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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. Tehran-

Stanford-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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مقاله پژوهشی
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 12/03/79دریافت شده: 

 69/01/79پذیرفته شده: 

 69/00/79منتشر شده: 

هسرررتند و پرورش و شرررکوفایی اسرررتعدادهای آنها ه واره از  جامعه هر بالقوه هایسررررمایه خلاق و تیزهوش آموزاندانشزمینه و هدف:  

ران خلاقیت و رضایت از زندگی پسمسئله خلاقانه بر بهبود پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر آموزش حل  های نظام آموزشری است.دغدغه

 تیزهوش انجام گرفت.

 آموزاندانش از نفر 206 آماری جامعه. شررد اجرا گواه گروه با آزمونپس-آزمونپیش طرح با و آزمایشررینی ه شرریوه به پژوهش این روش:

نفر  22 م العه مورد ن ونه. بود 1370 -72 تحصرریلی در سررال اردبیل شررهر پسرررانه درخشرران اسررتعدادهای متوسرر ه اول دوره هایدبیرسررتان

 دو رد تصادفی انتساب با و انتخاب ایخوشه گیرین ونه شیوه به از جامعه مذکور بودند که سراله0/12تا  13سرنی دامنه آموز تیزهوش دردانش

 رضایت ،(1370کامکاری، و افروز) تهران–بینه–استنفورد هوش هایپژوهشری شرامل آزمون ابزارهای. شردند جایدهی گواه و آزمایش گروه

 شرکت آموزشی حل مسئله برنامه در جلسه 13 طی آزمایش گروه کنندگانشررکت. بود( 1779)تورنس  خلاقیت و ،(6001)هوبنر  زندگی از

زیه و تحلیل تجمتغیره و چندمتغیره تک کواریانس تحلیل از اسرررتفاده با هاداده. کردند، در حالی که گروه گواه این مداخله را دریافت نکرد

   .شدند

 اوتآزمون تفدر مرحله پس گواه و آزمایش گروه خلاقیت و رضرررایت از زندگی ن رات داد میانگین ها نشرررانتحلیل داده نتایج ها:یافته

  (.>p 00/0)دارند و ن رات گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه گواه بود  معناداری

موجب بهبود  آموزان،مسئله خلاقانه علاوه بر افزایش خلاقیت در دانش که برنامة آموزش حل نشان دادهای پژوهش حاضر یافته: گیرینتیجه

مسررئله  ترین تأثیر برنامه حلشررود. برتری ن رگ گروه آزمایش در بعد رضررایت از دوسررتان نشرران داد که ع دهرضررایت از زندگی آنان نیز می

 فردی است. نخلاقانه در روابط بی

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .، ایراندانشگاه تهرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،استاد گروه روان، باقر غباری بناب نویسنده مسئول: * 

 Ghobaryb@yahoo.comپست الکترونیکی: 

 061-21111تلفن: 



 نیکنام و ه کاران کریم                                                                                                                        مسئله خلاقانه بر خلاقیت و رضایت از زندگیتأثیر آموزش حل 

609  

ن 
روا

ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو
ک، 

ود
ک

2
ره 

 ا
 ش
،

6
ن 
ستا

 تاب
،

13
79

 

 

 مقدمه
شرررود که توانایی فکری بالا، توانایی ، گفته می1آموزی تیزهوشبه دانش

اص زمینه خخلراقیت، و یا سررر ل بالایی از انگیزش، و یا برتری در یک 

های بالقوه خود دهد و برای برآورده کردن سرر ل تواناییعل ی را نشرران 

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

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

هوش آموزان تیزدهند. با این وجود، بحث در مورد دانشخاص نشان می

و کننده اسررتا از یک سرردر ایالات متحده آمریکا بسرریار متناقو و گیج

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

از سرررویی دیگر،  .دهددریافت آموزش رایگان و مناسرررب ع ومی را می

آموزان با مشررکلات یادگیری، آموزش برخلاف آموزش ویژه برای دانش

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

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

ز برانگیآموزان تیزهوش نیز موضرروعی بحث(. روند شررناسررایی دانش6)

 هررایهررایی وجود دارد مبنی بر اینکره برخی از روشاسرررت، زیرا نگرانی

شوند و به س ت برخی از افراد ای انجام میغرضانهشرناسایی به صورت م

وجود تعریف  گیرند. ه چنین عدمهدایت شرررده و دیگران را نادیده می

جهانی از تیزهوشررری باعث شرررده اسرررت که تفسررریرهای مختلفی درباره 

آموز انجام شود. نتیجه این که تعریف از شرناسایی و تشخی  یک دانش

هوش توانند به عنوان تیزآموزان مینشکند چگونه داتیزهوشی تعیین می

 (.1شناسایی شده و نیازمند خدمات خاص باشند )

 2با وجود این تفاسررریر، هرگونه تلاش برای گنجاندن ارزیابی خلاقیت

ز برانگیهرای تیزهوشررری پیچیررده و بحررثبرای وارد کردن آن در برنرامرره

جدید  هایهای زیادی ه چون روشخواهرد بود، امرا اخیراب با پیشررررفت

ها، مشرخ  شرد که سازه خلاقیت شدیداب با هوش سرنجش و تحلیل داده

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

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

شرررده یا نسررربت به یک مسرررئله، نقصررران، شرررکاف در دانش، مولفة گم

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

                                                           

1. Gifted student 

2. Innovation 

3. Invention 

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

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

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

 ترینعالی و این سرررازهلراقیت م کن نخواهد بود گیری از خبردون بهره

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

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

ثبت شناسی مکلیدی در تحول فردی و پیشرفت اجت اعی است و در روان

 (. 2جه زیادی شده است )ونیز به آن ت

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

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

اد از افر چشررید. رضررایت از زندگی به معنای ارزیابی شررناختی و آگاهانه

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

 نشان پژوهشی هایدارد. در عین حال، یافتهمعیارهای شرخصری آنها قرار 

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

 واطفع در واقع باشرردا تأثیرگذار مختلف هایمکانیسررم طری  از خلاقانه

(. رضررایت از زندگی از 9دارند ) خلاق منع ف در تفکر ایواسرر ه نقش

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

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

های انجام شررده در این (. پژوهش9خانوادگی و تجربه آموزشرری اسررت )

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

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

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

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

آموزان ه کرراران در پژوهش خود برره بررسررری بهزیسرررتی ذهنی دانش

کننده میزان رضایت آنها از زندگی، پرداختند تیزهوش، به عنوان منعکس

وجهی از ت له دختران نسررربت به پسرررران رضرررایت قابجه گرفتند کو نتی

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

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

آموزان کننده بهزیستی یا رضایت از زندگی در این دانشبینیعوامل پیش

4. Creativity 

5. Torrance 
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، که عاطفه منفی، بیگانگی با دوستان، افسردگیشودا در حالییشناخته م

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

آموزان تیزهوش در فرایندهای هوشی، (. در واقع، تفاوت دانش10است )

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

و اجت اعی متعددی قرار گیرند که میزان رضایت از آمیز هیجانی مخاطره

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

آموزان شناختی دانشمشرخ  شد که تنهایی عامل اصلی بهزیستی روان

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

 (.11این افراد کاهش دهد )

ی و شرناسران پرورشبا توصریفاتی که از خلاقیت گفته شرد، ه ه روان

کری های فهای خلاقانه و شیوهمتخصرصران آموزشی معتقدند که توانایی

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

( 10سالی )( و اسرترنبر  و ریس12(، تورنس )13برای ن ونه گیلفورد )

عتقد هسرتند که خلاقیت قابل آموزش اسرت. گروهی از پژوهشرگران به م

توان اند و براین باورند که خلاقیت را میآموزش مستقیم خلاقیت پرداخته

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

با محیط،  ورزییادگیری اکتشافی به ه راه تشوی  یادگیرنده برای دست

 (. 12دهد )های جدید، افزایش میکرد خلاقانه را به منظور تولید ایدهع ل

تواند خلاقیت و مسرررئله خلاقانه روشررری اسرررت که می آموزش حل

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

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

ای برای یافتههای مؤثر و سرررازشحلکند تا راهاش میمراحل آن فرد تل

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

ر از شرررود پایدارتمسرررئله ایجاد می رفتار یادگیرنده در اثر یادگیری حل

یری گونه یادگدهد و اینهای ساده رخ میتغییراتی است که در یادگیری

به ت رین و تکرار ک تری احتیاج دارد  ،هاانواع یادگیریدر مقرایسررره برا 

خلاقیت  ارتقاء بر مسررئلهحل هایمهارت اندداده نشرران ها. پژوهش(16)

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

ل از ج له مسررا ، اندهای زندگی که مختل و آسرریب دیدهوقعیتبیشررتر م

 توان از حلمی، و ه سر ،مالی، شرغلی، مشرکلات با کودکان خانوادگی،

 تمدکوتاه برنامه تأثیر نیز اروین و (. ریکسررون17)مسررئله اسررتفاده کرد 

 شکلمم توانممی من»فردی را در پژوهشی با عنوان بین شناختی مسئلهحل

 حلهمر در حتی و ، به طور معناداری اثربخش ارزیابی کردند«کنم حل را

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

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

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

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

 مداخله، نای نتیجه در. شد گیریاندازه مداخله از بعد و قبل پیامدی تفکر

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

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

 یدبسرررتان دختران به آورد خلاقانهروی با فردیبین مسرررئله حل آموزش

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

مسئله خلاق، حتی در  ه کاران، به روشرنی مشخ  شد که جلسات حل

ترین شررکل خود، نتایج بسرریار مثبتی را در تولید ایده، خلاقیت در سرراده

 .(63حل، و رهبری اثربخش دارد )انتخاب راه

 رب مسررئلهحل  گروهی تأثیرآموزش بررسرری در پالاهنگ و صررلاحیان

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

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

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

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

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

 امیدواری، داری،دین معنویت، متغیرهای دریرافتنرد دلراور و سرررهرابی

 دارند زندگی از رضررایت با مسررتقیم راب ه خودکارآمدی و خود،حرمت

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

-سرررلطت پیشررررفت هدف و بدبینانه، تلقی اجتناب،-لکردع  پیشررررفت

 زندگی از رضررایت بینیپیش در را سررهم بیشررترین ترتیب به ،آوردروی

پژوهشی، خلاء محسوش درباره تأثیر  اما در بررسری پیشینه (ا69داشرتند )

مسرررئلره خلراقرانره بر خلراقیرت و رضرررایرت از زندگی در  آموزش حرل

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

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

 .آموزان تیزهوش بوددانش
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 روش
این پژوهش برره روش  کننردگران:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

آزمون با گروه گواه انجام شررد. پس-آزمونآزمایشرری و با طرح پیشنی ه

 متوسرر ه اول دوره آموزاندانش م العه شررامل ت امیآماری این  جامعه

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

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

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

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

 بانتسررا با و انتخاب ایخوشرره گیرین ونه شرریوه به اسررتعداد درخشرران

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

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

بر اسرراش  110ل هوشرربهر های اسررتعدادهای درخشرران، حداقدبیرسررتان

تی، دارا شناخبینه، فقدان ناتوانی جس انی و روان-استنفورد-آزمون تهران

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

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

  شناختی بود.انی و روانو وجود ناتوانی جس  هوش بالاتر از متوسطاز 

 ب( ابزار

 آزمایهوش آزمون :1بینه-اسررتنفورد-آزمای تهران. نسررخه نوین هوش1

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

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

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

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

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

 اسررتدلال :آزمونخرده پنج ها شرراملحی ه از یک هر و بوده، غیرکلامی

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

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

 -90/0 غیرکلامی، بخش برای مختلف م العات در مقیراش این اعتبرار

سیال  اسرتدلال هایمقیاشخرده برای ،97/0 – 92/0 کلامی، بخش ،97/0

-دیداری پردازش ،76/0 ع ومی اطلاعات ،76/0ک ی  اسررتدلال ،70/0

                                                           

1. Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scales-Revision (TSB-R) 

2. Simon  

3. Torrance Creative Thinking Test (TTCT; figural A & B) 

4. Originality  

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

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

شرررود و برای به دسرررت آوردن ن رات کلامی و ای محاسررربه میفاصرررله

هررا بررا یکرردیگر ج ع آزمونغیرکلررامی و هوشررربهر کلی، ن رات خرده

 (30-69شوند )می

 کرره تورنس هررایآزمون : 3م آ و بفر ،نسرتو قخال تفکر نمو. آز6

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

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

 اقیتخل از تورنس تعریف و نظریه پایه بر هاآزمون این اسررت. رفته کار

 9پذیریانع اف و ،2سیالی ،0، بسط2اصالت عامل چهار و اندشرده طراحی

 9وردگیلف ذهنی سرراختار مدل تأثیرتحت  حدی تا که گیردمی اندازه را

 تکالیف ادیتعد که ستا دیع لکر یهانموآز ءجز نموآز ینا اسررت.

 ندامیتو که جایی تا هدامیخو او از و اردمیگذ دفر رختیاا در پاسخ زبا

 آن ایبر جدید و جالب ربسیا انعنو یک و بکشد ستثناییا تصویر یک

 ینب پایایی این ابزار را تورنس در م العه خود ضرایب(. 31)کند  بنتخاا

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

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

ایران توسرررط دا  ی و مقی ی  ( و نیز در33ترکیرره ) ج لرره در از من قره

پژوهشررگران ضررریب ه سررانی  اسررت که این شررده اعتباریابی بارفروش

ها را بررسرری، و آزمون را آزموندرونی و ضررریب ه بسررتگی بین خرده

گذاری (. ن ره32دارای قابلیت اجرایی برای افراد ایرانی گزارش کردند )

ای، م اب  با دستورالع ل اجرا پاسرخ در مقیاش فاصلهبر اسراش روش باز 

 شررود. اینشررود، سررپس ن رات هر چهار قسرر ت جداگانه گزارش میمی

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

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

 . است شده طراحی مدرسه پایان تا کودک

5. Elaboration 

6. Fluency  

7. Flexibility  
8. Guilford 
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این  :1آموزان. پرسشنامه چندبعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش3

توسررط هیوبنر جهت اسررتفاده در گروه سررنی  6001پرسررشررنامه در سررال 

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

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

آموزان دوره راهن ایی و دبیرسررتان است. نشمحیط زندگی، خود( در دا

 رارق استفاده مورد گروهی و فردی صورت به تواندمی مذکور پرسرشنامه

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

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

ها به صرررورت شرررود )که برخی گزینهمی گذارین ره (1مخالف )ن ره 

برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی  .شرررود(گرذاری میبرعکس ن ره

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

برای محاسرربه ضررریب اعتبار پرسررشررنامه رضررایت از زندگی از آلفای 

رتیب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ اسرررتفاده شرررده اسرررت. بدین ت

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

 نآآلفای کرونباخ برای این پرسشنامه محاسبه شد که مقدار  ایران نیزدر 

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

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

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

ط، و ای رضایت پایین، متوساسرتفاده شد اما امکان تبدیل به ن رات طبقه

 (. 30بالا نیز وجود دارد )

 ردمو خلاق مسئلهحل  متن آموزشی مدل: ایج( معرفی برنامه مداخله

( 32) میرملاقتباش شده از  هایبرگرفته از درش پژوهش، این استفاده در

های فنی آموزان پایه هشتم کلاشمسئله خلاقانه بر دانش با عنوان تأثیر حل

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

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

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

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

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

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

هایی متناسب با فرهنگ اجت اعی تدوین ده، درسنامههای ترج ه شدرش

های لازم جهت انجام مداخله طراحی و تنظیم و در پایان طرح درششررد 

 و ریصو ییا جهت نظرسنجی از نظر رواهها و طرح درشنامهدرش. شد

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

 این برنامهگرفت.  ارقر تأیید ردموپژوهشررگران اعتبار و دقت متن توسرط 

ها، اهداف، خلاصه ای شرامل سریزده جلسره بود که عناوین جلسرهمداخله

 1محتوا، و تکرالیف ارا ره شرررده در کلراش یرا خانه به ترتیب در جدول 

 گزارش شده است: 
 تکالیف ارائه شده و جلسه، مختصر ها، محتوای آموزشی، شرح: هدف1جدول 

 محتوا و شرح مختصر جلسه و تکلیف هدف جلسه

 فراگیران انگیزه افزایش جهت سوالات برای دهیپاسخ و طرح با آشنایی و معرفی آشنایی و معرفی اول

 و برجسته کردن چیزهای ضروری برای فهم بهتر 3گری آموزش اغراق دوم
 سئلهم بهتر فهم باعث کار این کرد. ن اییبزر  را هاقس ت برخی باید آنها ارا ه مسا لی که برای حل

 کرد. کار در خانه: ترسیم کاریکاتور تربرجسته را هاضرورت توانمی و شودمی

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

رد. ک تفکیک ه دیگر از را غیرضروری و ک ترمهم مهم، هایباید قس ت آنها ارا ه مسا لی که برای حل

 شود.انرژی و منابع ه یشه با محدودیت مواجه است و ترجیحات باعث مصرف بهینه آنان می

 های کلاسی و درسی برای شرایط ویژه مدرسهکار در کلاش: تنظیم برنامه

 دیگران یا خود قبلی آوردهایدست 0بسط دادن آموزش ماهرانه چهارم

 اسبیمن حلراه جالب، موقعیت یا و محصول یک بر نو چیزی کردن اضافه آنها برای حلارا ه مسا لی که 

 است. مسئله یک برای

 هایی بر آن، جهت افزایش کارآییاختراع شده و اضافه کردن جنبه کار در خانه: انتخاب یک محصول قبلاب

                                                           

1. Multidimensional Scale of Student Life Satisfaction Scale 

(MSLSS) 

2. Welty 

3. Exaggerate   

4. Eliminate 

5. Elaborate 
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 برای فهم بهتر مسئله 1آموزش استفاده از مقایسه پنجم

 آن ودشمی باعث آنان هایتفاوت و اشتراک وجه به توجه و چیز دو مقایسه آنها برای حلارا ه مسا لی که 

 شود. پردازش ما ذهن در ترخلاقانه و بهتر مسئله

 کار در کلاش: تهیه جدول تفاوت و تشابه دوچرخه کوهستانی و بی ام ایکس.

 ششم
از  های خلاقانه، در عین پیشگیریو پاسخ 6آموزش استقبال از تداعی

 های تکانشیپاسخ

ها به صورت انفرادی و استفاده از آنها به عنوان روزنه ارا ه کل ات مختلف به گروه کلاسی و ثبت تداعی

 خلاقیتا آموزش ای ان داشتن به ذهن یاریگر به روش سخنرانی.

 کار درکلاش: اجرای صندلی داغ.

 آنطرح و ارزیابی  یک تصوری و اجرای 3سازیآموزش فرضیه هفتم

ع ل و دیدن نقا  قوت و ضعف آن  از قبل ذهن در طرح یک کردن ع لیاتی دربارهتوضیل و درخواست 

 طرح.

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

 هشتم
ترین راه انتقال هدف به و پیدا کردن بهترین و مناسب 2آموزش ن ادپردازی

 دیگری

احت الی  هایتفاهممختلف بین ال للیا زبان و سایر ن ادها وسیله ارتبا ، پیشگیری از سوءارا ه ن ادهای 

 ال للی.درعین یادگیری ن ادهای بین

 کار در خانه: طراحی گویاترین ن اد برای یک نهاد یا پدیده.

 و تجزیه مسئله به عوامل تشکیل دهنده آن 0آموزش جداسازی نهم

را حل  را به عوامل تشکیل دهنده تقسیم و سپس مرحله به مرحله آن که بتوان آنارا ه یک مسئله به طوری 

 کرد.

 حل با روش و منابعهای مختلف، ارا ه راهکار در خانه: تنظیم یک طرح، تعیین قس ت

 ریزی معکوش جهت مدیریت زمانو برنامه 2کردن آموزش وارونه دهم

 ریزی کرد.آخر به اول برنامهتوان یک مسئله را از برای مدیریت زمان می

های کار در خانه: تصور مسیر معکوش از مدرسه به خانه بدون برگشتن و پشت سر را دیدن، نوشتن نشانه

 راه.

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

مسئله )حتی سازی متری. کوچک 90های دو متری و بررسی یک درخت در حیا  مدرسه از فاصله

 سازی کنیم.وچکهیجان(ا در برخی موارد نیاز است که مسئله را ک

 های مختلف.کار در کلاش: اجرای ایفای نقش مدیریت هیجانات فردی در گروه

 موارد به یکدیگر 9کردن  آموزش ملح  دوازدهم

یگر ع لکردهای قبلی را به ه دای از اختراع. گاهی خلاقیت آن است که نتایج توضیل الحاق به عنوان جنبه

 ربط داده و یکپارچه کنیم.

 کار در کلاش: طراحی یک وسیلة جدید با الحاق حداقل دو وسیله بر ه دیگر.

 دهی به سوالات و اشکالاتمسئله خلاقانه و پاسختوضیل و مرور مجدد حل بندیج ع سیزدهم

 

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

پسرررانه اسررتعدادهای درخشرران در شررهر اردبیل، یک مدرسرره به صررورت 

ای انتخراب شرررد و برا اسرررتفراده از مقیاش هوش و گیری خوشرررهن ونره

های ورود را دارا آموزانی که ملاکشرررناختی، دانشهای ج عیتویژگی

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

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

                                                           

1. Compare 

2. Associate 

3. Hypothesize 

4. Symbolize 

5. Separate 

6. Reverse 

7. R reduce 

8. Combine 

 و پرسش سخنرانی، هایروش به و گروهی صرورت مسرئله خلاق بهحل 

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

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

دا ش هارا  جلسه یک ایهفته و متوالی طور به اردبیل یک ناحیه درخشان

ای دریررافررت نکرد. پس از ات ررام لررهکرره گروه گواه هیچ مررداخدر حررالی

جهت  آزمون از هر دو گروه آزمایش و گواه گرفته شرررد.آموزش، پس
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ه رراهنگی مرردیر مرردرسرررره بررا والرردین  رعررایررت اخلرراق در پژوهش بررا

آموزان برای شررررکت در پژوهش آموزان، رضرررایت آنها و دانشدانش

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

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

 افزارها، تحلیل با ک ک نرمآوری دادهذکر است که در پایان بعد از ج ع

SPSS .و روش آماری آنکوا و مانکوا انجام شد 

 

 هایافته
 آزمون متغیرهایآزمون و پسمیانگین و انحراف اسرررتاندارد ن رات پیش

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

( برای K-SZاسررر یرنف )-بره ذکر اسرررت نتررایج آزمون کررال وگروف

 داریمعن رهایمتغی ت امی برا هاگروه در رهایمتغ عیتوزبررسی نرمال بودن 

 نرمالا، رهیتغم نیا عیتوز که گرفت جهینت توانیمبه دست نیامد، بنابراین 

 است 

 (64تعداد: های آزمایش و گواه )های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه: شاخص2جدول 

 گروه گواه گروه آزمایش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین مرحله ها متغیر

 سیالی
 22/9 99/60 67/2 29/30 آزمونپیش

 90/9 00/62 32/2 09/32 آزمونپس

 پذیریانع اف
 00/2 23/17 77/0 71/60 آزمونپیش

 90/2 20/17 02/2 02/67 آزمونپس

 اصالت
 97/16 21/30 72/11 66/20 آزمونپیش

 97/16 71/30 79/11 30/26 آزمونپس

 بسط
 99/16 99/09 09/62 02/92 آزمونپیش

 09/13 09/07 00/62 37/71 آزمونپس

 از زندگیکلی  رضایت
 03/17 99/172 66/66 02/191 آزمونپیش

 00/69 21/197 90/63 93/171 آزمونپس

 خانوادهاز  رضایت
 12/0 92/39 99/2 62/39 آزمونپیش

 11/2 62/39 19/0 62/39 آزمونپس

 دوستانز ا رضایت
 19/7 07/26 9/9 62/20 آزمونپیش

 09/7 30/21 31/9 37/23 آزمونپس

 مدرسه ز ارضایت
 22/0 32/39 06/10 23/30 آزمونپیش

 30/2 00/39 60/10 30/30 آزمونپس

 محیط از رضایت
 33/2 30/23 02/7 20/30 آزمونپیش

 13/9 29/20 62/9 66/32 آزمونپس

 خود از رضایت
 29/0 30/30 97/0 99/39 آزمونپیش

 61/9 02/36 00/2 99/37 آزمونپس

 

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

آموزان، از تحلیل کوواریانس یک راهه اسررتفاده شررد. در زندگی دانش

یب شررر و های تحلیل کوواریانس مانند آزمون لونفروپیش ابتدا ت امی

ند. ها برقرار هسترگرسریون، محاسربه شد که نتایج نشان داد ه ه مفروضه

 متغیری برای بررسررری تفاوتنتایج تحلیل کوواریانس تک 3در جردول 

آزمون متغیرهرای خلاقیت و آزمون و پسگروه آزمرایش و گواه در پیش

 شده است.کیفیت زندگی گزارش 
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 دو متغیر خلاقیت و رضایت از زندگیدر  گواهبرای بررسی تفاوت گروه آزمایش و  تک متغیری: نتایج تحلیل کواریانس 3جدول 

 اندازه اثر سطح معنی داری F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات آزمون متغیر

 خلاقیت

 77/0 001/0 639/2 092/300 1 092/300 آزمونپیش

 92/0 000/0 922/166 303/10 1 303/10 گروهاثر 

    092/0 23 207/3 اثر خ ا

 رضایت از زندگی

 

 90/0 001/0 002/136 171/61007 1 171/61007 آزمونپیش

 19/0 000/0 909/9 200/1372 1 200/1372 گروهاثر 

    003/109 23 922/2919 اثر خ ا

 

( است 922/166آزمون )خلاقیت در پس Fآماره  3با توجه به جدول 

دهد بین دو گروه در میزان معنادار است که نشان می 000/0که در س ل 

دهد که نیز نشررران می 92/0خلاقیت تفاوت معنادار وجود دارد. اندازه اثر 

آزمون خلاقیت نیز پیش Fاین تفراوت در جرامعره بزر  اسرررت. آمراره 

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

 آزمون داشته است. ه چنینآزمون تأثیر معناداری بر ن رات پسکه پیش

( 909/9آزمون )رضررایت از زندگی در پس F، آماره 3با توجه به جدول 

د بین دو گروه در دهمعنادار است که نشان می 000/0است که در س ل 

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

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

مسئله خلاقانه آزمون رضرایت از زندگی حاصل دریافت آموزش حلپس

( در 002/136آزمون رضایت از زندگی نیز با مقدار )پیش Fاست. آماره 

ر آزمون تأثیدهد که پیشمعنادار اسررت. این یافته نشرران می 001/0سرر ل 

توان می هاآزمون داشته است. با توجه به این یافتهمعناداری بر ن رات پس

مسررئله خلاقانه موجب افزایش خلاقیت و رضررایت  گفت که آموزش حل

 شود. آموزان پسر تیزهوش میاز زندگی دانش

قیت های خلامسررئله خلاقانه بر مؤلفهآموزش حل  برای بررسرری تأثیر

 های رضایت از زندگیبسط( و مؤلفه اصالت، و پذیری،انع اف )سیالی،

 از رضایت مدرسه، از رضایت دوستان، از رضرایت خانواده، از )رضرایت

آموزان پسرررر تیزهوش از تحلیررل خود( دانش از رضررررایررت محیط، و

شررررد. قبررل از اجرای این آزمون، کوواریررانس چنرردمتغیره اسرررتفرراده 

مورد  ام باکس و دو بارتلتهای آن مانند شیب رگرسیون، خیفروپیش

ل هررای تحلیررفروپس از بررسررری پیشبررسررری و تررأییررد قرار گرفررت. 

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

اری وجود دهای خلاقیت و رضرررایت از زندگی تفاوت معنیمؤلفرهخرده

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

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

 گزارش شده است. 2جدول 
 

 خلاقیت و رضایت از زندگی هایمؤلفه در آزمایش و گواه گروه تفاوت متغیریتک واریانس تحلیل کوواریانس : نتایج6جدول 

 اندازه اثر داری اسطح معن F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته اثر

 گروه

 027/0 0000/0 761/22 299/02 1 299/02 سیالی

 392/0 0000/0 200/60 273/23 1 273/23 پذیریانع اف

 696/0 001/0 321/13 230/63 1 230/63 اصالت

 227/0 0000/0 979/26 739/631 1 739/631 بسط

 002/0 222/0 197/0 100/6 1 100/6 رضایت از خانواده

 129/0 061/0 902/0 396/71 1 396/71 رضایت از دوستان

 026/0 631/0 292/1 962/29 1 962/29 رضایت از مدرسه

 001/0 973/0 019/0 906/0 1 906/0 رضایت از محیط

 100/0 021/0 921/3 920/76 1 920/76 رضایت از خود
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 با هم خلاقیت هایمؤلفهخرده نظر از گروه دو ،2 جدول به توجه با

 ،(761/22) سررریررالی برای F آمرراره چراکرره دارنررد دارمرعنی ترفرراوت

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

 7/02 قادرند هاگروه اثر، اندازه حجم به توجه با. اسررت دارمعنی 001/0

 6/69 پذیری،انع اف تغییرات از درصد 2/39 سریالی، تغییرات از درصرد

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

 هایمؤلفه در ت امی که دهدمی نشرران هاگروه ن رات میانگین مقایسرره

 ینه چن. اسرررت میانگین گروه آزمایش بیشرررتر از گروه گواه خلاقیت،

 گروه دو های رضایت از زندگی،که از بین مؤلفه دهدمی نشان 2 جدول

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

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

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

رضررایت از  مؤلفه در که دهدمی نشرران هاگروه ن رات مقایسرره میانگین

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

 شرررود بین دو گروه آزمایش و گواه در سرررایرمشررراهده می 3در جدول 

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

مسرررئله خلاقانه موجب افزایش توان گفرت که آموزش حل هرا مییرافتره

شرود اما تأثیری بر رضایت از خانواده، خلاقیت و رضرایت از دوسرتان می

 مدرسه، محیط، و خود ندارد.

 گیریو نتیجهبحث 

 بر خلاقانه مسرررئلهحل  بررسررری تأثیر آموزشپژوهش حاضرررر با هدف 

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

موزش پس از آ که داد نشرران متغیره و چندمتغیرهتحلیل کوواریانس تک

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

هش وپژه از مدآست دنتایج به  .بود گواه گروه از بالاتر معناداری طور به

( اروین، پیوروش 60ت ریکسون و اروین )م العاحاصل از با نتایج  حاضر

ست. اه سو ی خلاقیت هامؤلفهروی بر مسئله  ( در تأثیر حل61و جانس)

مسررئله بر  ( در بررسرری تأثیر حل19در ایران نیز زارع، پیرخا فی و مبینی )

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

آورد فردی با رویمسرررئله بین( نیز با آموزش حل66وحیرد و ه کاران )

و  تیزهوش، نتیجه گرفتند که میزان خلاقیتخلراقانه به دختران دبسرررتانی 

هرای اجت راعی در گروه آزمرایش به طور معناداری افزایش یافته مهرارت

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

ای برای تولید ایده یا انتخاب مسرررئله خلاق، مراحل جداگانه فراینرد حرل

توجهی از سررریالی، شرررود، به طور قابلیک ایده به آنها آموزش داده می

شررروند و پذیری، و اصرررالت بیشرررتری در خلاقیت برخوردار میانع اف

های شرنهادی آنها نسربت به گروهی که فقط درگیر نشستهای پیحلراه

 (.63) تر استتوجهی خلاقانهمسئله بودند، به طور قابلمع ولی حل

له مسرررئتوان گفت در جلسرررات آموزش حل در تبیین این یرافتره می

لف های مختحلها و راهخلاقانه در مورد چگونگی تفکر و استفاده از ایده

ن آید م کای که به ذهن میروی از اولین ایدهشود و ه چنین پیبحث می

دهنررد، آموزان در هر کرراری کرره انجررام میاسرررت برراعررث شرررود دانش

تر بوده و تفسیر بیشتری از موضوع انجام دهند. در پذیرتر و اصیلانع اف

د تا شونآموزان تحریک میهای مختلف این روش، دانشواقع با تکنیک

 (.66فردی تولید کنند )تر و منحصربههای پیچیدهایده

پس از  که داد نشررران هرا در این م العهه چنین نترایج تحلیرل داده

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

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

 ه سرررو اسرررت که تأثیر هاییهای پژوهشاین نترایج برا یرافته .بود گواه

 مختلف هایگروه در زندگی را از رضایت بر مسئله حل گروهی آموزش

 بر دلالت پژوهش این های(. یافته69-60کردند ) گزارش معنادار و مثبت

 تخلاقی افزایش بر علاوه خلاقانه مسررئلهحل  آموزش برنامه که دارد این

 ریبرت. شودمی نیز آنان زندگی از رضایت بهبود موجب آموزاندانش در

 ترینع ده که داد نشرران دوسررتان از رضررایت بمعد در آزمایش گروه ن ره

(. پژوهشگران 66است ) فردیبین روابط در خلاقانه مسئلهحل  برنامه تأثیر

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

رونی د س ل مهارگریمسئله خلاقانه موجب افزایش توان خلاقیت و توان 

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

 (.39شود )می
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 یت از زندگی یعنی رضایتلازم به ذکر است که در برخی ابعاد رضا

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

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

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

( 69ان و ه کاران )( و مح ودی62نشدند. ه چنان که نجفی و ه کاران )

خود، خودکررارآمردی، و متغیرهرایی چون معنویرت، امیردواری، حرمرت 

ت بینی رضایاجتناب، سهم زیادی را در پیش-آوریرویهدف پیشرفت 

تیزهوشرری با انتقاد از خود، حسرراسرریت بیش از حد، و  از زندگی دارند.

گرایی مرتبط اسرت و شرواهد پژوهشی حاکی از آن است که افراد کامل

های دارای ضرریب هوشری بالا م کن اسرت در معرو خ ر انواع آسیب

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 

(. ت امی این عوامل م کن است میزان 39ضرریب هوشی متوسط هستند )

هایی آموزان کاهش دهد و ق عاب برنامهدانشرضایت از زندگی را در این 

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

 رضایت این افراد از زندگی، لازم و ضروری است.

آمیز مسررئله، ابزاری برای مدیریت موفقیت تفکر خلاق و مهارت حل

ی سررازنده و در انواع مشررکلات ناآشررنا اسررت که باعث تقویت رفتارها

ها برای ه ه کودکان بسیار مهم است، یافته می شرود. این مهارتسرازش

رهبران و دسررت اندرکاران های تیزهوش که امید اسررت ویژه برای بچهبه

ا مسئله بجایی که مهارت حل از آن  مور مختلف جامعه در آینده باشرند.ا

با  در ارت بسریاری از متغیرهای سرلامت روان مانند اض راب و افسردگی

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

 لهای حمسرررئله خلاقانه و بررسررری تأثیرآن بر بهبود مهارت آموزش حل

لاق مسئله خ شود. برنامه حلمسئله در جامعه ما، بیش از پیش احساش می

ها و ککه در این پژوهش مورد اسرتفاده قرار گرفت، در استفاده از تکنی

 مسرئله، متفاوت بوده استا ازهای حل های خلاقیت، با دیگر برنامهمؤلفه

 برای نوجوانان تیزهوش پسر ایمداخله دیگر در این م العه، برنامه سویی

سازی حد امکان، ه اهنگ تا دوره اول دبیرستان از نظر تحولی و فرهنگی

مسرررئله شرررده اسرررت کره در نهرایرت این برنامه در پرورش مهارت حل 

لی ک آموزان تیزهوش و در نتیجه افزایش خلاقیت و میزان رضررایتدانش

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

زان با آمواند، بلکه دانشاین برنامه به صرورت مستقیم آموزش داده نشده

ر از زاویه ای دیگگونهیافتند مسئله را بهمسئله در میتسلط بر مراحل حل 

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

 های مورد نظرهای جدید و راه حلکنند، بنابراین آنها به اکتشرراف روش

ع طالان اهشگرونجا که پژآتا اند. و پیرامردهرای هر یک از آنها پی برده

قانه برای مسئله خال مینه حلدر زت م العانخستین از هش وین پژاند دار

ای برزی غاآند اتوست که میان ایرآموزان پسرررر تیزهوش در ادانش

با  ان متناسبیردر احل مسئله زه حودر ر یگی دهابرنامهای جرو احی اطر

، یگراز سرررویی دلدین جامعه باشد. وز وامرافرهنگی و خالقی امسا ل 

وی  تشرضررررایررت از زنرردگی و با ق مسئله خالحل ی هاترکیب برنامه

جهت تحول و پرورش خالقانه ی هاتکنیکی گیرربه کازان در موآنشدا

در ند اتوست که میاگرفته رت ین برنامه صور در الین باای اوبرخلاقیت 

لررازم برره ذکر گشا باشد. ه و راههنددریمشابه یای هایگر برنامهدین وتد

 شررناختی نیز بودههای روشاسررت که این م العه دارای برخی محدودیت

سی ربرم عداسرررت مانند: انجام م العه فقط بر روی یک جنس )پسرررر(، 

ت، و عرردم کنترل دیگر متغیرهررای مؤثر بر مدطوالنیزش در موتررأثیر آ

د تأثیرآموزش میشود پیشنهاان هشگروبه پژرضایت از زندگی و خلاقیت. 

های ها با ن ونهحل مسئله خلاقانه را در م العات آتی با رفع این محدودیت

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

 در م نیکنامکری نامه دکترای پایان از برگرفته پژوهش این تشررکر و قدردانی:

آزاد واحد علوم و  دانشررگاه شررناسرری و آموزش کودکان اسررتثناییروان رشررته

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

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

 پرورشومسئولین محترم اداره آموزش از وسیله بدین. شرد صرادر 19/10/1370

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

دادند و نیز از کادر اداری، مربیان مدارش، و افراد ن ونه که در اجرای این طرح 

 شود. به ما ک ک کردند، تشکر و قدردانی می

ه گونه تضرراد منافعی نداشررتهیچاین پژوهش برای نویسررندگان  تضرراد مناف :

 است.
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