
 

 

  

  ي علوم تربیتی و روانشناسیهانشکدد

  تربیتیگروه آموزشی علوم

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي مشاوره گرایش مدرسهدر رشته

  

  عنوان:

اجتماعی و خودکارآمدي با سبک حل مسأله خالق  ي بین هوشرابطه

  آموزان دختر شهر اردبیلدانش

  

  اساتید راهنما:

  خواهدکتر علی خالق

  شریفدکتر علی رضایی

  

  استاد مشاور:

  االسالمیدکتر علی شیخ

  

  پژوهشگر:

  پیرقلی کیوي معصومه

  

  

  95تابستان 

  

  

    



 

 

  

  

  معصومهنام:                        نام خانوادگی دانشجو: پیرقلی کیوي               

  آموزان دختر شهر اردبیلحل مسأله خالق دانش ا سبکي بین هوش اجتماعی و خودکارآمدي برابطه: عنوان پایان نامه

  شریفخواه، دکتر علی رضاییخالقاساتید راهنما: دکتر علی 

  االسالمیاستاد مشاور: دکتر علی شیخ

  مشاوره      رشته:                       مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

  محقق اردبیلی دانشگاه:       مدرسه                                     گرایش: 

  99تعداد صفحات:                       16/6/1395تاریخ دفاع:                      تربیتی و روانشناسی دانشکده: علوم

  چکیده:

وزان بین هوش اجتماعی و خودکارآمدي با سبک حل مسأله خالق دانش آم يهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

قطع مآموزان دختر دانش يل بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماري همهدختر شهر اردبی

شد، که تحصیل بودند، شامل می هب مشغول 94- 95نفر) که در سال تحصیلی  6745دبیرستان دوره دوم شهر اردبیل (

نفر به عنوان نمونه انتخاب  380تعداد  مورگان  -اي و بر اساس جدول کرجسی گیري خوشهها به روش نمونهاز بین آن

آمدي (شرر، )، پرسشنامه خودکار1996ها از پرسشنامه سبک حل مسأله (کسیدي و النگ، جهت جمع آوري داده شدند.

ها به تأیید پرسشنامهروایی  ) استفاده شد.2001) و مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (سیلوارا، یوسن و داهل، 1982

راي ژوهش حاضر، بهمچنین میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در پ رسید. نظراناساتید و صاحب

مقیاس هوش ي پرسشنامهبراي ) و 80/0( خودکارآمديي )، براي پرسشنامه77/0ي سبک حل مسأله (پرسشنامه

هاي آمار روش و SPSS 20ها از نرم افزار آماري براي تجزیه و تحلیل داده) به دست آمد. 72/0( اجتماعی ترومسو

نه اي، ضریب تک نمو tهاي آمار استنباطی (آزمون انگین و انحراف استاندارد) و روشتوصیفی (فراوانی، درصد، می

له خالق، هوش نشان داد که میزان سبک حل مسأ tهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج آزمون 

داد که  ی نشانمعنادار از حد متوسط باالتر است. همچنین نتایج آزمون همبستگ اياجتماعی و خودکارآمدي به گونه

ل تحلی داري بین هوش اجتماعی و خودکارآمدي با سبک حل مسأله خالق وجود دارد. نتایجروابط مثبت و معنی

ل حسبک  رگرسیون نشان داد از سه بعد هوش اجتماعی، پردازش اطالعات اجتماعی بیشتري سهم را در پیش بینی

ز نتایج ارد. ق دامعناداري با سبک حل مسأله خال يمسأله خالق دارد. همچنین خودکارآمدي رابطه پیش بینی کننده

  اده کرد.آموزان استفخالق در دانش توان در مدارس و مراکز مشاوره به منظور تقویت سبک حل مسألهپژوهش حاضر می

  

  هوش اجتماعیبک حل مسأله خالق، آموران، سخودکارآمدي، دانشها: کلید واژه



 

 

 أ

 

   مطالب فهرست

  شماره و عنوان                                                                                                           صفحه      

  

 فصل اول: کلیات پژوهش

1 -1 

  97..............................................................................................................................ه.........................................مقدم

 انیب   2- 1

  99 ..............................................................................................................................................................مسأله

 ......................................................................................................................................پژوهش تیاهمّ  و ضرورت 3- 1

101  

 اهداف   4- 1

  102.........................................................................................................................................................پژوهش

 ........................................................................................................................................................یکل اهداف 1- 4- 1

102  

 ......................................................................................................................................................یجزئ اهداف 2- 4- 1

102  

 يهاسؤال   5- 1

 !Error ..................................................................................................................................................پژوهش

Bookmark not defined.  

 يرهایمتغ   6- 1

 !Error...................................................................................................................................................پژوهش

Bookmark not defined.  

 یاتیعمل و یمفهوم فیتعار 7- 1

 Error! Bookmark not.........................................................................................................................رهایمتغ

.defined 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبک 1- 7- 1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل س  ح



 

 

 ب

 

 !Error................................................................................................................................................مســـــــــأله

Bookmark not defined.  

 یاجتماع هوش 2- 7- 1

..................................................................................................................................................Error! Bookmark 

not defined.  

 ......................................................................................................................................................يخودکارآمد 3- 7- 1

Error! Bookmark not defined.  

  ي پژوهشفصل دوم: مبانی نظري و پیشینه

2-1

 !Error ....................................................................................................................................................................مقدمه

Bookmark not defined.  

 .................................................................................................................................................مسأله حل سبک 2 - 2

Error! Bookmark not defined.  

 حل يهامهارت 1- 2- 2

 Error! Bookmark not......................................................................................................................................لهمسأ

defined.  

 ...............................................................................................................................مسأله حل در یاصل عامل 2- 2- 2

Error! Bookmark not defined.  

 هوش   2-3

 !Error .....................................................................................................................................................یاجتماع

Bookmark not defined.  

 ................................................................................................................................یاجتماع هوش خچهیتار 1- 3- 2

Error! Bookmark not defined.  

 .......................................................................................................................یاجتماع هوش يرهایمتغ ریس 2- 3- 2

Error! Bookmark not defined.  

 .......................................................................................................................یاجتماع هوش تیتقو يهاراه 3- 3- 2

Error! Bookmark not defined.  



 

 

 ت

 

 ................................................................................................................................یاجتماع هوش يهامدل 4- 3- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ..............................................................................................................................یاجتماع هوش يهامؤلفه 5- 3- 2

Error! Bookmark not defined.  

 .........................................................................................................................................................يخودکارآمد 2- 4

Error! Bookmark not defined.  

 .........................................................................................................................يخودکارآمد فیتعار و مفهوم 1- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ....................................................................................................................يخودکارآمد جادیا یاصل عوامل 2- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ................................................................................................................................يخودکارآمد رشد مراحل 3- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ......................................................................................................................يخودکارآمد شیافزا يهاوهیش 4- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 خود ابعاد 5- 4- 2

 Error! Bookmark............................................................................................................................................يکارآمد

not defined.  

 .....................................................................................................................................یلیتحص يخودکارآمد 6- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ......................................................................................................................................یجانیه يخودکارآمد 7- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 .....................................................................................................................................یاجتماع يخودکارآمد 8- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ......................................................................................................................................يخودکارآمد تیریمد 9- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ....................................................................................................................................کینزد هدف نییتع 2-4-9-1

47  



 

 

 ث

 

 .............................................................................................................................................یدفاع ینیبدب 2-4-9-2

Error! Bookmark not defined.  

 .........................................................................................................................................کارآمد ییگوخود 2-4-9-3

Error! Bookmark not defined.  

 ........................................................................................................شرفتیپ و يریادگی يبرا يخودکارآمد 10- 4- 2

Error! Bookmark not defined.  

 ينهیشیپ   2-5

 !Error ..................................................................................................................................................قیتحق

Bookmark not defined.  

 ...............................................................................................................................................یداخل قاتیتحق 1- 5- 2

Error! Bookmark not defined.  

 .............................................................................................................................................یخارج قاتیتحق 2- 5- 2

Error! Bookmark not defined.  

فصل  يبندجمع   6- 2

  54 .................................................................................................................................دوم...........

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

 ..................................................................................................................................................................مقدمه 1 - 3

Error! Bookmark not defined.  

 .........................................................................................................................................................قیتحق روش 2- 3

.Error! Bookmark not defined  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  3- 3 جامع

   58..................................................................................................................................................آماري........

 ..........................................................................................................................................................يآمار نمونه 4- 3

Error! Bookmark not defined.  

 ..................................................................................................................................................يریگنمونه روش 5- 3

Error! Bookmark not defined.  

 .........................................................................................................................................................پژوهش ابزار 6- 3



 

 

 ج

 

Error! Bookmark not defined.  

 ............................................................................................................................مسأله حل سبک پرسشنامه 1- 6- 3

Error! Bookmark not defined.  

 ...................................................................................................................پرسشنامه ریتفس و يگذارنمره 3-6-1-1

Error! Bookmark not defined.  

 ...........................................................................................................................پرسشنامه ییایپا و ییروا 3-6-1-2

Error! Bookmark not defined.  

 ...............................................................................................................شرر يخودکارآمد اسیمق پرسشنامه 2- 6- 3

Error! Bookmark not defined.  

 ...........................................................................................................................پرسشنامه ییایپا و ییروا 3-6-2-1

Error! Bookmark not defined.  

 ....................................................................................................)TSIS(  ترومسو یاجتماع هوش اسیمق 3- 6- 3

Error! Bookmark not defined.  

 ..................................................................................................................................شنامهپرس يهامؤلفه 3-6-3-1

Error! Bookmark not defined.  

 ..................................................................................................................پرسشنامه ریتفس و يگذارنمره 3-6-3-2

Error! Bookmark not defined.  

 ...........................................................................................................................پرسشنامه ییایپا و ییروا 3-6-3-3

Error! Bookmark not defined.  

 يآورجمع روش   3-7

 Error! Bookmark ....................................................................................................................................اطالعات

not defined.  

 لیتحل و هیتجز روش   3-8

 Error! Bookmark not ...........................................................................................................................اطالعات

defined.  

 ....................................................................................................................................................یفیتوص آمار 1- 8- 3

Error! Bookmark not defined.  



 

 

 ح

 

 ..................................................................................................................................................یاستنباط آمار 2- 8- 3

.Error! Bookmark not defined  

  هاه و تحلیل دادهفصل چهارم: تجزی

4 -1

 !Error .....................................................................................................................................................................مقدمه

Bookmark not defined.  

 و جینتا   2- 4

 !Error ......................................................................................................................................................هاافتهی

Bookmark not defined.  

 ...........................................................................................................................................یفیتوص يهاافتهی 1- 2- 4

Error! Bookmark not defined.  

 .........................................................................................................................................یاستنباط يهاافتهی 2- 2- 4

.Error! Bookmark not defined  

  گیريفصل پنجم: بحث و نتیجه

5-1

 !Error......................................................................................................................................................................مهمقد

Bookmark not defined.  

 یپژوهش سؤال یبررس   5-2

 Error! Bookmark not ..................................................................................................................................اول

defined.  

 یپژوهش سؤال یبررس   5-3

 Error! Bookmark not ..................................................................................................................................دوم

defined.  

 یپژوهش سؤال یبررس   5-4

 Error! Bookmark not .................................................................................................................................سوم

defined.  



 

 

 خ

 

 .............................................................................................................................چهارم یپژوهش سؤال یبررس 5 - 5

Error! Bookmark not defined.  

 یپژوهش سؤال یبررس   5-6

 Error! Bookmark not ...............................................................................................................................پنجم

defined.  

 یپژوهش سؤال یبررس   5-7

 Error! Bookmark not ...............................................................................................................................ششم

defined.  

 یپژوهش سؤال یبررس   5-8

 Error! Bookmark not ................................................................................................................................هفتم

defined.  

 ..........................................................................................................................................قیتحق يهاتیمحدود 5-9

Error! Bookmark not defined.  

 ...........................................................................................................................................یپژوهش شنهاداتیپ 5-10

Error! Bookmark not defined.  

 ...........................................................................................................................................يکاربرد شنهاداتیپ 5-11

Error! Bookmark not defined.  

منابع و     

 84..................................................................................................................................مأخذ.................................

........ ....................................................................................................................................وست و ضمائم................پی    

96  

  

  

  



 

 

 د

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جداولهرست ف

  صفحه. ............................................................................................................................................................................ عنوان    

 Error! Bookmark notیاجتماع هوش يگانهسه مدلهاي دهندةتشکیل عناصر و هاویژگی :1-2 جدول

.defined  

ـــــــــــــدول ـــــــــــــه1- 3ج ـــــــــــــه نمون ـــــــــــــوط ب ـــــــــــــات مرب ـــــــــــــورد : اطالع ي م

  58...............................................................................................نظر..............

  .Error! Bookmark not defined  .........................  نظر مورد ينمونه یشناختتیجمع اطالعات :1-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................  قیتحق يرهایمتغ استاندارد انحراف و نیانگیم :2-4 جدول

  68  ............................................ ................................ ................................   آموزانوضعیت هوش اجتماعی دانش :3-4 جدول

  68  ............................................ ................................ ................................   ....آموزانوضعیت خودکارآمدي دانش :4-4 جدول

وضعیت سبک حل مسأله خالق  :5- 4 جدول     

  69.................................................................................................آموزاندانش



 

 

 ذ

 

ماتریس همبستگی بین هوش اجتماعی و ابعاد آن با سبک حل مسأله  :6- 4 جدول     

  69.....................................ق.........خال

ماتریس همبستگی بین خودکارآمدي با سبک حل مسأله  :7- 4 جدول

  70...................................................................خالق

بینی سهم هوش اجتماعی در تعیین سبک حل مسأله پیش :8- 4 جدول

  70...........................................خالق......................

پیش بینی سهم ابعاد هوش اجتماعی در تعیین سبک حل مسأله  :9- 4 جدول

  71........................................................خالق

...........................................................خــالق مســأله حــل ســبک نیــیتع در يخودکارآمــد ســهم ینیب شیپ :10-4 جدول

   ................................ ................................ .....................................................  ........Error! Bookmark not defined  

ــــی ســــهم هــــوش : پیش11- 4جــــدول  ــــبین ــــاعی و خودکارآم ــــین ســــبک حــــل مســــأله اجتم دي در تعی

  72.....................................خالق.



 

 

  

  

ل اول:            
��

  
  

 ک�یات                                                     

  �و�ش



 

97 

 

 

  

  

 

1.  

 

  

  

 مقدمه 1-1

هاي ه دلیل جنبهیکی از موضوعات جدید در عرصه روانشناسی است و ب 1مبحث هوش اجتماعی

هاي  هاي اخیر عالوه بر روان شناسان، روان پزشکان، صاحب نظران رشتهجذاب و گسترده آن در دهه

ي گسترده از مختلف را به خود جلب کرده است. هوش اجتماعی، اصطالح فراگیري است که مجموعه

هاي درون فردي و بین فردي ها و خصوصیات فردي را در برگرفته و معموال به آن دسته از مهارتمهارت

هاي فنی یا هاي پیشین، چون هوش بهر و مهارتگردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانشاطالق می

  ).1388 زاده،اي است (رضایی و خلیلحرفه

ها) تحلیلی ـ شناختی و رفتاري (مهارتهاي ادراکی، با توجه به اینکه هوش اجتماعی داراي مولفه

هاي اجتماعی دیگران نقش مرکزي و دو جانبه دارد، چرا بودن در تجزیه و تحلیل رفتارباشد. با هوش می

باشد. به عالوه، افراد با هوش اجتماعی  هاي مربوط به افراد دیگري میکه شامل توانایی شناسایی انگیزه

خود هستند. باال قادر به تولید رفتار کافی براي به دست آوردن و رسیدن به اهداف اجتماعی خواستنی 
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  تواند در دستیابی افراد به اهدافشان کارساز و مفید باشد.هاي اجتماعی میبنابراین تلفیق داشتن و توانایی

ها و میزان تالش و پشتکاري که صرف به انتخاب افراد از موقعیت 2از نظر بندورا خودکارآمدي

دهند و نیز میزان تنش و یداري نشان میها پانمایند، مدت زمانی که در رویارویی با چالشها میفعالیت

، 3گذارد (پاجارس و میلرنمایند، تأثیر میاضطرابی که در حین انجام یک فعالیت یا تکلیف تجربه می

گذارد. افراد با یک احساس باالي کارآمدي به طرق مختلفی به عملکرد افراد تأثیر میخود). 1994

هایی که باید بر آن تسلط یابند نه به عنوان رفتارهایی چالش هاي دشوار به عنوانخودکارآمدي به فعالیت

گزینند و تعهد باالیی نگرند. چنین افرادي اهداف چالش برانگیزي بر میکه باید از آن اجتناب ورزند می

دهند. در قبال این اهداف دارند و در صورت شکست تالش و پشتکار خود را فزونی بخشیده و تداوم می

هاي خود را به فقدان مهارت یا دانش کنند و شکستي خود را پس از شکست بازیابی میسریعا کارآمد

هاي دشوار اجتناب الیتعرد توانایی خود تردید دارند از فدهند. در مقابل افرادي که در موالزم نسبت می

اي دشوار ورزند، تعهد پایینی نسبت به اهداف مدنظر خود دارند و در صورت رویارویی با فعالیت همی

گردند و به کندي ها تسلیم میدهند، سریعا در رویارویی با سختیتالش و پشتکار خود را کاهش می

  ).2000،  4کنند (زیمرمناحساس خود کارآمدي خود را پس از شکست بازیابی می

فرآیندي است براي کشف توالی و ترتیب صحیح راههایی که به یک هدف یا یک راه حل  5حل مسأله

شود باید بر موانع یا مشکالتی که بر سر راه اي رو به رو میشود. در موقعیتی که انسان با مسألهی میمنته

رسیدن به هدف وجود دارد غلبه کند؛ بنابراین حل مسأله را به معناي یافتن یک راه حل مناسب براي 

توانایی و پیشرفت  اي مهم است کهاند. حل مسأله یک راهبرد مقابلهدستیابی به هدف تعریف کرده

دهد. عامل اصلی در حل شناسی روانی را کاهش میشخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی و نشانه

مسأله، عبارت است از کاربرد تجربه قبلی فرد براي رسیدن به راه حل و پاسخی که پیش از آن براي 

  ل مسأله است.انسان نا شناخته بوده است. تجربه، دانش و مهارت گذشته، پیش نیاز ح

                                         
2 .Self-effcacy 
3 .Pajares& miller 
4 . Zimmerman 
5 . Problem solving 
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  : بیان مسأله 2-1

هاي مؤثر، حل مسأله فرآیندي شناختی ـ رفتاري و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبرد

، 7؛ به نقل کسیدي و النگ1987، 6سازگارانه براي مشکالت روزمره را شناسایی یا ابداع میکند (نزو

1996.( 

و  11، مهارگري (کنترل)10، درماندگی9یش، گرا8) شش سبک حل مسأله خالقانه، اعتماد1987نزو ( 

هاي دهنده برنامه ریزي و در نظر گرفتن راه حلرا معرفی کرد. سبک حل مسأله خالقانه، نشان 12اجتناب

بیانگر اعتقاد در توانایی فرد براي  متنوع بر حسب موقعیت مسأله زا است. سبک اعتماد در حل مسأله،

نسبت به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو با آنها نشان نگرش مثبت  حل مشکالت است. سبک گرایش،

به تأثیر  باشد. سبک مهارگري،هاي مسأله زا مییاوري فرد در موقعیتبیانگر بی دهد. سبک درماندگی،می

گویاي تمایل  زا اشاره دارد و رعایت سبک اجتناب،هاي بیرونی و درونی در موقعیت مسألهکنترل کننده

  ).1996گرفتن مشکالت به جاي مقابله با آنهاست (کسیدي و النگ ، فرد به نادیده 

زنده هاي حل مسأله غیر ساهاي حل مسأله سازنده و سه سبک بعدي شیوهسه سبک نخست، شیوه

شرفت و نگیزه پیاهایی همچون رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، هاي سازنده با سازهشود. شیوهخوانده می

ومیدي و ردگی، نهایی همچون اضطراب، افسهاي غیر سازنده با متغیرارد و شیوهحمایت اجتماعی رابطه د

را چباشد،  تواند با هوش افراد در ارتباطهاي سبک حل مسأله میاسترس شغلی همبسته هستند. شیوه

  .ا غیر سازندهکند یهاي سازنده استفاده میکه فرد با داشتن هوش الزم بیشتر از شیوه

ها هوش را شامل ش، به انواع متنوع و مختلفی اشاره شده است که برخی از آندر نوع شناسی هو

ها که به اشتباه دانند. یکی از این هوشهوش طبیعی، هوش معنوي، هوش ذهنی، هوش هیجانی و ... می

                                         
6 . Nezu 
7 .Cassidy & long  
8 .Confidence  
9 .approach 
10 .helplessnesss 
11 .control 
12 .Avoidance  
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کنند هوش اجتماعی است. در کنند و به جاي هم استفاده میمعادل با هوش عاطفی و هیجانی قلمداد می

تر از هوش عاطفی یا هیجانی بوده و ها، اخصکه هوش اجتماعی علیرغم شباهت با دیگر هوشحالی 

  باشد.هاي منحصر به فرد میها و شاخصداراي ویژگی

توان توانایی درك و مهار هیجانات و احساسات خود در جهت کمک به هوش اجتماعی را می

افرادي که از هوش  13هاي گولمناس یافتهگیري و ارتباطی دانست. براسهاي فکري، تصمیمفعالیت

دانند که چگونه هیجانات و احساسات خود و دیگران را کنترل و هدایت کنند اجتماعی باال برخوردارند می

ها براي تکمیل ساختن مفاهیم سنتی توانایی است ). هوش اجتماعی یکی از اولین انتخاب1996(گولمن، 

تماعی یک توانایی ضروري براي افراد به منظور ارتباط، درك و ). هوش اج2012، فر و روسایی(بهشتی

). از این رو هوش اجتماعی داراي چهار 2009، 14تعامل مؤثر با دیگران است (نیجهولت، استاك و نیشیدا

هاي اجتماعی و هاي اجتماعی، پردازش اطالعات اجتماعی، آگاهیباشد که عبارتند از: مهارتمؤلفه می

تواند بر حل مسأله تاثیرگذار باشد ). یکی دیگر از متغیرهایی که می2008، 15(آریستو مطلوبیت اجتماعی

  متغیر خودکارآمدي است.

مطرح شد. بندورا و همکاران معتقدند که  1977در سال  16خودکارآمدي اولین بار توسط آلبرت بندورا

گیرد رفتار در افراد شکل میها و انجام متوالی و گام به گام احساس خودکارآمدي، در اثر تحمل چالش

). بر مبناي تئوري خودکارآمدي از مدل بندورا، بین خود درك شده و رفتارهاي 2004و اسچانگ، (بندورا

اش اي از تسلط فرد در مورد تواناییاي فرد ارتباط وجود دارد. به بیان دیگر، خودکارآمدي درجهمقابله

) باورهاي خودکارآمدي داراي سه 1977گفته بندورا (باشد. مطابق هاي خاص میبراي انجام فعالیت

  باشد: سطح، عمومیت، نیرومندي. مؤلفه می

  سطح: خودکارآمدي ممکن است مربوط به تکالیف دشوار، متوسط یا ساده باشد. 

هاي خاص یا گسترده و تعمیم یافته عمومیت: خودکارآمدي ممکن است محدود به موقعیت یا حوزه

                                         
13. Goleman  

14. Nijholt , stock & nishida 
15.Aristu  
16. Bandura, A 
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  باشد.

ودکارآمدي ممکن است ضعیف یا قوي باشد. باورهاي خودکارآمدي ضعیف توسط تجارب نیرومندي:خ 

شوند ولی باورهاي خودکارآمدي قوي در برابر تجربه کننده (مانند شکست) به راحتی خاموش میضعیف

 هاي خود در سازمان و انجام یکتوان اعتقاد افراد به قابلیتکارآمدي را میخودما مقاومت خواهند کرد. 

هاي مورد نیاز براي مدیریت شرایط مختلف و به عبارتی توانایی فرد جهت موفق شدن در رشته فعالیت

؛ 1389؛ رستمی،1390؛ برومند، 1389ف نمود ( اسمعیل خانی، یک وضعیت خاص تعری

مال شان در اعها خود کار آمدي مفهومی است که از اعتقاد افراد به توانایی. عالوه بر این)1390کیامرثی؛

  ).1386گیرد (فیست و فیست، هاي محیطی شکل میمقداري کنترل بر عملکرد خودشان و بر رویداد

توان به بررسی و شناخت عوامل خالق دانش آموزان، می اهمیت مفهوم سبک حل مسألهبا توجه به 

مهم در  رسد هوش اجتماعی و خودکارآمدي از جمله متغیرهايمرتبط و مؤثر با آن پرداخت، به نظر می

این زمینه باشند. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین هوش 

 اي وجود دارد؟خالق دانش آموزان رابطه کارآمدي با سبک حل مسألهاجتماعی، خود

 

  : ضرورت و اهمّیت پژوهش 3-1

می از زندگی نوجوان را آموزان بخش مهو تربیت و به طور کلی تحصیل دانشدر عصر حاضر تعلیم 

کند. با دهد، به عالوه کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی در آینده نوجوان، ایفا میتشکیل می

ترین قشرهاي جامعه که در آموزانی که حساسش قابل توجهی از کشور ما را دانشتوجه به اینکه بخ

را به عهده خواهند گرفت، تشکیل  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اداريهاي آینده چرخ

تماعی، ها توجه شود. عواملی از قبیل هوش اجدهد. ضرورت دارد به عوامل مؤثر در رابطه با تحصیل آنمی

از موضوعات جدید در عرصه یکی  مبحث هوش اجتماعی. خودکارآمدي و سبک حل مسأله خالق

شناسان، هاي اخیر عالوه بر روانر دههآن د يهاي جذاب و گستردهروانشناسی است و به دلیل جنبه

توان هوش اجتماعی را می. مختلف را به خود جلب کرده استهاي نظران رشته، صاحبپزشکانروان
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گیري و هاي فکري، تصمیمتوانایی درك و مهار هیجانات و احساسات خود در جهت کمک به فعالیت

ها و انجام خودکارآمدي، در اثر تحمل چالش بندورا و همکاران معتقدند که احساسارتباطی دانست. 

خود کارآمدي به باور یا اعتماد شخص به توانایی خودش گیرد متوالی و گام به گام رفتار در افراد شکل می

براي انجام یک رفتار داللت دارد. حل مسأله فرآیندي شناختی ـ رفتاري و مبتکرانه است که فرد به کمک 

.سبک حل مسأله  ارانه براي حل مشکالت روزمره شناسایی یا ابداع می کند.آن راهبردهاي مژثر و سازگ

 زا است.هاي متنوع بر حسب موقعیت مسألهدهنده برنامه ریزي و در نظر گرفتن راه حلخالقانه، نشان

تواند اهمیت و ضرورت داشته باشد. چرا که در جوامع بنابراین هر گونه بررسی و مطالعه در این زمینه می

. زیرا اندشناسان، همواره به بررسی جوانب مختلف تحصیل تأکید کردههاي تخصصی و روانختلف، گروهم

آموزان هاي زیادي را جهت تحصیل دانشها، بلکه جامعه نیز هزینههاي آنآموزان و خانوادهنه تنها، دانش

د تواندر زمینه تحصیل میکند. بنابراین دست یافتن به نتایج مثبت در مقاطع مختلف تحصیلی صرف می

  آموزان و جامعه گردد.منجر به پیشرفت همه جانبه دانش

  

  : اهداف پژوهش 4-1

  اهداف کلی :  1-4-1

 آموزاندانش ودکارآمدي و سبک حل مسأله خالقتعیین رابطه بین هوش اجتماعی، خ .1

 آموزاندانش کارآمدي با سبک حل مسأله خالق تعیین وضعیت هوش احتماعی، خود .2

 خالقوش اجتماعی، خودکارآمدي در پیش بینی سبک حل مسأله تعیین سهم ه .3

  اهداف جزئی:  2-4-1

 تعیین وضعیت هوش اجتماعی .1

 تعیین وضعیت خودکارآمدي .2

 خالق تعییین وضعیت سبک حل مسأله .3
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