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محسن شکوهی یکتا

پژوهش حاضر با هدف آموزش برنامۀ حل مسئلۀ خالق و تعیین اثربخشی آن ،در کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان تیزهوش دبستانی انجام شده است.
پژوهش بهصورت نیمهآزمایشی و با دو گروه مداخله و کنترل با پیشآزمون و پسآزمون صورت گرفته است .جامعۀ آماری شامل دانشآموزان تیزهوش
پسر دورۀ ابتدایی مدرسۀ مالصدرای شهر کرج ورودی  ۱۳۹۹-۱۳۹۸است .نمونۀ آماری ۵۰ ،نفر دانشآموز پسر دورۀ دوم دبستان هستند که بهصورت
تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه  ۲۵نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ مشکالت رفتاری آخنباخ ( )CBCLبود .برای
گروه آزمایش  ۱۲جلسه برنامۀ حل خالق مسئله بهصورت هفتهای دو جلسه ارائه شد .همزمان والدینشان هم چهار جلسه آموزش دیدند .هردو گروه در دو
مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون به پرسشنامۀ مشکالت رفتاری پاسخ دادند .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 25تجزیهوتحلیل شد و از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف بهمنظور سنجش نرمالبودن دادهها و آزمون کوواریانس برای آزمون فرضیۀ پژوهش استفاده شد .یافتهها نشان داد آموزش برنامۀ
جامع حل مسئلۀ خالق ،بهطور معناداری موجب کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان تیزهوش میشود ()P>۰/۰۰۵؛ بنابراین آموزش برنامۀ جامع حل
مسئلۀ خالق ،با ایجاد حس کارآمدی و احساس اعتمادبهنفس میتواند حل مسئله را در مواجهه با مشکالت رفتاری قرار دهد و زمینه را برای کاهش
مشکالت رفتاریشان فراهم آورد.
واژههای کلیدی:

برنامۀ جامع حل مسئلۀ خالق ،دانشآموزان تیزهوش ،مشکالت رفتاری.

* دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
** نویسندۀ مسئول :استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

Email: afrooz@ut.ac.ir
*** استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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پژوهش در زمینۀ دانشآموزان تیزهوش ،از گذشته مورد توجه
بوده است .برای پیشرفت هر کشوری نیاز به شناسایی و پرورش
ذهنهای خالق و آفریننده بیشتر میشود و به همین دلیل در
شرایط کنونی ،مسئلۀ تیزهوشی از مهمترین مسائل در حوزۀ
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است .این دانشآموزان
توانمندیهای قابلتوجهی در عملکرد کنشهای هوشی نشان
میدهند .تیزهوشی به کنش عمومی هوش گفته میشود که
بهطور معناداری باالتر از حد متوسط عمل میکند و با
برجستگیهایی در رفتار سازشی همراه است و در دوران رشد
پدیدار میشود .تیزهوش به فردی گفته میشود که زودتر موفق
به درک یک مسئله و روابط حاکم بر آن میشود و سریعتر
مسئلۀ موردنظر را حل میکند (افروز.)۱۳۹۹ ،
دانشآموزان تیزهوش ۱بهدلیل ویژگیهای خاص خود ،دارای
نیازهای عاطفی ،اجتماعی و آموزشی ویژهای هستند که توجه
به آنها ،زمینه را برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این
دانشآموزان فراهم میسازد .به عبارت دیگر ،تیزهوشی ۲به
تفاوت با گروههای بهنجار منجر میشود .کودکان استثنایی
دارای مسائل یا استعدادهای ویژهای هستند که در نحوۀ تفکر،
دیدن ،شنیدن ،صحبتکردن ،اجتماعیشدن یا حرکت آنها
تأثیر میگذارد (افروز.)۱۳۹۹ ،
بهطورکلی ،دانشآموزان تیزهوش نسبت به سایر همساالن خود
به لحاظ جسمی-حرکتی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی از
ویژگیهای متمایزی برخوردارند .درواقع رفتار تعدادی از
دانشآموزان تیزهوش ،انعکاسی از پیچیدگی شرایط ذهنی و
شناختی آنها است (آگرلو .)۲۰۱۸ ،آشنایی با ویژگیهای
عمومی کودکان تیزهوش برای والدین و معلمان امری بسیار
مهم است .بدیهی است هرگونه تهدید ،تنبیه یا تحقیر و سرزنش
این کودکان میتواند آنها را تندخو ،بیقراری و حتی پرخاشگر
و کمرو کند (ساری ،نیکسان و عابدین.)۲۰۱۸ ،
دانشآموزان تیزهوش ویژگیهایی دارند که میتواند رشد
عاطفی-اجتماعی آنها را در معرض آسیب قرار دهد .یکی از
چالشهای گروهی از دانشآموزان تیزهوش ،تفاوت سطوح در
حوزۀ توانمندیهای اجتماعی ،عاطفی و شناختی در مدارس
عادی با دیگر دانشآموزان است که به کاهش تعامالت اجتماعی
منجر میشود (گارنر ،کافمن و الیوت .)۲۰۱۸ ،کاهش تعامالت
اجتماعی در دانشآموزان تیزهوش ،به احساس طردشدگی و

پایینآمدن عزتنفس این دانشآموزان میانجامد (ریس و
رنزولی .)۲۰۰4 ،با وجود این ،آموزشوپرورش دانشآموزان
تیزهوش دبستانی ،بهلحاظ نظری و عملی به اندازۀ کافی بررسی
نشده است (ماچو .)۲۰۱۵ ،دانشآموزان تیزهوش با مشکالت
رفتاری ،پیامدهای تحصیلی نامطلوبی را تجربه میکنند و
نمرههای پایینی میگیرند ،اما تیزهوشی آنها با مشکالت
رفتاری ۳در بستر خانواده و مدرسه همراه است .اگرچه این
کودکان مستعد و تیزهوش هستند ،با مشکالت عاطفی-رفتاری4
هم روبهرو میشوند (آلوارنزماندوزا ،آکلتوماسینی و لوزاداگارسیا،
۲۰۱۸؛ نازلیا .)۲۰۱۵ ،تعدادی از دانشآموزان تیزهوش در تمام
طول عمر خویش محکوم به مبارزه با افسردگی ۵و اضطراب6
هستند (اژهای .)۱۳۸۸ ،درنتیجه والدین کودک تیزهوش مانند
سایر والدین با سختیها و چالشهایی مواجه میشوند که برای
کودک تیزهوش پیش میآید .این کودکان با مشکالت عاطفی-
رفتاری مختلفی مواجه هستند که این مسئله میتواند مانع رشد
مطلوب یا اختالل در آنها شود (ماتیو ،لین ،زیندر و رابرتس،
 .)۲۰۱۸الزم است عوامل خطر برای جلوگیری از تبدیل
دانشآموز تیزهوش به فردی با بازدهی پایین ،ناسازگار و با یک
زندگی ،به لحاظ اجتماعی و عاطفی فقیر بررسی و شناسایی
شوند (مجید و الیاس .)۲۰۱۰ ،به همین دلیل دانشآموزان
تیزهوش به آموزشهایی برای تحول 7و شکوفایی۸
توانمندیهای خود و ارتقای مهارتهای اجتماعی ۹نیاز دارند .با
وجود این ،آموزش و پرورش دانشآموزان تیزهوش دبستانی
بهلحاظ نظری و عملی به اندازۀ کافی ارزیابی نشده است (ماچو،
.)۲۰۱۵
توجه به دانشآموزان تیزهوش در ایران ،یکی از مؤلفههای مهم
برای پیشرفت کشور است .بیتوجهی به این گروه موجب
مشکالت روانشناختی متعدد برای دانشآموزان تیزهوش میشود
(اژهای .)۱۳۸۸ ،در ایران ساالنه تعداد زیادی از این دانشآموزان
بدون تخصیص امکانات و برنامههای مناسب با سطح
توانمندیهایشان روانۀ مدارس عادی میشوند (پاکدامن و
مرتضوی )۱۳۹۳ ،و نیازهای عاطفی و آموزشی آنها بیپاسخ
میماند؛ بهخصوص دانشآموزان تیزهوشی که در بستر مدارس
عادی قرار دارند و بهطور مرتب با دانشآموزان دیگر در معرض
چالشها و درگیریهای محیطی قرار میگیرند.
۱۰
پیشرفت در زمان حاضر نیازمند افرادی خالق است که بتوانند
تغییرات دنیای امروز را هدایت و رهبری کنند .افراد بااستعدادی۱۱
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پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی و با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه انجام شد .جامعۀ آماری این پژوهش را
همۀ دانشآموزان تیزهوش در سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۳۹۸در
(پایههای چهارم تا ششم) مدارس شهر کرج ،معلمان و والدینشان
تشکیل میدهند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،آموزش
و پرورش شهر کرج ،از بین مراکز دبستانی این منطقه ،مجتمع
مالصدرا انتخاب شد .سپس با مراجعه به مجتمع انتخابشده،
برنامۀ مداخلهای حل خالق مسئله معرفی و هماهنگیهای الزم
با این مدرسه انجام شد تا ضمن پاسخدهی به سؤاالت آنان،
معرفینامه و مجوزهای الزم اخذ شود .پس از بررسی اطالعات
شرکتکنندگان احتمالی برای ورود به تحقیق ،مراحل غربالگری
(انجام تست هوش وکسلر ،4-پرسشنامۀ مشکالت رفتاری) انجام
گرفت؛ به این صورت که از تمام دانشآموزان مدرسه تست هوش
گرفته شد و دانشآموزان دارای ضریب هوش باالی ۱۳۰
مشخص شدند.
گروه آزمایش هفتهای دو جلسه برنامۀ حل خالق مسئله آموزش
میدیدند .بهصورت جداگانه هفتهای یک جلسۀ دانشافزایی
تخصصی نیز برای والدین دانشآموزان گروه آزمایش برگزار شد.
مالکهای ورود کودکان دورۀ دوم ابتدایی (مقطع چهارم تا ششم)،
داشتن بهرۀ هوشی  ۱۳۰به باال ،زندگی با پدر و مادر ،رضایت والدین
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3. creative problem-solving
4. Interpersonal problems
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که برای ارتقای یک جامعۀ پایدار خردمند ۱و بافضیلت توانایی
همکاری داشته باشند .خالقیت ۲یک ویژگی اکتسابی است که
میتوان به دانشآموزان آموزش داد تا بتوانند آن را تقویت کنند و
این ویژگی را در راستای اهداف متعالی و در راستای فضیلتهای
بشریت رشد دهند (لینچ و کافمن .)۲۰۱۹ ،دانشآموزان تیزهوش
مستعد خالقیت هستند و درصورت شناسایی ،برنامهریزی و ایجاد
تسهیالت آموزشی دقیق ،استعداد این دانشآموزان شکوفا میشود
و خالقیت آنها افزایش پیدا میکند (کتلر ،اووروس و بیشاپ،
.)۲۰۱7
۳
مدل آموزشی حل خالقانۀ مسئله چارچوبی است که در آن
دانشآموزان میتوانند در تدوین ،تعمیم ایدههای جدید و حل
مسائل جدید استفاده کنند (وان و آن .)۲۰۱4 ،بهکارگیری حل
خالقانۀ مسئله ،به دانشآموزان این فرصت را میدهد که تفکر
نقادانۀ خود را افزایش دهند (تسنگ ،چانگ ،لو و هو .)۲۰۱4 ،از
این امر میتوان اینگونه استنباط کرد که حل خالقانۀ مسئله،
یکی از مدلهای یادگیری است که میتواند برای بهبود
مهارتهای حل مسئله در بروز مشکالت دانشآموزان استفاده
شود تا آنها بتوانند از ایدههای جدید و رویکردهای مختلف بهره
ببرند و از روشهای مؤثری برای پیداکردن راهحلها مسائل
استفاده کنند .با افزایش خالقیت ،دانشآموزان تیزهوش
میتوانند به چارچوبهای فکری بدیع دسترسی پیدا کنند
(کافمن.)۲۰۱۸ ،
بهنظر میرسد آموزش مهارتهای حل مسئله در حل مسائل
درونفردی و میانفردی در تمام محیطها نقش مثبتی دارد
(کاشانی وحید ،افروز ،شکوهییکتا .)۱۳۹۳ ،دانشآموزانی که از
عهدۀ حل مسئله برمیآیند ،بیش از آنکه مهارت اندکی در این
زمینه داشته باشند از خود سازگاری اجتماعی نشان میدهند .حل
مسئله نهفقط به کاهش رفتارهای دشوار کمک میکند ،بلکه
میتواند از وقوع مشکالت بینفردی 4نیز پیشگیری کند (هیدایا،
سلیمی و ساسیانی .)۲۰۱7 ،مهارتهای تفکر خالقانه میتواند
دانشآموزان را آموزش دهد تا ایدههای بسیاری خلق کنند،
سؤاالتی بپرسند و به حقیقت آن بحث یا مجادله دست یابند و
حتی دانشآموزان را قادر سازند تا روشنفکرتر و نسبت به
دیدگاههای مختلف پاسخگوتر باشند (آریفین.)۲۰۱7 ،
بسیاری از متخصصان معتقدند محور آموزش و پرورش آن است
که دانشآموزان آموزش داده شوند تا فکر کنند و از قدرت
عقالنی خود استفاده و بتوانند مسائل را حل کنند (لوسنارو ،یانگو،
پونزاالن و اسپینوزا۲۰۱6 ،؛ سادرمو و ماریاتی .)۲۰۱4 ،خالقیت
راهی برای حل مسئله است و بسیاری از مسائل را میتوان با

خلق ایدهها یا راهبردهای جدید حل کرد (نازلیا .)۲۰۱۵ ،راهبرد
و مدل یادگیری که تحول مهارتهای حل مسئله را ترغیب کند،
راه مفیدی برای دانشآموزان است تا جنبههای مختلف شناختی،
روانی-حرکتی و عاطفی خود را تقویت کنند (تسنگ ،چانگ ،لو
و هو.)۲۰۱4 ،
بهطور خالصه آموزش حل خالقانۀ مسئله نوعی از آموزش است
که برای حل مسائل پیچیده استفاده میشود و به افراد در حل
مشکالت در زندگی واقعی کمک میکند .همچنین این روش
آموزشی ،در آن واحد آموزش گروهی دانشآموزان را ارتقا
میبخشد (هو ،ژیائوهو و شیه.)۲۰۱7 ،
دانشآموزان تیزهوش دبستانی ،گروهی از دانشآموزان استثنایی
هستند که تواناییهای باالتر از حد متوسط دارند و در یک یا
چند زمینه مهارت ویژهای را نشان میدهند .از سوی دیگر،
بهدلیل نیازهای ویژه در حوزۀ موضوعات رفتاری ،نیاز به
برنامههای ویژه دارند .با توجه به اهمیت این موضوع ،برنامۀ
جامع حل خالقانۀ مسئله را برای دانشآموزان دبستانی تیزهوش
تدوین کردیم تا میزان اثربخشی آن را بر کاهش مشکالت
رفتاری ایشان بررسی کنیم.

سیدسعید سجادی اناری ،غالمعلی افروز ،محسن شکوهی یکتا

برای مشارکت در پژوهش براساس رضایتنامۀ کتبی و مالکهای
خروج دریافت برنامۀ مداخلهای دیگر برای دانشآموز و والدین در
زمان اجرای پژوهش ،ابتال به بیماری جسمانی حاد (از جمله تست
مثبت کرونا) برای شرکتکنندگان (دانشآموز و والد) بود.

ابزار سنجش

شیوه اجرای پژوهش
تدوین برنامة حل مسئله خالق
بهمنظور طراحی برنامۀ مداخلۀ حل مسئلۀ خالق طی چند گام
بسته آماده شد:
 .۱نظریههای موجود در زمینۀ حل خالق مسئله برای
دانشآموزان تیزهوش بررسی شد .پایههای نظری این برنامه
براساس پژوهشهای مرتبط و سایر برنامههای حل خالق
مسئله شکل گرفت .بستۀ حل خالق مسئله (شور و ابرسون،
 )۲۰۱۳برای دانشآموزان طراحی شده است .بخش اعظم برنامه
در قسمت آموزش دانشآموزان ،از پژوهش کاشانی وحید و
شکوهی یکتا ( )۱۳۹۳گرفته شده است که برنامۀ شور)۲۰۰۱( ۱
به فارسی ترجمه شده و در ایران هنجارسازی آن صورت گرفته
است .هدف نهایی کارگاه ،یادگیری مهارتهای مرتبط با حل
مسئله است .همچنین از مراحل و مؤلفههای حل مسئلۀ خالق
تسنگ ،چانگ ،لو و هو ( )۲۰۱4به نقل از کاشانی وحید ()۱۳۹۵
استفاده شد.
 .۲در گام دوم ،پیشینههای موجود در زمینۀ حل مسئلۀ خالق
بررسی و مؤلفههای اصلی آن استخراج شد .این مرحله به
استخراج مؤلفههای خودآگاهی ،فن حل مسئله ،شناخت هیجان،
تفکر انتقادی و مثبتنگری منجر شد.
 .۳در مرحلۀ سوم ،نیازسنجی دانشآموزان تیزهوش از طریق
مصاحبه با  ۲۰نفر از والدین و  ۱۰معلم صورت گرفت .در این
پژوهش برای سنجش نیازهای آموزشی پس از بررسی پیشینۀ
موجود و نظر استادان راهنما و مشاور ،از ترکیب روشهای
مصاحبۀ تشخیصی نیمهساختاریافته و تجزیهوتحلیل فعالیتها،
شناسایی نیازهای آموزشی خانوادهها و والدین موردمطالعه
استفاده شد .در این پژوهش ،نیازسنجی ویژگیهای
روانشناختی دانشآموزان تیزهوش از طریق مصاحبه با  ۲۰نفر
از والدین و  ۱۰معلم دارای دانشآموز تیزهوش انجام گرفت .به
عقیدۀ والدین و معلمان کمالگرایی ،مشکالت رفتار مقابلهای،
عزتنفس پایین در برخورد با چالشهای کالسی ،تعارض با
معلمان ،توانمندی باال و استفادهنکردن از این ظرفیت هوشی در
بسیاری از موضوعات کالسی ،زمینههای انزوای اجتماعی و
افسردگی در تعدادی از دانشآموزان تیزهوش و ناامیدی در
مواجهه با مشکالت ایجاد کرده است.

1. Shure
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 .1سیاهة رفتاری کودک :این پرسشنامه ،نسخۀ والدین
است و مشکالت کودکان و سیاهۀ رفتاری کودک (از سیستم
ارزیابی تجربی آخنباخ از مجموعۀ فرمهای موازی آخنباخ
دانشآموزان را در هشت عامل اضطراب/افسردگی،
انزوا/افسردگی ،شکایتهای جسمانی ،مشکالت اجتماعی،
مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیدهگرفتن قواعد و رفتار
پرخاشگرانه ارزیابی میکند .نادیدهگرفتن قواعد و رفتار
پرخاشگرانه عوامل مرتبۀ دوم مشکالت برونسازیشده هستند.
نمرۀ حداقلی  ۵۰و نمرۀ حداکثر  ۸۰است.
این پرسشنامه مشکالت عاطفی-رفتاری و همچنین
توانمندیها و شایستگیهای تحصیلی و اجتماعی  ۱۸سال را از
دیدگاه والدین میسنجد و به نوعی در  ۲۰الی  ۲۵دقیقه تکمیل
میشود (مینایی .)۱۳۸4 ،این پرسشنامه شامل  ۱۱۲گویه دربارۀ
مشکالت خاص کودکان است و والدین باید وضعیت فرزند خود
را در هر گویه با انتخاب یکی از سه گزینۀ نادرست ،تا حدی
درست و کامالً درست مشخص کنند .مطالعات تحلیل عاملی
آخنباخ و همکاران ،به شکلگیری هشت عامل یا عدد به نامهای
مضطرب/افسرده ،انزوا/افسردگی ،شکایتهای جسمانی،
مشکالت اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه و
نادیدهگرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه منجر شده است .نه گویه
نیز در هیچ یک از این هشت مقیاس جای نگرفتند و در مقیاسی
با عنوان مشکالت دیگر قرار گرفتند .مضطرب/افسرده،
انزوا/افسردگی و شکایتهای جسمانی عامل مرتبۀ دوم
مشکالت درونیسازیشده را تشکیل دادند و از مجموع
نمرههای دو عامل قانونشکنی و رفتار پرخاشگرانه ،مشکالت
برونیسازیشده بهوجود آمد .درنهایت میتوان با جمعکردن
نمرههای مقیاس به نمرۀ کلی دست یافت که باالترین و
کلیترین عامل است .برای نمرهگذاری ،مقیاسهای مبتنی بر
تحلیل عوامل مالک قرار گرفت و پس از جمع نمرههای مواد
تشکیلدهندۀ هر مقیاس ،نمرۀ مقیاس بهدست آمد .با
درنظرگرفتن تعداد اندک پرسشها و متفاوتبودن شکل تا ۰/۸۵
کرونباخ در دامنۀ  6۵آنها مقادیر آلفا در سطح مورد انتظار و
رضایتبخش قرار دارند (مینایی .)۱۳۸4 ،اعتبار بازآزمایی (در

فاصلۀ بین  ۵تا  ۸هفته) نیز نشان داد همۀ ضرایب بین دامنۀ
 /p < ۹7همبستگی در سطح  ۰/۰۵قرار دارند.

آموزش برنامۀ جامع حل خالق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش...

یافتهها
بررسیها نشان داد از لحاظ آماری میان میانگین سن
دانشآموزان و سطح هوششان در دو گروه اختالف معنادار وجود
ندارد .همچنین در این پژوهش شیب خط رگرسیون در متغیر
موردمطالعه موازی است.
براساس جدول  ،۲شاخصهای آماری توصیفی نمرات دو گروه،
در مقیاسهای رفتاری ارائه شده است .میانگین و انحراف
استاندارد مؤلفههای مشکالت رفتاری (اضطراب ،مشکالت
اجتماعی ،رفتار پرخاشگری ،مشکالت کلی ،مشکالت عاطفی،
مشکالت اضطرابی ،مشکالت  ADHDو مشکالت سلوک)
دانشآموزان تیزهوش پیش و پس از برنامۀ جامع حل مسئلۀ
خالق ،بهتفکیک دو گروه آزمایش و گواه ارائه شده است .در
مرحلۀ پیشآزمون ،میانگین دو گروه آزمایش و گواه در میزان
مشکالت رفتاری تقریباً یکسان است ،ولی در مرحلۀ پسآزمون
(بعد از اجرای متغیر مستقل) تفاوت زیادی در گروه آزمایش
مشاهده میشود.

جدول  .1خالصة محتوای برنامة جامع حل مسئلة خالق برای دانشآموزان تیزهوش و والدین ایشان
جلسه

هدف

محتوا

۱

آموزش پیشمهارتهای
حل مسئله

توضیح دربارۀ ساختار جلسات و تعیین اهداف،
انجام تمرینهای ابتدایی حل مسئله

۲

آموزش پیشمهارتهای
حل مسئله

آموزش پیشمهارتهای حل مسئله،
آموزش مفاهیم واژگان

۳

خودتنظیمی هیجان

آموزش شناخت چهار هیجان اصلی
خشم ،غم ،شادی ،ترس از طریق قصه

4

آموزش مهارتهای حل
مسئله

آموزش مربوط به مهارتهای
گوشدادن و توجهکردن

۵

آموزش مهارتهای حل
مسئله

انتقال مفاهیم نگران-آسوده و تشویق
بیشتر حساسیت نسبت به احساسات خود و دیگران
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تکالیف
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
قصه  +پویانمایی
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهن آگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
نمایش  +پویانمایی
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
تمرینهای مربوط به حافظه
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی با توپ و لیوان

جامعة
مخاطب
دانشآموز

دانشآموز

دانشآموز

دانشآموز

دانشآموز
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 .4در این مرحله محتوای جلسات برای دانشآموزان تیزهوش و
والدین براساس پیشینه و نیازسنجی از والدین و معلمان
دانشآموزان تیزهوش تهیه شد.
 .۵برای بررسی اعتبار و روایی سازۀ برنامۀ آموزشی ،از تکنیک
اندازۀ اثر ،اثربخشی برنامه بر متغیرهای اصلی پژوهش یعنی
تفکر واگرا ،تعامالت بینفردی و عزتنفس و مشکالت رفتاری
دانشآموزان تیزهوش استفاده شد .بدینمنظور ،برنامۀ آموزشی
جامع حل خالق مسئله به همراه چکلیستی در اختیار سه نفر از
استادان دانشگاه و سه نفر از متخصصان حوزه که از نزدیک با
مسائل مربوط به حوزۀ تیزهوشی در ارتباطند ،قرار داده شد تا
میزان تناسب هریک از جلسههای برنامۀ آموزشی را در مقیاس
اندازهگیری طیف لیکرت از نمرۀ  =۱کامالً مخالف تا  =7کامالً
موافق مشخص کنند .از این افراد خواسته شد تا محتوای هریک
از جلسههای برنامۀ آموزشی را ارزیابی و درجهبندی کنند .جمع
و میانگین نتایج ارزیابی کارشناسان محاسبه شد که در فصل
چهارم ذکر شده است.
 .6تهیۀ محتوای بستۀ آموزشی برای والدین در این مرحله انجام
گرفت .در پژوهش حاضر برنامۀ آموزشی برای والدین ،برگرفته
از اصول دانشافزایی تخصصی آنها بوده است .اصول
فرزندپروری برای دانشآموزان تیزهوش ،ویژگیهای
دانشآموزان تیزهوش و اصول پرورش خالقیت در این بخش
مطرح شده است.
بهدلیل اهمیت قصهگویی و بازی در سنین ابتدایی ،در این برنامه
فعالیتهای طراحیشده برای دانشآموزان بهصورت بازی و
سرگرمی ارائه شد تا برای دانشآموزان جالبتر باشد .در دبستان

پسرانه دو گروه مداخله و کنترل بهصورت تصادفی انتخاب شدند
و هفتهای دو جلسه برای هر گروه مداخله درنظر گرفته شد.
برنامۀ جامع حل مسئلۀ خالق برای دانشآموزان تیزهوش شامل
 ۱۲جلسۀ  ۵۰دقیقهای است .چهار جلسه دورۀ دانشافزایی
تخصصی هم برای والدین درنظر گرفته شده است .محتوای
جلسات آن در جدول  ۱آمده است .بهمنظور رعایت مالحظات
اخالقی ،در بعد از اتمام پژوهش نیز کارگاهی مشابه برای گروه
کنترل برگزار شد.

آموزش برنامۀ جامع حل خالق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش...
6

آموزش مهارتهای حل مسئله
اجتماعی

آموزش و تشویق دانشآموزان به استفاده
از مهارت حل مسئله در مواجهه با فشار همساالن

7

آموزش مهارتهای حل مسئله

آموزش راهحلهای جایگزین (کمک به دانشآموزان
در شناخت ماهیت مشکل و آموختن
روشهای تولید راهحلهای احتمالی بسیار)

۸
۹
۱۰
۱۱

آموزش پیامدها :کمک به دانشآموزان
در فراگیری متوالی اندیشیدن بهعنوان پیشنیاز
آموزش مهارتهای حل مسئله
درک روابط علی و معلولی و تشویق دربارۀ پیامد واقعی
آموزش تفکر واگرا ،مسئلهگشایی،
پرورش خالقیت
آموزش فرایند حسکردن مسائل یا کاستیهای موجود در
آموزش حل خالق مسئله
اطالعات
فرضیهسازی دربارۀ حل مسائل و رفع کاستیها ،ارزیابی
آموزش مهارتهای حل مسئله
و آزمودن فرضیهها ،بازنگری و بازآزمایی آنها و سرانجام
آموزش حل خالق مسئله
انتقال نتایج به دیگران
آموزش مؤلفههای تفکر خالق (سیالیت و بدیعبودن)،
آموزش تفکر واگرا
به عبارت دیگر ،میزان سرعت یک فرد برای ایجاد تعداد
آموزش حل خالق مسئله
زیادی ایده یا پاسخ

۱۲

مرور مسائل مهم مطرحشده در جلسات قبل و انجام آزمون
جمعبندی و اجرای پسآزمون
خالقیت تورنس

۱

آشنایی با تیزهوشی و پرورش دانشآموزان هوشمند ،اصول
پرورش دانشآموز تیزهوش در بستر خانواده

۲
۳
4

فرزندپروری تیزهوشان

کاربرگ مثبتنگری برای خود دانشآموز و خانواده و
دوست
کاربرگ حل مسئله
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
بازی تناظر
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
نقاشی خالقانه
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
بحث گروهی دربارۀ مشکالت شایع هر دانشآموز و
مشاورۀ گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
نمایش قصهگویی خالقانه
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
قصه  +پویانمایی
پرسش و پاسخ  +بحث گروهی
لحظۀ ذهنآگاهی  +زنگ تفریح مغز
بازی
ارائۀ ویژگیهای فرزندان
تشریح مسئولیتهای فرزند در خانه

آموزش مهارتهای حل مسئله به والدین ،آشنایی با
خالقیت و روند شکلگیری تفکر خالق ،شیوههای عملی در
آموزش حل خالق مسئله
مهارتهای حل مسئله ،روشهای تقویت عزتنفس و
ارتقای مهارتهای ارتباطی فرزندان
عوامل مؤثر در خالقیت ،شیوههای عملی
آموزش مهارتهای حل مسئله
درمورد شکلگیری تفکر خالق برای دانشآموزان
آموزش حل خالق مسئله
تکالیف آموزش مهارتهای حل
فعالیتهای کاربردی والدین در منزل
مسئله و پیگیری

دانشآموز
دانشآموز

دانشآموز
دانشآموز
دانشآموز
دانشآموز

دانشآموز

والدین

مشکالت رایج فرزندان از والدین خواسته شد.
فن حل مسئلۀ
تکنیک مثبتنگری

والدین

برگۀ نقاط قوت فرزندان
تکنیک حل خالق مسئله به فرزندان

والدین

بازیهای حل خالق مسئله در منزل

والدین

جدول  .2دادههای توصیفی ابعاد مشکالت رفتاری
زیرمقیاس
اضطراب

گروه

مرحله

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

4۳/۲۰
۳7/۳6
4۱/۸4
4۲/۱۲
۵7/44
46/6۸
۵۳/۹۵
۵۲/۱۲
44/۸۰
4۰/4۰
46/۰۰
47/۲4
6۱/۸۰
4۹/۰۸
6۱/۵6
۵۹/۵7
۵4/۰۰
44/۵۲
۵۲/۲۰
4۹/۲4
۵۵/۲۰

۱۸/۲7
۱۲/۵۲
۱۵/6۵
۱7/۰6
۱۵/۵4
۸/۹7
۱۵/۹4
۱4/۸۹
۱۱/۹4
۱4/۵7
۹/۳۵
۹/۳۵
۹/۲۲
۱۲/44
۱۰/۹۰
۹/۹۸
۸/۸6
۹/47
۹/۲۵
۸/۹7
۱۳/6۵

گواه
آزمایش

مشکالت اجتماعی

گواه
آزمایش

پرخاشگری

گواه
آزمایش

مشکالت کلی

گواه
آزمایش

مشکالت عاطفی

گواه
آزمایش

 | 89نشریة توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،12شمارة  ،)35( ،2تابستان 1400

آموزش برنامۀ جامع حل خالق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش...
زیرمقیاس

گروه

مشکالت ADHD

گواه

مرحله
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

آزمایش
مشکالت سلوک

گواه

در زمان پیشآزمون و چه در زمان پسآزمون ،پیشفرض
نرمالبودن توزیع متغیرها برقرار است؛ زیرا مقادیر سطح
معناداری بزرگتر از ( )۰/۰۵است؛ بنابراین استفاده از آزمونهای
پارامتریک برای دادههای حاضر بالمانع بود .برابری واریانس
گروهها نیز با استفاده از آزمون لوین نشان داد در تمام مؤلفههای
مشکالت رفتاری ،فرضیۀ یکسانبودن واریانس گروهها پذیرفته
شده است.
در جدول  ۳با توجه به سطح معنیداری هر هفت مؤلفۀ (،۰/۲۸۳
 ۰/۰۵4 ،۰/۰۵۳ ،۰/۰۵۵ ،۰/۰۵۱ ،۰/۲۸۸و  )۰/۰6۱فرضیۀ صفر
مبنی بر همگونی واریانسها ،در دو گروه کنترل و آزمایش در
سطح  ۵درصد رد نمیشود .درنتیجه فرضیۀ برابری واریانسها
تأیید میشود.

جدول  .۳نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس خطا
زیرمقیاس
اضطراب
مشکالت اجتماعی
رفتار پرخاشگری
مشکالت کلی
مشکالت عاطفی
مشکالت ADHD
مشکالت سلوک

آزمون F
۱/۱7۹
۱/۱۵۳
4/۰۰۱
۳/۸۵6
۳/۹۲۸
۳/۹۲۸
۳/6۹۲

درجة آزادی اول
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

برای بررسی تأثیر برنامۀ جامع حل مسئلۀ خالق بر خالقیت
دانشآموزان تیزهوش ،ابتدا پیشفرضهای تحلیل

درجة آزادی دوم
4۸
4۸
4۸
4۸
4۸
4۸
4۸

سطح معناداری
۰/۲۸۳
۰/۲۸۸
۰/۰۵۱
۰/۰۵۵
۰/۰۵۳
۰/۰۵4
۰/۰6۱

کوواریانس تکمتغیری بررسی شد.

جدول  .4بررسی همگنی شیب رگرسیون
متغیر

میانگین مجذورات

درجة آزادی

آمارۀ F

سطح معناداری

اضطراب
مشکالت اجتماعی
رفتار پرخاشگری
مشکالت کلی
مشکالت عاطفی
مشکالت ADHD
مشکالت سلوک

۳44/4۸۵
۳4۵/۱۰۹
4۲/66۲
۹۱/۲۱4
۱۰۰/۰۸۳
۱۸۹/۰4۸
۲۵6/۸4۱

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

۳/7۲۵
۵/76
۰/۵۰۰
۰/۸77
۱/۵۸۹
۳/۰۱6
۳/۹۸۵

۰/۰6۰۰
۰/۰۲۱
۰/4۸۳
۰/۳۵4
۰/۲۱4
۰/۰۸۹
۰/۰۵۲
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مطابق جدول  ،۲نمرات ابعاد مشکالت رفتاری در گروه گواه در
پیشآزمون و پسآزمون تغییری نداشته است ،اما در گروه
آزمایش افزایش معناداری در هر  4بعد خالقیت صورت گرفته
است.
در این بخش نتایج مربوط به فرضیههای پژوهش ارائه شده
است .برای بررسی فرضیههای این پژوهش از آزمون آماری
کوواریانس استفاده و قبل از استفاده از آزمونهای آماری،
پیشفرضهای استفاده از این آزمونها بررسی شده است .با
توجه به نتایج ،ارزیابی فرض نرمالبودن مؤلفههای مشکالت
رفتاری (اضطراب ،مشکالت اجتماعی ،رفتار پرخاشگری،
مشکالت کلی ،مشکالت عاطفی ،مشکالت اضطرابی،
مشکالت بیشفعالی و مشکالت سلوک) دانشآموزان تیزهوش
موردبررسی نشان داد در تمام مؤلفههای مشکالت رفتاری ،چه

میانگین
4۵/7۲
4۹/۱6
4۸/4۰
44/۹6
۳۸/۸۰
44/4۸
4۳/۰۸

انحراف معیار
۱۳/۱۳
۱۸/۵۱
۱7/۳6
۱۰/6۹
۱۰/۸۲
۸/۱۵
۹/۲۱

آموزش برنامۀ جامع حل خالق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش...

وجود ندارد .پس بهنظر میرسد همزمان این دو متغیر روی متغیر
وابسته تأثیرگذار نیستند .این امر نشان میدهد پیشفرض
همگنی شیب رگرسیون رعایت میشود.

در جدول  4بررسی همگنی شیبهای رگرسیون نشان میدهد
سطح معنیداری مؤلفههای مشکالت رفتاری (،۰/۰۲۱ ،۰/۰6۰
 ۰/۰۸۹ ،۰/۲۱4 ،۰/۳۵4 ،۰/4۸۳و  ۰/۰۵۲و بیشتر از ۰/۰۵
است .به عبارت دیگر ،اثر متقابل متغیر عامل و متغیر مداخلهگر

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس
متغیر

میانگین مجذورات

درجة آزادی

آمارۀ F

سطح معناداری

اندازۀ اثر

اضطراب
مشکالت اجتماعی
رفتار قانونشکنی
رفتار پرخاشگری
مشکالت کلی
مشکالت عاطفی
مشکالت ADHD
مشکالت سلوک

4۰۰/۵6۲
۸۰7/۰۹۵
۲۱6۱/۳7۳
4۳7/۱۰۸
۱4۰4/4۱7
۳۹7/۲۸۳
6۹۰/۰۸6
۲۸۳/۲۹7

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

4/۰۹4
۱۲/۲۰۹
4۹/۸۹7
۵/۱7۳
۱۳/۵۳6
6/۲۳۰
۱۰/۵۵7
4/۱۲7

۰/۰4۹
۰/۰۰۱
۰/۰۰۰
۰/۰۲۸
۰/۰۰۱
۰/۰۱6
۰/۰۰۲
۰/۰4۸

۰/۰۸۰
۰/۲۱۰
۰/۵۱۵
۰/۰۹۹
۰/۲۲4
۰/۱۱7
۰/۱۸۳
۰/۰۸۲

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر آموزش برنامۀ جامع حل خالق مسئله و
اثربخشی آن بر کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان تیزهوش
بوده است .تحلیل نتایج بیانگر آن است که آموزش به
دانشآموزان تیزهوش و والدین آنان در کاهش مشکالت رفتاری
دانشآموزان تیزهوش مؤثر بوده است .مشکالت رفتاری در این
پژوهش شامل اضطراب ،مشکالت اجتماعی ،رفتار قانونشکنی،
رفتار پرخاشگری ،مشکالت کلی ،مشکالت عاطفی ،مشکالت
بیشفعالی و مشکالت سلوک است .نتایج این پژوهش با لینچ
و کافمن ( )۲۰۱۹و ماچو ( )۲۰۱۵و کاشانی وحید و همکاران
( )۱۳۹۵و افروز ،یزدانپناه و کریمیان ( )۱۳۹۱مبنی بر
اثربخشبودن آموزش به دانشآموزان بر کاهش رفتارهای
قانونشکنانه و منحرفانه در کودکان و افزایش مهارتهای
اجتماعی همسو است .همچنین این یافته با یافتههای شکوهی
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براساس جدول  ۵نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر
برنامۀ جامع حل مسئلۀ خالق در ابعاد مشکالت رفتاری
دانشآموزان تیزهوش در پسآزمون نمرات مؤلفههای خالقیت
کل آزمایش با نمرات در گروه گواه تفاوت معنیداری دارد (سطح
معنیداری کمتر از  .)۰/۰۵درنتیجه میتوان دریافت دانشآموزان
تیزهوشی که مداخله دریافت میکنند ،کاهش معناداری در
مشکالت رفتاری دارند .بهطورکلی مشاهدات بیان میکند که
اضطراب با اندازۀ اثر  ،۰/۰۸۰مشکالت اجتماعی با اندازۀ اثر
 ،۰/۲۱۰رفتار قانونشکنی با اندازۀ اثر  ۰/۵۱۵و رفتار پرخاشگری
با اندازۀ اثر  ،۰/۰۹۹مشکالت کلی با اندازۀ اثر  ،۰/۲۲4مشکالت
عاطفی با اندازۀ اثر  ،۰/۱۱7مشکالت بیشفعالی با اندازۀ اثر
 ۰/۱۸۳و مشکالت سلوک با اندازۀ اثر  ۰/۰۸۲تأثیرگذار است.

یکتا ،دوایی ،زمانی ،پورکریمی و شریفی ( )۱۳۹۲و هو ،ژیائوهو
و شیه )۲۰۱7( ،همراستا است که اثربخشی آموزش را بر کاهش
مشکالت سلوک دانشآموزان نشان دادهاند .مطابق همۀ این
پژوهشها ،آموزش دانشآموزان در اتفاقات روزمره و یادگیری
نحوۀ برخورد با مسائل ،یک پیشبینیکنندۀ بسیار مهم برای
رفتارهای پرخاشگرانه و قانونشکنانه محسوب میشود (ساری،
نیکسان و عابدین.)۲۰۱۸ ،
براساس یافتههای این مطالعه ،برنامۀ حل مسئلۀ خالق توانسته
است اضطراب دانشآموزان تیزهوش را در سطح معناداری پس
از اجرای برنامه کاهش دهد .آمارههای بهدستآمده از مقایسۀ
میانگین مؤلفۀ اضطراب در پیشآزمون و پسآزمون
دانشآموزان تیزهوش ،دادهها نشاندهندۀ کاهش نمرات آنها
در پسآزمون است .همچنین در مؤلفههای مشکالت عاطفی و
رفتار پرخاشگرانه ،یافتهها بیانگر کاهش میانگین نمرات در
پیشآزمون و پسآزمون دانشآموزان تیزهوش بوده است .این
نتایج با پژوهشهای نیکنام ،غباری و حسنزاده (،)۱۳۹۸
شکوهی یکتا ،سالم ،بهپژوه ،رستمی و پرند ( .)۱۳۹۰و شکوهی
یکتا ،راث و محمودی ( )۲۰۱۸همخوان است .گارنر ،کافمن و
الیوت ( )۲۰۱۳دریافتند برنامۀ آموزشی در بهبود خشم و رابطۀ
والدین با فرزندانشان مؤثر بوده است .در تبیین این امر باید گفت
در مهارت حلمسئلۀ خالق دانشآموزان تیزهوش یاد میگیرند
به مسائل خود بیندیشند ،راهحلهای مختلفی برای آن بیابند و
با انتخاب بهترین راهحل به حل مسائل خود مبادرت ورزند.
بهدلیل ظرفیتهای باالی هوش ،سرعت یادگیری در
دانشآموزان تیزهوش بهمراتب باالتر است .عالوهبراین،
دانشآموزان یاد میگیرند خالقانه با مسائل و مشکالت خود
بهگونهای برخورد کنند تا دچار اضطراب نشوند و با شکستهای

آموزش برنامۀ جامع حل خالق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش...
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احتمالی برخورد مناسبی داشته باشند و بتوانند برای مشکالت
روزمره ،براساس ایدههای جدید و با تفکر آنها را حل کنند.
نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات مختلفی از جمله مطالعۀ
ماتیو ،لین ،زیندر و رابرتس ( )۲۰۱۸و مجید و الیاس ( )۲۰۱۰در
اثربخشی روی مؤلفههای مشکالت پرخاشگری همسو است .در
ایران نیز شکوهی یکتا ،پرند ،هارنت ،شهاییان و کاشانی وحید
( )۱۳۹۰به آموزش برنامۀ حل مسئله پرداختند .از سوی دیگر،
این یافته در رابطه با رفتار پرخاشگری که در دانشآموزان
تیزهوش کاهش پیدا کرد ،با نتیجۀ پژوهش کتلر ،اووروس و
بیشاپ ( )۲۰۱7همخوانی دارد .همچنین این نتیجه با یافتههای
گارنر ،کافمن و ایلیوت ( )۲۰۱۳مبنی بر اثربخشی آموزش بر
رفتارهای قانونشکنانۀ کودکان همراستا است .یکی از موارد
مهم در این برنامه ،خودتنظیمی هیجانی و شناخت هیجانها
است که اجازه میدهد تا دانشآموزان نحوۀ مدیریت هیجانهای
خود را در موقعیتهای مختلف یاد بگیرند.
در رابطه با کاهش مشکالت اجتماعی دانشآموزان تیزهوش،
شور ( )۲۰۰۱نیز به نتایج مشابهی دست یافت و راهبردهای حل
مسئلۀ خالق برافزایش مهارتهای اجتماعی و توانمندیهای
کودکان مؤثر واقع شد .در این پژوهش نیز مشکالت اجتماعی
کاهش و مهارتهای اجتماعی افزایش معنادار داشتند .همچنین
اجرای برنامۀ حل مسئله روی  ۳۰کودک دارای اختالل
بیشفعالی/نقص توجه به افزایش مهارتهای اجتماعی و کاهش
معناداری در نشانگان نارسایی توجه/بیشفعالی این کودکان
منجر شد (شکوهی یکتا و همکاران .)۱۳۹۰ ،این پژوهش همسو
با پژوهشهای قبلی نشان داد مهارتهای اجتماعی قابلافزایش
و آموزش هستند .حل مسئلۀ خالق که در این پژوهش بهکار
گرفته شد ،در استفاده از تکنیکها و مؤلفههای خالقیت در حل
مسئله با برنامههای حل مسئلۀ دیگر متفاوت است .این برنامه
برای کودکان تیزهوش دورۀ ابتدایی متناسبسازی شده بود که
بهدلیل نبود دبستان ویژۀ کودکان تیزهوش در ایران از آنها
غفلت شده است .مسائل مطرحشده در این برنامه از خانوادهها و
آموزگاران نشئت گرفت و با مراحل رشدی و فرهنگ مدرسه و
خانوادههای این دانشآموزان در حد امکان هماهنگسازی شد
و درنتیجه به پرورش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
تیزهوش انجامید .همچنین در تبیین این موضوع باید خاطرنشان
کرد که تعامالت بینفردی از جمله مؤلفههای روانشناختی است
که بهصورت مهارت اکتسابی قابلآموزش است .در صورت
آموزشندادن این مهارت ،دانشآموزان تیزهوش به تفاوتهای
شناختی با دانشآموزان دیگر رفتارهای قانونشکنانه در مدرسه
خواهند داشت .تعامالت بینفردی از جملۀ مؤلفههای حل خالق

مسئله است که بهوسیلۀ آن ،دانشآموزان تیزهوش یاد میگیرند
هر مسئله و موضوعی را حتی در تعامل خالقانه حل کنند.
در این تحقیق ،رفتارهای قانونشکنانه در محیط خانه و مدرسه
بهطور معناداری کاهش پیدا کرد .از آنجا که بسیاری از مشکالت
رفتاری دانشآموزان تیزهوش در ارتباط با والدین بهوجود میآید
و ادامه پیدا میکند ،آموزش روشهای نوین فرزندپروری به
والدین این دانشآموزان که بیشترین زمان را با آنها میگذرانند
و آموزش رویکردهای منظم تقویتی و تنبیهی به آنان ،احتمال
کاهش رفتارهای نامناسب را در این فرزندان افزایش داده است.
همچنین بیشتر این والدین در تالش برای مدیریت رفتار
فرزندانشان ناکام شدهاند .دانشآموزان تیزهوش میزان حساسیت
و کنجکاوی بیشتری دارند .در تعامالت اشتباه فرزندپروری
بیشتر دچار آسیب میشوند و به همین دلیل رفتار والدین در
برخورد با رفتارهای چالشی دانشآموزان تیزهوش بسیار حائز
اهمیت است و والدین نیز باید آموزش ببینند که مسائل روزمرۀ
خود را خالقانه حل کنند (الندروم ،ویلی ،تانکرسلی و کافمن،
 .)۲۰۱۳دانشآموزان تیزهوش بهدلیل تفاوتهای شناختی با
همساالن و انتظارات زیاد والدینشان از آنها ،در معرض
مشکالت عاطفی-رفتاری هستند که با اقدامات پیشگیرانۀ
مناسب مانند برنامههای آموزش حل مسئله میتوان از وقوع،
گسترش یا انتقال آن به نوجوانی و جوانی جلوگیری کرد (هو،
ژیائوهو و شیه .)۲۰۱7 ،آموزش مهارتهای خالق حل مسئله
به والدین بهعنوان یک برنامۀ خانوادهمحور بهعنوان رویکردی
ممتاز میتواند افزایش تواناییهای روانشناختی کودکان و
نوجوانان را در پی داشته باشد (افروز.)۱۳۹6 ،
نتایج این پژوهش نشان داد در مؤلفۀ مشکالت کلی و مشکالت
عاطفی ،کاهش محسوسی نسبت به گروهی مشاهده میشود
که آموزش را دریافت نکردند .به عبارت دیگر ،آموزش برنامۀ
حل مسئلۀ خالق به دانشآموزان تیزهوش ،به آنها کمک کرده
است تا بتوانند مشکالت عاطفی خود را حل کنند .مشکالت
عاطفی نشاندهندۀ مدیریتنکردن هیجان دانشآموز از یک سو
و از سوی دیگر زمینههای افسردگی و ناتوانی احساسات خود به
خانواده و محیط مدرسه است .از اهداف کارگاه حل مسئلۀ خالق،
آشنایی والدین با تیزهوشی و پرورش فرزندان هوشمند و اصول
پرورش دانشآموز تیزهوش در بستر خانواده است .از آنجا که به
دانشآموزان نیز چهار هیجان اصلی از طریق قصۀ خشم ،غم،
شادی ،ترس آموزش داده شد و آموزش مربوط به مهارتهای
گوشدادن و توجهکردن به احساسات خود و دیگران آموزش
داده شد ،میتوان انتظار داشت مشکالت کلی و مشکالت
عاطفی این دانشآموزان بهطور معناداری کاهش پیدا کرده است
و گروه مداخله مدیریت عواطف خود و نحوۀ ابراز آن را یاد

سیدسعید سجادی اناری ،غالمعلی افروز ،محسن شکوهی یکتا

منابع
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گرفتهاند؛ بنابراین این نتیجه بهروشنی قابلتبیین است .این یافته
با یافتههای شور و ابرسون ( )۲۰۱۳همراستا است که نشان دادند
پس از پایان دورۀ آموزشی حل مسئله ،سبکهای فرزندپروری
گروه بهبود یافت و والدین از روشهایی مانند تنبیه و تهدید
کمتر استفاده کردند.
پژوهش حاضر اثربخشی روش آموزش برنامۀ جامع حل مسئلۀ
خالق را بر کاهش نشانههای مشکالت رفتاری دانشآموزان
تیزهوش را بررسی کرده است .پژوهشهای بعدی میتوانند بر
دانشآموزان عادی با مشکالت رفتاری دیگر متمرکز شوند.
همچنین در دورۀ آموزشی این پژوهش دانشآموزان و والدین
حضور داشتند .برگزاری جلساتی با حضور افراد دیگری که ارتباط
نزدیک با دانشآموز دارند مانند معلمان و کادر مدرسه بهتر
میتواند مشکالت این دانشآموزان را مشخص سازد و در بهبود
هرچه بیشتر آنها سهم داشته باشد .یکی دیگر از
محدودیتهای این برنامه ،اجرای آن برای گروه پسران بوده
است که میتوان در پژوهشهای پیشرو هم دختران و هم
پسران را مدنظر قرار داد .این برنامه عالوه بر دانشآموزان
تیزهوش میتواند برای گروههای دیگر دانشآموز با بهرۀ هوشی
متفاوت اجرا شود و تفاوت اثربخشی آن مدنظر قرار گیرد .از آنجا
که مشکالت رفتاری یکی از شایعترین مشکالت دوران تحصیل
هستند ،پیشنهاد میشود مدارس برنامهای برای کاهش
مشکالت رفتاری و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای
دانشآموزان تدوین کنند و الزمۀ این برنامه ،آموزش همزمان
دانشآموزان تیزهوش ،والدین و معلمان ایشان است .در صورت
توجه و برنامهریزی برای دانشآموزان تیزهوش ،عملکردشان
بسیار مطلوب خواهد شد و رشد و شکوفایی توانمندیهای این
گروه برای کل جامعه ثمربخش خواهد بود.
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Abstract
The present study aimed to train the creative problem solving program and determines its effectiveness on reducing
behavior problems in gifted elementary students. The research was conducted as a quasi-experimental study with
two intervention and control groups with pretest and posttest. The statistical population comprised gifted male
primary school students of Mulla Sadra school in Karaj who started school in 2019-2020. The statistical sample
consisted of 50 second grade male students who were randomly selected and divided into experimental and control
groups. The data collection instrument was Achenbach Child Behavioral Checklist (CBCL). The experimental
group received 12 sessions of the program twice a week and their parents received 4 training sessions at the same
time. Both groups answered the Child Behavioral Checklist in two phases, a pretest and a posttest. Data analysis
was conducted using SPSS-25. The results showed that training a comprehensive creative problem-solving
program significantly reduced behavior problems in gifted students (P <0.005). Therefore, training Comprehensive
Creative Problem Solving Program can counteract behavior problems by creating a sense of efficiency and selfconfidence and laying the foundation for reducing behavior problems.
Keywords: Comprehensive Creative Problem Solving Program, Behavior Problems, Gifted Students.
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