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چكيده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری با سبکهای حل مسئله دانشآموزان پایه ششم انجام گرفت.تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی
همبستگی است .نمونه آماری پژوهش 239 ،نفر(122دختر و 112پسر) از دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهیندژ در سال تحصیلی 43-49بود .این
تعداد به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها ،پرسشنامه مسئولیتپذیری دانشآموزان و حل مسئله هپنر و
پترسون( )PSIبود .تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره
(مانوا) انجام گرفت .نتایج نشان داد که بین مسئولیتپذیری با سبکهای حل مسئله دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین دانش
آموزان دختر و پسر از نظر مسئولیت پذیری تفاوت معناداری به نفع دانش آموزان دختر وجود دارد .نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ()MANOVA
معلوم ساخت که بین دختران و پسران در انواع سبکهای حل مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد.
کليد واژگان :مسئولیتپذیری ،سبکهای حل مسئله ،اعتماد به حل مسائل ،سبک گرایش -اجتناب ،کنترل شخصی

باشند ،و از طریق حلمسئله به تفکر منطقی دست
مقدمه

یابند(احمدی ،1382 ،صص29 :و.)23

حلمسئله به عنوان یک توانایی فکری ،نشانگر فرایندهای

رویکرد حلمساله در پی ایجاد نظام اعتقادی ویژهای نیست

شناختی-رفتاری است که به وسیلۀ آن فرد میخواهد

بلکه در صدد آموزش روش استدالل ،استفاده از اعتقادات

راهبردهای انطباقی برای مشکالت روزمره را تعیین ،کشف

و ارزشها و تصمیمگیری در برخورد با مشکالت موجود

یا ابداع نماید(زمینی ،حسینینسب و هاشمی ،1388 ،ص:

است(زراعتوغفوریان ،1388 ،ص .)29 :در رویکرد حل

 .)254نخستین بار جان دیویی 1فرایند حلمسئله را به-

مسئله دانش آموزان احساس مسئولیت بیشتری میکنند و

عنوان یک نظریهی یادگیری و آموزشی مطرح نمود .او این

رضایت خاطر بیشتری به دست میآورند هنگام موفقیت

فرایند را با فرایند شناخت ،یادگیری و پژوهش یکسان

یا شکست ،خود را مسئول میدانند نه معلم و یادگیرندگان

میدانست ،و هدف اساسی آن را مدلل ساختن یک عقیده

را .هنگامی که دانشآموزان توانایی حلمسئله راکسب می

با استفاده از شواهد ،دالیل ،استنباط و تعمیم دانست.

کنند احساسات منفی و نقاط ضعف خود را قبول میکنند،

دیویی عقیده داشت که دانش آموزان به جای دریافت
اطالعات باید خود تولید کنندهی دانش و معلومات خویش
1.john Dewey
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از مسئولیتهای آموزشی و اجتماعی خود آگاهی بیشتری

هستند( طباطبایی ،طباطبایی ،کاکایی و محمدی،1342 ،

دارند( شعبانی ،1341 ،ص.)312 :

ص.)28 :این ویژگی معموال به صورت یک نگرش در

گانیه 1از متخصصان حوزۀ تعلیم و تربیت ،حلمسئله را

ساختار روانی و رفتاری فرد شکل میگیرد و یک متغیر

بهعنوان مهمترین فراوردۀ یادگیری در نظر میگیرد.

عمده در رفتارهای اجتماعی محسوب میشود( خدابخشی

موفقیت در عملکرد حلمسئله باعث برتری افراد در

و عابدی ،1388 ،ص.)119 :

موقعیتهای آموزشی همچون مدرسه و دانشگاه می-

بچههااحساس مسئولیت را از والدین ،مدرسه ،دوستان و

شود(پورقاز،محمدی و دوستی ،1341 ،ص .)72 :قدرت

اجتماع میآموزند و با آموختن ،این مهارت را تا آخر عمر

فرد در حل مسائل ،تعیین کنندۀ رشد یک شخصیت سالم

حفظ می کنند.نخستین عامل مؤثر در ایجاد حس مسئولیت

و برقراری تعامالت مثبت اجتماعی است( جلوه

در افراد ،خانواده میباشد .آموزش بچه هاروش بسیار

گر،کارشکی و اصغری ،1342 ،ص.)117 :از این رو کسب

مطلوبی برای آماده کردن آنها در پذیرش وظایف و

توانایی مواجهه با مسائل و کوشش برای فهم و حل آنها

مسئولیتهای بیشماری است که در بیرون از خانواده با

به عنوان موضوعی اساسی در علوم شناختی و رفتاری،

آنها مواجه خواهند شد و زمینۀ الزم برای استقالل آنها را

یکی از ابعاد ضروری زندگی فردی و اجتماعی است.

فراهم میکند(مهدوی،عنایتی و نیسی ،1387 ،صص-114 :

امروزه بخش قابل مالحظهای از جمعیت کشور ما را دانش

.)118

آموزان تشکیل میدهند و آنها از حساسترین قشرهای
پیشینیه پژوهش

جامعه هستند که در آینده چرخهای اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و اداری آن را بر عهده خواهند گرفت .این

پژوهشهای متعددی در رابطه با مسئولیت پذیری

نوجوانان به دلیل دورۀ رشدی خاص خود ناچارند با

و حل مسئله و تاثیر متغیرهای دیگر بر آنها صورت گرفته

رویدادهای انتقالی بسیاری از نظر بیولوژیک ،تحصیلی و

است که نتایج به دست آمده از این پژوهشها ما را در

اجتماعی روبرو شوند .آنان میبایست راه حلهایی برای

رسیدن به اهداف آموزشی یاری میرساند.زارعان ،اسداله

مشکالت و مقابله با آنها را بیابند .در این میان یکی از

پور و بخشی پور( )1381در پژوهشی با عنوان رابطه هوش

عواملی که این توانایی را در نوجوانان میتواند ایجاد نماید،

هیجانی و سبک های حل مسئله با سالمت روانی به این

حس مسئولیت پذیری است.

نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با سبک حل مسئله اعتماد

مرگلر ،2مسئولیتپذیری را توانایی نظم دادن به تفکرات،

و گرایش همبستگی مثبت و با سبک حل مسئله درماندگی

احساسات و رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود

و مهارگری همبستگی منفی دارد .یافته های باباپور

به عنوان مسئول انتخابهایی که انجام میدهد و پیامدهای

خیراندیش ،رسولزاده ،اژهای و فتحی آشتیانی()1382

فردی و اجتماعی آنها تعریف کرده است(سروش،1341 ،

نشان داد که بین شیوه های حل مسئله و سالمت

ص .)141 :براساس نظریه گاف 3مسئولیتپذیری از

روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد .بین دو جنس در

ویژگیهای شخصیتی نسبتا پایدار میانفردی و درونفردی

سبک اجتناب با همدیگر تفاوت معناداری وجود دارد و

است .فردی که دارای احساس مسئولیت باالیی است

در دیگر شیوه های حل مسئله تفاوت معناداری بین دو

نیازهای خود را در راه نیازهای جمع فدا میکند .این قبیل

جنس یافت نشد .تحقیقات موحد ،صالحی و حسینی

افراد پیامدهای رفتارهای خود را میپذیرند و قابل اعتماد

( )2213حاکی از آن است که مسئولیتپذیری در هر
جامعهای روابط اجتماعی و انسانی را تنظیم می کند،
3.Gauff

1 . Ganye
2.Mergler
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همدلی و نوع دوستی را در میان مردم افزایش میدهد .این

انجام تکالیف و احساس خودکارآمدی برای موفقیت

امر میتواند در بهبود امنیت اجتماعی ،عملکرد اجتماعی،

تحصیلی فرض کرده بودند.

موفقیت تحصیلی ،سالمت روان ،عزت نفس و

پیچیدگیها و مشکالت عصر حاضر توانایی حل مساله را

خودشکوفایی موثر باشد .همچنین تقویت مسئولیتپذیری

به عنوان یک مهارت ضروری برای همه افراد تبدیل کرده

منجر به کاهش انحرافات اجتماعی ،بزهکاری ،جرم و

است .مهارت حلمساله یک راهبرد مقابلهای مهمی است

جنایت و مشکالت رفتاری جامعه میشودطباطبایی و

که توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش می-

همکاران ( )1341در تحقیق خود در زمینهی رابطهی

دهد ،و به عنوان یکی از مناسبترین فعالیتهای یادگیری

سبکهای هویت و مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی

برای دانشآموزان محسوب میشود .بر طبق نتایج آزمون-

نشان دادند که بین مسئولیتپذیری و پیشرفت تحصیلی

های تیمز 3دانشآموزان ایرانی از نظر به خاطر سپردن و

پسران رابطهی معنادار وجود دارد .اما در گروه دختران

فهمیدن ،در سطح نسبتا باالیی قرار دارند ،اما در مهارت-

مسئولیتپذیری با پیشرفت تحصیلی رابطهی معنادار

های سطح باال مانند فرضیه سازی ،تجزیه و تحلیل دادهها،

نداشت؛ بنابراین رابطه مسئولیتپذیری با پیشرفت

حلمساله و به کارگیری ابزار و روشهای علمی در سطح

تحصیلی تابع جنس است .مهدوی و همکاران( )1387در

بسیار پایینی از میانگین بینالمللی قرار دارند( جعفری

بررسی اثربخشی آموزش مسئولیتپذیری برعزت نفس

هرندی ،میرشاه جعفری و لیاقتدار ،1384 ،ص .)253:این

دانشآموزان پسر دریافتند که آموزش مسئولیتپذیری به

امر یکی از چالشهای مهم نظام آموزش و پرورش می-

شیوهی گالسر باعث افزایش عزت نفس در گروه آزمایش

باشد ،که باید به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار

میشود .باباپور خیراندیش( )1387به مطالعه اثربخشی

گیرد.

آموزش مهارتهای ارتباطی بر شیوههای حلمسئله دانش-

تقویت و توجه به سبک های حل مساله مستلزم شناسایی

آموزان پرداخت و دریافت که آموزش مهارت های

عوامل تعیینکننده آن میباشد .عوامل بسیار زیادی در

ارتباطی شیوههای حل مسئله سازنده دانش آموزان را

تعیین مهارتهای حلمساله دانشآموزان تاثیر دارد ،که

افزایش و شیوه حل مسئله غیرسازنده را کاهش میدهد و

یکی از آنها می تواند مسئولیتپذیری باشد .بنابراین مساله

این امر به بهبود روشهای حل مسئله و ارتقاء سالمت

اصلی در پژوهش حاضر که محقق به دنبال پاسخگویی به

روانشناختی دانشآموزان کمک مینماید.اسکارتی،

آن میباشد این است که :آیا بین مسئولیتپذیری وسبک-

گوتیرز ،پاسکال و لیوپیز )2212(1در پژوهشی کاربرد مدل

های حل مسئله دانشآموزان پایه ششم شهرستان شاهیندژ

مسئولیتپذیری شخصی و اجتماعی ( )TPSRرا در

در سالتحصیلی  42-43رابطه وجود دارد؟

کالسهای تربیتبدنی مدرسه ابتدایی در طول یک سال
تحصیلی بررسی کردند و آثار آن را در خودکارآمدی

هدف پژوهش

دانشآموزان سنجیدند .نتایج نشان دهنده افزایش معناداری

مشخص نمودن رابطه بین مسئولیتپذیری با سبکهای

در خودکارآمدی شرکت کنندگان گروه آزمایش بود.

حل مسئله دانشآموزان پایه ششم شهرستان شاهیندژ

زیمرمن و کیتسانتاس ) 2225( 2در تحقیق خود مسئولیت-

فرضيه های پژوهش

پذیری را واسطهی عمل متغیرهای مهمی ،مانند کیفیت

فرضیههایی که در تحقیق حاضر مورد آزمون قرار گرفتند،
عبارتند از:

3.TIMSS

1.Escarti, Gutierrez, Pascual&Liopis
2.Zimmerman &Kitsantas
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-1

پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ  2/71محاسبه شده

بین مسئولیتپذیری دانش آموزان دختر و

پسرپایه ششم تفاوت وجود دارد.
-2

است.
ب :پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون(:)PSIاین

بین مسئولیتپذیری و سبکهای حل مسئله

دانش آموزان پایه ششم رابطه وجود دارد.
-3

پرسشنامه  35ماده دارد که برای اندازهگیری چگونگی

بین سبکهای حلمسئله دانش آموزان دختر و

واکنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی شده است.

پسر پایه ششم تفاوت وجود دارد.

پرسشنامه در مقیاس لیکرت  1درجهای ساخته شده است.
نمره گذاری سواالت به این گونه است که برای کامال

روش پژوهش

موافقم()1و کامال مخالفم( )1در نظر گرفته می شود.

با توجه به هدف پژوهش حاضر و این که متغیرهای مورد

نمرات پایین نشانگر سطح آگاهی باالی حل مسئله است.

مطالعه بدون هیچگونه دخالتی مورد ارزیابی واقع میشوند،

 3عبارت از پرسشنامه نیز برای اهداف پژوهشی است و

این پژوهش به طور کلی از نوع پژوهشهای توصیفی

نمره گذاری نمی شود .پرسشنامه دارای  3زیر مقیاس

است ،از طرف دیگر چون رابطۀ بین متغیرها مورد مطالعه

اعتماد

مسائل(،)PSC

قرار میگیرد ،از نوع همبستگی است.

اجتناب()AAوکنترل شخصی( )PCاست.همسانی درونی

جامعه ،نمونه و روش نمونهگيری

پرسشنامه با مقادیر آلفایکرونباخ بین  2/73تا  2/85در

جامعهی آماری شامل کلیهی دانش آموزان پایهی ششم

خرده مقیاسهای( PC، 2/73؛ AA،2/89؛ )PSC، 2/85

ابتدایی شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 43-49

و  2/42برای مقیاس کلی دارد(مجدیان .)1384 ،این

است .تعداد دانشآموزان برطبق آمار اداره آموزش و

پرسشنامه در تحقیقات متعددی مورد استفاده قرار گرفته

پرورش شهرستان  541نفر میباشد .از این تعداد  311نفر

است که دارای پایایی قابل قبولی است.آلفای کرونباخ به

دختر(52/18درصد) و 285نفر پسر( 97/81درصد) است.

دست آمده در تحقیق خسروی ،درویژه و رفعتی()1377

برای تهیه نمونهی آماری از روش نمونهگیری تصادفی

برابر  2/81و در تحقیق بذل( )1383برابر  ،2/11در

طبقهای استفاده شد .نمونهی آماری براساس جدول

پژوهش راستگو  ،نادری ،شریعتمداری و سیف نراقی

مورگان  239نفر شامل 122دختر و 112پسر میباشد.این

( )1384ضریب آلفای  2/82برای اعتماد به نفس در حل

تعداد به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد.

مساله 2/78 ،برای استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل

ابزار جمعآوری اطالعات

مساله و  2/72برای کنترل هیجانات و رفتار حین مساله

برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق از دو پرسشنامه به

گزارش شده است .میزان آلفای کرونباخ برای پایایی

شرح زیر استفاده شد.

پرسشنامه در این پژوهش  2/81به دست آمد.

به

حل

سبک

گرایش-

الف :پرسشنامه مسئوليت پذیری دانش آموزان :برای
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها

سنجش میزان مسئولیتپذیریدانشآموزان از پرسشنامه 25
مادهای محقق ساخته استفاده شد .سواالت بر اساس مقیاس

دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار

لیکرت 5 1درجهای از خیلی کم()1تا خیلی زیاد( )5تنظیم

آماری ) spss(v.18در دو سطح آمار توصیفی

شده است .روایی صوری و محتوایی این مقیاس با استفاده

شاملمیانگین ،انحراف معیار ،کجی ،کشیدگی ،حداقل و

از نظر استاد راهنما و تنی چند از خبرگان و متخصصان

حداکثر نمرهها و آمار استنباطی با استفاده از آزمونهای تی

این حوزه تایید گردید .ضریب پایایی پرسشنامه در

دو نمونه مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون

1.Liekert
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و

ساده

چند

تحلیلواریانس

شاخصهای توصیفی(میانگین ،انحراف معیار ،کجی،

متغیری

()MANOVAتجزیه و تحلیل شد.

کشیدگی ،حداقل و حداکثر) نمرههای مسئولیتپذیری و
حل مساله در کل نمونه ( )n=239مورد بررسی در جدول
 1مشاهده میشود.

یافته های پژوهش

جدول  .4شاخص های توصيفي متغيرهای اصلي تحقيق
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

کجی

حداکثر

حداقل

متغیر
239

مسئولیتپذیری

239

حل مسئله

41/27

4/213

-2/572

75/82

15/191

2/521

2/735

12

1/128

122

195

92

جدول .4نتایج آزمون  tجهت مقایسه ميانگين دختران و پسران در مسئوليتپذیری و خودکارآمدی تحصيلي
متغیر

مسئولیتپذیری

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

t

درجه آزادی

سطح معنی داری

دختران

122

47/14

8/17

2/792

2/958

219/311

2/297

پسران

112

49/73

12/29

2/494

جدول .9نتایج ضریب رگرسيون جهت تعيين نقش متغير مسئوليتپذیری در پيشبيني سبکهای حلمسئله
متغیر پیش بین

R2

b

B

t

معناداری

مسئولیت پذیریی

2/32

2/511

2/411

12/954

2/221

جدول .1ضریب همبستگي پيرسون بين مسئوليتپذیری با خردهمقياسهای حلمسئله
متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

اعتمادبه حل مسئله

**2/978

2/221

سبک گرایش -اجتناب

**2/525

2/221

کنترل شخصی

**2/333

2/221

جدول .9ميانگين و انحراف استاندارد دانشآموزان دختر و پسر در هر یک از ابعاد حلمساله
ابعاد

دختران

پسران
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اعتماد به حل مسئله

21/3184

8/93119

25/1334

5/47991

سبک گرایش -اجتناب

35/2131

9/28288

31/3219

12/27418

کنترل شخصی

19/9248

5/47991

13/1781

9/57222
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مطابق آنچه که در جدول  1مشاهده می شود میانگین

مسئله نیز به اندازه ( ) B = 2/411افزایش می یابد.

مسئولیت پذیری و حل مسئله برای کل نمونه مورد بررسی

مسئولیتپذیری  32درصد از سبکهای حل مسئله دانش-

به ترتیب 41/27و 75/82میباشد .انحراف معیار

آموزان را پیشبینی میکند.

مسئولیتپذیری و حلمسئله نیز به ترتیب 4/213و

میزان ضریب همبستگی پیرسون مسئولیتپذیری با سبک-

 15/191است .برای بررسی تفاوت احتمالی دانش آموزان

های حل مسئله دانش آموزان محاسبه شده است .نتایج

در مسئولیتپذیری یعنی فرضیه اول از آزمون تی دو نمونه

ضریب همبستگی در جدول شماره  9گزارش شده است.

مستقل استفاده شد.نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی

نتایج جدول شماره  9نشان میدهد که بین مسئولیتپذیری

واریانسها نشان داد که واریانسهای مسئولیتپذیری به

با خرده مقیاس سبک گرایش– اجتناب ،اعتماد به حل

طور معناداری ( )Sig= 2/297 ، Leven= 3/478برابر

مسئله ،و کنترل شخصی رابطه مثبت و معناداری وجود

نمی باشد و از آزمون tواریانسهای نابرابر استفاده شد.

دارد.با توجه به یافتههای باال میتوان نتیجه گرفت که به

بنابراین نتایج آزمون  tبا فرض عدم برابری واریانس ها

ترتیب خرده مقیاس سبک گرایش – اجتناب ،اعتماد به

برای مسئولیتپذیری در جدول شماره 2قابل مشاهده

حل مسئله و کنترل شخصی بیشترین همبستگی را با

است .با توجه به جدول شماره  2میانگین دختران در

مسئولیتپذیری دانشآموزان دارد.

مسئولیتپذیری به طور معنیداری بیشتر از میانگین پسران

برای آزمون فرضیه سوم تحقیق یعنی تعیین تفاوت بین

در این متغیر می باشد ( .)t =2/958 ، P>2/297بنابراین

سبکهای حلمسئله دانشآموزان دختر و پسر از تحلیل

این فرضیه تایید میشود که بین دختران و پسران از لحاظ

واریانس چند متغیری ( )MANOVAاستفاده شد .در

مسئولیتپذیری تفاوت وجود دارد.

جدول شماره  5شاخصهای توصیفی ابعاد حلمسئلهبه

برای پاسخگویی به فرضیه دوم یعنی ارتباط بین مسئولیت-

تفکیک جنسیت دانش آموزان ارائه شده است.

پذیری و سبکهای حلمساله از ضریب همبستگی پیرسون

بر طبق نتایج جدول شماره  5میانگین پسران در خرده

استفاده شد.نتیجه این آزمون نشانگر این بود که مسئولیت-

مقیاس اعتماد به حلمسئله و کنترل شخصی بیشتر از

پذیری رابطه مستقیم و معناداری با سبکهای حل مسئله

دختران است و میانگین دختران در خرده مقیاس سبک

دارد( .)r =2/511 , P<2/221, n=239بنابراین این فرضیه

گرایش -اجتناب باالتر از پسران است .قبل از انجام تحلیل

تایید میشود.با توجه به سطح باالی همبستگی بین این دو

واریانس چند متغیره ،مفروضههای آن مد نظر قرار گرفت.

متغیر برای پیشبینی سبکهای حلمسئله از روی

یکی از مفروضههای اصلی این آزمون ،همگنی ماتریس

مسئولیتپذیری از تحلیل رگرسیون ساده استفاده شد .در

کواریانس متغیر وابسته است .این مفروضه از طریق آزمون

مرحله اول نتایج آزمون آنوا برای بررسی معناداری مدل

ام باکس بررسی میشود .نتایج آزمون ام باکس برای آزمون

مورد توجه قرار گرفت .مقدار  Fبرابر با  124/34بود که

برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین

در سطح  2/221معنادار است .لذا معناداری مدل رگرسیون

دختران و پسران نشانگر وجود این مفروضه در دادهها

برای پیش بینی متغیر مالک از روی متغیر پیش بین تایید

بود( .)f=1/12 ،sig= 2/137باتوجه به معنیدار نبودن این

میشود .سپس برای تعیین سهم متغیر پیش بین از ضریب

آماره ( )P= 2/137می توان نتیجه گرفت که ماتریس

رگرسیون غیر استاندارد ( )bو استاندارد  Bبه شرح جدول

کواریانس متغیرهای وابسته در بین دختران و پسران برابر

شماره  3استفاده شده است.

است .در جدول شماره  1نتایج تحلیل واریانس

نتایج جدول ضریب رگرسیون نشان میدهد که به ازای هر

چندمتغیری برای بررسی معناداری آزمون گزارش شده

واحد افزایش در متغیر مسئولیتپذیری نمره متغیر حل

است.
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جدول .9نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيری مربوط به ابعاد حلمسئله در بين دخترانوپسران
آزمون

مقدار

F

Df1

Df2

سطح معنی داری

اثر پیالئی

2/27

2/111

3/222

232/222

2/243

المبدای ویکلز

2/473

2/111

3/222

232/222

2/243

اثر هوتلینگ

2/228

2/111

3/222

232/222

2/243

بزرگترین ریشه روی

2/228

2/111

3/222

232/222

2/243

جدول  .7نتایج تحليل واریانس درمتن مانوا مربوط به ابعاد حلمسئله دانشآموزان
منبع تغییرات
جنسیت

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

اعتماد به حل مسئله

31/534

1

31/534

2/471

2/321

2/229

سبک گرایش -اجتناب

71/728

1

71/728

2/893

2/354

2/229

کنترل شخصی

31/221

1

31/221

1/541

2/228

2/227

در جدول شماره  1نتایج آزمونهای اثر پیالیی ،المبدای

وپسران یافتههای تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات زیر

ویکلز ،اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه روی

همسو است.

معنادارنیست( .)P= 2/243معنادار نبودن آزمونهای باال

سفیری و چشمه( )1342در مطالعات خود به این

نشان میدهد که بین دو گروه در هیچ یک از متغیرهای

نتیجه رسیدند که بین مسئولیتپذیری دختران و پسران

پژوهشی تفاوت معناداری وجود ندارد.نتایج تحلیل

تفاوت معناداری وجود دارد .دختران نسبت به پسران از

واریانس که در متن مانوا اجرا شده در جدول شماره

مسئولیتپذیری بیشتری برخوردارند .سروش ()1341

7گزارش شده است.

نشان داد که دختران در مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت

نتایج جدول شماره  7نشان می دهد که بین دختران و

به پسران در سطح باالتری قرار دارند ولی در مسئولیت-

پسران در هیچ یک از ابعاد سبکهای حل مسئله دانش

پذیری فردی تفاوتی بین آنها وجود ندارد .همچنین نتایج

آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراین فرضیه

به دست آمده با یافتههای محققان زیر ناهمسو است .کردلو

تحقیق رد میشود.

( )1387در تحقیق خود نشان داد که بین مسئولیتپذیری
دختران و پسران دبیرستانی تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری

سعادتی ،شهرآرای و فرزاد( )1381نیز در مطالعات خود بر

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری با

عدم وجود تفاوت در بین مردان و زنان در مسئولیتپذیری

سبکهای حل مسئله دانش آموزان پایه ششم شهرستان

تاکید دارند .علت ناهمسو بودن این نتایج را میتوان در

شاهیندژ انجام گرفته است .در این راستا سه فرضیه

این امر دانست که دانشآموزان مقطع دبیرستان و

پژوهشی مطرح شدکه در ادامه پس از بررسی نتایج هر

بزرگساالن نسبت به دانشآموزان مقطع ابتدایی درک

یک از فرضیه ها و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه شده و

درستی از مسئولیت پذیری خود دارند.
در تبیین این یافتهها باید گفت که باورهای روان شناختی

به ترتیب مورد بحث و تبیین قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اولنشان داد که میانگین

تحت تاثیر تفاوتهای درونفردی و محیطی قرار دارند و

دختران در مسئولیتپذیری به طور معنی داری بیشتر از

در شرایط و تکالیف یکسان ادراک افراد متفاوت است.

میانگین پسران در این متغیر می باشد (، P>2/297

روانشناسان عقیده دارند که تفاوتهای مربوط به جنس

.)t =2/958در مورد تفاوت بین مسئولیتپذیری دختران

حاصل ادراکهایی است که ریشه در عوامل اجتماعی و
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فرهنگی دارد و اکتسابی است( پاجارس و میلر.)1449 ،

احتماال برای اولین بار است که رابطه بین این دو متغیر

در طول سالیان دراز این تصور حاکم بوده که دختران از

بررسی میشود.

نظر درک و فهم و پیشرفت از پسران پایینتر هستند .اما

در تبیین نتایج این بررسی میتوان به ویژگیهای افراد

در سالهای اخیر تحوالت صورت گرفته در جامعه موجب

مسئولیتپذیر استناد نمود .دورت عقیده دارد افراد

شده است تا تغییراتی در نگرش افراد نسبت به دو جنس

مسئولیتپذیر کسانی هستند که در کارهای خود ثابت قدم،

صورت پذیرد .این تغییرات با دسترسی بیشتر دختران به

هدفمند ،پویا ،فعال و منظم هستند .این گونه افراد میتوانند

موفقیت همراه بوده و این تاییدی بر یافتههای تحقیق

تصمیماتی متفاوت از سایر افراد بگیرند ،توانایی انتخاب

حاضر است.

راه حل درست از بین راهحلهای مختلف را دارند و برای

بم )1479( 1معتقد است که انتظار فرهنگی منجر به

کارهای خود دلیل موجهی ارائه میدهند .کلز برای

تفاوتهای رفتاری بین زنان و مردان میشود .بر اساس

مسئولیتپذیری آثار و فواید زیر را برمیشمارد :توانایی

نظریه روان بنه جنسیتی بم ( )1448روانبنههای جنسیتی

برخورد با شرایط وانتخاب تصمیمات درست ،رشد تفکر

به کسب آن دسته از ویژگیها و رفتارهایی که فرهنگ

و افزایش قدرت شناختی و کسب اعتماد به نفس(حسینی

یک جامعه برای مردان و زنان مناسب تشخیص میدهد،

راد ،1342 ،ص .)4 :در بیشتر مواقع دانشآموزان قبل از

میپردازد و تحول روانبنههای جنسیتی تحت تاثیر فرهنگ

رسیدن به نتیجه نهایی و راه حل مسئله خسته شده و انگیزه

میتواند باعث پذیرش رفتارهای قالبی جنسیتی در فرد

درونی خود را از دست میدهند که این امر یکی از موانع

شود .بنابراین باورهای جنسیتی تحت تاثیر دو عامل روان-

حل موفقیتآمیز مسئله است در حالی که افراد مسئولیت-

بنههای شناختی فرد و انتظارات فرهنگی قرار میگیرد .این

پذیر در کارهای خود ثابت قدم هستند و از خود پشتکار

رفتارها منعکسکننده واقعیت نیستند بلکه معرف باورهای

نشان میدهند و کارهای خود را به پایان میرسانند .یکی

مشترک دربارۀ رفتارهای افراد برای یک گروه خاص

دیگر از موانع حلمسئله تثبیت شدن روی یک راه حل

هستند ( نقل از خسروتاش ،حجازی،اژه ای و غباری بناب،

برای مسائل گوناگون است .بهترین افراد در مسئله گشایی

 ،1384ص.)297 :

کسانی هستند که خالقیت دارند و به شیوهای متفاوت از

در بررسی فرضیه دوم مشخص شد که متغیر مسئولیت

دیگران میاندیشند و تصمیم میگیرند و قدرت تشخیص

(2/221

راه حل درست از بین راه حلهای احتمالی را دارند .به

< )r =2/511,Pبا سبکهای حل مسئله(اعتماد به حل

عقیده دورت افراد مسئولیتپذیر این ویژگیها را دارا

مسئله ،سبک گرایش – اجتناب و کنترل شخصی) دانش-

هستند .شخص مسئولیتپذیر با اعتماد به نفس باالیی که

آموزان دارد .یافتهها حاکی از آن است که با باال رفتن حس

دارد خود را در حل مشکالت توانمند احساس میکند و

مسئولیت پذیری دانشآموزان ،تمایل به حل مسئله نیز در

به راحتی با مسائل روبهرو میشود .یکی از عناصر اصلی

آنها افزایش مییابد و کمتر از حل مسئله اجتناب میکنند.

مسئولیتپذیری برنامهریزی و خودکنترلی است .کسانی که

همچنین در حل مسئله به خود اعتماد باالیی داشته و کنترل

قادر به کنترل هیجانات خود هستند به خوبی میتوانند بر

بیشتری بر رفتارهای هیجانی خویش دارند.به دلیل عدم

روی مسائل و مشکالت تمرکز نمایند و راهحلهای

دسترسی به تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه امکان

مناسبی را اتخاذ کنند .با توجه به مطالب فوق به نظر می-

مقایسه و تطبیق نتایج با یافته های قبلی وجود ندارد .

رسد حسمسئولیتپذیری یکی از ویژگیهای الزم برای

پذیری رابطه مستقیم و معناداری در سطح

حل مسئله و مواجهه با مشکالت میباشد که باید به طور
1 .Bem
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جدی مورد توجه قرار گیرد و با تجهیز نمودن دانشآموزان

فرهنگی و آموزشهای ارائه شده در مدرسه در مورد آنان

به این حس موجبات رشد و توسعه تواناییهای آنها را در

همانند عمل میکند.

حل مسائل درسی و زندگی فراهم نمود.
برای پاسخگویی به فرضیه سوم تحقیق یعنی "بينسبک-
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Abstract
This research was accomplished in order to consider the relationship between responsibility and problem solving
styles sixth (elementary) grad students.The research is a descriptive - correlational study. Research’s statistical
sample includes 234 six grade students (122 girls and 112 boys) who were educated in Shahindezh’s schools during
92-93 educational year. The sample members were chosen by classified random sampling. For the measuring
theresponsibilityand the students’ problem solving styles, researcher used students responsibility questionnaire
and Heppner & Peterson problem solving questionnaire. According to “Pearson correlation coefficient“, there is a
positive and meaningful relation between the responsibility and the ability of solving the problems among
Shahindezh students. “T-test” results indicates that in terms of responsibility, there is a meaningful difference
between the boys and the girls. Compared to the boys, the girls are at a higher level. On the other hand,
“Multivariate analysis of variance (MANOVA)” showed that considering the problem solving styles, there is no
difference between the girls and the boys.
Key words: Responsibility, problem-salving styles,Problem-Solving Confidence,Approach Avoidance Style,
Personal Control
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