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 دختر دانشجویان یاب تسلط یادگیري و برکارآفرینی مسئله حل مهارت آموزش بخشی اثر هدف با حاضر پژوهش: چكيده

 آزمونپس - آزمونپیش با تجربینیمه مطالعه یک حاضر مطالعه. است شده انجام شاهرود پزشکیعلوم دانشگاه پرستاري رشته

 در شاهرود پزشکیعلوم دانشگاه پرستاري رشته دختر دانشجویان کلیه شامل حاضر پژوهش آماري جامعه. است کنترل گروه با

در دسترس  ي هدفمند وریروش نمونه گدانشجوي دختراست که به ۹4نمونه پژوهش شامل  .است 6۹-6۹ تحصیلی سال
 پرسشنامه و (1669)بینزوکالتر را کارآفرینی هايانتخاب شدند. براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه

 و با روشSPSS- 22 استفاده از نرم افزار  ها باداده .گردید استفاده( 1964)رمضان  و مقیمی یاب تسلط یادگیري استاندارد

 طلبی، توفیق بر لهأمس حل مهارت آموزش بود آن از حاکی هاآزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته

 طی همچنین (.p<0/05) دانشجویان اثربخش است  اراده و پذیريریسک خالقیت، به گرایش خودرهبري، و استقالل به نیاز

 شاهرود پزشکیعلوم دانشگاه دانشجویان یاب تسلط بریادگیري لهمسأ حل مهارت آموزش که شد مشخص آمده بدست نتایج

 پرستاري آموزش هايبرنامه در لهمسأ حل هايمهارت آموزش هايبرنامه توان گفت، اجرايبنابراین می (.p<0/05)است مؤثر

 .شودمی توصیه
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 مقدمه
 افرادي است پرورش، آموزشی هاينظام وظایف از یکی     

 حل و توانایی بودند خالق و انتقادي هاياندیشه داراي که

 تنها اینکه نه داشته باشند را کار هايگشودنگره و تنگناها

 باشند، هاییدانش اطالعات و انباشت ذهنی نیروي داراي

 ترتیب، بدین شد. سپرده خواهد فراموشی به زودي به که

 را هاییروش تدریس ها برايدانشگاه مدرسان است الزم

 خودآموزش که هاییروش است با ممکن که ببرند کار به

 صورت به را دانشجویان باید باشد، یعنی متفاوت اند،دیده

 لیاقتدار،) دهند دخالت یادگیري فرایند در متفکر و فعال

بارت دیگر (. به ع1939بهرامی،  جعفري و عابدي،

یادگیري تسلط یاب را جایگزین شیوه هاي یادگیري در 

 جهت یابتسلط یادگیري گذشته نمایند. هدف اساسی

 و یادگیري در بخشیرضایت از به سطحی فراگیران دادن

 مرسوم هايآموزش در است. بازده یادگیري کردن یکسان

( برابر) مشخص زمان یک در شود، فراگیرانمی تالش

 متفاوت یادگیري بازده اینصورت در نند، کهببی آموزش

 زمان برپایه فراگیران یابتسلط در یادگیري ولی است،

 بازده اینصورت در پردازند.می یادگیري نیاز به مورد
)جویس، ویل و کالهون،  بود خواهد یادگیري یکسان

 به یابتسلط (. در یادگیري196۹؛ ترجمه بهرنگی، 444۹

 تسلط شود.می اشاره اثربخشی و مهارت فهوم تسلط، سهم

 عملکرد از قبولی قابل سطح بر هم و مطلوب بازده بر هم

-یادگیري از استفاده در فرد برکارآمدي مهارت و یادگیري

 فرآیند ساززمینه که هاییعامل دارد. داللت هایش

 به گام هايتمرین :از عبارتند هستند، یابتسلط یادگیري

 توضیحی، گفتارهاي ها،مثال بر مبتنی هايتمرین گام،

 و مطالب چندباره یا دو تکرار و تشریح ناشکیبایی، از پرهیز

 است)جویس و همکاران، بازخورد ارایه مهمتر، همه از

 در یادگیري نظري الگوي (.196۹ بهرنگی، ؛ترجمه444۹

 بر تسلط فرآیند به بلکه پردازد،نمی محتوا به تسلط حد

یجه می توان گفت خالق و دهد، در نتمی اهمیّت محتوا
فعال بودن در این فرآیند بسیار کمک کننده است 

( و افراد کارآفرین در این راه موفق تر 1964)صفوي، 

 توجه اخیر هايدهه در آفرینی کار خواهند بود. مفهوم

 به را خصوصی و دولتی هايسازمان و علمی محافل جدي

 از یکی وانعن به باید را کارآفرینی .است کرده جلب خود

 که دانست اطالعات عصر به موسوم حاضر، قرن ضروریات

 نوین، هايفنّاوري فراگیري شدن، جهانی چون پیامدهایی

 زمینۀکسب در شدید رقابت و مبادالت در شتابان تحوالت

 (؛ کارآفرینی4419دارد )سانتوسو و داهراما،  کار و

 هک است هايهویژ فکري خط و نظري پشتوانه با پدیدهاي

 کار از خالقانه نگرش و دارد جهان به فردي به منحصر نگاه

 سلطانی) است تکامل و شکوفایی  خود نهایی ابزارهاي و

 پویاي فرایند به عبارت دیگر، کارآفرینی (1933 تیرانی،

 که است کار و کسب ایجاد براي عمل و پردازي رویا

فراستخواه و  محمدیالیاسی،) دارد غیرساختارمند ماهیتی

 تشکیل راه از ارزش ایجاد فرایند کارآفرینی (.1961رخ، ف

 گیريبهره منظور به منابع از فردي به منحصر يمجموعه

 و ابتکارها خلق و (1961ها )احمدپورداریانی، فرصت از
 ایفاي ها در عصر فناوري و ارتباطات امروزي است.نوآوري

 میان گستردهی ارتباطات و فناوري عصر در نقش

 مسأله، حل يزمینه در الزم هايقابلیت نیازمند فرهنگی،

 حل است. انتقادي تفکر و آفرینی مفهوم گیري،- تصمیم

 انتخاب و هاایده يتوسعه براي پایهاي اثربخش، يمسأله

باشد)فیض و می موفق شروع یک براي هاآن بهترین

 شخصیتی هايویژگی پرورش و (. شناسایی1933صفایی، 

 و نوآوري پشتکار، مسأله، حل توانایی دهمانن کارآفرینان

 تعداد و نیز افزایش مسأله حل بر پافشاري خالقیت،

 بوده بسیاري محققان طریق مورد توجه این به کارآفرینان

 عوامل از یکی را مسأله حل هايشیوه است. محققان

دانند )میچل، بوسنیتز، می کارآفرینی برافزایش اثرگذار
 حل مهارت (. آموزش4444ران، النت ، مک دوگال و همکا

 که دارد رفتاري -فرآیندشناختی یک به اشاره لهمسأ

 شرایط با مقابله براي را بالقوه و بدیل هايپاسخ از تنوعی

 و بهترین انتخاب امکان و کندمی فراهم سازمشکل

دهد )گلیس و می افزایش را بدیل هايپاسخ مؤثرترین

 از بسیاري از را لهمسأ حل مهارت (. آموزش4443کانلی، 

 رشد براي افراد به کمک فرآیند مثابه به توانمی جهات

 طیف در مؤثر مقابله احتمال افزایش نتیجه در و آنها

 منابع افراد فرآیند این طی .دانست هاموقعیت از وسیعی

 یا خلق کشف، را زندگی فشارزاي وقایع با مؤثر مقابله

 به آن اجراي روش این هايمزیت از که کنندمی شناسایی

 اصالخوان است )مسعودي گروهی یا و فردي درمان صورت

(.در عصر 1964خطاط،  موسوي و نژادنصرتی بهبهانی،

 راه نیازمند مسائل که پذیرفت فناوري و اطالعات، باید

 داشتن به نیز فردا براي زندگی و هستند روز به هايحل

 در پیشرو محتمل مسائل از درست بینی پیش و درك

 بارزي ویژگی درکی، چنین به دستیابی است. وابسته آینده

 تلقی حیاتی حاضر، دنیاي در موفقیت براي که باشدمی

 روزافزون شاید مواردي در که است چنین شود.می

      متفاوت هاارزشگذاري و معیارها که شودمی مشاهده

 معادل گاه که گذشته هايراهحل به اقبال و شوندمی

 باشد.شود،  کمتر میشته میانگا تجربه
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        مدیران، سیاستگزاران، است الزم دلیل همین به 

 این از درسی و آموزشی ریزانبرنامه اجتماعی، ریزانبرنامه

 شناخت آنها فکري مبانی و مرتبط مفاهیم و رویکردها

کنند )پارسا، عبدالوهابی و  کسب عمیقتري و دقیقتر

 است صدد در پژوهش این اساس، این بر .(1964ظریف، 

 حل مهارت آموزش تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا

 دانشجویان یابتسلط یادگیري و کارآفرینی بر لهسأم

 پرستاري اثربخشی دارد؟ رشته دختر

 روش، جامعه و نمونه آماری
طرح این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از منظر      

ایشی ) نیمه شیوه گردآوري داده ها جزو مطالعات آزم

آزمایشی و تجربی( است. طرح تحقیق از نوع مطالعه نیمه 

. است برابر نا کنترل باگروه آزمونپس - آزموناز نوع پیش

 دختر دانشجویان کلیه شامل حاضر پژوهش آماري جامعه

 6۹ تحصیلی سال در پزشکیعلوم دانشگاه پرستاري رشته

در و هدفمند  به صورت  يریگروش نمونه .است 6۹ –

تمایل به  دانشجویانی کهصورت که  نیبداست. دسترس 

انتخاب ند به عنوان نمونه شتشرکت در پژوهش را دا

انتخاب و به صورت دانشجو دختر ۹4نمودیم. درنهایت
نفر(  44نفر( و کنترل)44)شیدو گروه آزما یدرتصادف

 آزمایش گروه برروي تنها جلسات آموزشیند. شد گمارش

ظ اخالقی گروه کنترل پس از اتمام گرفت. به لحا صورت

 در طرح پژوهشی  مورد مداخله درمانی قرار گرفت.

 هاياز پرسشنامه هاداده آوريجمع جهت حاضر پژوهش

 و( 1669)بینزوکالتر را کارآفرینی الیؤس ۹3 استاندارد

 مقیمی یابتسلط یادگیري استاندارد الیؤس 16 پرسشنامه

ل ذکر است که قاب شد. استفاده( 1964)رمضان و

سؤال که در مقیاس پنج  ۹3پرسشنامه کارآفرینی شامل 

گزینه اي لیکرت که شامل گویه هاي )کامالً موافقم امتیاز 

کامالً  - 4 ،مخالفم   -9،نظري ندارم  - ۹ ،موافقم   –۹

هاي توفیق طلبی، ( بود که با توجه به ویژگی 1، مخالفم

ه خالقیت، ریسک نیاز به استقالل و خود رهبري، گرایش ب
پذیري و اراده تهیه شد. همچنین پرسشنامه یادگیري 

که براي پاسخ به هر سؤال   الؤس 16تسلط یاب نیز شامل 

هاي کامالً موافقم ، موافقم ، نه موافقم نه مخالفم و گزینه

 از پژوهش این در اینکه وجود مخالفم تعیین شده است. با

 یابتسلط یادگیري و کارآفرینی استاندارد هايپرسشنامه

 پژوهش اطمینان حصول منظور به ولی است، شده استفاده

 مورد ها،پرسشنامه صوري، و محتوایی روایی تعیین جهت

 مشاور و راهنما اساتید و متخصصین از تن چند بررسی

 انجام جهت هاپرسشنامه روابودن بر همگی که گرفت قرار

 سیبرر جهت پژوهش این در. داشتند تأکید پژوهش

 از کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با هاپرسشنامه پایایی

 براي 64/4 پایایی که شد محاسبه Spss افزار  نرم

 یادگیري ي پرسشنامه براي 39/4 و کارآفرینی پرسشنامه

 و مقیمی پژوهش البته. است آمده دست به یابتسلط

 پرسشنامه براي را 39/4 پایایی ضریب نیز( 1964) رمضان

 ضریب نیز( 1964) دریس و شهبازي حیدري، و یابطتسل

 که نمودند اعالم کارآفرینی پرسشنامه براي را 33/4 پایایی

 .است اعتماد قابل فوق هايپرسشنامه پایایی ضرایب

 شيوه اجرا
بعد از مطالعه مقدماتی و آماده سازي ابزارها و مراجعه       

به صورت ، نمونه گیري دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به

دانشجوي دختر رشته  ۹4هدفمند و در دسترس انجام و 

نفر( به 44نفر( و کنترل )44به دو گروه آزمایش ) پرستاري

اي از نمونه طور تصادفی گمارش شدند. طی نامه

درخواست شد تا همکاري الزم را در خصوص پژوهش به 

 که شد داده کافی عمل آورده و نیز به آنان اطمینان

 محرمانه و شخصی جنبه پژوهش این از لحاص اطالعات

 قرار دیگران اختیار در اطالعات آنها وجههیچ به و داشته

پس از اجراي مداخالت بر روي گروه  .گرفت نخواهد
ها مورد تجزیه آوري شد و دادهها جمعآزمایش، پرسشنامه

محتواي مداخله درمانی به این صورت  و تحلیل قرار گرفت.

جلسه به خالصه اي از مباحث جلسه بود که ابتداي هر 

پیش و بررسی گزارش تکالیف اعضاء اختصاص می یافت. 

 4 جلسه 3 تعداد به روانشناس دیدصالح اینجلسات به

 بحث شیوه هاي از استفاده با هفته در بار 1و  ساعته

 الگوي مرحله پنج طبق بحث و بارش افکار گروهی،

 جهت. 1.شد برگزار ذیل شرح به سون دیوید گلدفرید و

 له؛مسأ بندي صورت و توصیف. 4 له؛مسأ سوي به گیري

 و حل راه اجرا. ۹گیري؛ . تصمیم۹ بدیل؛ حل راه ارائه. 9

 در را دانشجویان این روش (.4414فیلیپس، ) بازبینی

 خود قبلی تجارب از با استفاده مشکل واقعی هايموقعیت

 فردي، زندگی و شغلی زمینه تحصیلی، در دانشجویان
 .قرارمی دهد لهأمس حل اصول آموخته شده یعنی

 هايافته
هاي بدست آمده از نمرات این پژوهش در دو داده     

 سطحدر سطح توصیفی و استنباطی تحلیل می گردد. 

معیار،  انحراف ،میانگین نشاخصهاییهمچواز  توصیفی

تحلیل از روش  ستنباطیا سطحو در  صدو در نیاوافر

 براي توصیف داده هاي شد.استفاده  کواریانس چند متغیره

هاي مرکزي و مربوط به نمونه، ابتدا به محاسبه شاخص

پراکندگی متغیرهاي پژوهش پرداخته شدکه به شرح زیر 

است:
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شاخص های توصیفی بین گروه های آزمایش  -1شماره  جدول

(02N=( و کنترل )02N=در متغیر کارآفرینی و یادگیری ) یاب تسلط 

انحراف  میانگین نوع گروه متغیر

 معیار

 واریانس

 

 کارآفرینی

 

 

پیش  آزمایش

 آزمون

59/00 20/0 25/9 

پس 

 آزمون

02/21 11/0 59/7 

92/09 پیش آزمون کنترل  11/9 07/01 

 12/17 02/9 11/02 پس آزمون

 

 تسلط یادگیری

 یاب

پیش  آزمایش

 آزمون

92/01 15/9 12/29 

پس 

 آزمون

29/29 1 21 

پیش  کنترل

 آزمون

71/22 21/9 22/05 

پس 

 آزمون

91/22 11/1 19/97 

شود میانگین نمرات مشاهده می1طور که در جدول همان

اعضاي گروه آزمایش، در  یابتسلط یادگیري و کارآفرینی

افزایش  آزمون نسبت به پیش آزمون،مرحله پس

گیري داشته است، اما این تغییر در گروه کنترل چشم

در این تحقیق، از آزمون آماریتحلیل  شود.مشاهده نمی

چند متغیره به دلیل تناسب و سازگاري بیشتر با  کواریانس

فبل از انجام آزمون فرضیه هاي تحقیق استفاده شد. 

تحلیل کواریانس پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات، 

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر نشان 

 داده شده است:
 جهت رنفیاسم کولموگراف آزمون یهاآماره-0شماره  جدول

 رهایمتغ عیتوز بودن نرمال یبررس

نشان  4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در جدول 

هاي پژوهش در تمامی مؤلفهدهد که توزیع نمرات می

داري آزمون کالموگراف باشد چرا که سطح معنینرمال می

بدست  4۹/4ها بیشتر از اسمیرنوف براي تمامی مؤلفه

رعایت ها فرض نرمال بودن دادهبنابراین پیشآمده است، 

شده است.بنابراین آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره 

تحقیق مبنی بر  به منظور بررسی فرضیه قابل اجراست. 

 و برکارآفرینی لهمسأ حل مهارت بررسی  اثربخشی آموزش

 پرستاري رشته دختر دانشجویان یاب تسلط یادگیري

از روش آماري تحلیل  شاهرود پزشکیعلوم دانشگاه
د متغیره استفاده شد که نتایج آن به شرح کواریانس چن

 زیر است: 

 

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره تفاوت میانگین  -2شماره  جدول

یاب در گروه های آزمایش و  تسلط یادگیری و های کارآفرینی نمره

 کنترل
 درجه وضعیت متغیر 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

 F 
 ارزش

سطح 

 معناداری

 کارآفرینی

 ییادگیر و

 یابتسلط

پیش 

 آزمون

1 21/012 25/05 222/2 

 عضویت

 گروهی

1 57/29 21/9 295/2 

   59/1 19 خطا

نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل  9جدول شماره 

جدول فوق نشان .دهدکوواریانس چند متغیره را نشان می

 تسلط یادگیري و می دهد که در هر دو متغیر کارآفرینی

ها ازنظر آماري معنادار است تفاوت میان گروه یاب

(441/4>Pبنابراین می .)هاتوان وجود اختالف بین گروه 
 . )گروه آزمایش و گروه کنترل( را پذیرفت

 کارآفرینی شده تعدیل استاندارد انحراف و میانگین– 9شماره  جدول

 یاب تسلط یادگیری و
 متغیر گروه میانگین خطای استاندارد

 رینیکارآف آزمایش 51/2 917/2

 کنترل 92/0 917/2

 یادگیری تسلط یاب آزمایش 71/22 529/2

 کنترل 55/22 529/2

شود میانگین تعدیل شده نمرات طور که مشاهده میهمان

یاب در گروه آزمایش، بیشتر  تسلط یادگیري و کارآفرینی

 از گروه گواه مشاهده می باشد.

 بحث و نتيجه گيری
 آموزش اثربخشی بررسی حاضر، پژوهش انجام از هدف   

 یابتسلط یادگیري و کارآفرینی بر لهمسأ حل مهارت
 پزشکیعلوم دانشگاه پرستاري رشته دختر دانشجویان

که  بود آن از حاکی پژوهش کلی نتایج .است شاهرود

  یادگیري و کارآفرینی بر لهمسأ حل مهارت آموزش

و ین گروه آزمایش باشد و بمی ثرؤدانشجویان م یابتسلط

تفاوت  یابتسلط یادگیري و ي کارآفرینیکنترل در مؤلفه

اي که نمرات هر دو مؤلفه داري وجود دارد به گونهمعنی

 ي پسدر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله

نتایج پژوهش داري را نشان داد. آزمون افزایش معنی

حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله 

(، ویی 4419سولکان )هاي با پژوهشبرکارآفرینی 

( و 1964(، حیدري و همکاران)4443(، ویلسون )444۹)

 باشد؛( همسو می196۹غیاثی )

  گروه آزمایش

 کولموگراف اسمیرنف سطح معناداری متغیر

 پیش آزمون  کارآفرینی 01/1 27/2

 آزمون نهایی کارآفرینی 21/1 022/2

 پیش آزمون یادگیری تسلط یاب 1 072/2

 یادگیری تسلط یابآزمون نهایی  119/2 019/2
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 لهمسأ حل مهارت چرا که این پژوهشگران نیز آموزش 

مؤثر دانستند. در تبیین نتایج پژوهش حاضر  برکارآفرینی

 لهمسأ حل مهارت آموزش مبنی بر اثربخش بودن

هاي حل مسأله توان گفت، آموزش مهارتمی برکارآفرینی

 دارد، افراد در کارآفرینی به داري با تمایلاثربخشی معنی

گروه آزمایش که تحت آموزش  دانشجویان که طوري به

 حل سبک از مشکالت و مسائل با مواجهه بودند هنگام

 مسائل حل براي یعنی نمودند؛ استفاده خالقانهمسأله 
 براي را متنوعی هايحل راه کردند و ریزيرنامهب رو،پیش

 کارآفرینی به باالتري تمایل و نمودند جستوجو آن حل

 به مشکالت با رویارویی هنگام که داشتند. بنابراین، افرادي

 به باالتري تمایل دارند، اعتماد آنها حل براي خود توانایی

 هب مثبتی نگرش که دانشجویانی دارند؛ چرا که کارآفرینی

 مقابله مشکالت و مسائل با دارند تمایل دارند، مشکالت

 رد از کنارآنها و بگیرند نادیده را آنها خواهندنمی و کنند

اند مذکور سازنده هايسبک توان گفت،شوند. در نتیجه می

 کارایی، افزایش و شوندمی فرد کارایی افزایش موجب و

           تسهیل را کار و کسب هايفرصت ایجاد و شناسایی

کند. می تشدید کارآفرینی به را فرد میل امر این و کندمی

 مسأله حل مهارت آموزشتوان گفت، به عبارت دیگر می
 فراهم فرد براي را که شرایطی است مراحل از اي مجموعه

 سازگارانه هايپاسخ با اجتماعی هايموقعیت در تا کند می

   باعث لهمسأ حل مهارت کند. همساالن عمل به نسبت

دانشجویان  توانایی و تفکر و استدالل ابتکار، قوه می شود

 حل خود براي هاي آموخته از بتوانند آنها و یابد گسترش

 از بسیاري تجربیات و نمایند را استفاده نهایت مشکالت

 کسب مسایل تحصیلی و روزمره زندگی مشکالت حل

 موزشآ منظم ارائه با مسأله، حل مهارت آموزش در. نماید

 تا شود می کمک فرد رفتاري، به و شناختی هايمهارت

 طریقی به و کرده شناسایی را مشکل حل راه ثرترینؤم

 می پیش آینده در که مشکالتی روزمره و مشکالت با موثر

(، در نتیجه با بهبود 4444کوریاگ، )نماید  برخورد آیند

نی هاي کارآفریقوه ابتکار و استدالل و تفکر افراد، مهارت

نیز در آن ها بهبود خواهد یافت، در نتیجه می توان گفت، 

کارآفرینی دانشجویان مؤثر  بر مسئله حل مهارت آموزش

(، 1969همچنین نتایج تحقیقات ذوالفقاري )است. 

و همکاران  (، گودمن1964(، نوبهار )1969معصومی )

(، با یافته ي پژوهش 4411(، ویس و زاکس )4419)

 بر مسئله شی آموزش مهارت حلحاضر دال بر اثربخ

یاب همراستا می باشد. در تبیین نتایج  تسلط یادگیري

 حل مهارت پژوهش حاضر مبنی بر اثربخش بودن آموزش

می توان گفت، یادگیري  یاب تسلط یادگیري بر مسئله

 کسب جهت والدین و معلم بر تاکید بجاي تسلط یاب

 وع وشر را خود هايکوشش فرد شخصاً دانش، و مهارت

 تصمیم خود و کند می ریزي برنامه خود کند، می هدایت

 هم حل مسأله مهارت در که همچنان گیرد. می اجرا به

 تصمیم و دهد می ارائه راهکار خود فرد شد، اشاره بدان

بنابراین  زند. می به انتخاب دست نهایتاً و کند می گیري

 لح مهارت راهبردهاي در اینکه به توجه با می توان گفت،

 هریک پیامدهاي با رابطه در تفکر بردن ظرفیت باال مسأله،

 مهارت آموزش در که حلها راه تعمیم توانایی و حلها راه از

 شناختی توانایی تواند می بود، نظر مورد حل مسأله

 مسأله حل مهارت آموزش دهد. افزایش را دانشجویان

 برابر در را او و ساخته توانمند را فرد شناختی ساختار

( ، به 1936کند )سیف، می حل راه ارائه به مجهز مسایل

 موجب شخص به مسأله حل مهارت عبارتی دیگر، آموزش

 حل را مسایلش و بیندیشد دیگران کمک تا بدون شود می

کند. با عنایت به مطالب عنوان شده می توان گفت، 

یاب  تسلط یادگیري بر مسئله حل مهارت آموزش

 محدودیت با پژوهش این اما اثربخشی معنی داري دارد.

 از برخی توجهی کم جمله از .بود رو روبه نیز خاصی هاي

 عدم همچنین پژوهش این در کننده شرکت هاي آزمودنی
 عدم و پرسشنامه سؤاالت به پاسخگویی در ها آن صداقت

 همکاري عدم براي آنها عاملی بودن انگیزه کم و رغبت

 پژوهش این نتایج به توجه بود.. با ها آزمودنی مناسب

 جهت تحقیق این شود درمانگران، از نتایج می پیشنهاد

 گسترده صورت به حل مساله آموزشی هاي کارگاه اجراي

 مختلف هاي سسهؤو م هاشرکت ها،دانشگاه مدارس، در

 براي درمانی هايروش این مختلف ابعاد از و کنند استفاده

 می شود با برند، همچنین پیشنهاد بهره کارآفرینی ایجاد

 حاضر، به مطالعه نمونه حجم در محدودیت به توجه

آموزش حل مساله بر یادگیري  اثرات شدن واضح منظور

 حجم با تري گسترده مطالعات در تسلط یاب و کارآفرینی،

 دیگر با مذکور درمان مقایسه و بررسی به باالتر نمونه

 . شود پرداخته آموزشی رایج رویکردهاي
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Abstract:The Effect of Teaching Problem Solving Skills on Entrepreneurship and Learning to 

Dominate Students of Nursing Students in Shahrood University of Medical Sciences. The purpose 

of this study was to determine the effectiveness of problem solving skills training on 

entrepreneurship and learning the mastery of nursing students in Shahroud University of Medical 

Sciences. The present study is a quasi-experimental study with pre-test-post-test with control 

group. The statistical population of the present study included all female nursing students in 

Shahroud University of Medical Sciences in the academic year of 1995-94. The research sample 

consisted of 40 female students selected through purposeful and accessible sampling. 
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