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رابطه بين هوش اجتماعي و خودکارآمدی با سبک حل مسألهی خالق
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چكيده
هدف :بررسي رابطه بین هوش اجتماعي و خودکارآمدی با سبک حل مسأله خالق دانشآموزان
دختر شهر اردبیل است.
روش :روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي است .جامعهی آماری پژوهش را همهی دانش
آموزان دختر مقطع دبیرستان دوره دوم شهر اردبیل ( 6745نفر) که در سال تحصیلي  95-94مشغول
به تحصیل بودند ،تشکیل دادند ،که از بین آنها به روش نمونهگیری تصادفي خوشهای و بر اساس
جدول کرجسي -مورگان تعداد  380نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش ،پرسشنامه سبک حل مسأله ،پرسشنامه خودکارآمدی و مقیاس هوش اجتماعي ترومسو
است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  SPSS-20و آزمونهای ضریب همبستگي
پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون همبستگي نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین هوش اجتماعي و
خودکارآمدی با سبک حل مسألهی خالق وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  9درصد
از کل واریانس سبک حل مسأله خالق به وسیله متغیرهای هوش اجتماعي و خودکارآمدی پیشبیني
ميشود ،که خودکارآمدی بهطور معناداری توان پیشبیني سبک حل مسأله خالق را دارد.

 .1دانشیار ،گروه علوم تربیتي ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران alikhaleg@gmail.com
 .2دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران rezaiisharif@yahoo.com
 .3دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران a_sheikholslamy@yahoo.com
 .4کارشناسي ارشد مشاوره مدرسه ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران masoomeh.pirgholi@yahoo.com

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة نهم ،شمارة یک ،تابستان 98

186

نتیجهگیری :بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که هوش اجتماعي و خودکارآمدی از متغیرهای مؤثر
و مرتبط با سبک حل مسأله خالق هستند.
کليد واژهها :خودکارآمدی ،دانشآموزان ،سبک حل مسألهی خالق ،هوش اجتماعي.

پيشگفتار
آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعي است .در واقع ،کیفیت فعالیت سایر
نهادهای اجتماعي تا اندازه زیادی به چگونگي عملکرد آموزش و پرورش بستگي دارد.
آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقش حیاتي دارد .شناسایي
استعدادها و ایجاد شرایط الزم برای شکوفایي آنها در زمینههای مختلف و رشد موزون و
متعادل انسان در جنبههای عقالني ،عاطفي ،اجتماعي و جسماني مسئولیتهای سنگیني است
که آموزش و پرورش باید به انجام برساند (عالقهبند .)1392 ،در عصر حاضر تعلیم و تربیت

برر
سی
تأث
یر

و به طور کلي تحصیل دانشآموزان بخش مهمي از زندگي نوجوان را تشکیل ميدهد ،به
عالوه کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمي در آینده نوجوان ،ایفا ميکند .با توجه به
اینکه بخش قابل توجهي از کشور ما را دانشآموزاني که حساسترین قشرهای جامعه که در

عوام

آینده چرخ های اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي و اداری را به عهده خواهند گرفت،

ل

تشکیل ميدهد ،بنابراین ضرورت دارد به عوامل مؤثر در رابطه با تحصیل دانشآموزان توجه

فرد

شود .زیرا نه تنها دانشآموزان و خانوادههای آنها ،بلکه جامعه نیز هزینههای زیادی را جهت

یو

تحصیل دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلي صرف ميکند .بنابراین دست یافتن به نتایج

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

مثبت در زمینه تحصیل ميتواند منجر به پیشرفت همه جانبه دانشآموزان و جامعه شود.
ميتوان به عواملي از قبیل سبک حل مسأله خالق ،1هوش اجتماعي 2و خودکارآمدی 1اشاره
کرد.
1. Creative problem solving style
2. Social itlligence

یادگیرندگان از مسائل قابل تأمل نظام آموزشي هر کشور محسوب ميشود .حل مسأله،
مهارتي مقابله ای و عملي است که موجب افزایش اعتماد به نفس و کارآمدی افراد
ميشود و با سازگاری محیطي آنان ارتباط دارد و شامل پنج گام است :ادراک خویشتن،
تعریف مسأله ،تهیهی فهرستي از راهحلهای مختلف ،تصمیمگیری در مورد مناسبترین
راهحل و امتحان کردن راهحل انتخابي (کلینکه2008 ،2؛ به نقل از ایزدی فرد و سپاسي
آشتیاني .)1390،حل مسأله فرآیندی شناختي ـ رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن
راهبردهای مؤثر و سازگارانه برای مشکالت روزمره را شناسایي یا ابداع ميکند (نزو،3
1987؛ به نقل از افشار .)1394 ،کسیدی4و النگ )1996(5شش سبک حل مسأله خالقانه،
اعتماد ،گرایش ،درماندگي ،مهارگری (کنترل) و اجتناب را معرفي کرد .سبک حل مسأله
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خالقانه ،نشاندهندهی برنامه ریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع بر حسب موقعیت

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

امروزه با توجه به پیچیدگيهای ناشي از رشد سریع تکنولوژی ،عملکرد حل مسأله در

مسألهزا است .سبک اعتماد در حل مسأله ،بیانگر اعتقاد در توانایي فرد برای حل مشکالت برر
است .سبک گرایش ،نگرش مثبت نسبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آنها را سی

نشان ميدهد .سبک درماندگي ،بیانگر بيیاوری فرد در موقعیتهای مسألهزا است .سبک

تأث

یر

مهارگری ،به تأثیر کنترل کنندههای بیروني و دروني در موقعیت مسألهزا اشاره دارد و

عوام

رعایت سبک اجتناب ،گویای تمایل فرد به نادیده گرفتن مشکالت به جای مقابله با آن

ل

هاست .سه سبک نخست ،شیوههای حل مسألهی سازنده و سه سبک بعدی شیوههای حل

فرد

مسأله غیر سازنده خوانده ميشود .منظور از حل خالقانهی مسأله نوعي از تفکر است که

یو

منجر به دیدگاه های جدید ،رویکردهای نو ظهور ،دورنماهای تازه و راههایي جدید برای سازم
انی
6

فهم و درک اشیاء و موقعیتها ميشود (فاسیوني  .)2000 ،تفکر خالق از پیچیدهترین و
1. Self-effcacy
2. kilince
3. Nezu
4. Cassidy
5. Long
6. Fascioni

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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عاليترین جلوههای اندیشه انسان است (موریس2006،1؛ به نقل از سروستان و عزیزینژاد،
 .)1395مراحل تفکر خالق عبارت است از؛ آمادگي :در این مرحله شخص به نوع روابط
بین پدیدهها که ذهن او را به خود مشغول کرده اند پي برده و با طرح سؤالهای مختلف در
ذهن به نقد و بررسي آن ميپردازد .پختگي :در این مرحله شخص با گذر از مراحل قبلي به
درک و شناخت عمیقتری از روابط بین پدیدهها ميرسد و گویي پدیدهها ،جزئي از
وجودش شده است .روشنگری :در این مرحله شخص به پاسخهای ناگهاني دست پیدا مي
کند .وارسي :در این مرحله فرد به بررسي بهترین ایدهای که در مراحل قبلي به آن رسیده
است ميپردازد تا صحت و سقم و درستي آن را مشخص نماید .اجرا :در این مرحله فرد
افکار یا ایدههایي که مورد تأیید واقع شدهاند را به مرحله اجرا در ميآورد .از ویژگيهای
دانشآموزان خالق ميتوان به این موارد اشاره کرد؛ دارای فکر سیال ،انعطافپذیری،
ابتکار ،استقالل رأی ،اعتماد به نفس ،خطرپذیری و تمرکز ذهني .مارتین و کوفمن2000( 2؛
به نقل از نادری )1391 ،نشان داده اند؛ اگرچه فرآیند حل خالق مسأله یک استعداد ذاتي و
انعطاف پذیر است ،اما اگر به افراد انتخابها و راههای بیشتری نشان داده شود و قدرت
تصمیم گیری آنها افزایش پیدا کند مهارت بیشتری در حل مسأله پیدا ميکنند .این

یر

محققان براساس یک مدل گام به گام بین فرآیند حل خالق مسأله در سطوح مختلف

عوام

تحصیلي و رشدی تفاوت قائل شدهاند .فرآیند حل خالقانهی مسأله از دو دیدگاه آزبورن-

ل

پارنز 3و ایساکسن  -تریفینگر 4بیان شده است .در واقع حل خالقانه مسأله را ميتوان یک

فرد
یو
سازم
انی

فرآیند ،روش ،یا سیستم برای مواجهه با مسأله و به دست آوردن راه حلي مؤثر و خالق
دانست (آزبورن و پارنز .)2008 ،اگر افراد برکار گروهي و یا در مدرسه بر روشهای حل
خالق مسأله دید روشني داشته باشند ،قادرند فرآیند حل مسأله را بهتر و مؤثرتر به کار

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Maurice
2. Martinsen & Kaufmann
3. Asbestos & Parnassus
4. Isaksen & Treffinger

های آنان برای حل مسأله نتیجهای بهتر در برخواهد داشت (ایساکسن و تریفینگر.)2007 ،
وجود خالقیت در افراد منجر به جلوگیری از ایستا بودن قوانین و اصول علمي و پویا شدن
جریان رشد ميشود .این ویژگي مهم ،شیوههای حل مسأله را در ذهن متبلور ميسازد .حل
مسأله کلید موفقیت در ابعاد مختلف رشد و تکامل فرد و نهایتاً جامعه است (حسیني.)1390 ،
شیوههای سبک حل مسأله ميتواند با هوش افراد در ارتباط باشد ،چرا که فرد با داشتن هوش
الزم بیشتر از شیوههای سازنده استفاده ميکند تا غیر سازنده.
در نوع شناسي هوش ،به انواع متنوع و مختلفي اشاره شده است که برخي از آنها هوش
را شامل هوش طبیعي ،هوش معنوی ،هوش ذهني ،هوش هیجاني و  ...ميدانند .یکي از این
هوشها که به اشتباه معادل با هوش عاطفي و هیجاني قلمداد ميکنند و به جای هم استفاده
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ميکنند ،هوش اجتماعي است .در حالي که هوش اجتماعي علیرغم شباهت با دیگر هوشها،

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

بندند .همچنین اگر دیگر اعضاء آنان را تشویق کرده یا مورد قدرداني قرار دهند ،تالش

اخصتر از هوش عاطفي یا هیجاني بوده و دارای ویژگيها و شاخصهای منحصر به فرد برر
است .ریشهی نظریهی هوش اجتماعي به دورهی آغاز حرکتهای مربوط به بررسي و سی

مطالعه هوش انسان مرتبط است .ثرندایک استاد روان شناسي دانشگاه کلمبیا یکي از اولین

تأث

یر

کساني است که هوش هیجاني را شناخت و آن را هوش اجتماعي نامید .او هوش اجتماعي

عوام

را توانایي درک و مدیریت کردن مردان و زنان ،پسران و دختران برای تعامل و ایجاد

ل

روابط انساني برشمرد .هوش اجتماعي اصطالحي است که به توانایي درک دیگران ،عمل

فرد

و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیری آن در تعامالت اجتماعي

یو

سازگارانه اشاره ميکند (صفارینیا ،سلگي و توکلي .)1390 ،براساس یافتههای گلمن

1

افرادی که از هوش اجتماعي باال برخوردارند ميدانند که چگونه هیجانات و احساسات خود
و دیگران را کنترل و هدایت کنند (گلمن2010 ،؛ به نقل از طباطبایي  .)1394،هوش

سازم
انی
بر
خالق

اجتماعي یک توانایي ضروری برای افراد به منظور ارتباط ،درک و تعامل مؤثر با دیگران یت
1. Goleman

مدیرا
ن
….
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است (نیجهولت ،استاک و نیشیدا .)2009 ،1هوش اجتماعي مبین ویژگيهایي است که فرد
بر اساس آنها روابط بیــن خــود و دیگران را مدیریت ميکند .هوش اجتماعي شامل چهار
بعد پردازش اطالعات اجتماعي ،آگاهي اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي و مطلوبیت
اجتماعي به شرح زیر است (آریستو .)2008 ،2پردازش اطالعات اجتماعي :3یعني توانایي
درک و فهم و پیشبیني رفتار و احساسات دیگران .آگاهي اجتماعي :4درک مناسب از
نگرانيها و احساسات سایرین از ارکان موفقیت در فعالیتهای اجتماعي .مهارتهای
اجتماعي :5حساسیت به دیگران ،برای کسب عملکرد شغلي برتر ،توانایي شناخت نیازهای
دیگران و در نهایت توانایي شناسایي نگرانيهای دیگران .مطلوبیت اجتماعي :6این مؤلفه
چگونگي تعامل با افراد در موقعیتهای هیجاني را نشان ميدهد .هوش اجتماعي دارای
مؤلفههای ادراکي ،تحلیلي ـ شناختي و رفتاری (مهارتها) است .افراد با هوش اجتماعي
باال قادر به تولید رفتار کافي برای بهدستآوردن و رسیدن به اهداف اجتماعي خواستني
خود هستند .بهعنوان مثال ،درموقعیتهای متضاد ،هوش اجتماعي در دستیابي به یک
راهحل مسالمتآمیز به عنوان یک عنصر مفید و با ارزش است که آیا فرد پرخاشگری را
انتخاب ميکند یا آرام بودن را .انتخاب بین این دو نوع از رفتارهای متضاد برای افراد
7

یر

باهوش از نظر اجتماعي ،اختیاری است (بژورکوئیست و استرمن  .)2000 ،بنابراین اگر کسي

عوام

که دارای هوش اجتماعي باالیي است در یک موقعیت مشکلزا قرار بگیرد ،برای حل این

ل

مشکل و رسیدن به هدف خود از بین راهحلهای مختلف بهترین روش را برای حل مشکل

فرد
یو
سازم

انتخاب ميکند .پژوهش طباطبایي ،اوجينژاد و قلتاش ( )1393بیانگر این است که هوش
اجتماعي ،مخصوصاً بعد آگاهي اجتماعي آن قدرت پیش بیني معناداری برای خالقیت دارد.

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Nijholt , stock & nishida
2. Aristu
3. Social information processing
4. Social Awareness
5. Social skills
6. Social utility
7. Bjorkqvist & osterman

وضعیت هوش اجتماعي و رابطه ی ان با رفتار شهروندی و خالقیت کارکنان نشان دادند که
بین هوش اجتماعي و خالقیت کارکنان رابطهی معناداری وجود دارد .بارون و هارینگتون

1

( )2000نشان دادهاند که رابطهی معناداری بین خالقیت و هوش اجتماعي افراد وجود دارد.
سینگ ) 2007( 2در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین هوش اجتماعي و حل خالقانهی
مسأله دانشآموزان رابطهی معنادار و مثبتي وجود دارد.
از متغیرهای دیگر که به نظر ميرسد با سبک حل مسأله خالق رابطه داشته باشد،
خودکارآمدی است .خودکارآمدی عبارت است از «قضاوت افراد در مورد توانایيهایشان
برای سازماندهي و اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع تعیین شده عملکردها».
باورهای خودکارآمدی پایهی اصلي و محور انگیزهی انسان محسوب ميشود و به میزان
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بهرهمندی از این باورها ،احتمال موفقیت آنها را در انجام کارها باال ميبرد (خواجه و

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

نصیری ولیک بني ،احمدی و سلطانآبادی ( )1392در پژوهش خود با عنوان بررسي

حسینچاری .)1390 ،بندورا معتقد است که خودکارآمدی تأثیر نیرومندی بر رفتار دارد .برر
خودکارآمدی اعتقاد راسخ فرد است به اینکه ميتواند به طور موفقیتآمیزی رفتارهای سی

ضروری برای تولید نتایج دلخواه را اجرا کند و نیز بیان کننده اعتماد کلي فرد به توانایي خود

تأث

یر

برای کنترل و تسلط داشتن بر درخواستهای محیطي است .طبق نظر بندورا ،سطوح ادراک

عوام

خودکارآمدی افراد تعیین کنندهی احتمال شروع به انجام یک کار و میزان تالش و پافشاری

ل

در انجام آن کار است (بندورا2001 ،؛ به نقل از رجبي .)1391 ،افراد با یک احساس باالی

فرد

خودکارآمدی به فعالیتهای دشوار به عنوان چالشهایي که باید بر آن تسلط یابند نه به

یو

عنوان رفتارهایي که باید از آن اجتناب ورزند مينگرند .چنین افرادی اهداف چالش سازم
انی

برانگیزی بر مي گزینند و تعهد باالیي در قبال این اهداف دارند و در صورت شکست تالش
و پشتکار خود را فزوني بخشیده و تداوم ميدهند .سریعاً کارآمدی خود را پس از شکست

بر
خالق
یت

1. Baron & Harrigton
2. Sing

مدیرا
ن
….
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بازیابي ميکنند و شکستهای خود را به فقدان مهارت یا دانش الزم نسبت ميدهند .در
مقابل افرادی که در مورد توانایي خود تردید دارند از فعالیتهای دشوار اجتناب ميورزند،
تعهد پاییني نسبت به اهداف مدنظر خود دارند و در صورت رویارویي با فعالیتهای دشوار
تالش و پشتکار خود را کاهش ميدهند ،سریعاً در رویارویي با سختيها تسلیم ميگردند و
به کندی احساس خود کارآمدی خود را پس از شکست بازیابي ميکنند (زیمرمن.)2000 ، 1
مطابق گفته بندورا باورهای خودکارآمدی دارای سه مؤلفه است :سطح ،عمومیت،
نیرومندی .سطح :خودکارآمدی ممکن است مربوط به تکالیف دشوار ،متوسط یا ساده باشد.
عمومیت :خودکارآمدی ممکن است محدود به موقعیت یا حوزههای خاص یا گسترده و
تعمیم یافته باشد .نیرومندی :خودکارآمدی ممکن است ضعیف یا قوی باشد .باورهای
خودکارآمدی ضعیف توسط تجارب ضعیفکننده (مانند شکست) به راحتي خاموش مي-
شوند ،ولي باورهای خودکارآمدی قوی در برابر تجربه ما مقاومت خواهند کرد .به نظر
بندورا چهار عامل اصلي در شخص ایجاد خودکارآمدی ميکنند .اولین و مهمترین منبع این
باورها از تعبیر و تفسیر نتایج مستقیم افراد بهوجود ميآید که به آن تجربه ایفاء شده
مي گوید .دومین منبع باورهای خودکارآمدی تجربیات جانشیني است ،در واقع تأثیری که

یر

فرد از رفتارهای دیگران ميپذیرد .سومین منبع ترغیب کالمي است ،که با در معرض

عوام

قضاوتهای کالمي دیگران قرار گرفتن مرتبط است .اگر چه این منبع اثرات ضعیفتر از دو

ل

منبع قبلي دارد اما فرد ترغیب کننده نقش مهمي در به وجود آوردن باورهای خودکارآمدی

فرد
یو
سازم

دارد .چهارمین منبع باورهای خودکارآمدی وضعیت فیزیولوژیکي و عاطفي است.
محزونزاده ( )1396در پژوهش خود به ابن نتیجه رسید که بین سبک حل مسأله و

انی

خودکارآمدی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه تحقیق غیاثي ( )1394این است

بر

که بین خودکارآمدی و سبک حل مسأله خالق دانشجویان رابطهی مثبت و معناداری وجود

خالق

دارد .یافتهی پژوهش یوسفي و سلیماني ( )1393این است که بین خودکارآمدی و خالقیت

یت
مدیرا
ن
….

1. Zimmerman

این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارت خودکارآمدی بر افزایش خالقیت دانشآموزان
تأثیر مثبت دارد .لطیفي ،امیری ،ملکپور و مولوی ( )1388در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که آموزش حل مسأله باعث افزایش خودکارآمدی دانشآموزان ميشود.
یافتهی پژوهش ماتیسن و برونیک 1این است که بین خودکارآمدی و خالقیت رابطهی
معناداری وجود دارد.
با توجه به اهمیت مفهوم سبک حل مسألهی خالق دانشآموزان ،ميتوان به بررسي و
شناخت عوامل مرتبط و مؤثر با آن پرداخت ،به نظر ميرسد هوش اجتماعي و خودکارآمدی
از جمله متغیرهای مهم در این زمینه باشند .بنابراین هر گونه بررسي و مطالعه در زمینهی
تحصیل دانشآموزان ميتواند اهمیت و ضرورت داشته باشد .به همین دلیل ،پژوهش حاضر
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درصدد پاسخگویي به این پرسش است که آیا بین هوش اجتماعي ،خودکارآمدی با سبک

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ایرواني ،قراملکي و مهرافزون ( )1392در تحقیق خود به

برر

حل مسألهی خالق دانشآموزان رابطهای وجود دارد؟

سی
تأث
یر

روش پژوهش
این پژوهش روابط بین متغیرها را بررسي ميکند ،لذا توصیفي از نوع همبستگي 2است.
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر
اردبیل که در سالتحصیلي  94-95مشغول به تحصیل بودند و تعداد کل آنها بر اساس آمار

عوام
ل
فرد
یو

دریافت شده از ادارهی کل آموزش و پرورش استان اردبیل  6745نفر بود ،است .تعداد نمونه سازم
مورد مطالعه دراین پژوهش براساس جدول کرجسي مورگان 3در حدود  380نفر برآورد انی
شده است .روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت نمونهگیری تصادفي خوشهای است .بر
خالق
1. Mathisen & Bronnick
2. Correlation
3. Morghan

یت
مدیرا
ن
….
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به این صورت که ابتدا از نواحي دوگانهی شهر اردبیل  8مدرسه به صورت تصادفي انتخاب
شدند و سپس در مرحلهی دوم سه کالس از هر مدرسه در پایههای اول ،دوم و سوم و
همچنین از رشتههای علوم ریاضي ،علوم تجربي و علوم انساني انتخاب شدند و سپس
پرسشنامههای سبک حل مسأله ،هوش اجتماعي و خودکارآمدی توسط دانشآموزان
انتخاب شده ،پاسخ داده شدند .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از
روشهای آمار توصیفي و آمار استنباطي (ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه)
استفاده شده است.
ابزار پژوهش

پرسشنامهی حل مسأله کسیدی و النگ :مقیاس سبک های حل مسأله را کسیدی و النگ در
سال  1996طي دو مرحله ساختند و دارای  24پرسش است که شش عامل را مي سنجد و
هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون مي باشند .عامل درماندگي در حل مساله:
سواالت 1تا ،4مهارگری حل مساله 5 :تا  ،8سبک خالقیت  9 :تا  ،12اعتماد در حل مساله :
 13تا  ،16سبک اجتناب  17 :تا  20و سبک گرایش  :با سواالت  21تا  24سنجیده مي شود.
این پرسشنامه به خوبي مي تواند آسیبپذیری فرد را در برابر استرس نشان دهد و جمعیت
سالم را از جمعیت بیمار جدا کند .پرسشهای این مقیاس با گزینههای بلي ،خیر و نمي دانم

عوام

پاسخ داده مي شوند .آزمودني در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسایل و

ل

موقعیتهای خاص بیان ميکند ،موافقت یا مخالفت خود را نشان ميدهد (بخشي پور و

فرد

همکاران .)1387 ،نمرهگذاری پرسشنامه به شکل صفر و یک انجام مي شود و برای گزینه

یو
سازم
انی

نميدانم نیز نمرهی 0/5در نظر گرفته ميشود و سپس جمع این نمرات ،نشاندهنده نمره کل
هرکدام از عوامل  6گانه است .در این حالت حداکثر نمره حل مسأله  24و حداقل نمره  0و

بر

نمره متوسط  12خواهد بود .اعتبار و روایي پرسشنامه سبکهای حل مسأله توسط طراحان

خالق

آن یعني کسیدی و النگ مورد مطالعه قرار گرفته و مطلوب گزارش شده است (نقل از

یت

عدالتي شاطری و همکاران .) 1388 ،همچنین در مطالعات دیگر نیز اعتبار و روایي آن تأیید

مدیرا
ن
….

کسیدی .)2009 ،این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد داخلي نیز مورد استفاده قرار گرفته
است .ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای این ابزار بین  0/37تا  0/72و میانگین
همبستگي آنها بین 0/20تا  0/39برای نمونههای ایراني گزارش شده است (محمدی1383 ،؛
عدالتي شاطری .)1388 ،در پژوهش باباپور و همکاران (1382؛ به نقل از زارعي و
همکاران )1390،اعتبار دروني پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/77گزارش شده است.
این امر حاکي از آن است که این مقیاس یک ابزار مفید ،پایا و معتبر برای سنجش سبکهای
حل مسأله است.
پرسشنامهی خودکارآمدی شرر :3این مقیاس دارای  17سئوال است که هر سؤال بر اساس
مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم ،تنظیم ميشود .نمرهگذاری مقیاس به
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این صورت است که به هر ماده از  1تا  5امتیاز تعلق ميگیرد .سؤالهای 13 ،9 ،8 ،3 ،1و15

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

شده است (برای مثال بیکر2003 ،1؛ کسیدی ودهلیون1997 ،2؛ کسیدی ،2004 ،نقل از

از راست به چپ و بقیه سؤالها به صورت معکوس یعني از چپ به راست نمرهگذاری مي برر
شوند .بنابراین حداکثر نمرهای که فرد ميتواند از این مقیاس به دست آورد ،نمرهی  85و سی

حداقل نمره  17است .این مقیاس توسط براتي ( )1375ترجمه و اعتباریابي شده است .شرر

تأث

یر

( ،)1982آلفای کرونباخ را برای مقیاس خود  0/76گزارش کرده است .همچنین ضریب

عوام

پایایي مقیاس با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر  0/76و با استفاده از

ل

آلفای کرونباخ  0/79به دست آمده است (شعائيزاده و عابدی .)35:2005 ،در پژوهش

فرد

گنجي و فراهاني ( )1388به روش آلفای کرونباخ ضریب پایایي  0/81بدست آمد .پایایي

یو

مقیاس در پژوهش حاضر 0/80 ،است.

سازم
انی
بر
خالق

1. Baker
2. Dhillon
3. Sherer

یت
مدیرا
ن
….
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مقیاس هوش اجتماعي ترومسو :1سیلورا ،مارتین یوسن و داهل )2001( 2این پرسشنامه را
برای سنجش هوش اجتماعي تهیه کرده اند .مقیاس هوش اجتماعي ترومسو یک ابزار خود
گزارشي است که شامل  21سوال است .این مقیاس هوش اجتماعي را بر اساس سه خرده
مقیاس اندازهگیری ميکند -1 :پردازش اطالعات اجتماعي(سؤاالت 2 )8 -1ـ مهارتهای
اجتماعي(سؤاالت  -3 )15 -9آگاهي اجتماعي(سؤاالت  .)21 -16در این پرسشنامه از پاسخ
دهندگان خواسته مي شود تا عقاید خودشان درباره هر سؤال یا ماده را بر روی یک مقیاس
هفت درجهای مشخص کنند (از دامنه کامال مخالفم تا کامال موافقم) .اما این شیوهی نمره
گذاری در مورد سؤاالت  21 ،20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9،10معکوس شده و از
چپ به راست نمرهگذاری ميشوند .حداقل امتیاز ممکن  21و حداکثر  147خواهد بود.
سیلورا ،مارتین یوسن و داهل ( )2001ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای
پردازش اطالعات اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي و آگاهي اجتماعي را به ترتیب ،0/81
 0/86و 0/79گزارش کردهاند .اکبر رضایي ( )1389پایایي آزمون را روی دانشجویان
دانشگاه پیام نور تبریز بدست آورد .بر اساس نتایج حاصل ،ضریب آلفا برای کل مقیاس برابر
 0/75بود .ضریب پایایي آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعي 0/73

یر

و همچنین برای مقیاس مهارت اجتماعي  0/66و برای آگاهي اجتماعي  0/56گزارش شده

عوام

است .همچنین ضریب پایایي باز آزمایي برای کل مقیاس  0/81و برای خرده مقیاسهای

ل

پردازش اطالعات اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي و آگاهي اجتماعي به ترتیب 0/86، 0/81

فرد
یو

و  0/79گزارش شده است .پایایي مقیاس در این آزمون  0/72است.

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Tromso social intelligence scale
2. Silvera, martinussen & dahl

ویژگيهای نمونه چون پایه و رشته تحصیلي دانشآموزان به این صورت است که در
پایهی تحصیلي از بین  380نفر نمونه 125 ،نفر ( 32/9درصد) در پایهی اول 125 ،نفر (32/9
درصد) در پایهی دوم و  130نفر (34/2درصد) در پایهی سوم بودهاند و در رشتهی تحصیلي،
 150نفر (34/2درصد) علومتجربي 130،نفر (39/5درصد) علوم ریاضي و  100نفر
(26/3درصد) در علوم انساني مشغول به تحصیل بودهاند.
جدول .1آمارههای توصیفي متغیرهای پژوهش
پردازش اطالعات اجتماعي

8/83

40/74

آگاهي اجتماعي

6/55

26/64

مهارت اجتماعي

6/58

24/30

هوش اجتماعي

14/22

91/72

خودکارآمدی

10/03

60/27

سبک حل مسأله خالق

2/64

13/75
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متغیرها

انحراف معیار

میانگین

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

یافتههای پژوهش

برر

سی
تأث

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود ،میانگین و انحراف معیار پردازش اطالعات یر
اجتماعي به ترتیب برابر با  40/74و  ،8/83میانگین و انحراف معیار آگاهي اجتماعي به عوام

ترتیب برابر با  26/64و  ،6/55میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعي  24/30و ،6/58
میانگین و انحراف معیار هوشاجتماعي  91/72و  ،14/22میانگین و انحراف استاندارد

ل

فرد
یو

خودکارآمدی به ترتیب برابر با  60/27و  ،10/03میانگین و انحراف استاندارد سبک حل سازم
مسأله خالق به ترتیب برابر با  13/75و  ،2/64است .نتایج آزمون همبستگي پیرسون در انی

جدول  2ارائه شده است.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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جدول  .2ضرایب همبستگي خودکارآمدی ،هوشاجتماعي و ابعاد آن با سبک حل مسأله خالق
متغیرها

آگاهي

مهارت

پردازش اطالعات

هوش

اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي

خودکارآمدی

آگاهي اجتماعي

1

مهارت اجتماعي

**0/21

1

**0/29

*-0/12

1

هوش اجتماعي

**0/74

**0/48

**0/70

1

خودکارآمدی

**0/34

0/08

**0/31

**0/39

1

سبک حل مسأله خالق

*0/11

**-0/14

**0/30

**0/17

**0/29

پردازش اطالعات
اجتماعي

*P>0/05

سبک حل
مسأله خالق

1
**P>0/01

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،بین خودکارآمدیي با سبک حل مسألهی خالق
( ،)r=0/29 ،p>0/01بین هوش اجتماعي با سبک حل مسألهی خالق (،)r=0/17 ،p>0/01
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بین پردازش اطالعات با سبک حل مسألهی خالق ( ،)r=0/30 ،p>0/01بین آگاهي اجتماعي

برر

با سبک حل مسألهی خالق ( )r=0/11 ،p>0/05رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.

سی

همچنین ،بین مهارت اجتماعي با سبک حل مسألهی خالق ( )r=0/14 ،p>0/01رابطهی منفي

تأث

معناداری وجود دارد .برای تعیین سهم هوش اجتماعي و خودکارآمدی در پیشبیني سبک

یر

حل مسألهی خالق از رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده

عوام
ل

است.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبیني سبک حل مسألهی خالق بر اساس هوش اجتماعي و خودکارآمدی

فرد

مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

F

یو

1

0/299

0/090

0/085

18/564

متغیر مالک

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

ضرایب بتا برای متغیرهای پیشبین
متغیرهای پیش بین

B
8/350

STE
0/979

-

هوش اجتماعي

0/013

0/010

0/070

خودکارآمدی

0/070

0/014

0/265

مقدار ثابت
سبک حل مسأله خالق

خالق بر اساس متغیرهای هوش اجتماعي و خودکارآمدی قابل پیشبیني است .نسبت  Fنیز
بیانگر این است که رگرسیون متغیر سبک حل مسألهی خالق بر اساس متغیرهای هوش
اجتماعي و خودکارآمدی معنادار است .متغیر خودکارآمدی با بتای  0/265بهطور مثبت و
معناداری قدرت پیشبیني سبک حل مسألهی خالق را دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبیني سبک حل مسألهی خالق بر اساس مؤلفههای هوش اجتماعي

مدل

R

R2

Rتعدیل شده

F

1

0/324

0/105

0/98

14/739

متغیر مالک

ضرایب بتا برای متغيرهای پيشبين

خالق

مقدار ثابت

11/004

0/852

-

مهارت اجتماعي

-0/048

0/020

-0/121

آگاهي اجتماعي

0/024

0/021

0/59

پردازش اطالعات
اجتماعي

0/081

0/016

0/27
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سبک حل مسأله

متغیرهای پیش بین

B

STE

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود 9 ،درصد از واریانس متغیر سبک حل مسألهی

برر

سی
تأث
یر

همانطور در جدول  4مشاهده ميشود ،تقریباً  10درصد از واریانس متغیر سبک حل
مسأله ی خالق بر اساس مهارت اجتماعي ،آگاهي اجتماعي و پردازش اطالعات اجتماعي
قابل پیشیني است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر سبک حل مسألهی

عوام
ل
فرد
یو

خالق بر اساس مهارت اجتماعي ،آگاهي اجتماعي و پردازش اطالعات اجتماعي معنادار سازم
است .متغیر مهارت اجتماعي با بتای  -0/121بهطور منفي و معناداری و متغیر پردازش انی
اطالعات اجتماعي بهطور مثبت و معناداری قدرت پیشبیني سبک حل مسألهی خالق را بر

دارند .با توجه به بتاهای بهدست آمده ،ميتوان گفت که از لحاظ قدرت پیشبیني کنندگي
ابتدا متغیر پردارش اطالعات اجتماعي ،سپس مهارت اجتماعي قرار دارد.

خالق

یت
مدیرا
ن
….
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200
برر
سی
تأث

بحث و نتيجهگيری
هدف از این پژوهش بررسي رابطه ی بین هوش اجتماعي و خودکارآمدی با سبک حل
مسأله خالق دانشآموزان بود .بسیاری ار متخصصان معتقدند که خالقیت از عوامل اجتماعي
تأثیرگذار ،از جمله شرایط محیط آمورشي و مدرس متأثر است .از جمله مهمترین غواملي
که مدرسان ميتوانند با کمک آنها به پرورش افکار خالقانهی فراگیران تأثیر گذارند،
مهارت آنها در استفاده از روشها و تکنیکهای مناسب جهت پرورش و تقویت حل مسآله
خالق است (ون پلت و هي2011،1؛ پروگلر2010،؛ جهانیان1395 ،؛کاظمپور .)1395 ،نتایج
تحلیل همبستگي نشان داد که بین هوش اجتماعي و ابعاد آن با سبک حل مسأله خالق ارتباط
معنادار وجود دارد .سینگ ( ) 2007در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین هوش اجتماعي
و حل خالقانهی مسأله دانشآموزان رابطهی معنادار و مثبتي وجود دارد .نصیری ،احمدی و
سلطانآبادی ( ) 1392در پژوهش به خود به این نتیجه رسیدند که بین هوش اجتماعي و
خالقیت رابطهی معنادار وجود دارد .سروستان و عزیزینژاد ( )1395در تحقیق خود به این
نتیجه رسیدند که بین خالقیت و هوش اجتماعي رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .در
تبیین نتیجه پژوهش حاضر با توجه به اینکه هوش اجتماعي به توانایي درک دیگران ،عمل

یر

و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیری آن در تعامالت اجتماعي

عوام

سازگارانه اشاره ميکند (صفاری نیا ،سلگي و توکلي .)1390 ،در نتیجه افرادی که دارای

ل

هوش اجتماعي باالیي هستند توانایي برقراری روابط بین فردی را دارند و همچنین در شرایط

فرد
یو
سازم

مختلف قادر به درک دیگران هستند .درموقعیتهای متضاد ،هوش اجتماعي در دستیابي به
یک راهحل مسالمت آمیز به عنوان یک عنصر مفید و با ارزش است .کسي که دارای هوش

انی

اجتماعي باالیي باشد ميتواند در مواجه با یک مسأله راههای مختلف را در نظر بکیرد ،آنها

بر

را امتحان کند و بهترین روش برای حل مسأله را برگزیند ،پس بنابراین ميتوان گفت که بین

خالق

هوشاجتماعي و سبک حل مسأله خالق رابطهی معنادار وجود دارد و در نتیجه هرچقدر

یت
مدیرا
ن
….

1. Van Pelt & Hey

خواهند داشت و همچنین ميتوانند در ابعاد دیگر زندگي خود موفق باشند .نتایج تحلیل
همبستگي نشان داد که بین خودکارآمدی و سبک حل مسأله خالق ارتباط معنادار و مثبت
وجود دارد .این بدان معني است که افزایش خودکارآمدی در دانشآموزان موجب باال رفتن
قدرت حل مسأله آنها ميشود ،یعني دانشآموزان با خودکارآمدی باال نسبت به
دانشآموزان با خودکارآمدی پایین ،پافشاری بیشتری در حل مسأله دارند .این نتیجه با نتیجه
پژوهش محمدرضایي ،حسیني منش ،مکوند حسیني و اکبری ( )1393همسو است .آنها در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین خالقیت با خودکارآمدی رابطهی مثبت و معناداری
وجود دارد .عبدی و بابایي ( )1394در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین خالقیت و
خودکارآمدی دانشجویان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .سعید و حاجيزاده ()1394
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در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین احساس خودکارآمدی و خالقیت همبستگي

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

میزان هوش اجتماعي و سبک حل مسأله دانشآموزان باال باشد پیشرفت تحصیلي باالیي

معناداری وجود دارد .نتیجه ی پژوهش حدادنیا ،جوکار ،رحیم دشتي و شیخاالسالمي برر
( ) 1395بیانگر این است که بین خودکارآمدی و سبک حل مسأله رابطهی مثبت و معناداری سی

وجود دارد .اعتمادی و کریمي ( )1396به این نتیجه دست یافتند که بین سبک حل مسألهی
خالق با خودکارآمدی رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد.اندروز ،آینلي و فریدنبرگ

1

تأث

یر

عوام

( ) 2004در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین خودکارآمدی و سبک حل مسأله

ل

رابطهی اثر بخش وجود دارد .در تبیین نتیجه این پژوهش با توجه به اینکه خودکارآمدی در

فرد

تعریف روانشناختي عبارت است از انتظارات متصور یک فرد در موقعیت یک کار ،یا

یو

رسیدن به یک نتیجه ارزشمند از طریق فعالیتهای فردی است .این فرایند ذهني ،شناسایي سازم
انی

هدف ،برآوردن تالش و توانایيهای الزم برای رسیدن به آن هدف و پیش بیني نتیجه را
شامل ميشود (استیپک و ایرز2000 ،2؛ به نقل از عبادی .)1392 ،بنابراین ميتوان گفت

بر
خالق
یت

1. Andrews , Ainley & Frydenberg
2. Stypk and Ayers

مدیرا
ن
….
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202
برر
سی
تأث

افرادی که دارای خودکارآمدی باالیي هستند دارای توانایي سازماندهي و مدیریت شرایط
و وضعیتهای مختلف هستند ،این افراد ميتوانند در شرایط گوناگون و در صورت مواجه
با مسائل و مشکالت از قاعده کلي که برای حل مسأله وجود دارد فراتر روند و دست به حل
مسألهی خالق بزنند و بهترین راه حل را برای حل مشکالت خود انتخاب کنند ،در نتیجه
هرچقدر میزان خودکارآمدی دانشآموزان بیشتر باشد خالقیت آنها در حل مسأله بیشتر
ميشود و این باعث ميشود دانشآموزان در انجام تکالیف خود با مشکلي مواجه نشوند و
ميتوانند به پیشرفت الزم در زمینهی تحصیل خود دست پیدا کنند.
بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،خودکارآمدی بهطور معناداری توان پیشبیني سبک
حل مسأله خالق را دارد .نتیجهی پژوهش حاضر با پژوهش محزونزاده ( )1396که بیانگر
این است که خودکارآمدی به طور معناداری توان تبیین خالقیت را دارد ،همسو است.
همچنین با نتیجهی تحقیق غیاثي ( )1394که نشان دادند سبک حل مسأله خالق به طور
معناداری توان پیشبیني خودکارآمدی را دارد .با پژوهش حمیدی و پاشنا ( )1394که به این
نتیجه رسیدند خودکارآمدی به گونهای معنادار توان پیشبیني خالقیت را دارد .با پژوهش
زابلي ( )1397که بیانگر این است که از طریق شناسایي سبک حل مسأله خالق دانشآموزان

یر

ميتوان در راستای بهبود و افزایش خودکارآمدی آنها اقدام کرد که نتیجه آن کاهش

عوام

اهمال کاری دانشآموزان خواهد بود ،همسو است .در تبیین این نتیجه ميتوان گفت با توجه

ل

به اینکه ،خودکارآمدی یعني فرد ميتواند بر موقعیتي تسلط یابد و پیامدهای مثبتي تولید

فرد
یو
سازم

کند و اعتقاد راسخ فرد است به اینکه ميتواند به طور موفقیتآمیزی رفتارهای ضروری برای
تولید نتایج دلخواه را اجرا کند و بیان کنندهی اعتماد کلي فرد به توانایي خود برای کنترل و

انی

تسلط داشتن بر درخواستهای محیطي است و یکي از ابعاد خویشتن است که توانایي

بر

ادراک شده افراد یا قضاوت افراد درباره توانایيهایشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک

خالق

موقعیت خاص است ،فردی که دارای خودکارآمدی باالیي هست ميتواند دست به فعالیتي

یت
مدیرا
ن
….

مناسب با موقعیتش بزند و باعث نوآوری و خالقیت شود .همچنین از میان ابعاد هوش

دارد .این نتیجه با نتیجهی پژوهش طباطبایي ،اوجينژاد و قلتاش ( )1393غیر همسو است ،این
پژوهشگران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که از میان ابعاد هوش اجتماعي ،بعد آگاهي
اجتماعي قدرت پیش بیني معناداری برای خالقیت دارد .در تبیین این نتیجه ميتوان به
تعریف و معاني مؤلفهی پردازش اطالعات اجتماعي اشاره کرد که آن را توانایي درک و
فهم و پیشبیني رفتار و احساسات دیگران ميدانند ،به نوعي ميتوان گفت مصداق همدلي
است .همدلي به درک کردن و حساس بودن نسبت به احساسات ،افکار و وضعیت دیگران
داللت دارد .با در نظر گرفتن این تعاریف و مفاهیم ،شرایطي در نظر بگیرید که یک فرد با
چالشي روبهرو ميشود و برطرف کردن این چالشها جنبهها و مزیتهای شخصي و عمومي
دارد ،فردی با پردازش اطالعات اجتماعي باال این توانایي بالقوه را دارد که در هر مکان و هر
زند که آثار آن اجتماعي و مورد توجه خاص و عام باشد.
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زمان بر اساس موقعیت کار مناسبي را انجام دهد و به بیاني بهتر نوآوری و خالقیتي را رقم

رابطه بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله ...

اجتماعي ،بعد پردازش اطالعات اجتماعي ،سهم بیشتری در پیشبیني سبک حل مسأله خالق

برر

در مجموع با توجه به نتایج پژوهش حاضر و همچنین اهمیت آموزش و پرورش که یکي سی
تأث

از سازمانهای مهم جامعه محسوب ميشود ،بدیهي است که پرورش روح خالق در

یر

دانشآموزان به عنوان منابع انساني یک کشور ميتواند به عنوان عامل مهمي در توسعهی

عوام

پایدار ایفای نقش کند .در این میان توانمندی در حل مسأله ،به عنوان گامي در جهت

ل

برداشتن موانع پیش روی بشر از عوامل مهم توسعه به شمار ميرود ،چرا که توانمندی در

فرد

حل مسأله مهارتي است که به کمک شناسایي مشکل و طي کردن مراحل حل آن ،موقعیت

یو

موجود را به موقعیت مطلوب تبدیل ميسازد .به طوریکه تحقیق شعباني ،ملکي ،عباسپور و سازم
انی

محمدیپور ( )1396بیانگر این است که آموزش با روش حل مسأله خالق در حوزهی

آموزش بزرگساالن نیز کارآیي مناسبي دارد .نکتهی دیگر در حل مسأله خالق ،فراهم

بر
خالق

ساختن امکانات و منابع غني و متناسب با تفاوت های فردی فراگیران و مسائل متنوع و متعدد یت

است .چنین فضایي بستر الزم برای پرورش و آموختن مهارتهای اصیل را شکل ميدهد.

مدیرا
ن
….
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حل مسأله نیاز به افرادی خودکارآمد با ذهني پویا و خالق دارد که به وسیلهی باور و اطمینان
از توانایيهای خود ،عملکردهایشان را کنترل و مدیریت کنند تا بتوانند این مسیر پر چالش را
به سرانجام برسانند .الزم است متولیان نظام تعلیم و تربیت در محیطهای آموزشي اعم از
مقاطع چندگانهی تحصیلي ،برای پرورش و تقویت استعدادهای ذاتي دانشآموزان
برنامهریزی مناسب و منطقي داشته و فضایي بدون فشار و استرس برای ثبت ایدهها و نظرات
فراگیران فراهم آورند تا آنها بتوانند تفکرات و ایدههای گذشته را به چالش بکشند و
ایدهای تازه ارائه کنند .لذا پیشنهاد ميشود با توجه به نتایج پژوهش حاضر و ارتباط بین
متغیرها ،مؤسسات آموزشي این مهم را مدنظر قرار دهند تا عواملي را که باعث تقویت این
ارتباط ميشود شناسایي و در برنامهریزی درسي قرار دهند .همچنین دانشآموزان خالق را،
به منظور افزایش این مهارت و الگوپذیری سایر دانشآموزان از آنها به منظور باال بردن
کیفیت تحصیلي آنان ،تشویق کنند .برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای سبک حل
مسأله خالق ،هوش اجتماعي و خودکارآمدی به منظور آشنایي دانشآموزان با این مهارتها
ميتواند در این زمینه مؤثر باشد .در پژوهش حاضر محدودیتهایي در زمینهی نمونهگیری
وجود داشت که ممکن است در نتایج تأثیر گذاشته باشد از جمله این محدودیتها ميتوان

یر

به محدود بودن جامعهی آماری پژوهش به دانشآموزان دبیرستانهای دورهی دوم شهر

عوام

اردبیل و عدم توانایي تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلي و سایر شهرها ،محدود بودن

ل

نمونهی آماری به دختران ،بنابراین تفاوتهای جنسیتي در نظر گرفته نشده است و در تعمیم

فرد
یو
سازم

نتایج باید دقت و احتیاط الزم را رعایت کرد ،اشاره کرد .بنابراین پیشنهاد ميشود
پژوهشهای آتي روی دانشآموزان سایر مقاطع تحصیلي و سایر شهرستانها با حجم نمونهی

انی

باالتری و در سطح وسیع تری انجام گیرد و همچنین پژوهش در دو جنس صورت گیرد تا

بر

بتوان نتایج را مقایسه کرد و به دو جنس تعمیم داد.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از همکاری و مساعدت کارکنان آموزش و پرورش و همهی
عزیزاني که در این پژوهش ما را یاری نمودهاند ،سپاسگزاری نمایند.
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