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چکیده

هاي جهان چه نیرویی  خواهد بداند در پی حوادث و پدیدههاست، می مند به کشف ناشناخته انسان عالقه

چیسـت و روابـط    ها آنهاي ها و ویژگی خواهد بداند ماهیت اشیاء و پدیده و چه عواملی قرار دارد، می

همچنین تفکر خالق به طور بالقوه و به نحو فطري در انسـان بـه ودیعـه     با یکدیگر چگونه است؛ ها آن

آمـوزي تقویـت حـلّ خـالق مسـئله در       از اهـداف پژوهشسـراهاي دانـش    نهاده شده و از طرفی یکـی 

 آموزان دورة متوسـطۀ  مسئله را در بین دانشفرایند حل خالق  است و مقالۀ حاضر مقایسۀآموزان  دانش

این پژوهش از نوع تحقیقات نیمـه تجربـی   . عضو و غیرعضو پژوهشسراها مورد بررسی قرار داده است

طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد و بدون اسـتفاده  . (زمایشی استو روش آن آ) شبه تجربی(

و سـرانجام   اسـت ها پرسشنامه فراینـد حـل خـالق مسـئله      آوري داده و ابزار جمع) از گزینش تصادفی

آمـوزان   براساس محاسبات از طریق تحلیل کواریانس میانگین نمرات حل خالق مسـئله در بـین دانـش   

هـاي پژوهشـی   هـا و فعالیـت   برنامـه  تـأثیر دار است که حکایـت از   تفاوت معنی گروه آزمایش و شاهد

 عضـو پژوهشسـراها دارد؛ زیـرا مقایسـۀ    آمـوزان   پژوهشسراها بر فرایند حل خالق مسئله در بین دانش

الزم است نسبت  ،در نتیجه ؛دهد که نمرات گروه آزمایش باالتر از گروه شاهد است ها نشان می میانگین

  .آموزي براي نیل به اهداف خود تالش بیشتري صورت گیرد پژوهشسراهاي دانش به تقویت

  پذیري، استقالل گیري آسان، ابتکار، انعطاف فرایند حل خالق مسئله، تصمیم :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ـ ايارضـا به شـناخت و   لیمانسان است و  یعیطبالتیتمااز  يکنجکاوپژوهش و   نی

يبـرا منشأ تالش کاوشـگرانه  . شده است يادیزت به مجهوال افتنیحس موجب دست 

ـ نانسان به دانسـتن و   يفطرازینرینظیعواملرا  شتریببه معلومات  یابیدست نیتـأم زی

کسـب   وامـل همـواره بـه عنـوان موتـور محرکـۀ      ع نیادهدیملیتشکیزندگيازهاین

از  یآگـاه و  يکنجکـاو يارضـا بـه   ازینلیدلانسان به  ،نیبنابرا. اند معلومات عمل کرده

از جهان خلقت و  ستیبایمکه  یزندگاجاتیاحتبه رفع  ازینلیدلبه  زینرموز جهان و 

ـ زبدانـد و هرچـه    شـتر یب، ناچـار بـوده هـر چـه     شـود نیتأمآن  يخدادادمواهب   ادتری

  . اطالعات خود را گسترش دهد

ت و حل مشکالت و معضـال  يریگمیتصمو اساس به  هیپابر دو  يعادمعموالً بشر 

که بر اسـاس وهـم و پنـدار     ییهايریگمیتصم.عقل يگریدوهم و  یکی:خود پرداخت

مطلـوب  اي جهینتتیدراعقل و  هیپابر  يریگمیتصمیولناموفق داشته  یسرانجامبوده 

ـ ی؛رقم زده اسـت  شیبرازیآمتیموفقیانیپاو  ـ فعالیعن هـا  آنکـه در انجـام    ییهـا  تی

، يزیـ راختصـار، نظـم و برنامـه    تیـ رعا، ییبایشـک دقـت، صـبر و   : چـون  ییهایژگیو

مـؤثر و موفـق    یانیپاکرده است  تیرعارا  لیقبنیااز  يموارداطالعات و  يساز شبکه

  . داشته است

 ۀاشاعحل خالق مسئله و  يها مهارتبا هدف آموزش  يآموزدانش  يپژوهشسراها

خـود را   يهـا  تیفعالشده است که  جادیاآموزان دانش نیبدر  قیتحقفرهنگ پژوهش و 

يهـا  طرحو با انجام  ندینمايزیر برنامهو  یسازماندهمل و تفکر بر نظم، دقت، تأ یمبتن

ـ فعالراهنمـا و اسـتفاده از    نامعلمتحت نظر  يابتکارو  يا توسعه يهـا  برنامـه و  هـا تی

  .رندیفراگرا  یعلمقیتحقشده، روش انجام  يزیر طرح

بتوانـد راه و   ریفراگتا  شودیمباعث  قیتحقو روش  هایژگیوآموزش حل مسئله و 

پاسـخ   یعلمـ نیمـواز تیـ رعاگرفته و بـا   ادیرا  قیحقاو  هاتیواقعبه  یابیدستروش 

انیـ جرولو اندك در  یسهمکند و  ییشناسارا  ها ناشناختهو  ابدیبمسائل و مجهوالت را 

  .انسان داشته باشد یمعرفتو گسترش دامنه معلومات و قلمرو  ينوآور

 نیبـ حل خالق مسـئله را در   ندیفرایعنییپژوهشيامدهایپاز  یکیش حاضر پژوه
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ریناپـذ ییجـدا حل مسئله بخـش  زیرا ؛دهدیمدانش آموزان متوسطه مورد مطالعه قرار 

و  یاستداللامر  کیبه عنوانشتریباست، در گذشته، حل مسئله را  یپژوهشيهاتیفعال

روش کـامالً   کیـ کـه   انـد  دهیرسجهینتنیابه  ریاخيهاسال، اما در دانستندیمییعقال

 زیآمتیموفقيبراتیخالقو  ردیگیبرنمتمام ابعاد حل مسئله را در  یاستداللو  ییعقال

١(CPS(ه حل خالق مسـئل  ندیفرا،نیبنابرا. است یاتیحيامربودن حل مسئله 
جهـت   

  .مورد استقبال قرار گرفته است هاتیموقعو  هافرصتاز  يریگبهره

ثر بر تقویـت مهـارت حـل خـالق     هاي پژوهشی یکی از عوامل مؤ عالیتهمچنین ف

هاي منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یـا  تحقیق مجموعه فعالیتمسئله است و 

جـان دیـویی تحقیـق را چنـین تعریـف کـرده        .دن از علم اندك به علم بیشتر استرسی

یـک موقعیـت غیرثابـت یـا      تحقیق عبارت است از تغییر کنترل و هـدایت شـده  «:است

ن و ثابـت اسـت و در   ز لحاظ مشخصـات و روابـط کـامالً معـی    نامعین به موقعیتی که ا

وضعیتی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صـورت یـک کـل متحـد تغییـر      

پژوهش علمی با ظهور مسئله یـا مجهـول در ذهـن    ) 18:1385شریعتمداري، (.»اند هیافت

هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و بـه  «ود و ش محقق شروع می

  .)16:1383نیا،  حافظ(» سئله و پاسخ یافتن براي آن دانستحل م ،عبارتی

تحقیـق عبـارت اسـت از     هاي علمی در حلّ یک مسئله اسـت، روشتحقیق کاربرد 

ر رح شـده د هاي مورد نظر و مطهایی براي سؤالیک عمل منظم که در نتیجۀ آن پاسخ«

  .)11:1389نادري و سیف نراقی، (» آید موضوع تحقیق به دست می

بورگ و گال«
٢

هشی را ذکر در بررسی نقش پژوهش جهاد نوع دانش پژو) 1989(

: 1385نژاد،  به نقل از خوي(» بینی، بهبود و تبیین توصیف، پیش: اند ازاند که عبارت کرده

5(.  

گیلفورد
٣

و دبونو) 1968(
٤

ز جمله پیشقدمانی هستند که به بحـث دربـارة   ا) 1986(

گیلفورد تحت عنوان تفکر واگرا و همگرا به تفکر منطقی . پردازند تفاوت انواع تفکر می

                                                                                                                

1. Creative problem solving 
2. Borg and Gall
3. Guilford
4. Debono
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ه بـه  از نظر وي تفکر همگرا همان استدالل یا تفکر منطقی اسـت کـ  . پردازد و خالق می

هاي حل الّق به راهکه تفکر واگرا یا تفکر خدر حالی گردد، دنبال یک جواب صحیح می

در . تفکر واگرا ویژگـی مهـم آفریننـدگی اسـت    . دکن ختلفی براي یک مسئله توجه میم

تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعـداد زیـادي جـواب احتمـالی ممکـن اسـت       

در نظریۀ گیلفورد  ،بنابراین. درست است ها آنموجود باشد که از نظر منطقی هر یک از 

  . ق مسئله برحسب تفکر واگرا تعریف شده استآفرینندگی و حل خال

تحت عنوان تفکر جانبی) 1986(دبونو 
١

و تفکر عمودي 
٢

بـه ایـن مقولـه پرداختـه      

هـاي ذهنـی و توسـعه آن    است او معتقد است که تفکر عمـودي موجـب ایجـاد قالـب    

بهـاي  را تغییـر داده و قال  ها قالبکه تفکر جانبی یا خالق ساختار این در حالی ،شود می

  . کند جدیدي ایجاد می

پـردازي   حل خالّق مسئله و آفرینندگی نظریـه  ی دیگر از دانشمندانی که در زمینۀیک

هاي زیادي انجام داده پاول تورنسکرده و پژوهش
٣

او در . است) 1998، 1966، 1962(

شناسی پرورشی بازنگري روان«مجلۀ
٤

سه تعریف براي آفرینندگی بـه  ) 1998تورنس (» 

  .اده است یک تعریف پژوهشی، یک تعریف هنري و یک تعریف وابسته به بقادست د

فرایند حس کردن مشکالت، «در تعریف پژوهشی او، تفکر آفریننده عبارت است از 

ــاجور، حــدس زدن و    مســائل، شــکاف در اطالعــات، عناصــر گــم شــده، چیزهــاي ن

هـا،   و فرضـیه هـا حـدس سازي دربارة ایـن نـواقص و ارزیـابی و آزمـودن ایـن       فرضیه

، بـه  442:1998تورنس، . (و باالخره انتقال نتایج ها آنتجدیدنظر کردن و دوباره آزمودن 

  )401:1387نقل از سیف، 

بررسی جایگاه تفکر خالق «در پژوهشی تحت عنوان ) 1389(جمشیدي و همکاران 

فکـر  میـزان توجـه بـه ت   » ابتدایی در برنامۀ درسی علوم تجربی پایۀ چهارم و پنجم دورة

هـاي   یافته نیترمهماز . اند خالق را در برنامه درسی علوم تجربی مورد بررسی قرار داده

درسـی بـوده    هاي تفکر خـالق بـراي عناصـر برنامـۀ     این پژوهش، مشخص شدن مؤلفه

                                                                                                                

1. Lateral thinking 
2. Vertical thinking 
3. Paul Torrace
4. Educational psychology review 
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آن بود که در مجمـوع در   دهندةها نشان یافته نیترمهمدر بخش تحلیل محتوا نیز . است

هاي تفکر خالق در  ن همخوانی اهداف مورد بررسی با مؤلفهبخش اهداف، میانگین میزا

  . درصد که نشان از توجه ناچیز بوده است 24/20حد 

مـروري بـر مفـاهیم خالقیـت و عوامـل      «اي تحت عنوان  در مقاله) 1389(خروشی 

ـ  : گیري کـرده اسـت   چنین نتیجه» آموزان تقویت و تضعیف آن در دانش وجـود  هبـراي ب

هـا و   آموزان تفکر واگرا و خالق ایجاد کرد برنامه خالّق باید در دانش هايآوردن انسان

هاي آموزش و پرورش باید در بستري هدایت شـوند تـا فراگیـران را بـه تفکـر      فعالیت

همچنین در این مقالـه نقـش خالقیـت و    . واگرا که همان تفکر خالقانه است سوق دهد

رار گرفته است و اظهار داشته که در آموزان مورد بررسی ق چگونگی تقویت آن در دانش

گیري خالقیت، جنس و سن و نژاد نقشی ندارد بلکه روش، نگرش و تـالش فـرد    شکل

  . در ایجاد آن مؤثر است

آمـوزش حـل خـالق     تـأثیر بررسی «در پژوهشی تحت عنوان ) 88-89(نژادحسینی 

» م تجربـی آموزان در درس علـو  هاي علمی دانشمسئله بر میزان مسئله محوري پژوهش

آموزش تفکّر خـالّق و حـل خالقانـه مسـئله بـر میـزان مسـئله محـوري          تأثیرنقش و 

آموزان را مورد بررسی قرار داده است که پس از اجراي طـرح   هاي عملی دانش پژوهش

هاي عملـی خـود را بـا نگـرش     پژوهش) آماري نمونۀ(آموزان  ود هفتاد درصد دانشحد

  .اند مسئله محور به پایان رسانده

یـادگیري خـالّق از طریـق    «در پژوهشـی تحـت عنـوان    ) 1389(پاینده و همکاران 

و فنـون   هـا روشبـه  » هاي مختلف حـل مسـئله در کودکـان و نوجوانـان     آموزش شیوه

هـاي مختلـف حـل مسـئله و      پرورش خالقیت و یادگیري خالق از طرق آموزش شیوه

  . رداخته استآموزان پ آموزش استراتژي در فرایند حل مسئله در دانش

ترفینگر
١

ایساکسنو  
٢

اند که اگر افـراد بـر    اي به این نتیجه رسیده در مطالعه) 2007(

هاي حل خالق مسئله دیـد روشـنی داشـته باشـند،     کار گروهی و یا در مدرسه از روش

را  ناآنهمچنین اگر دیگر اعضاء . قادرند فرایند حل مسئله را بهتر و مؤثرتر به کار بندند

اي بهتـر   براي حل مسئله نتیجـه  نانآهاي ده یا مورد قدردانی قرار دهند تالشتشویق کر

                                                                                                                

1. Donaldy J. Treffinger 
2. Scott. Gisaksen 



آموزشی يها نظامپژوهش در   22

  . دربر خواهد داشت

مارتین
١

و کوفمن 
٢

 (CPS)اند اگرچه فرایند حـل خـالق مسـئله     نشان داده) 1999(

هـاي بیشـتري   و راه هـا انتخـاب پذیر است، اما اگر به افـراد   یک استعداد ذاتی و انعطاف

حـل  افزایش پیدا کنـد مهـارت بیشـتري در     ها آنگیري  قدرت تصمیمنشان داده شود و 

ن براساس یک مدل گام به گام بـین فراینـد حـل خـالق     این محققا. کنند مسئله پیدا می

  . اند مسئله در سطوح مختلف تحصیلی و رشدي تفاوت قائل شده

توروناکاگاوا
٣

قانـه  آموزش و تربیت تفکر حل خالّ«اي تحت عنوان  در مقاله) 2006(

مسئله با تریز
٤

انـد و   تریز یکپارچه شـده  محتوایی که براساس روش: گیرد که نتیجه می» 

منتشر شده و براي حل مشکالت روزانـه زنـدگی در    هايفناورمتخصصان در  به وسیلۀ

اند، نتـایج مفیـدي هـم در آمـوزش و هـم در تـدریس        آموزان قرار گرفته دسترس دانش

  . اند داشته

ردونالدتري فینگ
٥
شناخت شـیوة حـل   «قی تحت عنوان در تحقی) 2006(و همکاران  

گیرنـد کـه    نتیجه مـی » فردي، راهنمایی براي یادگیري و کاربرد حل مسئله خالق مسئلۀ

اعی وقتـی  هاي اجتمدهد که افراد چه در مدرسه و چه در محیط مطالعات اخیر نشان می

قـادر   هـا  آنیص بدهنـد،  خـود را تشـخ   که سبک یا شیوه حل مسئلۀ و سـاختار مسـئلۀ  

خواهند بود یاد بگیرند از ابزارهاي حل مسئله به طور بهتر استفاده کننـد و هنگـامی کـه    

شان براي حل مسئله تقویت هاياعضاي گروه خود را بپذیرند، تالشهاي  سبک هاگروه

  . شود می

  روش

حـل   نـد یفرابـر   یپژوهشـ يهابرنامه یسنجوجه به موضوع و هدف پژوهش که اثربا ت

و ) یتجربشبه (یتجربمهینقاتیتحقخالق مسئله مدنظر است، پژوهش حاضر از نوع 

بـا گـروه شـاهد و بـدون      یینهـا و  یمقـدمات از طرح آزمون و  است یشیآزماروش آن 

                                                                                                                

1. Martin 
2. Kaufmann
3. Toru Nakagawa
4. TRIZ
5. Donald J. Treffinger 
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ـ اياجـرا در  .استفاده شـد  یتصادفنشیگزاستفاده از  کـه از   یآمـوزان طـرح دانـش    نی

به عنــوان گـروه    تیجنسکیتفکبه  ،کنندیمه پژوهشسراها استفاد یپژوهشيها برنامه

ـ نرسـتان یدبآمـوزان  انتخاب شـدند و از دانـش   یتجرب کـه بـه پژوهشسـرا مراجعـه      ـزی

  .دگروه شاهد انتخاب ش تیجنسکیتفکبه  ،کنندینم

اسـتان کرمـان در سـال     آمـوزان دورة متوسـطۀ  پژوهش حاضر، دانـش  يآمارجامعۀ

استفاده  يآموز دانشيپژوهشسراهایپژوهشيها برنامهاست که از  1390-91یلیتحص

حدود هشت هزار نفر اسـت و همگنـان    ناآندر هنگام اجراي پژوهش تعداد  وکنندیم

هـا مشـغول    و در دبیرستان کنندینمپژوهشسراها استفاده  یپژوهشيها برنامهآنان که از 

  . تحصیل هستند

ـ فعالهـا و  مـه برنا نفر از آنـان  80که  نفر است  160گروه نمونه   یپژوهشـ يهـا تی

کـه  گریدو هشتاد نفر  ددهنیملیتشکرا  یتجرباند و گروه  پژوهشسراها را تجربه کرده

لیتشـک گـروه شـاهد را    نکردند،پژوهشسرا استفاده  یپژوهشيهاتیفعالها و از برنامه

و  اجـرا شـده اسـت    یینهـا و  یمقدماتو شاهد آزمون  یتجربدر هر دو گروه  .دهندیم

  .اي و تصادفی ساده بوده است اي چند مرحله گیري به صورت خوشه وش نمونهر

اریـ مع34يداراحل خالق مسئله است که  ندیفراها پرسشنامه داده يآورابزار جمع

، شهیهمباًیتقر: به صورتسؤال اول آن  10تنظیم شده است و لیکرت فیطو در  است

سؤاالت به صورت کـامالً   و بقیۀ وقتچیهباًیتقرندرت، ه اوقات، ب یگاهاوقات،  شتریب

 يگـذار  نمرهيبراو . است شدهدرست، درست، تاحدي درست، غلط، کامالً غلط تنظیم 

از  يتعـداد در  يگذار نمرهروش . در نظر گرفته شده است 5تا  1نیبيا درجهاریمعهر 

  .باشد میمعکوس  ارهایمع

و  72/0شـد نبـاخ محاسـبه   کرو يفاآلقیطرکه از  یمقدماتياجراآزمون در  ییایپا

ـ ابـر   ،انددهکرینیبازبو  تیرؤکه آزمون را نظرانی براي تعیین روایی آزمون، صاحب  نی

بـراي تعیـین   . دهدیمحل خالق مسئله را مورد سنجش قرار  ندیفراباورند که سؤاالت، 

 يهایژگیوکه از  یاصلمؤلفۀآزمون از چهار  نیاعامل نشان داد که  لیتحلاعتبار سازه، 

گیـري آسـان،    تصـمیم  :از عبـارت  هـا مؤلفـه نیاشده است،  لیتشکهستند،تفکر خالق 

  .استپذیري و استقالل  ابتکار، انعطاف
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، رسـم  یفراوانعیتوزرسم جداول  يبرایفیتوصاز آمار ها  براي تجزیه و تحلیل داده

  .اده شدها استف تحلیل کواریانس براي بررسی فرضیه و از يریدرصدگنمودار و 

  ها یافته

آزمون کـه  پرسشنامۀ پس 160آزمون و پرسشنامۀ پیش 160مورد نیاز تحقیق از  هاي داده

جمع  استهاي تحقیق  مربوط به فرضیه هايهاي مشخصات فردي و سؤالسؤالحاوي 

هـاي توصـیفی آورده شـده و    ههاي متغیرها از طریق آمـار  است که ذیال نمره شدهآوري 

  .گیرد اي تحقیق مورد بررسی قرار میه پس از آن فرضیه

توصـیفی بـه    يهـا  آمـاره از طریق ) پیش آزمون(هاي متغیرها در گروه آزمایش  نمره

:شرح جدول ذیل است

  )پیش آزمون(هاي توصیفی گروه آزمایشیآماره)1(جدول

متغیرها

لئمساحل

شیپگروه

آزمون

يریگمیتصم

شیپگروهآسان

آزمون

گروهابتکار

نآزموشیپ

يریپذانعطاف

شیپگروه

آزمون

گروهاستقالل

آزمونشیپ

  تعداد

  میانگین

میانه

مد

  انحراف معیار

  چولگی

  کشیدگی

  کمترین

  بیشترین

هاي توصیفی به  از طریق آماره) پیش آزمون(هاي متغیرها در گروه شاهد  نمره

  :استشرح جدول ذیل 

  )مونپیش آز(هاي توصیفی گروه شاهدآماره)2(جدول

متغیرها
گروهمسئلهحل

آزمونیشپ

آسانيریگمیتصم

آزمونیشپگروه

یشپگروهابتکار

آزمون

يریپذانعطاف

آزمونیشپگروه

گروهاستقالل

آزمونیشپ

  تعداد
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  میانگین

میانه

مد

  انحراف معیار

  چولگی

  کشیدگی

  کمترین

  بیشترین
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هاي توصیفی به  از طریق آماره) زمونپس آ(هاي متغیرها در گروه آزمایش  نمره

  :استشرح جدول ذیل 

  )پس آزمون(هاي توصیفی گروه آزمایشآماره)3(جدول

متغیرها
گروهمسئلهحل

آزمونپس

يریگمیتصم

پسگروهآسان

آزمون

گروهابتکار

آزمونپس

يریپذانعطاف

پسگروه

آزمون

استقالل

پسگروه

آزمون

  تعداد

  نگینمیا

میانه

مد

  انحراف معیار

  چولگی

  کشیدگی

  کمترین

  بیشترین

هاي توصیفی به شرح  از طریق آماره) پس آزمون(هاي متغیرها در گروه شاهد  نمره

  :استجدول ذیل 

  )پس آزمون(هاي توصیفی گروه شاهدآماره)4(جدول

متغیرها
گروهمسئلهحل

آزمونپس

يریگمیتصم

پسگروهآسان

آزمون

گروهابتکار

آزمونپس

يریپذانعطاف

پسگروه

آزمون

گروهاستقالل

آزمونپس

  تعداد

  میانگین

میانه

مد

  انحراف معیار

  چولگی

  کشیدگی

  کمترین

  بیشترین
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هاي تحقیق با آزمون تحلیل کواریانس انجام شده است که  همچنین بررسی فرضیه

هاي ها و فعالیت رات برنامهنم تأثیرتحلیل کوواریانس براي بررسی  هاي آزمون آمارهجدول 

- آموزان دوره در بین دانش آموزي بر فرایند حل خالق مسئله پژوهشی پژوهشسراهاي دانش

  :به شرح ذیل است متوسطه ها

هاي پژوهشی ها و فعالیت نمرات برنامه تأثیرتحلیل کوواریانس براي بررسی  زمونآ) 5(جدول 

  مسئلهآموزي بر فرایند حل خالق  پژوهشسراهاي دانش

  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر
میانگین 

  مجذورات
  معنی داريFآماره 

پیش آزمون حل 

  خالق مسئله
534.4861534.4864.193042.

.926.8381826.8387.271008  گروه 

--20012.701157127.469  خطا

---2239457.000160  کل
  

 =ضریب تعیین تصحیح شده،0 =ضریب تعیین 

هــاي پژوهشــی هــا و فعالیــت برنامــه تــأثیربــا توجــه بــه منــدرجات جــدول فــوق 

آمـوزان دوره   در بـین دانـش   ایند حـل خـالق مسـئله   پژوهشسراهاي دانش آموزي بر فر

 -pدست آمده و چون ه ب تحلیل کواریانسآزمون  یقطرمتوسطه بر اساس محاسبات از 

ـ از سـطح   تـر  ککوچـ و  008/0محاسبه شده برابـر بـا   ) معنی داري(مقدار   يداریمعن

تـوان   مـی  ،یجـه نتر و د شـود  یمرد 0Hسطح  فرض  ینادر  بنابراین،. است

آموزي بر فرایند حل خـالق  هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشو فعالیت ها برنامهگفت 

و همچنـین بـا توجـه بـه      داري داردمعنی تأثیرمتوسطه  آموزان دورةدر بین دانش مسئله

05.0

  گروه

  متغیر

  شاهد  آزمایش

  یانگینم  تعداد
انحراف 

  معیار
  یانگینم  تعداد

انحراف 

  معیار

 حل خالق مسئله

  )پس آزمون(
119.887510.7680115.612.0090780
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گـروه   آمـوزان در دانـش  دهد حـل خـالق مسـئله    در جدول نشان می ها یانگینممقایسه 

هـاي پژوهشـی   هـا و فعالیـت   برنامـه  ،ت یا بـه عبـارتی  اساز گروه شاهد  آزمایش باالتر

آمـوزان دوره  در بـین دانـش   آموزي بر فرایند حـل خـالق مسـئله    پژوهشسراهاي دانش

در  حل خـالق مسـئله  «در بررسی فرضیه، عالوه بر آن، و . داري داردمعنی تأثیرمتوسطه 

بر حل خالق مسـئله بعـد   ) ش آزمونپی(آموزش  آموزان قبل از برگزاري دورة بین دانش

  .»دارد تأثیردوره متوسطه دانش آموزان ) پس آزمون(از برگزاري دوره آموزش 

از سـطح   تـر کوچـک و  042/0محاسبه شـده برابـر بـا    ) داري معنی(مقدار  -pچون 

و در  شـود  یمـ رد 0Hفـرض  نیـز   سطح ینادر  بنابراین،. است  داري یمعن

هاي پژوهشی با گذشت زمان بـر فراینـد حـل خـالق      انجام فعالیتتوان گفت  می یجهنت

  . کند مسئله موثر بوده و حل خالق مسئله بهبود پیدا می

آموزي بر  هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشو فعالیت ها برنامهنمرات  تأثیربررسی  )6(جدول 

  ر، انعطاف پذیري و استقاللگیري، ابتکا تصمیمیعنی  فرایند حل خالق مسئلههاي  مؤلفه

درجه آزادي فرضیه    Fآمارهمقدار   اثر

درجه 

آزادي 

خطا

داري معنی
مجذور   

)اتا(

Pillai's 
Trace

108.4.6814155001.108.

  

محاسـبه  ) معنـی داري (مقـدارهاي   -pهاي تحلیل چند متغیره چون همـه   در آزمون

در  بنـابراین،  ؛هسـتند  داري یمعنـ سـطح   از ترککوچو  001/0شده برابر با 

05.0

05.0

  گروه

  

  متغیر

  اختالف نمره پیش (

  )آزمون و پس آزمون

  کنترل  آزمایش

  یانگینم  تعداد
انحراف 

  معیار
  یانگینم  تعداد

انحراف 

  معیار

802.906.34800.157.02  تصمیم

4.82-801.314.46800.35  ابتکار

4.56-802.095.13800.58  پذیري انعطاف

802.035.99800.997.24  قاللاست
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هـاي  هـا و فعالیـت  این بدان معنی است کـه برنامـه  و شود یمرد 0Hسطح  فرض  ینا

حـل خـالق مسـئله   ي هـا حداقل بر یکی از مؤلفهآموزي پژوهشی پژوهشسراهاي دانش

و بـا توجـه بـه    . اري دارددمعنـی  تأثیر) گیري، ابتکار، انعطاف پذیري و استقاللتصمیم(

و  هـا  برنامـه تـأثیر ، ایـن میـزان   )108/0(ضریب مجذور اتا چند متغیره محاسـبه شـده   

گیـري، ابتکـار،   تصمیم(آموزي بر چهار متغیرهاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشفعالیت

از تغییرات چند متغیـره   8/10  ،یا به عبارتی. بوده است 8/10) پذیري و استقاللانعطاف

هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانـش  ها و فعالیتغیرهاي وابسته مربوط به عامل برنامهمت

  .آموزي بوده است

آموزي حداقل بر یکی هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشها و فعالیتحال که برنامه

خـواهیم   مـی  ،اثـر دارد پذیري، استقالل  گیري آسان، ابتکار، انعطاف تصمیممتغیر  چهاراز 

یک از آموزي بر کدامهاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشها و فعالیتبرنامه بررسی کنیم

هـا و  برنامـه  تأثیربراي ) آنوا(تحلیل واریانس یک طرفه بدین منظور از. متغیرها اثر دارد

متغیـر   چهـار آموزي به صورت جداگانـه بـر   هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشفعالیت

.یل آمده استشد که نتایج در جدول ذفوق استفاده 
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هاي پژوهشی ها و فعالیت برنامه تأثیربراي ) آنوا(تحلیل واریانس یک طرفه  )7(جدول

  آموزي به صورت جداگانه پژوهشسراهاي دانش

منابع تغییر
متغیرهاي 

وابسته

مجموع 

  مجذورت

درجه 

  آزادي

میانگین 

مجذورات
   Fآماره

معنی 

  داري

مجذور 

اتا

 ها برنامه(گروه 

ي هاو فعالیت

پژوهشی 

پژوهشسراهاي 

)آموزي دانش

يریگمیتصم

آسان
302.5001302.5006.757010.041.

.110.5561110.5565.123025.031ابتکار

انعطاف

يریپذ
283.5561283.55612.024001.071.

.43.056143.056975.325.006استقالل

  خطا

يریگمیتصم

آسان
7073.40015844.768---

---3409.38815821.578ابتکار
-انعطاف

يریپذ
3725.93715823.582---

---6978.93715844.170استقالل

کل

يریگمیتصم

آسان
7748.000160----

----3557.000160ابتکار
-انعطاف

يریپذ
4101.000160----

----7385.000160استقالل
  

هـاي پژوهشـی   هـا و فعالیـت   برنامـه آمـوزش   تـأثیر شـود،   طور که مشاهده میهمان

اسـاس محاسـبات از   برآمـوزان   دانش گیري تصمیمبر بهبود  آموزي پژوهشسراهاي دانش

محاسـبه شـده برابـر بـا     ) داري معنی(مقدار  -pدست آمده و چون ه ب آنواآزمون  یقطر

ـ از سـطح   ترکوچکو  010/0 سـطح    یـن ادر  بنـابراین، . اسـت  يدار یمعن

ها و فعالیتهاي پژوهشـی   برنامهتوان گفت آموزش  می ،یجهنتو در  شود یمرد 0Hفرض 

 . داري دارد معنـی  تـأثیر آمـوزان   دانش گیري تصمیمبر بهبود  آموزي پژوهشسراهاي دانش

گـروه   آمـوزان در  دانـش  گیـري  تصـمیم  نمـرة دهـد   نشان می ها یانگینم چنین مقایسۀهم

هاي پژوهشـی  ها و فعالیت برنامهآموزش  ،به عبارتی ؛استآزمایش باالتر از گروه شاهد 

05.0
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 تـأثیر دانـش آمـوزان دوره متوسـطه     گیـري تصمیمبر بهبود  آموزي پژوهشسراهاي دانش

  .دارد

بر بهبـود   هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانش آموزيها و فعالیت برنامهآموزش  تأثیر

 -pدست آمـده و چـون   ه ب آنواآزمون  یقطربر اساس محاسبات از آموزان دانش کارابت

ـ از سـطح   تـر کوچـک و  025/0محاسبه شـده برابـر بـا    ) داريمعنی(مقدار           يداریمعن

 تـوان  یمـ  ،یجـه نتو در  شـود  یمـ رد 0Hسطح  فرض  ینادر  بنابراین،. است

بـر بهبـود    آمـوزي پژوهشی پژوهشسراهاي دانـش  هايو فعالیت ها هبرنامگفت آموزش 

 نمـرة  دهد یمنشان  ها یانگینمهمچنین مقایسه . داري داردمعنی تأثیرآموزان دانشابتکار 

آمـوزش   ،بـه عبـارتی   ؛اسـت گروه آزمایش باالتر از گروه شـاهد   آموزان دردانشابتکار 

دانـش  ابتکـار  بـر بهبـود    آمـوزي انـش هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دو فعالیت ها برنامه

  .دارد تأثیرمتوسطه  آموزان دورة

بـر بهبـود    آموزيپژوهشی پژوهشسراهاي دانش هايها و فعالیت برنامهآموزش  تأثیر

ـ  آنـوا آزمون  یقطربر اساس محاسبات از آموزان  دانشپذیري انعطاف دسـت آمـده و   ه ب

ـ از سـطح   تـر کوچکو  001/0محاسبه شده برابر با ) داريمعنی(مقدار  -pچون  -یمعن

 ،یجـه نتو در  شـود  یمـ رد 0Hسـطح  فـرض    ینادر  بنابراین،. است يدار

بـر   هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانش آموزيو فعالیت ها برنامهگفت آموزش  توان یم

نشان  ها نیانگیمهمچنین مقایسه . داري داردمعنی تأثیرآموزان دانشپذیري انعطافبهبود 

به  ؛استگروه آزمایش باالتر از گروه شاهد  آموزان دردانشپذیري انعطاف نمرةدهد  می

بـر بهبـود    آموزيهاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانشو فعالیت ها برنامهآموزش  ،عبارتی

  .دارد تأثیرمتوسطه  آموزان دورةدانشپذیري عطافان

بـر بهبـود    آموزيپژوهشسراهاي دانش پژوهشی هايها و فعالیت برنامهآموزش  تأثیر

 -pدست آمده و چون ه ب آنواآزمون  یقطربر اساس محاسبات از آموزان دانشاستقالل 

ـ از سـطح   تـر  بـزرگ و  325/0محاسبه شـده برابـر بـا    ) معنی داري(مقدار   يدار یمعن

تـوان   نمـی  ،یجهنتو در  شود ینمرد 0Hسطح  فرض  ینادر  بنابراین،. است

بـر بهبـود    آمـوزي  هاي پژوهشی پژوهشسراهاي دانـش ها و فعالیت برنامهگفت آموزش 

  .داري دارد معنی تأثیردانش آموزان استقالل 

05.0

05.0

05.0



آموزشی يها نظامپژوهش در   32

  گیري نتیجه

آمـوزي بـر    هاي پژوهشی پژوهشسـراهاي دانـش  ها و فعالیت برنامه: براي بررسی فرضیه

از آزمـون تحلیـل   . دارد تأثیرتوسطه آموزان دورة م فرایند حل خالق مسئله در بین دانش

کواریانس
١

و  008/0محاسـبه شـده برابـر بـا     ) داري معنـی (مقدار  P–استفاده شد چون  

در ایـن سـطح فـرض صـفر رد      بنـابراین، اسـت   a=05/0داري  از سطح معنی ترکوچک

هـاي پژوهشـی پژوهشسـراها بـر     ها و فعالیـت  توان گفت برنامه می ،شود و در نتیجه می

داري دارد و  معنـی  تـأثیر متوسـطه   آمـوزان دورة  ق مسئله در بـین دانـش  حل خال فرایند

آموزان در گروه آزمـایش بـاالتر    دهد حل خالق مسئله دانش نشان می هانیانگیممقایسۀ

  . برنامه دارد تأثیراز گروه شاهد است که حکایت از 

از برگـزاري  آموزان قبـل   دانشحل خالق مسئله در بین : همچنین در بررسی فرضیه

) پـس آزمـون  (مـوزش  آ بر حل خالق مسئله بعـد از دورة ) ونپیش آزم(آموزشی دورة 

محاسبه شده برابر بـا  ) داري معنی(مقدار  P–دارد چون  تأثیرمتوسطه  آموزان دورة دانش

فـرض صـفر رد    ،در ایـن سـطح   است؛a=05/0داري  از سطح معنی تر کوچکو  042/0

بـر بهبـود حـل خـالق     ) گذشت زمـان (گفت پیش آزمون توان  می ،شود و در نتیجه می

گذشـت زمـان و    ،دارد یا به عبارتی تأثیرمتوسطه  آموزان دورة دانش) پس آزمون(سئله م

  . دارد تأثیرهاي ارائه شده در پژوهشسراها بر فرایند حل خالق مسئله آموزش

هاي مهارت  فههاي پژوهشی پژوهشسراها بر مؤلها و فعالیت برنامه تأثیربراي بررسی 

پـذیري و اسـتقالل از آزمـون     گیري آسان، ابتکار، انعطاف حل خالق مسئله یعنی تصمیم

مقـدارهاي   P–هـاي تحلیـل چنـد متغیـره چـون همـه       استفاده شـد و در آزمـون  » منوا«

؛داري هسـتند  از سـطح معنـی   تـر  چـک کوو  001/0محاسبه شده برابـر بـا   ) داري معنی(

هـاي  هـا و فعالیـت   شود و این بدان معنی اسـت کـه برنامـه   فرض صفر رد می بنابراین،

داري  معنـی  تـأثیر هاي حل خالق مسـئله   پژوهشی پژوهشسراها حداقل بر یکی از مؤلفه

 تـأثیر میـزان  ) 108/0(دارد و با توجه به ضریب مجذور اتا چند متغیـره محاسـبه شـده    

متغیـرة متغیرهـاي وابسـته    از تغییـرات چنـد    8/10به عبـارتی  بوده است یا  8/10ها  برنامه

  . استهاي پژوهشی پژوهشسراها ها و فعالیت مربوط به برنامه

                                                                                                                

1. ANCOVA
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گیـري آسـان،    ها حداقل بـر یکـی از متغیرهـاي تصـمیم     برنامه ،که مشخص شدبعد از آن

بـدین منظـور   . دارد تأثیریک پذیري و استقالل اثر دارد بررسی شد که بر کدام ابتکار، انعطاف

در  ؛جداگانه براي هـر کـدام از متغیرهـا اسـتفاده شـد      به صورتکطرفه از تحلیل واریانس ی

گیـري آسـان، ابتکـار و     هـاي پژوهشـی پژوهشسـراها بـر تصـمیم     ها و فعالیـت  برنامه ،نتیجه

دارد و تنهـا در   تـأثیر ،اند ها استفاده کرده آموزان متوسطه که از این برنامه پذیري دانش انعطاف

شاید دلیـل ایـن امـر    . داد نسبی و اندکی را نشان می تأثیرنبود و  دار مورد متغیر استقالل معنی

بـه  هاي پژوهشی پژوهشسراها بیشتر  آموزان استفاده کننده از برنامه این باشد که معموالً دانش

  . کنند هایی به همدیگر پیدا میکنند و وابستگی گروهی کار می صورت

کـه آمـوزش   ) 2006(توروناکاگاوا : نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات ذیل همسویی دارد

هاي حـل  دارد مهارت که اظهار می) 1993(وایزبرگ . کند و تربیت تفکر خالق را پیشنهاد می

کـه  ) 2000(ایساکسـن، دورول و تـري فینگـر    . یابـد  مسئله با آموزش و مطالعه توسـعه مـی  

ر حل خـالق مسـئله   ، توانایی و سبک را بها مهارتها، عملکرد،  عواملی از قبیل زمینه، انگیزه

که استفاده از ابزارهاي حـل خـالق مسـئله و    ) 2006(وتري فینگر و همکاران . دانند مؤثر می

تري فینگر و ایساکسـن  . کند هاي آموزشی را توصیه میکارهاي گروهی در مدارس یا محیط

زارع و . داننـد  که آموزش حل خـالّق مسـئله و تشـویق دیگـر اعضـا را مـؤثر مـی       ) 2007(

. انـد  گیـري کـرده   هـاي حـل خـالق مسـئله را نتیجـه     که آموزش مهـارت ) 1389(ن همکارا

 .دانـد  که توسعه خالقیت و نـوآوري را در مراکـز تحقیـق و توسـعه مـی     ) 1389(منصوریان 

طاهري لري که عوامل و موانع ارتقاء فرهنگ تحقیق و نوآوري را در مراکز تحقیقـاتی مـورد   

که یـادگیري خـالق را از طریـق آمـوزش     ) 1389(اران پاینده و همک. است بررسی قرار داده

که اصالح نظام مـدیریت  ) 1384(رضا ساکی . هاي مختلف حل مسئله بیان داشته است شیوه

آموزش حـل خـالق    تأثیرکه ) 88- 89(نژادحسینی . مراکز پژوهشی را مدنظر قرار داده است

  . ن مؤثر دانسته استآموزا هاي علمی دانشمسئله را بر میزان مسئله محوري پژوهش

هـاي حـل   نظران متعدد آموزش مهـارت هاي صاحبها و پژوهش عالوه بر آن نظریه

، اسـبورن  )1987(گیلفـورد   :از جملـه  ؛دکن می تأییدخالق مسئله و پرورش خالقیت را 

، جـوي  )1990(، سولسـو  )1986(، دبونـو  )1998(، تـورنس  )2004(، وولفلک )1992(

فینگر، سلباي، ایساکسن  ، تري)2001(، کاي )2007(ایساکسن ، )1996(، آمابیل )1990(

)2007.(  
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آموزي فرصتی مناسب براي  شده پژوهشسراهاي دانشبا توجه به موارد ذکر

آموزان به حساب  هاي حل خالق مسئله در دانشپرورش خالقیت و ایجاد مهارت

  . آید به عملی اقدامات مقتض ها آنضروري است که براي تقویت و توسعۀ آیند و می
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