| تاریخ دریافت | 1394/3/7:تاریخ پذیرش| 1395/6/22:

ساخت و اعتباریابی آزمون اولیۀ مهارت حل مسئله
براساس منابع اسالمی*
جعفر علی گلی فیروزجائی

کارشناس ارشد روانشناسی خانواده .مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) .قم .ایران.
عضو پیوسته انجمن روان شناسی اسالمی
jafaraligoli@gmail.com

محمدرضا احمدی
m.r.Ahmadi313@Gmail.com

رحیم میردریکوندی
استادیار گروهروانشناسی .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) .قم .ایران.
عضو پیوسته انجمن روان شناسی اسالمی
mirderikvandi@qabas.net

چکیده
این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیۀ مهارت حل مسئله ،براساس مبانی نظری
اس�لامی انجام گرفت .ب �رای مطالعۀ منابع اس�لامی از روش تحلیلمحتوا و برای
ارزیابی رواییو اعتبار آزمون ،از روش پیمایشی با انتخاب تصادفی طبقهای ،نمونۀ
 100نفری از میان طالب علوم دینی بهره گرفته ش��ده است .ساختار برداشتشده
از منابع اس�لامی برای حلمس��ئله عبارتاند از :کنترل هیجان ،شناخت و تعریف
مس��ئله ،شناس��ایی اهداف و موانع ،تفکر خالق و مش��ورت ،تصمیمگیری ،توکل
و توس��ل ،ارزیابی فرایند و س��بکهای ناکارآمد عجلهای و اجتنابی؛ همچنین ،دو
مؤلف��ۀ اعتقاد به آزمایش یا تهدید دانس��تن مس��ائل و خوشبینی ی��ا بدبینی .روایی
این س��اختار ازنظر کارشناسان خبرۀ دین و روانشناسی طبق ساختار لیکرت چهار
گزین �های ب��ا میانگین کل  3/62و واریانس  0/2محاس��به ش��د .روای��ی گویهها با
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میانگین  3/51و واریانس  0/37بهدس��ت آمده است .برای سنجش روایی مالکی،
نسخۀ  80سؤالی این آزمون همزمان با آزمون حلمسئلۀ اجتماعی نزو و دیزوریال
اجرا شد .نتیجه ،همبس��تگی  0/88با معناداری  0/01را نشان داد .همبستگی باال
بین مؤلفهها با کل آزمون و بین گویهها نش��اندهندۀ روایی س��ازه بود .اعتبار آزمون
بهواس��طۀ بررس��ی همسانی درونی پرس �شنامه با ضریب آلفای کرونباخ در سطح
 0/96بهدست آمد .دونیمهسازی نیز اعتباری در حد  0/93و  0/95برای دونیمه را
نشان داد؛ بنابراین ،این آزمون از اعتبار و روایی مناسب بهرهمند است.
کلیدواژهها :حل مسئله ،ساختار اسالمی ،مهارت ،آزمون ،روایی و اعتبار.
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مقدمه

آفریدهه��ای اله��ی مانن��د ای��ن دنیا و هم��ۀ انس��انها به جه��ت معل��ول و مخلوقبودن ،هم��واره با
محدودیتهایی مواجه هستند و هرجا که محدودیتی باشد مسئله و تضادی به دنبال خواهد داشت
(مصباحیزدی :1383 ،ج  ،2ص )459؛ بنابراین ،زندگی انس��ان در این دنیا همراه با مش��کل است
اما این بدان معنا نیست که زندگیکردن مشکل است .بلکه بدین معنا است که «در زندگی» مشکل
وجود دارد و انسانهای موفق «با زندگی» خود مشکل ندارند ،ایشان از زندگی خویش رضایت دارند
(پسندیده :1390 ،ص  )7و این رضایت را بهواسطۀ مهارتهایی کسب کردهاند و سعی در تقویت
آن دارند .یکی از مهمترین این مهارتها ،مهارت حلمس��ئله است که باالترین سطح فعالیتهای
ن مهارتهای زندگی به خود اختصاص داده اس��ت؛ به این معنی که برای
ش��ناختیـرفتاری را در بی 
حل صحیح مس��ائل پیشنیازهای زیادی ضروری اس��ت .هرچه این پیشنیازها ،س��المتر و بیش��تر
فراهم باشند ،مراتب سالمتری از حلمسئله امکانپذیر خواهد بود (هپنر و دیکسون :2004 ،کوک
و همکاران :2012 ،ص .)61
متئو و س��ولبرگ حل مس��ئله را س��طح باالیی از فعالیت ش��ناختی میدانند که در موقعیتهایی
ایجاد میشود که فرد پاسخ حاضر یا در دسترسی برای آن ندارد (بهنقلاز راث و همکاران.)2011 ،
ن��زو و دیزوری�لا ( ،)2012تحقیقات گس��تردهای در این موضوع ارائه کردهاند .ایش��ان حلمس��ئله
را فراین��دی میدانن��د که فرد یا افراد س��عی میکنند مش��کالت گذرا یا زمانبری را ک��ه روزمره با آن
مواجه هس��تند تعریف کرده و با تولید یا توس��عۀ راه حلهایی ،بهطور مؤثر با آنها مقابله کنند (نزو و
همکاران :2012 ،ص  .)8بهاینترتیب ،حل مس��ئله فرایندی هش��یارانه ،منطقی ،تالشبر و فعالیتی
هدفمند است که به منظور بهترشدن وضعیت در موقعیتهای پیچیده ،تغییر یا کاهش هیجانهای
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منفی و یا هر دو نتیجه طراحی میشود (واکلینگ.)2007 ،
یک «مس��ئله» (مشکل) یا موقعیت مس��ئلهدار ،به ناهماهنگی و تفاوت بین پاسخهای مفید در
دس��ترس فرد و درخواس��ت انطباق ازطرف محیط گفته میش��ود و یا به هر وظیفه یا موقعیت زندگی
حاضر یا مورد انتظار گفته میشود که نیازمند پاسخی مؤثر برای رسیدن به یک هدف یا حل تعارض
اس��ت ،درحالیکه فرد اکنون پاس��خی حاضر یا در دسترس ندارد (المانا و استرن :2012 ،ص .)7
مسائل به دو دستۀ مشخص (خوب تعریفشده) و مبهم (سخت تعریفشده) تقسیم میشوند؛ در
دستۀ اول ،موانع ،اهداف و شیوۀ حل آنها مشخص است مانند کاهش هزینۀ رفت و آمد؛ برخالف
مس��ائل دس��تۀ دوم که راه حل مشخصی برای پاسخ در دست نیست یا چندین پاسخ متنوع و متضاد
وجود دارد ،مانند انتخاب همس��ر ،مواجهه با طالق یا مش��کالت ش��غلی و مانند اینها (استرنبرگ و
دیویدسون :2003 ،ص .)5
ح��لمس��ئله غیر از اجرای راه حل اس��ت .مفهوم این دو فرایند و همچنی��ن ،مهارتهای آنها از
یکدیگر متفاوت هستند (بلزرا ،مایدو و دیزوریال)2002 ،؛ عالوهبراین ،با حلمسئلۀ آزمایشگاهی
ک��ه در عل��وم پایه بهکار برده میش��ود متفاوت اس��ت .حل این نوع مس��ائل به منظ��ور یادگیری مواد
آموزشی کاربرد دارند اما در اینجا آموزش مهارت حلمسئله فرایندی فراشناختی است که به چگونه
اندیشیدن و چگونگی پاسخ برای مقابلۀ مؤثر با مسائل زندگی توجه دارد (بیانی و بیانی.)1389 ،
حل کارآمد مس��ائل بزرگ و کوچک زندگی در س��طح فردی بر بهزیستی و کاهش استرس مؤثر
اس��ت (سو و ش��ک .)2010 ،2005 ،فراتحلیلها و تحقیقات نشان دادهاند آموزش حلمسئله اثر
مثبتی بر س�لامت فیزیکی و روانشناختی (مالوف و همکاران ،)2007 ،انگیزۀ پیشرفت (کسیدی،
 ،)2002تنظیم توجه (نشاطدوس��ت و همکاران ،)1380 ،کاهش وزن (پری و همکاران،)2001 ،
مقابلۀ مؤثر با سرطان (آلن و همکاران ،2002 ،مییرز و همکاران ،)2011 ،هوش هیجانی (زارعان
و همکاران )1386 ،و بهصورت کلی بر سالمت عمومی (محمدی )1383 ،دارد.
همچنی��ن ،تحقیق��ات زی��ادی ،کارآمدی درم��ان مبتنیبر حلمس��ئله را برای دامنۀ گس��تردهای
از اختالالت روانش��ناختی نش��ان دادهاند (دیزوری�لا و نزو :2010 ،ص  )327ازقبیل ش��یزوفرنی
(لیبرم��ن و هم��کاران ،2001 ،گلی��ن و هم��کاران ،)2002 ،افس��ردگی (ب��ل و دیزوریال،2009 ،
مککلور و همکاران ،)2010 ،اختالل دوقطبی (حجاری و همکاران )1385 ،اختالالت اضطراب
و اس��ترس (دوگاس و هم��کاران ،)2003 ،اف��کار و انجام خودکش��ی (پری و هم��کاران)2003 ،
اختالل پسضربه (احمدیزاده و همکاران )1391 ،سوءاستفاده و اعتیاد به مواد (دریر و همکاران،
 ،)2005اختالالت شخصیت (علیلو و همکاران  ،1388مکموران و همکاران 2001 ،و )2008
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و بقیۀ مشکالت طبی و روانشناختی (نزو و همکاران :2012 ،ص .)41
همچنین ،در س��طح بینفردی تحقیقات نش��ان دادهاند که توانمندی افراد در حلمسئله موجب
بهبود در موارد زیر خواهد بود:
میزان س��ازگاری زناشویی (احمدی و همکاران ،)1383 ،سازگاری اجتماعی (بیکر،)2003 ،
کفای��ت اجتماع��ی (معتمدی و هم��کاران ،)1391 ،کاهش رفتار مجرمان��ه (مکموران و مکگور،
 ،2005نزو و همکاران 2005 ،و  ،)2009روابط مثبت خانوادگی (شکوهییکتا و پرند،)1387 ،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻌـﻀﻼت ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ (ﻣﺤﻤـ��ـﻮدیراد ،)1381 ،رواب��ط اعض��ا و
بهزیس��تی خانواده (سو و شک ،)2005 ،اﻓــﺰاﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ﺳـ��ـﻼﻣﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (رسو لزاده و
ﻫﻤﻜـﺎران )1382 ،و ارتقای مهارتهای اجتماعی (خوشکام و همکاران.)1387 ،
حل یک مس��ئله یا مش��کل در متون شیعه از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست ،مراحلی که
توصیه شده تا طبق آن یک مس��ئله حل شود؛ دوم ،جهتگیری فکری دربارۀ مس��ائلی که بر حل آن
تأثیر مس��تقیم دارد .دورنمایی از این مستندات فراوان در ادامه فهرست میشوند .مراحل حل مسئله
از این قرار است:
 .1کنترل هیجان« :فرد دیندار مىاندیش��د ،به آرامش دست مىیابد ... ،و پایان کار را مىنگرد،
از پش��یمانى در امان مىماند» (مفید1413 ،ق :ص )52؛ «زمانی که مش��کلی بر تو رسید
پس بنشین که برخواستن تو در مشکل موجب زیادی آن خواهد بود» (تمیمیآمدی1410 ،
ق :ص .)292
 .2شناخ��ت مس��ئله« :قبل از اینکه وارد مس��ئلهای شوی توقف کن تا مح��ل ورود و خروج آن
را بش��ناسی وگرنه پش��یمان میشوی» (ابنشعب��هحران��ی :1363 ،ص  ،)304جمعآوری
اطالع��ات« :تا کاری را نش��ناختی ش��روع نکن» (تمیم��یآم��دی 1410 ،ق :ص .)743
همچنی��ن ،مناب��ع دینی شناخت و حس��اسیت به پیشفرضه��ای موجود در ذه��ن را از ما
میخواهند؛ «اندیش �ههای خود را (دربارۀ مس��ائل) متهم کنید که اعتماد به آن خطا است»
(همان :ص.)158
 .3توجه به اهداف و تشخیص موانع مسئله؛ توجه به اهداف نهایی در حل مسائل زندگی« :ای
کس��انی ک��ه ایمان آوردید خدا را یاری کنید نه هوای نف��س و شیطان را» (دیلمی1412 ،ق:
ج ،1ص)75؛ توجه به اهداف مس��ئله« :آنچه را مهم نیس��ت رها کن و مش��غول امور مهم
شو» (تمیمیآمدی1410 ،ق :ص)818؛ تشخیص موانع« :کسی که مشکل کاری را نداند
نمیتواند از آن دوری کند» (همان :ص.)654
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 .4تفک��ر و مش��ورت« :هرگ��اه خواستی کاری انجام ده��ی با علم و اندیش��ه باشد» (طبرسی،
 :1370ص)458؛ «ایدهه��ای صحیح با پرواز فکر بهدست میآید» (تمیمیآمدی1410 ،
ق :ص)57؛ «ایدههای دیگران را با هم مخلوط کن تا نظر صحیح از آن بیرون آید کسی که
خودرأی باشد خود را به خطر انداخته» (نوری 1408 ،ق :ج  ،12ص.)46
 .5تصمیمگی��ری« :زمان��ی که بر کاری تصمیم گرفتی به پیامده��ای آن فکر کن اگر خوب بود
سری��ع اقدام ک��ن و اگر مناسب نبود دس��ت نگهدار» (کلین��ی 1407 ،ق :ج  ،8ص)150؛
«بشارت بده به بندگانی که نظرات را میشنوند و بهترین آن را پیگیری میکنند» (زمر.)17 :
 .6ت��وکل و توسل« :در ام��ور مهم از خدا مدد بگیر» (سیدرض��ی1414 ،ق :ص)421؛ توکل
درجات��ی دارد ،از حضرت علی (علیه الس�لام) دربارۀ معنای آیۀ «کس��ی ک��ه بر خدا توکل
کن��د خ��دا او را بس است» (طالق )3 :پرسیدند ایش��ان مقام «رض��ا» و «تفویض» را ذکر
کردند (کلینی 1407 ،ق :ج ،2ص )467؛ همچنین ،مقام «استعانت» از دیگر درجات آن
است (جوادیآملی :1386 ،ص  .)373امام رضا (علیه الس�لام) دربارۀ توسل میفرماید:
«زمانی که مشکلی بر شما روی آورد با توسل به اهلبیت (علیهم السالم) از خداوند یاری
بخواهید» (مفید1413 ،ق :ص .)252
 .7ارزیاب��ی فرایند« :حف��ظ تجربیات گذشت��ه (و بهکارگرفتن آنها نوعی) دوراندیش��ی است»
(تمیمیآمدی1410 ،ق :ص .)444
در مقابل مراحل باال ،برخی با سبک اجتنابی مسائل را از خود دور میکنند که در متون اسالمی
چند نش��انه دارد :الف) سس��تی و تأخیر« :زمانی که سختی به تو رسید اگ��ر چارهای داشتی از خود
سس��تی نش��ان نده و اگر چارهای نداشتی بیطاقت��ی نکن» (ابنابیالحدی��د 1404 ،ق :ج ،20ص
)310؛ ب) نگران��ی و غصه« :از دو خصلت بپرهیز؛ بىحوصلگ��ى و ناراحتی ،زیرا اگر بىحوصله
باشى بر حق شکیبایى نکنى و اگر ناراحتی نشان دهی نمیتوانی حقوق را ادا کنی» (کلینی1407 ،
ق :ج ،5ص )85؛ ج) وابس��تگی« :باید در قلب تو نیازمندى به مردم و بىنیازى از ایش��ان هر دو با
هم جمع باشد؛ نیازمندى به این معنى که با آنان نرم سخن گویى و گشادهرو باشى و بىنیازى به این
معنى که عرض خویش نبرى و ّ
عزت خود را پاس دارى» (همان :ج ،2ص .)149
همچنین ،برخی با سبک عجلهای همواره مسائل را از خود دور میکنند که در متون اسالمی به
آن نیز هش��دار داده شده است؛ «پرهیز کن از اینکه پیش از موعد در کارها شتاب کنی ،یا در موعد
انجام آن را ناتمام گذاری ،یا در کارهایى که راه راست در آنها آشکار نیست لجاجت به خرج دهى،
یا چون وضع روشن شد سستی کنی؛ بنابراین ،هر چیز را در جاى خود قرار ده ،و هر کار را در هنگام
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خود به انجام رسان» (سیدرضی 1414 ،ق :ص .)444
با وجود مراحل ذکرشده ،جهتگیری فکری در مسائل زندگی بر شیوۀ حل آنها تأثیرگذار است.
در متون اسالم نوع نگاه به مسائل در دو بعد قابل جمع است:
 .1اعتقاد به آزمایش یا تهدید دانس��تن مش��کالت زندگی :قرآن کری��م خوشیها و سختیهای
زندگی را آزمایش الهی معرفی میکند (بقره )155 :که موقتی هستند نه دائمی (شرح )6 :و
با توجهدادن به ارادۀ الهی در تقدیر آنها ،تحمل آن را برای مؤمنین امکانپذیر میداند (توبه:
 .)51البت��ه آزمایشه��ای الهی با درنظرگرفتن توان وجودی انس��ان اس��ت (بقره )286 :که
هرچه ایمان فرد افزایش مییابد بر آزمایشهای او نیز افزوده میشود (کلینی1407 ،ق ،ج
 :2ص .)252همۀ انس��انها دچار مش��کل میشوند اما تحمل آن برای انسان مؤمن پاداش
و حمای��ت الهی را به همراه دارد (آ لعم �ران .)140 :هدف از این آزمایشها ازیک طرف،
رسیدن به سعادت در آخرت است (آ لعمران )186 :و از طرف دیگر ،حل این مس��ائل در
دنیا برای انسانها سودهایی به دنبال دارد (سیدرضی 1414 ،ق :ص .)418
 .2خوشبینی یا بدبینی به مس��ائل :آنها که به خداوند ایمان دارند و مس��ائل زندگی را آزمایش
الهی میدانند خود را تنها ندانس��ته و به حمایت الهی خوشبین هستند (کلینی 1407 ،ق:
ج ،2ص  .)72همچنین ،آنها به قول و کار مؤمنین و افرادی که خیانت نمیکنند خوشبین
هس��تند (تمیمیآم��دی 1410 ،ق :ص  .)283امام علی (علیه الس�لام) دربارۀ خوشبینی
ب��ه ت��وان خود میفرماید« :دانش خ��ود را کم ندانید ،در یقین خود تردی��د نکنید ،زمانی که
میدانید انجام دهید و زمانی که یقین دارید اقدام کنید» (سیدرضی 1414 ،ق :ص .)524
در مت��ون اسالم��ی با عبارات مختل��ف بیان شده که «برای هر مش��کلی را ه حلی هس��ت»
(کلینی 1407 ،ق :ج ،2ص  )615اما جایی که راه حلی وجود ندارد چگونگی صبر بر این
مسائل نیز نوعی حلمسئله است (محمد بن محمد ،بیتا :ص.)234
تاریخچۀ تحقیقات جدید دربارۀ مهارت حلمس��ئله به اواخ��ر قرن نوزدهم برمیگردد .در این
سالها ویلیام جیمز و جان دیویی هرکدام بهطور مس��تقل به مطالعه دربارۀ حلمس��ئله پرداختهاند.
ل مس��ئله در
دیویی ،فرایند برخورد با شرایط زندگی را حلمس��ئله نامید .کتاب مس��تقل او دربارۀ ح 
سال  1933و مراحلی که برای حل مسئله برشمرد سرآغازی بر تحقیقات بعدی شد (بوتیا و اورزکو،
 ،2009هپنر و همکاران.)2004 ،
پس از آن مراحل مختلفی برای حلمس��ئله در تحقیقات مدیریتی ،تربیتی و روانشناسی عنوان
شد .اما رویکرد شناختیـرفتاری دیزوریال و گلدفرید ( )1971دربارۀ حلمسئله به دو جهت بیشتر
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م��ورد پذی��رش محققان و درمانگران واقع شد؛ نخس��ت اینک��ه قبل از ایش��ان ،تحقیقات جنبههای
ّ
هیجان��ی و انگیزشی در حل مس��ئله را مدنظر ق �رار نمیدادند اما بهوسیلۀ ای��ندو روانشناس ابتدا
ل مس��ئله با عنوان «جهتگیری به
بهصورت مقدمه و بعد بهعنوان یکی از ابعاد مقدم و مهم برای ح 
حل مسئله» منظور شد .دوم اینکه مراحلی که توسط این دو روانشناس پایهریزی و بعد از آن توسط
دیزوری�لا ،ن��زو و مایدو ( 1999 ،1982و  )2002برای حلمس��ئله طراحی و تکملی شد بهواسطۀ
تخصصی و مجزابودن مراحل آن و همراهداشتن مهارتهایی برای هر مرحله ،مورد توجه درمانگران
و محقق��ان ق �رار گرفت تا براساس این مدل ،آزمونهای حلمس��ئله و تحقیقات بعدی را به جامعۀ
علمی و درمانی عرضه کنند (هپنر و همکاران.)2004 ،
م��دل اولیۀ مهارت حلمس��ئله (دیزوری�لا و گلدفرید ،1971 ،دیزوریال و ن��زو )1982 ،دارای
ً
دو بع��د مهم و تقریبا مس��تقل ب��ود؛  .1نوع جهتگیری به مس��ئله و  .2مهارتهای حلمس��ئله که
دربردارندۀ سبکهای تکانشی/بیدقتی ،اجتنابی و سبک حلمسئلۀ منطقی است (دیزوریال و نزو،
 :2010ص.)200
نوع جهتگیری به مس��ئله فرایندی فراشناختی است که در درج��ۀ اول نقش انگیزشیـهیجانی
در حلمس��ئله دارد و دربردارندۀ مجموعهای از طرحوارهه��ای شناختیـرفتاری مرتبط به هم است
که میزان آگاهی و ارزیابیهای فرد از مس��ائل موجود در زندگی او و همچنین ،درک و واکنش فرد را
دربارۀ مشکل نشان میدهد و درحقیقت نشاندهندۀ جهانبینی فرد به مسئله است (نزو و دیزوریال،
 :2004ص .)6
«جهتگیری مثبت به مس��ئله» مجموعهای از شناختهای سازن��ده است که تمایل عمومی فرد را
به این موارد نش��ان میدهد؛ ارزیابی مبارزهطلبی از مس��ئله ،باور به قابلحلبودن مسئله یا خوشبینی به
نتایج ،باور خود کارآمدی در حلمس��ئله ،باور به اینکه حلمس��ئلۀ موفقیتآمیز نیازمند زمان ،تالش و
پایداری است ،تلقین خود به تعهد بر حلمسئله بهجای رهاکردن موضوع .همچنین« ،جهتگیری منفی
به مسئله» مجموعهای از شناختهای ناکارآمد و بازدارنده است که همراه با گرایشهای زیر است:
مس��ئله را یک خطر بزرگ اجتماعی ،رفتاری و یا بهزیس��تی ببیند ،در توانایی خود و دیگران برای
حل موفقیتآمیز مسئله تردید دارد ،هیجانات منفی و آشفتگی در رویارویی با مسائل زندگی را نشان
میدهد و تحمل بالتکلیفی و ناامیدی را ندارد (مکموران و مکگور :2005 ،ص .)106
«سبک تکانش��ی/بیدقتی» الگویی از حل ناکارآمدمس��ئله است .با ای��ن ویژگی که فرد تمایل
زی��ادی برای اجرای تکنیکها و فنون حل مس��ئله دارد اما ای��ن تالشها همراه با بیدقتی ،بیفکری،
شتابزدگ��ی ،نقص و سطح پایین هس��تند (مایدو و رودریگ��ز« .)2000 ،سبک اجتنابی» از دیگر
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الگوهای ناکارآمد است که با طفرهرفتن ،منفعل یا معطل ماندن و وابس��تگی شناخته میشود .افراد
اجتنابگ��ر ترجیح میدهند تا به سمت مس��ئله نروند و تا جایی که امکان دارد از مس��ائل شخصی
ی��ا عمومی که انتظار پاسخ از ایش��ان میرود دور شوند .ایش��ان بهجای اینکه ب��ه سرعت به حل آن
بپردازند ،منتظر میشوند تا مسائل خودبهخود حل شوند و تالش میکنند مشکالتشان را به دیگری
حواله کنند (واکلینگ.)2007 ،
«ح �ل مس��ئلۀ منطقی» شامل ت�لاش فرد برای تش��خیص مس��ئله و یافتن راهحله��ای مؤثر یا
روشهای مقابله با آنها میشود .در این مدل ،چهار مهارت حل مس��ئله معرفی میشود .1 :تعریف
و فرمولبندی مس��ئله با اجزا :جس �توجوی واقعیتهای در دسترس ،توصی��ف واقعیتها به زبان
ساده ،جداسازی فرضیات از واقعیات ،هدفگذاری واقعگرا و قابل دستیابی و تشخیص موانع؛ .2
تولی��د راهحل جایگزین به کمک تفکر خ�لاق و تکنیک بارش فکری؛  .3تصمیمگیری با استفاده از
تفک��ر وسیله و ه��دف یا تحلیل سود و زیان؛  .4پیادهسازی و ارزیاب��ی راهحل با چهار جزء؛ ترسیم
نقش��ۀ اجرا ،بازبینی پیامده��ا ،ارزیابی میزان موفقی��ت ،پاداش به خود درص��ورت موفقیت و یافتن
مش��کل فرایند حلمس��ئله درصورت عدم موفقیت (گلدفرید و دیویس��ون :1371 ،ص  74و نزو و
دیزوریال :2012 ،ص .)198
ب �رای سنجش ای��ن مهارت آزمونهای متعددی تدوین شدهاند .با ی��ک لحاظ میتوان آنها را به
آزمونه��ای پیامدسنج یا فرایندسنج تقس��یم ک��رد (دیزوریال و می��دو .)1995 ،آزمونهای فرایندی
توانمندی یا ناکارآمدی فرد در گرایشها یا مهارتهای او در حلمسئله را میآزمایند اما آزمونهای
پیامدسنج کارکرد راهحلهای فرد را در موقعیت خاص و برای مسائل خاص میسنجند .آزمونهای
پرکارب��ردی مانن��د حلمس��ئلۀ اجتماعی تجدیدنظرش��ده « »SPSI-Rن��زو و دیزوریال (،)2002
پرسشنامۀ حلمسئله هپنر و پترسون ( )1982جزء دستۀ اول بهحساب میآیند و آزمون حلمسئلۀ
وسیلهـهدف پلت و اسپیواک جزء آزمونهای پیامدسنجها شمرده میشوند.
در پرسشنامۀ حلمس��ئلۀ مذهبی پارگامن��ت؛ پارگامنت و همکاران ( )1988برای سنجش سه
نوع سبک حل مس��ئلۀ مش��ارکتی با خدا ،خودهدایتی و واگذاری به خدا ،آزمون حلمسئلۀ مذهبی
( )RPSSرا تدوی��ن کردند .آلفای کرونب��اخ برای سبک اشتراکی و خودهدایتی  0/94و برای سبک
واگ��ذاری  0/91بهدس��ت آمده است .در سب��ک حل مس��ئلۀ اشتراکی حلکنندۀ مس��ئله و خداوند
بهصورت اشتراکی مس��ئله را حل میکنند و مسئولیت آن نیز بر هر دو خواهد بود .درمقابل با سبک
واگ��ذاری فرد حل مس��ائل خود را به خداوند واگذار میکند و خ��ود منتظر نتیجه میشود .فیلیپس،
پارگامن��ت و همکاران در تحقیق بعدی ( )2004سبک خودهدایتی را به دو عامل تجزیه کردند.1 :

روش تحقیق

تحقی��ق حاض��ر در تقسی��م با مالحظۀ ه��دف تحقیق ،از ن��وع تحقیقات بنیادی و نظ��ری (درمقابل
کاربردی) بهحساب میآید (دالور :1380 ،ص .)48از روش تحلیل محتوا برای بررسی ،توصیف،
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«باور به رهاب��ودن ازطرف خدا»؛ « .2سبک حمایتی اما غیرمداخلهای خدا» .آلفای کرونباخ برای
عامل اول  0/86و برای عامل دوم  0/87بهدست آمد .نتیجۀ همبس��تگی آزمون بازآزمون بعد از 18
روز نیز  0/63و  0/77برای هریک گزارش شده است.
ازطرف دیگر ،برخی از این آزمونها برای سنجش حلمس��ئله در محدودههای خاصی طراحی
شدهان��د مانند پرسشنامۀ حلمس��ئلۀ اجتماعی ب �رای نوجوانان؛ نکت و بل��ک (،)2003 ،1995
ل مس��ئلۀ بینفردی؛ گتر و نوینسکی ( ،)1981پرسشنامۀ مسائل جوانان
پرسشنامۀ تکنیکهای ح 
(هولی��ن و پالمر ،)2006 ،ارزیابی مهارتهای حل مس��ئلۀ بینف��ردی دوناهه و همکاران ()1990
و یا برای پوشش همۀ فرایند حلمس��ئله مانند حل مس��ئلۀ اجتماعی تجدیدنظرشدۀ نزو و دیزوریال،
پرسشنامۀ حل مسئلۀ هپنر و پترسون و سبکهای حل مسئلۀ کسیدی و النگ (.)1996
هپنر و پترسون برای طراحی پرسشنامۀ حلمس��ئله از الگوی حل مس��ئلۀ دیزوریال و گلدفرید
( )1971استف��اده کرده و پنج مؤلفه را در طراحی آزمون درنظر گرفتند که عبارتاند از :جهتگیری
در حلمس��ئله ،تعریف مش��کل ،ارائۀ راه حل جایگزین ،تصمیمگی��ری و ارزیابی .اما نتیجۀ تحلیل
عاملی برای این آزمون ،سه عامل ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﻲ ،ﮔﺮاﻳﺶ یا اﺟﺘﻨﺎب به ﻣﺴﺌﻠﻪ
را نشان داد (هپنر و همکاران .)1997 ،پرسشنامۀ سبکهای حلمسئلۀ کسیدی و النگ نیز تمامی
مؤلفههای حلمسئله را پوشش نمیدهد .همچنین ،به عقیدۀ چنگ ،دیزوریال و سانا ( )2004باقی
آزمونهای موجود برای سنجش حلمسئله از ویژگیهای روانسنجی کافی بهعنوان یک ابزار مؤثر
بهرهمند نیستند.
با توجه به اهمیت موضوع مهارت حلمسئله ،تاکنون با توجه به منابع اسالمی تحقیقی در رابطه
ل مسئله و تدوین پرسشنامهای که توانمندی افراد را در حل مسائل
با تش��خیص مؤلفههای سازۀ ح 
نشان دهد ،صورت نگرفته است .بر این اساس ،مسئلۀ اساسی این پژوهش عبارت است از ساخت
پرسشنام��ۀ اولیۀ مه��ارت حلمسئله مبتنیبر منابع اسالمی و بررسی روای��ی و اعتبار آن؛ ازاینرو،
ای��ن سؤالها درم��ورد این پرسشنامه بررسی شده است :از مناب��ع اسالمی چه ساختاری برای حل
ل مسئله از دیدگاه اسالم از چه میزان روایی و
مسئل��ه برداشت میشود؟ پرسشنامۀ اولیۀ مهارت ح 
اعتبار بهرهمند است؟
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دستهبن��دی ،مقایس��ه ،و تجزی��ه و تحلی��ل مفاهیم محتوای آشک��ار پیامهای موج��ود در متون دینی
مرتب��ط با «حلمسئله» استفاده شده اس��ت (شریعتمداری :1388 ،ص  .)77از این روش بهعنوان
توصیفیـتحلیل��ی نیز یاد میشود که در آن اطالعات الزم درخصوص موضوعات و ریزموضوعات
پژوه��ش ازطری��ق مطالعه و بررسی کتابه��ا ،مقاالت ،پایاننامهها و سایر آث��ار مکتوب و نیز تأمل
و کنک��اش در دادهه��ای گردآمده و انجام برخی عملیات پژوهش��ی ازقبیل ش��رح ،تفسیر ،تحلیل و
ارائ��ۀ الگو انجام میپذیرد (قراملکی :1383 ،ص )34؛ ازط��رف دیگر ،ازآنجاکه هدف نهایی این
پژوهش ساخت یک آزمون در زمینۀ حل مسئله است ،مستلزم ارزیابی روایی و اعتبار آن بهصورت
میدان��ی است؛ بنابراین ،روش تحقیق در بخش دوم پژوهش« ،زمینهیابی» «پیمایش��ی» خواهد بود
(دالور :1384 ،صص .)173-175
عالوهبرای��ن ،در بررس��ی روای��ی و اعتبار سازۀ حلمسئل��ۀ اسالمی ،از خبرگ��ان علوم اسالمی
استفاده شده و برای تحلیل نظرات ایش��ان از شاخصهای آمار توصیفی و روش همبستگی استفاده
شده است.
جامع��ۀ آماری ب �رای این پژوهش را دانشپژوه��ان مؤسسۀامامخمین��ی در تمامی مقاطع سال
تحصیلی  1392-1393تش��کیلمیدهند .حجم این جامعه بهطور تقریبی برابر  2000نفر است.
ب��ا توجه به اینکه این تحقیق مراح��ل ابتدایی ساخت آزمون مهارت حل مسئله را پیگیری میکند و
اساس روش تحلیل دادههای این تحقیق بر همبستگی است؛ ازاینرو ،تعداد  100نفر از این جامعه
ب �رای این منظور کفایت میکند (هوم��ن :1386 ،ص  .)299این تعداد آزمودنی به شکل تصادفی
طبقهای با میانگین سنی  27/64و انحراف استاندارد  4/086در تحقیق شرکت کردند.
اب �زار پژوه��ش در ای��ن تحقی��ق آزم��ون محققساختهای اس��ت ک��ه در فرایند تحقی��ق اعتبار و
روای��ی آن محاسب��ه میش��ود؛ عالوهبراین ،ب �رای محاسبۀ روایی م�لاک برای این آزم��ون از نسخۀ
تجدیدنظرش��دۀ پرسشنامۀ حلمسئلۀ اجتماع��ی دیزوریال و نزو ( )2002نیز استفاده میشود .این
آزم��ون از پذیرفتهتری��ن پرسشنامهها ب �رای سنجش حلمسئله است (صالح��ی و دیگران1388 ،؛
واکلین��گ .)2007 ،صح��ت اعتبار پن��ج بع��د  SPSI-Rدر نمونهای از بزرگس��االن (دیزوریال و
همکاران )2002 ،و نوجوانان (سادوسکی ،مور و کلی )1994 ،ارزیابی شد .صحت اعتبار نسخۀ
ترجمهش��ده نیز ب��ا آزمودنیهایی از اسپانیا (می��دو ،رودریگرز ،گومز و دیزوری�لا ،)2000 ،آلمان
(گراف ،)2003 ،بزرگساالن چینی (سو و شک )2005 ،بهدست آمد .نسخۀ کامل این آزمون در
ای �ران توسط ثابت و همک��اران ( )1390با آزمون همتای سبکه��ای حلمسئله کسیدی اجرا شد و
نتیجۀ این تحقیق نش��ان داد که ضرایب آلفای کرونباخ برای عاملهای جهتگیری مثبت به مسئله،

جدول  .1فهرست مؤلفهها و خردهمؤلفههای حلمسئله و مراحل حلمسئله براساس آیات و روایات

شماره
1

مؤلفه

تعریف

آرامسازی

کنترل هیجانات مخرب و حفظ آرامش برای
حل مسئله

خردهمؤلفه

شناخت و
درک حقیقت مسئله ،ارائۀ تعریفی دقیق از
تعریف مسئله آن و شناسایی مسئلۀ اصلی ،پیشفرضهای
شناسایی علل
فکری فرد درمورد مسئله و جمعآوری حقایق
مخصوص به مسئلۀ موردنظر است.
شناسایی پیشفرضهای فکری
دربارۀ مسئله
تشخیص و تعریف مسئله

2

جمعآوری اطالعات دربارۀ
مسئله
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جهتگیری منفی به مسئله ،حل منطقی مسئله ،سبک اجتنابی و سبک تکانش��ی/بیدقتی ،بهترتیب
 0/84 ،0/90 ،0/86 ،0/80و  0/71بهدست آمده است .نتایج این پژوهش ،ثبات ساختار عاملی
پرسشنام��ۀ حل مسئل��ۀ اجتماعی و اعتبار آن ب �رای سنجش حل مسئلۀ اجتماعی در دانش��جویان
ایرانی را نش��ان میده��د .در تحقیق شاطریان و همک��اران ( )1391همسانی درونی این پرسشنامه
باالی  0/7بهدست آمد و نتیجۀ تحلیل عاملی نیز همین عوامل را نش��ان دادهاند و با ترتیب باال و با
آلفای  0/72 ،0/95 ،0/92 ،0/72و  0/92گزارش شده است.
ب �رای گردآوری اطالع��ات ابتدا بهشی��وۀ توصیفیـتحلیلی در منابع اسالمی به تش��کیل پروندۀ
علم��ی اق��دام شد .بهدلیل اهمیت و نوب��ودن موضوع در بخش اسالمی و نیاز ب��ه تحلیل مبنایی این
س��ازه که مبتنیب��ر کلیدواژههای محدود نیست ،آی��ات و احادیث مرتبط با موض��وع از منابع دست
اول شیع��ی و یا با استفاده از نرمافزارهایی مانند جامعاالحادیث  3.5و جامعالتفاسیر  ،3شناسایی
ّ
و استخ �راج شد .سپ��س با تجزیه و تحلیل مفاهیم و مضامین آنها و کش��ف رواب��ط علی با تکیه بر
تبیینه��ای روانشناختی ،بهصورت جامع مالحظه و خانوادۀ قرآنیـحدیثی دربارۀ آن تش��کیل شد.
در مرحل��ۀ بعد با استفاده از روشهای تفسیری و اجتهادی مورد بررسی و پاالیش مجدد قرار گرفته
و درنتیجه الگوی حلمسئله مبتنیبر منابع اسالمی ارائه شد .مطابق با مستندات منابع اسالمی و در
پاسخ به پرسش اول پژوهش ،مؤلفهها و خردهمؤلفههای زیر برای مراحل و ابعاد مهارت حلمسئله
تدوین شد.

35

3

توجه به اهداف شناسایی و تعیین اهدافی که بهتر است مسئله توجه به اهداف نهایی از حل
مسائل
و تشخیص به سمت آنها حرکت کند و همچنین ،موانعی
موانع مسئله
که ممکن است در این مسیر وجود داشته
توجه به اهداف مسئلۀ خاص
باشد.
تشخیص موانع مسئله

4

تفکر و مشورت گذاشتن وقت کافی و مفید برای یافتن ایدههای تفکر خالق و ارائۀ ایدههای
متنوع
متنوع ،نو و زیاد برای مسئله و استفاده ازنظر
افراد خبره
مشورت
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5

ترکیب ایدهها و انتخاب
برنامهریزی اجرای راه حل (یا
راه حلها)

6

توکل و توسل اعتماد ،اطمینان و سپردن موضوع به خداوند و
استمداد از خدا و مقربین به او برای رسیدن به
هدف است

7

ارزیابی فرایند یافتن نقاط مثبت و منفی و پیگیری چگونگی
اجرای فرایند حلمسئله

8

9
36

تصمیمگیری روشی منطقی برای دستیابی به راه حل نهایی با
کمترین پیامد نامطلوب و تنظیم فرایند اجرای
راه حل انتخابشده

ارزیابی پیامدهای اجرای
راهحل (یا راه حلها)

راهبردی مختلکننده و ناکارآمد در ح 
ل
سبک اجتنابی
مسئله که با تعلل ،انفعال ،وابستگی و نگرانی
مشخص میشود.
راهبردی ناکارآمد در حلمسئله که با
سبک عجلهای
تالشهای فعاالنه برای رسیدن به هدف همراه
است ،اما این تالشها به شتاب ،بیاحتیاطی،
و اجرای ناقص کار و مراحل منجر میشود.

توکل
دعا و توسل

سستی ،اجتناب و تأخیر
وابستگی
نگرانی و غصه

باور به آزمایشبودن مسائل
زندگی

مسائل زندگی را به ارادۀ الهی و آزمایشی
اعتقاد به
آزمایش یا برای دستیابی به فرصتهای دنیوی و اخروی
تهدید دانستن بداند و یا اینکه تهدیدی دائمی یا فراتر از توان
باور به ارادۀالهی در آزمایشها
بهحساب آورد.
مسائل زندگی
(قضاوقدر)
باور به عمومیت آزمایشها
10

باور به موقتیدانستن آزمایشها
باور به برابری آزمایشها با توان
توجه به خیر اخروی در
آزمایشها

خوشبینی به حمایت الهی

11

خوشبینی یا داشتن نگاهی مثبت یا منفی به توان خود،
حمایت خداوند ،اتفاقات آینده ،میزان حمایت
بدبینی
خوشبینی به عمل مؤمنین و
و بازخورد دیگران و چگونگی نتیجۀ کار
افراد غیرخائن
خوشبینی به توان خود
خوشبینی به حلشدن یا
کنارآمدن با مسئله

دو مؤلف��ۀ آخ��ر بهعنوان جهتگی��ری به حلمسئله معرف��ی شدند .دو سب��ک ناکارآمد برخورد
عجل �های ب��ا مسئل��ه و اجتن��اب از مسئله و همچنی��ن ،برای فراین��د صحیح حلمسئل��ه مؤلفههای
هفتگان��ه معرفی ش��د .به منظور سنج��ش درستی تنظیم مؤلفهه��ا و خردهمؤلفهه��ا و همخوانی با
مستندات این قسمت به همراه گویهها برای ارزیابی به هشت کارشناس علوم اسالمی و روانشناسی
ارس��ال شد ،تا نظر خود را در دو قسمت :الف) مطابقت مستندات با مؤلفهها و خردهمؤلفهها؛ ب)
مطابقت گویهها با مستندات ذکرشده در یک مقیاس لیکرت چهار درجهای (خیلیزیاد ،زیاد ،کم،
خیلیکم) اعالم کنند.

یافتههای تحقیق

ه��دف از این تحقیق ،ساخت آزمونی است که بهصورت ّ
کمی بتواند مهارت حلمسئله را براساس
معیاره��ای مستفاد از منابع اسالمی اندازهگیری کند .برای رسیدن به این هدف ،دو پرسش ،بررسی
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توجه به خیر دنیوی در
آزمایشها

37
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38

می �زان روای��ی و اعتبار مقیاس مطرح ش��د .در ادامه ،یافتهه��ای مربوط به دو پرس��ش ذکرشده ارائه
میش��ود .بهمنظور بررسی روایی آزم��ون ،از سه روش روایی محتوا ،روایی وابسته به مالک و روایی
سازه استفاده شده است.
ارزیاب��ی کارشناس��ان برای سنج��ش روایی صوریـمحتوای��ی این پرسشنامه درب��ارۀ مطابقت
مؤلفهه��ا و خردهمؤلفهها با مستندات طب��ق ساختار لیکرت با میانگین کل  ،)%90( 3/62واریانس
 0/2و ب��ا انحراف استاندارد  0/279نش��ان داد ک��ه ازنظر کارشناسان خبرۀ دی��ن ،مؤلفههای نظری
مه��ارت حل مسئلۀ اسالمی ،در حد «خیلی زیاد» ب��ا آموزههای دینی مطابقت دارد .ضریب تطابق
کندال  0/189با مقدار مجذور کای  ،45/44درجۀ آزادی  ،30در سطح معناداری 05/<p ،0/035
نش��اندهندۀ توافق مناسب و معن��ادار کارشناسان خبره درمورد موافقت مؤلفهه��ا و خردهمؤلفهها با
مستندات اسالمی است و روایی باالی محتوای آزمون را میرساند.
میانگی��ن نمرات کارشناسان برای قسمت دوم یعن��ی مطابقت گویهها با مستندات برابر با 3/51
( )%87ب��ا انح �راف استان��دارد  0/58و واریان��س  0/37محاسبه شد؛ بنابراین ،ای��ن گویهها ازنظر
کارشناس��ان در حد «خیلی زیاد» با مستندات تطبیق دارند .ضریب کندال برای این گویهها 0/170
و مق��دار خ �یدو  134/321با درج��ه آزادی  99و در سطح معناداری  01/ <P ،0/01نش��اندهندۀ
معناداری روایی محتوای گویههای آزمون ازنظر کارشناسان است .در این ارزیابی تعداد  6گویه از
 100گوی��ه ،نمرهای کمتر از ارزش  80درصد را کس��ب کرده و حذف شدند .پس از اعمال نظرات
کارشناسان ،اص�لاح و جابهجایی در گویهها ،پرسشنامۀ  80سؤالی برای اجرای اولیۀ آزمون آماده
شد.
برای بررسی روایی وابسته به مالک ،از آزمون حلمسئلۀ اجتماعی ( )SPSI-Rنزو و دیزوریال
استفاده شد .با اجرای همزمان این آزمون با آزمون محققساخته ،به بررسی میزان همبستگی بین دو
آزمون اقدام شد .نتایج نشان از همبستگی معنادار این دو آزمون در سطح  0 /01برابر با  0/88دارد.
جدول  .2محاسبۀ ضریب همبستگی بین آزمون و مؤلفهها
متغیر

 1نمرۀ کل حلمسئلۀ اسالمی  2نمرۀ کل حلمسئلۀ نزو ودیزویال

 1نمرۀ کل حل مسئلۀ اسالمی

**.88

سطح معناداری

.000

تعداد

100

 2نمرۀ کل حلمسئلۀ نزو و دیزویال

**.88

سطح معناداری

.000

تعداد

100

ب �رای ب��رآورد روایی س��ازه ،از روش محاسبۀ همبستگ��ی بین آزمون و مؤلفهه��ا استفاده شد .به
لح��اظ نظری ،آزمون باید ب��ا مؤلفهها همبستگی باالی��ی داشته باشد و مؤلفهها ب��ا هم ،همبستگی
اندکی داشته باشند .همانگونه که جدول 3نشان میدهد ،این شرط تأمین شده است.
جدول  .3محاسبۀ ضریب همبستگی بین آزمون و مؤلفهها

1

2

3

4

5

6

7

1
**.811
**.833
**.809

**.620

**.743

**.476

**.833

**.793

**.572

**.842

**.662

**.711

**.503

**.548

**.596

**.500

**.479

1

 .8ارزیابی فرایند

**.619

**.450

**.527

**.541

**.422

**.520

**.458

1
**.592

1
**.701

1
**.562

1
**.760

1

 .7توکل و توسل

8

.6تصمیمگیری

9

 .5تفکر و مشورت

10

 .4اهداف و موانع

11

 .3تعریف و
تشخیص

12

 .2کنترل هیجان
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 .1کلآزمون
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**.757

**.721

**.541

**.619

**.465

**.490

**.782

**.649

**.661

**.653

**.685

**.634

**.572
**.669

**.515

**.853

**.691

**.710

**.611

**.672

**.724

**.413

**.518
**.408

**.608
**.697

**.865

**.684

**.514

**.543

**.389

**.481

**.374

**.456

1
**.565

1
**.622
**.538

 .12خوشبینی یا
بدبینی

1

 .11آزمایش یا
تهدید

**.865

 .10سبک عجلهای

1

40

 .9سبک اجتنابی

**= p <01/0
ً
نتای��ج جدول ب��اال بیانگر رابطۀ نسبتا ق��وی مؤلفهها با کل آزمون اس��ت .همبستگی مؤلفهها با
ً
یکدیگر نسبتا کم است که نشاندهندۀ استقالل مؤلفهها از یکدیگر و اعتبار آزمون است.
ب �رای سنج��ش قابلیت اعتبار آزم��ون ،از روش همسانی درون��ی استفاده ش��د .بهمنظور برآورد
همسان��ی درونی آزمون در ای��ن پژوهش ،از روش آلفای کرونباخ بهره گرفت��ه شد .جدول  ،3نتایج
ضرایب آلفای کرونباخ آزمون را نشان میدهد.
جدول  .4ضرایب آلفای کرونباخ برای آزمون مهارت حلمسئله مبتنیبر منابع اسالمی
آزمون و مؤلفهها

ضریب آلفای کرونباخ

کل آزمون مهارت حل مسئله مبتنیبر منابع اسالمی (78گویه)

0.96

کنترل هیجان (4گویه)

0.73

تعریف و تشخیص (8گویه)

0.84

توجه به اهداف و تشخیص موانع (6گویه)

0.70

تفکر و مشورت (6گویه)

0.77

تصمیمگیری (6گویه)

0.83

توکل و توسل (5گویه)

0.79

ارزیابی فرایند (2گویه)

0.34

سبک اجتنابی (7گویه)

0.77

سبک عجلهای (4گویه)

0.66

اعتقاد به آزمایش یا تهدید دانستن مشکالت زندگی (16گویه)

0.85

خوشبینی یا بدبینی (12گویه)

0.76

تع��داد دو گوی��ه اگرچه بر اعتبار کل آزم��ون بیاثر بودند ،با توجه به تأثیری ک��ه بر آلفای مؤلفه
«اعتقاد به آزمایش یا تهدید» داشتند از آزمون حذف شدند.
روش دیگر برای محاسبۀ اعتبار این آزمون استفاده از روش دونیمهسازی اسپیرمنبراون و گاتمن
بود .در جدول زیر مقادیر بهدستآمده را نشانمیدهد.
جدول  .5نمرات دونیمهسازی آزمون حلمسئله مبتنیبر منابع اسالمی

نیمۀ اول
آلفای کرونباخ

نیمۀ دوم

تعدادگویهها

39

مقدار

0.91

تعدادگویهها

39
78

مجموع تعدادگویهها
همبستگی بین دو فرم
ضریب اسپیرمنـبراون

0.90

تساوی تعدادگویهها

0.95

عدم تساوی تعدادگویهها

0.95
0.94

ضریب دو نیمهسازی گاتمن

همچنی��ن ،در ای��ن تحقی��ق ویژگیهای روانسنج��ی پرسشنامۀ ح��لمسئل��ۀ اجتماعی نزو و
دیزوریال با دادههای زیر بهدست آمده است.
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مقدار

0.93

جدول  .6ضرایب آلفای کرونباخ برای آزمون حلمسئله اجتماعی تجدیدنظرشده
آزمون و مؤلفهها

ضریب آلفای کرونباخ

کل آزمون حلمسئلۀ اجتماعی تجدیدنظرشده (52گویه)

0.93

جهتگیری منفی به مسئله (10گویه)

0.86

جهتگیری مثبت به مسئله (3گویه)

0.35

سبک تکانشی بیدقتی (10گویه)

0.83

سبک اجتنابی (7گویه)

0.60
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حلمسئله منطقی (22گویه)

0.90

ضری��ب دونیمهسازی برای آزمون حلمسئلۀ اجتماعی ن��زو و دیزوریال برای هر دو نیمه 0/88
نشان داده شد و ضریب اسپیرمنبراون و گاتمن نیز  0/89بهدست آمده است.

نتیجهگیری
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ل مسئله مبتنیبر منابع
ه��دف از پژوهش حاضر ساخ��ت و اعتباریابی پرسشنامۀ «مهارت ح � 
اسالم��ی» ب��ود .نتایج سنجش روایی محتوا ،مالکی و سازه نش��ان داد این آزم��ون روایی الزم برای
سنج��ش مه��ارت حلمسئله ـ مطابق با آنچه از اس�لام برداشتش��ده ـ را دارد؛ بهعبارتدیگر ،این
آزمون برای استنباط نمرۀ حلمسئلۀ پاسخدهندهگان ابزاری مفید ،بامعنا و مناسب بهحساب میآید.
اعتب��ار آزم��ون نیز ب��ا روش همسانی درون��ی یا ضریب آلف��ای کرونب��اخ و روش دونیمهسازی
محاسب��ه شد .نتایج باال نش��ان دادند پرسشنامه اعتبار باالی��ی دارد؛ بهعبارتدیگر ،ثبات ،پایایی و
قابلیت پیشبینی و دقت آزمون مورد تأیید است.
ب��ا توجه به نوع نگ��اه متون دینی به موضوع حل مسئله و ساخت��ار و مراحل آن ،تعریفی که برای
آن برگزی��ده میشود عبارت اس��ت از« :فرایند تنظیم خلق و مقابلۀ مؤثر با چالشهای پیشرو بدون
شتاب یا اجتناب ،که طی این فرایند فرد یا افراد مسئله را آزمایش الهی دانسته و با خوشبینی منطقی
ل مسئله در
ب �رای رسیدن به هدف موردنظر اقدام میکنند» .تفاوت فرایند حلمسئله در اسالم با ح 
دیدگاه شناختی رفتاری دیزوریال در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول  .7مقایسۀ مراحل حلمسئله از نگاه اسالم و دیدگاه شناختی رفتاری دیزوریال و گلدفرید
حل مسئله براساس اسالم
خردهمؤلفه
مؤلفه
کنترل هیجان
تشخیص و تعریف مسئله
شناسایی علل
شناخت و
تعریف مسئله
شناسایی پیشفرضها
جمعآوری اطالعات
توجه به اهداف
و تشخیص
موانع مسئله

تصمیمگیری

توکل و توسل

ارزیابی فرایند

تعریف و
فرمولبندی
مسئله

جستوجوی واقعیتهای در دسترس
توصیف واقعیتها به زبان ساده
جداسازی فرضیات از واقعیات
هدفگذاری واقعگرا و قابل دستیابی
تشخیص موانع

توجه به اهداف نهایی
توجه به اهداف مسئلۀ خاص
تشخیص موانع
تفکر خالق و ارائۀ ایدههای
متنوع
مشورت
ارزیابی پیامد
ترکیب ایدهها و انتخاب
برنامهریزی

تولید راه حل جایگزین

تصمیمگیری ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی

توکل
دعا و توسل
پیادهسازی و ارزیابی
راه حل

ترسیم نقشۀ اجرا
بازبینی پیامدها
ارزیابی میزان موفقیت
پاداش یا جریمه

ب��ه عقیدۀ فیلیپ��س ،پارگامنت و همک��ارن ( )2004سبک صحیح حلمسئل��ه ـ طبق باورهای
مسیحی��ت ـ «سبک مش��ارکتی» است که با اعتمادبهنفس و رضای��ت از زندگی رابطۀ مثبت داشته و
با اضطراب و افسردگی همبستگی منفی نش��ان داده است .ای��ن نتایج برای «سبکهای واگذاری به
خداوند و اعتقاد به رهاشدگی» ازطرف خداوند برعکس بهدست آمده است.
این ادعا که خداوند در افعال انسان بهصورت عرضی شراکت دارد شرک به خدا بوده و این مدعا
ب��ر خداوند محال است (جوادیآملی :1383 ،ص  .)581همچنین ،طبق این دیدگاه انسان مجبور
ب��ه ارادۀ خدا نیست تا مسائل خویش را به خدا واگذارد (همان) یا طبق سبک خودهدایتی و اجزای
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تفکر و مشورت

حلمسئلۀ شناختیرفتاری
اجزا
مؤلفه
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آن ،انس��ان در ای��ن دنیا رهاشده نیست ـ چه با نظارت و حمایت اله��ی یا بدون آن ـ تا همۀ افعال او
تنه��ا به ارادۀ انسان صورت بگی��رد ،بلکه علم و ارادۀ خدا در طول ارادۀ انسانی بر وقوع فعل دخالت
دارد (جوادیآملی :1383 ،صص .)447-450
براساس منابع اسالمی خداوند انسانها را در معرض آزمایشهای متنوع و متعددی قرارمیدهد
(األنبیاء ٣٥ :و بقره )155 :و ممکن است محکمترین حلمسائل انسانها را بینتیجه کند تا میزان
ایم��ان و توکل آنها را بیازمای��د (سیدرضی1404 ،ق :ص  .)556درمقاب��ل خداوند تبارک و تعالی
توصی��ه میکند با بهرهگیری از توکل و خوشبینی واقعبینانه مسائل خویش را به بهترین و متقنترین
شکل حل کنند و نتیجه را به خداوند بسپارند (مانند طالق ،3 :کهف 23-24 :و کلینی1407 ،ق:
ج ،2ص  72و ج  ،5ص .)57
از محدودیتهای این پژوهش ممکننبودن بررسی ویژگیهای روانسنجی این آزمون در نمونۀ
گستردهتر با جامعۀ آماری متفاوت جهت غنای ویژگیهای روانسنجی آزمون و سنجش عاملهای
آن در فرایند تحلیل عاملی بود.
ل مسئله و مقدمات
پیشنهاد میشود تا تحقیقاتی دربارۀ موانع حل مسئله ،راهبردهای اجرایی ح 
ح��لمسئله ب��ا توجه به منابع اسالمی صورت گی��رد تا مهارت مهم حلمسئله ب �رای فرایند درمان،
آموزش و اجرا هرچه بیشتر تبیین شده و مورد استفاده قرار بگیرد.
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