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 لتی دوره دومآموزان خجاه و کاهش اضطراب اجتماعی در دانشمسئلزش خالقیت بر بهبود مهارت های حلپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آمو

 بود. جامعه پژوهش، آزمون با گروه کنترلآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشاز نوع نیمه دبستان پسرانه شهر تفرش انجام شد. این پژوهش کاربردی

عنوان به دانش آموزان  42ز طریق مصاحبه با کارشناسان مربوطه ابود که  1396-97آموزان پسر دوره دوم دبستان شهر تفرش در سال تحصیلی دانش

ش اضطراب اجتماعی ( و سنج1982مسئله هپنر و پترسون)نامه های سنجش توانایی های حلسپس با استفاده از پرسششدند.  آموز خجالتی معرفیدانش

مسئله ارت حله در مهکآموزانی بعد از تحلیل و نمره گذاری دانش آزمون هم داشت؛عمل آمد که عالوه بر آن حکم پیش ( غربالگری به1987الیبویتز )

گروه در دوا گمارش تصادفی بگیری هدفمند نمونهآموزان از طریق ند از نمونه حذف شده و بقیه دانشعملکرد باال و همچنین اضطراب اجتماعی پایینی داشت

سپس  ر بهره مند شدند.ر زنگ هنای از آموزش خالقیت ددقیقه 45جلسه  10آموز قرار گرفتند. گروه آزمایش در طی دانش 15آزمایش و کنترل با تعداد 

تحلیل  spssرم افزار نگیری بکارداده ها با  آزمون با پرسش نامه های مذکور برای هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد و نمرات ثبت گردید.پس

ارگیری آزمون تحلیل شد، برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد و برای بررسی مفروضه برابری واریانس ها جهت به ک

مسائل، اعتماد در حل مقیاس مسئله خردههارت حلها نشان داد که آموزش خالقیت بر افزایش منتایج تحلیل دادهکواریانس ابتدا آزمون لوین بررسی گردید. 

زم به ذکر است این مقاله برگرفته ال معنادار نبود.اجتناب و کنترل شخصی تاثیر دارد؛ اما آموزش خالقیت بر کاهش اضطراب اجتماعی آنها -سبک گرایش

 می باشد.  1397از پایان نامه ای با همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی مرکز گلپایگان در سال 
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 مقدمه

هایش فقط از طریق  3ها و خالقیت2است و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران، بسیاری از نیازهای عالی انسان و شکوفا شدن استعداد 1انسان اصالتا موجودی اجتماعی

می تواند ارضا شود و فعلیت یابد. بدون تردید در دنیای پیچیده امروز، یعنی در عصر ارتباطات سریع و پیوندهای اجتماعی،  4تعامل بین فردی ارتباطات اجتماعی

ک معلولیت اجتماعی محسوب می شود. چه بسا ی 5ضرورت هرچه بیشتر تعاون و همکاری های ملی و هم فکری های علمی، حضور فعال فرهنگی، پدیده کمرویی

یی از فردی سازی تعریف شده افراد با بسیاری از قابلیت ها و استعدادها به دلیل کمرویی قادر به فعلیت رساندن توانمندی های خود نیستند. کمرویی به عنوان سطح باال

رابطه با ارزیابی اجتماعی می باشد با این پیامدها که فرد کمرو تعامالت اجتماعی را منع است که مشخصه های آن تمایل به خودمداری بیش از حد و نگرانی زیاد در 

کمرویی، توجه غیرعادی و مضطربانه به خویشتن در یک موقعیت اجتماعی است که در نتیجه آن فرد دچار نوعی کرده و از آن کناره گیری، اجتناب و فرار می کند. 

)محمدی عاطفی و شناختی اش متاثر گردیده و زمینه بروز رفتارهای خام و نسنجیده و واکنش های نامناسب در وی فراهم می شودعضالنی شده و شرایط  -تنش روانی

نادی اند کمرویی با نوع سبک اسنادی ناسازگارانه برای رویدادهای بین فردی مرتبط است. سوگیری اس( نشان داده2001) 7و بلکین 6به عنوان مثال براچ(. 1395سیرت، 

را معکوس می کنند و در شکست ها بیشتر خود را « سوگیری تقویت خود»شود. این کودکان همچنین در این کودکان یکی از علل کمرویی آنها در نظر گرفته می

ی جسمی و روانی اشخاص را در کمرویی مشکلی است که اگر درمان نشود کلیه روابط و رفتارها را در طول زندگی تحت تاثیر قرار داده و انرژسرزنش می کنند. 

 (. 1392برخورداری از یک زندگی فعال و مطلوب را خنثی خواهد کرد)شهری، 

 
یاتشان غالبا از طریق کودکان را باید بر اساس رویکرد رشدی نگاه کرد و شناخت. آنها بزرگساالن کوچک نیستند. دنیای آنها یکی از واقعیت های عینی است و تجرب

 (.2012، 8شود) لندرثبازی بیان می 

ا می شوند و برای اضطراب در بین کودکان، همانند بزرگساالن، یک مشکل شایع است و بسیاری از برنامه های موفق وجود دارند که توسط درمانگران حرفه ای اجر

باشد، به درد سر زیادی خواهد افتاد. اضطراب یک پاسخگویی به کمک مورد نیاز ایجاد شده اند. اضطراب یک هیجان طبیعی است، کسی که اصال اضطراب نداشته 

میزان اضطراب هیجان طبیعی است که به ما کمک می کند بهترین عملکرد را داشته باشیم و در موقعیت های خطرناک ما را محافظت می کند. هدف درمان، کاهش 

دانند، اما زمانی مایه نگرانی می (  اضطراب را  به منزله بخشی از زندگی آدمی می2011) 10و سیلیگمن 9هان(. رزرن1395به سطوح قابل کنترل تر می باشد. )الیاسی، 

 ای باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند. شود که شدت آن به گونه

عملکرد در موقعیت  یکی از انواع اختالالت اضطرابی، اختالل اضطراب اجتماعی است که ترس پایدار از موقعیت های اجتماعی، مخصوصا وقتی که فرد در حال انجام

ی آن را اختالل اضطراب اجتماعی نام این اختالل را فوبی اجتماعی و نام فرعDSM-IVهای اجتماعی است یا در بین افراد ناآشنا حضور دارند، را شامل می شود. 

SAD11  در نظر گرفته بود، اماDSM-5  نام اصلی این اختالل را اضطراب اجتماعی در نظر گرفته است زیرا مشکالت به وجود آمده در اثر آنها، در مقایسه با سایر

 (2013ی آورد. )انجمن روان شناسی امریکا، فوبیاها، معموال فراگیرتر هستند و در فعالیت های عادی فرد نابسامانی بیشتری به وجود م

ای متخصصان علوم در فضای آموزشی قرن بیست و یکم، مقوله های سرعت، دقت، مهارت، تفکر، مسئولیت پذیری و انتخاب مطرح است. در این جا سوالی که بر

ال متحول و متفاوت فردا آماده کند؟ می تواند دانش آموزان را برای جامعه کامتربیتی پیش می آید این است که آیا با روند فعلی، یادگیری ادامه یابد و آیا این روند 

است. آموزش و  تردیدی نیست که تجدیدنظر در ساختار آموزش و به خصوص در معنی و مفهوم یادگیری برای آموزش قرن بیست و یکم ضرورتی انکار ناپذیر

( حل مسئله یک 1395تج، کانتخاب اطالعات و سازماندهی آن را برای دانش آموزان فراهم کند. )دوستی پرورش آینده باید با متمرکز شدن بر یادگیرنده، زمینه 

سئله فرا خوانده می شوند ممهارت حیاتی برای زندگی در عصر کنونی است. امروزه در تمامی فعالیت ها صاحب نظران امر، به سوی مهارت های تفکر سطح باال و حل 

 (1395به این عقیده اند که باید بر افزایش مهارت های حل مسئله تاکید کرد.) دوستی کتج، و در اغلب جوامع، همه 

کی از ویژگی های همچنینی یکی از مباحث مهم دنیای امروز، شکوفایی، خالقیت و نوآوری است و پیشرفت و توسعه کشور ها به این عامل بستگی دارد. خالقیت، ی

تواند بسیاری از چیزها را خلق نماید. چنانچه خالقیت و نوآوری را از صحنه زندگی بشر کنار بگذاریم، در واقع تیر خالص به انسان است که با استعداد الهی می 

اسـت که  ( معتقـد1987) 12هنسی وآمابیـل »حرکت، پویایی، بقا و حیات زندگی بشر زده ایم. زیرا رکود و تکرار حقیرانه زندگی مساوی مرگ و نابودی است. 

( معتقدند که خالقیت یک 1979) 13ای دیگر نظیر تورنس عده و از نیازهـا، مقتضـیات  جامعـه و شـرایط خـانوادگی بـر می خیزد. ای اجتماعی اسـت قیت پدیدهخال
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(به 1392به نقل از کرمی و همکاران، «)های شخصی وابسته است. عواملی نظیر انگیزش، هیجان، عواطف، احساسات، تجربه ها و یادگیری یعنی به اثـرشخصـی اسـت؛

له از زوایای جدید و اندیشیدن به راه های غیرمعمول و متعارف ئتوانایی نگرش متفاوت به مسائل، ارائه راه کارهای نو، پرداختن به مس راخالقیت عبارت دیگر می توان 

ای نوین به آن در مواجهه با مسائل غیر مترقبه وجدیدی که مجموعه پاسخ ها و راه حل های بر اساس برقراری ارتباط بین آموخته ها و تجربیات پیشین و افزودن تازه ه

(. از آنجا که تقویت خالقیت در دوران کودکی در تمام مدت عمر شخص موثر است باید آنرا بسیار 1397، اعلم الهدید عنوان کرد)گذشته قادر به حل آن نمی باشن

عات و ورود به دنیای آینده می بایستی کودکان را توانمند، خالق، ارتباط گر و مسلط به فناوری های جدید روز تربیت کرد، آن مهم دانست، برای گذر از عصر اطال

(. 1394، موفق شوند)سبوحی چنان که دارای انگیزش باال بوده و از شوق زندگی کردن برخوردار باشند تا بتوانند در دنیای پررقابت و پیچیده آینده تاب تحمل داشته و

نویسد: طی  توان آموزش و هم پرورش داد. تورنس می های بسیاری در زمینه خالقیت انجام شده است که نشان میدهند خالقیت را هم می در چند دهه اخیر پژوهش

ای رشد و پرورش خالقیت در دوران کودکی، ه یکی از زمینه .توان آموزش داد که خالقیت را می پانزده سال تجربه در مطالعه و آموزش تفکر خالق، شواهدی دیده ام

)رکنی و همکاران، تواند از بروز بسیاری از اختالالت رفتاری جلوگیری کند نقاشی است. استفاده از نقاشی به عنوان راهی برای بیان و درک احساسات، به احتمال می

1394.) 

موقعیت مطلوب در حالی که شخص حل کننده برای حل آن به طور آماده روش واضحی حل مسئله عبارت است از پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به 

(. حل مسئله را به صورت مجموعه عملیات هدف 1395ندارد. حل مسئله تفکر و رفتاری است جهت رسیدن به هدفی که به آسانی در دسترس نیست)دوستی کتج، 

ری با تقاضاهای درونی یا بیرونی تعریف می کند. حل مسئله به صورت سازگاری شخص با تقاضاهای محور شناختی و موثر همچون پاسخ های رفتاری برای سازگا

 .حل مسئله یکی از روشهای جداییناپذیر برای رسیدن به یادگیری مؤثر و معنیدار است(. 1987ساخته شده توسط محیط شناخته می شود)هپنر و کراسکوف ،

یادگیرندگان باید راهبردهایی را که ممکن  .ستند، باید مسئله را درک کنند، یک برنامه طراحی کنند و آن را آزمایش کنندیادگیرندگان،وقتیکه در حال حل مسئله ه

 له بهدرنتیجه، حل مسئ .های خالقانه دست بزنند و به یادگیری معنیدار دست یابند حل است به حل مسئله منجر شود تحلیل کنند، و بنابراین بیشتر احتمال دارد به راه

نیازهای جامعه . شود ها استفاده می ای برای ترویج یادگیری در این حوزه عنوان وسیله های مختلف مانند، علوم، ریاضیات، طراحی و ...به ای در حوزه صورت گسترده

های شناختی  هایی در جهت رشد مهارت تالش در چند دهه اخیر. های خالق و جدید است، که نیاز به تفکر خالق و حل مسئله دارد حل امروز برای حل مسائل، راه

 (1395)خرم بخت،  ویژه حل مسئله، خالقیت و تفکر انتقادی شده است. به عالی،

شود. عدم توجه کافی به این دوران حساس و مهم پیامدهای  ریزی می کودکی و نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی است که شخصیت فرد در آن پایه

ترین اختالالت در  اختالالت اضطراب از شایع. گردد های رفتاری در کودکان و نوجوانان می و منجر به بروز انواعی از اختالالت و ناسازگاری ناخوشایندی دارد

است که با ترس  اختالل اضطراب اجتماعی یکی از اختالالت رایج در دوران نوجوانی. درصد است 10-9/31 دوران نوجوانی است که شیوع آن در بین نوجوانان بین 

تواند تأثیرات پایداری بر زندگی  خاطر کردن دیگران همراه است و به دلیل اینکه معموالً مزمن یا همیشگی است می یا ترس از آزرده از ارزیابی شدن توسط دیگران

گذارد. نوجوانان مضطرب در مقایسه با همساالن  یاضطراب اجتماعی بر نحوه ادراک خود تأثیر م باشد. ای، تحصیلی و خانوادگی نوجوانان داشته شخصی، حرفه

 (1394.) اسماعیلیان، کنند های منفی بیشتری برخوردارند و احساس خودارزشمندی کمتری را گزارش می غیرمضطرب خود، از ادراک

ل عدم اعتماد، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیک اضطراب یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشا ناشناخته که به فرد دست می دهد و شام

را (. اضطراب در حد متعادل و سازنده فرد را وادار می سازد که برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تالش کند و بدین ترتیب زندگی خود 1395است)زینالی، 

د بیرونی یا درونی که فرد را برای برخورد با موقعیت های خطرساز آماده می سازد. هرگاه این بادوام تر و بارورتر سازد. در واقع اضطراب واکنشی است در مقابل تهدی

باشد. متخصصان حوزه آسیب پاسخ از حد معین فراتر رود، اختالل ایجاد می کند.یافته ها حاکی از تاثیر منفی اضطراب بر عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی افراد می

( است. اضطراب اجتماعی به اضطراب یا SADاند که یکی از تاثیرگذارترین آنها اختالل اضطراب اجتماعی )به انواع گوناگونی تقسیم کردهشناسی روانی اضطراب را 

بی منفی شوند. ان ارزیاهراس تجربه شده در موقعیت های بین فردی یا عملکردی مربوط می شود. افرادی که اضطراب اجتماعی باالیی دارند، می هراسند به وسیله دیگر

م از یک موقعیت جمعی یا عملکردی است که طی آن فرد در برابر افراد ناآشنا واقع می شود، این اضطراب اجتماعی را ترس شدید و دائ( همچنین 1390)سلطانی، 

 (1396کند که تحقیر یا شرمنده شود. )غفاری،  احتمال وجود دارد که دیگران او را مورد موشکافی قرار دهند؛ در چنین موقعیتی فرد می ترسد به گونه ای رفتار

 

 در این است که توجه به نیازهای امروز و فردای کودکان و ایجاد تحول در توانایی هایشان برای رسیدن به اهداف عالی نظام آموزش و پرورشاهمیت این پژوهش 

ین سازگاری و برقرای ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان حاصل مورد توجه بوده است چرا که رشد و تحول در سایه کسب توانایی حل مسئله همچن

گذاری دقیق و تالش برای آموزش و تقویت آن ضروری است. در تحقیقات پیشین به کودکان خجالتی و کمرو آنچنان که  خواهد شد؛ بنابراین برنامه ریزی با هدف

بنابراین هدف اصلی این پژوهش  شرایط ایجاب می کرد تا بر روی این گروه از کودکان آموزش خالقیت صورت گیرد. انتظار می رفت توجه کافی نشده است؛ بنابراین

 عبارتست از تعیین اثربخشی آموزش خالقیت بر بهبود مهارت های حل مسئله و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان خجالتی می باشد.

 

 



 روش پژوهش

ش، دانش آموزان پسر کاربردی از نوع نیمه آزمایشی )نیمه تجربی( با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهپژوهش حاضر، یک پژوهش 

وران و ه تحصیل بودند و نمونه مورد نظر از طریق مصاحبه با کارشناسان مربوطه )معلمان، مشامشغول ب 1396-97دوره دوم دبستان شهر تفرش بود که در سال تحصیلی 

بستان، افرادی را که خجالتی مدیران مدارس( از میان دانش آموزان تعیین گردید. بدین صورت که از کارشناسان خواسته شد تا از میان کل دانش آموزان دوره دوم د

ن دانش آموزان . سپس با مشخص شددانش آموز معرفی گردید 42هستند را معرفی نمایند. مصاحبه در هر چهار مدرسه پسرانه شهرستان تفرش صورت گرفت و 

( 1987ضطراب اجتماعی الیبویتز )ا( و سنجش 1982ی بعد، از نمونه اولیه با استفاده از پرسش نامه های سنجش توانایی های حل مسئله هپنر و پترسون)خجالتی در مرحله

ملکرد باال و همچنین ه گذاری دانش آموزانی که در مهارت حل مسئله عغربالگری به عمل آمد که عالوه بر آن حکم پیش آزمون هم داشت؛ بعد از تحلیل و نمر

 15زمایش و کنترل با تعداد اضطراب اجتماعی پایینی داشتند از نمونه حذف شده و بقیه دانش آموزان از طریق نمونه گیری هدفمند با گمارش تصادفی در دو گروه آ

موزش خاصی غیر از فعالیت از آموزش خالقیت در زنگ هنر بهره مند شدند اما گروه کنترل هیچ فعالیت و آ هفته 6دانش آموز قرار گرفتند. )گروه آزمایش در طی 

ای حل مسئله هپنر و های قبلی آموزشی مدرسه دریافت نکردند.( بعد از به پایان رسیدن مدت آموزش پس آزمون که شامل هر دو پرسش نامه ی سنجش توانایی ه

 ( برای هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد و نمرات ثبت گردید.1987راب اجتماعی الیبویتز )( و سنجش اضط1982پترسون)

 جامعه و نمونه آماری

نمونه آماری پژوهش از بین دانش آموزان خجالتی  می باشد. 1396-97جامعه مورد نظر در این پژوهش دانش آموزان پسر شهر تفرش از استان مرکزی در سال تحصیلی 

یان آنها با استفاده از پیش آزمون نفر به عنوان دانش آموز خجالتی بود. از م 42س از طریق مصاحبه با آموزگاران و مدیران مدارس شناسایی شدند. که تعداد آنها مدار

ر پرسش نامه اضطراب اعی باالیی د( و همچنین اضطراب اجتم1982دانش آموزانی که دارای توانایی حل مسئله پایین در پرسش نامه حل مسئله هپنر و پترسون )

ند، همچنین اضطراب اجتماعی ( داشتند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. افرادی که در پیش آزمون دارای مهارت حل مسئله باالیی بود1987اجتماعی الیبویتز )

نمرات پایین در مهارت حل  د برای حضور در فعالیت های مداخله ای کسبباالیی نداشتند از نمونه حذف شدند به عبارتی معیار ورود افرادی که خجالتی معرفی شدن

از فعالیت های آموزش  مسئله و داشتن نمره ی اضطراب اجتماعی باال در پرسش نامه اضطراب اجتماعی بود، همچنین معیار خروج دانش آموزان غیبت در دو جلسه

اجرای فعالیت تنها گروه  نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند؛ در طول 15گمارش تصادفی در دو گروه  خالقیت بود. دانش آموزان از طریق نمونه گیری هدفمند با

 آزمایش، آموزش خالقیت دریافت می نمود.

 ابزار اندازه گیری

 مصاحبه با آموزگاران

موزان مدارس و کالس درس د خواسته شد تا از میان دانش آدر گام اول از طریق مصاحبه با آموزگاران، مدیران و معاونان و مشاورانی که در مدارس حضور داشتن

یلی بیشترین شناخت ممکن را خود، افرادی را که به نظر خجالتی می آیند را معرفی نمایند. بی شک ارتباط آموزگاران در محیط دبستان در طول چندین ماه سال تحص

یم برای ایشان بیان گردید فی از فرد خجالتی، رفتارهای نشان دهنده این خصوصیت و برخی مفاهروی دانش آموز ایجاد می کند به همین خاطر در حین مصاحبه تعاری

اشند، بیشتر اوقات خود در مدرسه بو از آنها خواسته شد دانش آموزانی که توانایی برقراری ارتباط با دوستان خود را نداشته اند، از صحبت کردن در جمع هراس داشته 

 عرفی نمایند.ر از همکالسی های خود سپری کرده اند، به هنگام پاسخ گویی به سواالت معلم در کالس دچار استرس شوند، را مرا به تنهایی و به دو

 (psi)1پرسش نامه حل مسئله هپنر و پترسون

ی دادند که درجه بندی آن مپرسش ها پاسخ  گزینه ای لیکرت است . در این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیکرت به 6سوال براساس مقیاس  35این پرسشنامه حاوی 

 عبارتند از : کامال موافقم، موافقم،اندکی موافقم، اندکی مخالفم، مخالفم ،کامال مخالفم.

در خرده مقیاس ها  0.85تا  0.72ن پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه از آزمودنی ها تنظیم و آزمایش شده است. آن همسانی درونی نسبتا باالیی با مقادیر آلفایی بی

0.72 PC،0.84 AA  0.85و PSC  ا اندازه گیری می کنند که ار سازه هایی ر( . روایی آزمون نشان داد که ابز1982برای مقیاس کلی دارد. ) هپنر و پترسن  0.90و

 (. 1982مربوط به متغییرهای شخصیتی و به طور قابل مالحظه ای مرکز کنترل هستند)هپنر و پترسن، 

( 1377عتی همکاران ویزه و رفترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد) خسروی، در 1375پایایی این پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی که در سال 

قابل قبولی است و  ( بر طبق جدول زیر گزارش شده است که در حد1383( و در تحقیق بذل )1377آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی و همکاران، )

پایایی این پرسشنامه براساس  (1389و و همکاران )بیانگر این است که پرسشنامه حل مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است. همچنین در پژوهش راستگ

 (.1389گزارش شده است )راستگو و همکاران  %89تا  %83دوبار اجرا در فاصله دو هفته بین 

ترل هیجانات و رفتار و کن %84، استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله %85روایی پرسش نامهبا توجه به ضریب آلفای بدست آمده ) اعتماد به نفس در حل مسئله

تگو و ( عامل ها از سازگاری درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بودند. با توجه به اینکه پرسشنامه به زبان انگلیسی بود از نسخه ای که راس%72حین حل مسئله 
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 %78% برای اعتماد به نفس در حل مسئله ، 80که ضریب آلفای   نفر از دانشجویان اجرا کردند 100(ترجمه کرده و چندین بار تصحیح نموده و در بین 1389همکاران )

 % برای کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله به دست آورده شده بود استفاده گردید. 70برای استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله و 

 (LSAS-SR)1پرسش نامه اضطراب اجتماعی الیبویتز

ک تهیه شد. هدف او از تهیه این توسط مایکل الیبویتز، روانپزشک و محقق، در دانشگاه کلمبیا و انستیتو روانپزشکی ایالت نیویور 1987این پرسشنامه کوتاه در سال 

اجتماعی  اختالل اضطراب پرسشنامه بررسی طیف وسیعی از تعامل ها و موقعیت های اجتماعی که برای بیمار ایجاد ترس می کند، به منظور کمک به تشخیص و درمان

ست. هر عبارت بطور عبارت( ا 11عبارت( و موقعیت های اجتماعی ) 13عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب عملکرد ) 24بود. این فرم خود سنجی پرسشنامه دارای 

 (.1391ری فرد و همکاران، می شود )عط، هرگز، بندرت، اغلب، همیشه( درجه بندی 3تا  0، اصال، کم، متوسط، شدید( و رفتار اجتنابی )3تا  0جداگانه برای ترس )

 82/0یاس اضطراب عملکرد ، ضریب آلفای زیر مق95/0برای بررسی پایایی این آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کلی برابر با »

اعی مورد مقایسه قرار را، این آزمون با مقیاس اضطراب تعامل اجتمگزارش شده است. برای بررسی اعتبار همگ 91/0و ضریب آلفای زیر مقیاس اضطراب اجتماعی 

ب اجتماعی کمتر بود و قرار داشت. همبستگی های مشاهده شده در مورد مقیاس اضطرا 77/0تا  40/0(. همبستگی ها در دامنه ای از 2007گرفت )ماتیک و کالرک،

به نقل از «)یاس باالتر بود.(. امتیاز آزمودنی های مضطرب از آزمودنی های غیر مضطرب در این مق2007قرار داشت )ماتیک و کالرک، 72/0تا  31/0در دامنه ای از 

 (1391عطری فرد و همکاران، 

همسانی و ار دارد قر =76/0rا ت84/0منه ر دای آن دهاس مقیاده خرو  LSAS-SRمایی زآزبار عتبااهد که دمی ن نی نشاایرانمونة ران در همکاد و فری مطالعه عطردر  

اب ضطرس اجمله مقیااز جتماعی ب ااضطری اهاسبا سایر مقیا LSAS-SRای یی همگره و رواشدارش گز93/0تا  73/0منةدر داها نیز خ( آن نباوکری لفا)آنی درو

ظریف ب جتناانی اوافرس مقیا( و BFNEیابی منفی )س از ارزترس مقیا، (SPIN)جتماعی اس اپرسشنامه هر(، SPSجتماعی )اس اهرس مقیا(، SIASجتماعی )اتعامل 

 ( =46/0rتا  94/0ست) احد قابل قبولی در ( نیز SAFEنه)اهوشمندو 

 برنامه آموزش خالقیت

 موجود می باشد. 1که در جدول شماره دقیقه بوده است؛  45برگزار گردید و مدت زمان هر جلسه ده جلسه این جلسات در طول 

 

 خالصه فعالیت عنوان فعالیت جلسه

نقاشی )موجودات عجیب و  اول

 غریب(

، و روی سر خود شاخ از دانش آموزان خواسته می شود ابتدا تصور کنند اگر به جای پا، باله؛ به جای دست، بال

از ترکیب شدن  داشتن چگونه به نظر می آمدند. سپس مداد خود را بردارند و موجودی خیالی ترسیم کنند که

اب داشته باشد و تشکیل شده است. )آهویی که یال اسب داشته باشد، بال های عقاعضای چند نوع حیوان مختلف 

 همین طور دم ماهی! (

واسته می شود تا با خمقوا، چسب، قیچی و مقداری پارچه از وسایل مورد نیاز این فعالیت است. از دانش آموزان  کاردستی کالژ دوم

 بریدن و چسباندن تکه های پارچه تصویرسازی کنند.

وی که دوست دارند ادامه برای دانش آموزان داستانی خوانده می شود و از آنها خواسته می شود تا داستان را به نح داستان خوانی سوم

 دهند و در چند خط نهایت یک صفحه بنویسند.

ن قسمت داستان را به لب تریبرای دانش آموزان داستانی خوانده می شود و این بار از آنها خواسته می شود تا جا تصویر سازی چهارم

 تصویر بکشند.

با خطوط غیر  ابتدا از دانش آموزان خواسته می شود تا کاغذ خود را خط خطی کند. بعد از آنکه کاغذ را نقاشی )خط خطی ( پنجم

رسیم شده اشکال تهماهنگ و درهم برهم پر نمودند یا سیاه کردند از آنها خواسته می شود تا از میان خطوط 

 ف بچرخانند.فی پیدا کنند و رنگ آمیزی کنند. برای این کار می توانند کاغذ را در جهت های مختلمختل

کاردستی ) استفاده از مقوا و  ششم

 کاغذ رنگی و ...(

ده از مداد، فقط با از دانش آموزان خواسته می شود تا مقوا و کاغذ زنگی همراه داشته باشند سپس بدون استفا

 چسباندن آنها روی مقوا نقاشی بکشند.بریدن کاغذ ها و 
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کار با آبرنگ ) تصویر سازی  هفنم

 با اثر انگشت(

از دانش آموزان خواسته می شود تا انگشت خود را در آبرنگ فرو کنند و با انگشت زدن روی کاغذ تصاویر 

 مختلفی بسازند. مثل انگور، دانه های انار و ...

خواسته می شود تا درباره ی یک موضوع دلخواه در گروه خود اقدام به جمع آوری اطالعات  از دانش آموزان روزنامه دیواری هشتم

کرده و در غالب روزنامه دیواری در مدرسه به نمایش بگذارند. ) موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی ها می 

 باشد.(

کشد و از آنها می فردی روی برگه کاغذ میمعلم برای هر دانش آموز یک خط شکسته یا منحنی منحصر به  نقاشی با خطوط  نهم

خواهد خوب به خط رسم شده نگاه کنند و فکر کنند چه چیزی می توان رسم کرد که این خط نیز جزیی از آن 

 باشد. ) برگه کاغذ را می توان در جهات مختلف چرخاند.( 

موزاییکی رنگارنگی روی کاغذ بکشند. سپس با  از دانش آموزان خواسته می شود تا با مداد شمعی طرح های نقاشی اسکراچ دهم

ای که رنگ های غیر از سیاه به صورت واضح معلوم نباشند. رنگ سیاه روی طرح موزاییکی را رنگ کنند بگونه

سپس با استفاده از سورن یا چوب کبریت روی صفحه ی سیاه نقاشی بکشند. )حرکت چوب کبریت رنگ سیاه 

 یرین را نمایان می کند.(کاغذ را خراشیده و رنگ های ز

 

 روش آماری

استفاده گردیده  spss 20از روش آمار توصیفی برای محاسبه میانگین انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس با کمک نرم افزار 

 است.

 

 یافته های پژوهش

اجتناب، کنترل شخصی و  -مشاهده می گردد میانگین نمرات، انحراف استاندارد و واریانس متغیرهای اعتماد به حل مسائل، سبک گرایش 2همان طور که در جدول 

 ارائه شده است.و کنترل اضطراب اجتماعی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش 

  آمار توصیفی مربوط به گروه آزمایش و کنترل 2جدول

 مولفه ها اعتماد در حل مسائل اجتناب -سبک گرایش کنترل شخصی اجتماعیاضطراب 

وه
گر

 

پس 

 آزمون

پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

پیش 

 آزمون

پیش  پس آزمون

 آزمون

پس 

 آزمون

  پیش آزمون 

 میانگین 22.06 23.73 39.00 41.33 12.93 15.66 76.06 72.80

ش
مای

آز
ه 

رو
گ

 

 انحراف استاندارد 5.13 5.58 6.50 6.60 4.44 4.04 9.97 12.50

 واریانس 26.35 31.21 42.28 43.66 19.78 16.38 99.49 156.45

 میانگین 32.60 31.33 51.80 51.13 19.33 18.86 68.66 69.20

ل
تر

کن
ه 

رو
گ

 

 انحراف استاندارد 7.30 7.95 6.78 7.18 4.33 4.17 13.98 11.83

 واریانس 53.40 63.23 46.02 51.55 18.81 17.41 195.52 140.02

 



 -میانگین گروه آزمایش پس از مداخله کاهش داشته است. از آنجایی که برای بررسی این فرضیه ها از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون 2بر اساس اطالعات جدول 

پیش فرض همگنی واریانس ها توسط آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است، لذا جهت تحلیل نتایج حاصل روش تحلیل کواریانس بکار رفته است؛ 

 قابل مشاهده است. 3لوین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

 

 آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس ها 3جدول 

 مولفه ها F 1درجه آزادی  2درجه آزادی سطح معناداری

 اعتماد در حل مسائل 0.825 1 28 0.372

 اجتناب -گرایش سبک 0.200 1 28 0.658

 کنترل شخصی 0.199 1 28 0.659

 اضطراب اجتماعی 0.199 1 28 0.659

 

 بدست آمد.  4ز طریق تحلیل واریانس مطابق جدولبعد از محاسبه ی معناداری از طریق آزمون لوین، داده ها ا

هاخالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای متغیر  4جدول  

 مولفه ها ریشه سوم مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری ضریب ایتا

 اعتماد در حل مسائل 433.20 1 433.20 9.17 0.005 0.24

 اجتناب –سبک گرایش 720.30 1 720.30 15.12 0.001 0.35

 کنترل شخصی 76.80 1 76.80 4.546 0.042 0.14

 اضطراب اجتماعی 97.20 1 97.20 0.656 0.425 0.023

 

اجتناب، کنترل شخصی و اضطراب اجتماعی به  -محاسبه شده برای مولفه های اعتماد در حل مسائل، سبک گرایش Fو با کنترل اثر پیش آزمون،   4با توجه به جدول

می شود سه فرضیه اول معنادار اما فرضیه  می باشد، که نتیجه 0.425و  0.042،  0.001،  0.005و سطح معناداری آنها  0.656و  4.54،  15.12،  9.17ترتیب برابر بود با 

 -سبک گرایش چهارم بی معناست؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش خالقیت بر بهبود مهارت حل مسئله خرده مقیاس مولفه های اعتماد در حل مسائل،

 باشد. اما آموزش خالقیت بر کاهش اضطراب اجتماعی بی تاثیر بوده است.می  0.14و  0.35،  0.24اجتناب،  کنترل شخصی موثر بوده است و اندازه اثر آنها برابر 

 

 بحث و نتیجه گیری

به دست آمده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خالقیت بر بهبود مهارت های حل مسئله و کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان خجالتی بود و نتایج 

اجتناب و کنترل شخصی مهارت حل مسئله  –گرایشخالقیت توانسته است بر بهبود مولفه های اعتماد در حل مسائل، سبک  نشان داد که آموزش یافته های پژوهشدر 

دودی در زمینه موضوع پژوهش دانش آموزان تاثیر معنادار داشته باشد اما بر میزان اضطراب اجتماعی آنها تاثیر معنادار نداشته است. از آنجا که تعداد پژوهش های مح

با متغیرهای حاضر، در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است، برای مقایسه ی نتایج پژوهش، به پژوهش هایی استناد شده است که حداکثر شباهت ممکن را 

نتایج پژوهش های حیدری اجتناب و کنترل شخصی می توان  -پژوهش دارا بوده باشد. برای مولفه های حل مسئله سه خرده مقیاس اعتماد در حل مسائل، سبک گرایش



(، آرگان و همکاران 2011(، سانچش و اولیوارس )2014(، ایروزخان )1393(، ساکن آذری و همکاران )1395(، پورابوالقاسم حسینی )1396(، قنبری )1397اسبویی )

توان ن برای مولفه اضطراب اجتماعی، میبوده است. همچنی ( مغایر1392(، رستگاری )1393(، ابراهیم پور )1395( را همسو دانست اما با نتایج دوستی کتج )2002)

( مشابهت هایی 1389(، غالمی )2011(، ورنر گلدن و همکاران)2014(، کاکرتز، گیلدبرنت و همکاران)2014(، متیو، کرنز و سیسال )2015یافته های پژوهش هرز)

(، هال، 1394(، رضایی و غیبت)1395(، پور ابوالقاسم حسینی)1396(، عابدی و همکاران)1396(، قنبری)1397داشته است اما با نتایج پژوهش های هدایتی و ورکیانی)

 ( مغایرت داشته است.2013(، وونوقت)2014(، فرگوس، ویلس و رایت )2014(، کاکرتز و همکاران)2015کوپر و کرسول)

ز مولفه های زیربنایی کنش های اجرایی و یکی از مهمترین فرایندهای تفکر است که توانایی حل مسئله به عنوان یکی ادر تبیین این یافته ها می توان اظهار داشت 

مسئله را بردارد.  مستلزم بررسی عینی مسئله و مشکل است. در واقع برای حل موثر یک مسئله شخص باید مسئله را به درستی تعریف کند و گام های موثر برای حل

شناختی است که مستلزم توجه بر مسئله است و شامل تفکر درباره راه حل های متناوب و تصور اهداف گام به گام برای  یکی از مولفه های مهم در حل مسئله مولفه

اه حل های جدید و رسیدن به هدف وتوانایی تفکر درباره پیامدها می شود. بهترین شیوه برای حل مسئله، سبک منطقی همچون گرایش به حل مسئله و استفاده از ر

ازنده همچون قیت و اعتماد به خود در حل مسئله و بررسی همه جانبه مسائل و استفاده از شیوه نظام مند برای حل مسائل است، در حالیکه سبک های غیر سبروز خال

امروزه در تمامی فعالیت ها  (.1395، اجتنابی دچار سوگیری در تمرکز هستند و نمی توانند به شیوه نظام مند به مسئله فکر کنند و آن را حل نمایند)پورابوالقاسم حسینی

افزایش مهارت های حل صاحب نظران امر، به سوی مهارت های تفکر سطح باال و حل مسئله فراخوانده می شوند و در اغلب جوامع، همه به این عقیده اند که باید بر 

الت را تعریف می کند، تصمیم به اتخاذ راه حل می گیرد، راهبرد های مسئله تاکید شود. حل مسئله مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است که فرد به وسیله آن مشک

های خالق و جدید است، که نیاز به تفکر خالق  حل نیازهای جامعه امروز برای حل مسائل، راه (.1395حل مسئله را انجام داده و بر آن نظارت می کند)دوستی کتج، 

(. 1395)خرم بخت، ویژه حل مسئله، خالقیت و تفکر انتقادی شده است های شناختی عالی،به هت رشد مهارتهایی در ج در چند دهه اخیر تالش. و حل مسئله دارد

( حل مسئله را به عنوان گام آخر در پردازش اطالعات در نظر می گیرد و آن را به صورت ترکیب مجموعه ای از فعالیت های شناختی، 1987هپنر و کراسکوف )

روان شناسان در دهه های اخیر، در بررسی اختالل های رفتاری و شناخت ها یا فرایندهای شناختی شخص در فرایند حل مسئله مهم هستند.هیجانی و رفتاری می بیند. 

عدم احساس قعیت خویش، انحراف های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختالل ها و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و مو

مهارت های  کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. آموزش

مقابله ضعیف و شیوه های حل مسئله  حل مسئله قدرت سازش یافتگی افراد را افزایش می دهد و افراد بهتر موانع و مشکالت را در زندگی کنار می زنند. از طرفی

اضطراب اجتماعی وضعیتی ناتوان کننده است که افراد مبتال به آن در اثر احساس های  (1397)نوروزی، .نامناسب و غیرسازنده پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر است

ار ترس شود، قابل درک است، ولی افراد مبتال به فوبی اجتماعی در موقعیت مزمن و شدید اضطراب، درمانده می شوند. اگر کسی در رابطه با یک عملکرد اجتماعی دچ

های اجتماعی  های مربوط به موقعیت در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی، سوءتعبیر از نشانه(. 1396)سبکباری، احساس ترس می کنند هایی که بی ضرر هستند،

شود. این امر موجب افزایش فراوانی  های اجتماعی بیخطر در این افراد می شود و این خود موجب ترس از موقعیت منجر به ایجاد یک چرخه معیوب ترس از ترس می

در افراد مبتال به اختالالت اضطرابی از جمله اختالل . بخشد های اجتماعی شده و ترس از این احساسات را شدت می و شدت احساسات بدنی و روانی ناشی از موقعیت

ها و تفسیرهای منفی و اضطراب وجود دارد که به صورت مداوم و پایدار فرد را در حالت گوش  ماعی، یک چرخه معیوب بین احساسات بدنی، ارزیابیاضطراب اجت

ضطرابی باعث ایجاد عالوه بر این، حساسیت ا. های بدنی مرتبط با اضطراب نگه داشته و منجر به افزایش حساسیت اضطرابی در آنها می شود به نشانه به زنگی نسبت

ت به محرکهای تهدید کننده مرتبط شده و سطح تهدید کنندگی بیهای تهدید کننده شده و باعث افزایش توجه نس های شناختی در رابطه با محرک انواعی از سوگیری

اختی، نااستواری هیجانی و برانگیختگی باالی های توجه، تحریف شن اضطراب عموماً با سوگیری .دهد های درونی یا بیرونی ادراک شده را، افزایش می محرک

های مزمن، مکرر و  رسد که نگرانی به نظر می .ی اصلی بیشتر اختالالت اضطرابی و از جمله اضطراب اجتماعی است سوگیری توجه، هسته. روانشناختی همراه است

های توجه منجر  شود. از یک طرف سوگیری شناختی، مزاحم عملکرد فرد میمخرب مرتبط با اضطراب، با ایجاد سوگیری در توجه و تحریف در پردازش اطالعات 

گذارد. از  ی معیوبی را ایجاد کرده و بر عملکرد فرد اثر می نتیجه چرخه شود و در به اضطراب شده، اضطراب نیز موجب افزایش سوگیری در توجه به رویدادها می

 دهی نامناسب در برابر آنها گردیده، در عملکرد فرد اختالل ایجاد می بیر و تفسیر غلط رویدادها و پاسخطرف دیگر تحریف در پردازش اطالعات شناختی، موجب تع

حل یک مسئله یا موفق شدن در انجام یک تلکیف خاص، تجربه های هیجانی مثبت را ایجاد می کند. به نحوی  (.1394)اسماعیلیان، دهد افزایش می کند و اضطراب را

ت متعدد نشان می دهد افرادی که انتایج مطالع ه درگیری موثر فرد را با مسائل فراهم می کند و در نتیجه احساس خودکارآمدی را افزایش می دهد.که این تجربه زمین

د و میزان اضطراب توانایی بیشتری در حل مسائل دارند کمتر دچار افسردگی می شوند و کمتر در معرض استرس قرار می گیرند، مهارت های اجتماعی باالتری دارن

پیامدهای خود را پیش بینی  در آنان نسبت به سایرین کمتر است. برخی افراد در مواجهه با مسائل مختلف قادر نیستند به راه حل های گوناگون بیندیشیند و نمی توانند

همچنین در پژوهشی  (1395)پور ابوالقاسم حسینی، تر خواهند بود.کنند، با احتمال بیشتری رفتارهای خشونت آمیز نشان می دهند و در در کنترل اضطراب خود ناموفق 

یکی از مهم ترین اثرات اضطراب بر انتخابی بودن توجه است و ممکن است در ارتباط با اثر تکنیک آموزش توجه بر اضطراب، در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی 

اضطراب با ترس از ارزیابی شدن همراه است و زمانی که شخص در موقعیت های ارزیابی شدن قرار دارد افراد مضطرب به امور غیر مرتبط با تکلیف توجه کنند زیرا 

نهایت بر عملکرد  ممکن است به امور غیر مرتبط با تلکیف توجه کند و از توجه به تلکیف باز بماند. خود تمرکزی باعث دور شدن تمرکز از تکلیف می شود و در



این آموزش توجه و تمرکز و یادگیری تمرکز حسی در جهت برگرداندن توجه دانش آموزان به تکلیفی که در حال انجام دادن هستند شخص آسیب می رساند. بنابر

شکل گیری می تواند موجب کاهش اضطراب شود. در مجموع می توان گفت اضطراب، سالمت روانی افراد را تهدید می کند و بر کارآمدی، شکوفایی استعداد، 

 (1395هویت اجتماعی آنان تاثیر سو دارد.)پور ابوالقاسم حسینی، شخصیت و 

 

 سپاسگزاری

 و همکاری از دانند می الزم خود بر مقاله نویسندگان .است با همین عنوان مرکز گلپایگان نور  پیام دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته پژوهش این 

 را یاری نموده اند سپاسگزاری نمایند. ما پژوهش این در که عزیزانی همه مساعدت
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Effectiveness of Creativity Educate on Improving Problem Solving Skills and Reducing Social Anxiety 

of Shyness Students 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of creativity training on improving problem-solving skills 

and reducing social anxiety among the shy students of primary school for boys in tafresh city. This applied research was 

experimental ( semi-experimental ) with pre-test and post-test with control group. The population of the study was boys 

students of second grade primary school of tafresh city in 2018 academic year. That was determined through interviews 

with relevant experts (teachers, counselors, and school administrators),42 students were introduced as shy students. The 

cluster was then used to sample the cluster in two pairs of pairs. The test group received creative training in 6 weeks 

and the pre-test data were collected using questionnaire, Heppner & Patterson (psi)1982, and LSAS 1987 social phobia. 

After analyzing and grading students with high performance and low social anxiety, the sample was removed and the 

rest of the students were randomly assigned to two experimental and control groups with a number of students. (the 

experimental group) took advantage of creativity training in the art ring for 6 weeks. however, the control group did not 

receive any specific training and training other than the previous ones.) after the end of the training period, the 

questionnaire was administered to both experimental and control groups and the scores were recorded. to test the 

research hypotheses, the analysis of covariance and using spss software was used. for to investigate the assumption of 

equality of variance, the levin test was used. The results of data analysis showed that creativity training has an impact 

on increasing skill-solving skill in three sub-scales of trust in problem solving, tendency-avoidance style and personal 

control. but it has no effect on reducing social anxiety. 

 

keywords: creativity, shy pupils, problem - solving skills, social anxiety. 

 

 


