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) بر خودکارآمدی و رفتارTRIZ( تاثیر آموزش با تکنیک حل مساله به روش ابداعانه
نوآورانه در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای
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چكيده
رویکردهای جدید آموزش و بهره گیری از آنها در راستای بهبود و افزایش اثربخشی آموزشها از الزامات توسعه در آموزشهای مهارتی
 هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک حل مساله به روش ابداعانه بر افزایش خودکارآمدی و رفتار.می باشد
 روش پژوهش شبه تجربی و با درنظرداشتن گروه آزمایش و کنترل میباشد که در بین.نوآورانه در بین کارآموزان مراکز مهارتی بود
 ابزارگردآوری اطالعات استفاده از دو پرسشنامه خودکارآمدی شرر و رفتار.مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان کردستان انجام گرفت
 یافته ها. وارد شد و در دو بخش توصیفی و استنباطی داده ها تحلیل گشتSPSS نوآورانه کراس بود و در پایان داده ها در نرم افزار
نشان داد که آموزش به روش حل مساله به روش ابداعانه تاثیر مثبت و معنی دار بر افزایش خودکارامدی کارآموزان مراکز آموزش
. اما در خصوص تاثیر بر رفتار نوآورانه رابطه ای مشاهده نشد.فنی وحرفه ای دارد
 کارآموز، فنی وحرفه ای، نوآوری، خودکارآمدی، تکنیک حل مساله به روش نوآورانه:کليد واژگان

The effect of Inventive Problem Solving Techniques (TRIZ) on the efficacy and
innovative behavior among students vocational technical training centers
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Abstract
New approaches to teaching and taking advantage of them to improve and enhance the
effectiveness of training and skill development requirements in training. The aim of this study was
to determine the effect of using innovative methods to increase the efficacy of problem-solving
techniques and innovative behavior among students skill centers. The study is quasi-experimental
and experimental and control groups in between vocational technical training centers in Kurdistan
province was conducted. Gathered with two cross-efficacy questionnaire Scherer and innovative
behavior at the end of the data entered into SPSS software and descriptive and inferential data
were analyzed in two parts. The findings showed that teaching problem solving inventive method
and significant positive effect on self-efficacy of students has vocational technical training centers.
As for the impact on innovative behavior relationship was observed.
Keywords: Innovative methods of problem-solving techniques,Self efficacy,Innovation, Technical
and Vocational, Trainee
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مقدمه:
یکی از ضرورتهای زندگی امروز آموزش است .آموزش برای هر انسانی ضروری بوده و بدون آن نمیتوان زمینه یک
زندگی مناسب را فراهم کرد .در این میان تدریس و یادگیری نیز از عناصر مهم در آموزش هستند .شتاب و رشد تکنولوژی در
ارائه آموزش در جهت دستیابی به یک یادگیری مناسب از مهمترین فعالیتهای متخصصان در حوزه آموزش میباشد و هدف
اصلی آنها این است تا بتوان راهی مناسب را برای ارائه بهترین نوع آموزشها بدست داد .آنچه در این بین مهم است بسیاری از
متخصصان بر این امر توافق دارند که نمیتوان یک روش اثربخش را برای ارائه آموزشها ارائه داد و می بایست با استفاده از
رویکردهای ترکیبی در این زمینه گام برداشت و بر این اساس آموزشی اثربخش است که بتواند تمامی حواس فراگیران را در
جهتگیرایی مطالب ارائه شده جذب نماید(حسن زاده و همکاران.)0881 ،
روش های نوین آموزشی و استفاده از طراحی های آموزشی متناسب با فعالیت ها و آموزش های تخصصی امروزه یکی از
وظایفی است که می بایست در فرایند آموزش مد نظر قرار گیرد .استفاده از رویکردهای تئوری آموزش امروزه در همه جا
نتیجه ندارد و نمی توان برای آموزش های تخصصی و مهارتی از آن بهره برد .آموزشهای فنی وحرفه ای به عنوان آموزشهایی
که با مهارت در ارتباط هستند از مواردی هستند که می بایست برای اثربخشی آن روش های کاربردی و عملیاتی را اجرا کرد تا
بتوان در راستای اثربخشی این آموزشها گام برداشت( حسن زاده و اسالم پناه .)1102 ،بر همین اساس بکارگیری روش های
نوین تدریس برای ارائه آموزش های اثربخش یکی از مسائل مهمی است که در فرایند آموزش می بایست مورد توجه قرارگیرد
تا با متناسب سازی آموزش با مهارت ارائه شده بتوان در جهت افزایش اثربخشی آموزش ها گام برداشت.
حلمساله به روش ابداعانه شیوه جدید اندیشیدن است که فراگیری و جذب آن نیازمند زمان و صبر و حوصله میباشد
(ترنینکو و زالتین ترجمه جعفری و همکاران .)0891 ،تالش آلتشولر برای بهبود فرایند نوآوری به خلق تریز منجر شد.
هرگنهان و همکاران ( )0890معتقدند که خالقیت تواناییهایی هستند که فرد بتواند افکار جدید و مفیدی را ارائه دهد و روابط
نو و روشنی را درک نماید و بتواند سواالت بیسابقه اما مهمی را مطرح سازد(هرگنهان ترجمه سیف .)0891 ،آزبورن()0898
معتقد است که خالقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر ،باالترین توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن و اندیشه
انسان دانست( امیری و نوروزی .)0880 ،بنابراین فرایند آموزشی در جهان باید منعکس کننده فرایند خالقیت باشد .خالقیت
به عنوان نوعی روی آوردن به ابداع ،خود را از راه های گوناگون در آموزش آشکار می سازد( بودو ترجمه خان زاده.)0891 ،
در واقع تریز ،خالقیت و نوآوری را قابل آموزش و اکتساب میداند ،بطوری که هر فردی در هر زمینهای با بکارگیری
اصول و قوانین آن میتواند در حوزه فعالیت خود مخترع و نوآور باشد(گلستان هاشمی .)0891 ،تریز ،محیط کار را تبدیل به
یک محیط متفاوت نموده و خالقیت را محور حل مشکالت رقابتی کاال و خدمات مینماید .مهمتر از همه تریز شیوه جدیدی
برای تفکر است(سلیمینمین و همکاران .)0890 ،که می تواند در ارتقای سطح خودکارآمدی و بروز رفتارهایی که به نوآوری
ختم می گردد تاثیرگذار باشد.
خودکارآمدی باور فرد در مورد تواناییهایش برای موفق شدن در یک حوزه خاص را شامل میگردد که سطح تاثیر
پذیری افراد و میزان فعالیت آنها بیشتر بر اساس باورهاست تا بر اساس سنجش های عینی .بنابراین چگونگی رفتار مردم اغلب
می تواند از طریق باورهایی که آنها در مورد توانایی هایشان دارند به واسطه اینکه واقعا قادر به انجام چه چیزی هستند پیش
بینی شود( کاپرار و همکاران1111 ،1110 ،؛ کویجر و همکاران ،1118 ،باربارانلی و همکاران ،1118 ،اسکابینی و همکاران،
 .)0888و رفتار نوآورانه نیز وجود رفتارهای ناشی از ابتکار و خالقیت فرد می باشد .نوآوری از ارکان اساسی افزایش بهره وری و
ایجاد فضایی مستعد برای پیشرفت یا سرعتی چشمگیر به شمار می رود( ساعتچی و همکاران .)0880 ،نوآوری معرفی و کاربرد
آگاهانه ی ایده ها ،برای طراحی و ارائه محصوالت ،خدمات یا فرایندهای جدید است؛ که منجر به تامین نیاز افراد ،گروه ها،
سازمان ها و یا اجتماع می شود(وست و فار 0881 ،به نقل از میرمیران.)0892 ،
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استفاده از رویکردهای جدید آموزشی و نوآورانه باعث می شود تا افرادی که خدمت گیرندگان آموزش هستند از مطالب
یادگرفته شده بهتر استفاده نمایند که این نوآوری به سه شیوه در نظام آموزشی تغییر ایجاد می کند )0 .مواد :معرفی مواد و
منابع آموزشی جدید  )1روشها :معرفی روشهای جدید تدریس و یادگیری  )8اعتقادات و نگرش ها :این مرحله پیچیده ترین
مرحله است .در این مرحله باید در نگرش مربی و فراگیر نسبت به مواد و روشهای جدید آموزشی تغییر مثبت ایجاد کرد .اگر
در نگرش مربی و فراگیر تغییری ایجاد نشود ،از مواد و روشهای آموزشی جدید استفاده بهینه نخواهد شد و حتی کارایی آنها از
کارایی مواد سنتی کمتر خواهد بود( فوالن 0880 ،؛ به نقل از حسینی خواه  .)0890 ،به همین دلیل رویکردهای نوآورانه در
آموزش در صورتی که درست و متناسب انتخاب شود می تواند کارایی آموزش را باال ببرد .در رویکرد آموزشی رو به نوآوری،
خالقیت و تولید دانش است و این مهم ،پایه یکی از روش تدریس مناسب است تا جریان تدریس بر اصل تعامل یادگیرندگان
به محیط و کشف حقیاق بنا شود(شعبانی 0809 ،به نقل از گل زردی و احمدی عراقی .)0881 ،ویژگی های تریز ،خالقیت و
نوآوری را قابل آموزش و اکتساب می داند ،به گونه ای که هر فردی در هر زمینه ای با بکارگیری اصول و قوانین آن میتواند در
حوزه فعالیت خود مخترع و نوآور باشد( گلستان هاشمی .)0891 ،تریز ،محیط کار را تبدیل به یک محیط متفاوت نموده و
خالقیت را محور حل مشکالت رقابتی کاال و خدمات می نماید.
آموزشهای فنی وحرفه ای به عنوان آموزشهایی که بستر ساز اشتغال برای افراد جویای کار و ارتقا دهنده مهارت افراد
شاغل است از اهمیت بسزایی در توسعه مشاغل و ایجاد شایستگی برخوردار است .برهمین اساس توجه به اثربخشی این آموزش
ها و استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در ارائه مطالب آموزشی متناسب با توان کاراموزان میتواند کارایی این آموزش ها را
باال برده و در راستای توسعه وضعیت مهارتی کشور نقش تاثیرگذاری داشته باشد .با توجه به پیشینه نظری در زمینه تاثیر
آموزش تریز بر اساس جستجوهای به عمل آمده در این زمینه چند پژوهش اندک در خصوص تریز در داخل کشور انجام شده
است ولی در بخش آموزش های مهارتی فعالیتی صورت نگرفته است که این امر می تواند دستاوردهای مهمی برای بخش
مهارت آموزی کشور و آموزش های فنی وحرفه ای داشته باشد .که البته بایستی به صورت فراگیرتر در این حوزه انجام گیرد.
بر همین اساس هدف از انجام این پژوهش تعیین م یزان اثربخشی آموزش به روش حل ابداعانه مساله( تریز) بر افزایش
خوکارآمدی و رفتار نوآورانه در کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای می باشد.
روش شناسی:
روش پژوهش حاضر شبه تجربی و با درنظرداشتن گروه آزمایش و کنترل می باشد.گروه آزمایش و کنترل شامل
کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای سطح استان کردستان می باشد .طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل از دو
گروه آزمودنی تشکیل شده است .هر دو گروه دوبار مورد آزمون قرار میگیرند .اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون
ودومین به وسیله پس آزمون صورت می گیرد .جامعه آماری کارآموزان مراکز آموزش فنی وجرفه ای استان کردستان هستند
که از بین آنها  2مرکز و  1حرفه آموزشی جهت اجرای روش آموزش به روش تریز و روش معمولی انتخاب شدند که با توجه به
تعداد کاراموزان هر کارگاه به تعداد  02نفر در کل  001نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که  19نفر با روش تریز
آموزش دیدند و  19نفر با روش معمولی آموزش های مهارتی را دریافت داشتند .جهت گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه
استاندارد خودکارامدی شرر و همکاران ( )0891و پرسشنامه رفتار نوآورانه کراس( )1112استفاده شد .پرسشنامه
خودکارآمدی شِرِر شامل  00ماده میباشد .روش نمرهگذاری پرسشنامه خودکارآمدی به این صورت است که به هرماده از  0تا
 1امتیاز تعلق میگیرد .مادههای شماره  8 ، 8 ،9 ،08 ،0و  01از راست به چپ امتیازشان افزایش مییابد و بقیه مادهها به
صورت معکوس یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش مییابد.این مقیاس دارای حداکثر نمره  90و حداقل نمره  00می-
باشد .این مقیاس توسط براتی ( )0801ترجمه و اعتباریابی شده است .پایانی این مقیاس در پژوهش براتی (%08 ،)0809
،عبدی نیا ( %91 ، )0800و در پژوهش اعرابیان و همکاران ( 1/80 ،)0898بدست آمد .برای سنجش متغیر رفتارهای
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نوآورانه ،از پرسشنامه رفتارهای نوآورانه کِراس( )1112استفاده شد .این پرسشنامه از دو بعد تولید و آزمایش ایدههای جدید
( 1ماده) و پیادهسازی ( 8ماده) تشکیل شده است .پاسخها در تمام مادههای این مقیاس از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم»
درجهبندی شدهاند و نمرهگذاری این مقیاس از  0تا  1است .این پرسشنامه برای اولین بار توسط تقی پور و همکاران ()0881
در ایران ترجمه و اعتباریابی شد.پایایی بُعد تولید و آزمایش ایده ها به روش آلفای کرونباخ  1/09و پایایی بُعد پیاده سازی
 1/90بود .ضرایب پایایی این مقیاس به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  1/91و  1/02به دست آمد که نشان از
پایایی مطلوب این پرسشنامه میباشد .همچنین برای تعیین روایی ،از دو روش روایی همگرا و تحلیل عوامل تأییدی استفاده
گردید .در پایان با استفاده از نرم افزار  SPSSداده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل گشت.
يافته ها
در بخش توصیفی وضعیت کارآموزان مشارکت کننده در فرایند پژوهش بر اساس جدول شماره  0بود.
جدول شماره  -0وضعیت جمعیت شناختی کاراموزان مراکز آموزشی مهارتی بر اساس آمارهای توصیفی
حرفه آموزشی

متغیر
عنوان
فراوانی
درصد

برق
19
11

مکانیک
19
11

وضعیت سنی
11-09
18
29

11-10
21
21

وضعیت تحصیالت
باالتر از80
1
2

81-19
8
9

زیر دیپلم
91
18

دیپلم
10
08

لیسانس
11
09

فوق دیپلم
00
01

همانگونه که یافته ها نشان می دهد به ازای هر حرفه  %11فراگیران در فرایند پژوهش مشارکت داده شدند و بر اساس
وضعیت سنی  %29در سن  09تا  11سال هستند که میانگین سنی آنها  10سال بود و بر اساس وضعیت تحصیل نیز بیشترین
میزان تحصیالت به مقطع زیر دیپلم با  %18ارتباط داشت.
جدول شماره  -1آزمون تی گروه های همبسته در خصوص خودکارامدی و رفتار نوآورانه قبل و بعد از آموزش به روش معمول
متغیرها
خودکارآمدی قبل و بعد از آموزش
رفتار نوآورانه قبل و بعداز آموزش

میانگین
1/19818
1/09100

انحراف معیار
1/10081
1/18981

شاخص تغییرپذیری
1/18989
1/18800

سطح اطمینان تا %81
بیشترین
کمترین
1/99811 1/11299
1/28900 1/09102

تی
1/810
1/180

درجه آزادی
11
11

معناداری
1/092
1/188

در خصوص تاثیر آموزش به روش معمولی بر خودکارآمدی و رفتار نوآورانه فراگیران قبل از آموزش و بعد از آموزش یافته
ها نشان می دهد که در هر دو بخش خودکارآمدی و رفتار نوآورانه تفاوتی مشاهده نشد.
جدول شماره  -8آزمون تی گروه های همبسته در خصوص خودکارامدی و رفتار نوآورانه قبل و بعد از اموزش در بخش نوآوری به روش تریز
متغیرها
خودکارآمدی قبل و بعد از
آموزش
رفتار نوآورانه قبل و بعداز اموزش

سطح اطمینان تا %81
بیشترین
کمترین

میانگین

انحراف معیار

شاخص
تغییرپذیری

8/90111

08/21088

0/08281

08/20199

3/1753

3/18601

8/35461

-8/10760

معناداری

تی

درجه
آزادی

9/10802

1/112

11

1/111

8/13416

-8/187

77

8/018

در خصوص تاثیر آموزش به روش نوآوری به روش تریز بر خودکارآمدی و رفتار نوآورانه فراگیران قبل از آموزش و بعد از
آموزش یافته ها نشان میدهد که در بخش خودکارآمدی تفاوت معنیداری در قبل و بعد از آموزش به روش تریز در فراگیران
مشاهده شد و در خصوص بروز رفتارهای نوآورانه در بین کارآموزان آموزش دیده به روش تریز نتایج یافتهها نشان داد که
تفاوت معنیداری قبل از آموزش و بعد از آموزش به روش تریز بر بروز این رفتارها در کارآموزان مشاهده نشد.
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بحث و نتيجهگيري
تریز به عنوان روشی نوین که امروزه در اختراعها و ابداعها نقش مهمی دارد میتواند یکی از روشهای متناسب برای
فعالیتهای نوآورانه باشد .رویکرد تریز به عنوان روشی که آموزش آن میتواند در بهبود خالقیت ،تفکر و افزایش توانمندی
نقش داشته باشد از موضوعات مهمی است که می تواند در بهبود وضعیت آموزش تاثیرگذار باشد .پژوهشهای اخیر در خارج از
کشور بیانگر این است که تریز عالوه بر کاربردهای فنی ،منجر به توسعه کاربردهایی در حوزههای غیرفنی شده است .ماتریس
تناقض و  21اصل تریز در چندین حوزه از جمله سیستمهای مدیریتی و تجاری(دامب و مان  ،)0888،سیستمهای اجتماعی از
جمله آموزش(واترز ،مان و مارشت  ،)1111،سیستمهای برنامهریزی ،وسیستمهای فکری کاربرد دارد(ساچکو )1118،
کاربردهای فراوانی یافته است و در صورتی که بتوان به صورت مناسب از این روش استفاده نمود می توان شاهد اثربخشی
مناسب این روش در فعالیت های آموزشی بود.
در خصوص وضعیت دموگرافیک پاسخگویان مشارکت کننده در فرایند پژوهش دادههای توصیفی نشان داد که % 29
فراگیران در سن  09تا  11سال% 21 ،در سن  10تا  11سال % 9 ،در سن  19تا  81سال و تنها  % 2سن آنها باالتر از 80
سال بوده است به عبارتی دیگر  % 99فراگیران در سن  09تا  11سال قرار دارند .بر همین اساس میانگین سنی پاسخگویان
 10/1سال و کمترین رده سنی  09سال و باالترین آن  81سالگی است .از نظر تحصیالت  % 18فراگیران زیر دیپلم08 ،
%دیپلم % 01 ،فوق دیپلم و  % 09آنها لیسانس بوده و از نظر حرفه آموزشی  % 11در حرفه آموزشی برقکارصنعتی درجه  1و
 % 11در حرفه تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 1مشغول به فراگیری آموزشهای مهارتی بودند.
یافتههای این پژوهش نشاندهنده تاثیر مثبت برنامه آموزش به روش تریز بر میزان خودکارآمدی در بین فراگیران
آموزش های مهارتی است .در خصوص مقایسه بین آموزش به روش معمول و آموزش به روش تریز یافتهها نشان داد که در
بخش خودکارآمدی در روش سنتی تفاوت معنی داری در قبل و بعد از آموزش مشاهده نشد اما در روش آموزش به روش حل
مساله نوآورانه در بین گروه نمونه در قبل از اموزش و بعد از آموزش تفاوت معنی داری در خصوص خودکارامدی مشاهده شد.
همچنانکه معطری و همکاران( )0892در پژوهشی که بر روی دانشجویان پرستاری با روش حل مساله انجام دادند یافتند که
آموزش به روش حل مساله موجب افزایش سطح خودپنداره ی آنها می شود .نتایج بررسی جعفری ثانی وهمکاران( )0880در
خصوص اثرگذاری الگوی کاوشگری بر میزان خودکارآمدی دانش آموزان نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات در
پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش وجود دارد ،به طوریکه میانگین نمرات خودکارآمدی و سایر مؤلفههای آن در پس
آزمون بیشتر از میانگین نمرات در پیش آزمون بود .در واقع ،دانش آموزانی که به روش کاوشگری ،آموزش داده میشدند ،از
خودکارآمدی باالتری برخوردار بودند .پورقاز و همکاران( )0880دریافتند که سطح خودکارآمدی در عملکرد حل مساله دانش
آموزان تاثیر دارد و هر چه سطح خودکارامدی تحصیلی باالتر باشد قدرت حل مساله بیشتر خواهد بود .همچنانکه بندورا
( )1110معتقد است که خودکارامدی بر الگوهای اندیشه اثر می گذارد و برای چیره شدن بر فرایند پیچیده پذیری دادهها
نقش مثبتی دارد .بر همین اساس استفاده از روشهای نوین تدریس و آموزش میتواند بر خودکارآمدی فراگیران تاثیر مثبتی
داشته باشد که این یافته همخوان با یافته های سایر پژوهش ها می باشد .و در خصوص تاثیر آموزش به روش معمول وآموزش
به روش تریز بر بروز رفتارهای نوآورانه در بین کارآموزان مراکز آموزش فنیوحرفهای نتایج مشاهدات نشان داد تفاوت معنی-
داری در بین هر دو گروه در قبل از آموزش و بعد از آموزش مشاهده نشد اما در خصوص میزان میانگین بروز این رفتارها در
روش آموزش تریز میانگین بروز رفتارهای نوآورانه بیشتر از کارآموزانی است که با روش معمول مطالب را دریافت داشته اند.
به عبارت دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که روش نظامند تریز اثر معنی داری بر خودکارآمدی کارآموزان مراکز آموزش
فنی و حرفه ای دارد .بر این اساس استفاده از برنامه های آموزشی گام به گام تریز می تواند در فرایندهای فکری کارآموزان
نقش موثر داشته باشد و فعالیت آنها را به سمت اثربخشی سوق دهد .از آنجاییکه آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان بستر
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ساز اشتغال در جامعه هستند و منجر به کسب مهارت در بین افراد فاقد مهارت میگردد لذا استفاده از روشهای نوین در این
بخش میتواند بر افزایش اثربخشی این آموزش ها در دستیابی به رسالت خود که همانا زمینه سازی برای ایجاد اشتغال برای
افراد فاقد مهارت است نقش مهمی ایفا نماید .همچنین با توجه به نقشی که آموزش حل مساله به روش ابداعانه در آموزشهای
مهارتی دارد و میتواند کارآموزان دورههای مهارتی را کارآمد و توانمند سازد لذا پیشنهاد می گردد که با استفاده از رویکرد
های طراحی آموزشی اقدام به تدوین طراحی آموزشی به روش تریز نمود و آن را برای تمامی حرفه های آموزشی مورد استفاده
قرار داد .با توجه به اینکه آموزش اثربخش نیازمند استفاده از روش های ترکیبی است لذا این روش می تواند به عنوان یکی از
روش های اصلی مورد استفاده بوده و در کنار این روش مهارت های عملی را به فراگیران آموزش داد .همچنین با توجه به
اینکه تنها چند اصل تریز در این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد می گردد که سایر اصول تریز برای ارائه آموزش نیز
مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با استفاده از اصول چهل گانه تریز تحولی متناسب با آموزش های مهارتی را در سطح کشور
ارائه داد.
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