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چکیده
مقدمه :خالقیت انعطاف پذیری درتفکر ،سرشار از ایده بودن ،توانایی کنار آمدن با ایده جدید و کشف ارتباط تازه بین چیزهای موجود
میباشد .همچنین ابرازوجود یک مهارت اجتماعی مهم در دوران رشد یک نوجوان است .در تغییرات سریع جهان امروز و وضعیت شتاب
آلود فردای آن ،تنها کسانی میتوانند دوام بیاورند که خود را با دگرگونیهای آن هماهنگ نمایند .این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی
آموزش مهارت حل مسئله برخالقیت و ابرازوجود دانش آموزان پسرمقطع دوم متوسطه شهرستان شوش دانیال انجام شد.
روش کار :این پژوهش مداخلهای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بر روی کلیه دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان
شهرستان شوش دانیال در سال  62-63صورت گرفت .نمونه آماری این پژوهش ،با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای تصادفی
چند مرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی (طرح زوج و فرد) در دو گروه  22نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند .ابزار سنجش شامل
پرسشنامه استاندارد  62مادهای خالقیت عابدی و پرسشنامه استاندارد  33مادهای ابراز وجود  ASAبود .برای انجام پژوهش نیز ،در
ابتدا پیش آزمونی از هردو گروه آزمایش وگواه عمل آمد ،سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت حل مسئله) در  4جلسه  62دقیقهای
و هفتهای یک جلسه در مورد گروه آزمایش اجرا گردید ،اما گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار
 SPSS-14و روش آماری تحلیل کو واریانس چند متغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش ،نشان داد که میان گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری از لحاظ خالقیت و ابرازوجود (> 2/221
 )Pوجود دارد .به عبارتی دیگر ،میزان خالقیت و ابرازوجود گروه آزمایش نسبت به گروه گواه و پیش آزمون به طور معنی داری باالتر
بوده است.
نتیجه گیری :الزم است به دلیل اهمیت متغیرهایی چون خالقیت و ابراز وجود تمهیداتی صورت گیرد تا در طول سال تحصیلی و با
ابتکار آموزش و پرورش ،آموزشهای جامع و مدونی ،جهت باال بردن سطح کیفیت آموزش جهت تقویت و تحکیم این متغیرها ارائه
گردد.
واژگان کلیدی :مهارت حل مسئله ،خالقیت ،ابرازوجود ،دانش آموزان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نماید لذا نیازمند توسعه مهارتهای حل مساله ،مهارتهای فکری و
عملی جهت تطبیق هر چه بیشتر با دنیای سراسر تکنولوژی است ،در
این میان حل مساله و داشتن تفکری خالق از پیچیدهترین تواناییهای

امروزه با گسترش همه جانبه علوم و ارتباطات و توسعه فن آوری های
نو ،نسل جوان وارد عرصههای جدیدی از زندگی شده است که برای
حل مسائل پیش رو ،هرگز نمیتواند به داشتههای سنتی خود اتکاء
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گرفته که نتایج پژوهش این محققان ،حاکی از این است که سطح
خالقیت با آموزشهای جامع و از قبل برنامه ریزی شده از جمله مهارت
حل مسئله و در گیر کردن افراد در جریان آموزش ،قابل ارتقاء دادن
است.
در چرخه تحول روانی هر فرد دوره مهمی وجود دارد که بین دوران
کودکی و دوران بزرگسالی قرار میگیرد و به دوره نوجوانی موسوم است
( )22که در آن فرد آسیب پذیرتر میباشد ( .)23نوجوانی اغلب شامل
انزوا و استرس بوده و آنان پیامهای گیج کننده دریافت میکنند ،با
خانواده و مدرسه درگیری دارند و در ایجاد خودشناسی و عزت نفس
مشکالتی دارند ()22؛ بنابراین ابراز وجود یک مهارت اجتماعی مهم در
دوران رشد یک نوجوان است و شامل جنبههای هیجانی ،شناختی و
رفتاری میشود .در بعد هیجانی ،ابرازوجود شامل ابراز رفتارهای بین
فردی بدون احساس اضطراب یا خشم است .ابراز وجود همچنین با
تغییرات شناختی در کودکان همراه است که موجب تفسیرهای
شناختی خاص در مورد محیط اجتماعی ،خود ،دیگران و تعامالت با
آنها میشود .این تغییرات شناختی ناشی از ابرازوجود ،موجب به وجود
آوردن (طرحواره های جرأت مندانه) در کودکان میشود که کودک با
استفاده از این طرحواره های شناختی ،در روابط بین فردی ،رفتارهای
جرأت مندانه بیشتری را بروز میدهد ( Abbassi.)28و همکارش ابراز
وجود را به عنوان یک احساس روانی_ اجتماعی نسبت به ادراک یا
تفسیر شخصی فرد در مورد نحوه ابراز وجود احساساتش در روابطش با
اطرافیان تعریف کردهاند (.)25
با توجه به نقش ابراز وجود در روابط بین فردی ،پژوهشهای زیادی
جهت افزایش سطح ابراز وجود صورت گرفته است .صبحی قراملکی و
همکاران در پژوهشی با عنوان آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس،
ابراز وجود و روابط بین فردی به این نتیجه رسیدند که با آموزش صحیح
مهارتهای زندگی که مهارت حل مسئله را نیز شامل میشود میتوان
سطح ابراز وجود را به طور معناداری افزایش داد ( .)26همچنین
 Fornerisو همکاران ( )21و توانگر و همکارش ( )24نیز در مطالعات
مشابه ای افزایش دادن ابراز وجود را در مطالعات خود تأیید کردند.
پژوهشهای دیگری نیز توسط مکوندی ()26؛ اسدنیا و همکاران)32( ،؛
موسوی زاده و همکاران ( )31و  Makhijaو همکارش ( )32صورت
گرفته ،که با بررسی نتایج تحقیقات این پژوهشگران ،مشخص میشود
که ابراز وجود با استفاده از آموزشهای مدون و برنامه ریزی شده قابل
آموزش است.
از آنجا که یادگیری مهارت حل مساله و ارتقای سطح مقابله با مسائل
پیش رو ،و تأثیر این مهارت بر خالقیت و ابراز وجود نیاز به آموزشهای
مدون و برنامه ریزی شده ایی دارد ،لذا میتوان امیدوار بود که با توجه
به کارایی باالی مهارت حل مساله ،بتوان کیفیت خالقیت و ابراز وجود
دانش آموزان را باال برد ،در غیر این صورت میتوان تاکید کرد که برای
افزایش این تواناییها باید به استراتژیها و راه حلهای عمیقتری اندیشید.
گانیه بیان میکند که امکانات یادگیری در مدارس باید دانش آموزانی
با مهارت (توانایی حل مسائل و داشتن ذهنی خالق و پویا) و دارای
پیشینه در انجام کارهای عملی در زندگی یا شغلشان فراهم کند .تحقق
این امر با آموزش و یادگیری سروکار دارد (.)8
در مجموع به دلیل آن که خالقیت و ابراز وجود (توانایی برقراری روابط
بین فرد موفق) ،به عنوان جزیی از صالحیتهای اساسی حرفه ایی در

بشری به شمار میرود ( .)1روان شناسان معتقدند از جمله دالیلی که
افراد دچار افسردگی و اختالالت روانی میشوند ،عدم توانایی انها ،در
تغییر مسیر ،در برخورد با موانع و بن بست هاست (.)2
مهارت حل مساله نه تنها موجب دستیابی دانش آموزان به
مجموعههایی از اهداف ناظر بر رشد عقالنی از قبیل ادراک صحیح
مطلب ،مقایسه نظریات ،درک ارتباط میان مطالب ،استنتاج و استدالل،
ارزیابی و قضاوت میشود ،بلکه در زمینه اجتماعی نیز موجب میشود
دانش آموزان مهارتهای اجتماعی را بیاموزند ( .)3حل مساله را
فرایندی میداند که در آن ،فراگیر اصول یاد گرفته شده پیشین را در
هم میآمیزد تا بتواند مساله جدیدی را حل کند .بدین ترتیب حل
مساله ،فقط کاربرد اصول یادگرفته شده پیشین نیست ،بلکه فرایندی
است که یادگیری جدیدی را فراهم میکند ( .)8حیدری و همکاران در
پژوهشی تحت عنوان تاثیرآموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری
دانشجویان فوریتهای پزشکی به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
حل مسئله ،موجب تقویت مهارت تصمیم گیری دانشجویان شده است
( .)5همچنین پژوهشگران دیگری آموزش مهارت حل مسئله را در
پژوهشهای خود به کار گرفتهاند ،که نتایج تحقیقات این پژوهشگران،
همگی بر اثربخشی و مفید بودن آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش
سطح متغیرهای مختلف از جمله خالقیت و ابراز وجود تاکید داشتهاند
(.)12-6 ,3
خالقیت یکی از مهارتهای قرن  21است که در سیاستهای آموزشی
مدرن جهت یادگیری آن به افراد باید شرایط تسهیل شود ( .)11با توجه
به این که سازمانهای امروزی رو به محیط پویا حرکت میکنند و با
توجه به تغییرات سریع تکنولوژی ،کوتاه شدن چرخه عمر محصول و
جهانی شدن ،نوآوری از طریق خالقیت ،عامل مهم و اساسی در موفقیت،
و مزیت قابل توجه و پراهمیتی برای رقابتی شدن سازمان میابشد (.)12
 Torranceخالقیت را انعطاف پذیری در تفکر ،سرشار از ایده بودن،
توانایی کنار آمدن با ایده جدید و کشف ارتباط تازه بین چیزهای موجود
و جستجوی راه حل و حدس زدن میداند و  8مولفه سیالی (روانی
فکر) ،انعطاف پذیری (راه حلهای متنوع و غیر معمول) ،اصالت (تفکر به
شیوههای غیر معمول) و بسط (توجه به جزئیات) را به عنوان شاخصهای
خالقیت معرفی میکند ( Kinga .)13و همکاران در سال  2215در
پژوهش خود نشان دادند که خالقیت تحت تأثیر عوامل مختلفی از
جمله ساختار شخصیت و جهت گیریهای انگیزشی قرار دارد و بین
انگیزش درونی و خالقیت رابطه نزدیکی وجود دارد (.)18
خوشبختانه نتایج پژوهشها در زمینه خالقیت معلوم کرده است که
خالقیت کم و بیش ،در همه افراد وجود دارد و میتوان آن را با آموزش
گسترش داد بر همین اساس؛ Kaptanو همکارش در پژوهش خود
نشان دادند که آموزش مهارت حل مسئله به طور معنا داری باعث
افزایش سطح خالقیت دانش آموزان خواهد شد ( .)15همچنین Baas
و همکاران در پژوهشی با این عنوان که چه وقت از پرورش خالقیت
جلوگیری میشود؟ عنوان کردند که خالقیت با توجه به فعال بودن
فراگیران درگروه تحت آموزش ،و تقویت انعطاف پذیری آنان افزایش
پیدا میکند ( .)16تحقیقات دیگری در رابطه با خالقیت توسط
محمدداودی و مقیمی)11( ،؛ رسولی و همکاران ()14؛ قائدی و
قورچیان)16( ،؛ هاشمی و همکاران)22( ،؛ خلعتبری)1( ،؛Turnbull
و همکاران ()21؛  )12( Özarallıو  Kingaو همکاران )18( ،صورت
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 2/64بود که ضریبی قابل قبول است .ضریب پایایی به دست آمده در
پژوهش قبلی  2/64بوده است ( .)35در تحقیق حاضــر ،ضرایب پایایی
پرسشنامه ابراز وجود با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف
محاسبه گردید که برای کل مقیاس به ترتیب  2/41و  2/45میباشد.
شیوه اجرای آموزش به مدت  4جلسه در طی دو ماه به صورت هفتهای
یک جلسه و هر جلسه  62دقیقه ،با استفاده از الگوی مهارت حل مسئله
برای گروه آزمایش صورت گرفت ( .)36بدین گونه که در ابتدای
هرجلسه ،خالصهای از مباحث جلسات قبلی به کمک اعضاء گروه بیان
میشد سپس مباحث و مطالب جدید مطرح میشد .در آخر هر جلسه
نیز اعضاءگروه ،خالصه مطالب آن جلسه و آنچه را که آموخته بودند را
یک به یک بیان میکردند و در آخر ،تکلیف جلسه آینده به روشنی
تعیین میشد.
جلسه اول (جهت گیری ،مشخص کردن اهداف وقوانین وآشنایی اعضاء
با یکدیگر) :اساس کار در جلسه اول معارفه و آشنایی با اعضای گروه و
بیان مقررات گروه و روند آموزش بود.
جلسه دوم (تقویت جهت گیری) :تعریف و صورت بندی مسئله،
گردآوری کلیه اطالعات در دسترس ،تفکیک حقایق از فرضیاتی که
نیازمند تحقیق است ،تجزیه مشکل و مشخص کردن اهداف واقعی از
فعالیتهایی بود که در این جلسه انجام شد.
جلسه سوم (تعریف دقیق مسئله) :بحث در مورد لزوم تعریف دقیقتر
مسئله و تقسیم کردن مشکالت پیچیده به قسمتهای ساده و اولویت
بندی کردن آنها ،روشن نمودن مسائل مبهم و پرهیز از اهداف بلند
مدت و دست نیافتنی ،از مطالب مهمی بودند که در این جلسه به دانش
آموزان آموزش داده شد.
جلسه چهارم (تهیه فهرستی از راه حلهای مختلف) :تولید راه حلهای
مختلف برای یک مشکل بدون قضاوت درباره درستی یا نادرستی آن
راه حلها موضوع اصلی در این جلسه بود .واین که مالک ،کمیت راه
حلها میباشد.
جلسه پنجم (ارزیابی راه حلها وانتخاب بهترین راه حل) :تاکید بر میزان
سودمندی راه حلها و مقایسه کردن آنها ،پیش بینی پیامد راه حلها و
مقایسه کردن آنها ،واین که راه حل انتخابی باید متناسب با ارزشهای
آنها و قابلیت عملی شدن را داشته باشد .در واقع مواردی که در انتخاب
یک راه حل باید در اولویت قرار گیرند را آموزش ،و تمرینهایی در این
رابطه اجرا شد.
جلسه ششم (تصمیم گیری واجرای راه حل انتخاب شده) :واکنش به
تضادها و اختالفهای بین افراد ،تمرین چگونگی روابط بین فردی ،و این
که در تصمیم گیری و مقایسه کردن راحلها و اجرای آنها ،باید پیامدها
و نتایج راه حلها پیش بینی شوند.
جلسه هفتم (بازبینی مراحل طی شده) :سازماندهی شناختی مراحلی
که تاکنون آموزش داده شده بودند ،تبیین وتشریح مراحل طی شده،
تشریح و توضیح درباره روش ارزیابی پس از انتخاب راه حل و پیامد آن،
اصول اساسی این جلسه بودند.
جلسه هشتم (مرورمراحل قبلی) :به مرور کلی مطالبی که به دانش
آموزان ،آموزش داده شده بود پرداخته شد .در این جلسه داستان
ناتمامی به دانش آموزان ارائه شد و کلیه مراحلی که ،آموزش داده شده
بود در رابطه با این داستان مورد بازنگری و بررسی قرار گرفتند و این
داستان با مرور کل مراحل حل مسئله به پایان رسید.

اجتماع امروزی میتواند در طول زمان از طریق آموزش کسب شده و
پرورش یابد ،از این رو توجه به وضعیت موجود و ارتقای آنها ضروری
است .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزش مهارت حل مسئله
بر خالقیت و ابراز وجود دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستانهای
شهرستان شوش دانیال طراحی گردید.

روشکار
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی ،و در قالب یک طرح پیش آزمون و
پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه پژوهش ،شامل کلیه دانش
آموزان پسر سال دوم دبیرستانهای شهرستان شوش دانیال در سال
تحصیلی  61-62بود ،که  82دانش آموز به روش نمونه گیری خوشهای
تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .بدین صورت که از میان 22
دبیرستان پسرانه ،تعداد  8دبیرستان از نواحی مختلف آموزشی انتخاب،
وسپس یک ناحیه به طور تصادفی انتخاب ،و از این ناحیه یک دبیرستان
بر حسب تصادف انتخاب شد .سپس از میان سه کالس سال دوم این
دبیرستان ،تعداد  62نفر دانش آموز به دست آمد .در پایان از میان این
 62نفر ،دانش آموزانی که با اجرای پرسشنامههای خالقیت و ابرازوجود
یک انحراف معیار پایینتر از میانگین بودند ،مشخص ،و تعداد  82نفر
به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه  22نفری
آزمایش و گواه تقسیم شدند .برای تجزیه و تحلیل دادها از تحلیل
واریانس چند متغیره استفاده شد.
ابزارمورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:
 -1پرسشنامه مداد-کاغذی خالقیت عابدی :یک آزمون مداد کاغذی
است .مواد این آزمون در چهار گروه :سیالی ( 22سؤال) ،ابتکار (16
سؤال) ،انعطاف پذیری ( 11سؤال) و بسط ( 11سؤال) قراردارند .هر
ماده دارای سه گزینه الف ،ب ،ج است ،که به ترتیب نمرهای از  1تا 3
به آنها تعلق میگیرد ،که با جمع بندی چهارنمره ،یک نمره کل برای
خالقیت به دست میآید (.)33
کفایت با استفاده از دو روش تنصیف و آلفای کرونباخ پایایی این آزمون
را محاسبه کرده است .ضرایب به دست آمده با استفاده از روش تنصیف
بین  2/11تا  2/63و با روش آلفای کرونباخ بین  2/12تا  2/41بود که
در سطح کمتر از  %5معنی دار بودند ( .)38در تحقیق حاضر برای
تعیین پایایی پرسشنامه خالقیت از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف
استفاده شــد که برای کل پرسشنـامه به ترتیب برابر با  2/68و ،2/63
که بیانگر ضرایــب پایایی مطلوب پرسشنامه میباشد.
 -2پرسشنامه ابراز وجود  :ASAاین مقیاس  33مادهای در واقع 33
موقعیت میان فردی را توصیف میکند و آنچه را که معموالً پاسخ
دهنده ،در هر موقعیت انجام میدهد با سه گزینه معین میسازد .در هر
کدام از موقعیتها صرفاً یکی از گزینهها به عنوان پاسخ مبتنی بر ابراز
وجود معین شده است .نمرات با هم جمع شده و یک نمره کلی از ابراز
وجود فراهم میسازد که میتواند دامنهای بین  24تا  33را در بر داشته
باشد .این پرسشنامه در سال ( )1645توسط  Dong yul leeو
همکاران تدوین ،و توسط منیجه شهنی ییالقی و فریبا منصوری1311،
ترجمه و تعیین اعتبار شد (.)35
محامد ،1342،به منظور سنجش پایایی مقیاس ابراز وجود از روش
آلفای کرونباخ استفاده نموده که ضریب پایایی به دست آمده برای این
مقیاس که توسط  214آزمودنی به طور کامل پاسخ داده شده ،برابر
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره خالقیت و مؤلفههای آن و

یافتهها

ابرازوجود درگروههای آزمایش و گواه درمراحل پیش آزمون و پس
آزمون(.تعداد = )22

به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خالقیت و
ابرازوجود از تحلیل واریانس یک راهه ( )MANOVAو تحلیل
واریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده شد .همانطور که در
جدول  1مشاهده میشود بین دانش آموزان گروه آزمایش و گواه ،از
لحاظ کلیه متغیرهای خالقیت و مؤلفههای آن (سیالی ،بسط ،ابتکار
وانعطاف پذیری) و ابرازوجود ،تفاوت در پیش آزمون و پس آزمون وجود
دارد .از این رو ،به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله
برروی خالقیت و ابرازوجود ،از تحلیل واریانس یک راهه
( )MANOVAو تحلیل واریانس چند متغیره ()MANCOVA
استفاده شد.
همان طوری که در جدول  2ارائه شده است با کنترل پیش آزمون،
سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان
گروههای آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته
(مؤلفههای خالقیت) تفاوت معنی داری مشاهده میشود (P < 2/221
و .)F = 8/35
با توجه به نتایج جدول  3فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمرههای
دوگروه درکلیه متغیرهای تحقیق تأیید میگردد .یعنی پیش فرض
تساوی واریانسهای نمره ها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید .با
این حال وقتی که حجم نمونهها مساوی باشد معنی دار شدن آزمون
لوین تأثیر قابل مالحظهای بر سطح آلفای اسمی نخواهد داشت.
نتایج به دست آمده در جدول  8نشان میدهد که ،با کنترل پیش آزمون
بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ خالقیت (P 2/221
< و  )F = 12/82تفاوت معناداری مشاهده شده است .همچنین با
کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ
ابراز وجود ( P < 2/221و  )F = 12/22تفاوت معنی داری مشاهده
شد.
همان طوری که در جـدول  5مالحظه میشود بین نمرههای پیش
آزمون وپس آزمون گروههای آزمایش وکنترل دانش آموزان ،در زمینه
مؤلفههای سیالی ( P < 2/221و  ،)F = 18/24بسط ( P < 2/281و
 ،)F = 8/25ابتکار ( P < 2/21و  )F = 1/81و انعطاف پذیری (P 2/221
< و  ،)F = 15/12از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده میشود،
که حاکی از اثر بخشی مثبت و معنی دار آموزش مهارت حل مسئله بر
روی مؤلفههای فرا شناختی خالقیت دارد.

میانگین  ±انحراف

مرحله

معیار
خالقیت
پیش آزمون
آزمایش

15/15 ± 132/15

گواه

15/12 ± 126/15

آزمایش

16/15 ± 183/85

گواه

16/44 ± 126/85

پس آزمون

خالقیت در زمینه سیالی
پیش آزمون
آزمایش
گواه

6/63 ± 86/15
5/16 ± 84/62

پس آزمون
آزمایش
گواه

5/21 ± 58/45
1/84 ± 81/22

خالقیت در زمینه بسط
پیش آزمون
آزمایش
گواه

2/64 ± 22/45
2/48 ± 23/15

پس آزمون
آزمایش

8/32 ± 23/62

گواه

2/24 ± 22/22

خالقیت در زمینه ابتکار
پیش آزمون
آزمایش

5/64 ± 38/85

گواه

8/41 ± 33/42

آزمایش

6/24 ± 31/35

پس آزمون
گواه
خالقیت در زمینه انعطاف پذیری

5/62 ± 33/12
22

پیش آزمون
آزمایش
گواه

بحث

3/25 ± 25/82
3/11 ± 23/12

پس آزمون

بررسی دقیق یافتههای پژوهش حاضر ،بیانگر اثربخشی آموزش مهارت
حل مسئله بر خالقیت و مؤلفههای آن وابراز وجود دانش آموزان بوده
است .مهارت حل مسئله در رابطه با خالقیت ،باعث میشود زمانی که
فرد ،در مسیر شکوفا کردن تواناییها واستعدادهای خود مخصوصأ در
دوران نوجوانی و جوانی ،درصورتی که با ناکامیها و یا شکستهایی روبرو
شود ،ویا زمانی که با موقعیتهای غیر منتظرهای روبرو میشود که نیاز
به تصمیم گیری و عکس العملهای سریع باشد (با آموزش به فرد در
رابطه با شناخت دقیق مسئله ،ارائه راه حلهای مختلف و انتخاب یکی
از این راهها با در نظر گرفتن تمامی جوانب از لحاظ سودمندی-پیامدها
و قابلیت عملی شدن راه حل انتخاب شده) ،فرد تصمیم گیری و انتخاب

آزمایش

2/45 ± 21/35

گواه

8/22 ± 23/15

ابراز وجود
پیش آزمون
آزمایش

8/81 ± 16/12

گواه

8/61 ± 18/85

آزمایش

8/15 ± 28/82

گواه

6/33 ± 15/65

پس آزمون
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جدول  :1نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون مؤلفههای خالقیت دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه با
کنترل پیش آزمون شاخص آماری
نام آزمون

مقدار

 DFفرضیه

 DFخطا

آزمون اثر پیالیی

2/356

8

31

F
8/35

سطح معنی داری P

مجذورات

2/221

2/35

آزمون المبدای ویلکز

2/681

8

31

8/35

2/221

2/35

آزمون اثر هتلینگ

2/561

8

31

8/35

2/221

2/35

آزمون بزرگترین ریشه روی

2/561

8

31

8/35

2/221

2/35

جدول  :3نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای نمرهها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
خالقیت

F
2/341

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

1

34

2/531

متغیر
خالقیت در زمینه سیالی

2/651

1

34

2/338

خالقیت در زمینه بسط

2/315

1

34

2/514

خالقیت در زمینه ابتکار

2/586

1

34

2/863

خالقیت در زمینه انعطاف پذیری

1/51

1

34

2/211

ابراز وجود

2/262

1

34

2/426

جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون خالقیت و ابراز وجود دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه
با کنترل پیش آزمون.
منبع تغییرات

سطح معنی داری p

مجذورات
2/16
2/26

2/55
2/25

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

پیش آزمون
گروه
خطا

221/36
263/51
452/42

1
1
36

221/36
263/51
23/63

4/52
12/82

2/226
2/221

پیش آزمون
گروه
خطا

6612/61
1112/23
5321/51

1
1
36

6612/61
1112/23
181/83

85/28
12/22

2/2221
2/221

خالقیت

ابراز وجود

جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون مؤلفههای خالقیت دانش آموزان گروههای آزمایش و گواه
با کنترل پیش آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری p

مجذورات

1/56
366/54
416/36

1
1
38

1/56
366/54
25/46

2/262
18/24

2/562
2/221

2/21
2/26

مؤلفه سیالی
پیش آزمون
گروه
خطا
مؤلفه بسط
پیش آزمون
گروه
خطا

16/46
38/42
211/66

1
1
38

16/46
38/42
4/11

2/82
8/25

2/124
2/281

2/26
2/11

پیش آزمون
گروه
خطا

135/43
121/22
551/16

1
1
38

135/43
122/22
16/11

4//31
1/81

2/221
2/212

2/22
2/14

مؤلفه ابتکار

مؤلفه انعطاف پذیری
پیش آزمون
گروه
خطا

6/12
62/41
228/86

6/12
62/41
6/21

1
1
38
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15/12

2/212
2/2221

2/28
2/31
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است که پیش رو گرفته است .بر همین اساس ،فرد وقتی تسلیم
ارزشیابی منفی دیگران نمیشود به دنبال راه حلها و اندیشههای نو و
خالق میرود ،و به جمع و اجتماع به نحوی مینگرد که نتوانند فردیت
و خالقیت او را محدود نمایند.

مناسبی داشته باشد و از کاهش انگیزه و پشتکار فرد (در روبرو شدن با
مشکالت و موقعیتهای مختلف) که زمینه ساز خالقیت فرد محسوب
میشوند جلوگیری کند.
نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه تحقیق  Kaptanو همکارش ()15؛
رسولی و همکاران ()14؛  Baasو همکاران ()16؛ مبینی و همکاران
( )31با عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله بر ارتقاءخالقیت؛
 Slavinو همکاران ( )34با عنوان بررسی روشهای گوناگون آموزش بر
خالقیت و  Turnbullو همکاران ( )21که پژوهشی با هدف بررسی
آموزش و طراحی یادگیری مشارکتی و روشهای تدریس بر خالقیت
انجام دادند همخوان و همسو است.
با کمی دقت و آموزش صحیح ارتباطات و نحوه تصمیم گیری صحیح
در روبرو شدن با مسائل که هدف نهایی این پژوهش نیز بود در مییابیم،
در صورتی که نحوه صحیح مهارت حل مسئله و بالطبع آن روبرو شدن
با موقعیتهای گوناگون را که نیاز به تصمیم گیری آنی دارد را اگر به
درستی به نوجوانان آموزش داد ،در بیان درخواستهای خود و توانایی نه
گفتن و قدرت تصمیم گیری آنان تغییرات چشم گیری به وجود خواهد
آمد و فرد بهتر میتواند در روبرو شدن با تنشهای دنیای اطرافش که
اکثر این تنشها اجتماعی هستند با بیان درست و مناسب درخواستها،
این مشکالت وتنشها و یا موقعیتها را که سر منشأ خیلی از مشکالت و
انحرافات هستند را ،مدیریت کند.
نتیجه پژوهش حاضر در رابطه با متغیر ابراز وجود با نتیجه مطالعات
برخی از از پژوهشگران از جمله :صبحی قراملکی ( ،)26ورزنده ()35؛
مکوندی ()26؛ مبینی و همکاران ()31؛ حاجلو و همکارش ()36؛
خلعتبری ()1؛  Makhijaو همکارش ()32؛  Fornerisو همکاران
( )21و توانگر و همکارش ( )24که تحقیاتی جهت افزایش سطح ابراز
وجود داشتهاند همخوانی دارد .در واقع مهارت حل مسئله باعث میشود
که کوشش و خطای اعضا در برقراری ارتباط و انجام فعالیتهای اجتماعی
افزایش یافته و بتدریج با اصالح نقایص ارتباطی از طریق خودگویی
مثبت ،تمرینات و بازخوردها ،به تجارب موفقیت آمیز آنها در گروه و
خارج از آن افزوده شده و در نهایت این تجارب مثبت جایگزین مناسب
ذهنی تجربههای شکست و یا تصور شکست در صحنههای اجتماعی
این افراد گردد .افرادی که از ابرازوجود مناسبی برخوردارند شهامت ابراز
نظرات خود را دارند و اجازه نمیدهند که نظارت ،مخالف یا ارزشیابی
دیگران مانع بروز خالقیت و ابتکار آنان شود ویا این که باعث بی انگیزه
کردن فرد برای کنجکاوی و یا خلق آثار بدیع او شوند .از نشانههای
خالقیت تولید چیزهای تازه است ،و دراین میان هستند افرادی که به
خاطر عدم آگاهی و یا از روی حسادت باعث منصرف کردن فرد از راهی

نتیجه گیری
در پایان میتوان گفت در واقع فردی که دارای سطح مناسبی از ابراز
وجود است از اینکه دیگران او را مورد تمسخر و سرزنش قرار دهند،
هراسی ندارد و حاضر نیست از حقوق مسلم خود دست بردارد .بنابراین
توانایی ابراز وجود به عنوان مانعی در مقابل سرکوبی و سانسور افکار و
ابتکار فرد عمل میکند .در مقابل نیز خالقیت با نوآوریها و ابتکارها
باعث تقویت قدرت فرد دربیان خواستهها و امیال درونی فرد میشود.
یکی از محدودیتهای این پژوهش عدم دسترسی به کلیه مطالعات
موجود در این زمینه بود .همچنین ارزیابی خالقیت با استفاده از
پرسشنامه تا حدودی نتایج را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است به
صورت واقعی توانایی افراد را نشان ندهد .و این که این مطالعه تنها بر
روی تعداد محدودی از دانش آموزان اجرا شد که همگی ،بیانگر این
نکته هستند که در تعمیم نتایج این مطالعه ،باید احتیاط الزم به جا
آورده شود.
در پایان برای عملیتر شدن نتایج تحقیق به سه مورد از پیشنهادات
کاربردی به صورت اختصاری اشاره میشود :به رغم اهمیت مهارت حل
مساله و داشتن ذهنی خالق و توان ابراز وجود متناسب با توانایی دانش
آموزان ،متاسفانه در مراکز آموزشی و بخصوص وزارت آموزش و پرورش،
هنوز راهکارها و مدلهای آموزشی و محیطی خالقانه ،برای دستیابی به
حداکثر اثربخشی و کارایی وجود ندارد و الزم است که نظام آموزش
سنتی به کاستیهای شیوههای آموزشی موجود توجه کرده ودر صدد
به کارگیری الگوهای آموزشی و کاربردی متناسب با دانش آموزان برای
حل مسائل در جهان واقعی امروزی باشد .همچنین در نظر گرفتن نقاط
قوت و ضعف و استعداد آزمودنیها در برنامههای آموزشی ،باعث باال بردن
کیفیت کار در آموزش خالقیت خواهد شد که پژوهشگران باید به آین
امر توجه الزم را داشته باشند .همچنین به نظرپژوهش گر با توجه به
لزوم آموزش مهارت حل مسئله در تمامی حیطههای ارتباطی و
اجتماعی ،میتوان از طریق رسانههای جمعی و با استفاده از کارشناسان
متخص ،به آموزش این مهارت به عنوان یکی از برنامههای همگانی
پرداخته شود تا همه اقشار جامعه به اهمیت و تأثیر مثبت و همه جانبه
آن پی ببرند و از نتایج آن بهره مند گردند.
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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 20member 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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