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Abstract 
Introduction: The aim of the present research was investigation of effectiveness of group 

problem-solving skill training on increase of ambiguity tolerance in secondary school female 

teenagers in Karaj.  

Methods: The design of study is pre-test - post-test accompanied by follow-up and control 

group. Statistic universe included secondary school female students in Karaj among whom 30 

students were selected by cluster random multi-stage sampling method. Then, they were put 

into two groups by random: experiment group (15 students) and control group (15 students). 

The research tool was “Ahmadpour-Mobarake” ambiguity tolerance questionnaire (2009). At 

the pre-test stage, all of the students completed the questionnaire. Then the experiment group 

participated in ten sessions of one hour problem-solving skill training, whereas, the control 

group didn’t get any training at all. At the post-test stage, both of the groups answered the 

ambiguity tolerance scale again and the incoming data were analyzed using one-way co-

variance analysis and variance analysis with repetitious measuring.  

Results: The results showed that the group problem-solving skill training increased the 

ambiguity tolerance in experiment group in comparison to the control group, and this effect 

continued later two-month when the follow-up was taken . 

Conclusions: Ambiguity tolerance is one of the most important personal infrastructures. 

Problem-solving skill training enables an individual to cope with problems in ambiguous and 

unforeseen situations. 
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 دهکیچ
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر افزایش تحمل ابهام نوجوانان دختر مقطع راهنمایی  مقدمه:

 شهرکرج بود . 

پیگیري و گروه گواه و جامعه آماري شامل دانش آموزان دختر مدارس  -پس آزمون -روش پژوهش آزمایشی، با پیش آزمون  روش:

نفر انتخاب شده و سپس به طور  31اي، اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهها به شیوه نمونهاز میان آنراهنمایی شهر کرج بودند که 
ي بود. در مرحله احمدپور مبارکهنفر( جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تحمل ابهام  12نفر( و گواه ) 12گروه آزمایش ) تصادفی در دو

ساعته، در برنامه آموزش مهارت  1ي جلسه 11پرسشنامه را تکمیل کردند. سپس گروه آزمایش در ي دانش آموزان این پیش آزمون، همه
مقیاس تحمل  آزمون، دوباره هر دو گروه بهپس يلهدر مرححل مساله شرکت کردند، در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. 

 هاي مکرر تحلیل شد .گیريیانس یک راهه و تحلیل واریانس با اندازهها با استفاده از تحلیل کووارو داده پاسخ دادندابهام 

هاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده نتایج نشان داد که آموزش مهارت حل مساله تحمل ابهام را در آزمودنی ها:یافته

 و این اثر در پیگیري دو ماهه نیز تداوم داشته است.

شود که بتواند در ترین زیر بناهاي شخصیتی است که با آموزش مهارت حل مساله، فرد توانمند میابهام یکی از مهمتحمل  گیری:نتیجه

 .آیدشده از عهده ي مسائل و مشکالت بربینی نشرایط مبهم و پیش

 

 حل مساله، تحمل ابهام، نوجوانان ،آموزش گروهی ها:کلید واژه
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 مقدمه
ي هاي شخصیت فرد، اساس فلسفهپرورش و رشد تمامی جنبه

تعلیم و تربیت امروز است، به این صورت که براي داشتن انسانی 
ضروري است که همگام  سالم، خالق و مفید در جامعه الزم و

ي قواي فکري و عقلی فرد، قواي اجتماعی و عاطفی او با توسعه
سازگاري شخص با ترین عوامل یکی از مهم .هم پرورش یابد
ها در سرتاسر انسان .[1] هاي اجتماعی او استمحیط مهارت

زندگی خود به طور مداوم در حال حل مسأله هستند. حل مسأله 
چالش هاي کند تا مقابله مؤثري با مشکالت و به افراد کمک می

زندگی داشته باشند. زمانی که یک مساله به طور واضح تعریف 
ها و تفسیرها شودتحمل ابهام براي ساخت و بازسازي چارهنمی

. دانش آموزان امروز، نیاز دارند که به تحمل [2] آیدبه کار می
ابهام برسند، مهارتی که در زندگی به صورت فراهم کردن 

ها و اطالعاتی دقیق در مورد چگونگی حل مشکل دستورالعمل
. تحمل ابهام یک صفت شخصیتی است که بر [3] کندعمل می

هاي مبهم را دارد حرکاساس آن فرد تمایل به درک و رفتار با م
تواند براي مدتی با آن کنار آید. فردي که تحمل ابهام و می

، پایینی دارد به محض روبرو شدن با یک موقعیت پیچیده
افراد داراي  .[2، 3]کند و دشوار احساس ناراحتی می نحلیال

بینند، میزان تحمل ابهام باال چون مشکالت را ناخوشایند می
را براي رهایی از این  بیتر راه حل مناسدرصدند که هر چه سریع

هام پایین به بن تحمل اشرایط پیدا کنند، ولی افراد داراي میزا
حل  هدلیل معیوب بودن سیکل شناختی خود قادر نیستند را
تواند به مناسب را پیدا کنند. لذا آموزش مهارت حل مسئله می

دانش آموزان کمک کند تا زمانی که بین یک موقعیت موجود و 
شود و یا با موقعیت یا تکلیفی موقعیت دیگري تعارض ایجاد می

با  ،ها ناشناخته و پیچیده استد که براي آنشونرو به رو می
از آن به عنوان ابزاري در جهت حل  خود تحمل ابهام افزایش
. دانش [6] هاي مشکل و چالش بر انگیز استفاده نمایندموقعیت

ابهام را حل  2211آموزان در دوران تحصیل خود شاید بیش از 
ضروري براي حل مسایل دنیاي هاي کنند، اما هرگز مهارتمی

آورند. مسائل دنیاي واقعی بسیار متفاوت واقعی را به دست نمی
ها نوشته شده است. اگر مسائل از مسائلی است که در کتاب

 ،هاي درسی گنجانده شودمربوط به دنیاي واقعی در تمام دوره
تاثیر قابل توجهی در بهبود و افزایش تحمل ابهام دانش آموزان 

تواند اثرات بسیار سطح متوسطی از ابهام می. [7] داشت خواهد
مثبتی در زندگی انسان داشته باشد. هر کسی بنا به درک خود 
میزانی از ابهام را به صورت کم یا زیاد دارد. لذا مقداري از ابهام 

ریت الزم و ضروري به منظور پیشرفت شخصی و توسعه ي بش
است. از این رو به جاي اینکه ابهام ممنوع شود بایستی با آغوش 

. افرادي که داراي تحمل ابهام پایینی [9 ، 8] باز پذیرفته شود
هاي مبهم دچار اضطراب و درگیري ذهنی و هستند در موقعیت

هاي قبلی سخت پایبندند و در پردازش به ایده ،شوند فکري می
عدم تحمل ابهام صفتی .[11] خورندشواهد جدید شکست می

است که مشخصه اساسی اختالالت روان شناختی در نوجوانان 

. صحبت کردن با دانش آموزان در مورد ابهام دوست [3] است
. در تحقیقات نشان داده شده است [11] داشتنی و ضروري است

، که بین متغیر تحمل ابهام و هریک از متغیرهاي خالقیت )ابتکار
پذیري و بسط( رابطه مثبت و معناداري وجود  سیالی، انعطاف

توان نتیجه گرفت که هر چه افراد تحمل ابهام دارد. بنابراین می
 .[12] تر به خلق کردن تمایل دارندتري داشته باشند بیشبیش

ي ساختار انگیزشی و تحمل ابهام در دو گروه دانش مقایسه
اجتماعی باال و پایین در  –آموزان دختر با وضعیت اقتصادي 

ه است که تحمل ابهام در نوجوانان با شهر تهران نشان داد
باالتر از دانش آموزان با  ،اجتماعی پایین –وضعیت اقتصادي 
هاي با اجتماعی باال است. نوجوانان خانواده –وضعیت اقتصادي 
اجتماعی باال کمتر نوجوانانشان را درگیر  –وضعیت اقتصادي 

کنند و بیشتر، خود ي زندگی میحل مسائل مبهم و پیچیده
والدین تمایل به حل مسائل دارند. در نتیجه وقتی فرد با ابهامات 

ي آن کند که قبالً اطالعاتی در زمینهو مسائلی برخورد می
یابد و دچار عدم تحمل نداشته است خود را ناتوان در حل آن می

گرایی ي کمالپژوهشی که در مورد مقایسه .[13] شودابهام می
و تحمل ابهام دانش آموزان دختر تیزهوش و عادي بود، نشان 

گرایی مثبت و تحمل ابهام در دانش آموزان دادکه میانگین کمال
گرایی منفی و تحمل ابهام در تیزهوش بیشتر از میانگین کمال

ي سطح . در مورد رابطه[13] آموزان عادي بوده استدانش 
تحمل ابهام دانشجویان کامپیوتر با سطح نمرات دروس برنامه 

ها نشان داده شده است که نمرات سطح تحمل ابهام نویسی آن
ختر به طور معناداري کمتر از دانشجویان پسر است دانشجویان د

و سطح تحمل ابهام دانشجویان بر نمرات دروس برنامه نویسی 
. میان تحمل ابهام و میزان اضطراب [12]ها موثراست آن

رد. افراد داراي تحمل ابهام ي منفی وجود دادانشجویان رابطه
هاي مبهم معقوالنه عمل کرده، اختیار عمل خود باال در موقعیت

کنند و توانایی کنترل هیجان و افکار و رفتارهاي خود را حفظ می
. ابهام عاطفی، اجتناب [17 ، 16] هاي مبهم دارندرا در موقعیت

از پیچیدگی، ابهام زیبایی شناختی، اجتناب از بی نظمی، ضعف 
بینی ناپذیري، جرات ورزي، اجتناب از چالش انگیزي و پیش

ي تحمل ابهام هستند که توسط احمدپورمبارکه هفت مولفه
ي شخصیتی نقش مهمی از آنجا که این سازه اند ومعرفی شده
 ،19، 18] هاي روانی داردشغل و بیماري انتخاب دریادگیري،

رفع اي در ، ضرورت پرداختن به چنین مسئله[22 ،21 ،21
ها و ساختن شخصیتی سالم و بروز رفتارهاي درست و نگرانی

هاي هاي مبهم با آموزشمناسب درهنگام رویارویی با موقعیت
کاربردي حل مساله به صورت گروهی براي نوجوان به عنوان 

رسد. انسان عنصر مهم آینده ساز، بسیار ضروري به نظر می
رآوردن نیازهاي مخلوقی گروه دوست و اجتماعی است و براي ب

 ، ی خودــاجتماعی و زیست، عاطفی
اي با توجه به اینکه  تاکنون مطالعه. [23] احتیاج به تعامل دارد

در زمینه ي بررسی تاثیر مهارت حل مساله بر تحمل ابهام انجام 
ست، بنابراین در پژوهش حاضر تالش گردید تا به بررسی نشده ا
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 7تاثیر آموزش مهارت حل مسأله بر افزایش تحمل ابهام و 
 ي آن در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته شود.مولفه

 

 روش 
 -پس آزمون  –پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش آزمون 

پیگیري و گروه گواه است. متغیر مستقل آموزش مهارت حل 
مساله و متغیر وابسته تحمل ابهام و عوامل آن است. جامعه 
آماري، دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مدارس شهر کرج در 

ها نفر از آن 31بودند که تعداد  1391 -92سال تحصیلی 
زمایش وگواه )هرگروه مشخص و به طور تصادفی در دو گروه آ

نفر( قرار گرفتند. مالک ورود در گروه آزمایش، داشتن  12
ي جهت گیري منفی به مشکل )با اجراي پرسشنامه حداقل نمره

( بود. 31حداکثر ي ي جهت گیري منفی به مشکل و کسب نمره
رابی گیري منفی به مشکل، پرسشنامه جهتبراي این منظور 
سوال که براي سنجش نگرش افراد  12در قالب  چاوود و داگاس

 (بی)ضرنسبت به مشکل طراحی شده است، استفاده گردید 
 2و روایی بازآزمایی آن نیز به فاصله ي  92/1آلفاي کرونباخ 

. تحمل ابهام دانش [23]( گزارش شده است 81/1هفته، باال )
که درسال  احمدپورمبارکهآموزان با پرسشنامه تحمل ابهام 

مرات ساخته و هنجار یابی شده است، سنجیده شد. اخذ ن 1388
ي تحمل ابهام و بیشتر( در این پرسشنامه نشان دهنده 63باال )

 33باشد. مقادیر کل ارزش، ویژه مقیاس متوسط رو به پایین می
گیري( )نشان دهنده کفایت نمونه KMO، 73/13سوالی برابر با 

 18/3792و آزمون کرویت بارتلت برابر با  86/1برابر با 
(1111/1P<)  .پرسشنامه با روش  اعتباربه دست آمده است

( >111/1P، )72/1و  77/1آلفاي کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب 
 21محاسبه شده است. براي بررسی روایی همزمان از مقیاس 

دست آمده ه استفاده شده که ضریب روایی ب مک دونالدسوالی 
 .[18]می باشد  (>11/1P)، 27/1برابر با 

گیري تصادفی به منظور اجراي این پژوهش، به روش نمونه
 1اي، پس از جلب همکاري اداره آموزش و پرورش ناحیه خوشه

ناحیه آموزش و پرورش شهر کرج  3کرج که به قید قرعه از بین 
مدارس دخترانه انتخاب شده بود، طی مراحل اداري، یکی از 

راهنمایی به قید قرعه انتخاب شد. دانش آموزان این مدرسه پس 
از داشتن مالک ورود به طرح پژوهشی )کسب نمره ي حداقل 

-ي جهت گیري منفی به مشکل( به پرسشنامهدر پرسشنامه 31

 31ها به قید قرعه ي تحمل ابهام نیز پاسخ دادند و از میان آن
کسب کرده  63اي باالتر از هام نمرهنفر که در مقیاس تحمل اب

 12بودند انتخاب شده و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش )
نفر( جایگزین شدند. پس از پیش آزمون، با  12نفر( و گواه )

ي یک جلسه 11هماهنگی مدیریت مدرسه، گروه آزمایش 
ساعته )هفته اي یک بار در روز چهارشنبه( به مدت دو ماه و نیم 

هارت حل مساله را دریافت نمودند. گروه گواه آموزشی آموزش م
دریافت نکردند و از افراد شرکت کننده در گروه آزمایش خواسته 

شد که مباحث مطرح شده در کالس را با دانش آموزان گروه 
گواه در میان نگذارند )البته الزم به ذکر است که به دلیل رعایت 

ین کارگاه آموزشی نکات اخالقی پس از اتمام طرح پژوهشی ا
ي پس براي دانش آموزان گروه گواه نیز اجرا گردید(. در مرحله

آزمون و پس از برگزاري کارگاه آموزشی، سه روز بعد دوباره 
شرکت کنندگان هر دوگروه )آزمایش و گواه( به پرسشنامه ي 

هاي دیگر، آزمودنی تحمل ابهام پاسخ دادند و دو ماه بعداز آن بار
ي تحمل ابهام ارزیابی شدند. برنامه توسط پرسشنامههر دو گروه 

با استفاده از منابع گوناگون « آموزش مهارت حل مساله»مداخله 
ها استفاده شده است، به هاي مختلف نیز از آنکه در پژوهش

. جلسات [27،  26، 22] شرح زیر طراحی، تهیه و اجرا گردید
هاي آموزشی مبتنی بر بارش فکري، ارائه بازخورد، طرح داستان

هاي فرضی بود. درانتهاي هر جلسه نیمه تمام و حل مسأله
ي بعد، تکالیف شد که در جلسهه دانش آموزان داده میتکالیفی ب

 شد. داده شده بررسی و به دانش آموزان بازخورد داده می
بیان مقررات  ،معارفه و آشنایی با اعضاي گروه :جلسه اول

 گیري و ضرورت آموزش مهارت حل مساله.گروه، مرحله جهت
ن و اهمیت آ« مهارت حل مسأله»معرفی اجمالی  جلسه دوم:

در روابط اجتماعی با بحث فعال در کالس، آشنایی با مفاهیم 
 هاي مرتبط با آن. مرتبط با حل مسأله و انجام تمرین

هاي حل مسأله، توضیح آشنایی با انواع شیوه جلسه سوم:
هاي افراد فاقد توان حل مسأله و افرادي که داراي توان ویژگی

 حل مسأله هستند  
 :آشنایی با مراحل مهارت حل مسأله، مرحله اول جلسه چهارم:

ها با طرح داستان ها و تمرینتعریف دقیق مسأله، انجام فعالیت
 هاي نیمه تمام و بارش فکري.

هاي ي فهرستی از راه حلتهیه :مرحله دوم جلسه پنجم:
بارش فکري و سیال سازي ذهنی و تمرین آن، ارائه  ،مختلف

 یک داستان نیمه تمام.
هاي مطرح شده و ارزیابی راه حل :مرحله سوم ه ششم:جلس

هایی در جهت ها و تمرینانتخاب بهترین راه حل، انجام فعالیت
 ها. انتخاب بهترین راه حل

ها و انتخاب بهترین ارزیابی گزینه :مرحله چهارم جلسه هفتم:
 سود و زیان هر راه حل و عواقب آن.راه حل و تمرین آن، بیان 

ــنجم جلسههه هشههتم: ــه پ ارزشــیابی راه حــل اجراشــده، :مرحل
ــاره  ــوزان درب ــش آم ــواهی ازدان ــل  نظرخ ــودن راه ح ــوثر ب ي م

  .ارائه شده
مرور مجدد مراحل حل مساله در صورت موفقیت  جلسه نهم:

آمیز نبودن راه حل، آشنایی با مفاهیم مشورت و کمک گرفتن از 
افراد حمایت کننده نظیر اعضاي خانواده و معلمان و مربیان 

 مدرسه. 
تشویق به ادامه دادن  ،مروري بر کلیه جلسات جلسه دهم:

ی زندگی، خدا ها به زندگی و شرایط واقعها و تعمیم آنتمرین
 روز بعد.  3حافظی و تعیین تاریخ پس آزمون براي 
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 هایافته
هاي هاي خام از شاخصدر این پژوهش به منظور بررسی داده

هاي آمار آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و شاخص
استنباطی تحلیل کوواریانس یک راهه و تحلیل واریانس با 

میانگین و انحراف  1جدول در  .گیري مکرر استفاده شداندازه
آزمایش هاي آن در دو گروه معیار نمره کل تحمل ابهام و مولفه

هاي باال کسب نمرهاست )ارائه شده و گواه و در سه نوبت اجرا 
در پرسشنامه تحمل ابهام مورد استفاده در پژوهش نشان دهنده 

 .(باشدتحمل ابهام پایین می
گروه آزمایش  هاي دومیانگینبه منظور بررسی معناداري تفاوت 

هاي تحلیل کوواریانس و گواه با توجه به برقراري پیش فرض
(، 916/1F= ،12/1<Pها )یعنی برقراري یکسانی واریانس

، =181/31Fآزمون )آزمون و پسبرقراري رابطه خطی بین پیش
11/1>P631/1ها )کسانی شیب رگرسیون( و برقراري یF=، 
12/1 < P)  از تحلیل کوواریانس یک راهه تک متغیري استفاده

( نشان داد آموزش 78/21F= ، 11/1>Pشد. نتایج این تحلیل )
افزایش تحمل ابهام در دانش آموزان  باعث مهارت حل مساله

 شود.دختر مقطع راهنمایی می
ــون  ــورد آزم ــدر م ــاله  یاثربخش ــل مس ــارت ح ــوزش مه  در آم

ــزایش تحمــل ابهــام دانــش آمــوزان   يدارا زمــان طــول در ،اف
ـ تحل از اسـت ( يمانـدگار ) اثـر  يداریپا ـ وار لی -انـدازه  بـا  انسی

. پـیش از انجـام تحلیـل    اسـت  شـده  اسـتفاده  مکـرر  يهايریگ
ــودن توزیــع        ــانس، بــراي بررســی مفروضــه طبیعــی ب واری

ــدمتغیري داده ــلی   چن ــت  موش ــون کِرموی ــژوهش، از آزم ــاي پ ه
محاســبه  χ2بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص  ؛ کــهاســتفاده شــد

 درجــه بــا χ2 (99/2)از شــاخص  تــربزرگ (371/6شــده )

ــا  خطــا درصــد 2 گــرفتن نظــر در و 2 آزادي اســت، بنــابراین ب
درصد فرض صفر مبنـی بـر طبیعـی بـودن توزیـع       92اطمینان 

شــود و بــر اســاس ایــن نتیجــه در مــی ردهــا چنــدمتغیري داده
ــا    ــانس داده ه ــل واری ــیتحلی ــه آزادي درون  م ــتی درج بایس

نتـایج حاصـل از آن در جـدول     ، کـه دهـا اصـالح گـرد   دنیآزمو
فــرض صــفر مبنــی بــر برابــري کــه  نشــان داده شــده اســت 2

هـا در سـه نوبـت اجـراي آزمـون بـا اطمینـان        میانگین آزمودنی
 شود.درصد رد می 99

( از آزمون اجرا نوبت سه درها )براي مقایسه دو به دو میانگین
 پس يهانمره نیانگیم .شدمیانگین دو گروه همبسته استفاده 

 شیپ يهانمره از ترنییپا يمعنادار طور به يریگیپ و آزمون
 در آموزش مهارت حل مساله یبخش اثربود، در نتیجه  آزمون

 يداریپا يدارا زمان طول درافزایش تحمل ابهامِ دانش آموزان 
 .است( يماندگار) اثر

جرات هاي ضعف دهد که در مؤلفهمی نشان 3نتایج جدول 
 انگیزي و اجتناب از ابهام زیبایی شناختیورزي، اجتناب از چالش

 دو در آزمون پس يهانمره نیانگیمفرض صفر مبنی بر برابري 
 با آزمون، شیپ يهانمره اثر حذف از پس گواه، وی شیآزما گروه
ولی در مؤلفه اجتناب از بی نظمی  شودیم رد درصد 92 نانیاطم

 .شودیم درصد تائید 92 نانیاطم بافرض 
فرض صفر  هاي ابهام عاطفی و اجتناب از پیچیدگیدر مولفه

افتراقی پیش آزمون و پس  يهانمره نیانگیممبنی بر برابري 
ی م درصد رد 99 نانیاطم با گواه، وی شیآزما گروه دو در آزمون
فرض صفر مبنی بر بینی ناپذیري در مولفه پیش ولی .شود

 در افتراقی پیش آزمون و پس آزمون يهانمره نیانگیمبرابري 
 .شودیم درصد تائید 92 نانیاطم با گواه، وی شیآزما گروه دو

 هاي آنمعیار نمره کل تحمل ابهام و مولفهو انحراف میانگین  .1جدول 

 (n= 51 ) گروه گواه    (n= 51 ی شیآزما گروه (  

 پیش آزمون پس آزمون پیگیری پیش آزمون پس آزمون هامولفه

SD M SD M SD M SD M SD M 

 ابهام عاطفی 31/22 22/3 61/13 33/6 13/13 83/2 67/21 12/3 11/22 82/3

 اجتناب از پیچیدگی 67/13 32/3 27/9 11/3 17/11 12/3 67/12 16/2 61/12 92/1

 اجتناب از بی نظمی 67/11 73/2 21/9 11/3 93/8 16/3 21/11 76/2 27/11 36/2

 ضعف جرات ورزي 87/11 13/3 11/9 68/3 73/8 63/3 67/9 26/3 13/11 13/2

 چالش انگیزياجتناب از  87/12 13/3 73/11 11/3 11/11 92/3 61/11 18/3 93/12 73/2

 اجتناب از ابهام زیبایی شناختی 87/6 21/1 93/3 12/2 21/2 38/2 33/8 29/1 23/7 63/1

 بینی ناپذیريپیش 21/8 21/1 93/6 12/2 11/7 11/2 27/8 12/2 37/7 33/2

 نمره کل تحمل ابهام 23/86 12/11 67/62 27/11 17/62 67/12 31/82 27/9 93/82 23/9

 پیش آزمون، پس آزمون و پیگیريدر مرحله  هاي مکررگیريخالصه تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه .2جدول 

 منبع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F اندازه اثر مجذور اتا جزئی

 هابین آزمودنی 122/236123 1 122/236123  

 هادرون آزمودنی 6198 623/21 639/286  

 عمل آزمایشی 978/3382 332/1 911/3119 ** 292/36 723/1

 باقی مانده 122/1712 181/21 981/83  
 

                                                                                                                                                                              11/1>P **  
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هاي ابهام عاطفی، بر مولفه بنابراین آموزش مهارت حل مساله
اجتناب از پیچیدگی، ضعف جرات ورزي، اجتناب از چالش 
انگیزي و اجتناب از ابهام زیبایی شناختی در دانش آموزان دختر 

بینی هاي اجتناب از بی نظمی و پیشموثر است و بر مولفه
 ناپذیري در دانش آموزان دختر موثر نیست.

 مســاله آمــوزش مهــارت حــل یاثربخشــ هیفرضــ آزمــون يبــرا
ــه ــر مولف ــر مقطــع    ب ــوزان دخت ــش آم هــاي تحمــل ابهــامِ دان
ــایی ــول در ،راهنم ــان ط ــپا يدارا زم ــر يداری ــدگار) اث ( يمان

ـ وار لیتحل از، است ـ گانـدازه  بـا  انسی  اسـتفاده  مکـرر  يهـا يری
ــراي کــه بعــد ازانجــام  اســت شــده آزمــون کِرمویــت  موشــلی ب

هـاي  داده متغیـري  بررسی مفروضه طبیعـی بـودن توزیـع چنـد    
هـاي مکـرر    گیـري ، نتـایج تحلیـل واریـانس بـا انـدازه     پژوهش

ــدول  ــت  3در ج ــده اس ــان داده ش ــل   .نش ــارت ح ــوزش مه آم
ــر مولفــه مســاله هــاي ابهــام عــاطفی، اجتنــاب از پیچیــدگی،  ب

ضــعف جــرات ورزي و اجتنــاب از ابهــام زیبــایی شــناختی      
ــر   ــوزان دخت ــش آم ــول در ،دان ــان ط ــپا يدارا زم ــر يداری  اث

ــدگار) ــتا( يمان ــمو  س ــره نیانگی ــا نم ــس يه ــون پ  و آزم

ـ  يهـا نمـره  از تـر نییپـا  يمعنادار طور به يریگیپ  آزمـون  شیپ
 ت.اس

( از آزمون اجرا نوبت سه درها )براي مقایسه دو به دو میانگین
 2 جدول در آن جینتا کهمیانگین دو گروه همبسته استفاده شده 

 .است شده ارائه
 

  بحث

این پژوهش که بـا هـدف تعیـین اثـر بخشـی آمـوزش مهـارت        
حــل مســاله بــر افــزایش تحمــل ابهــام دانــش آمــوزان دختــر  
مقطع راهنمایی شهر کـرج انجـام شـد، نشـان داد کـه آمـوزش       

ــزایش تحمــل ابهــام در دانــش  باعــث مهــارت حــل مســاله اف
هشـی کـه بـه اثربخشـی     با اینکـه تـاکنون پژو   شود.آموزان می

آمـوزش مهـارت حـل مسـاله بـر تحمـل ابهـام دانـش آمـوزان          
ولــی تحقیقـاتی وجــود دارد   ؛یافــت نشـد  ،دختـر پرداختــه باشـد  

هــاي کــه بــه طــور مجــزا بــه بررســی تحمــل ابهــام در نمونــه
تـوان بـه تحقیقـاتی اشـاره کـرد کـه       اند که میمختلف پرداخته

ــاله    ــل مســ ــاي حــ ــین راهبردهــ ــت بــ ــان داده اســ  نشــ

 هاي تحمل ابهامهاي افتراقی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر مولفهتحلیل کوواریانس و میانگین دوگروه مستقل براي نمره .3جدول 

 های تعدیل شدهمیانگین شاخص اندازه اثر
 تحلیل مولفه

 آزمایش گواه F(1,22) مجذور اتا جزئی

 اجتناب از بی نظمی 83/8 63/11 977/3 -----

 کوواریانس
 ضعف جرات ورزي 62/8 38/11 * 262/3 132/1

 اجتناب از چالش انگیزي 39/11 27/13 * 239/3 133/1

 اجتناب از ابهام زیبایی شناختی 22/2 21/7 * 663/7 221/1

 اندازه اثر
 های افتراقیمیانگین نمره شاخص

 
t(df=22) آزمایش گواه 

میانگین دو گروه  ابهام عاطفی 811/7 -333/1 ** 322/3 311/1
 مستقل براي نمره

 هاي افتراقی

 اجتناب از پیچیدگی 311/3 167/1 ** 832/2 223/1

 پیش بینی ناپذیري 267/1 811/1 292/1 -----

                                                                                                                                                         11/1 > P ,** 12/1 > P * 

 [تحمل ابهام هايآموزش مهارت حل مساله / مؤلفه] هاي مکررگیريتحلیل واریانس با اندازه .4جدول 

 F اندازه اثر
 عمل آزمایشی باقیمانده

 های تحمل ابهاممولفه
MS df SS MS df SS 

 ابهام عاطفی 978/636 31/1 912/329 326/391 69/19 821/19 ** 213/23 623/1

 اجتناب از پیچیدگی 811/163 32/1 128/122 233/228 91/18 191/12 ** 196/11 319/1

 ضعف جرات ورزي 233/31 11/2 267/21 367/123 11/28 311/3 * 296/3 237/1

 اجتناب از چالش انگیزي 233/26 11/2 267/13 133/123 11/28 333/3 992/2 -

 اجتناب از ابهام زیبایی شناختی 933/32 11/2 367/16 311/61 11/28 127/2 ** 633/7 323/1

                                                                                                                                                              11/1>P ,** 12/1>P * 

 [تحمل ابهامهاي آموزش مهارت حل مساله / مولفهنتایج آزمون میانگین دو گروه همبسته ] .5جدول 

t(df=13) 
 ننوبت اجراي آزمو

 ابهام عاطفی اجتناب از پیچیدگی ضعف جرات ورزي اجتناب از ابهام زیبایی شناختی

 پیش آزمون ** 163/2 ** 226/3 *272/2 ** 112/3

 پیش آزمون ** 181/2 ** 893/3 * 362/2 ** 669/3

 پس آزمون 276/1 138/1 329/1 311/1

                                                                                                                                                                            11/1 > P **  
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ایند هستند، هاي جدید در شرایطی که مشکالت ناخوشو ایده
یا تکلیفی رو به رو اشخاص دچار تعارض شده اند، یا با موقعیت 

توانایی  ها ناشناخته و پیچیده است، باشوند که براي آنمی
هاي مشکل به عنوان ابزاري در جهت حل موقعیت ابهام تحمل

. [28، 12، 7،  6 ، 3]رابطه معناداري وجود دارد و چالش برانگیز 
اي دیگر نیز نشان داد که تحمل ابهام ي مطالعه از طرفی نتیجه

ي دنیاي واقعی با در کالس درس به همان شیوه توانرا می
هایی مبهم و شبیه هایی براي استفاده از نشانهدادن فرصت

هاي دانش آموزان، سازي شده براي حل مشکالت و چالش
توان چنین تبییین کرد زمانی که معلم  پس می. [3] افزایش داد

کند با آشنایی به مهارت حل مساله، دانش آموزان را هدایت می
حل مساله و افزایش توانایی حل بهره گیري از آموزش مهارت 

مسائل و مشکالت توسط دانش آموزان باعث باالرفتن سطح 
توان گرد. با توجه به شواهد موجود می ها میتحمل ابهام آن

چنین نتیجه گیري کردکه اجراي مهارت حل مسأله موجب خط 
هاي مبهم و شود تا افراد مسألههاي هدفمندانه خاصی میمشی

هاي مختلف را بینی را تعریف کرده، راه حلغیرقابل پیش 
بررسی نموده، تصمیم گیري کرده و بهترین راه حل را در شرایط 

شود متناقض و مبهم اجرا نمایند. گرایش مسأله مدارانه سبب می
هاي غیر قابل پیش بینی توانایی فرد در مواجهه با موقعیت

اطمینان پیدا هایش مواجهه با ابهام را داشته باشد به توانمندي
ها را کند، خالق شود و تحمل ابهام و حتی توان مقابله با سختی

 اثري پژوهشی به دست آمده نشان داد که پیدا کند. نتیجه
افزایش تحمل ابهامِ دانش  آموزش مهارت حل مساله در یبخش

 .است( يماندگار) اثر يداریپا يدارا زمان طول درآموزان 
شی آموزش مهارت حل مساله در پژوهشی که نشان دهد اثر بخ

افزایش تحمل ابهام دانش آموزان دختر در طول زمان داراي 
نمونه  و ماندگاري است، یافت نشد ولی تحقیقاتی روي متغیرها

هاي دیگرانجام شده است که نشان از ماندگاري اثر این آموزش 
توان چینین این نتیجه را می [29، 26، 22]در طول زمان دارد 

تبیین کرد که چون در آموزش مهارت حل مساله اعتقاد به تغییر 
هاي مختلفی براي اي در طول زمان داشته، از تکنیکمرحله

کنند، تاثیر گذاري آن بر ایجاد فرایندهاي تغییر استفاده می
ز نظر گستردگی و عمق بیشتر است و ساختار روان افراد ا
رود که تحمل ابهام فرد دریافت کننده آموزش بنابراین انتظار می
از پایداري بیشتري در طول زمان برخوردار  ،مهارت حل مساله

هاي ابهام عاطفی، بر مولفه باشد. آموزش مهارت حل مساله
اجتناب از چالش انگیزي  ،اجتناب از پیچیدگی ضعف جرات ورزي

 اجتناب از ابهام زیبایی شناختی، در دانش آموزان موثر است و و
بینی ناپذیري هاي اجتناب از بی نظمی و پیشبر مولفه

موثرنیست. عامل ابهام عاطفی گویاي این واقعیت است که 
وقتی فرد با محرک مبهمی روبرو می شود از نظر عاطفی تا چه 

عاملی  .دارد حد مضطرب یا احساس ناراحتی ناشی از استرس را
در  از موقعیت ممتازي برخوردار است و ،که گویا در تحمل ابهام

نیز واکنش فرد  احمدپور مبارکهمقیاس سنجش تحمل ابهام 
ي دهندههنگام رویارویی با وضعیت ابهام است که نشان 

داشتن مهارت حل مساله . [18] هاي عاطفی فرد استواکنش
هاي نقش مثبتی در رویارویی افراد با رویدادهاي ناگوار و تنیدگی

درتبیین تاثیر آموزش مهارت حل مساله . [29]منفی زندگی دارد 
شت کرد که توان برداي ابهام عاطفی، این گونه میبر مولفه

گیري حل اغلب پایین بودن میزان ابهام عاطفی به خاطر جهت
. عدم [31]باشد اي اجتنابی افراد میمساله منفی و سبک مقابله

آگاهی و مهارت به یک طرح و برنامه در شرایط مبهم تولید 
کند و اینجاست که تنها راه تحمل ناراحتی و اضطراب می

سازي پتانسیل ناراحتی ناشی از یک وضعیت مبهم طوالنی، بهینه
هاي ابتکاري و افزایش تحمل ابهام در افراد براي آینده راه حل

شود بهترین راه حل ممکن است، طوري که، آن چه تولید می
. اجتناب از پیچیدگی دومین عاملی است که آموزش [19]باشد 

بر روي آن تاثیر دارد. در این عامل فرد در  مهارت حل مساله
هاي عاطفی ابهام هنگام رویارویی با یک امر پیچیده دچار نشانه

گردد، مخصوصاً به پیچیدگی امور بیش از حد حساس است می
[19 ،6  ،31] . 

-تحقیقات نشان داده است که پیچیدگی در مسائلی که راه حل

ها هاي طوالنی و مختلفی دارند و موفقیت را به راحتی در آن
بینی کرد، در پایین بودن تحمل ابهام و اجتناب از نمی توان پیش

ند. آموزش مهارت حل مساله هاي پیچیده موثر موقعیت
هاي مشکالت اي براي پیچیدگیراهبردهاي موثر و سازگارانه

کند و عامل اجتناب از پیچیدگی روزمره تعیین ،کشف یا ابداع می
 .[26،  18] دهدرا در دانش آموزان کاهش می

در مورد عامل ضعف جرات ورزي؛ نتیایج تحقیقات نشان داده 
هاي است که افراد داراي سطح تحمل ابهام پایین از موقعیت

. آموزش [21] کنندتازه و آشنا شدن با افراد غریبه اجتناب می
ورزي را در دختران جرات ،مهارت حل مساله به صورت گروهی

در این پژوهش نیز آموزش مهارت . [33،  32] دهد افزایش می
 حل مساله بر عامل ضعف جرات ورزي تاثیر دارد و این آموزش

ی دانش آموزان بسیار ها در افزایش قاطعیت و حل مساله اجتماع
موثر بوده و سبب افزایش رفتارهاي سازگارانه و کاهش 
رفتارهاي ناسازگارانه در دانش آموزان دختر شده است. آموزش 
مهارت حل مساله بر عامل اجتناب از چالش انگیزي نیز موثر 

افرادي که از تحمل  ،در مورد عامل اجتناب از چالش انگیزي .بود
هایی بپردازند که ابهام پایینی برخوردارند دوست دارند به فعالیت

از عامل  ،هیچگونه دردسري به همراه نداشته باشد. این گروه
کنند هاي چالش آور نمره ي باالیی کسب میاجتناب از موقعیت

 ،بینندانی که مهارت حل مساله را آموزش می. دانش آموز[22]
ها و تسلط به هنگام روبرو ي چالشدرست اندیشیدن درباره

. گرددها تقویت میشدن با موانع و رویدادهاي استرس زا در آن
پنجمین عاملی که آموزش مهارت حل مساله بر آن موثر بود، 

حل  ابهام زیبایی شناختی است. در تبیین تاثیر آموزش مهارت
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توان مساله بر اجتناب از ابهام زیبایی شناختی، این گونه می
برداشت کرد که دانش آموزانی که فرایند آموزش حل مساله را 

 هاي ابتکاري و جدیدگذارند به دلیل یادگیري شیوهپشت سر می
ها و ایده ،هامواجهه با مسائل و افزایش تحمل ابهام در آن براي

ابتکاري بیشتري براي عملکردهاي  هاي غیر معمول وراه حل
بسته وعناوین انتزاعی، ابتکاري و تخیلی بیشتري  -کالمی باز

. در مورد اثر [2]کنند هاي تصویري فراهم میبراي عملکرد
هاي دیگر بخش نبودن آموزش مهارت حل مساله بر مولفه

توان  بینی ناپذیري( میتحمل ابهام )اجتناب از بی نظمی و پیش
ي ابهام عاطفی گیري کرد که از آن جا که مولفهچنین نتیجه

تحمل ابهام  يبیشترین بار عاملی را در مقیاس سنجش سازه
لذا آموزش مهارت حل مساله بیشترین  ،احمد پور مبارکه دارد
ي ابهام عاطفی دارد که عامل ابهام عاطفی تاثیر را بر روي مولفه

ي خود به دلیل موقعیت ممتازي که در تحمل ابهام نیز به نوبه
باعث افزایش کلی سطح تحمل ابهام در دانش آموزان  ،دارد

ي ن به خاطر پیچیدگی ساختار سازهدختر می گردد. همچنی
هاي آن اندک است توافق در خصوص وسعت عامل ،تحمل ابهام

اجتناب از بی نظمی عاملی است که آموزش مهارت حل  .[18]
ست. در تبیین اثر گذار نبودن مساله براین عامل اثر گذار نبوده ا

آموزش مهارت حل مساله بر اجتناب از بی نظمی در دانش 
-توان این گونه نتیجه گرفت که یکی از ویژگیآموزان دختر می

 . حقیقتها ستنظمی آنو بیهاي دوران نوجوانی بهم ریختگی 
 دیگران ،هاي خودخواهند با شلختگیاین است که نوجوانان نمی

واقع علت اصلی این آشفتگی و شلختگی این در ند. را آزار ده
نوع آموزش  .[33] ها جاي دیگري استاست که ذهن و فکر آن

مهارت حل مساله و مواردي که تحت الشعاع این نوع مهارت 
شوند آموزش گیرند ازجمله عواملی هستند که باعث میقرار می

مهارت حل مساله بر اجتناب از بی نظمی اثرگذار نباشد. 
که آموزش مهارت حل ي این پژوهش نشان داد همچنین نتیجه

-با یافته که مساله بر عامل پیش بینی ناپذیري نیز موثر نیست

ها به همخوان نیست. آن [26]و همکاران  شمسی خانیهاي 
ارت حل مسأله به فرد کمک این نتیجه رسیدند که آموزش مه

بینی ناپذیر بهترین کند در مواجهه با مشکالت و مسائل پیشمی
توان بیان تصمیم را اتخاذ نماید. در تبیین این نتیجه اینگونه می

توانیم، نظر چیز به طور قطعی نمی مورد هیچکرد که اغلب ما در 
رسیده یا هایی است که علم ما به آن ندنیا پر از ناشناخته .دهیم

افراد علی رغم گنجد. در محدوده معلومات شخصی ما نمی
. [18]از موفقیت مطمئن نیستند  ،بینیتالش زیاد در مورد پیش

، هاي ابهام عاطفیبر مولفه آموزش مهارت حل مساله یاثربخش
اجتناب از پیچیدگی، ضعف جرات ورزي و اجتناب از ابهام زیبایی 

، در است( يماندگار) اثر يداریپا يدارا زمان طول درشناختی 
توان چنین گفت که سازمان مورد نتایج به دست آمده می
هاي زندگی ي آموزش مهارتبهداشت جهانی آثار اجراي برنامه

در کوتاه مدت را باعث ایجاد دانش، تغییر نگرش و بهبود سطح 

نشان  این پژوهش. نتایج [32]بهداشت روان معرفی کرده است 
 آموزش حل مساله در طول زمان دارا ي پایداري اثر میداد که 
توان چنین بیان کرد ي به دست آمده میدر تبیین نتیجه .باشد

هاي حل مساله در رفع آموزان از مهارتکه زمانی که دانش
معلمان و  ،مسائل و مشکالت و برقراري ارتباطات با دوستان

توانایی بیشتري کسب کرده و  ،کنندده میهاي خود استفاخانواده
این امر می تواند باعث افزایش تحمل ابهام و ماندگاري آن در 
فرد شود و با گذشت زمان به دلیل رضایت از عملکرد خود و 

بینند اسنادهاي درونی و مناسبی در هایی که در خود میتوانایی
 . طبق بازخوردهایی که دانش[36] شوددانش آموزان ایجاد می
داشتند اذعان می ،دادندي آموزش می آموزان طی هر جلسه

هاي آموخته شده در هر جلسه را در محیط واقعی زندگی مهارت
با به  رسد که دانش آموزانبرند. به نظر میخود به کار می

ها را به اند این مهارتها توانستهکارگیري پیاپی این مهارت
اما در مورد عدم ؛ محیط واقعی زندگی خود نیز منتقل کنند
توان اینگونه می ،ماندگاري عامل اجتناب از چالش انگیزي

گیري کرد که؛ از آنجا که این مطالعه بر روي دختران نتیجه
رسد که شده است به نظر میدانش آموز مقطع راهنمایی انجام 

 ،عوامل تربیتی و خانوادگی و محیطی و فرهنگ موجود در جامعه
هاي دردسر ساز و چالش ها در انجام فعالیتمانعی سر راه آن

 برانگیز در طوالنی مدت باشد.
 

 گیری نتیجه
ــال ــعه دادن    در س ــوي توس ــه س ــادي ب ــه زی ــر، توج ــاي اخی ه

ل رســاندن یــا حــذف رویکردهــاي پیشــگیرانه بــراي بــه حــداق
ــن   آســیب ــان ممکــن اســت در ای ــه نوجوان هــا و مشــکالتی ک

بنــابراین بــا توجــه . نشــان داده شــده اســت ،دوره تجربــه کننــد
هــا کــه در عــین ارزان و ایمــن بــه ماهیــت ایــن گونــه برنامــه

ــودن ــر بخشــی آن ،ب ــت شــده اســت،  کــارآیی و اث ــز ثاب هــا نی
شــود کــه هــا بــه طــور مــداوم و مســتمر باعــث مــیاجــراي آن

دانــش آمــوزان تحلیــل صــحیح و مناســبی از خــود و موقعیــت  
خویش پیدا کننـد، احسـاس کنتـرل و کفایـت شخصـی جهـت       

هــا تقویــت هــاي مــبهم و دشــوار در آنرویــارویی بــا موقعیــت
ــه    ــدگی ب ــراي حــل مشــکالت و مســائل زن ــادگی ب شــده و آم

تـرین و بهتـرین راه را بـا    پیـدا کننـد و صـحیح    را شیوه مناسب
به امکانات خـود، خـانواده و جامعـه انتخـاب نمـوده و بـه       توجه 

سالمت روانـی و اجتمـاعی خویشـتن و جامعـه کمـک شـایانی       
شــود کــه بــه منظــور بــاال بــردن تحمــل پیشــنهاد مــی .نماینـد 

هــاي دیگــري نیــز ابهـام در دانــش آمــوزان از آمــوزش مهــارت 
ــده اســتفاده شــود و از آنجــا کــه آمــوزش مهــارت حــل    در آین

ــا  ــژوهش   مســاله ب ــن پ ــام در ای ــداف ع ــر اه ــد ب ــه و تاکی توج
گــردد کــه در مطالعــات آمـوزش داده شــده اســت پیشــنهاد مــی 

ــوزش ــدي آم ــر    بع ــتر ب ــد بیش ــاص و تاکی ــدف خ ــا ه ــایی ب ه
هــاي افــزایش تحمــل ابهــام آمــوزش داده شــود. از محــدودیت
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ــور    ــل کش ــینه ضــعیف پژوهشــی در داخ ــر پیش ــژوهش حاض پ
بطـه همبسـتگی بـین    هـاي داخـل عمـدتاً بـر را    پـژوهش  .است

-انـد و کـار پـژوهش مداخلـه    متغیرهاي پژوهش متمرکـز بـوده  

 .اي در این زمینه صورت نگرفته است

ي دانش آموزان عزیز در پایان ازکلیه :تشکرو قدردانی
آموزش و  1ي راهنمایی دخترانه زینب کبري ناحیه مدرسه

پرورش شهرستان کرج که در اجراي این پژوهش ما را یاري 
 .کمال تشکر را داریم دادند
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