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Abstract
Aim: The main objective of current study is to determine
the effectiveness of the theory of inventive problem
solving training on creativity, innovation and the scientific
inquiry among faculty members of the Water and
Electricity University of Shahid Abbaspour. Method : A
total number of 14 faculty members with ages ranging
from 32 to 56 (Mean=46) and MS or PhD educational
degrees consented to participate and completed a
questionnaire including creativity, innovation and
scientific inquiry inventories as pretest. Then, they
received five weekly sessions of inventive problem
solving training, and consequently completed previously
mentioned questionnaire again as posttest. Results : The
results of within subject variance analysis indicated that
there are significant differences between pretest and
posttest scores of creativity, innovation and scientific
inquiry variables. Also, results from paired t-test showed
that there are significant differences between the scores of
originality and elaboration elements among four elements
of creativity, planning and creating styles among three
styles of innovation and three elements of “observation
and inferences”, “scientific laws and theories” and “social
and cultural embeddedness” among six elements of
scientific inquiry, before and after inventive problem
solving training. Regarding the results of this study, it
seems that inventive problem solving training can be
significantly effective in promoting those aspects of
creativity, innovation and scientific inquiry that are more
subjected to learning, among faculty members.
Keywords: TRIZ, Creative Thinking, Scientific Thinking,
Problem Solving, Innovation
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چکیده

 پژوهش حاضر پیرامون تعیین اثربخشی آموزش حل مساله ابداعی در: هدف
 نوآوری و تفکر علمی اعضای هیاتعلمی دانشگاه صنعت آب و،بهبود خالقیت

 نفر از اعضای هیاتعلمی دانشگاه در41  تعداد:  روش.برق شهید عباسپور است

 ) و با سطوح تحصیالت کارشناسی ارشد46  ساله (با میانگین65  تا23 دامنه سنی
، و سه پرسشنامه خالقیت،و دکترا برای شرکت در پژوهش داوطلب شدند

 سپس کلیه اعضا.نوآوری و تفکر علمی را در مرحله پیشآزمون تکمیل نمودند

 ساعته تحت آموزش حل مسئله ابداعی قرار گرفتند8  جلسه آموزشی5 در قالب
. مجددا سه پرسشنامه مذکور را در مرحله پسآزمون تکمیل نمودند،و در پایان

 نتایج حاصل از تحلیل واریانس درونآزمودنی با اندازهگیری مکرر نشان: نتایج

 نوآوری و تفکر علمی پس از آموزش،داد که نمرات در هر سه متغیر خالقیت

حل مساله ابداعی تفاوت معناداری با نمرات این سه متغیر در مرحله پیشآزمون
 نتایج حاصل از آزمون تی جفتشده نشان داد که تغییرات نمرات، همچنین.دارند

قبل و بعد از آموزش حل مساله ابداعی برای دو مولفه ابتکار و بسط از میان چهار

 دو مولفه سبک طرحریزی و سبک آفرینش از میان سه مولفه،مولفه خالقیت
 استفاده از نظریهها و قوانین علمی و،نوآوری و سه مولفه مشاهده و استنباط
 با. معنادار است،بسترسازی اجتماعی و فرهنگی از میان شش مولفه تفکر علمی
توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر میرسد که آموزش حل مساله ابداعی

 نوآوری و تفکر،میتواند به گونه معناداری در بهبود آن بخشهایی از خالقیت
 موثر،علمی اعضای هیاتعلمی دانشگاه که بیشتر تحت تاثیر یادگیری هستند

.واقع گردد

 نوآوری، حل مساله، تفکر علمی، تفکر خالق، تریز:واژههای کلیدی

1931/01/41 :تاریخ دریافت
2931/2/7 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

انسان تواناییهای مختلفی دارد ،که یکی از این تواناییها خالقیت 2میباشد .خالقیت عبارت است از این که فرد فکری نو و متفاوت

ارائه دهد (عابدی .) 72 31 ،همچنین ،توانایی اندیشیدن درباره امور به شیوههای تازه و غیر معمول و رسیدن به راهحلهای منحصر به

فرد برای مسائل است (سانتراک4002 ،3؛ به نقل از سیف .) 1387 ،درحالیکه خالقیت شیوهای از تفکر است که ایدههای جدید را

بوجود میآورد ،نوآوری 4فرآیند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول ،خدمات و روشهای جدید عملیاتی است .نوآوری ،عملی و

کاربردی ساختن افکار و اندیشههای نو ناشی از خالقیت است .به عبارت دیگر ،در خالقیت اطالعات به دست میآید ،و در نوآوری،
آن اطالعات به صورتهای گوناگون عرضه میشود (رابینز1991 ،5؛ به نقل از طالب بیدختی و انوری .) 1385 ،کر 6و گاگلیاردی

7

(3002؛ به نقل از نیکنامی ) 1388 ،معتقدند مهمترین عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینهها نوآوری و خالقیت است.

مرور تحقیقات خالقیت بیانگر آن است که خالقیت در ترکیب عناصر اصلی خود (سیالی ،انعطافپذیری ،ابتکار و بسط) تحت

تأثیر آموزش ارتقا مییابد ،و بهویژه توانایی ابتکار از جهش محسوسی برخوردار می شود (پیرخائفی ،برجعلی ،دالور و اسکندری،

 .) 1388تورنس ( )4 97 1نیز معتقد بود که خالقیت اگرچه بعدی فردی دارد ،اما قابل آموزش است .همچنین ،ریکاردز 8عقیده دارد که

خالقیت با آموزش ،رشد و تحول بیشتری پیدا میکند (به نقل از تورنس .)4 97 1 ،یکی از برجستهترین و جامعترین رویکردها در

زمینه خالقیت شناسی ،دانش خالقیت شناسی تریز 9یا نظریه حل مسئله ابداعی است ،که به عنوان یک رویکرد عمیق و بنیادی

خالقیت شناسی ،اختراع شناسی و نیز دانش و فناوری مهندسی خالقیت و نوآوری در نظر گرفته میشود .این دانش حاصل تالشها و

فعالیتهای علمی دانشمند خالقیتشناس ،گنریچ آلتشولر

10

(  )8991- 1926است .از دیدگاه علم خالقیت شناسی،تریز یکی از

کاملترین و پویاترین شاخههای خالقیتشناسی میباشد که در حال حاضر در مراکز علمیتحقیقاتی ،مراکز صنعتی ،مدارس و
دانشگاههای کشورهای مختلف جهان به آن توجه بسیار زیادی میشود (گلستان هاشمی .) 1380 ،واژه تریز برگرفته از حروف اول

كلمات در عبارت روسی« 11نظريه حل مسئله ابداعی» میباشد ،كه مخفف معادل انگليسي آن عبارت ،12واژه  TIPSاست .دانش تریز
ميتواند در دامنهاي از كي

طيف مفهومي و گسترهای از تعاريف قرار بگيرد كه كي

انتهاي آن نوعي جهانبيني خالق يا رو كي ردي

جامع به علوم و فناوري و انتهاي ديگر آن انواعي از ابزارهاي حل خالق مسئله و فنون خالقيت و نوآوري را شامل گردد .آلتشولر در

سال  ، 1956تریز را تحت عنوان علم فناوري خالقيت و نوآوري معرفی مینماید .با توجه به ديدگاه آلتشولر می توان تریز را یکی از
شاخههای اصلی و بسیار مهم علم خالقيتشناسی دانست (گلستان هاشمی 1381 ، 1380 ،و  .) 1382فرآیند حل مساله در روش تریز

الزاما مشابه فرآیندهای روانشناختی مرسوم توصیفشده برای حل مساله شامل چرخه تشخیص مسئله ،تعریف مساله ،تنظیم راهبردها،

سازماندهی اطالعات ،تخصیص منابع و نظارت و ارزیابی (زارع و عبداهللزاده ) 1391 ،نیست ،اگرچه میتواند شامل پارهای مولفههای
این چرخه باشد .اما در مجموع ،روش تریز ارائهدهنده مدلی متفاوت و منحصر به خود برای حل مساله است.
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هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش نظریه حل مساله ابداعی در بهبود خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی اعضای

هیاتعلمی دانشگاه است .از آنجا که آموزش عالی در تمامی جوامع اصلیترین عامل تحول و پیشرفت جامعه محسوب میشود ،و

دانشگاهها به عنوان عامل اجرایی آموزش عالی ،نقش موثری در توسعه منابع انسانی دارند ،ضروری به نظر میرسد که اعضای هیات-
علمی دانشگاه از شایستگی و توانایی شناختی الزم برخوردار باشند تا در امر پژوهش و توسعه دانش و معرفت اثربخش باشند .نتایج

حاصل از پارهای مطالعات قبلی نیز نشان میدهد که میان خالقيت اعضاي هيأتعلمي دانشگاه و اثربخشي آموزشي و پژوهشي آنها

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (به عنوان مثال ،ملکی آوارسین و اسدزاده .) 1388 ،همچنین ،اساتید دانشگاه به عنوان یکی از
مهمترین عناصر تعلیم و تربیت ،در پرورش خالقیت نقش کلیدی دارند .نگرش اساتید به خالقیت ،میزان شناخت آنها از این امر و نوع

نگرش و نحوه تدریس آنان تأثیر مستقیمی بر غنیسازی محیط کالسی برای رشد خالقیت دانشجویان خواهد داشت .همچنین،

دانشگاهها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ،افزایش رقابت ،کارایی و کاهش هزینهها به وجود اساتید و مدرسان خالق و
نوآور نیازمندند.

علیرغم اهمیت خالقیت در امر آموزش ،تاکنون کمتر به پژوهش و مطالعه بنیادی و برنامهریزی پیرامون پرورش خالقیت در کشور

ما پرداخته شده است .این در حالی است که کشور ما به نسلی خالق و نوآور نیازمند بوده و هست (تبریزی .)4 38 1 ،نیاز به افراد خالق

و نوآور در دانشگاهها و دیگر مراکز علمیآموزشی کشور اهمیتی دوچندان دارد ،چراکه این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ

تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه سازمانها و ادارات بر عهده دارند .کینگل )5991( 13نیز دانشگاه را نهاد

خالقیت و نوآوری می داند .به اعتقاد او دانشگاه خالق مکانی آموزشی است که اساس فعالیتش تولید و ارتقای کیفیت دانش است
(رحمانی .) 1380 ،لذا ،دانشگاه میتواند نقشی اساسی در رشد و توسعه و یا برعکس ،در تخریب و نابودسازی خالقیت در جامعه

داشته باشد.

خالقیت علیرغم تاثیرپذیری از عامل هوش میتواند از طریق آموزشهای مناسب ،رشد و پرورش یابد( .زارع و فروزنده.) 1391 ،

پارهای مطالعات پیشین نیز تاثیر معنادار آموزش خالقیت و حل مسئله را در ارتقای خالقیت مهندسان (زارع ،پیرخائفی و مبینی،
) 1389؛ بهبود تفکر خالق شامل سیالی کالمی و انعطاف پذیری (رز 14و لین ،)4 98 1 ،15مؤلفههای فراشناختی تفکر خالق (پیرخائفی و

همکاران ،) 1388 ،رشد تفکر علمی ،خالقیت و نوآوری در دانشجویان (شهنیییالق ،حاجییخچال ،حقیقی و بهروزی) 1388 ،؛ و

رشد دانش ،نگرش و مهارت معلمان (حسینی ) 1382 ،نشان دادهاند .همچنین ،بلسکی ) 2011 ( 16نشان داد که آموزش حل مساله
ابداعی به طور معناداری توانایی تفکر علمی و حل مساله دانشجویان را بهبود میبخشد.

در مطالعات قبلی ،تاثیر آموزش خالقیت و حل مساله ،بویژه با رویکرد تریز کمتر در میان اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته

است .در همین راستا ،همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد ،یکی از اهداف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش نظریه حل مسأله ابداعی بر

میزان خالقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور است .همچنین ،از آنجا که دارابودن سطوح

باالیی از تفکر علمی نیز در کنار خالقیت و نوآوری در میان اعضای هیاتعلمی دانشگاه میتواند تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت

آموزشی دانشگاه داشته باشد؛ در مطالعه حاضر ،تاثیر آموزش نظریه حل مسأله ابداعی بر بهبود تفکر علمی اعضای هیئت علمی
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- Kingle
- Rose
15
- Lin
16
- Belski
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دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .منظور از تفکر علمی 17در اینجا بهکارگیری روشها و

اصول تحقیق علمی در جهت استدالل یا حل مسئله است ،منعکسکننده فرآیند اکتساب و تغییردادن دانش (کاهن 18و فرانکلین،19

6002؛ ویلکنینگ 20و سودیان )5002 ،21و شامل مهارتهای نهفته در تولید ،آزمون و بازنگری نظریههاست ،که ازجمله این مهارتها
میتوان به طراحی آزمایش ،ارزیابی شواهد و استدالل در جهت ساخت یا بازنگری تئوری اشاره نمود (زیمرمان.)7002 ،22

اگرچه با توجه به مطالعات انجامشده قبلی ،بویژه مطالعه حسینی (  ) 1382که حاکی از اثربخشی آموزش خالقیت در میان معلمان

است ،انتظار میرود که آموزش خال درگ عقاو رثوم زین هاگشناد دیتاسا یملع رکفت و یروآون ،تیقالخ دوبهب و دشر رد تیق د اب اما ،

توجه به اینکه انتظار میرود اساتید دانشگاه در مقایسه با سایر اقشار جامعه از دانش و مهارتهای شناختی بیشتر و رشدیافتهتری
برخوردار باشند ،سوال اصلی پژوهش حاضر پیرامون این مهم است که آیا آموزش خالقیت و حل مساله با روش تریز بر بهبود

خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز موثر واقع خواهد شد یا خیر؟ چراکه اگر سطح اولیه مهارتهای
شناختی افراد تحت مداخله باال باشد ،آموزشهای مشابه با آنچه برای سایر اقشار جامعه صورت گرفته است ،ممکن از کارایی و

اثربخشی مشابهی برخوردار نباشد .به عنوان مثال ،اگر یک برنامه آموزشی به گونهای تنظیم شود که قرار باشد شخص یادگیرنده را از

سطح یک به سطح دو برساند ،برای شخصی که هماکنون در سطح  2قرار دارد ،کارایی چندانی نخواهد داشت .لذا ،سوالهای اصلی
مطالعه حاضر عبارت بودند از:

آیا آموزش تئوری حل مسأله ابداعی تاثیر معناداری بر تفکر خالق و مولفههای آن در اعضای هیات علمی دانشگاه دارد؟

-1

-2
-3

آیا آموزش تئوری حل مسأله ابداعی تاثیر معناداری بر نوآوری و مولفههای آن در اساتید دانشگاه دارد؟

آیا آموزش تئوری حل مسأله ابداعی تاثیر معناداری بر تفکر علمی و مولفههای آن در اعضای هیات علمی دانشگاه دارد؟

همانگونه که مرور پژوهشهای قبلی نشان میدهد ،اثربخشی آموزش حل مساله ،حل مساله خالقانه و یا آموزش خالقیت ،کمتر

در میان اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین ،اگرچه در مجموع ،مطالعه پیرامون اثربخشی آموزش نظریه حل مساله

ابداعی (تریز) کمتر صورت گرفته است ،پژوهشی که اثربخشی آموزش نظریه حل مساله ابداعی را در میان اساتید دانشگاه و بویژه در

بهبود خالقیت ،نوآوری یا تفکر علمی اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار دهد ،توسط محقق یافت نشد .بهعالوه ،مطالعه حاضر اولین

مطالعه پیرامون اثربخشی آموزش نظریه حل مساله ابداعی در یک جمعیت ایرانی است.

رو ش

روش پژوهش

23

مطالعه حاضر از نوع تحقیق نیمهآزمایشی است ،و طرح مورد استفاده در این مطالعه ،طرح پیشآزمون  -پسآزمون گروهی

24

(هومن ) 1386 ،میباشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در سال تحصیلی 1392 - 1391

بود .همچنین ،تعداد  41نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مذکور با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند ،و به عنوان نمونه
17

- scientific inquiry
- Kuhn
19
- Franklin
20
- Wilkening
21
- Sodian
22
- Zimmerman
23
- quasi-experimental
24
- the pretest-posttest group design
18
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مطالعه در نظر گرفته شدند .این تعداد ( 41نفر) با توجه به استانداردهای مطرحشده توسط موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران
برای برگزاری بهینه دوره آموزشی حل مساله ابداعی تعیین گردید .شرکتکنندگان از نظر توزیع سنی (با میانگین  38 . 46و انحراف

معیار  32 ،) 7.61درصد  30تا  40ساله 38.5 ،درصد  14تا  50ساله و  38.5درصد  51تا  60ساله بودند .همچنین ،از نظر سطح
تحصیالت 23.1 ،درصد واجد مدرک کارشناسی ارشد و  76.9درصد واجد مدرک دکترای تخصصی بودند.
ابزار سنجش

پروتکل آموزشی حل مساله ابداعی :یک دوره آموزشی شامل  5جلسه  8ساعته است .هدف اصلی در این دوره ،توانمندسازي

اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان كاشفان و حلكنندگان مسائل ابداعي بوده است .آموزش کاربرد اصول حل مساله ابداعی با

رویکرد تریز در ایران پیشتر به عنوان مثال توسط اخوان ،جعفری ،ضرغامی و عسگری (  ) 1390جهت ارزیابی اثربخشی آموزش حل

مساله ابداعی در تسریع روند نوآوری در سازمانهای پژوهشی و دانشمحور ،در قالب یک مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش
هوشمند عالئم صورت گرفته است .آموزش این دوره در مطالعه حاضر توسط مدرسین عضو گروه تخصصی تریز موسسه مطالعات
نوآوری و فناوری ایران و با همکاری پژوهشگر صورت گرفته است .سرفصلهای دوره در قالب جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1سرفصلهای دوره آموزش حل مساله ابداعی

جلسات

موضوعات اصلی

جلسه اول

تحلیل موم کارکردگرا :توانمندی استفاده از مدل موم کارکردگرا در تعریف اولیه مساله

جلسه دوم

ابزار تحليل كاركرد :توانمندي استفاده از ابزار تحليل كاركرد در تبديل مساله اوليه به فهرستي از مسائل ريشهاي

جلسه سوم

تحلیل و رفع تضاد به کمک اصول ابداعی :توانمندي بهكارگيري ابزار تحليل تضاد براي تعريف تضادهاي موجود در مسائل ريشهاي

جلسه چهارم

تحلیل و رفع تضاد به کمک اصول تفکیک :توانمندي بهكارگيري ابزار تحليل تضاد براي تعريف تضادهاي موجود در مسائل ريشهاي

جلسه پنجم

خاستگاه و متدولوژی تریز

تحلیل ابزار چندپنجره :توانمندي استفاده از ابزار چندپنجره در تكميل تعريف اوليه مساله

ابزار تحليل نتيجه نها يي ايدهآل :توانمندي بهكارگيري ابزار تحليل نتيجه ايدهآل براي حل هميشگي مساله

تحلیل تضاد ریشهای :بهکارگیری ابزار تحلیل ریشهای علت در شناسایی تضادهای ریشهای از اثرات نامطلوب

پرسشنامه خالقیت (عابدی :) 1372 ،این پرسشنامه توسط عابدی ( ) 72 31بر اساس تعریف تورنس (  ) 1972از خالقیت تنظیم

گردیده است ،و شامل  60گویه سهگزینهای است .گزینهها به ترتیب از الف تا ج و به صورت صعودی ،سطوح باالتری از خالقیت را
نشان میدهند ،و به ترتیب واجد نمراتی از  0تا  2هستند .نمره کلی آزمون بین  0تا  120قرار میگیرد که نمره کمتر از  50به خالقیت

بسیار کم ،بین  50تا  75به خالقیت کم ،بین  75تا  85به خالقیت متوسط ،بین  85تا  001به خالقیت زیاد ،و نمره بین  001تا  120به

خالقیت بسیار زیاد اشاره دارد .این پرسشنامه همچنین شامل چهار خردهمقیاس برای ارزیابی چهار مؤلفه خالقیت است ،که عبارتند از:

 )1سیالی؛  )2ابتکار؛  )3انعطافپذیری؛ و  )4بسط .عابدی ( ) 72 31برای تعیین اعتبار 25این آزمون ،از آزمون تفکر خالق تورنس

(  ) 1972در جمعیت دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران استفاده میکند ،و ضریب اعتبار  0/ 46برای آزمون خالقیت گزارش مینماید.
همچنین در این مطالعه ،آلفای کرونباخ 26برای پایایی 27خردهمقیاس سیالی  ،0/85ابتکار  ،0/ 82انعطاف پذیری  0/ 84و بسط  0/ 80به

دست آمده است (عابدی .) 72 31 ،شهنیییالق ،سهرابی و شکرکن ( )4 38 1در مطالعهای بر روی دانشجویان دانشگاه شهید چمران

اهواز ،با اجرای همزمان آزمون خالقیت گیلفورد (  ،) 1967برای نمره کلی پرسشنامه و نمرات مربوط به خردهمقیاسهای سیالی،

ابتکار ،انعطافپذیری و بسط ،به ترتیب ضرائب اعتبار  0.22 ،0 .3 0 ، 0.42 ، 0.52و  0.21را گزارش کردهاند .همچنین در این مطالعه،
25

- validity
- Cronbach alpha
27
- reliability
26
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آلفای کرونباخ برای پایایی نمره کلی آزمون و چهار خردهمقیاس اصلی آن ،به ترتیب  0.59 ، 0.73 ، 0.77 ، 0.73و  0.62گزارش شده

است (شهنیییالق و همکاران.)4 38 1 ،

پرسشنامه نوآوری (کولز و واندنبروک :) 2007 ،یک مقیاس خودسنجی 28مداد-کاغذی ،و شامل  18گویه در مقیاس

لیکرت 5 29نقطهای است .آزمودنی نظر خود پیرامون هر گویه را با انتخاب گزینهای از کامال مخالفم ( )0تا کامال موافقم ( )4اعالم

میدارد .این پرسشنامه همچنین سه خردهمقیاس برای سنجش مولفههای نوآوری دارد که عبارتند از )1 :سبک دانستن؛  )2سبک
طرحریزی و  )3سبک آفرینش .ضریب اعتبار همزمان این پرسشنامه از طریق همبستهکردن این پرسشنامه با آزمون سبک شناختی

30

(کرتن ) 1976 ،31برابر  0.55گزارش شده است (شهنیییالق و همکاران .) 1388 ،همچنین ،ضریب اعتبار همزمان برای فرم فارسی

پرسشنامه برابر  0.32از خالل همبستهکردن پرسشنامه با آزمون سبک تفکر کلنگر( 32استرنبرگ )7991 ،33گزارش شده است (شهنی-

ییالق و همکاران .) 1388 ،آلفای کرونباخ برای پایایی نمره کلی مقیاس و نمرات مربوط به خردهمقیاسهای پرسشنامه انگلیسی در سه
نمونه مستقل به صورت  0.79 ، 0.85و  0 .8 0برای نمره کلی مقیاس نوآوری؛  0.76 ، 0.73و  0.76برای سبک دانستن؛  0.82 ، 0.81و
 0.85برای سبک طرحریزی؛ و  0.79 ، 0.79و  0.78برای سبک آفرینش گزارش شده است (کولز و واندنبروک .)7002 ،همچنین،

شهنیییالق و همکاران (  ) 1388آلفای کرونباخ برای پایایی نمره کلی نوآوری در فرم فارسی پرسشنامه را برابر  0 .9 0گزارش کردهاند.

پرسشنامه تفکر علمی (لیانگ و همکاران :) 006 2 ،یک مقیاس خودسنجی مداد-کاغذی ،و شامل  24گویه در مقیاس لیکرت 5

نقطهای است .آزمودنی نظر خود پیرامون هر گویه را با انتخاب گزینهای از کامال مخالفم ( )0تا کامال موافقم ( )4اعالم میدارد .این

پرسشنامه شامل شش خردهمقیاس برای سنجش مولفههای تفکر علمی است ،که عبارتند از )1 :مشاهده و استنباط؛  )2ممارست؛ )3

استفاده از نظریهها و قوانین علمی؛  )4بسترسازی اجتماعی و فرهنگی؛  )5خالقیت و تصویرسازی؛ و  )6استفاده از روشهای علمی.

اعتبار صوری و محتوایی این مقیاس تائید شده است (لیانگ و همکاران .)6002 ،همچنین ،اعتبار همزمان فرم فارسی پرسشنامه از

طریق همبستهکردن آن با سبک تفکر قانونگذارانه( 34استرنبرگ ،)7991 ،با ضریب  0.35گزارش شده است (شهنیییالق و همکاران،

 .) 1388آلفای کرونباخ برای پایایی فرم انگلیسی برابر ( 0.67لیانگ و همکاران )6002 ،و برای فرم فارسی پرسشنامه برابر 0 .9 0

(شهنیییالق و همکاران ) 1388 ،گزارش گردیده است.

روش اجرا و تحلیل :جهت اجرای پیشآزمون ،پس از انجام هماهنگیهای الزم با مسئولین دانشگاه صنعت آب و برق شهید
عباسپور ،از طریق اتوماسیون اداری پیرامون هدف کلی پژوهش و نیز روز ،ساعت و محل اجرای پیشآزمون به تمامی اعضای هیئت

علمی دانشگاه برای شرکت در پژوهش اطالعرسانی گردید .در زمان مقرر ،کلیه اعضای داوطلب برای شرکت در مطالعه در سالن

اجتماعات دانشگاه حضور یافتند .توضیحاتی پیرامون پرسشنامهها ،هدف کلی پژوهش ،مدت زمان الزم برای پاسخدهی به سواالت ،و

دستورالعمل پاسخدهی به اعضای حاضر داده شد؛ پرسشنامههای خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی در میان اعضا توزیع گردید؛ و

سپس ،مدت زمان مناسبی به اعضا داده شد تا بتوانند پرسشنامهها را با دقت و توجه الزم تکمیل نمایند .جهت اجرای فرآیند آموزش

حل مساله ابداعی ،پس از انجام هماهنگیهای الزم با موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران و مسئولین مربوطه در دانشگاه صنعت

28

- self-report
- likert
30
- cognitive style
31
- Kirton
32
- holistic thinking style
33
- Sternberg
34
- legislative thinking style
29

39
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آب و برق شهید عباسپور ،و در پایان جلسه پیشآزمون ،پیرامون تاریخ ،ساعت و محل برگزاری پنج جلسه آموزشی حل مساله ابداعی

(در طول پنج هفته متوالی) به کلیه شرکتکنندگان در پژوهش اطالعرسانی گردید .هر جلسه به مدت  8ساعت آموزش و کار

گروهی از ساعت  8صبح تا  4بعدازظهر با حضور سه مدرس از سوی موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران و با همکاری مستمر
پژوهشگر برگزار شد .جهت اجرای پسآزمون نیز همانند مراحل طیشده در اجرای پیشآزمون ،باری دیگر در پایان جلسه آخر

آموزش حل مساله ابداعی ،پیرامون روز ،ساعت و محل اجرای پسآزمون به تمامی شرکتکنندگان در مطالعه اطالعرسانی گردید.

در زمان مقرر (فردای آخرین روز آموزش) ،کلیه شرکتکنندگان در سالن اجتماعات دانشگاه حضور یافتند .دستورالعمل تکمیل

پرسشنامهها و مدت زمان الزم برای پاسخدهی به سواالت مجددا برای شرکتکنندگان توضیح داده شد؛ پرسشنامههای خالقیت،

نوآوری و تفکر علمی در میان آنها توزیع گردید؛ و سپس ،مدت زمان مناسبی داده شد تا شرکتکنندگان بتوانند پرسشنامهها را با

دقت و توجه الزم تکمیل نمایند .توصیف و تحلیل دادهها نیز با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،روش همبستگی پیرسون،35
آزمون تحلیل واریانس درونآزمودنی با اندازهگیری مکرر 36و نیز آزمون تی جفتشده 37در نرمافزار  SPSS11.5صورت گرفت.

یافتهها

میانگین ،انحراف معیار و واریانس دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای اصلی پژوهش شامل خالقیت و مولفههای آن،
نوآوری و مولفههای آن و تفکر علمی و مولفههای آن در قالب جدول  2ارائه شده است .همچنین ،فراوانی افراد واجد سطوح مختلف

خالقیت در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در قالب جدول  3ارائه شده است .همانگونه که در جدول  3مشاهده میگردد ،هیچ-
یک از شرکتکنندگان در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون واجد سطح خالقیت بسیار کم نبودهاند .تعدا افراد واجد خالقیت کم،

پس از مداخله کاهش یافته است؛ تعداد افراد واجد سطح خالقیت متوسط تغییری نکرده است؛ و تعداد افراد واجد سطح خالقیت زیاد

پس از مداخله افزایش پیدا کرده است .همچنین ،اگرچه در مرحله پیشآزمون هیچیک از شرکتکنندگان واجد سطح خالقیت بسیار

زیاد نبوده است ،اما پس از آموزش حل مساله ابداعی تعداد افراد واجد سطح خالقیت بسیار زیاد به  1.7درصد رسیده است.

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و واریانس خالقیت ،نوآوری ،تفکر علمی و مولفههای آنها در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

پیشآزمون
میانگین

خالقیت

سیالی
ابتکار

انحرافمعیار

22 . 81

7.70

63.95

21 . 88

9.99

66 . 20

3.20

21 . 10

07 . 23

2 .2 3

38 . 10

4 .4 1

2.08

41.51

3 .6 2

6.90

2.46

6.07

03 . 32

2.64

انعطافپذیری

82 . 14

نوآوری

43 . 56

6.86

63.22

.37 3

سبک دانستن

سبک طرحریزی

70 .31

29 . 11

سبک آفرینش

79 . 22

مشاهده و استنباط

07 . 12

تفکر علمی

ممارست

استفادهاز نظریههاوقوانینعلمی

بسترسازیاجتماعیوفرهنگی
خالقیت و تصویرسازی

استفاده از روشهای علمی

واریانس

میانگین

72 . 99

.57 3

بسط

پسآزمون

انحرافمعیار

واریانس

2.64

6.99

76 . 12

57 .33

43 . 16

03 . 47

36 . 61

32 . 11

57 . 24

5 .9 6

29 . 12
50 . 24

07 . 68

9.10

84 . 82

36 . 74

34.11

2.56

6.57

57 . 12

2.71

6.85

2.30

3.03

2.68

9.72

92.31

1.59

00.01

2.32

46.21

2.24

2. 17

1 .7 4

50 . 11

2.18

79 . 11

1.58

2.49

79 . 12

34.11
36 . 11

1.59

2.14

3 .5 2

3.44

4.57

5.39

57 . 11

2.31

80 . 11
7.34

86 . 46

5.30

9 .1 9
7.19

56 . 94

3 .5 2
5.34

5.02

1.99

3.96

2.89

8.34

4.73

35

- Pearson's r
- within subject variance analysis with repeated measures
37
- Paired T-test
36
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جدول  :3فراوانی سطوح مختلف خالقیت در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
سطوح خالقیت

درصد افراد در پیشآزمون

درصد افراد در پسآزمون

بسیار کم

0

0

کم

متوسط

28.6

14.3

42.9

50

28.5

زیاد

بسیار زیاد

28.6

1 .7

0

همبستگیهای دومتغیره میان متغیرهای اصلی پژوهش در قالب جدول  4ارائه شده است .همانگونه که در جدول  4مشاهده میگردد،

میان نمرات پیشآزمون و پسآزمون در هر سه متغیر خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی همبستگی قوی (بیش از  0 .5 0وجود دارد) .نمره

پیشآزمون خالقیت همبستگی معنادار قوی با نمره پیشآزمون تفکر علمی و نمرات پسآزمون نوآوری و تفکر علمی دارد .نمره

پیشآزمون نوآوری همبستگی قوی معنادار با نمره پسآزمون تفکر علمی دارد .نمره پیشآزمون تفکر علمی همبستگی قوی معنادار

با نمره پسآزمون نوآوری دارد .همچنین ،میان نمرات پسآزمون نوآوری و تفکر علمی نیز یک همبستگی قوی معنادار مشاهده می-

گردد.

جدول  :4همبستگی میان متغیرهای اصلی پژوهش
تفکرعلمی (پس)

نوآوری (پس)

خالقیت (پس)

تفکرعلمی(پیش)

خالقیت (پیش)

** 0.76

* 0.57

** 0.67

** 0.64

تفکرعلمی(پیش)

** 0.68

* 0.51

** 0.79

1

نوآوری (پیش)

خالقیت (پس)
نوآوری (پس)

تفکرعلمی(پس)

* 0.56
0.32

1

** 0.78
0.45

0.03

0.35

1

0.35

1

نوآوری (پیش)
0.23

1

خالقیت (پیش)
1

** :معناداری در سطح  0.01؛ * :معناداری در سطح 0.05

بررسی سوالهای تحقیق :برای بررسی هر یک از سه سوال اصلی پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس درون-

آزمودنی با اندازهگیریهای مکرر ،معناداری تغییرات در نمره کلی آزمون (خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی) مورد ارزیابی قرار می-
گیرد .سپس با استفاده از آزمون تیجفتشده ،معناداری تغییرات در مولفههای هر یک از متغیرهای اصلی پژوهش مورد آزمون قرار

خواهد گرفت .متغیرهای مورد پژوهش در مطالعه حاضر از نوع فاصلهای هستند و نیز با توجه به اینکه آماره  Zکلموگروو-اسمیرنوو

38

برای متغیرهای اصلی پژوهش شامل خالقیت در پیشآزمون (  ) 0.53و پسآزمون (  ،) 0.55نوآوری در پیشآزمون (  ) 0.74و پس-

آزمون (  ) 0.56و تفکر علمی در پیشآزمون (  ) 0.66و پسآزمون (  ) 0.61معنادار نبوده است ،توزیع نمرات مربوط به این متغیرها در
نمونه مورد مطالعه یک توزیع طبیعی است .لذا ،متغیرهای مورد مطالعه شرایط الزم برای اجرای دو آزمون پارامتری تحلیل واریانس

درونآزمودنی و تی جفتشده را دارا هستند.

سوال  :1آیا آموزش تئوری حل مسأله ابداعی تاثیر معناداری بر تفکر خالق و مولفههای آن در اعضای هیات علمی دانشگاه دارد؟

نتایج حاصل از تحلیل واریانس درونآزمودنی با اندازهگیریهای مکرر برای متغیر خالقیت در جدول  5ارائه شده است .نتایج ارائه-

شده در جدول  5مبین معنادار بودن تغییرات در نمرات خالقیت هستند ( F=4 2.09 1و  .)P= 04 0 0.همچنین ،با توجه به نتایج حاصل از

آزمون تی جفتشده برای مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون خالقیت و مولفههای آن (جدول  ،)6تفاوت نمرات پیشآزمون و

- Kolmogorov-Smirnov

38
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پسآزمون برای نمره کلی خالقیت و دو مولفه ابتکار و بسط معنادار است .به عبارت دیگر ،نمرات مربوط به خالقیت و دو مولفه
ابتکار و بسط پس از آموزش حل مساله ابداعی به طور معناداری افزایش یافتهاند.

جدول  :5ضرایب تحلیل واریانس درون آزمودنی با اندازهگیریهای مکرر نمرات خالقیت در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
مجذور میانگین
720 . 342

خالقیت

درجه آزادی

مقدار F

ارزش P

1

4 2.09 1

** 04 0 0.

مقدار  ή2جزئی
0.482

جدول  :6نتایج آزمون تی جفتشده برای مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون خالقیت و مولفههای آن
میانگین

پیشآزمون

خالقیت

22 . 81

66 . 20

07 . 23

سیالی
انعطافپذیری

82 . 14

ابتکار
بسط

57 .33

-390.2

- 3.460

43 . 16

70 .31

- 3.478

** 04 0 0.

پسآزمون
21 . 88

03 . 32

مقدار t

ارزش P

- 1.720
- 2.318

41.51

57 0 0.

** 04 0 0.
0.109

* 37 0 0.

سوال  :2آیا آموزش تئوری حل مسأله ابداعی تاثیر معناداری بر نوآوری و مولفههای آن در اساتید دانشگاه دارد؟

نتایج حاصل از تحلیل واریانس درونآزمودنی با اندازهگیریهای مکرر برای متغیر نوآوری در جدول  7ارائه شده است .نتایج ارائه-

شده در جدول  7مبین معنادار بودن تغییرات در نمرات نوآوری هستند (  F= 16.198و  .)P= 01 0 0.همچنین ،با توجه به نتایج حاصل از

آزمون تی جفتشده برای مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون نوآوری و مولفههای آن (جدول  ،)8تفاوت نمرات پیشآزمون و

پسآزمون برای نمره کلی نوآوری و دو مولفه سبک طرحریزی و سبک آفرینش معنادار است .به عبارت دیگر ،نمرات مربوط به
نوآوری و دو مولفه سبک طرحریزی و سبک آفرینش پس از آموزش حل مساله ابداعی به طور معناداری افزایش یافتهاند.

جدول  :7ضرایب تحلیل واریانس درون آزمودنی با اندازهگیریهای مکرر نمرات نوآوری در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
مجذور میانگین

نوآوری

درجه آزادی
1

630.0 17

مقدار F

ارزش P

16.198

** 01 0 0.

مقدار  ή2جزئی
0.555

جدول  :8نتایج آزمون تی جفتشده برای مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون نوآوری و مولفههای آن
میانگین

نوآوری
سبک دانستن

سبک طرحریزی

سبک آفرینش

پیشآزمون
43 . 56

29 . 11

63.22
79 . 22

مقدار t

ارزش P

پسآزمون
36 . 61

29 . 12

57 . 24

50 . 24

- 25 0 4.

- 1.661

- 4.296

- 2.747

** 01 0 0.
0.121

** 01 0 0.

* 17 0 0.

سوال  :3آیا آموزش تئوری حل مسأله ابداعی تاثیر معناداری بر تفکر علمی و مولفههای آن در اعضای هیات علمی دانشگاه دارد؟

نتایج حاصل از تحلیل واریانس درونآزمودنی با اندازهگیریهای مکرر برای متغیر تفکر علمی در جدول  9ارائه شده است .نتایج

ارائهشده در جدول  9مبین معنادار بودن تغییرات در نمرات تفکر علمی هستند (  F= 9.732و  .)P= 08 0 0.همچنین ،با توجه به نتایج

حاصل از آزمون تی جفتشده برای مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون تفکر علمی و مولفههای آن (جدول  ،) 10تفاوت نمرات
پیشآزمون و پسآزمون برای نمره کلی تفکر علمی و سه مولفه مشاهده و استنباط ،استفاده از نظریهها و قوانین علمی ،و بسترسازی
اجتماعی و فرهنگی معنادار است .به عبارت دیگر ،نمرات مربوط به تفکر علمی و سه مولفه مشاهده و استنباط ،استفاده از نظریهها و

قوانین علمی ،و بسترسازی اجتماعی و فرهنگی ،پس از آموزش حل مساله ابداعی به طور معناداری افزایش یافتهاند.
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جدول  :9ضرایب تحلیل واریانس درون آزمودنی با اندازهگیریهای مکرر نمرات تفکر علمی در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
مجذور میانگین

تفکر علمی

71 5.6 27

درجه آزادی
1

مقدار F
9.732

ارزش P
** 08 0 0.

مقدار  ή2جزئی
0.428

جدول  :01نتایج آزمون تی جفتشده برای مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون تفکر علمی و مولفههای آن
میانگین

تفکر علمی
مشاهده و استنباط
ممارست

استفاده از نظریهها و قوانین علمی
بسترسازی اجتماعی و فرهنگی

خالقیت و تصویرسازی

بحث

استفاده از روشهای علمی

پیشآزمون
07 . 68

07 . 12

34.11

34.11

00.01
36 . 11

79 . 11

مقدار t

ارزش P

- 3.120

** 08 0 0.

پسآزمون
36 . 74

92.31

- 3.319

46.21

- 2.406

57 . 12

57 . 11

50 . 11

79 . 12

- 1.749

- .667 3

- 0.279

- 1.713

** 06 0 0.
0.104

* 32 0 0.

** 03 0 0.
0.785

0 .11 0

مطالعه حاضر پیرامون تعیین اثربخشی آموزش حل مساله ابداعی در ارتقا خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی اعضای هیئتعلمی دانشگاه

صنعت آب و برق شهید عباسپور بود .نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان داد که پس از آموزش حل مساله ابداعی نمرات

شرکتکنندگان در متغیر خالقیت و دو مولفه ابتکار و بسط ،متغیر نوآوری و دو مولفه سبک طرحریزی و سبک آفرینش و نیز ،متغیر

تفکر علمی و سه مولفه مشاهده و استنباط ،استفاده از نظریهها و قوانین علمی و بسترسازی اجتماعی و فرهنگی ،به طور معناداری

افزایش یافته است .اگرچه ،تغییر نمرات در دو مولفه سیالی و انعطافپذیری از مولفههای خالقیت ،سبک دانستن از متغیر نوآوری و

سه مولفه ممارست ،خالقیت و تصویرسازی و استفاده از روشهای علمی از مولفههای تفکر علمی پس از آموزش حل مساله ابداعی

معنادار نبوده است .مجموعه نتایج حاصل از مطالعه حاضر در کل با نتایج حاصل از مطالعات پیشین پیرامون تاثیر معنادار آموزش
خالقیت و حل مسئله در ارتقای خالقیت مهندسان (زارع ،پیرخائفی و مبینی ،) 1389 ،بهبود تفکر خالق (رز و لین ،)4 98 1 ،مؤلفههای

فراشناختی تفکر خالق (پیرخائفی و همکاران ،) 1388 ،رشد تفکر علمی ،خالقیت و نوآوری در دانشجویان (شهنیییالق ،حاجی-
یخچال ،حقیقی و بهروزی ،) 1388 ،رشد دانش ،نگرش و مهارت معلمان در بهبود خالقیت دانشآموزان (حسینی) 1382 ،؛ و نیز تاثیر
معنادار آموزش حل مساله ابداعی در بهبود توانایی تفکر علمی و حل مساله دانشجویان (بلسکی ) 2011 ،همخوانی دارد.

در ارتباط با متغیر خالقیت ،آموزش حل مساله ابداعی بر بهبود دو مولفه ابتکار و بسط تاثیر معناداری داشته است ،در حالی که بر

دو مولفه سیالی و انعطافپذیری تاثیر معناداری نداشته است .از آنجا که دو مولفه بسط و ابتکار به مهارت شخص در پروراندن گزینه-
های بیشتر برای حل مساله و دستیابی به راه حلهای متفاوت و جدید اشاره دارند (تورنس ،) 1972 ،قابل انتظار بوده است که

آموزش حل مساله ابداعی که تمرکزش بر افزایش توان دستیابی به راه حلهای بهینه است ،در رشد و بهبود این دو مولفه موثر واقع

گردد .اما مولفه سیالی که به لحاظ ماهیت شباهت زیادی به تفکر تداعیگرا دارد ،ریشههای عصبشناختی نیرومندی دارد (به عنوان

مثال ،رانکو 39و همکاران) 2011 ،؛ همچنین ،ویژگی انعطافپذیری یک ویژگی وابسته به شخصیت است ،آنگونه که در مدل پنج-

عاملی شخصیت( 40مککری 41و کوستا ،)6991 ،42انعطافپذیری یکی از پنج عامل اصلی شخصیت انسان در نظر گرفته میشود و

39

- Runco
- five factor model of personality
41
- McCrae
42
- Costa
40
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انتظار نمیرود که یک دوره آموزش  40ساعته بتواند تغییرات معنادار و قابل توجه پایداری را در ساختار و عملکرد سیستم عصبی و یا

در ساختار شخصیت پدید آورد .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد که آموزش حل مساله ابداعی بر روی جنبههای بنیادیتر خالقیت که

ریشه در وراثت ،ساختار سیستم عصبی و ساختار شخصیت دارند ،کمتر موثر واقع میگردد.

با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،آموزش حل مساله ابداعی بر بهبود دو مولفه سبک طرحریزی و سبک آفرینش از مولفه-

های نوآوری تاثیر معناداری داشته است ،درحالیکه بر روی مولفه سبک دانستن بیتاثیر بوده است .این یافتهها نیز هماهنگ با ماهیت

دوره آموزشی حل مساله ابداعی و ماهیت مولفههای نوآوری هستند .روش حل مساله ابداعی اساسا به دنبال ایجاد طرحی برای تعریف
و حل نظاممند مسائل و خلق مسیرهای بهینه حل مساله بوده است (آلتشولر ) 1988 ،و بیش از آنکه بر جنبههای دانشمحور حل مساله

متمرکز باشد ،بر جنبههای مبتنی بر تحلیل در حل مساله (شولیاک )2002 ،تمرکز دارد ،و لذا تاثیرگذاری آموزش این سبک از حل
مساله بر مولفههای طرحریزی و آفرینش و عدم تاثیر آن بر مولفه دانستن منطقی به نظر میرسد.

در ارتباط با متغیر تفکر علمی ،نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان دادند که آموزش حل مساله ابداعی بر بهبود سه مولفه مشاهده و

استنباط ،استفاده از نظریهها و قوانین علمی و بسترسازی اجتماعی و فرهنگی تاثیر معناداری دارد ،درحالیکه این آموزش تاثیر

معناداری در رشد سه مولفه ممارست ،خالقیت و تصویرسازی و استفاده از روشهای علمی نداشته است .آموزش حل مساله ابداعی

اساسا و به طور مستقیم بر ایجاد ،رشد و بهبود تفکر علمی تمرکز ندارد ،اما از آنجاکه این روش حل مساله ،خود بر مبنای یک تفکر،

نگرش و روش علمی طراحی شده است و کار میکند ،انتظار بر این بوده است که قرارگرفتن اشخاص در فرآیند آموزش این روش

حل مساله ،آشنایی آنها با فلسفه و منطق این روش و نیز یادگیری تکنیکهای حل مساله ابداعی به طور غیر مستقیم نگرش و تفکر

علمی افراد تحت آموزش را ارتقا بخشد ،که انعکاس این انتظار در اثرگذاری آموزش حل مساله ابداعی بر سه مولفه مشاهده و
استنباط ،استفاده از نظریهها و قوانین علمی و بسترسازی اجتماعی و فرهنگی از مولفههای تفکر علمی مشاهده میگردد .اما چرا

آموزش حل مساله ابداعی بر بهبود مولفههای ممارست ،استفاده از روشهای علمی و بویژه مولفه خالقیت و تصویرسازی تاثیر

معناداری نداشته است؟ در ارتباط با مولفه ممارست ،بار دیگر بحث دخالت ویژگیهای شخصیتی مطرح است .ممارست و تالش و
پیگیری مستمر برای استفاده از روشهای علمی و رشد مفاهیم و نظریههای علمی موجود (لیانگ و همکاران )6002 ،مانند تالش و

پیگیری مستمر در ارتباط با هر موضوع دیگری میتواند رابطه عمیقی با میزان پشتکار فرد داشته باشد .پشتکار در مدل هفتعاملی

شخصیت( 43کلونینجر ،1991 ، 1987 ،44و  )4991یکی از هفت عامل اصلی شخصیت انسان و بویژه یکی از چهار بعد اصلی مزاج

است .همان مزاجی که از نظر کلونینجر کمتر قابل تغییر است و از ثبات باالیی در طول زمان تا پایان عمر برخوردار است
(سوراکیک 45و کلونینجر .)0002 ،لذا ،عدم تاثیر معنادار آموزش کوتاهمدت حل مساله ابداعی بر مولفه ممارست از این منظر ،قابل

درک است .اما در ارتباط با عدم تاثیر آموزش بر دو مولفه استفاده از روشهای علمی و بویژه مولفه خالقیت و تصویرسازی ،علت امر

چندان آشکار نیست .یکی از عوامل احتمالی میتواند نحوه تعریف عملیاتی این دو مولفه (لیانگ و همکاران )6002 ،باشد ،که برای

بررسی این امر میبایست به مادههای مورد استفاده در پرسشنامه تفکر علمی (لیانگ و همکاران )6002 ،برای سنجش این مولفهها

رجوع کرد .در این پرسشنامه برای سنجش مولفه خالقیت و تصویرسازی ،از مادههایی مانند "تعاریف و مفاهیم جایگزین را مورد

توجه قرار میدهم" و یا "فقط آن چیزی را که مبتنی بر شواهد و اطالعات است ،تفسیر میکنم" استفاده شده است .با توجه به این دو
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ماده از میان  4ماده مولفه خالقیت و تصویرسازی ،واضح است که آنچه در پرسشنامه تفکر علمی (لیانگ و همکاران )6002 ،تحت

عنوان خالقیت و تصویرسازی تعریف شده است ،تفاوت آشکاری با مفهومبندی تورنس (  ) 1972پیرامون خالقیت دارد .لذا ،دلیلی
ندارد که اگر آموزش حل مساله ابداعی در بهبود خالقیت ،آنگونه که توسط تورنس (  ) 1972مفهومبندی و توسط عابدی () 72 31

تعریف عملیاتی شده است ،موثر بوده است ،باعث بهبود نمرات در مولفه خالقیت و تصویرسازی تفکر علمی نیز بشود .همچنین،

ازجمله مادههایی که در این پرسشنامه برای سنجش مولفه استفاده از روشهای علمی به کار گرفته شده است میتوان به مادههای

"فرضهایی را که منجر به نتیجهگیری میشوند ،شناسایی میکنم" و "مفاهیم منفی را همچون مفاهیم مثبت مورد بررسی قرار می-
دهم" اشاره نمود .با توجه به اینکه روش حل مساله ابداعی نیز بر مفاهیم علمی اینچنینی تاکید دارد ،و خود ،از روشهای علمی

اینچنینی پیروی میکند ،عدم اثربخشی آموزش حل مساله ابداعی در بهبود این مولفهها هنوز جای ابهام و سوال دارد .البته با توجه به

حجم پائین نمونه در مطالعه حاضر ،بهتر آن است که قبل از ارائه قضاوت نهایی ،ابتدا با اتخاذ نمونههای معرفتر در مطالعات آتی از
بابت کیفیت روابط اطمینان بیشتری حاصل گردد .اما در مجموع ،با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،به نظر میرسد که آموزش

حل مساله ابداعی میتواند تاثیر معناداری در رشد و بهبود بویژه آن بخشهایی از خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی که بیشتر متاثر از

یادگیری هستند ،داشته باشد و به نظر میرسد که آموزش حل مساله ابداعی را بتوان به عنوان یک آموزش مفید و کارآمد برای
ارتقای بخش قابل توجهی از خالقیت ،نوآوری و تفکر علمی اعضای هیاتعلمی دانشگاهها در نظر گرفت.

پیشنهادات برای مطالعات آتی :با توجه به محدودیتهای پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد که در مطالعات آتی از نمونهای با

حجم باالتر استفاده گردد و نمونه شامل زنان عضو هیاتعلمی دانشگاه نیز باشد ،تا امکان بررسی نقش متغیر جنسیت در اثربخشی
آموزش حل مساله ابداعی نیز فراهم گردد .همچنین ،طرح مطالعه شامل گروه کنترل نیز باشد و حتیاالمکان انتخاب اعضای نمونه و

جایگزینی آنها در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی صورت گیرد ،تا نتایج حاصل از مطالعه از اعتبار ،پایایی و قدرت

تعمیمپذیری بیشتری برخوردار باشند.
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