروه  یانتخاب و به صورت تصادف یبه صورت تصادف

 لیدادها از تحل لیو تحل هیتجز یشدند. برا میو گواه تقس شیآزما

 استفاده شد. رهیچند متغ انسیوار

 پژوهش عبارت بودند از: نیاستفاده در ا ابزارمورد

 یآزمون مداد کاغذ کی: یعابد تیخالق یکاغذ-پرسشنامه مداد -1

 16سؤال(، ابتکار ) 22) یالیآزمون در چهار گروه: س نیاست. مواد ا

سؤال( قراردارند. هر  11سؤال( و بسط ) 11) یریسؤال(، انعطاف پذ

 3تا  1از  یانمره بیالف، ب، ج است، که به ترت نهیسه گز یماده دارا

 ینمره کل برا کینمره، چهار یکه با جمع بند رد،یگیم لقبه آنها تع

 .(33) دیآیبه دست م تیخالق

آزمون  نیا ییایکرونباخ پا یو آلفا فیبا استفاده از دو روش تنص تیکفا 

 فیبه دست آمده با استفاده از روش تنص بیرا محاسبه کرده است. ضرا

بود که  41/2تا  12/2 نیکرونباخ ب یو با روش آلفا 63/2تا  11/2 نیب

. در تحقیق حاضر برای (38)دار بودند  یمعن %5در سطح کمتر از 

پرسشنامه خالقیت از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف  یاییتعیین پا

، 63/2و  68/2به ترتیب برابر با استفاده شــد که برای کل پرسشنـامه 

 .باشدیکه بیانگر ضرایــب پایایی مطلوب پرسشنامه م

 33در واقع  یاماده 33 اسیمق نی: اASAپرسشنامه ابراز وجود  -2

و آنچه را که معموالً پاسخ  کندیم فیرا توص یفرد انیم تیموقع

. در هر سازدیم نیمع نهیبا سه گز دهدیانجام م تیدهنده، در هر موقع

ر ابراز ب یبه عنوان پاسخ مبتن هانهیاز گز یکیصرفاً  هاتیکدام از موقع

از ابراز  ینمره کل کیشده است. نمرات با هم جمع شده و  نیوجود مع

را در بر داشته  33تا  24 نیب یادامنه تواندیکه م سازدیوجود فراهم م

و  Dong yul lee( توسط 1645پرسشنامه در سال ) نیباشد. ا

 1311،یمنصور بایو فر یالقیی یشهن جهیو توسط من ن،یهمکاران تدو

 .(35)شد  راعتبا نییترجمه و تع

ابراز وجود از روش  اسیمق ییای، به منظور سنجش پا1342محامد، 

 نیا یاده بربه دست آم ییایپا بیکرونباخ استفاده نموده که ضر یآلفا

به طور کامل پاسخ داده شده، برابر  یآزمودن 214که توسط  اسیمق

در  به دست آمده ییایپا بیقابل قبول است. ضر یبیبود که ضر 64/2

. در تحقیق حاضــر، ضرایب پایایی (35)بوده است  64/2 یپژوهش قبل

وجود با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف  پرسشنامه ابراز

 .باشدیم 45/2و  41/2 بیکل مقیاس به ترت یمحاسبه گردید که برا

 یادو ماه به صورت هفته یجلسه در ط 4آموزش به مدت  یاجرا وهیش 

مهارت حل مسئله  یبا استفاده از الگو قه،یدق 62جلسه و هر جلسه  کی

 یگونه که در ابتدا نی. بد(36) صورت گرفت شیگروه آزما یبرا

 انیبه کمک اعضاء گروه ب یاز مباحث جلسات قبل یاخالصههرجلسه، 

. در آخر هر جلسه شدیمطرح م دیو مطالب جد مباحثسپس  شدیم

اعضاءگروه، خالصه مطالب آن جلسه و آنچه را که آموخته بودند را  زین

 یبه روشن ندهیجلسه آ فیو در آخر، تکل کردندیم انیب کیبه  کی

 .شدیم نییتع

اعضاء  ییوآشنا نیمشخص کردن اهداف وقوان ،یریاول )جهت گ جلسه

وه و گر یبا اعضا یی(: اساس کار در جلسه اول معارفه و آشناگریکدیبا 

 مقررات گروه و روند آموزش بود. انیب

مسئله،  یو صورت بند فی(: تعریریجهت گ تیدوم )تقو جلسه

ه ک یاتیاز فرض قیحقا کیاطالعات در دسترس، تفک هیکل یگردآور

 از یمشکل و مشخص کردن اهداف واقع هیاست، تجز قیتحق ازمندین

 جلسه انجام شد. نیبود که در ا ییتهایفعال

 ترقیدق فیمسئله(: بحث در مورد لزوم تعر قیدق فیسوم )تعر جلسه

 تیساده و اولو یبه قسمتها دهیچیکردن مشکالت پ میمسئله و تقس

از اهداف بلند  زیهم و پرهکردن آنها، روشن نمودن مسائل مب یبند

 جلسه به دانش نیبودند که در ا یاز مطالب مهم ،یافتنیمدت و دست ن

 .شدآموزان آموزش داده 

 یراه حلها دیمختلف(: تول یاز راه حلها یفهرست هیجلسه چهارم )ته

آن  ینادرست ای یمشکل بدون قضاوت درباره درست کی یمختلف برا

راه  تیکه مالک، کم نیجلسه بود. وا نیدر ا یها موضوع اصلراه حل

 .باشدیها محل

 زانیبر م دیراه حل(: تاک نیراه حلها وانتخاب بهتر یابیپنجم )ارز جلسه

 ها وراه حل امدیپ ینیب شیکردن آنها، پ سهیراه حلها و مقا یسودمند

 یهامتناسب با ارزش دیبا یکه راه حل انتخاب نیکردن آنها، وا سهیمقا

 ابتخکه در ان یشدن را داشته باشد. در واقع موارد یعمل تیها و قابلآن

 نیدر ا یینهایرا آموزش، و تمر رندیقرار گ تیدر اولو دیراه حل با کی

 رابطه اجرا شد.

راه حل انتخاب شده(: واکنش به  یواجرا یریگ میششم )تصم جلسه

 نیو ا ،یفرد نیروابط ب یچگونگ نیافراد، تمر نیب یتضادها و اختالفها

 دهاامیپ دیآنها، با یکردن راحلها و اجرا سهیو مقا یریگ میکه در تصم

 شوند. ینیب شیراه حلها پ جیو نتا

 یمراحل یشناخت یشده(: سازمانده یمراحل ط ینیهفتم )بازب جلسه

ه، شد یمراحل ط حیوتشر نییکه تاکنون آموزش داده شده بودند، تب

آن،  دامیپس از انتخاب راه حل و پ یابیدرباره روش ارز حیو توض حیتشر

 جلسه بودند. نیا یاصول اساس

که به دانش  یمطالب ی(: به مرور کلیجلسه هشتم )مرورمراحل قبل 

جلسه داستان  نیآموزان، آموزش داده شده بود پرداخته شد. در ا

که، آموزش داده شده  یمراحل هیبه دانش آموزان ارائه شد و کل یناتمام

 نیقرار گرفتند و ا یو بررس یداستان مورد بازنگر نیطه با ابود در راب

 .دیرس انیداستان با مرور کل مراحل حل مسئله به پا
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 هایافته

و  تیآموزش مهارت حل مسئله بر خالق یاثربخش یبه منظور بررس

 لی( و تحلMANOVAراهه ) کی انسیوار لیابرازوجود از تحل

که در  همانطور استفاده شد.( MANCOVA) رهیچند متغ انسیوار

و گواه، از  شیدانش آموزان گروه آزما نیب شودیمشاهده م 1جدول 

 بسط، ابتکار ،یالیآن )س یهاو مؤلفه تیخالق یرهایمتغ هیلحاظ کل

آزمون و پس آزمون وجود  شی( و ابرازوجود، تفاوت در پیریوانعطاف پذ

 ئلهمهارت حل مسآموزش  یاثربخش یرو، به منظور بررس نیدارد. از ا

راهه  کی انسیوار لیو ابرازوجود، از تحل تیخالق یبررو

(MANOVAو تحل )رهیچند متغ انسیوار لی (MANCOVA )

 استفاده شد.

ارائه شده است با کنترل پیش آزمون،  2همان طوری که در جدول  

سطوح معنی داری همه آزمونها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان 

از متغیرهای وابسته  یآزمایش و گواه حداقل از لحاظ یک یهاگروه

  > 221/2Pشود )یخالقیت( تفاوت معنی داری مشاهده م یها)مؤلفه

 (.F=  35/8و 

 یهاهای نمرهفرض صفر برای تساوی واریانس 3جدول  جیتوجه به نتا با

گردد. یعنی پیش فرض تحقیق تأیید می یدوگروه درکلیه متغیرها

ها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید. با های نمرهانستساوی واری

دار شدن آزمون  یباشد معن یها مساوکه حجم نمونه یاین حال وقت

 نخواهد داشت. یاسم یبر سطح آلفا یاقابل مالحظه رتأثی نیلو

که، با کنترل پیش آزمون  دهدینشان م 8به دست آمده در جدول  جینتا

 221/2Pآزمایش و گروه گواه از لحاظ خالقیت ) بین دانش آموزان گروه

با  نیمشاهده شده است. همچن ی( تفاوت معنادار = 82/12Fو   >

کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ 

( تفاوت معنی داری مشاهده F = 22/12و   > 221/2Pابراز وجود )

 شد.

 شیپ یهانمره نیب شودیمالحظه م 5که در جـدول  یطور همان

 نهیوکنترل دانش آموزان، در زم شیآزما یآزمون وپس آزمون گروهها

و  > P 281/2(، بسط ) F= 24/18و   > 221/2P) یالیس یهامؤلفه

25/8  =F( ابتکار ،)21/2P <   81/1و  =F221/2) ی( و انعطاف پذیرP 

، شودیمشاهده م یرمعنادا تتفاو ی(، از لحاظ آمارF=  12/15و   >

دار آموزش مهارت حل مسئله بر  یمثبت و معن یاز اثر بخش یکه حاک

 دارد. تیخالق یفرا شناخت یهامؤلفه یرو

 بحث

ت آموزش مهار یاثربخش انگریپژوهش حاضر، ب یهاافتهی قیدق یبررس

آن وابراز وجود دانش آموزان بوده  یهاو مؤلفه تیحل مسئله بر خالق

 که یزمان شودیباعث م ت،یاست. مهارت حل مسئله در رابطه با خالق

خود مخصوصأ در  یواستعدادها هاییشکوفا کردن توانا ریفرد، در مس

وبرو ر ییشکستها ایو  هایکه با ناکام یدرصورت ،یو جوان یوجواندوران ن

 ازیکه ن شودیروبرو م یامنتظره ریغ یتهایکه با موقع یزمان ایشود، و

باشد )با آموزش به فرد در  عیسر یو عکس العملها یریگ میبه تصم

 یکیمختلف و انتخاب  یمسئله، ارائه راه حلها قیرابطه با شناخت دق

 اامدهیپ-یجوانب از لحاظ سودمند یبا در نظر گرفتن تمام هاراه نیاز ا

 خاب و انت یریگ میشدن راه حل انتخاب شده(، فرد تصم یعمل تیو قابل

آن و  یهامیانگین و انحراف معیار نمره خالقیت و مؤلفه :2 جدول

ابرازوجود درگروههای آزمایش و گواه درمراحل پیش آزمون و پس 

 (22)تعداد = آزمون.

انحراف  ± میانگین مرحله

 معیار

  خالقیت

  پیش آزمون

 15/15 ± 15/132 آزمایش

 12/15 ± 15/126 گواه

  پس آزمون

 15/16 ± 85/183 آزمایش

 44/16 ± 85/126 گواه

  یسیال زمینه در خالقیت

  پیش آزمون

 63/6 ± 15/86 آزمایش

 16/5 ± 62/84 گواه

  پس آزمون

 21/5 ± 45/58 آزمایش

 84/1 ± 22/81 گواه

  در زمینه بسط خالقیت

  پیش آزمون

 64/2 ± 45/22 آزمایش

 48/2 ± 15/23 گواه

  پس آزمون

 32/8 ± 62/23 آزمایش

 24/2 ± 22/22 گواه

  در زمینه ابتکار خالقیت

  پیش آزمون

 64/5 ± 85/38 آزمایش

 41/8 ± 42/33 گواه

  پس آزمون

 24/6 ± 35/31 آزمایش

 62/5 ± 12/33 گواه

 22 یدر زمینه انعطاف پذیر خالقیت

  پیش آزمون

 25/3 ± 82/25 آزمایش

 11/3 ± 12/23 گواه

  پس آزمون

 45/2 ± 35/21 آزمایش

 22/8 ± 15/23 گواه

  وجود ابراز

  پیش آزمون

 81/8 ± 12/16 آزمایش

 61/8 ± 85/18 گواه

  پس آزمون

 15/8 ± 82/28 آزمایش

 33/6 ± 65/15 گواه
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ا آزمایش و گواه ب یهاخالقیت دانش آموزان گروه یهامیانگین نمرات پس آزمون مؤلفه ی)مانکوا( بر رو ینتایج تحلیل کواریانس چند متغیر :1جدول 

 یشاخص آمار کنترل پیش آزمون

 مجذورات Pداری  معنیسطح  F خطا DF فرضیه DF مقدار آزمون نام

 35/2 221/2 35/8 31 8 356/2 اثر پیالیی آزمون

 35/2 221/2 35/8 31 8 681/2 المبدای ویلکز آزمون

 35/2 221/2 35/8 31 8 561/2 اثر هتلینگ آزمون

 35/2 221/2 35/8 31 8 561/2 بزرگترین ریشه روی آزمون

 

 تحقیق دو گروه در جامعه یها متغیرهانمره یهاانسیآزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی وار جینتا :3جدول 

 داری یسطح معن درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F متغیر

 531/2 34 1 341/2 خالقیت 

 338/2 34 1 651/2 یخالقیت در زمینه سیال

 514/2 34 1 315/2 خالقیت در زمینه بسط

 863/2 34 1 586/2 خالقیت در زمینه ابتکار

 211/2 34 1 51/1 یخالقیت در زمینه انعطاف پذیر

 426/2 34 1 262/2 ابراز وجود

 

اه آزمایش و گو یهامیانگین نمرات پس آزمون خالقیت و ابراز وجود دانش آموزان گروه ینتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر رو :4 جدول

 با کنترل پیش آزمون.

 مجذورات pداری  معنی سطح F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

       خالقیت

 16/2 226/2 52/4 36/221 1 36/221 پیش آزمون

 26/2 221/2 82/12 51/263 1 51/263 گروه

    63/23 36 42/452 خطا

       وجود ابراز

 55/2 2221/2 28/85 61/6612 1 61/6612 پیش آزمون

 25/2 221/2 22/12 23/1112 1 23/1112 گروه

    83/181 36 51/5321 خطا

 

آزمایش و گواه  یهاخالقیت دانش آموزان گروه یهامیانگین نمرات پس آزمون مؤلفه ینتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر رو :5جدول 

 با کنترل پیش آزمون

 مجذورات pداری  معنی سطح F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

       یسیال مؤلفه

 21/2 562/2 262/2 56/1 1 56/1 پیش آزمون

 26/2 221/2 24/18 54/366 1 54/366 گروه

    46/25 38 36/416 خطا

       بسط مؤلفه

 26/2 124/2 82/2 46/16 1 46/16 پیش آزمون

 11/2 281/2 25/8 42/38 1 42/38 گروه

    11/4 38 66/211 خطا

       ابتکار مؤلفه

 22/2 221/2 4//31 43/135 1 43/135 پیش آزمون

 14/2 212/2 81/1 22/122 1 22/121 گروه

    11/16 38 16/551 خطا

       یانعطاف پذیر مؤلفه

 28/2 212/2 61/1 12/6 1 12/6 پیش آزمون

 31/2 2221/2 12/15 41/62 1 41/62 گروه

    21/6 38 86/228 خطا
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و پشتکار فرد )در روبرو شدن با  زهیداشته باشد و از کاهش انگ یمناسب

فرد محسوب  تیساز خالق نهیمختلف( که زم یتهایمشکالت و موقع

 کند. یریجلوگ شوندیم

؛ (15)و همکارش  Kaptan قیتحق جهیپژوهش حاضر با نت جهینت

و همکاران  ینی؛ مب(16)و همکاران  Baas؛ (14)و همکاران  یرسول

 ت؛یحل مسئله بر ارتقاءخالق یآموزش مهارتها یبا عنوان اثربخش (31)

Slavin گوناگون آموزش بر  یروشها یبا عنوان بررس (34)ن و همکارا

 یبا هدف بررس یکه پژوهش (21)ن و همکارا Turnbullو  تیخالق

 تیبر خالق سیتدر یو روشها یمشارکت یریادگی یآموزش و طراح

 انجام دادند همخوان و همسو است.

 حیصح یریگ میارتباطات و نحوه تصم حیقت و آموزش صحد یبا کم

 م،یابییبود در م زیپژوهش ن نیا ییدر روبرو شدن با مسائل که هدف نها

مهارت حل مسئله و بالطبع آن روبرو شدن  حیکه نحوه صح یدر صورت

به  دارد را اگر یآن یریگ میبه تصم ازیگوناگون را که ن یتهایبا موقع

ه ن ییخود و توانا یدرخواستها انیبه نوجوانان آموزش داد، در ب یدرست

واهد به وجود خ یریچشم گ راتییآنان تغ یریگ میگفتن و قدرت تصم

 اطرافش که یایدن یدر روبرو شدن با تنشها تواندیآمد و فرد بهتر م

درست و مناسب درخواستها،  انیهستند با ب یتنشها اجتماع نیاکثر ا

ت و از مشکال یلیرا که سر منشأ خ تهایموقع ایو  نشهامشکالت وت نیا

 کند. تیریانحرافات هستند را، مد

 مطالعات جهیابراز وجود با نت ریپژوهش حاضر در رابطه با متغ جهینت

؛ (35)، ورزنده (26) یقراملک یاز از پژوهشگران از جمله: صبح یبرخ

؛ (36)؛ حاجلو و همکارش (31)و همکاران  ینی؛ مب(26) یمکوند

و همکاران  Forneris؛ (32)و همکارش  Makhija؛ (1) یخلعتبر

سطح ابراز  شیجهت افزا یاتیکه تحق (24)و توانگر و همکارش  (21)

 شودیدارد. در واقع مهارت حل مسئله باعث م یاند همخوانوجود داشته

 یاعاجتم یتهایارتباط و انجام فعال یاعضا در برقرار یکه کوشش و خطا

 ییوخودگ قیاز طر یارتباط صیبا اصالح نقا جیو بتدر افتهی شیافزا

آنها در گروه و  زیآم تیموفق تجاربو بازخوردها، به  ناتیمثبت، تمر

مناسب  نیگزیتجارب مثبت جا نیا تیخارج از آن افزوده شده و در نها

 یاجتماع یهاتصور شکست در صحنه ایشکست و  یهاتجربه یذهن

برخوردارند شهامت ابراز  یکه از ابرازوجود مناسب یافراد گردد. افراد نیا

 یابیارزش اینظارت، مخالف  هک دهندینظرات خود را دارند و اجازه نم

 زهیانگ یکه باعث ب نیا ایو ابتکار آنان شود و تیمانع بروز خالق گرانید

 یهااو شوند. از نشانه عیخلق آثار بد ایو  یکنجکاو یکردن فرد برا

ه که ب یهستند افراد انیم نیتازه است، و درا یزهایچ دیتول تیخالق

 یمنصرف کردن فرد از راه عثحسادت با یاز رو ایو  یخاطر عدم آگاه

 میتسل یاساس، فرد وقت نیرو گرفته است. بر هم شیاست که پ

و و ن یهاشهیها و اندبه دنبال راه حل شودینم گرانید یمنف یابیارزش

 تیکه نتوانند فرد نگردیم ی، و به جمع و اجتماع به نحورودیخالق م

 .ندیاو را محدود نما تیو خالق

 یریگ جهینت

از ابراز  یسطح مناسب یکه دارا یگفت در واقع فرد توانیم انیدر پا

او را مورد تمسخر و سرزنش قرار دهند،  گرانید نکهیوجود است از ا

 نیاز حقوق مسلم خود دست بردارد. بنابرا ستیندارد و حاضر ن یهراس

ر و و سانسور افکا یدر مقابل سرکوب یابراز وجود به عنوان مانع ییتوانا

ها و ابتکار هایبا نوآور تیخالق زی. در مقابل نکندیابتکار فرد عمل م

. شودیفرد م یدرون الیها و امخواسته انیقدرت فرد درب تیباعث تقو

مطالعات  هیبه کل یپژوهش عدم دسترس نیا یتهایاز محدود یکی

با استفاده از  تیخالق یابیارز نیبود. همچن نهیزم نیموجود در ا

ه و ممکن است ب دهدیقرار م ریرا تحت تأث جینتا یتا حدود نامهپرسش

 مطالعه تنها بر نیکه ا نیافراد را نشان ندهد. و ا ییتوانا یصورت واقع

 نیا انگریب ،یاز دانش آموزان اجرا شد که همگ یتعداد محدود یرو

ه جا الزم ب اطیاحت دیمطالعه، با نیا جینتا مینکته هستند که در تعم

 .ودآورده ش

 اتشنهادیبه سه مورد از پ قیتحق جیشدن نتا تریعمل یبرا انیدر پا

مهارت حل  تی: به رغم اهمشودیاشاره م یبه صورت اختصار یکاربرد

انش د ییخالق و توان ابراز وجود متناسب با توانا یمساله و داشتن ذهن

و بخصوص وزارت آموزش و پرورش،  یآموزان، متاسفانه در مراکز آموزش

 به یابیدست یخالقانه، برا یطیو مح یآموزش یو مدلها هکارهاهنوز را

وجود ندارد و الزم است که نظام آموزش  ییو کارا یحداکثر اثربخش

موجود توجه کرده ودر صدد  یآموزش یهاوهیش یهایبه کاست یسنت

 یمتناسب با دانش آموزان برا یو کاربرد یآموزش یالگوها یریبه کارگ

در نظر گرفتن نقاط  نیباشد. همچن یامروز یقعحل مسائل در جهان وا

 باعث باال بردن ،یآموزش یهامهدر برنا هایقوت و ضعف و استعداد آزمودن

 نیبه آ دیخواهد شد که پژوهشگران با تیکار در آموزش خالق تیفیک

به نظرپژوهش گر با توجه به  نیامر توجه الزم را داشته باشند. همچن

و  یارتباط یهاطهیح یدر تمام هلزوم آموزش مهارت حل مسئل

و با استفاده از کارشناسان  یجمع یهارسانه قیاز طر توانیم ،یاجتماع

 یهمگان یهااز برنامه یکیمهارت به عنوان  نیمتخص، به آموزش ا

مثبت و همه جانبه  ریو تأث تیپرداخته شود تا همه اقشار جامعه به اهم

آن بهره مند گردند. جیببرند و از نتا یآن پ
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