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 رانیحل مسئله مد ییحل ابداعانه مسئله بر توانا یآموزش تئور  ریتأث یبررس

 صنعت و معدن  یتخصص نگیهلد
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 رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا  عیصنا  یمهندس  یدکترا  یدانشجو

 

 : دهیچک

که عواقب ی دارد. از آنجاییها اهمیت بسیار زیاد هایی چون هلدینگشک توانایی حل مسئله در سازمان بی

ی گیرند، گسترهکنند نسبت به تصمیماتی که کارمندان می ها اتخاذ میتصمیماتی که مدیران در سازمان

سزایی دارد و جزو اهداف این  سازد، تقویت توان حل مسئله برای ایشان اهمیت به تری را متأثر میوسیع

ی مدیران  تریز بر توانایی حل مسئله جامعه ر آموزشاث یینتع یپژوهش حاضر با هدف اصلپژوهش است. 

ها   تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده .هلدینگ تخصصی صنعت و معدن انجام گرفت

های   مدیران هلدینگ شامل مدیران ستاد، مؤسسات و پروژه نفری  110ی جامعه منظور از  ینبراي ا کّمی است.

استفاده  مورد  نفر انتخاب شدند. ابزار  86 یاي به اندازه و داوطلبانه نمونه یتصادف يیر گ روش نمونه تابعه با

در این تحقیق روایی . ( است1982استاندارد حل مسئله هپنر و پترسون ) یها پرسشنامه آوري داده براي جمع

پرسشنامه از   یاعتبار علم یینجهت تعپرسشنامه توسط تعدادی از استادان دانشگاهی تأیید شده است. 

 77/0؛ همچنین میزان آلفای کرونباخ ( استفاده شدCVR) یمحتو  ییروا یب( و ضر CVI) یمحتو  ییشاخص روا

ی  مورد بررستحلیل کواریانس  با استفاده از های تحقیق  فرضیه دست آمد که نشان از پایایی پرسشنامه دارد.به

 گروه کنترل استفاده شد که متشکل از  با آزمون پس –آزمون  یشپ یشیاز طرح آزما یقتحق این در گرفتند.  قرار

اعتماد به حل مسائل، سبک  وابسته  یرهايمتغ و ی مسئلهتئوری حل ابداعانه مستقِل آموزش  یرمتغ  یک

اعتماد به  یشباعث افزا یزنشان داد آموزش تر   یقتحق یناهای  یافتهبود.  اجتناب و کنترل شخصی  -گرایش 

ی مدیران هلدینگ اجتناب، کنترل شخصی و توانایی حل مسئله –گرایش  یخود در حل مسایل، شیوه

توان آموزش تریز را در افزایش  یده است. با توجه به نتایج این پژوهش میگرد  تخصصی صنعت و معدن

 ی مدیران مؤثر دانست.توانایی حل مسئله
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Abstract: 

The main purpose of this study was to determine the effect of Triz training on the problem-solving ability of 

Expert Holding of Industry and Mining managers. For this purpose, a sample of 86 members of the 110-

member community of holding managers including headquarters managers, subsidiaries and projects was 

selected by random sampling. In this study, a pretest post test experimental design with a control group was 

used which consisted of an independent variable of Triz training and dependent variables self-esteem in 

problem solving, tendency-avoidance style and personal control. The instrument used for data collection was 

standard questionnaire of Hepner and Patterson problem solving. Research hypotheses were tested using 

covariance analysis. The results showed that Triz training increased self-esteem in problem solving, 

orientation-avoidance, personal control, and problem-solving skills of specialized industry and mining 

managers. According to the results of this study, it can be concluded that Triz training is effective in 

increasing the problem-solving ability of managers. 
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 از یکوی عنووان بوه هلودینگ ایوران، کشوور در

 شووناخته اساسووی قووانون   44اصوول  راهکارهووای

 یهزینوه نهمچوو مزایوایی با ها هلدینگ شود.  می

 تربیت تولید، در پذیری انعطاف کمتر، مرکزی سربار

 صورفه گونواگون، های تخصص بعدی، چند مدیران

 ایجواد و ارزش خلوق دنبوال بوه غیوره، و مقیوا  به

 & amini)هسوتند تابعوه هوایشورکت در افزایی هم

khani, 2018)،در رقابوت ایبور  هواشورکت . اموروزه 

 شوناخت بوا توا کننود می سوعی جهوانی، یعرصوه

چنود   هوای گوروه در کارهوا، و کسوب ارزش یزنجیره

 شورکت دهنود. اداموه خود فعالیت به کاره و کسب

 بوا شود، می نامیده هلدینگ که هاگروه این در مادر

 هوایشورکت گروه، در افزاییهم و ارزش خلق هدف

 khazaei)نماید. یم راهبری و مدیریت را خود تابعه

& jani, 2016).    هلوودینگ شوورکتی اسووت کووه بوورای

هووای فیزیکووی از  کنتوورل عملیووات موورتبط بووا دارایووی

-سوایر شورکت طریق تصاحب سهام و اوراق بهادار

کند. در واقع ایون سوازمان سوهام  ریزی میها برنامه

ها و خوط   یک یوا چنود شورکت را داراسوت و سیاسوت

ها را به عنووان یوک سوازمان مرکوزی تحوت  ی آنمش

 ,Hanafizadeh & Nikabadi)دهود کنتورل قورار می

تعریووور شووورکت هلووودینگ عبوووارت اسوووت از   .(2011

هووایی کووه مالووک کسووب و کارهووای مختلوور  شوورکت

گذاری سهام   هستند و به عنوان یک شرکت سرمایه

مختلوور را بووه صووورت اک ریووت   کسووب و کارهووای

درصود( در اختیوار دارد، هرچنود در برخوی    14)حداقل 

کسووب و کارهووا ممکوون اسووت شوورکت هلوودینگ بووا  

درصوود نیووز نقووش کنتوورل بوور    14داشووتن سووهام زیوور 

کسوووووب و کارهوووووای تابعوووووه خوووووود را داشوووووته 

ها بوه   هلودینگ  .(sobhanollahi et al., 2013)باشود.

دلیل اینکه از نظر سرمایه، نیوروی کوار، ایجواد ارزش 

هوووای بوووزرط شووورایط   افوووزوده و تووووان انجوووام پروژه

تری دارنووووووود؛ از اهمیوووووووت بوووووووا تری  مناسوووووووب

 .(lotfi, 2019)برخوردارند

ها با آن   هایی که امروزه هلدینگیکی از چالش

مواجه هستند چگونگی برخوورد بوا مسوائل اسوت و 

توورین توانووایی حوول مسووئله امووروزه بووه یکووی از مهووم

ها تبودیل شوده اسوت. بوه نظور  های سازمانچالش

هوا   رسد کوه مشوکیتی کوه انسوان اموروزی بوا آن می

یی تر از آن است که بتوان به تنها مواجه است، بزرط

در  هوا پرداخوت.های قدیمی به تحلیول آن و با روش

های   ی توانمنودیریزی برای پرورش و توسعه برنامه

ها یکووی از موضوووعاتی کووه حووائز  موودیران سووازمان

گیری   اهمیت است، موضوع حل مسئله و تصومیم

هوووای   باشووود. ایووون مهوووارت هموووواره در مهارت می

سازمان بهداشت جهانی برنامه توانمنودی سوازمان  

ترین   های شایسووتگی موودیران از اصوولی ملوول و موودل

هووووای موردنیوووواز موووودیران و کارشناسووووان  مهارت

ای برخووووردار  تشووخیص داده شوود و از توجووه ویووژه

مجموع . (faghihipour & keshavarz, 2020)اسوت

 توا 2015های  جهانی اقتصاد، هم در برآورد برای سال

 2025تووا  2020های  و هووم در بوورآورد بوورای سووال 2020

هوای کلیودی در  خود، ده مهارت را بوه عنووان مهارت

هوا   هوا ذکور کورده اسوت کوه در هور دوی آن این دوره

مهارت حل مسوائل پیچیوده در صودر قورار دارد و در  

های مجمع جهوانی اقتصواد، از مهوارت حول   گزارش

رت  تووورین مهوووا مسوووائل پیچیوووده، بوووه عنووووان مهم

 ,hormozpour)یواد شوده اسوت 2020شناختی سال 

2020)  . 

ها در حل این مسائل پیچیوده آنجا که سازمان

رفوت از  گردند، بوه منظوور برون با مشکل مواجه می

 مقدمه
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توانووود    گشووایی، خیقیوووت می ایوون وضوووعیت و چاره

گشا باشد؛ اما به کوارگیری خیقیوت در سوازمان   گره

بووه سووادگی ممکوون نیسووت و برخووی موانووع در راه 

گردد. برخوی از موانوع فکوری   وصول به آن حادث می

انوود از: بوه کووارگیری خیقیووت در حول مسووائل عبووارت

عدم اعتقاد به رؤیاپردازی، نگاه سخت به فرآیند حل  

ماندن در  مسئله و عدم تفریح در این فرایند و باقی  

-. یکووی از روش (Proctor, 2014)هووای فکووریقالووب

هوایی جوذاب بورای حول  هایی که از خیقیت بوا روش

کند، تریز است؛ بنوابراین هودف مسئله استفاده می

این تحقیق افزایش توانایی حل مسوئله مودیران بوا 

های نووین حول مسوئله بوه  استفاده از یکی از روش

 نام تریز است.

 

 

 مهارت حل مسئله

در تعریوور مسووئله داریووم کووه فاصووله میووان 

ع موجود و وضع مطلوب کوه بوه روشونی بیوان  وض

ای بوه  شده باشد. کارشناسان معتقدند اگر مسوئله

درسوتی تعریور گووردد، نیموی از مراحوول حول خووود را  

 ,mahmoudian & babaeianpour)طی کرده اسوت

2020). 

امروزه پرسشی که مطرح است این اسوت کوه 

ی بخشی از فعالیت کارکنوان  آیا مهارت حل مسئله

در محل کار است؟ آیا  افراد در حل مسائل آموزش  

وقتی بوا مشوکلی  ها اند؟ برخی مدیران سازمان دیده

شووند و شوند دچار تور  و نواراحتی موی مواجه می

کنند که باید پاسوخی بیابنود و آن تنهوا  احسا  می

گردنود کوه  پاسخ درست باشد و یا به دنبال کسی می

به خاطر وجود مشکل او را سرزنش کنند. این خوود  

ی یک مشکل است؛ اموا بایود ایون حقیقوت را  نشانه

وجود دارد. باید توجوه   قبول کرد که همیشه مشکل

هووا و  ی زمووانداشووت مشووکیت و مسووائل در همووه

ها قابل رخ دادن هستند و درحقیقت فرصوتی  مکان

هووا در بوورای بهبووود سیسووتم و روابووط هسووتند و آن

تووانیم بورای  دهند کوه می واقع اطیعاتی را ارائه می

رفع نیازهای کاری و کوارایی بهتور انجوام دهویم؛ اموا  

مورد مسائل وجود دارد این اسوت کوه ای که در   نکته

باید به مسائل به دید یک فرایند نگاه کورد. ایون نگواه  

هووایی را بوورای حوول  گووردد تووا گووام فراینوودی باعووث می

( از نظور جوان  1393مسئله در نظر گرفوت. آرمنود )

گونوووه بووور  هوووای حووول مسوووئله را ایوووندیوووویی گوووام

 شمارد: می

 فهم و تعریر درست مسئله  .1

 لپیدا کردن راه ح .2

 اجرای راه حل .3

 بررسی مسئله و گرفتن بازخورد .4

هوا، فرآینودی بوودن حول مسوئله را  که این گام

 .(armand, 2015)دهند نشان می

ها و هایی که بر مبنای همین گامیکی از روش

پوردازد تئووری  با نگاهی خیقانه بوه حول مسوائل می

 ی مسئله یا تریز است. حل ابداعانه

 تئوری حل ابداعانه مسئله

روش تریز، یک روش حول مسوئله بور اسوا    

هووا و نووه شووم و شووهود هووا و پووژوهشمنطووق داده

ن اسووت. ایوون روش بنووابر دانووش و نبووو  مهندسووا

هوای  حولبسیاری بنا شوده کوه بوه توانوایی خلوق راه

هووای   حلبیشووتر راهمناسووب، سوورعت مووی بخشوود. 

مسوائلی کووه  زم اسوت حوول شوود قووبیه در حافظووه 

انسان خطور کرده است فقوط بایود بوه مغوز نکوات 

 زم را نشان داد تا بوه آن اطیعوات، ابزارهوا، نکوات و 

تریز کوه   .(armand, 2015)ترفندها دسترسی پیدا کند
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هواي فنوی اسوت  مبتنی بور رشود و تکامول سیسوتم

هوووا، اکتشووواف و  شوووامل انوووواع مختلفوووی از روش

ها و کاربرد محاسبات در حول انوواع مسوائل  نوآوري

به عنوان یک سیستم جامع فنی است. امروزه تریز 

 .(Yang & Chen, 2011)حل مسئله مطرح است

ال را هوم  کند مفهوم طرح ایده تریز سعی می 

نسوبت کارکردهووای  مطورح نمایود بوودین صوورت کووه  

سودمند را به کارکردهوای زیوان بوار مواکزیمم نمایود  

ال مطورح  که این موضووع تحوت عنووان طورح ایوده

ای   شووود؛ همچنووین تریووز بووه صووورت پیشوورفته می

ای عمومی حول  ای خاص را در قالب مسئلهمسئله

. در تریووز سووعی و خطووا (Souchkov, 2017)کنوود می

شود با تبدیل مسائل  شود و سعی می پذیرفته نمی

خوواص بووه مسووائل عمووومی زمووان  زم بوورای حوول  

 (. 1)شکل  یابد مسئله کاهش

 

 

  

 

 

 

 

 

های مبتنی بر سوعی هایی با روشتریز تفاوت

و خطا در فراینود حول مسوئله دارد؛ بنوابراین اولوین 

های مرسوم مبتنی بور سوعی و  تفاوت تریز با روش

خطا برای حل مسئله عودم قبوول سوعی و خطوا در  

-حل است؛ اموا تفواوت دیگور تریوز بوا روش تولید راه

له این است که تریوز الزامواه بوه  های سنتی حل مسئ

دنبال وجود مشکلی محسو  در سیستم نیست؛  

آل،   بلکه تیش برای دسوتیابی بوه یوک سیسوتم ایوده

 کند. سیستم را به سمت بهبود هدایت می

تریووز از ابزارهووای مختلفووی بوورای حوول مسووئله 

انوود از: هووا عبووارت بوورد کووه برخووی از آن ابزار بهووره می

هوووا،  مووواتریس تناق چهووول اصووول ابوووداعی تریوووز،  

هوووای نووووآوری،  پرسشووونامه شوووناخت موقعیوووت

فرمو سووویون، تحلیووول کوووارکرد و خوووواص، کاشووور  

موواتریس تدووادها،   مسووئله، چهوول اصوول ابووداعی،

و الگوووی  (Terninko et al., 2013)قوووانین تکوواملی

آل  نتیجه نهوایی ایوده، میدان  –تجزیه و تحلیل ماده 

 (mansourian, 2011)و الگوریتم حول ابوداعی مسوئله

 برد. بهره می

اصل ابداعی تریوز کوه محوریوت   40، 1در جدول 

ی آموزشی افزایش توانوایی حول مسوئله بورای  دوره

موودیران هلوودینگ تخصصووی صوونعت و معوودن  بوور  

 مبنای آن بنا گذارده شد، آورده شده است.

 

 (Yang & Chen, 2011)اصل ابداعی تریز 40(: 1جدول )

 حمله سریع -21اصل  جداسازی – 1اصل 

 تبدیل ضرر به سود -22اصل  استخراج -2اصل 

 باز خورد -23اصل  کیفیت موضعی  -3اصل 

 واسطه و میانجی -24اصل  عدم تقارن – 4اصل 

ترکیوب کوردن )ادغوام   – 5اصل 

 کردن(

 دهی به خود خدمت -25اصل 

 کپی کردن  -26اصل  جامعیت – 6اصل 

اسوووتفاده از جسوووم  -27اصووول  ر تو بودنتو د – 7اصل

ارزان قیمت با عمر کوتاه به جای جسوم  

 گران قیمت و با دوام

تعوی  یک سیستم  -28اصل  عامل تعادل و وزن – 8اصل 

 مکانیکی

اسووتفاده از سوواختار   -29اصوول  مقابله پیشاپیش – 9اصل 

 پنوماتیک یا هیدرو لیک

پووووووورده هوووووووای  -30اصووووووول  کنش پیشاپیش  – 10اصل 

 های نازک پذیر یا پوسته انعطاف

 استفاده از تخلخل – 31اصل  حفاظت پیشاپیش -11اصل 

 تعوی  رنگ -32اصل  پتانسیلی هم – 12اصل 

همجووووووونس و  -33اصووووووول  معکو  کردن – 13اصل 

راه حل 

 عمومی

مسئله 

 عمومی

TRIZ 

راه حل 

 خاص
 مسئله خاص

 & mahmoudian).ئله خاص به عمومی(: تبدیل مس1شکل)

babaeianpour, 2020)  
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 سازی همگن

ردکردن و بواز سوازی  -34اصل  کروی ساختن  – 14اصل 

 قطعات

تغییوووور خووووواص   -35اصوووول  پویایی -15اصل 

 زیکی و شیمیایی یک جسمفی

عملکرد ناقص، بویش  -16اصل 

 از حد یا مازاد

 تغییر فاز – 36اصل 

حرکووت بووه ابعووادی  – 17اصوول 

 جدید

 انبساط حرارتی -37اصل 

اسووتفاده از اکسووید   – 38اصوول  ارتعاش مکانیکی -18اصل 

 های قوی کننده

 اثر محیط بی – 39اصل  ای عملکرد دوره – 19اصل 

 مواد مرکب – 40اصل  اوم کنش مفیدتد – 20اصل 

 

های  ( بر تأثیر فعالیت1396) ئی حمزهباقری و 

ی دانشوجویان بور مهوارت حول مسوئله فوق برنامه

هوای فووق آنان پرداختند و نشان دادند کوه فعالیوت

ی  برناموووه باعوووث افوووزایش تووووان حووول مسوووئله

 ,bagheri & hamzei)دانشووجویان گردیووده اسووت

( در اثور آمووزش 1394. ساکن آذری و دیگران )(2019

   خودکارآمودي و انتقوادي علمی، خیق، تفکر تریز بر

 آزاد دانشوگاه انسوانی علووم دختور دانشوجویان

تبریووز، تریووز را بوور تفکوور خوویق انتقووادی و  اسوویمی

خودکارآمووودی دانشوووجویان دختووور علووووم انسوووانی  

دانشووووگاه آزاد اسوووویمی تبریووووز مووووؤثر دانسووووته 

. امووین بیوودختی و  (saken azari et al., 2016)اسووت

(، نشوووان دادنووود کوووه آمووووزش تریوووز 1393موووالکی )

ی کووارآفرینی  طلبی و روحیووه برخیقیووت، اسووتقیل

 & aminbidokhti)مووودیران و کارکنوووان تووواثیر دارد

maleki, 2014). (1393شووکوهی یکتووا و همکوواران ،)

الگووی حول مسووئله را بوه صووورت فراینودی توضوویح  

 .(shokouhi yekta et al., 2015)اند داده

ی  (، در مقالووووه1391فر و همکوووواران ) همووووت  

کننود کوه   مهندسی خیقیت و کوارآفرینی، اشواره می

آورد که جانشین   تریز یک رویه روشمند را فراهم می

سعی و خطا شده است و بوا اسوتفاده از یوک روش

شناسی، زمان ارائه محصو ت و خدمات جدیودتر را  

 کاهش و به طور اساسی فرصت اختراع و نوآوری را

ای کووه کارآفرینووان را از  دهوود بووه گونووهافووزایش مووی

چارچوب فکری محدود خود خارج ساخته و به تفکور  

 hemmatfar et)رسواند سیستمی سطح بوا یی می

al., 2013). 

(، بووه بررسووی کوواربرد 1390اخوووان و همکوواران )

اصوووول ابوووداعی تریوووز در تسوووریع رونووود نووووآوری در  

محوور پرداختنود کوه های پژوهشی و دانشسازمان

از آن اسوووت کوووه بیشوووتر  نتوووایج پوووژوهش حووواکی

گانوه  پژوهشگران به طور ناخودآگواه از اصوول چهل

انود.   های نوآورانوه اسوتفاده کرده تریز در انجام پروژه

دهنود کوه تریوز در خیصوههمچنین نتایج نشان می

هووای گذشووته و بنوودی نتووایج نوووآوری سووازی و جمع

تسریع دررونود نووآوری پژوهشوگران قابلیوت بوا یی  

(، به تشوریح  1390. امانی )(Akhavan et al., 2011)دارد

خیقیت و نوآوری و تعریر مسوئله پرداختوه اسوت؛ 

های حل مسئله توضویح داده شوده همچنین روش

 .  (amani, 2012)است

در خووارج از کشووور در پژوهشووی کووه بوور روی  

دانشجویان مهندسی انجام شد مشوخص شود کوه 

آموووزش تریووز بوور اعووتیی سووطح تفکوور و خیقیووت  

در تحقیوووق    .(Lassig, 2013)دانشوووجویان تووواثیر دارد

ی تریز در حل خیقانه مسائل بور دیگری کارایی دوره

 ,Simonton)شووودآمووووزان نشوووان داده   روی دانش

همچنوین چانوگ و همکواران در تحقیقوی بور  ؛(2012

روی دانشوووجویان دانشوووگاه مهندسوووی بووور توووأثیر 

آموووزش تریووز بوور افووزایش توانووایی تجزیووه تحلیوول  

 ,.Chang et al)ردنود.مسوائل دانشوجویان اشواره ک

تریوز   هاي اخير بيانگر اين اسوت هوه. پژوهش(2016

ي   عوویوه بوور کاربردهووای فنووی منجوور بووه توسووعه
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هوواي غيرفنوو  نيووز شووده اسووت.  هاربردهواي  در حوزه

هاي   هامروزه ماتريس تداد و چهل اصل آن در حوز 

 Boikaa et) مختلف  از جمله تجارت  و کسب و کار

al., 2017) مدیریت کیفیوت(Caligiana et al., 2017) ،

(Wang et al., 2017)، افزارهوووواي   م توليوووود نر

های  و موضوووع (Kangrok et al., 2020)هوواربردي

 (mahmoudian & babaeianpour, 2020)اجتماعی

 شود.  به هار گرفته م 

 

ی نظری موجود و اهمیوت با توجه به پیشینه 

هوای نووین بوه منظوور حول مسوئله در  ی روشارائه

ها، مشخص شود کوه تحقیقوی بوا موضووع سازمان

ی مودیران آموزش تریز در افزایش توان حل مسئله

تاکنون در کشور انجام نشده است و این تحقیوق از 

گردد. بوا امیود بوه اینکوه   این لحاظ شامل نوآوری می

نتایج این تحقیق، باعث افزایش تووان حول مسوئله 

 ها گردد.از طریق ورود دانش تریز به سازمان

 

 روش تحقیق

این تحقیوق از نظور هودف کواربردی، از نظور نووع  

هووا کّمووی و از منظوور روش اجوورا، آزمایشووی و از  داده

نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اسوت.  

ی هووودف ایووون تحقیوووق مووودیران سوووتاد،  جامعوووه

های هلدینگ تخصصوی صونعت مؤسسات و پروژه

گیری کوکران   نفر( است. با روش نمونه  110و معدن )

نفوور بووه صووورت تصووادفی و نمونووه در     86بووه تعووداد 

ی دستر  بر حسب حدور یا عودم حدوور در دوره

آموزشووی تریووز در دو گووروه کنتوورل و آزمووایش قوورار  

  43نفور در گوروه کنتورل و تعوداد   43گرفتند. تعداد 

نفوور دیگوور در گووروه آزمووایش قوورار گرفتنوود. در ایوون  

مطالعه نمونوه انتخوابی از مودیران هلودینگ بوود و  

انود.  همگی دارای حوداقل تحصوییت لیسوانس بوده

هوای موورد اسوتفاده در آوری دادهابزار و روش جموع

ایوون تحقیووق پرسشوونامه هپنوور و پترسووون بوورای  

ی کارکنووان مووورد حوول مسووئله سوونجش توانووایی

اسووتفاده قوورار گرفتووه اسووت. پرسشوونامه هپنوور و 

زاده بوشووهری،  ؛ بووه نقوول از محووزون1982)پترسووون 

بار پوس بار قبل از آموزش تریز و یکدوبار یک(1396

از برگزاری دوره بوین هور دو گوروه کنتورل و آزموایش 

 .(mahzoonzadeh booshehri, 2018)توزیع گردید

سوؤال اسوت. هپنور و    35این پرسشنامه حاوی 

وجود سه سواختار را در فرآینود حول   (1987پترسون)

اند از: اعتماد بوه  مسئله مطرح ساخته است عبارت

هوا و  خود در حل مسئله، کنترل شخصی بر هیجان

 & Heppner)اجتنابی –های گرایشی  رفتارها و سبک

Krauskopf, 1987) .یشویاز طورح آزما یقتحق این در  

گوروه کنتورل اسوتفاده    بوا آزمون پس –آزمون  یشپ

 یوزمستقِل آموزش تر   یرمتغ  یک شد که متشکل از

اعتماد به حل مسوائل، سوبک  وابسته  یرهايمتغ و

 .بود اجتناب و کنترل شخصی  -گرایش 

 ی حل مسئله توسط هپنر و پترسنپرسشنامه

فتارهووای حوول  دهنووده از ر بوورای سوونجش درک پاسووخ

گیووری موواده دارد کووه بوورای انوودازه  35شووان  مسئله

شووان   چگووونگی واکوونش افووراد بووه مسووائل روزانه

طراحی و تهیه شده است. سه عبارت از پرسشنامه 

شوود.  گذاری نمی برای اهداف پژوهشی است و نمره

ی حل مسئله برمبنای چورخش تحلیول  پرسشنامه

 زیر مقیا  مجزا است: 3عاملی دارای 

عبارت، سوبک   11ماد به خود در حل مسائل با اعت

 5عبارت، کنتورل شخصوی بوا  16اجتناب با  –گرایش 

سوؤال هوم    3اند.  عبارت در سؤا ت مشوخص شوده

شوند و جنبه پژوهشوی دارنود.  نموره   دهی نمی نمره

ی اعتماد به خود نشانگر ایون اسوت  پایین در مؤلفه

هوای حول مسوئله خوودش بواور   که فورد بوه توانایی

اجتناب   –ی پایین در مؤلفه سبک گرایش دارد. نمره



 صنعت و معدن  یتخصص نگیهلد  رانیحل مسئله مد ییحل ابداعانه مسئله بر توانا یآموزش تئور  ریتأث یبررس

 

60 |    

 

ی گوووورایش فوووورد بووووه نزدیکووووی بووووه  دهنده نشووووان

ی پووایین در   هووای حوول مسووئله دارد. نمووره فعالیت

ی کنترل بیشوتر  دهندهمؤلفه کنترل شخصی نشان

 فرد بر هیجانات خود است.

پایایی پرسشنامه همسانی درونی نسبتاه بوا یی 

در خووورده    85/0توووا  72/0بوووا مقوووادیر آلفوووایی بوووین 

بورای مقیوا    90/0و  85/0و  84/0، 72/0ها  مقیا 

روایوووی و پایوووایی ایووون  .(Heppner, 1988)کلوووی دارد

پرسشوونامه بارهووا توسووط متخصصووان و محققووان  

اعتبووار  یووینجهووت تعمختلوور تأییوود شووده اسووت. 

( CVI) یمحتوو  یویپرسشنامه از شواخص روا یعلم

. در (  اسووتفاده شوودCVR) یمحتووو  یوویروا یبو ضوور 

ایوون تحقیووق روایووی پرسشوونامه توسووط تعوودادی از 

ظوور، من  یون. به ااساتید دانشگاهی تایید شده است

نفوور از   13 یووارپرسشوونامه در اخت یابتوودا فوورم اصوول

  ییو ماموا یدانشوکده پرسوتار   یئت علمیه  یاعدا

و پوس از   ه اسوترشت قرار داده شد یبهشت یدشه

-یوهکل  یبرا یمحتو  ییروا یبنظرات، ضر   یآور جمع

حول مسوئله،  یهوامهوارت  یعبارات  پرسشونامه ی

  یوویشوواخص روا  ینهمچنوو  ؛محاسووبه شوود  1برابوور بووا 

حول   یهواعبوارات پرسشونامه مهوارت یبرا یحتوم

همچنووین میووزان آلفووای   ؛بووود 1تووا  7/0 ینمسووئله بوو

بدسوووت آمووود کوووه نشوووان از پایوووایی  77/0کرونبووواخ 

پرسشنامه دارد. در این پژوهش از آموار توصویفی و 

هووا اسووتفاده   اسووتنباطی جهووت تجزیووه تحلیوول داده

شده است. آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف  

هووا بووه   اسووت؛ همچنووین جهووت تحلیوول داده معیووار

صووورت اسووتنباطی از تحلیوول کواریووانس اسووتفاده  

  SPSSشووده اسووت. بووه همووین منظووور از نوورم افووزار 

 استفاده شده است. 17نسخه 
 

 های تحقیق یافته

اطیعووات دموگرافیووک نمونووه شووامل افووراد بووا 

تحصووییت لیسووانس، فوووق لیسووانس و دکتووری  در  

 گردد.  یبه با  م 25گروه سنی 

ی توانایی حل مسوئله  فرض اول: میانگین نمره

در پس آزمون گروه کنتورل و گوروه آزموایش تفواوت  

 معنی داری دارد.

ی اعتمواد بوه خوود در فرض دوم: میانگین نموره

پووس آزمووون گووروه کنتوورل و گووروه آزمووایش تفوواوت  

 معنی داری دارد.

 -ی سووبک نزدیکووی فوورض سوووم: میووانگین نمووره

آزمون گروه کنترل و گوروه آزموایش اجتناب در پس 

 داری دارد.تفاوت معنی

ی کنتورل شخصوی  فرض چهارم: میانگین نموره

در پس آزمون گروه کنتورل و گوروه آزموایش تفواوت  

 معنی داری دارد.

بووه منظووور انجووام تحلیوول کواریووانس ابتوودا بایوود 

 نیازهای آن را بررسی کرد.  پیش

 ها: فرض نرمال بودن داده پیش

هوا از آزموون   تسوت نرموال بوودن داده به منظور

اسووومینروف اسوووتفاده شووود کوووه در  -کولمووووگروف 

 نتایج آورده شده است.  2جدول شماره 

 اسمینروف -آزمون کولموگروف  –ها  (: تست نرمال بودن داده2جدول شماره )

 اسمینروف -آزمون کولموگروف  متغیرها

سطح 

 آماری

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

    

 –گروه کنترل  به خود اعتماد

 پیش آزمون

113/0 43 200/0 

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

 –گروه کنترل 

 پیش آزمون

111/0 43 200/0 

 –گروه کنترل  کنترل شخصی

 پیش آزمون

131/0 43 061/0 

 –گروه کنترل  توانایی حل مسئله

 پیش آزمون

100/0 43 200/0 

پس  –گروه کنترل  اعتماد به خود
114/0 43 191/0 
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 آزمون

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

پس  –گروه کنترل 

 آزمون

109/0 43 200/0 

پس  –گروه کنترل  کنترل شخصی

 آزمون

080/0 43 200/0 

پس  –گروه کنترل  توانایی حل مسئله

 آزمون

089/0 43 200/0 

 –گروه آزمایش  اعتماد به خود

 پیش آزمون

116/0 43 169/0 

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

 –گروه آزمایش 

 پیش آزمون

075/0 43 200/0 

 –گروه آزمایش  کنترل شخصی

 پیش آزمون

106/0 43 200/0 

 –گروه آزمایش  توانایی حل مسئله

 پیش آزمون

132/0 43 056/0 

 –گروه آزمایش  اعتماد به خود

 پس آزمون

102/0 43 200/0 

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

 –گروه آزمایش 

 پس آزمون

119/0 43 137/0 

 –گروه آزمایش  صیکنترل شخ

 پس آزمون

161/0 43 057/0 

 –گروه آزمایش  توانایی حل مسئله

 پس آزمون

094/0 43 200/0 

 ها کل داده
056/0 172 200/0 

 

هوا کوه ی ردیوربا توجوه بوه سوطح آمواری کلیوه 

است فورض صوفر بوه معنوای نرموال  05/0بیشتر از 

 گردد. ها تأیید می بودن تمام داده

 ها: دن واریانسبو فرض همگن پیش

دهنوده تسوت لوون بوه  نشوان  3ی شمارهجدول  

-همووان .هاسووت واریانس یمنظووور سوونجش برابوور 

دهوود مقوودار   نشووان می  3گونووه کووه جوودول شووماره 

است؛ بنابراین   05/0سطح معناداری بزرگتر از آلفای 

هوا بورای فرض صفر مبنی بر برابور بوودن واریوانس

 گردد. تمامی متغیرها تایید می

وابسته )پس آزمون( با استفاده  یرهایمتغ یها واریانس ی(: همسان3ره )جدول شما

 از آزمون لون

 متغیرها
 سطح معناداری df1 df2 آزمون

 اعتقاد به خود
045/3  1 84 085/0  

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

453/1  1 84 231/0  

کنترل  

 شخصی

397/1  1 84 240/0  

توانایی حل 

 مسئله

076/2  1 84 153/0  

 همگنی ضرایب رگرسیون:فرض   پیش

نشان داده شده اسوت کوه    4ی  در جداول شماره

چون تعامل بین متغیور مسوتقل بوا متغیور پویش 

معنادار نیست؛ بوه عبوارت  p <05/0   آزمون در سطح

  05/0تور از دیگر اعداد ستون سوطح معنواداری بوزرط

ی این است که برای هر کدام دهندههستند و نشان

ضووریب رگرسوویون تأییوود    از متغیرهوا شوورط همگنووی

 گردد. می

، کنترل  اثر گروه بر اعتماد به خود یبررس ونیرگرس بیضرا  ی(. همگن4جدول )

 اجتناب و توانایی حل مسئله –شخصی، سبک نزدیکی 

منبع  

 تغییرات

مجموع  متغیر پس آزمون

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین  

 مربعات

سطح  Fمقدار

 معناداری

رر 
 ب
ن
و
سی
ر
رگ
ب 
رای
ض
ی 
گن
م
ه

ر 
 ب
وه
ر
 گ
ثر
ی ا
س

ود
خ
ه 
 ب
اد
م
عت
ا

 

 * گروه

پیش 

 آزمون

 475/0 515/0 978/13 1 978/13 اعتماد به خود

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

863/3 1 863/3 .084 773/0 

 889/0 020. 250/0 1 250/0 کنترل شخصی

 477/0 511. 487/38 1 487/38 توانایی حل مسئله

   152/27 80 143/2172 اعتماد به خود خطا

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

730/3678 80 984/45   

   773/12 80 839/1021 کنترل شخصی

   306/75 80 492/6024 توانایی حل مسئله

ر  
 ب
وه
ر
 گ
ثر
ی ا
س
رر
 ب
ن
و
سی
ر
رگ
ب 
رای
ض
ی 
گن
م
ه

ی
ص
خ
ش
ل 
ر
نت
ک

 

 * گروه

کنترل  

 شخصی

 665/0 189/0 158/5 1 158/5 اعتماد به خود

 -سبک نزدیکی 

 باجتنا

716/32 1 716/32 717/0 400/0 

 693/0 157/0 008/2 1 008/2 کنترل شخصی

 451/0 574/0 219/43 1 219/43 توانایی حل مسئله

   262/27 80 963/2180 اعتماد به خود 

 -سبک نزدیکی  خطا

 اجتناب

877/3649 80 623/45   

   751/12 80 080/1020 کنترل شخصی 

   247/75 80 760/6019 هتوانایی حل مسئل 

ن 
و
سی
ر
رگ
ب 
رای
ض
ی 
گن
م
ه

ک  
سب

ر 
 ب
وه
ر
 گ
ثر
ی ا
س
رر
ب

ی 
ک
دی
ز
ن

– 
ب
نا
جت
ا

 

 * گروه

سبک  

 -نزدیکی 

 اجتناب

 305/0 068/1 801/28 1 801/28 اعتماد به خود

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

416/71 1 416/71 582/1 212/0 

 599/0 279/0 549/3 1 549/3 کنترل شخصی

 569/0 327/0 681/24 1 681/24 مسئلهتوانایی حل 

   967/26 80 320/2157 اعتماد به خود خطا



 صنعت و معدن  یتخصص نگیهلد  رانیحل مسئله مد ییحل ابداعانه مسئله بر توانا یآموزش تئور  ریتأث یبررس

 

62 |    

 

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

177/3616 80 140/45   

   732/12 80 540/1018 کنترل شخصی

   479/75 80 298/6038 توانایی حل مسئله

ه
ئل
س
م
ل 
ح
ی 
ای
ان
و
 ت
وه
ر
 گ
ثر
ی ا
س
رر
 ب
ن
و
سی
ر
رگ
ب 
رای
ض
ی 
گن
م
ه

 

گروه *  

وانایی  ت

حل 

 مسئله

 اعتماد به خود
777/9 1 777/9 359/0 551/0 

 -سبک نزدیکی 

 اجتناب

705/32 1 705/32 717/0 400/0 

 کنترل شخصی
421/5 1 421/5 427/0 516/0 

 توانایی حل مسئله
209/24 1 209/24 321/0 573/0 

 خطا
 اعتماد به خود

344/2176 80 204/27   

 -سبک نزدیکی 

 اباجتن

888/3649 80 624/45   

 کنترل شخصی
668/1016 80 708/12   

 توانایی حل مسئله
770/6038 80 485/75   

 

در نتیجوووه بوووا توجوووه بوووه اینکوووه تموووامی پووویش  

های اجوورای آزمووون کوواریووانس محقووق شووده  شوورط

 است، اجرای تحلیل کواریانس بیمانع است.

آموار  ی آموار تحلیلوی بوا اسوتفاده ازقبل از ارائه

گووردد تووا مشووخص   اسووتنباطی نتووایج ذیوول ارائووه می

اند و پوس  شود نمرات در ابتدا چه وضوعیتی داشوته

اند. این نتایج کموک   از آزمون چه وضعیتی پیدا کرده

کننود تووا نتوایج اصوولی حاصول از آمووار تحلیلووی را  می

 بهتر تفسیر کنیم.

 های اول تا چهارم:بررسی فرض

 

به  آن یرهایمتغ یرحل مسئله و ز  ییتوانا یرهایمتغ ییف. آمار توص(5)جدول شماره 

 پس آزمون –تفکیک پیش آزمون 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 اعتماد به خود

 

کنترل پیش 

 آزمون

43 4419/38 11128/6 

 کنترل پس آزمون اعتماد به خود
43 2093/38 07320/6 

 -نزدیکی 

 اجتناب

کنترل پیش 

 آزمون

43 2093/55 47236/7 

 -نزدیکی 

 اجتناب

 کنترل پس آزمون
43 0000/57 05421/7 

کنترل پیش  کنترل شخصی

 آزمون

43 2326/17 49719/3 

 کنترل پس آزمون کنترل شخصی
43 3721/17 90984/3 

توانایی حل 

 مسئله

کنترل پیش 

 آزمون

43 5349/110 20380/8 

توانایی حل 

 مسئله

 کنترل پس آزمون
43 5814/112 44466/9 

آزمایش پیش  اعتماد به خود

 آزمون

43 0930/41 82461/4 

آزمایش پس  اعتماد به خود

 آزمون

43 7674/33 54521/4 

 -نزدیکی 

 اجتناب

آزمایش پیش 

 آزمون

43 3023/60 28503/6 

 -نزدیکی 

 اجتناب

آزمایش پس 

 آزمون

43 8605/50 42755/6 

آزمایش پیش  کنترل شخصی

 آزمون

43 2558/19 96883/2 

آزمایش پس  کنترل شخصی

 آزمون

43 1860/15 09574/3 

توانایی حل 

 مسئله

آزمایش پیش 

 آزمون

43 6512/120 80715/8 

توانایی حل 

 مسئله

آزمایش پس 

 آزمون

43 8140/99 25272/8 

 

مشواهده    5ی گونوه کوه در جودول شومارههمان

آزموون و گردد میانگین در گوروه کنتورل در پویش می

غییر محسوسوی نداشوته اسوت و یوا آزمون یا تپس

افزایش داشته است )بودتر شوده اسوت(. در مقابول  

در گووروه آزمووایش میووانگین نموورات در پووس آزمووون  

آزموون کواهش محسوسوی داشوته نسبت به پویش

 است. )بهتر شده است(.

 

حل مسئله و  ییتوانا یرهایمتغ یپس آزمون برا یها داده  ی. آمار استنباط(6)جدول 

 آن یارهایمع یرز 

 متغیر
 تعداد انحراف معیار میانگین گروه

اعتماد به 

 خود

 43 07320/6 2093/38 کنترل

 43 54521/4 7674/33 آزمایش

 86 78130/5 9884/35 مجموع

سبک  
 43 05421/7 0000/57 کنترل
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 -نزدیکی 

 اجتناب

 43 42755/6 8605/50 آزمایش

 86 38487/7 9302/53 مجموع

کنترل  

 شخصی

 43 90984/3 3721/17 کنترل

 43 09574/3 1860/15 آزمایش

 86 67392/3 2791/16 مجموع

توانایی حل  

 مسئله

 43 44466/9 5814/112 کنترل

 43 25272/8 8140/99 آزمایش

 86 90690/10 1977/106 مجموع

 

دهد کوه متغیرهوای   نشان می  6ی جدول شماره

پوس آزمووون در حالووت آزموایش میانگینشووان کمتوور  

شده است کوه ایون کواهش نشوان از بهبوود نمورات 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

حل  ییتوانا هاییژگیزمون وآ یشپ یبرا یریند متغچ یانسوار  یلتحل یج. نتا7جدول 

 مسئله

 اندازه اثر

فرضی F ارزش

 dfه 

خطا

 dfی 

سطح 

معنادار 

 ی

مجذو

 ر ایتا
وه
ر
گ

 

ی
یی
ر پی

 اث

413/0 
527/

18 
000/3 

000/

79 
000/0 413/0 

ی
دا
مب
 

 
ویلکز

 

587/

0 

527/

18 
000/3 

000/

79 
000/0 

587/

0 

گ
هتلین

ر 
 اث

704/0 
527/

18 
000/3 

000/

79 
000/0 704/0 

ه 
ش
ن ری

ری
زرگت

ب

ی
 704/0 رو

527/

18 
000/3 

000/

79 
000/0 704/0 

دهود کوه سوطح   نشان می  7ی اما جدول شماره

معنوواداری هوور چهووار آموواره چنوود متغیووری مربوطووه 

ی ویلکووز، اثوور هتلینووگ و یعنووی اثوور پووییی،  مبوودا

اسوت؛ بودین  05/0تور از بزرگترین ریشوه روی، کوچوک

گووردد  ترتیوب فوورض صووفر آموواری رد و مشووخص می

هوای بین نمورات گوروه کنتورل و آزموایش در ویژگوی

توانایی حل مسوئله در پویش آزموون تفواوت وجوود  

  8ی دارد؛ اما نکته جالب توجه کوه در جودول شوماره

اسوت کوه نمورات پویش  نشان داده شده اسوت ایون

آزمون گوروه آزموایش بیشوتر)بدتر( از نمورات پویش 

آزمون گروه کنتورل اسوت. ایون بودان معناسوت کوه  

گوردد )گوروه  گروهی کوه مشومول آمووزش تریوز می

تری  آزمایش(، قبل از آمووزش دارای نمورات ضوعیر

 بیند. از گروهی است که آموزش نمی

 های کنترل و آزمایشر گروه(. تفاوت نمرات پیش آزمون د8جدول شماره )

 متغیر
انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

 اعتماد به خود

 

کنترل پیش 

 آزمون

43 4419/38 11128/6 

آزمایش پیش  اعتماد به خود

 آزمون

43 0930/41 82461/4 

کنترل پیش  اجتناب -نزدیکی 

 آزمون

43 2093/55 47236/7 

آزمایش پیش  اجتناب -نزدیکی 

 آزمون

43 3023/60 28503/6 

کنترل پیش  کنترل شخصی

 آزمون

43 2326/17 49719/3 

آزمایش پیش  کنترل شخصی

 آزمون

43 2558/19 96883/2 

توانایی حل 

 مسئله

کنترل پیش 

 آزمون

43 5349/110 20380/8 

توانایی حل 

 مسئله

آزمایش پیش 

 آزمون

43 6512/120 80715/8 
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 تحلیل کواریانس:

میحظه    9ی ل شمارهگونه که در جدو همان

گردد میانگین فاکتورها همگی بعد از تأثیر  می

عامل فاکتور یعنی آموزش تریز کاهش پیدا کرده  

ی پترسون  که طبق استانداردهای پرسشنامه

ی ارتقای دهندهتر نشانی پایینمیانگین نمره

توانایی حل مسئله، اعتماد به خود، سبک اجتناب 

پس از خارج کردن نزدیکی و کنترل شخصی است. 

آزمون، اختیف معناداری در  تأثیر متغیرهای پیش

-شود. این جدول نشان ها مشاهده می میانگین

ها در  ی تست فرض برابری تمام میانگیندهنده

ها برابر   برابر فرض مقابل حداقل یکی از میانگین

-نباشد است که با توجه به سطح معناداری به

تیف معناداری پس اخ 05/0دست امده کمتر از 

ها وجود دارد و فرض صفر رد   بین میانگین

شود؛ بنابراین تفاوت معناداری بین گروه  می

آزمایش و کنترل در نمرات وجود دارد و باعث 

 بهبود نمرات شده است.

دهد که اختیف معناداری   جدول زیر نشان می

-میان نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در پس

نابراین فرضیه صفر  آزمون دیده شده است؛ ب

معنادار نبودن اختیف میانگین دو گروه آزمایش و  

شود و آموزش تریز  کنترل در پس آزمون رد می

 –باعث افزایش اعتماد به خود، سبک نزدیکی 

اجتناب، کنترل شخصی و در نهایت توانایی حل  

 ی مدیران گردیده است.مسئله

 یآزمون ها یشمون  با کنترل پپس آز  یرهایمتغ یرو یانسکوار   یل(. تحل9جدول )

 وابسته یرهایمتغ

ع
منب

 

ه
ست

واب
ر 
غی
مت

 

ت
عا
رب
م
ع 
و
م
ج
م

 

ی
ه آزاد

ج
در

 

ت
عا
رب
م
ن 
گی
میان

 

F
 

ی
عنادار

م
ح 
ط
س

 

روه
گ

 

ود
خ
ه 
ماد ب

عت
 ا

036/642  1 036/642  789/23  000/0  

ی 
ک
زدی
ک ن

سب
- 

ب
جتنا

 ا

098/845  1 098/845  588/18  000/0  

ی
ص
خ
ش
ل 
ر
کنت

 

962/63  1 962/63  069/5  027/0  

ل 
ح
ی 
وانای

ت

ه
سئل

م
 

583/3894  1 583/3894  031/52  000/0  

 

نشان داده شده است سطوح    10در جدول 

معناداری هر چهار آماره بیانگر آن است که بین  

های آزمایش و کنترل از لحاظ  میانگین نمرات گروه

متغیرهای وابسته تفاوت معناداری در سطح 

 وجود دارد. 01/0آلفای 

ایج تحلیل کواریانس چند متغیری)مانکوا( متغیرهای پژوهش در گروه  (. نت10جدول )

 کنترل و آزمایش

ثر
ه ا
از
د
ان

 

ش
رز
ا

 

F
 

  
ه 
ضی

ر
ف

d
f

 

 
ی 
طا
خ

d
f

 

ی
ار
اد
عن
م
ح 
ط
س

 

تا
ای
ر 
و
ذ
ج
م

 

ی
ار
م
ن آ
وا
ت

 

ی
یی
پی
ر 
اث

 

413/0 527/

18 

000/3 000/

79 

000/0 413/

0 

000/1 

دا
مب
 
ر 
اث

 

587/

0 

527/

18 

000/3 000/

79 

000/0 413/

0 

000/1 

گ
ین
تل
ها
ر 
اث

 

704/0 527/

18 

000/3 000/

79 

000/0 413/

0 

000/1 
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ی
رو
ه 
ش
ری

 

704/0 527/

18 

000/3 000/

79 

000/0 413/

0 

000/1 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

اثر  یینتع یپژوهش حاضر با هدف اصل

ی  ی جامعهتریز بر توانایی حل مسئله آموزش

مدیران هلدینگ تخصصی صنعت و معدن 

 (، توانایی2016نظر ژان فنگ )  انجام گرفت. از

  یها ها با استفاده از روش به چالش ییپاسخگو

شود، یک دارایی  خیقیت نامیده می یدجد

شدن به   یلحال تبدباارزش سازمان است، در 

است؛  افراد و جوامع  یبرا یمنبع اصل  یک

همچنین مهندسان  برای حل مسئله به 

در    یتقعدم بروز خی  یلاز د   .خیقیت نیاز دارند

مدون جهت   یستمس  یکها، نبود  ناسازم

  یسازمان  یطعدم وجود مح یت،آموزش خیق

  یریتو مد یتخیق یجادا یمناسب برا

 .(Chunfang, 2016)باشد یم  یتخیق بنامناس

سازمان خیق و    یکسازمان به   یلتبد یبرا

 ینها و راهکارها و تدو روش یبه ارائه یازنوآور ن

حس   یمناسب و بوم  یالگو

 .(feyzabadi, 2020)شود یم

( به بررسی مهارت 1396ئی ) باقری و حمزه

 & bagheri)ی دانشجویان پرداختندحل مسئله

hamzei, 2019) ( 1394و ساکن آذری و دیگران )

 علمی، خیق، تفکر به اثر آموزش تریز بر

 saken azari)اند پرداخته يخودکارآمد و انتقادي

et al., 2016)(1393) مالکی و ختیبید . امین، 

 برخیقیت، تریز آموزش که دادند نشان

 و مدیران کارآفرینی یروحیه و طلبی استقیل

 ,aminbidokhti & maleki)دارد تأثیر کارکنان

(، اخوان و  1391فر و همکاران ) .  همت(2014

(، به تشریح 1390(، امانی )1390همکاران )

خیقیت و نوآوری و به کارگیری تریز 

 Akhavan)، (hemmatfar et al., 2013)اند پرداخته

et al., 2011) ،(amani, 2012) . در خارج از کشور

 ,Belski, 2011; Lassig) آموزش تریز توسط

2013);  (Simonton,  2012) و (Chang, 2016 )

 ,Lassig)، (Belski, 2011)بررسی شده است

2013) ،(Simonton, 2012)،(Chang et al., 2016)؛ 

در آن   ماتريس تداد و چهل اصلهمچنین  

و کسب و   هاي مختلف  از جمله تجارت حوزه

مدیریت   (Phillips & Kenley, 2019) کار

توليد  ، (Caligiana et al., 2017)کیفیت

و   (Kangrok et al., 2020)افزارهاي هاربردي م نر

 & mahmoudian) های اجتماعی  موضوع

babaeianpour, 2020) با    شود. به هار گرفته م

توجه به پیشینه نظری موجود و اهمیت ارائه 

های نوین به منظور حل مسئله در  روش

شخص شد که تحقیقی با  ها، مسازمان

 .موضوع آموزش

تریز در افزایش توان حل مسئله مدیران 

تاکنون در کشور انجام نشده است و این 

گردد. با  لحاظ شامل نوآوری می تحقیق از این

امید به اینکه نتایج این تحقیق، باعث افزایش 

توان حل مسئله از طریق ورود دانش تریز به  

 ها گردد.سازمان

دهد که  های این تحقیق نشان می یافته

آموزش تریز باعث افزایش توانایی حل مسئله  

ها   مدیران گردیده است؛ همچنین این یافته

که آموزش تریز باعث افزایش دهند   نشان می

اعتماد به خود در حل مسئله گشته است.  

ی اعتماد به نفس در حل مسئله به  مؤلفه

صورت اعتماد به خود در زمانی که فرد در  
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کند تعریر   های حل مسئله شرکت می فعالیت

شده است. مدیرانی که از اعتماد به نفس  زم  

م در برخورد با مشکیت مواجه باشند در هنگا

رو  برخورد با مسائل انگیزه بیشتری برای روبه

 ها دارند.شدن با آن

ی  های تحقیق نشان دادند که مؤلفه یافته

نزدیکی بهبود یافته است.    –سبک اجتناب 

نزدیکی به عنوان    –ی سبک اجتناب مؤلفه

گرایش کلی فرد به نزدیکی یا دوری از  

های حل مسئله تعریر شده است .  فعالیت

یشتر برای شرکت در فعالیتهای حل  اشتیاق ب

مسئله دستاوردی است که پس از شرکت در  

های آموزش تریز به مدیران دست داده  دوره

کننده حل مسائل   است و این اشتیاق تسهیل

 سازمان خواهد بود.

یافته بعدی تحقیق نشان داد که مولفه   

سوم یعنی کنترل شخصی،  بهبود یافته است.  

دهد که شخص تا چه  کنترل شخصی نشان می

ی تحت  حد باور دارد که در زمان حل مسئله

کنترل هیجانات و رفتارهای خودش است. 

پرهیز از هیجانات و احساسی برخورد کردن در  

مواجهه با مسائل از یک سو، همچنین نگاه  

فرآیندی و گام به گام به حل مسائل که جزو 

های اصلی تریز است در افزایش توانایی  ویژگی

سائل مؤثر است. تریز به نوآوری  حل م

درصد اختراعات   7/99پردازد.  یافته می نظام

  3/0اند و تنها هایشان قبیه استفاده شدهحل راه

 ,Souchkov)ها واقعاه پیشتاز هستنددرصد از آن

. تریز معتقد است هر جا تناق  باشد (2017

یافته با  ای نظامگونهحلی هم وجود دارد و به راه

های   بندی شده و نمونه های دسته حل ارائه راه

ذهن نوآوران را  مختلر از صنایع گوناگون 

های سمت و سویی خاص بخشیده و آشفتگی

های جدید  ذهنی و روانی را به گردبادی از ایده

 ,mahmoudian & babaeianpour)کندتبدیل می

. امروزه تریز در کشورهای اتحاد جماهیر  (2020

شوروی از طریق پازل و بازی در مدار  آموزش  

یک روش . تریز (Souchkov, 2017)شود  داده می

مسائل است. هر    یقدرتمند برای حل خیقانه

  یرسد که نتیجهای میاغلب به نقطه مسئله

بیشتری از مطالعات و تجزیه و تحلیل نصیب 

شود و راه به جلو نامشخص است و آن نمی

رسد. در این حال،  نظر میه  پیشرفت مسدود ب

باید برای حل   ،هستند  مسئله گیرگروهی که در 

. های خیقانه ایجاد کنندحلمشکیت بعدی راه

های ممکن  حل از طرف دیگر تعداد زیادی از راه

شوند، فقط بدین دلیل که  نادیده گرفته می

 اند. قرار گرفتهخارج از تجربه گروه  

تریز نوعی رویکرد الگوریتمی برای حل 

باشد. با استفاده از مراحل  ابداعانه مسائل می

هایی به صورت گام به گام به تشریح  و تکنیک

پردازد و هر جا که تناقدی وجود   مسئله می

پارامتر مهندسی  39داشته باشد با استفاده از 

-ارائه هایش بهاصل ابداعانه و سایر تکنیک 40و 

(، اشاره  2013پردازد. سوخوف )حل می ی راه

ی پایگاه دانش،  کند که تریز بر سه پایه می

منطق تحلیلی و روش سیستماتیک تفکر 

و با استفاده از تجارب قبلی برای  استوار است

دهد. همین  حل ارائه می حل مشکیت جدید راه

هاست که تریز را به ابزاری قدرتمند برای ویژگی

توان حل مسئله تبدیل کرده است.  افزایش

های این تحقیق نشان داد در پیش آزمون،   یافته

که گروه کنترل دارای نمرات بهتر  در حالی

نسبت به گروه آزمایش هستند ولیکن پس از  

ی آموزشی تریز، گروه آزمایش  برگزاری دوره

ها   دارای نمرات بهتری در تمام مؤلفه

 . (Souchkov, 2013)گردند می

هایی که   با نتایج پژوهشنتایج این تحقیق 

قبیه در این حوزه اجرا شده است همسو است.  

ی نتایج این پژوهش مبنی بر کارایی دوره

ی مدیران با  آموزشی تریز بر توانایی حل مسئله

(، مبنی 2012و دیگران) نتایج تحقیق سیمنتون
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ی مسائل ی تریز بر حل خیقانهبر کارایی دوره

همسو    (Simonton, 2012)آموزان  بر روی دانش

همچنین نتایج این پژوهش مبنی بر  است؛

ی  تأثیر آموزش تریز بر توانایی حل مسئله

(،  2016مدیران، با نتایج تحقیق چانگ و همکاران)

تریز بر افزایش توانایی مبنی بر تأثیر آموزش 

تجزیه تحلیل مسائل دانشجویان دانشگاه  

. در  (Chang et al., 2016)مهندسی همسو است

(،  1394داخل کشور نیز ساکن آذری و همکاران)

نشان دادند که تریز بر افزایش خود کارامدی و 

 saken azari et)قیت دانشجویان مؤثر استخی 

al., 2016)  که در این تحقیق هم با استفاده از

خیقیت نهفته در روش تریز توانایی حل  

 یباوتآنتوان ر ی مدیران افزایش یافت. مسئله

خود را  نظریه  – یشنا  فرانسو روان –

به  یسالگ  18در سن   یتصورت که خیق ینبد

طول عمر شخص    یو در باق رسد اوج خود می

 & mahmoudian)نمود  یانب ،یابد کاهش می

babaeianpour, 2020) .سازمان  یبرا یهنظر   ینا-

دارند   سال  18 یا  که تمام کارکنانشان ب  ییها

آلتشولر  یچکننده است. جنر   یدناام  یاربس

. او  استمسئله   یحل ابتکار  ییهنظر   ینندهآفر 

کرد و متوجه شد که    یلرا تکم یباوتر  یقاتتحق

 یباشد. اوج منحن تر می کننده  یدناام  یجنتا

  یسالگ  14آلتشولر در سن 

. در این  (mahmoudian & babaeianpour)باشد می

اصل   40تحقیق محوریت دوره برگزار شده بر 

 نوآورانه تریز بنا نهاده شد.

شنهاد برای تحقیقات آتی، آموزش  پی

های تریز و خیقیت در سنین پایه برای   دوره

های خیقیت برای   آموزان، برگزاری دوره دانش

های تریز در هنگام ورود  سربازان، برگزاری دوره

های مستمر تریز در   به سازمان، برگزاری دوره

ها، آموزش سایر ابزارهای تریز به غیر از سازمان

-ورانه، وارد نمودن تریز به سازماناصل نوآ 40

ها و بررسی اثرات  های دیگر به غیر از هلدینگ

تواند  ی کارکنان میآن بر توانایی حل مسئله

-ی فرایند حل مسئله در سازمانکننده تسهیل

 ها گردد.

توان  های این تحقیق میاز جمله محدودیت

ی آموزشی  به عدم امکان افزایش ساعات دوره

 کرد. تریز اشاره  
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