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Background and Purpose: Gifted and creative students are the potential assets of each society
whose talents development has been always one of the concerns of the educational system. Present
research was conducted to investigate the effect of creative problem solving training on creativity
and life satisfaction of gifted male students.
Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design.
The study population included 452 exceptionally talented male students studying at first cycle of the
secondary school in Ardabil city in the academic year 2016-2017. The sample consisted of 46 gifted
students from the said population with the age range of 13 to 14.5, who were selected by cluster
sampling and then randomly assigned to either the experimental or the control group. TehranStanford-Binet Intelligence Scale (Afrooz and Kamkari, 2011), Hubner's Life Satisfaction
Questionnaire (2001) and Torrance Test of Creative Thinking (1998) were used to collect the data.
Participants in the experimental group participated in 13 sessions of creative problem solving training
program; while the control group received no intervention. Data were analyzed by univariate and
multivariate analysis of covariance (ANCOVA & MANCOVA).
Results: Results showed that the mean score of creativity and life satisfaction was significantly
different between the groups at the posttest stage and the scores of the experimental group were
significantly higher than the control group (P<0.05).
Conclusion: Findings of this research indicate that creative problem solving training program not
only increases the creativity of the students but also enhances their life satisfaction. The higher scores
of the experimental group in the life satisfaction suggest that the most significant effect of creative
problem solving training program occurs in the interpersonal relationships.
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مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :دانش آموزان تیزهوش و خلاق سررررمایه های بالقوه هر جامعه هسرررتند و پرورش و شرررکوفایی اسرررتعدادهای آنها ه واره از

دانشآموز تیزهوش،

دغدغههای نظام آموزشری است .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر بهبود خلاقیت و رضایت از زندگی پسران

رضایت از زندگی،

تیزهوش انجام گرفت.

خلاقیت،

روش :این پژوهش به شرریوه نی هآزمایشرری و با طرح پیشآزمون-پس آزمون با گروه گواه اجرا شررد .جامعه آماری  206نفر از دانش آموزان

حل مسئله خلاقانه

دبیرسررتانهای دوره اول متوس ر ه اسررتعدادهای درخشرران پسرررانه شررهر اردبیل در سررال تحصرریلی  1370 -72بود .ن ونه مورد م العه  22نفر
دانشآموز تیزهوش در دامنه سرنی 13تا 12/0سراله از جامعه مذکور بودند که به شیوه ن ونهگیری خوشهای انتخاب و با انتساب تصادفی در دو
گروه آزمایش و گواه جایدهی شردند .ابزارهای پژوهشری شرامل آزمونهای هوش استنفورد–بینه–تهران (افروز و کامکاری ،)1370،رضایت
از زندگی هوبنر ( ،)6001و خلاقیت تورنس ( )1779بود .شررکتکنندگان گروه آزمایش طی  13جلسه در برنامه آموزشی حل مسئله شرکت
کردند ،در حالی که گروه گواه این مداخله را دریافت نکرد .دادهها با اسرررتفاده از تحلیل کواریانس تکمتغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل
شدند.
یافته ها :نتایج تحلیل دادهها نشررران داد میانگین ن رات خلاقیت و رضرررایت از زندگی گروه آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون تفاوت
معناداری دارند و ن رات گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه گواه بود (.)p< 0/00

دریافت شده79/03/12 :

نتیجه گیری :یافته های پژوهش حاضر نشان داد که برنامة آموزش حل مسئله خلاقانه علاوه بر افزایش خلاقیت در دانش آموزان ،موجب بهبود

پذیرفته شده79/01/69 :

رضررایت از زندگی آنان نیز می شررود .برتری ن رگ گروه آزمایش در بعد رضررایت از دوسررتان نشرران داد که ع دهترین تأثیر برنامه حل مسررئله

منتشر شده79/00/69 :

خلاقانه در روابط بینفردی است.

* نویسنده مسئول :باقر غباری بناب ،استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران.
پست الکترونیکیGhobaryb@yahoo.com :

تلفن061-21111 :
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کریم نیکنام و ه کاران

تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

مقدمه

زدن ،فرضررریه سرررازی درباره نقصررران مورد نظر ،ارزیابی فرضررریه ،انجام

به دانشآموزی تیزهوش ،1گفته میشرررود که توانایی فکری بالا ،توانایی

اصرررلراحرات و ارزیابی دوباره ،و نهایتاب بیان و اعلام نتایج می انجامد (.)2

خلراقیت ،و یا سررر ل بالایی از انگیزش ،و یا برتری در یک زمینه خاص

بی شرک ت دن بشرر مدیون اندیشره خلاق آدمی بوده است و دوام آن نیز

عل ی را نشرران دهد و برای برآورده کردن سر ل تواناییهای بالقوه خود

بردون بهره گیری از خلراقیت م کن نخواهد بود و این سرررازه عالی ترین

به آموزش و خدمات اضرررافی نیاز دارد ( .)1به زبان سررراده ،تیزهوشررران

ع لکرد ذهن انسرران محسرروب میشررود .در وضررعیت کنونی ،خلاقیت نه

کسانی هستند که نسبت به ه سالان خود ع لکرد برتری را در یک حوزه

یک ضرررورت ،که شرررر بقا اسرررت ( .)0به طور کلی خلاقیت فرایندی

خاص نشان میدهند .با این وجود ،بحث در مورد دانشآموزان تیزهوش

کلیدی در تحول فردی و پیشرفت اجت اعی است و در روانشناسی مثبت

در ایالات متحده آمریکا بسرریار متناقو و گیجکننده اسررتا از یک س رو

نیز به آن توجه زیادی شده است (.)2

نوآوری 6و ابتکار 3مورد سررتایش قرار میگیرد و به افراد بااسررتعداد ح

افرا د هرچه از نظر تحولی در وضررعیت م لوبی باشررند و خلاقانه ع ل

دریافت آموزش رایگان و مناسرررب ع ومی را میدهد .از سرررویی دیگر،

کنند بدون احسرراش رضررایت از زندگی ،لذت و خوشرربختی را نخواهند

برخلاف آموزش ویژه برای دانشآموزان با مشررکلات یادگیری ،آموزش

چشررید .رضررایت از زندگی به معنای ارزیابی شررناختی و آگاهانه افراد از

تیزهو شران توسط دولت فدرال الزامی نیست و میزان دلارهای هزینه شده

کیفیرت زنردگی خود بره مثرابه یک کل واحد اسرررت که اسررراش آن بر

برای آموزش تیزهوشران ک تر از  0/0درصد بودجه آموزش فدرال است

معیارهای شرخصری آنها قرار دارد .در عین حال ،یافتههای پژوهشی نشان

( .)6روند شررناسررایی دانشآموزان تیزهوش نیز موضرروعی بحثبرانگیز

می دهد که عواطف و حالات هیجانی م کن اسررت بر ع لکرد مختلف

اسرررت ،زیرا نگرانیهررایی وجود دارد مبنی بر اینکره برخی از روشهررای

خلاقانه از طری مکانیسررمهای مختلف تأثیرگذار باشرردا در واقع عواطف

شرناسایی به صورت مغرضانهای انجام می شوند و به س ت برخی از افراد

نقش واسر های در تفکر منع ف خلاق دارند ( .)9رضررایت از زندگی از

هدایت شرررده و دیگران را نادیده میگیرند .ه چنین عدم وجود تعریف

مهمترین حالات هیجانی مؤثر اسرت که مقصود از آن ،نگرش و ارزیابی

جهانی از تیزهوشررری باعث شرررده اسرررت که تفسررریرهای مختلفی درباره

ع ومی فرد نسرربت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی

یک دانشآموز انجام شود .نتیجه این که تعریف از

خانوادگی و تجربه آموزشرری اسررت ( .)9پژوهشهای انجام شررده در این

تیزهوشی تعیین میکند چگونه دانشآموزان میتوانند به عنوان تیزهوش

زمینه حاکی از آن اسرررت که رضرررایت از زندگی در تجربه های مختلف

شناسایی شده و نیازمند خدمات خاص باشند (.)1

دوران زندگی مشررارکت داردا برای مثال مدل ارا ه شررده توسررط هیوبنر

شرناسایی و تشخی

برای وارد کردن آن در برنرامررههرای تیزهوشررری پیچیررده و بحررثبرانگیز

مردرسررره ،محیط زندگی ،خانواده ،و خود به دسرررت می آید ( .)7چن و

خواهرد بود ،امرا اخیراب با پیشررررفتهای زیادی ه چون روشهای جدید

ه کرراران در پژوهش خود برره بررسررری بهزیسرررتی ذهنی دانشآموزان

شرد که سازه خلاقیت شدید با با هوش

تیزهوش ،به عنوان منعکسکننده میزان رضایت آنها از زندگی ،پرداختند

مرتبط است ولی بررسیهایی که هوش و خلاقیت را ادغام کنند هنوز هم

و نتیجه گرفتند که دختران نسررربت به پسرررران رضرررایت قابل توجهی از

ک یاب هسرتند ( .)3از نظر تورنس ،0خلاقیت شرامل فرایند حسراش شدن

زنردگی دارنرد .ه چنین این م رالعه نشررران داد که عاطفه مثبت ،امید به

نسررربت به یک مسرررئله ،نقصررران ،شرررکاف در دانش ،مولفة گمشرررده یا

آینده ،اعت اد به والدین ،سرررلامت ع ومی ،و ع لکرد اجت اعی به عنوان

ناه اهنگی است که سپس به تعیین مشکل ،جستجو برای راه حل ،حدش

عوامل پیشبینیکننده بهزیستی یا رضایت از زندگی در این دانشآموزان

1. Gifted student
2. Innovation
3. Invention

4. Creativity
5. Torrance

با وجود این تفاسررریر ،هرگونه تلاش برای

سرنجش و تحلیل دادهها ،مشرخ

609
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گنجاندن ارزیابی خلاقیت2

نشرران داد رضررایت کلی از زندگی با ترکیب پنج بمعد متفاوت دوسررتان،

تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

شناخته میشودا در حالیکه عاطفه منفی ،بیگانگی با دوستان ،افسردگی،

را حل کنم» ،به طور معناداری اثربخش ارزیابی کردند و حتی در مرحله

و اضر راب به طور منفی با میزان رضررایت از زندگی این افراد در ارتبا

پیگیری پس از گذشررت چهار هفته نیز بهبود در رفتار مشرراهده ش رده را

است ( .)10در واقع ،تفاوت دانشآموزان تیزهوش در فرایندهای هوشی،

گزارش کردنررد ( .)60ه چنین در پژوهش دیگری ،اروین ،پوروش و

اجت رراعی-هیجررانی ،و جسررر ررانی برراعررث میشرررود در معرو عوامررل

جوهانز ،برای  31کودک  9تا  9سرراله 2 ،جلسرره بینفردی اجرا کردند و

مخاطرهآمیز هیجانی و اجت اعی متعددی قرار گیرند که میزان رضایت از

ع لکرد دو گروه آزمایش و گواه در دو مقیاش راهحلهای جایگزین و

زندگی آنها را کاهش دهد .به طوریکه بر اسرراش نتایج به دسررت آمده

تفکر پیامدی قبل و بعد از مداخله اندازهگیری شد .در نتیجه این مداخله،

شد که تنهایی عامل اصلی بهزیستی روانشناختی دانشآموزان

ع لکرد گروه آزمایشی در هر دو مقیاش به طور معناداری بهبود بیشتری

تیزهوش است و به طور معناداری میتواند میزان رضایت از زندگی را در

نسرربت به گروه گواه نشرران داد ( .)61کاشررانی-وحید و ه کاران نیز با

این افراد کاهش دهد (.)11

آموزش حل مسرررئله بینفردی با رویآورد خلاقانه به دختران دبسرررتانی

مشرخ

با توصریفاتی که از خلاقیت گفته شرد ،ه ه روانشرناسران پرورشی و

تیزهوش به نتایج مشرررابه دسرررت یافتند ( .)66در پژوهش اخیر پوکیو و

متخصرصران آموزشی معتقدند که توانایی های خلاقانه و شیوه های فکری

ه کاران ،به روشرنی مشخ

شد که جلسات حل مسئله خلاق ،حتی در

واگرا را میتوان به افراد ،به ویژه کودکان و نوجوانان ،آموزش داد (.)16

سررادهترین شررکل خود ،نتایج بسرریار مثبتی را در تولید ایده ،خلاقیت در

برای ن ونه گیلفورد ( ،)13تورنس ( )12و اسرترنبر
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و ریسسالی ()10

انتخاب راهحل ،و رهبری اثربخش دارد (.)63

معتقد هسرتند که خلاقیت قابل آموزش اسرت .گروهی از پژوهشرگران به

صررلاحیان و پالاهنگ در بررسرری تأثیرآموزش گروهی حل مسررئله بر

آموزش مستقیم خلاقیت پرداختهاند و براین باورند که خلاقیت را میتوان

رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی بی اران وابسته به مواد (افیونها)

از طری فرایند کشررف ،جسررتجو و حل مسررئله توسررعه داد .آنها معتقدند

در شررهر کرد ،نقش آموزش گروهی حل مسررئله را مؤثر و معنادار یافتند

یادگیری اکتشافی به ه راه تشوی یادگیرنده برای دست ورزی با محیط،

( .)62ه چنین تأثیر آموزش گروهی حل مسئله بر رضایت از زندگی در

ع لکرد خلاقانه را به منظور تولید ایدههای جدید ،افزایش میدهد (.)12

گروههای مختلف ،مثبت و معنادار گزارش شده است ( .)60البته رضایت

آموزش حل مسرررئله خلاقانه روشررری اسرررت که می تواند خلاقیت و

از زنردگی مترأثر از عوامرل متعددی اسرررتا ه چنان که نجفی ،احدی،

رضایت از زندگی را در افراد افزایش دهد .حل مسئله ،فرایندی شناختی-

سرررهرابی و دلراور دریرافتنرد متغیرهای معنویت ،دینداری ،امیدواری،

عاطفی -رفتاری اسرررت که توسرررط خود فرد هدایت می شرررود و در طی

حرمتخود ،و خودکارآمدی راب ه مسررتقیم با رضررایت از زندگی دارند

مراحل آن فرد تلاش می کند تا راه حل های مؤثر و سرررازش یافته ای برای

( .)62در پژوهش مح ودیرران و ه کرراران ،تلقی خوشبینررانرره ،هرردف

مشکلات زندگی خود کشف کند ( .)19سیف معتقد است تغییری که در

پیشررررفت ع لکرد-اجتناب ،تلقی بدبینانه ،و هدف پیشررررفت تسرررلط-

رفتار یادگیرنده در اثر یادگیری حل مسرررئله ایجاد می شرررود پایدارتر از

رویآورد ،به ترتیب بیشررترین سررهم را در پیشبینی رضررایت از زندگی

تغییراتی است که در یادگیری های ساده رخ می دهد و اینگونه یادگیری

داشرتند ()69ا اما در بررسری پیشینه پژوهشی ،خلاء محسوش درباره تأثیر

در مقرایسررره برا انواع یادگیری ها ،به ت رین و تکرار ک تری احتیاج دارد

آموزش حرل مسرررئلره خلراقرانره بر خلراقیرت و رضرررایرت از زندگی در

( .)16پژوهش ها نشرران داده اند مهارت های حل مسررئله بر ارتقاء خلاقیت

دانش آموزان تیزهوش وجود دارد .بدین ترتیب ،هدف پژوهش حاضرررر

گروه های مختلف تأثیر مثبت معناداری دارند ()19ا بنابراین برای بهبود

ارزیابی تأثیر آموزش حل مسرئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

بیشررتر موقعیتهای زندگی که مختل و آسرریب دیدهاند ،از ج له مسررا ل

دانشآموزان تیزهوش بود.

خانوادگی ،مالی ،شرغلی ،مشرکلات با کودکان ،و ه سر ،می توان از حل
مسررئله اسررتفاده کرد ( .)17ریکسررون و اروین نیز تأثیر برنامه کوتاهمدت
حلمسئله شناختی بینفردی را در پژوهشی با عنوان «من می توانم مشکلم
609
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روش

فضایی  ،0/76و حافظه فعال  0/71گزارش شده است .روایی ه زمان آن

الف) طرح پژوهش و شرررکرتکننردگران :این پژوهش برره روش

با آزمون وکسررلر نیز معنادار گزارش شررده اسررت .ن رهگذاری در مقیاش

نی هآزمایشرری و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه انجام شررد.

فاصرررله ای محاسررربه می شرررود و برای به دسرررت آوردن ن رات کلامی و

جامعه آماری این م العه شررامل ت امی دانش آموزان دوره اول متوسرر ه

غیرکلررامی و هوشررربهر کلی ،ن رات خردهآزمون هررا بررا یکرردیگر ج ع

استعدادهای درخشان پسرانه شهر اردبیل در سال تحصیلی  1370 -72بود

میشوند ()30-69

( 206نفر) .ن ونه مورد م العه 22 ،نفر از دانشآموزان تیزهوش پایه هشتم

 .6آزمون تفکر خﻼق تورنس ،فرم آ و

در دامنه سررنی 13تا  12/0سررال و دامنه هوشرری  110تا  102سرراکن شررهر

حاصل  7سال کار تورنس و ه کارانش در مورد رفتار خلاق و نشانههای

اردبیل از جامعه مذکور بودند که پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان

آن اسررت در م العات بسرریاری به عنوان ملاکی برای سررنجش خلاقیت به

اسررتعداد درخشرران به شرریوه ن ونهگیری خوشررهای انتخاب و با انتسرراب

کار رفته اسررت .این آزمون ها بر پایه نظریه و تعریف تورنس از خلاقیت

تصرادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شرردند .شرررایط ورود به

طراحی شردهاند و چهار عامل

افپذیری9

پژوهش شرررامرل جنسررریرت مرذکر ،تحصررریل در پایه اول متوسررر ه در

را اندازه می گیرد که تا حدی تحت تأثیر مدل سرراختار ذهنی

دبیرسررتانهای اسررتعدادهای درخشرران ،حداقل هوشرربهر  110بر اسرراش

اسررت .این آزمون جزء آزمونهای ع لکردی است که تعدادی تکالیف

آزمون تهران-استنفورد-بینه ،فقدان ناتوانی جس انی و روانشناختی ،دارا

باز پاسﺦ در اختیار فرد میگذارد و از او میخواهد تا جایی که میتواند

بودن والدین با سر ل تحصریلات دیپلم و بالاتر ،و س ل درآمد اقتصادی

یک تصویر استثنایی بکشد و یک عنوان بسیار جالب و جدید برای آن

خانواده متوسرط و بالاترا و نیز شر خروج از پژوهش ،عدم برخورداری

انتخاب کند ( .)31تورنس در م العه خود ضرایب پایایی این ابزار را بین

از هوش بالاتر از متوسط و وجود ناتوانی جس انی و روانشناختی بود.

 0/90و  0/70و ضرایب روایی را معادل  ،0/23با سایر آزمونهای خلاقیت

ب) ابزار

ذکر میکند ( .)36این آزمون وابسرته به فرهنگ نیسرت و در کشورهای

 .1نسررخه نوین هوشآزمای تهران-اسررتنفورد-بینه :1آزمون هوش آزمای

من قره از ج لرره در ترکیرره ( )33و نیز در ایران توسرررط دا ی و مقی ی

استنفورد-بینه (ویرایش پنجم) در سال  6003توسط بینه و سی ون 6ساخته

بارفروش اعتباریابی شررده اسررت که این پژوهشررگران ضررریب ه سررانی

شرد و نسرخه فارسی آن در سال  1399توسط افروز و کامکاری در ایران

درونی و ضررریب ه بسررتگی بین خردهآزمون ها را بررسرری ،و آزمون را

استانداردسازی و هنجاریابی شد .این نسخه توان ارا ه هوشبهر برای سنین

دارای قابلیت اجرایی برای افراد ایرانی گزارش کردند ( .)32ن ره گذاری

 6-90سراله را در دامنه پنج انحراف استاندارد ،با میانگین  100و انحراف

بر اسراش روش باز پاسرﺦ در مقیاش فاصلهای ،م اب با دستورالع ل اجرا

اسرررترانردارد  10ن ره ارزیابی می کند و مشرررت ل بر دو حی ه کلامی و

می شررود ،سررپس ن رات هر چهار قسر ت جداگانه گزارش میشررود .این

غیرکلامی بوده ،و هر یک از حی ه ها شررامل پنج خردهآزمون :اسررتدلال

آزمون شامل دو بخش تصویری و کلامی است که هر یک دارای دو فرم

سرریال ،دانش ،اسررتدلال ک ّی ،پردازش دیداری-فضررایی ،و حافظه فعال

موازی آ و ب اسررت .آزمون تصررویری جهت اسررتفاده در سررنین مهد

اسرت .میانگین هر خردهآزمون  10و انحراف استاندارد آن  3است (.)69

کودک تا پایان مدرسه طراحی شده است.

ب :3

آزمون هررای تورنس کرره

اصالت ،2بسط ،0سیالی،2

و انع

گیلفورد9

 ،0/97بخش کلامی ،0/97 – 0/92 ،برای خردهمقیاشهای اسرتدلال سیال
 ،0/70اسررتدلال ک ی  ،0/76اطلاعات ع ومی  ،0/76پردازش دیداری-
)1. Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scales-Revision (TSB-R
2. Simon
)3. Torrance Creative Thinking Test (TTCT; figural A & B
4. Originality
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5. Elaboration
6. Fluency
7. Flexibility
8. Guilford
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 .3پرسشنامه چندبعدی سنجش رضایت از زندگی در دانشآموزان :1این

اسرتفاده شد اما امکان تبدیل به ن رات طبقه ای رضایت پایین ،متوسط ،و

پرسررشررنامه در سررال  6001توسررط هیوبنر جهت اسررتفاده در گروه سررنی

بالا نیز وجود دارد (.)30

کودک و نوجوان طراحی شرررد کره دارای  20سررروال بوده و هدف آن

ج) معرفی برنامه مداخله ای :متن آموزشی مدل حل مسئله خلاق مورد

سرنجش میزان رضرایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده ،دوستان ،مدرسه،

استفاده در این پژوهش ،برگرفته از درشهای اقتباش شده از میرمل ()32

محیط زندگی ،خود) در دانش آموزان دوره راهن ایی و دبیرسررتان است.

با عنوان تأثیر حل مسئله خلاقانه بر دانشآموزان پایه هشتم کلاشهای فنی

پرسرشنامه مذکور میتواند به صورت فردی و گروهی مورد استفاده قرار

دبیرسرررتان دوره اول هاپکینز شررر الی بود که توسرررط ولتی 6از دانشرررگاه

گیرد .این مقیاش برای گروه سنی  9تا  19سال طراحی شده است و طیف

ویسررکانسررین نظارت و راهن ایی شررده بود .متن فوق ابتدا به زبان فارسرری

پاسررﺦگویی آن از نوع لیکرت بوده و از کاملاب مواف (ن ره  )2تا کاملاب

برگر دانده شرد سپس متن ترج ه شده ،مجدداب به انگلیسی برگردانده شد.

مخالف (ن ره  )1ن رهگذاری میشرررود (که برخی گزینه ها به صرررورت

دو متن انگلیسررری (ترج ه شرررده و متن اصرررلی) به سررره تن از اسرررتادان

برعکس ن ره گرذاری می شرررود) .برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی

روان شناسی ارسال شد که هیچ کدام از آنها ،تفاوت مفهومی بین دو متن

(اکتشررافی) اسررتفاده شررد و در نهایت روایی آن مورد تأیید قرار گرفت.

را گزارش نکردنرد .متن ترج ره فارسررری نهایی شرررد و بر اسررراش مینی

برای محاسرربه ضررریب اعتبار پرسررشررنامه رضررایت از زندگی از آلفای

درش های ترج ه شده ،درسنامههایی متناسب با فرهنگ اجت اعی تدوین

کرونباخ اسرررتفاده شرررده اسرررت .بدین ترتیب پایایی بازآزمایی و آلفای

شررد و در پایان طرح درشهای لازم جهت انجام مداخله طراحی و تنظیم

کرونباخ محاسربه شد که به ترتیب  0/90و  0/70گزارش شده است (.)7

شد .درشنامه ها و طرح درشها جهت نظرسنجی از نظر روایی صوری و

در ایران نیز آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن

محتوایی به متخصصان ارسال و نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت که

برای ابعاد پرسشنامه چندبعدی رضایت از زندگی یعنی خانواده ،دوستان،

اعتبار و دقت متن توسرط پژوهشررگران مورد تأیید قرار گرفت .این برنامه

مدرسه ،محیط زندگی ،خود ،و کل به ترتیب ،0/33 ،0/90 ،0/09 ،0/93

مداخلهای شرامل سریزده جلسره بود که عناوین جلسره ها ،اهداف ،خلاصه

 0/90و  0/97به دسررت آمد .اگرچه در این پژوهش از ن رات فاصررله ای

محتوا ،و تکرالیف ارا ره شرررده در کلراش یرا خانه به ترتیب در جدول 1
گزارش شده است:

جدول  :1هدفها ،محتوای آموزشی ،شرح مختصر جلسه ،و تکالیف ارائه شده
جلسه

هدف

محتوا و شرح مختصر جلسه و تکلیف

اول

معرفی و آشنایی

معرفی و آشنایی با طرح و پاسﺦدهی برای سوالات جهت افزایش انگیزه فراگیران

دوم

آموزش اغراق گری 3و برجسته کردن چیزهای ضروری برای فهم بهتر

سوم

آموزش حذف کردن 2و تعیین مواردی که قابلیت خروج از اولویت را دارند

چهارم

آموزش ماهرانه بسط دادن 0دستآوردهای قبلی خود یا دیگران

ارا ه مسا لی که برای حل آنها باید برخی قس تها را بزر ن ایی کرد .این کار باعث فهم بهتر مسئله
میشود و میتوان ضرورتها را برجستهتر کرد .کار در خانه :ترسیم کاریکاتور
ارا ه مسا لی که برای حل آنها باید قس تهای مهم ،ک ترمهم و غیرضروری را از ه دیگر تفکیک کرد.
انرژی و منابع ه یشه با محدودیت مواجه است و ترجیحات باعث مصرف بهینه آنان میشود.
کار در کلاش :تنظیم برنامههای کلاسی و درسی برای شرایط ویژه مدرسه
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ارا ه مسا لی که برای حل آنها اضافه کردن چیزی نو بر یک محصول و یا موقعیت جالب ،راهحل مناسبی
برای یک مسئله است.
کار در خانه :انتخاب یک محصول قبلاب اختراع شده و اضافه کردن جنبههایی بر آن ،جهت افزایش کارآیی

1. Multidimensional Scale of Student Life Satisfaction Scale
)(MSLSS
2. Welty

3. Exaggerate
4. Eliminate
5. Elaborate
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ارا ه مسا لی که برای حل آنها مقایسه دو چیز و توجه به وجه اشتراک و تفاوتهای آنان باعث میشود آن
پنجم

آموزش استفاده از مقایسه 1برای فهم بهتر مسئله

مسئله بهتر و خلاقانهتر در ذهن ما پردازش شود.
کار در کلاش :تهیه جدول تفاوت و تشابه دوچرخه کوهستانی و بی ام ایکس.

ششم

آموزش استقبال از تداعی 6و پاسﺦهای خلاقانه ،در عین پیشگیری از
پاسﺦهای تکانشی

ارا ه کل ات مختلف به گروه کلاسی و ثبت تداعیها به صورت انفرادی و استفاده از آنها به عنوان روزنه
خلاقیتا آموزش ای ان داشتن به ذهن یاریگر به روش سخنرانی.
کار درکلاش :اجرای صندلی داغ.
توضیل و درخواست درباره ع لیاتی کردن یک طرح در ذهن قبل از ع ل و دیدن نقا قوت و ضعف آن

هفتم

آموزش فرضیهسازی 3و اجرای تصوری یک طرح و ارزیابی آن

طرح.
کار در خانه :تنظیم برنامه درسی متفاوت و ارزیابی آن به صورت ذهنی.

هشتم

آموزش ن ادپردازی 2و پیدا کردن بهترین و مناسبترین راه انتقال هدف به
دیگری

ارا ه ن ادهای مختلف بین ال للیا زبان و سایر ن ادها وسیله ارتبا  ،پیشگیری از سوءتفاهمهای احت الی
درعین یادگیری ن ادهای بینال للی.
کار در خانه :طراحی گویاترین ن اد برای یک نهاد یا پدیده.
ارا ه یک مسئله به طوری که بتوان آن را به عوامل تشکیل دهنده تقسیم و سپس مرحله به مرحله آن را حل

نهم

آموزش جداسازی 0و تجزیه مسئله به عوامل تشکیل دهنده آن

دهم

آموزش وارونه کردن 2و برنامهریزی معکوش جهت مدیریت زمان

یازدهم

آموزش کوچک ن ودن 9و تقلیل دادن مورد ،در حد امکان

دوازدهم

آموزش ملح کردن  9موارد به یکدیگر

سیزدهم

ج عبندی

کرد.
کار در خانه :تنظیم یک طرح ،تعیین قس تهای مختلف ،ارا ه راهحل با روش و منابع
برای مدیریت زمان میتوان یک مسئله را از آخر به اول برنامهریزی کرد.
کار در خانه :تصور مسیر معکوش از مدرسه به خانه بدون برگشتن و پشت سر را دیدن ،نوشتن نشانههای
راه.
بررسی یک درخت در حیا مدرسه از فاصلههای دو متری و  90متری .کوچکسازی مسئله (حتی
هیجان)ا در برخی موارد نیاز است که مسئله را کوچکسازی کنیم.
کار در کلاش :اجرای ایفای نقش مدیریت هیجانات فردی در گروههای مختلف.
توضیل الحاق به عنوان جنبهای از اختراع .گاهی خلاقیت آن است که نتایج ع لکردهای قبلی را به ه دیگر
ربط داده و یکپارچه کنیم.
کار در کلاش :طراحی یک وسیلة جدید با الحاق حداقل دو وسیله بر ه دیگر.
توضیل و مرور مجدد حلمسئله خلاقانه و پاسﺦدهی به سوالات و اشکالات

د) روش اجرا :پس از کسب مجوزهای لازم و تعیین تعداد تعداد مدارش

حل مسرئله خلاق به صرورت گروهی و به روشهای سخنرانی ،پرسش و

پسرررانه اسررتعدادهای درخشرران در شررهر اردبیل ،یک مدرسرره به صررورت

پاسرﺦ ،ن ایشری ،و بارش مغزی ،توسط نویسنده نخست این مقاله ،در 13

ن ونرهگیری خوشرررهای انتخراب شرررد و برا اسرررتفراده از مقیاش هوش و

جلسرره ،هر جلسرره  90دقیقه ،در محل کلاش درش مدرسرره اسررتعدادهای

ویژگیهای ج عیتشرررناختی ،دانشآموزانی که ملاکهای ورود را دارا

درخشان ناحیه یک اردبیل به طور متوالی و هفتهای یک جلسه ارا ه شدا

بودند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه  63نفره آزمایش و

در حررالیکرره گروه گواه هیچ مررداخلررهای دریررافررت نکرد .پس از ات ررام

گواه جایدهی شررردند .پیشآزمون در هر دو گروه انجام شرررد و آموزش

آموزش ،پسآزمون از هر دو گروه آزمایش و گواه گرفته شرررد .جهت
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کریم نیکنام و ه کاران

تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

رعررایررت اخلرراق در پژوهش بررا ه رراهنگی مرردیر مرردرسرررره بررا والرردین

یافتهها

دانشآموزان ،رضرررایت آنها و دانشآموزان برای شررررکت در پژوهش

میانگین و انحراف اسرررتاندارد ن رات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای

کسرب شد و از ت ام مراحله مداخله آگاه شدند .به هر دو گروه آزمایش

پژوهش دو گروه آزمایش و گواه در جدول  6گزارش شررده اسررت .لازم

و گواه اط ینان داده شرررد که اطلاعات آنها محرمانه باقی میماند .لازم به

بره ذکر اسرررت نتررایج آزمون کررال وگروف-اسررر یرنف ( )K-SZبرای

ذکر است که در پایان بعد از ج عآوری دادهها ،تحلیل با ک ک نرمافزار

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروهها برای ت امی متغیرها معنیدار

 SPSSو روش آماری آنکوا و مانکوا انجام شد.

به دست نیامد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها ،نرمال
است

جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای آزمایش و گواه (تعداد)64 :
گروه آزمایش
متغیر ها
سیالی
انع افپذیری
اصالت
بسط
رضایت کلی از زندگی
رضایت از خانواده
رضایت از دوستان
رضایتا ز مدرسه
رضایت از محیط
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رضایت از خود

گروه گواه

مرحله

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

30/29

2/67

60/99

9/22

پسآزمون

32/09

2/32

62/00

9/90

پیشآزمون

60/71

0/77

17/23

2/00

پسآزمون

67/02

2/02

17/20

2/90

پیشآزمون

20/66

11/72

30/21

16/97

پسآزمون

26/30

11/79

30/71

16/97

پیشآزمون

92/02

62/09

09/99

16/99

پسآزمون

71/37

62/00

07/09

13/09

پیشآزمون

191/02

66/66

172/99

17/03

پسآزمون

171/93

63/90

197/21

69/00

پیشآزمون

39/62

2/99

39/92

0/12

پسآزمون

39/62

0/19

39/62

2/11

پیشآزمون

20/62

9/ 9

26/07

7/19

پسآزمون

23/37

9/31

21/30

7/09

پیشآزمون

30/23

10/06

39/32

0/22

پسآزمون

30/30

10/60

39/00

2/30

پیشآزمون

30/20

7/02

23/30

2/33

پسآزمون

32/66

9/62

20/29

9/13

پیشآزمون

39/99

0/97

30/30

0/29

پسآزمون

37/99

2/00

36/02

9/61

برای بررسری تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از

در جردول  3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسررری تفاوت

زندگی دانشآموزان ،از تحلیل کوواریانس یک راهه اسررتفاده شررد .در

گروه آزمرایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون متغیرهرای خلاقیت و

ابتدا ت امی پیشفروهای تحلیل کوواریانس مانند آزمون لون و شررریب

کیفیت زندگی گزارش شده است.

رگرسریون ،محاسربه شد که نتایج نشان داد ه ه مفروضهها برقرار هستند.
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تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در دو متغیر خلاقیت و رضایت از زندگی
متغیر
خلاقیت

رضایت از زندگی

آزمون

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

اندازه اثر

پیشآزمون

300/092

1

300/092

2/639

0/001

0/77

اثر گروه

10/303

1

10/303

166/922

0/000

0/92

اثر خ ا

3/207

23

0/092

پیشآزمون

61007/171

1

61007/171

136/002

0/001

0/90

اثر گروه

1372/200

1

1372/200

9/909

0/000

0/19

اثر خ ا

2919/922

23

109/003

با توجه به جدول  3آماره  Fخلاقیت در پسآزمون ( )166/922است

گفت که آموزش حل مسررئله خلاقانه موجب افزایش خلاقیت و رضررایت
از زندگی دانشآموزان پسر تیزهوش میشود.

که در س ل  0/000معنادار است که نشان میدهد بین دو گروه در میزان
خلاقیت تفاوت معنادار وجود دارد .اندازه اثر  0/92نیز نشررران میدهد که

برای بررسرری تأثیر آموزش حل مسررئله خلاقانه بر مؤلفههای خلاقیت

اسرررت .آمراره  Fپیشآزمون خلاقیت نیز

(سیالی ،انع اف پذیری ،اصالت ،و بسط) و مؤلفههای رضایت از زندگی

( )2/639اسرت که در سر ل  0/001معنادار است .این یافته نشان میدهد

(رضرایت از خانواده ،رضرایت از دوستان ،رضایت از مدرسه ،رضایت از

که پیشآزمون تأثیر معناداری بر ن رات پسآزمون داشته است .ه چنین

محیط ،و رضررررایررت از خود) دانشآموزان پسرررر تیزهوش از تحلیررل

با توجه به جدول  ،3آماره  Fرضررایت از زندگی در پسآزمون ()9/909

کوواریررانس چنرردمتغیره اسرررتفرراده شررررد .قبررل از اجرای این آزمون،

است که در س ل  0/000معنادار است که نشان میده د بین دو گروه در

پیشفروهای آن مانند شیب رگرسیون ،خیدو بارتلت و ام باکس مورد

میزان رضرررایت از زندگی تفاوت معنادار وجود دارد .اندازه اثر  0/19نیز

بررسررری و تررأییررد قرار گرفررت .پس از بررسررری پیشفروهررای تحلیرل

حاکی از آن اسررت که  19درصررد از تغییرات مشرراهده شررده در ن رات

کوواریرانس چنردمتغیری ،نترایج آزمون نشررران داد کره بین دو گروه در

پسآزمون رضرایت از زندگی حاصل دریافت آموزش حلمسئله خلاقانه

خردهمؤلفرههای خلاقیت و رضرررایت از زندگی تفاوت معنیداری وجود

است .آماره  Fپیشآزمون رضایت از زندگی نیز با مقدار ( )136/002در

دارد .نتررایج بررسررری اینکرره گروه آزمررایش و گواه در کرردام یررک از

س ر ل  0/001معنادار اسررت .این یافته نشرران میدهد که پیشآزمون تأثیر

مؤلفره هرای خلراقیرت و رضرررایت از زندگی با یکدیگر تفاوت دارند در

معناداری بر ن رات پسآزمون داشته است .با توجه به این یافتهها میتوان

جدول  2گزارش شده است.

این تفراوت در جرامعره بزر

جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس واریانس تکمتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفههای خلاقیت و رضایت از زندگی
اثر

613

سیالی

02/299

1

02/299

22/761

0/0000

0/027

انع افپذیری

23/273

1

23/273

60/200

0/0000

0/392

اصالت

63/230

1

63/230

13/321

0/001

0/696

بسط

631/739

1

631/739

26/979

0/0000

0/227

رضایت از خانواده

6/100

1

6/100

0/197

0/222

0/002

رضایت از دوستان

71/396

1

71/396

0/902

0/061

0/129

رضایت از مدرسه

29/962

1

29/962

1/292

0/631

0/026

رضایت از محیط

0/906

1

0/906

0/019

0/973

0/001

رضایت از خود

76/920

1

76/920

3/921

0/021

0/100
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گروه

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنا داری

اندازه اثر

تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

با توجه به جدول  ،2دو گروه از نظر خردهمؤلفههای خلاقیت با هم

خلراقانه به دختران دبسرررتانی تیزهوش ،نتیجه گرفتند که میزان خلاقیت و

ترفرراوت مرعنیدار دارنررد چراکرره آمرراره  Fبرای سررریررالی (،)22/761

مهرارتهرای اجت راعی در گروه آزمرایش به طور معناداری افزایش یافته

انع افپذیری ( ،)60/200اصالت ( ،)13/321و بسط ( )26/979در س ل

است .طب پژوهش پوکیو و ه کاران ،گروههایی که بر اساش چارچوب

 0/001معنیدار اسررت .با توجه به حجم اندازه اثر ،گروهها قادرند 02/7

فراینرد حرل مسرررئله خلاق ،مراحل جداگانهای برای تولید ایده یا انتخاب

درصرد از تغییرات سریالی 39/2 ،درصد از تغییرات انع افپذیری69/6 ،

یک ایده به آنها آموزش داده میشرررود ،به طور قابلتوجهی از سررریالی،

درصد از تغییرات اصالت ،و  22/7درصد از تغییرات بسط را تبیین کنند.

انع افپذیری ،و اصرررالت بیشرررتری در خلاقیت برخوردار میشررروند و

مقایسرره میانگین ن رات گروهها نشرران میدهد که در ت امی مؤلفههای

راهحلهای پی شرنهادی آنها نسربت به گروهی که فقط درگیر نشستهای

خلاقیت ،میانگین گروه آزمایش بیشرررتر از گروه گواه اسرررت .ه چنین

مع ولی حلمسئله بودند ،به طور قابلتوجهی خلاقانهتر است (.)63

جدول  2نشان میدهد که از بین مؤلفههای رضایت از زندگی ،دو گروه

در تبیین این یرافتره میتوان گفت در جلسرررات آموزش حل مسرررئله

تنها در مؤلفه رضرررایت از دوسرررتان با یکدیگر تفاوت معنادار دارند زیرا

خلاقانه در مورد چگونگی تفکر و استفاده از ایدهها و راهحلهای مختلف

آماره  Fبرای این مؤلفه با مقدار  0/902در سرر ل  0/06معنادار اسررت و

بحث میشود و ه چنین پیروی از اولین ایدهای که به ذهن میآید م کن

گروهها قادرند  12/9درصد از تغییرات رضایت از دوستان را تبیین کنند.

اسرررت برراعررث شرررود دانشآموزان در هر کرراری کرره انجررام میدهنررد،

مقایسرره میانگین ن رات گروهها نشرران میدهد که در مؤلفه رضررایت از

انع افپذیرتر و اصیل تر بوده و تفسیر بیشتری از موضوع انجام دهند .در

دوستان ،میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه است .ه ان طور که

واقع با تکنیکهای مختلف این روش ،دانشآموزان تحریک میشوند تا

در جدول  3مشررراهده میشرررود بین دو گروه آزمایش و گواه در سرررایر

ایدههای پیچیدهتر و منحصربهفردی تولید کنند (.)66

مؤلفه های رضررایت از زندگی تفاوت معنادار وجود ندارد .با توجه به این

ه چنین نترایج تحلیرل دادههرا در این م العه نشررران داد که پس از

یرافترههرا میتوان گفرت که آموزش حل مسرررئله خلاقانه موجب افزایش

آموزش حل مسئله خلاقانه ،در ن ره کل کیفیت زندگی و در بمعد رضایت

خلاقیت و رضرایت از دوسرتان میشرود اما تأثیری بر رضایت از خانواده،

از دوستان ،میانگین ن رات گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه

مدرسه ،محیط ،و خود ندارد.

گواه بود .این نترایج برا یرافتههای پژوهشهایی ه سرررو اسرررت که تأثیر

بحث و نتیجهگیری
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آموزش گروهی حل مسئله بر رضایت از زندگی را در گروههای مختلف

پژوهش حاضرررر با هدف بررسررری تأثیر آموزش حل مسرررئله خلاقانه بر

مثبت و معنادار گزارش کردند ( .)69-60یافتههای این پژوهش دلالت بر

خلاقیت و رضایت از زندگی دانشآموزان پسر تیزهوش انجام شد .نتایج

این دارد که برنامه آموزش حل مسررئله خلاقانه علاوه بر افزایش خلاقیت

تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره نشرران داد که پس از آموزش

در دانشآموزان موجب بهبود رضایت از زندگی آنان نیز میشود .برتری

حل مسررئله خلاقانه ،میانگین ن رات گروه آزمایش در ت ام ابعاد خلاقیت،

ن ره گروه آزمایش در بمعد رضررایت از دوسررتان نشرران داد که ع دهترین

به طور معناداری بالاتر از گروه گواه بود .نتایج به دست آمده از پژوهش

تأثیر برنامه حل مسئله خلاقانه در روابط بینفردی است ( .)66پژوهشگران

حاضر با نتایج حاصل از م العات ریکسون و اروین ( )60اروین ،پیوروش

معتقدند نحوه تأثیر احت الی این متغیر بر این اساش است که آموزش حل

و جانس( )61در تأثیر حل مسئله بر روی مؤلفه های خلاقیت ه سو است.

مسئله خلاقانه موجب افزایش توان خلاقیت و توان س ل مهارگری درونی

در ایران نیز زارع ،پیرخا فی و مبینی ( )19در بررسرری تأثیر حل مسررئله بر

شرررده و افزایش این دو متغییر موجرب افزایش رضرررایرت فرد از زندگی

خلاقیت به نتیجه ه خوان با یافته پژوهش حاضررر دسررت یافتند .کاشررانی

میشود (.)39

وحیرد و ه کاران ( )66نیز با آموزش حل مسرررئله بینفردی با رویآورد
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تأثیر آموزش حل مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگی

لازم به ذکر است که در برخی ابعاد رضایت از زندگی یعنی رضایت

آنها از زندگی ،مؤثر واقع شررد .از آن جایی که مهارت های مورد نظر در

از خانواده ،رضرایت از مدرسه ،و رضایت از محیط تفاوت معناداری بین

این برنامه به صرورت مستقیم آموزش داده نشده اند ،بلکه دانش آموزان با

دو گروه مشراهده نشرد که به اعتقاد پژوهشرگران متأثر از سایر متغیرهای

تسلط بر مراحل حل مسئله در می یافتند مسئله را به گونهای دیگر از زاویه

تأثیرگذار در متغیر رضرایت از زندگی اسرت که در این پژوهش بررسی

مع ول بنگرند و متناسرب با اهداف و عناوینی که ذکر شد مسا ل را حل

نشدند .ه چنان که نجفی و ه کاران ( )62و مح ودیان و ه کاران ()69

کنند ،بنابراین آنها به اکتشرراف روش های جدید و راه حل های مورد نظر

متغیرهرایی چون معنویرت ،امیردواری ،حرمرت خود ،خودکررارآمردی ،و
هدف پیشرفت رویآوری-اجتناب ،سهم زیادی را در پیشبینی رضایت
از زندگی دارند .تیزهوشرری با انتقاد از خود ،حسرراسرریت بیش از حد ،و
کامل گرایی مرتبط اسرت و شرواهد پژوهشی حاکی از آن است که افراد
دارای ضرریب هوشری بالا م کن اسرت در معرو خ ر انواع آسیبهای
جسررر ی و روانی بوده و حتی بزرگسرررالرران تیزهوش معنررای ک تری در
زنردگی خود دارنرد و در معرو خ ر بحران معنرایی نسررربت به گروه با
ضرریب هوشی متوسط هستند ( .)39ت امی این عوامل م کن است میزان

و پیرامردهرای هر یک از آنها پی برده اند .تا آنجا که پژوهشگران اطﻼع
دارند این پژوهش از نخستین م العات در زمینه حل مسئله خﻼقانه برای
دانشآموزان پسرررر تیزهوش در ایران است که می تواند آغازی برای
طراحی و اجرای برنامههای دیگر در حوزه حل مسئله در ایران متناسب با
مسا ل اخﻼقی و فرهنگی امروز والدین جامعه باشد .از سرررویی دیگر،
ترکیب برنامه های حل مسئله خﻼق با رضررررایررت از زنرردگی و تشوی
دانشآموزان در به کارگیری تکنیکهای خﻼقانه جهت تحول و پرورش

رضایت از زندگی را در این دانشآموزان کاهش دهد و ق عاب برنامههایی

خلاقیت برای اولین بار در این برنامه صورت گرفته است که می تواند در

در راسرررتای افزایش حس امید و معنایابی در زندگی برای افزایش میزان

تدوین دیگر برنامه های مشابه یاریدهنده و راهگشا باشد .لررازم برره ذکر

رضایت این افراد از زندگی ،لازم و ضروری است.

اسررت که این م العه دارای برخی محدودیتهای روششررناختی نیز بوده

در انواع مشررکلات ناآشررنا اسررت که باعث تقویت رفتارهای سررازنده و

تررأثیر آموزش در طوﻻنیمدت ،و عرردم کنترل دیگر متغیرهررای مؤثر بر

سرازشیافته می شرود .این مهارتها برای ه ه کودکان بسیار مهم است،

رضایت از زندگی و خلاقیت .به پژوهشگران پیشنهاد میشود تأثیرآموزش

بهویژه برای بچههای تیزهوش که امید اسررت رهبران و دسررت اندرکاران

حل مسئله خلاقانه را در م العات آتی با رفع این محدودیتها با ن ونههای

امور مختلف جامعه در آینده باشرند .از آن جایی که مهارت حل مسئله با

سنی و هوشی مختلف انجام دهند تا به دقت و اعتبار نتایج افزوده شود.

بسریاری از متغیرهای سرلامت روان مانند اض راب و افسردگی در ارتبا

تشررکر و قدردانی :این پژوهش برگرفته از پایان نامه دکترای کریم نیکنام در

اسرررت ،اه یرت و ضررررورت توجه به طراحی و اجرای برنامه هایی برای

رشررته روانشررناسرری و آموزش کودکان اسررتثنایی دانشررگاه آزاد واحد علوم و

آموزش حل مسرررئله خلاقانه و بررسررری تأثیرآن بر بهبود مهارت های حل

تحقیقات با کد  100021اسرت .ه چنین مجوز اجرای آن بر روی افراد ن ونه از

مسئله در جامعه ما ،بیش از پیش احساش می شود .برنامه حل مسئله خلاق

سروی سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل با ش اره مجوز  00772در تاریﺦ

که در این پژوهش مورد اسرتفاده قرار گرفت ،در استفاده از تکنیک ها و

 1370/10/19صرادر شرد .بدین وسیله از مسئولین محترم اداره آموزشوپرورش

مؤلفه های خلاقیت ،با دیگر برنامه های حل مسرئله ،متفاوت بوده استا از

مخصروصاب کارشناش هسته مشاوره شهر اردبیل که ه اهنگی با مدارش را انجام

سویی دیگر در این م العه ،برنامه مداخلهای برای نوجوانان تیزهوش پسر
دوره اول دبیرستان از نظر تحولی و فرهنگی تا حد امکان ،ه اهنگسازی
شرررده اسرررت کره در نهرایرت این برنامه در پرورش مهارت حل مسرررئله
دانشآموزان تیزهوش و در نتیجه افزایش خلاقیت و میزان رضررایت کلی
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دادند و نیز از کادر اداری ،مربیان مدارش ،و افراد ن ونه که در اجرای این طرح
به ما ک ک کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
تضرراد مناف  :این پژوهش برای نویسررندگان هیچگونه تضرراد منافعی نداشررته
است.

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2ش اره  ،6تابستان 1379
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