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مسئله گروهي با رويكرد هنر و ارزيابي اثربخشي آن بر نگرش اجتماعي و حلآموزشي  تدوين برنامه

 نشاط معنوي در نوجوانان تيزهوش

 *زهره مهدیان

 **سمیرا وکیلی

 ***مسعود غالمعلی لواسانی

 چکیده
ی و نشاط معنوی نوجوانان مسئله گروهی با رویکرد هنر و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش اجتماعتدوین برنامه آموزشی حل ،هدف از پژوهش حاضر

به ارزیابی اثربخشی برنامه  آزمون و پیگیریآزمون، پسصورت پیشآزمایشی بهبا استفاده از طرح پژوهشی شبهتیزهوش دختر بود. در این پژوهش 
شاغل  1396-97ال تحصیلی سشهر تهران بود که در  سال تیزهوش 18تا  15آموزان نوجوان دختر انشدجامعه آماری این پژوهش شامل  پرداخته شد.

آموز با بهره هوشی باالتر دانش 30بینه،  -هوش استفوردصورت هدفمند بعد از اجرای مقیاس گیری در دسترس بهبا استفاده از نمونه به تحصیل بودند.
 90جلسه  14طی آموزشی  برنامهنفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  15در دو گروه صورت تصادفی و یه عنوان گروه نمونه انتخاببه 120از 

پرسشنامه ابزارهای مورد استفاده . ای دریافت نکرد. بعد از یك ماه و نیم پیگیری انجام شدای در گروه آزمایش برگزار شد. گروه کنترل برنامهدقیقه
های حاصل از . دادهبود (GPSTPAمسئله گروهی با رویکرد هنر )و برنامه آموزش حل( SVS)نشاط معنوی  مقیاس، (SAQ)نگرش اجتماعی 

برنامه آموزشی حلیل قرار گرفت. تمورد  Spssافزار گیری مکرر با استفاده از نرمکوواریانس چندمتغیری با اندازه پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل

( نوجوانان تیزهوش مؤثر بوده 5/0 ، اندازه اثر01/0 p( و نشاط معنوی )46/0، اندازه اثر 01/0 p) هنر بر نگرش اجتماعیمسئله گروهی با رویکرد حل
نگرش اجتماعی و  ،ویکرد هنررمسئله گروهی با برنامه آموزشی حل پس از یك ماه و نیم نیز پایدار بوده است. این برنامه آموزشیاست. اثربخشی 
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 مقدمه

هر نگرشی  بههای مختلفی در اشاره در زمینه 1نگرش اجتماعی
گردد، شیوه اجتماعی ارائه می بهکه در اصل اجتماعی بوده یا 

گیرد و شامل نگرشی است که زیربنای مورد استفاده قرار می
افراد دیگر و نیز بهای خاص نسبت شیوهبهرفتار  بهتمایل فرد 

گروهی از افراد یا یك یك الگوی خاص و مشترك از باورها بین
عنوان حاصل اعتقادی شخصی که بهجامعه مشترك است و 

یکی  .(1397اس ربر، شوند )فرایندهای اجتماعی شدن کسب می
است )زمانی،  2از متغیرهای مرتبط با نگرش اجتماعی، نشاط

که چگونه افراد با خود، جامعه یا محیط نشاط در مورد این  (.1396
(. 1392کند )رحیمی، نوحی و نخعی، یابند، بحث میسازش می

تأثیر تواند تحتعنوان احساس مثبت و مجزا میبه ،طنشا
های درونی و بیرونی باشد )آرمون، مالمد و رویدادها و موقعیت

یعنی احساس آرامش، مهرورزی  ،3(. نشاط معنوی2012شیرن، 
بخش یا وارستگی و بخشایشگری و برخورداری از طراوت و امید

 ،نشاط و آرامش روانیخالق هستی.  بهو زاللی درون و باور قلبی 
، و دلبر کند )افروزهای باروری خرد و اندیشه را فراهم میزمینه
رضایت عمیق و لذتی است که در همه  ،(. نشاط معنوی1395

امواج سطحی زندگی روزمره وجود دارد. این همان ایمان و 
گیرد و شامل رشد از خالل ت میئشکری است که از درون نش

( و هیجان مثبتی 2010گی )جانیس، های زندپستی و بلندی
رود که حاوی سه عنصر اساسی لذت، خرسندی و شمار میبه

 (.1397امیریان و خدایی،  پور،)قدمرضایت از زندگی است 
از عملکرد باالیی در هوش،  4آموزان تیزهوشدانش
های تحصیلی خاص برخوردار هستند و یا زمینه 6، هنر5خالقیت

امکان تحقق  ای نیاز دارند که معموالًخدمات آموزشی ویژه به
 ابوسعیدی، کریمی ها در مدارس عادی میسر نیست )رستمیآن

ها از شناخت برتر و سرآمدی (. آن1396شاد، فیروزجایی و رضاییه
ها (. آن1396آذر و پزشك،  لواسانی، هاشمی برخوردارند )الری

ای های ویژهتوانایی در تمام مراحل پردازش اطالعات ظاهراً
آموزند، بین تر میهای جدید را سریععقیده الًدارند؛ معمو

کشف  بهبینند و قادر های بیشتری میت شباهتهای متفاوعقیده

                                                           
1. social attitute 

2. vitality 

3. spiritual vitality 

4. gifted students 

ای از مفاهیم ذهنی در اختیار ها هستند. خزانهها و تفاوتشباهت
 هامسئلهحلبرای ها در زندگی روزمره توانند از آندارند و می

ها در استفاده از راهبردهای شناختی، چنین آنکمك بگیرند. هم
ای دارند که در مقابله با کارهای دشوار وارد العادهتوانایی خارق

های این نوجوانان دو یا اناییتو ،مواقع بیشترشود. در عمل می
گرچه  (.1396ها است )گنجی، آن ساالنسه سال جلوتر از هم

رسد در تسلط بر نظر میبه ؛ امارندادی داهای زیها توانمندیآن
هایی داشته باشند )ایشك، ابیدین و ها مشکلروی برخی مهارت

دوره نوجوانی برای نوجوانان  بهتغییرهای مربوط (. 2014بکار، 
های مختلف اجتماعی، های خاصی در زمینهتیزهوش نگرانی
ها کند. یکی از این تغییرایجاد می و معنوی عاطفی، تحصیلی

این (. 2007)کرگر سیورمن،  ها استنوع نگرش آن بهمربوط 
آموزان نیازهای علمی، اجتماعی و عاطفی متفاوتی دارند دانش

ها با گاهی آن(. 1397پور، )کاظمیان، هویدا، عابدی و رجایی
ردی و اجتماعی خود مواجه های خاصی در رشد و تحول فمشکل

ها مانند تا جایی که ممکن است برخی مشکل ؛شوندمی
مسئله و نگرش منفی افسردگی، انزوا، نبود نشاط، مشکل در حل

 (. 2008 و همکاران، کنند )آنتسبال بهرا تجر
خود و بهدر طی دوران تحصیل نسبت  ،نوجوانان تیزهوش

آورند که این دست میبهمحیط اطراف نگرش مثبت یا منفی 
در دوران  وصاًها مخصتجارب موفق و ناموفق آن بهمسئله 

. (1392پور و فرید، تحصیل بستگی دارد )عظیمی، قربانعلی
ابوالحسنی و نجاتی چنین نشاط که عامل بالندگی است )هم

( از دیگر 1395نقل از محمدزاده و صالحی، به؛ 1390منفرد، 
(. 2008 کند )آنتسبال و همکاران،ها تغییر میمواردی است در آن

های افزایش های مختلف نشان داده است که یکی از راهپژوهش
عظیمی، ) 7مسئلهآموزان آموزش مهارت حلنشاط در دانش

ها )احمدی، ( و توانمندسازی آن1392پور و فرید، علیقربان
م نجاابا اً منحصر ،یمعنوط نشااست.  (1396سهرابی و محمدی، 

به تناسب دی فربلکه هر  ؛دوشحاصل نمی ذهبیمی فعالیتها
مختلفی ی فعالیتهادارد، آن را در ه کی عقایدو ها وربا

(. 1394کیش، )جویباری، نوملی، ثنالگو، تقوید میکن جووجست

5. creativity 

6. art 

7. problem solving 
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توان نوع نگرش را می ،مسئلهاز طریق آموزش حل ،عالوه بر آن
 (. 1391المدنی،  در افراد تغییر داد )بهرامی، معاضدیان و حسینی

تنظیم و اجرای  :ترین معنا عبارت است ازله در کلیمسئحل
یك مقصد نهایی  بهسازد راهبردهای عملیاتی که فرد را قادر می

(. در روش 1394زر، یا یك هدف خاص برسد )غریبی و بهاری
حل راه بهشود تا برای رسیدن فرد آموزش داده می بهمسئله حل

خاصی را دنبال کند یك مشکل یا مسئله معین توالی منطقی 
افراد کمك  بهمسئله (. مهارت حل1391و پرند،  فرد)خدایاری

ریزی مناسب داشته رو، برنامههای پیشمسئلهحلبرای  تا کندمی
جو کنند و وهای متنوعی را برای حل آن جستحلباشند و راه

کارآفرینی داشته باشند. افرادی که هنگام  بهتمایل باالتری 
ها اعتماد دارند، توانایی خود برای حل آن بهها با مشکل رویارویی

آموزانی که نگرش مثبت کارآفرینی دارند. دانش بهتمایل باالتری 
ها و جامعه و محیط دارند، تمایل دارند با مسئله بهنسبت 
ها را نادیده بگیرند و از خواهند آنها مقابله کنند و نمیمشکل
موجب  ،فرد بهمسئله زش مهارت حلها رد شوند. آموکنار آن

های خود را حل شود تا بدون کمك دیگران بیندیشد و مسئلهمی
تواند در حکم می ،مسئله(. حل1396کند )زیرك، کیوانی و زمانی، 

 های موقعیتی و حلاز مشکل با بسیاری ابزاری برای مواجه شدن
غریبی، نقل از ؛ به2011، 1ها باشد )گلدفرید و دیدسونآن

های طبیعی را سیستم ،مسئله(. آموزش حلو رستمی جوانمردی
و  کند )باربیبرای کنترل رفتارهای اجتماعی و عاطفی فراهم می

روش مؤثری  ،2مسئله گروهی(. آموزش حل2014، همکاران
های آموزند تا از مجموعه مهارتوسیله آن افراد میاست که به

فردی بین هایبا موقعیت شناختی مؤثر خود برای کنار آمدن
نقل از ؛ به2011ساز استفاده کنند )گلدفرید و دیدسون، مشکل

مسئله، زمان (. در طول فرایند حلو رستمی غریبی، جوانمردی
 های مؤثر با وقایع مناسبی است تا افراد بتوانند روش

زاده، کدیور و برانگیز را کشف و شناسایی کنند )عرب چالش
یکی از نیازهای بنیادی افراد  ،مسئلهآموزش حل (.1393دالور، 

رود. استفاده از برنامه آموزشی مبتنی بر شمار میبهتیزهوش 
ای از مجموعه بهآموزان مسئله موجب دستیابی این دانشحل

اهداف ناظر بر رشد عقالنی از جمله ادراك صحیح، درك ارتباط 
شود. اوت میمیان مطالب، استنتاج و استدالل، ارزیابی و قض

                                                           
1. Goldfryd, M., & Dyson, J. 

آموزان رسان دانشهای یاریتواند یکی از روشمی ،عالوه بر آن
)نیکنام، فردی شود های بینمشکل بر بهتیزهوش در غل

 (.1398زاده، بناب و حسنغباری
نوجوانان تیزهوش وقت ، بیشتر های مختلفطبق پژوهش

که انعطاف  های آموزشی منظمد را صرف یادگیری در محیطخو
های بسیار منظم کنند. متأسفانه آموزش در کالسمی کمی دارند،

شکوفا شدن قوه خالقیت  برای این افراد مناسب نیست و مانع از
هایی جای تأثیر مثبت، مشکلبهها شود. این کالسها میدر آن

دنبال دارد. این در حالی است که را برای این نوجوانان به
انند از توتیزهوشان می در صورتی ،اندادهنشان د هاپژوهش

مند شوند که تحت برنامه آموزشی منعطف استعدادهای خود بهره
فعال  و متنوع قرار گیرند و در فرایند آموزش، مشارکت و نقش

های آموزشی درگیر شوند )پمرتسوا، داشته باشند و با تجربه
شتغال موجب ایجاد شرایط مناسب برای ا ،(. آموزش هنر2014

مندی از تأثیر سازنده آن های خالقانه و هنری و بهرهفعالیت به
شود. عالوه بر در زندگی فردی و اجتماعی نوجوانان تیزهوش می

نقش بسیار مهمی در حفظ سالمت روانی و جلوگیری از بروز  ،آن
های (. برنامه1392ها دارد )صادقی، شناختی آنهای روانمشکل

دلیل نقش مهمی که هنر در پرورش بهنر، آموزشی با محتوای ه
سالمت جسمانی و روانی نوجوانان دارد )نبوی،  خالقیت و ارتقا

 ها مخصوصاً تواند نقش مؤثری در فرآیند یادگیری آنمی ،(1392
( داشته باشد. ایجاد فرصت 2008مسئله )مون و بریگنون، حل

سن و مورد عالقه نوجوانان از های همبرای همکاری با گروه
ریزی آموزشی باالیی برخوردار اهمیت تربیتی، پرورشی و برنامه

لحاظ مزایای ویژه برای بهآموزش هنر (. 1392است )کریمی، 
 موزان مخصوصاً آرشد شناختی، عاطفی و اجتماعی همه دانش

حالی است که  آموزان تیزهوش ضروری است. این دردانش
در مدارس زمان و بودجه کافی برای آموزش هنر در نظر  معموالً

ای عنوان جنبهبه ،(. آموزش هنر2013شود )پیپلر، گرفته نمی
رود که باید با در نظر شمار میبهآموزان اساسی برای این دانش

ش استعدادهای را صورت گیرد. برای پروهگرفتن نیازهای آن
ها قرار های ویژه در اختیار آنآموزان باید فرصتهنری این دانش

های مختلف و تعامل پیشرفت در جنبه به ،آموزش هنر داده شود.

2. group problem solving 
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)روت کند با جوامع مختلف و مشارکت بیشتر در جامعه کمك می
  (.2004برنستین و روت برنستین، 

های باالیی در آموزان تیزهوش تواناییدانش ،از سوی دیگر
ها مسئله دارند. ولی گاهی در برخی از آنهایی مانند حلمهارت

 ،پرورش نیاز دارد. بنابراین بهها شکوفا نشده است و این مهارت
ها ضروری است )ملیك، ها در آنآموزش و توسعه این مهارت

ردهای مورد استفاده فنون یا راهب ،واقع (. در2017مورات و مرو، 
باید آشکارا آموزش داده شود )گنجی،  مسئلهاین نوجوانان در حل

(. شیوه آموزشی تلفیقی هنر باعث افزایش خالقیت و در 1396
های نوجوانان مسئله شده و بر نگرش، دانش و مهارتنتیجه حل

(. در 1394؛ پاکیزه، 1392تأثیر مثبت دارد )احمدی و عبدالملکی، 
مسئله، زمان مناسبی است تا افراد بتوانند یند حلطول فرا

برانگیز را کشف و شناسایی کنند  های مؤثر با وقایع چالشروش
عاملی بر کارایی و  ،(. هنر1393زاده، کدیور و دالور، )عرب

ثر است )زیرك، ؤمسئله بر آن مکارافرینی است که مهارت حل
 (.1396کیوانی و زمانی، 

واسطه بهگیرند، در کنار هم قرار می شوقتی کودکان تیزهو
 از خود توانایی و تحرك احساس رقابت و با شوق و ذوق بیشتر

دهند. یادگیری و تالش در محیطی که ذهنی زیادی نشان می
 ،های فکری و استعدادهای درخشان استاز تراوش سرشار

کارگیری بهبالطبع  و های بیشتری در یکدیگرموجب ایجاد انگیزه
(. 1390های ذهنی خواهد شد )افروز، حداکثر استعدادها و فعالیت

احساس امیدواری در افراد بهنشاط منجر  مسئله در محیط باحل
ها بدون کنند نیازهای آنها احساس میکه آن شود؛ چرامی

رضایت  بهها آن ،برخورد با موانع در حال تأمین است. بنابراین
نیا، کنند )الموتیرا در خود حفظ میدرونی رسیده و همواره نشاط 

مقتضی پویایی محیط آموزشی  ،پویایی روانی تیزهوشان(. 1392
ضرورت  ،رواینهای اختصاصی است. ازو پرورشی ویژه و برنامه

گوی پویایی تیزهوشان های جدید آموزشی که پاسختدوین برنامه
های نامهکافی نبودن بر ،ناپذیر است. عالوه بر آنباشند، اجتناب

سو و ابهام در مفهوم و مبانی هوش و رایج و سنتی از یك
های جدید را بیشتر نشان ضرورت برنامه ،تیزهوشی از سوی دیگر

تیزهوش منطبق  نوجوانانهای هایی که با ویژگیبرنامه ؛دهدمی
باشد و محیطی فعالی برای رشد و شکوفایی استعدادها بر اساس 

العاده و های فوقآموزش فراهم آورد. هاهای انفرادی آنزهانگی

مسئله گروهی حل های مختلف مخصوصاًخارج از برنامه در زمینه
دلیل بهمنظور جبران نقاط ضعف تحصیلی و هم بهتواند هم می

 کار رود. دربهآموزشی عادی  توسعه و گسترش محتوای برنامه
آموزشی ه سازی برناموقت نوعی غنیهای پارهاین برنامه ،واقع
ویدمن، جاکویز، ریینیك، سیلوا و مارچ،  -رود )بکرشمار میبه

2010 .) 
 ،نوجوانان تیزهوش بهبررسی گسترده ادبیات پژوهش مربوط 

دهد که در این زمینه تعداد زیادی متغیرهای نشان می
، گروهی وجود دارد که توسط پژوهشگران علوم اجتماعیدرون
اند. در توجه قرار گرفتهشناسی موردروانشناسی و جامعه

متغیرهای مختلف در تیزهوشان نظیر  های مختلف رابطهپژوهش
(، نیازهای یادگیری 2018های نوجوانان تیزهوش )دیوید، مشکل

(، شادکامی، سازگاری 2018هیجانی و اجتماعی )فلن و فلن، 
سازی (، برنامه غنی1396اجتماعی و همدلی عاطفی )زمانی، 
؛ 1395پور، عابدی و قمرانی، رنزولی بر خالقیت )شوشتری، ملك

(، سالمت عمومی، مهارت اجتماعی و حرمت خود 2016کارادمیر، 
های تحلیلی، (، توانایی1395خواه، ایمن و خانزاده، بهزادفر)حسین

(، 1394پور، کجباف و عابدی، خالقانه و عملی )آقابابایی، ملك
عوامل مرتبط با ( و 1393یازآذری، نشاط و پیشرفت تحصیلی )ن
( بررسی و تأیید شده است. 1393شادی )طاهری و شکربیگی، 

مسئله و اند که حلها نشان دادهبرخی پژوهش ،از سوی دیگر
؛ افروز، ارجمندنیا، 1396و رستمی،  ینگرش )غریبی، جوانمرد
مسئله و نشاط )عظیمی، (، حل1394حیدری و برهان، 

و توانمندسازی با نشاط  مسئلهحل(، 1395پور و فرید، قربانعلی
با نشاط و  مسئلهحل( و 1396 سهرابی و محمدی،احمدی، )

چنین برخی ارتباط دارند. هم( 1396 ،زمانی)نگرش اجتماعی 
های آموزشی مختلف در تهیه و تدوین برنامه بهها پژوهش

اند، ها پرداختهنآ بهها آموزش برخی مهارتنوجوانان تیزهوش و 
گروهی با  مسئلهحلموزشی تدوین برنامه آ بهاما پژوهشی که 

رویکرد هنر و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش اجتماعی و نشاط 
از  ،معنوی این نوجوانان پرداخته باشد، وجود ندارد. بنابراین

گروهی و تلفیق آن با رویکرد هنر با  مسئلهحلجایی که آن
های پربار و ذوق هنری، دقت، فعالیت پویای ذهن و رشد اندیشه

چنین یکی از فیزیکی ارتباط نزدیکی دارد و هم و فعالیت حافظه
ها و یافتن نحوه مواجهه با مشکل مسئلهحلاهداف آموزش 
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چه در تیزهوشان آن بههای غیرمعمول و منعطف، مشاحلراه
کودکان  عالوه بر آن، چون معموالً ؛نماید، استمتمایل می
واسطه احساس بهگیرند، وقتی در کنار هم قرار میتیزهوش 

ذهنی  از خود توانایی و تحرك رقابت و با شوق و ذوق بیشتر
نشاط و  ،(، و از سوی دیگر1390دهند )افروز، زیادی نشان می

سالمت روان عنوان عوامل مؤثری در بهنگرش اجتماعی 
در این پژوهش پژوهشگر قصد دارد با  .رودشمار میبهتیزهوشان 

گروهی با رویکرد هنر، اثربخشی  مسئلهحلتدوین برنامه آموزشی 
معنوی نوجوانان تیزهوش  اجتماعی و نشاط آن را بر نگرش

پرورش و وتواند برای آموزشمی ،ارزیابی کند. نتایج این پژوهش
منظور بهها ها و خانوادهمدارس استعدادهای درخشان و آموزشگاه

سازی نوجوانان تیزهوش برای آینده کشور مفید و مؤثر آماده
 باشد.

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

حسب نحوه های کاربردی و برجزو پژوهشحاضر  پژوهش
آزمون، پیشآزمایشی با طرح از نوع نیمهها گردآوری داده

آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری این پس
 .جوانان دختر تیزهوش شهر تهران بودنو کلیه پژوهش شامل
کنترل( گروه نفر  15آزمایش و گروه  نفر 15نفر ) 30نمونه شامل

ستان شهید راز دبی صورت گزینش در دسترس هدفمندبهبود که 
دلیل انتخاب  انتخاب شد. شهر تهران 7در منطقه  واقع بنیانیان

 که علمی صورت گرفت منابع بهنفر برای هر گروه با استناد  15
نفر  15مایشی تعداد آزبا روش پژوهش نیمه هاییدر پژوهش

نمونه شامل (. 1390پیشنهاد شده است )دالور،  برای هر گروه
تحصیل در بهسال دختر تیزهوش مشغول  18تا  15نوجوانان 

دلیل انتخاب مدرسه در این مدرسه بود.  1396-97سال تحصیلی 
 بهآموزان تیزهوش با توجه دلیل احتمال وجود دانشبه ،مذکور

های مختلف توسط های برتر در سطح استانی در رشتهکسب رتبه
همکاری با پژوهشگر  بهو تمایل مدیر آموزان آن مدرسه دانش

های الزم با مدرسه و انجام هماهنگی بهبا مراجعه  بوده است.

بینه،  -ابتدا قسمت رهنمون مقیاس استنفورد، مسؤوالن مربوطه

آموزان اجرا شد. بعد از اجرای قسمت رهنمون بر روی دانش
بینه، غربالگری اولیه انجام گرفت و  -مقیاس هوش استنفورد

دست آمده اجرا شده و این روند کل مقیاس روی گروه به سپس
 30در پایان تعداد دست آوردن تعداد گروه نمونه ادامه یافت. هبتا 

 120ها باالتر از آموز که در کل مقیاس بهره هوشی کلی آندانش
صورت تصادفی در دو بهعنوان گروه نمونه انتخاب شده و بهبود، 

های الزم برای افراد مالكگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. 
پژوهش جهت همتاسازی افراد مورد منظور حضور در این به

داشتن بودند از:  های آموزش عبارتمطالعه و متناسب با ویژگی
که با مقیاس  120، داشتن بهره هوشی باالی 18تا  15سن 

 بهمندی هبینه مورد سنجش قرار گرفته باشند، عالق -استنفورد
انجام کارهای  بهمندی هحضور در پژوهش و همکاری، عالق

های آموزشی مشابه، دریافت ریافت نکردن مداخلههنری، د
کنندگان های خروج شرکتدرمانی. مالك نکردن هر نوع مداخله

از پژوهش نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه در طول اجرای 
امه همکاری، مشاهده اد بهبرنامه آموزشی، تمایل نداشتن 

درمانی  های آموزشی یاکنترل، دریافت مداخله قابلرفتارهای غیر
لسه ج 14 مدتبهآزمایش  گروه زمان با این دوره آموزشی بود.هم
صبح تحت برنامه نوبت در هفته در  بارصورت سهبهای دقیقه 90

گروهی با رویکرد هنر قرار گرفتند که توسط  مسئلهحلآموزشی 
طراحی و تدوین و در مدرسه مذکور  1397پژوهشگر در سال 

دریافت نکرد. سپس در پایان را آموزشی  ،گروه کنترل اجرا شد.
آزمون گرفته شد و آزمون پیگیری نیز  دوره از هر دو گروه پس

 یك ماه و نیم بعد اجرا گردید.
نامه و اخذ مجوز های الزم جهت دریافت معرفیابتدا اقدام

پرورش صورت گرفت. بعد وپژوهشی از دانشگاه و اداره آموزش
گروه آزمایش و کنترل، بهکنندگان از انتساب تصادفی شرکت

آزمون اجرا شد. بعد از آن برنامه آموزشی برای گروه آزمایش پیش
آزمون و بعد از یك ماه و نیم پیگیری اجرا اجرا شد. سپس پس

استادان  بهمنظور تعیین روایی برنامه طراحی شده، برنامه بهشد. 
الح تکالیف ه شد. بعد از بررسی و اصئمتخصص در این زمینه ارا

توسط استادان، طراحی نهایی انجام شد و برنامه آموزشی تهیه و 
آورده ، 1های آموزشی در جدول آماده اجرا گردید. محتوای جلسه

 شده است.  

  



 ...مسئله گروهی با رویکرد هنر و ارزیابی آموزشی حل تدوین برنامه

 1398 زمستان(، 32)4، شماره دهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا | 108

 گروهی با رویکرد هنر  مسئلهحلهای آموزش برنامه محتوای جلسه -1 جدول

 هامحتوای جلسه هدف جلسه

ها، صحبت در مورد ضرورت ها، تعیین گروهمندیهها و عالقآشنایی و معارفه، بیان توانمندی کنندگان با برنامه آموزشیآشنایی شرکت مقدماتی
 آزمون، ضرورت هنر در زندگی، اجرای پیشمسئلهحلهای یادگیری تکنیك

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك اول
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

و رویکرد  تغییر، شناسایی و تعریف ذهن باز مسئلهحلآموزش ویترای بر اساس تکنیك 
 هنری تولید هنری

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك دوم
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

گیرنده مثبت و منفی و رویکرد هنری مبتنی بر  مسئلهحلآموزش معرق بر اساس تکنیك 
 های احساس و معنافهم عمیق معنا یا دریافت

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك سوم
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

 محورموضوع سینکتیکس و رویکرد هنری مسئلهحلکاری بر اساس تکنیك آموزش هویه

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك چهارم
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

سنتی یا ابراز خالقانه  اسکمپر و رویکرد هنری مسئلهحلکاری بر اساس تکنیك ینهآموزش آ
 خود

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك مجنپ
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

و رویکرد هنری تولید  شکوفه نیلوفر آبی مسئلهحلدوزی بر اساس تکنیك آموزش چرم
 هنری

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك ششم
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

سازی خالق و رویکرد هنری تولید تجسم مسئلهحلکاری بر اساس تکنیك آموزش پیله
 هنری

با یکی از  مسئلهحلهای آموزش یکی از تکنیك هفتم
 رویکردهای هنری از طریق خلق یك اثر هنری

بارش مغزی و رویکرد هنری سنتی یا ابراز  مسئلهحلآموزش خمیرسازی بر اساس تکنیك 
 خالقانه خود

و رویکرد هنری آموزش داده  مسئلهحلمرور تکنیك  هشتم
 داده شده شده از طریق تلفیق هنرهای آموزش

کاری نهکاری و آیای در جلسه اول با سنگمرور هنرهای آموزش داده شده، تلفیق نمونه ویتر
تغییر، شناسایی و تعریف ذهن باز و رویکرد هنری تولید هنری،  مسئلهحلبر اساس تکنیك 

 ائه کاربرگار

و رویکرد هنری آموزش داده  مسئلهحلمرور تکنیك  نهم
 داده شده شده از طریق تلفیق هنرهای آموزش

تلفیق نمونه معرق در جلسه تحویل کاربرگ جلسه گذشته، مرور هنرهای آموزش داده شده، 
گیرنده مثبت و منفی و رویکرد هنری  مسئلهحلکاری و کالژ بر اساس تکنیك ینهدوم، آ

 های احساس و معنا، ارائه کاربرگمبتنی بر فهم عمیق معنا یا دریافت

و رویکرد هنری آموزش داده  مسئلهحلمرور تکنیك  دهم
 داده شده شده از طریق تلفیق هنرهای آموزش

کاری در  ویهمرور هنرهای آموزش داده شده، تلفیق نمونه ه تحویل کاربرگ جلسه گذشته،
سینکتیکس و رویکرد  مسئلهحلکاری و کالژ بر اساس تکنیك جلسه سوم با نمد، سنگ

 محور، ارائه کاربرگهنری موضوع

و رویکرد هنری آموزش داده  مسئلهحلمرور تکنیك  یازدهم
 داده شده شده از طریق تلفیق هنرهای آموزش

کاری در نهآموزش داده شده، تلفیق نمونه آی مرور هنرهای تحویل کاربرگ جلسه گذشته،
اسکمپر و رویکرد هنری سنتی یا  مسئلهحلجلسه چهارم با خمیرسازی بر اساس تکنیك 

 ابراز خالقانه خود، ارائه کاربرگ

با یکی از رویکردهای  مسئلهحلآموزش تلفیقی  دوازدهم
 هنری از طریق ترکیب هنرهای آموزش داده شده

دوزی در مرور هنرهای آموزش داده شده، تلفیق نمونه چرم تحویل کاربرگ جلسه گذشته،
شکوفه نیلوفر آبی و  مسئلهحلکاری بر اساس تکنیك کاری و سنگجلسه پنچم با هویه

 رویکرد هنری تولید هنری، ارائه کاربرگ

و رویکرد هنری آموزش داده  مسئلهحلمرور تکنیك  سیزدهم
 داده شده تلفیق هنرهای آموزششده از طریق 

کاری در مرور هنرهای آموزش داده شده، تلفیق نمونه پیله تحویل کاربرگ جلسه گذشته،
سازی خالق و رویکرد هنری تجسم مسئلهحلکاری بر اساس تکنیك جلسه ششم با سنگ

 تولید هنری، ارائه کاربرگ

و رویکرد هنری آموزش داده  مسئلهحلمرور تکنیك  چهاردهم
 داده شده شده از طریق تلفیق هنرهای آموزش

مرور هنرهای آموزش داده شده، تلفیق نمونه خمیرسازی در  تحویل کاربرگ جلسه گذشته،
بارش مغزی و رویکرد هنری  مسئلهحلکاری بر اساس تکنیك جلسه هفتم با کالژ و پیله

 اربرگسنتی یا ابراز خالقانه خود، ارائه ک

بندی، آموزان، جمعهای نظرسنجی از دانشاجرای فرم تحویل کاربرگ جلسه گذشته، بندی و قدردانینظرسنجی و انجام پس آزمون، جمع پایانی
قدردانی از حضور مستمر در دوره، اجرای پس آزمون، اجرای جشن پایان دوره و ارائه هدایای 

 کنندگانشرکت بهفرهنگی 
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 ابزار سنجش
این پژوهش از در  :(SAQ) 1پرسشنامه نگرش اجتماعی

نامه نگرش سنج که بر اساس نظریه نگرش گاتمن طراحی پرسش
نقل از به؛ 1976، 2شده، اقتباس گردیده است )جردن و افروز

دارای  نامهاین پرسش(. 1394افروز، ارجمندنیا، حمیدی و برهان، 
 بهمقیاس دارد )نگرش افراد  چهار خرده ال است وؤس 51

 بهگویان از دیدگاه مردم مسؤوالن و کارگزاران، نگرش پاسخ
های موقعیت بهمسؤوالن و کارگزاران، نگرش عمومی و نگرش 

 کامالً"تا  "موافقم کامالً"درجه لیکرت از پنج زندگی( و روی 
نگرش منفی  سهنمره کمتر از  شود کهگذاری مینمره "مخالفم
 بهرا  نگرش مثبت فرد سه نگرش بینابین و بیشتر از سهو نمره 
افروز و در پژوهش  دهد.های مورد مطالعه نشان میموضوع
همسانی درونی از طریق  بهاعتبار با توجه  ،(1394) همکاران

دست آمده است: نگرش بهاین صورت  بهضریب آلفای کرونباخ 
 بهگویان ، نگرش پاسخ85/0کارگزاران و مدیران  بهمردم 

، نظرات عمومی 81/0کارگزاران و مدیران در مقایسه با مردم 
 75/0. روایی این پرسشنامه 80/0های زندگی و موقعیت 88/0
 دست آمد.به

وسیله به مقیاساین  :(SVS)  3مقیاس نشاط معنوی

ر افراد منظور ارزیابی نشاط معنوی د( به1395چیریان و افروز )
ال است. کسب ؤس 60دارای نامه ساخته شده است. این پرسش

 60ر از نشانگر میزان باالی نشاط معنوی و کمت 160نمره باالی 
ابتدا روایی  ،(1395قبول است. چیریان و افروز )قابلنمره غیر

حوزه مورد بررسی قرار  محتوایی را از طریق متخصصان این
آموز مقطع دانش 3000نامه روی دادند. همچنین با اجرای پرسش

متوسط دوم در استان تهران همسانی درونی از طریق ضریب 
برآورد کردند. برای تعیین اعتبار  99/0آلفای کرونباخ را برابر با 

دهنده های تشکیلتك سؤالاز همبستگی نمره کل با تك
آمده از  دستپرسشنامه استفاده شد. دامنه ضریب همبستگی به

روایی معنادار بود.  001/0pبود که در سطح  920/0 تا 141/0
 یید شده استأپرسشنامه زیر نظر چند کارشناس ت محتوایی این

                                                           
1. Social Attitude Questionnaire (SAQ) 

2. Jordan, J. E., & Afrooz, Gh. A. 

3. Spiritual Vitality Scale (SVS) 

، افروز، دهداریاز قل نبه؛ 1397نژاد، علویزاده و )چیریان، قاسم
  (.1397بناب و آذربایجانی، غباری

 4گروهی با رویکرد هنر مسئلهحلبرنامه آموزشی 
(GPSTPA):  مسئلهحلاز بسته آموزشی  ،این پژوهشدر 

گروهی با رویکرد هنر که توسط پژوهشگر و با نظارت و راهنمای 
استفاده  طراحی و تدوین شد، 1397استاد راهنما و مشاور در سال 

شامل  ،مرحله تدوین شد. مرحله اول پنجبرنامه طی گردید. 
شامل بررسی  ،های موجود؛ مرحله دومبررسی پیشینه و برنامه

و رویکرد هنر بود. در این مرحله از روش  مسئلهحلعمیق مفاهیم 
منظور به مسئلهحلرفتاری که در آموزش  -آموزشی شناختی

شوند، کار برده میبهمفید بوده و گسترش کیفیت و عمق آموزش 
ها و پژوهش و با بررسی کتاباهداف  به. با توجه گردیداستفاده 

و رویکردهای هنری  مسئلهحلهای ود، تکنیكمنابع معتبر موج
در بررسی برای تهیه محتوای آموزشی انتخاب شدند. 

این  بهتوان و رویکردهای هنری می مسئلهحلهای تکنیك
 بهگروهی  مسئلهحلنتیجه رسید که هدف مهم از آموزش 

)بل و دزوریال،  ها استها در حل مشکلاستقالل آننوجوانان 
گروهی بر بهبود روابط اجتماعی و  مسئلهحل(. آموزش 2009

آموزان تأثیر دارد )باور، های رفتاری در دانشکاهش مشکل
کند که بر توانایی ها کمك مینآ به( و 2006استراتون،  -وبستر

ها بر مبنای و قابلیت خود برای تأثیرگذاری بر پیامدهای مسئله
طراحی  ،مرحله سوم ؛(2011ی ببرند )فرند، د پهای خوانتخاب

روهی با رویکرد هنر؛ مرحله گ مسئلهحلاولیه برنامه آموزشی 
سازی برنامه آموزشی و مرحله پنجم بازنگری و نهایی ،چهارم

برنامه آموزشی  ،این ترتیب بهشامل تعیین روایی برنامه بود. 
 -گروهی با رویکرد هنر بر اساس رویکرد شناختی مسئلهحل

، با تادانرفتاری توسط پژوهشگر و با نظارت و همکاری اس
های موجود در زمینه نگرش بررسی پیشینه و مرور برنامه

دابز، و رویکردهای هنری ) مسئلهحلاجتماعی، نشاط معنوی، 
 ؛ لیمبمیرسکی و2004 ؛ پرال و ادونل،2004فولك، ؛ وول2004

ریج، ؛ بین2010؛ آلتن و یازیسی، 2008، ؛ برناتو2006شلدن، 
؛ 2011؛ نیك، 2011؛ فرند، 2010و ریتشل،  درو، ؛ نیجستا2018

4. Group Problem Solving Training Program with an 

art Approach (GPSTPA) 
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سان، کیانچن سایو تی 2014؛ پمرتسوا، 2014، و همکاران باربی
در مرحله طراحی و تدوین شده است.  پنجدر (، 2018و میچو، 

های موجود برنامه از پیشینه 1محتوایی ابتدا برای بررسی روایی
منظور احراز های تجربی( استفاده شد. بهها و پژوهش)نظریه

گروهی با رویکرد هنر  مسئلهحلروایی محتوای برنامه آموزش 
هایی که با هدف بررسی همراه کاربرگ بهیك نسخه از برنامه 

 چهار)تهیه شده بود، در اختیار هفت نفر از متخصصان  مسئلهحل
شناسی تربیتی، یك نفر از نفر از متخصصان دارای دکتری روان

نفر از  دوشناسی عمومی و متخصصان دارای دکتری روان
شناسی و آموزش کودکان متخصصان دارای دکتری روان

یك از اده شد تا میزان تناسب هری بودند(، قرار دئاستثنا
های برنامه آموزشی را در مقیاس لیکرت )از نمره یك جلسه

های برنامه را بیشترین تناسب با هدف پنجکمترین تناسب تا 
ن افراد درخواست شد تا محتوای دارد( مشخص نمایند. از ای

 بندی کنند.های برنامه آموزشی را ارزیابی و درجهیك از جلسههر
های های آموزشی با هدفسهمیانگین نمره تناسب محتوای جل
( 81/4 )با میانگین 85/4تا  57/4پژوهش از نظر متخصصان بین 

)با  5تا  87/3کل بسته نیز از  بههای متخصصان و میانگین نمره

نزدیك بودن  بهبا توجه  ،است. بنابراین( 66/4میانگین 
توان روایی محتوایی بسته آموزشی را در می پنج بهها میانگین

رسد برنامه نظر میبه ،حد مناسب توصیف کرد. بر این اساس
مرحله طراحی و تدوین شده است، توانسته  پنجآموزشی که بعد از 

است از روایی الزم در جهت اثرگذاری بر نگرش اجتماعی و نشاط 
 .معنوی برخوردار باشد

 هایافته
های آماری در از روش ،های پژوهشتحلیل دادهومنظور تجزیهبه

دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی 
های گرایش مرکزی و پراکندگی ها، شاخصبا استفاده از جدول
از چنین وهش مورد بررسی قرار داده شد. هممتغیرهای مورد پژ
برای حذف  )MANCOVA(2 متغیریچندتحلیل کوواریانس 

آزمون و افزایش اعتبار درونی استفاده شد. آزمون بر پساثر پیش
آزمون، ها در سه مقطع زمانی پیشچون داده ،از سوی دیگر

شده آوری آزمون و پیگیری و از دو گروه افراد ثابت جمعپس
گیری متغیری همراه با اندازهاست، از تحلیل کوواریانس چند

 است.  هاستفاده گردید 3مکرر

 شناختی نمونه پژوهشهای جمیتمشخصه -2جدول 
 گروه کنترل گروه آزمایش  

 درصد فراوانی درصد فراوانی  

 94/59 9 26/73 11 125تا  120 

 96/39 6 64/26 4 130تا  125 بهره هوشی
 0/100 15 0/100 15 مجموع 
      
 15 3 98/19 3 98/19 
 96/39 6 98/19 3 16 سن
 17 4 64/26 4 64/26 

 18 5 3/33 2 32/13 

 0/100 15 0/100 15 مجموع 

فراوانی و درصد توزیع بهره هوشی و دامنه  ،2جدول  بهبا توجه 
کننده در پژوهش در دو گروه آموزان تیزهوش شرکتسنی دانش

 شده است. ارائهتفکیك بهآزمایش و کنترل 

                                                           
1. content validity 

2. Multivariate Analysis of Covariance 

3. Repeated Measure (RM) 
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و آزمون و پیگیری( در دو گروه آزمایشی آزمون، پسمیانگین و انحراف استاندارد آزمون در سه مرحله )پیش -3جدول 

 کنترل

 پیگیری مونآزپس آزمونپیش هامرحله 

 M SD M SD M SD هاگروه 

 85/9 07/134 14/11 80/132 81/11 47/120 آزمایشی  
 08/10 67/122 02/9 87/122 64/12 53/121 کنترل نگرش اجتماعی

 64/11 73/127 43/10 57/127 03/12 00/121 کل 
 49/13 13/169 36/13 40/165 13/11 13/147 آزمایشی  

 11/11 67/151 69/11 40/151 38/11 27/151 کنترل نشاط معنوی
 05/15 40/160 25/14 40/158 26/11 20/149 کل 

شود نمره میانگین در مالحظه می ،3طور که در جدول همان
های کنترل تغییر چندانی نداشته است، آزمون در گروهمرحله پس

نگرش آزمون، هم در متغیر اما در گروه آزمایش نمره پس
 اجتماعی هم در متغیر نشاط معنوی افزایش یافته است.

آزمون ، با نمره پیشآزمون در دو گروه کنترل و آزمایشیهای پسکوواریانس نمره تحلیل خالصه نتایج -4 جدول

 )همپراش(
 SS df MS F Eta منبع

 642/0 511/48** 666/1602 1 666/1602 )همپراش( آزمونپیش
 459/0 927/22** 445/757 1 445/757 گروه
   037/33 27 000/892 خطا

   01/0>P ** 

آزمون همپراش یا پیش در متغیر Fآزمون ، 4جدول  بهبا توجه 
معنادار است. مقدار واریانس تبیین  01/0و در سطح  511/48برابر

 نمرهسته )صد متغیر وابدر 2/64یعنی  ؛است642/0 شده آن
برای F  شود. آزمونآزمون تبیین میتوسط پیشآزمون( پس

و در  927/22 برابر دو گروه آزمایشی و کنترل(متغیر مستقل )
یعنی ؛ 459/0معنادار است. مقدار واریانس تبیین شده  01/0سطح 

 شود. تبیین می ثیر گروهأصد متغیر وابسته توسط تدر 9/45
 دست آمده، میزان شدت اثر تقریباً بر اساس تخمین شدت اثر به

گیری کرد که اثر شرایط ارائه توان نتیجهاست. می 46/0برابر با 
روش  ،عبارت دیگربهشده در گروه آزمایشی معنادار بوده و یا 

گروهی با رویکرد هنر بر نگرش اجتماعی نوجوانان  مسئلهحل
 زهوش مؤثر بوده است.تی

زمون در دو آهای پسکوواریانس نمره تحلیل خالصه نتایج
آزمون )همپراش( در جدول ، با نمره پیشگروه کنترل و آزمایشی
 زیر آورده شده است:

آزمون آزمایشی، با نمره پیشآزمون در دو گروه کنترل و های پسکوواریانس نمره تحلیل خالصه نتایج -5 جدول

 )همپراش(
 SS df MS F Eta منبع

 503/0 376/27** 873/2222 1 873/2222 )همپراش( آزمونپیش
 496/0 593/26** 277/2159 1 277/2159 گروه
   197/81 27 327/2192 خطا

   01/0>P ** 
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آزمون همپراش یا پیش در متغیر Fآزمون  ،5جدول  بهبا توجه 
معنادار است. مقدار واریانس تبیین  01/0و در سطح  376/27برابر

 نمرهصد متغیر وابسته )در 3/50یعنی  ؛است 503/0 شده آن
برای F  شود. آزمونآزمون تبیین میتوسط پیشآزمون( پس

و در  593/26برابر دو گروه آزمایشی و کنترل() متغیر مستقل
یعنی ؛ 496/0معنادار است. مقدار واریانس تبیین شده  01/0سطح 

 شود. تبیین میثیر گروه أصد متغیر وابسته توسط تدر 6/49
 دست آمده، میزان شدت اثر تقریباً بر اساس تخمین شدت اثر به

گیری نمود که اثر شرایط ارائه توان نتیجهاست. می 50/0برابر با 
روش  ،عبارت دیگربهو یا شده در گروه آزمایشی معنادار بوده 

گروهی با رویکرد هنر بر نشاط معنوی نوجوانان  مسئلهحل
 ثر بوده است.ؤتیزهوش م

بخشی رویکرد هنر بر نگرش منظور مشخص کردن اثربه
دوره آموزشی برای گروه  یك ماه و نیم پس از اتمام ،اجتماعی
استفاده متغیری یری مکرر چندگاز آزمون تحلیل اندازهآزمایشی 

های در گروهگیری مکرر متغیری اندازههای تكنتایج آزمون شد.
آزمون  بهمربوط  Fنسبت  ،دهدنشان میکنترل و آزمایشی 

معنادار است.  001/0المبدای ویلکز از لحاظ آماری در سطح 
های نگرش اجتماعی گروه آزمایشی در نمرهبین  ،بیان دیگربه

تفاوت آزمون و پیگیری( پس آزمون،سه زمان متفاوت )پیش
تفاوت معنادار بین مراحل ، 5جدول دار وجود دارد. امعن

 دهد.ها را نشان میگیریاندازه
دوی بهآزمون بونفرونی برای مقایسه دوچنین آزمون هم
های گروه آزمایش در سه زمان مختلف برای متغیر میانگین

آزمون با های پیش، تفاوت بین نمرهنگرش اجتماعی نشان داد
معنادار است.  001/0آزمون با پیگیری در سطح آزمون و پیشپس

آزمون با پیگیری تفاوت معناداری وجود های پساما بین نمره
گروهی با  مسئلهحلاین معناست که آموزش  بهندارد. این 

اثر داشته و رویکرد هنر بر نگرش اجتماعی نوجوانان تیزهوش 
منظور به تقریباً پایدار بوده است. این نتیجه پس از دو ماه نیز
بخشی رویکرد هنر بر نشاط معنوی بررسی این فرضیه که اثر

دوره آموزشی برای گروه  یك ماه و نیم پس از اتمامپس از
گیری مکرر از آزمون تحلیل اندازه ،آزمایشی پایدار بوده یا خیر

 متغیری استفاده شد.چند

های در گروهگیری مکرر متغیری اندازههای تكنتایج آزمون
آزمون  بهمربوط  Fنسبت  ،دهدنشان میکنترل و آزمایشی 

 معنادار است. 001/0المبدای ویلکز از لحاظ آماری در سطح 
های نشاط معنوی گروه آزمایشی در سه نمرهبین  ،بیان دیگربه

دار اتفاوت معنآزمون و پیگیری( آزمون، پسزمان متفاوت )پیش
که تفاوت معنادار بین کدام مرحله منظور تعیین اینبه وجود دارد.
ها است، از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که گیریاز اندازه

 آورده شده است. زیرنتایج آن در جدول 
های گروه دوی میانگینبهبرای مقایسه دو ،آزمون بونفرونی

 ،نشان داد آزمایش در سه زمان مختلف در متغیر نشاط معنوی
آزمون با پیگیری آزمون و پیشآزمون با پسهای پیشبین نمره
های اما بین نمره ؛تفاوت معنادار وجود دارد 001/0در سطح 

 دینبامر آزمون با پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد. این پس
گروهی با رویکرد هنر بر نشاط  مسئلهحلست که آموزش ا معنا

ته و این نتیجه پس از یك ماه اثر داشمعنوی نوجوانان تیزهوش 
 و نیم نیز تقریباً پایدار بوده است.

ها با بعد از تحلیل داده ،های پژوهش حاضریافتهتحلیل 
گیری مکرر اریانس و اندازهوهای آماری تحلیل کواستفاده از مدل
گروهی با رویکرد هنر بر  مسئلهحلبرنامه آموزشی  نشان داد که

( و نشاط معنوی 46/0اندازه اثر ، P<01/0نگرش اجتماعی )
(01/0>P نوجوانان تیزهوش مؤثر بوده است.5/0، اندازه اثر ) 

گروهی با رویکرد هنر  مسئلهحلآموزش اثربخشی  ،عالوه بر آن
پس از یك بر نگرش اجتماعی و نشاط معنوی نوجوانان تیزهوش 

 ماه و نیم نیز پایدار بوده است.

 گیریبحث و نتیجه
طراحی و تدوین برنامه آموزشی  ،حاضر هدف از پژوهش

گروهی با رویکرد هنر و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش  مسئلهحل
منظور احراز بهاجتماعی و نشاط معنوی نوجوانان تیزهوش بود. 

روایی محتوایی برنامه آموزشی یك نسخه از برنامه آموزشی 
با  مسئلهحلهمراه کاربرگ  بهگروهی با رویکرد هنر  مسئلهحل

های برنامه در اختیار هفت هدف بررسی تناسب نظری و مصداق
قرار داده شد تا میزان تناسب  نفر از متخصصان در این زمینه

گیری های برنامه آموزشی را در مقیاس اندازهیك از جلسههر
 طیف لیکرت مشخص کنند. 
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تحلیل  ،گروهی با رویکرد هنر مسئلهحلآموزش  بعد از
زمایش های نگرش اجتماعی در گروه آنمره که ا نشان دادهیافته

طور بهآزمون و مرحله پیگیری( بعد از دوره آموزش )مرحله پس
گروه کنترل  هاینمره کهدر حالی  ؛معناداری افزایش یافته است

ای را مالحظهآزمون تغییر قابلآزمون و پسپیش مرحله در بین
 چتیرب پژوهش این پژوهش با نتایج ،روایننشان نداده است. از

آموزان نسبت نگرش معنوی و اجتماعی دانش(، مبنی بر 2018)
ی، پژوهش رهبر الگوی یادگیری مبتنی بر مسئله یکپارچه، به

اثربخشی آموزش  مبنی بر ،(1397باباپور، صبوری مقدم )
 پژوهشبر تغییر نگرش نوجوانان دختر،  مسئلهحلهای مهارت

وزشی مبنی بر اثربخشی آم ،(1396رستمی ) غریبی، جوانمردی و
نطقی آموزان ناکارآمد و باورهای غیرمبر نگرش دانش مسئلهحل

 با عنوان ،(1394) همکاران پژوهش افروز و، آموزاندانش
ر بزهکا بر نگرش اجتماعی دختران مسئلهحلاثربخشی آموزش »

با  ،(1390دی و جمهری )تاجری، احو پژوهش  «شهر تهران
رفتاری بر  -های شناختیاثربخشی آموزش مهارت»عنوان 

 همسو است.  «نگرش، افسردگی و خلق عمومی
 تحلیل ،با رویکرد هنر گروهی مسئلهحلاز آموزش  بعد
تفاوت  ،آزموناز حذف اثر پیشها نشان داد که پس یافته
لحاظ بهگروه آزمایش و کنترل  ونشاط معنوی در دهای نمره

های نشاط های نمرهمیانگین ،عبارتیبهآماری معنادار است. 
طور به (آزمون و پیگیریمعنوی بعد از دوره آموزشی )مرحله پس

های گروه کنترل در که نمرهحالی  در ؛معنادار افزایش یافته است
ای را نشان نداده مالحظهآزمون تغیر قابلآزمون و پسبین پیش

( 1397تورنی و روحی ) با یافته پژوهشپژوهش نتایج این است. 
 ،«گروهی بر شادکامی مسئلهحلاثربخشی آموزش »با عنوان 
بین  بررسی رابطهمبنی بر  ،(1396سهرابی و محمدی )احمدی، 

پژوهش چیریان  وی انسانی با نشاط در کارکنان،رتوانمندسازی نی
 خالقیت و نشاطه باورهای دینی با مبنی بر رابط ،(1395و افروز )

( با عنوان 1394معنوی، پژوهش رضادوست، نبوی و صالحی )
، «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط»

مبنی بر سالمت معنوی  ،(1392) و نخعی پژوهش رحیمی، نوحی
عظیمی،  پژوهشمعنویت و مراقبت معنوی،  بهو نگرش 

                                                           
1. Kjerulf, A. 

 مسئلهحل اثربخشی آموزشبر مبنی  ،(1392فرید ) پور وقربانعلی
 است.همسو  و آموزانبر انگیزش پیشرفت و نشاط دانش

است. آموزش  مؤثرسالمت روان نوجوانان تیزهوش  بر ،نشاط
ها در گشایش توانمندی آن بهتواند منجر می ،تیزهوشان

شود. نشاط در افراد یگران میجامعه و د بههای افکار نو دریچه
 ،. نشاط(1396عادی کمتر است )زمانی،  افراد بهتیزهوش نسبت 
نقل از مقدم و دوازده امامی، به؛ 2007، 1کرولفاساس موفقیت )

سالمت روانی  سازی کیفیت زندگی و ارتقا( و موجب بهینه1397
افزایش میزان رضایت از زندگی  بهمستقیم منجر طور غیربهو 
 مخصوصاً ها آموزش آن(. 1391پور و عبدالهی، شود )سیوندیمی

ها و کار گروهی را برای آنهایی که زمینه فعال بودن با روش
 آموزشآموزانی که دانشرسد. نظر میبهضروری  ،فراهم سازد

اتخاذ  هنگام کنند،دریافت میمعنویت را  مبتنی بر مسئلهحل
خود  هایمسئلهحلو  هالتصمیم درست در مواجهه با مشک

کنند های دیگران سعی میراهنمایها و تکیه بر حمایت ایجبه
. کنند نتخاباین گزینه را رتفکری و عملی خود به لبا استقال

فعالیت مضاعف علمی در فرد، گروه،  بهتواند آموزش نشاط می
 (.1394سازمان و اجتماع بینجامد )محمدزاده و صالحی، 

های موجب پرورش شکل ،از طریق هنر مسئلهحلآموزش 
آموزد افراد می بههنر . شودپیچیده و بسیار ارزشمند تفکر نیز می

کنند، طور مستقیم مشاهده نمیتا بتوانند چیزهایی را که به
تدریج ظرفیت تصویرسازی خود را افزایش تصویرسازی کرده و به

کارشناسان شناختی هنر را بستری مناسب جهت پرورش  .دهند
های ها و شیوهگیری از روشبا بهره. آورندشمار میبهخالقیت 

را  مسئلهحلهایی که بتواند فرایند روش ویژهبهآموزشی مناسب، 
توان خالقیت را در کودکان و نوجوانان پرورش بهبود بخشد، می

دهد که افراد، کنجکاو و برانگیخته زمانی رخ می ،خالقیت .داد
ها شتر تمایل دارند تا خالقانه مسئلهشوند. کودکان و نوجوانان بی

که اطالعات از پیش آماده توسط والدین و نه این ،را بیاموزند
تواند خالقیت را تقویت کند. می ،هنر. معلمان را یاد بگیرند

های توسعه تفکر معین، مهارت بههای یادگیری هنر تجربه
و  انگیزشی و اجتماعی که اساسی برای موفقیت در مدرسه، کار

کند. ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با زندگی هستند، کمك می
آوری آن کشور دارد. پیشرفت علمی پیشرفت علم، دانش و فن
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. که افراد متفکر و خالق تربیت شوندمگر این ،شودحاصل نمی
عنوان گامی در جهت برداشتن به مسئلهحلتوانمندی در  ،بنابراین

خالقیت  بهمحرکی در رسیدن موانع توسعه در جوامع و عامل 
جا که این برنامه آموزشی با رویکرد هنر از آن .رودشمار میبه

بنابراین  ؛ها تناسب داردبوده است و هنر با نیازها و فطرت انسان
تواند تأثیر بهتر و آموزش مواد آموزشی با رویکرد هنر می

وقتی  خصوص؛ بهجای گذاردبررتری بر افکار و رفتار افراد پایدا
هنر ارائه شود. آموزش  بهمند هنوجوانان عالق بهها این آموزش

و  ثیر دارد )قبادپور، تاجریأبر نشاط و نگرش ت مسئلهحل
ها کمك ها و هیجاندرك احساس بههنر (. 1394زاده، مقدم
آموزش هنرهای تجسمی با استفاده (. 1396ی، دکند )خدادامی

از بسته آموزشی آموزش هنر حامی کودك نوآور باعث افزایش 
شود )درویشی، شهیدی، حیدری و خالقیت کودکان دبستانی می

 سالمت روانی هنر در پرورش خالقیت و ارتقا(. 1394پاکدامن، 
سورتیچی اوکرکابی و  ؛1392نبوی، ثیر دارد )أآموزان تدانش

 (. 1390ر، رستگارپو
در دستان فرزندان این سرزمین قرار خواهد  فردای جامعه

زندگی مستقل  بهباید قادر  هوشی گرفت. فرزندانی که با هر بهره
نیاز روز خود را از سایر جوامع بیبهباشند و با ابتکار و نوآوری روز

های برجسته ذهنی جزو دلیل تواناییبهسازند. نوجوانان تیزهوش 
روند و بیش از هر گروه شمار میبهای های هر جامعهسرمایه

که حتی افراد ناتوان در  دیگری باید مورد توجه قرار گیرند؛ چرا
ها دار باشند که امکانرتوانند از زندگی مطلوب برخوصورتی می

جز با  ،هد شدو رفاه در جامعه موجود باشد و این مهم میسر نخوا
ایجاد  بهدرایت و توجه توانمندان. هر برنامه آموزشی که منجر 

ها را تواند تالش آنمی ،نگرش مثبت در نوجوانان تیزهوش شود
 بهها قادر نشاط افزون کند. وقتی آن برای داشتن زندگی با

دارند و توانند نشاط را در خود زنده نگه باشند، می مسئلهحل
ط و جامعه خود نگرش مثبتی داشته باشند. هرچند محی بهنسبت 
ولی تلفیق  ؛وجود دارد مسئلهحلمختلفی برای  هایتکنیك

چون کان بسط و گسترش تفکر خالق که همبا هنر، ام مسئلهحل
پذیر بخش ذهن فعال تیزهوشان است، امکانچراغی روشنی

 ،جهت انعطاف و گستردگی و تنوعی که دارد بهسازد. هنر می
سطح ابتکار و  تواند بدون مرزهای بسته، موجب ارتقامی

  کارآفرینی در افراد شود.

اهداف  بههای در دستیابی با محدودیت ،پژوهش نیزاین 
 موارد زیر اشاره کرد: بهتوان مواجه بوده است که از جمله می

ها سایر گروه بهدلیل دامنه سنی افراد نمونه، نتایج این پژوهش به
جایی که موضوع پژوهش از آن با احتیاط صورت گیرد. باید
گروهی با رویکرد هنر بود و افراد نمونه از بین نوجوانان  مسئلهحل

انجام کارهای متنوع دارند انتخاب  بهتمایل  تیزهوش که معموالً
شیوه  .اید این مهم مورد توجه قرار گیردشدند، در تعمیم نتایج ب

صورت خودگزارشی بود. به ،وهشگردآوری اطالعات در این پژ
گویی صداقت این احتمال وجود دارد که افراد در پاسخ ،بنابراین

جایی که این پژوهش مقطعی بود، الزم را نداشته باشند. از آن
 تأثیرهای مثبت آن تنها طی یك دوره یك ماه و نیم بررسی شد.

متغیرها تهران اجرا شد و کنترل برخی از  7این برنامه در منطقه 
ها مرتبط است، از عهده که با منطقه محل زندگی و سایر مؤلفه

صورت بهاین پژوهش شود می پیشنهاد پژوهشگر خارج بود.
طولی برای دختران و پسران نوجوان تیزهوش انجام شود. 

برنامه درسی مدارس بر اساس رویکردهای هنر تدوین همچنین 
برنامه جهت ارزیابی های آتی از این در پژوهش و تدریس شود.

های شخصیت اثربخشی آن بر سایر متغیرهای مرتبط با مؤلفه
تر در منظور گردآوری اطالعات دقیقبه استفاده شود.

و مشاهده هم  بهنامه از مصاحعالوه بر پرسش ،های آتیپژوهش
های آتی برای از این برنامه آموزشی در پژوهش استفاده شود.
 بودن نتایججهت کاربردی  ستفاده شود.های جامعه اسایر گروه

این برنامه آموزشی در سایر  ،شودپیشنهاد میاین پژوهش 
 و نیز مدارس، مراکز آموزشی و مدارس استعدادهای درخشان

 اجرا شود. هوشی عادی برای دختران و پسران نوجوان با بهره
عنوان واحد درسی جهت بهدوره آموزشی این برنامه  ،عالوه بر آن

 ایجاد شود. زاییهنر و اشتغال بهها نوجوانان و ترغیب آن آموزش

 منابع

بین و بطه راسی ربر(. 1396) .محمدی، ع .، وسهرابی، م .،ا .احمدی، ع
ناجا. ن کنارکاط در مانی نشازنسانی ساوی انیرزی نمندسااتو

(، 1)5 .پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی -فصلنامه علمی
1-30. 

بررسی تأثیر الگوی (. 1392) .و عبدالملکی، ش .،ع. احمدی، غ
در درس  آموزانله بر خالقیت و عملکرد تحصیلی دانشئمسحل

 .1-21 (،64)2 .مجله مطالعات آموزش و یادگیریشیمی. 



 مسعود غالمعلی لواسانیو  سمیرا وکیلی، انزهره مهدی

 115 | 1398زمستان  (،32)4، شماره دهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا  

یوسف . مترجمان شناسیفرهنگ توصیفی روان(. 1397اس ربر، آ. )
فرزانه فرحزادی،  کریمی، هامایاك آوادیس یانس، اصغری مقدم،

 .نقشبندی، محمدرضا نیکخو، جواد طهوریان، ژاست صلیبی
 تهران: رشد.

پرورش وشناسی و آموزشای بر روانمقدمه(. 1390) .ع. افروز، غ
 تهران: دانشگاه تهران. ی.ئکودکان استثنا

(. 1394) .برهان، ا .، وحمیدی، ف .،ا .ارجمندنیا، ع .،ع. افروز، غ
مسئله بر نگرش اجتماعی و سالمت روانی اثربخشی آموزش حل

نشریه توانمندسازی کودکان دختران نوجوان بزهکار شهر تهران. 
 .107-119 .(15)2 .یئاستثنا

گرایی در خانواده کودکان کمال(. 1395) .و دلبر، م .،ع. افروز، غ
 .47-70 ،(17)4 .شناسیرویش روانتیزهوش. 

(. 1394) .و عابدی، ا .،ب .کجباف، م .،پور، مملك .،آقابابایی، س
های تحلیلی، خالقانه و توانایی آموزش هوش موفق بر اثربخشی

 (،4)15 .یئفصلنامه کودکان استثناعملی دختران تیزهوش. 
37-44. 

اثربخشی (. 1392) .ع .المدنی، سو حسینی .،معاضدیان، آ .،بهرامی، ف
بر کاهش نگرش مثبت گیری له و تصمیمئمسآموزش مهارت حل

 .58-72(، 25)7 .پژوهی فصلنامه اعتیادمواد افیونی.  وابستگان به

بررسی تأثیر شیوه آموزشی تلفیقی هنر بر خالقیت (. 1394) .پاکیزه، ع
فصلنامه مطالعات  آموزان پسر سال اول دبستان.و یادگیری دانش

 .52-60 (،1)6 .و توسعه آموزش علوم پزشکی

(. اثربخشی آموزش 1390) .و جمهری، ف .،احدی، ح .،تاجری، ب
ری بر نگرش، افسردگی خلق عمومی. ارفت -های شناختیمهارت
 .81-99 (،5)2 .شناختیهای روانها و مدلروش

(. اثربخشی آموزش گروهی 1397) .و روحی، ش .،تورانی، ف
کنفرانس مسئله بر شادکامی زنان در حال درمان با متادون. حل
شناسی، حقوق تربیت روانودستاوردهای نوین جهان در تعلیمملی 

 .اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان –و مطالعات فرهنگی

 (. بررسی1394) .کیش، بتقوی و .،ثناگو، ا .،نوملی، م .،جویباری، ل
نشاط معنوی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان.  تجربه

 .19-31 (،1)3 .دین و سالمت

(. رابطه باورهای دینی با خالقیت 1395و افروز، غ. ع. ) ،چیریان، ك.
شناسی. دانشکده نامه کارشناسی ارشد روانپایان و نشاط معنوی.

 شناسی و علوم تربیتی واحد کرج. دانشگاه آزاد اسالمی.روان

(. مقایسه 1395) .خواه، فو ایمن .،بهزادخو، ف .،ع. خانزاده، عحسین
آموزان های اجتماعی، حرمت خود دانشسالمت عمومی، مهارت

تیزهوش ارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده. 
 .81-113 (،4)12 .های نوین تربیتیاندیشه

(. اثربخشی هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر 1396) .ی، ندخدادا
نشریه رد باال. تیسم با عملکبازشناسی هیجانی چهره کودکان ا  

 .89-98 (،1)9 .یئتوانمندسازی کودکان استثنا

 شناختی.ارزیابی و آزمونگری روان(. 1391) .و پرند، ا .،فرد، مخدایاری
 چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.

(. 1394) .و پاکدامن، ش .،حیدری، م .،شهیدی، ش .،درویشی، ز
اثربخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از سیستم آموزشی 
آموزش هنر حامی کودك نوآور بر افزایش خالقیت کودکان 

 .85-109 (،17)5 .یئشناسی افراد استثنارواندبستانی. 

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و (. 1390دالور، ع. )
 . تهران: رشد.اجتماعی

(. 1397) .و آذربایجانی، م .،بناب، بغباری .،ع. افروز، غ .،دهداری، ا
های رضایت شغلی و نشاط بینی سالمت روان بر اساس مؤلفهپیش

 .17-29 (،2)9 .شناختیهای کاربردی روانپژوهشمعنوی. 

سالمت معنوی و نگرش (. 1392) .و نخعی، ن .،نوحی، ع .،رحیمی، ن
معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی.  به

های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرکز تحقیقات مراقبت
 .55-65 (،85)26. نشریه پرستاری ایران

 .شاد، رو رضاییه .،کریمی فیروزجایی، ع .،ابوسعیدی، ع رستمی
آموزان پسر استعدادهای کنش زبانی دانش (. مقایسه1396)

پژوهش در آموزان عادی در دوره دوم متوسطه. درخشان با دانش
 .57-66 (،18)2 .یادگیری آموزشگاهی و مجازی

(. بررسی تأثیر 1394) .و صالحی، ن .،ا. نبوی، ع .،رضادوست، ك
 .شناسی کاربردیروانی و روانی بر احساس نشاط. ععوامل اجتما

29(3 ،)1-22. 

(. اثربخشی آموزش 1397) .و صبوری مقدم، ح .،باباپور، ج .،رهبری، ن
ورزی بر تغییر نگرش نوجوانان تئمسئله و جرهای حلمهارت

 .12-26 (،48)12 .. اعتیادپژوهیمصرف موادسوء دختر نسبت به

(. مقایسه شادکامی، سازگاری اجتماعی و همدلی 1396) .زمانی، ن
نخستین همایش پژوهش عاطفی بین نوجوانان تیزهوش و عادی. 

شناسی و علوم رفتاری ایران. تهران، شرکت توسعه دانش در روان
 فرزانگان.
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ثیر آموزش مهارت أ(. ت1396) .و زمانی، ع .،کیوانی، م .،زیرك، م
یاب دانشجویان دختر دگیری تسلطمسئله بر کارآفرینی و یاحل

طالعات فصلنامه مرکز مپرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 
 .101-108 (،1)8و توسعه آموزش علوم پزشکی. 

رابطه آموزش (. 1391) .و رستگارپور، ح .،ا. اوکرکایی، ع سورتیجی
آموزان پایه پنجم هنر با رویکرد تربیت هنری و خالقیت دانش

ابتکار و خالقیت . 1387-88های ایران در سال تحصیلی دبستان
 .1-27، (3)1 .انسانیدر علوم

ثیر رویاروی با أ(. بررسی ت1391ا. ). و عبدالهی، ع .،پور، مسیوندی
ه دانشگاه مجلهای علمی شادی بر کاهش افسردگی. شاخصه

 .513-522 (،2)11 .علوم پزشکی رفسنجان

برنامه (. 1395) .و قمرانی، ا .،عابدی، ا .،پور، مملك .،شوشتری، م
سازی رنزولی بر خالقیت کودکان تیزهوش دبستانی. تایی غنیسه

 .91-116 (،2)6 .یئفصلنامه کودکان استثنا

(. دانش چندفرهنگی و ارتقای سبك زندگی در 1392صادقی، ع. )
 .111-124 (،13)4 .مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانیایران. 

(. بررسی عوامل مرتبط با شادی 1393، ع. )یو شکربیگ .،طاهری، ز
نامه پایاننوجوانان دبیرستان در شهر تهران، مطالعه موردی. 

 اسالمی واحد تهران مرکزی.کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 

(. بررسی اثربخشی 1393) .و دالور، ع .،کدیور، پ .،زاده، معرب
مسئله اجتماعی راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل

 ،3 .پژوهشی شناخت اجتماعی -فصلنامه علمیآموزان. دانش
71-82. 

(. مقایسه 1394) .و سمیعی، م .،رضایی میرقاید، م .،عزیزی، م
آموزان دختر مدارس نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش

نشریه آموزان دختر مدارس عادی. تیزهوشان با دانش
 .54-59 ،(14)2 .یئتوانمندسازی کودکان استثنا

(. اثربخشی آموزش 1392) .و فرید، ا .،پور، مقربانعلی .،عظیمی، ف
آموزان دکامی دانشمسئله برانگیزش پیشرفت و شامهارت حل

-91 سال تحصیلی دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در
 .35-42 (،2)1 .تدریس پژوهی .1390

(. اثربخشی آموزش 1396و رستمی چ. ) .،جوانمردی، س .،غریبی، ح
های ناکارآمد و باورهای غیرمنطقی مسئله بر نگرشحل

 -نشریه علمیآموزان دختر دبیرستانی شهر سنندج. دانش
 .115-134 (،38)10 .پژوهشی آموزش و ارزشیابی

(. اثربخشی آموزش 1396جوانمردی، س.، و رستمی، چ. ) ،غریبی، ح.
های ناکارآمد و باورهای غیرمنطقی حل مسئله بر نگرش

 -. نشریه علمیآموزان دختر دبیرستانی شهر سنندجدانش
 .115-134 (،38)10پژوهشی آموزش و ارزشیابی. 

اثربخشی آموزش مهارت (. 1394) .زر، فهاریب .، وغریبی، ح
مسئله بر خودتنظیمی تحصیلی و اضطراب ریاضی حل

 (،32)8 .پژوهشی آموزش و ارزشیابی -نشریه علمیآموزان. دانش
61-78. 

(. اثربخشی آموزش 1394) .زاده، عو مقدم .،تاجری، ب .،قبادپور، س
ها روشمواد.  مسئله بر شادکامی و نگرش معتادین بهمهارت حل

 .16-24(، 22)6 .شناختیهای روانو مدل

زش موآثربخشی (. ا1397) خدایی، س.و .، امیریان، ل .،پور، عقدم
ن نشجویاداهنی و نشاط ذبه خالقیت ش بر نگردی نتقااتفکر 
پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم  -فصلنامه علمی. پزشکیم علو

 .219-240 ،(4)7 .انسانی

(. بررسی 1397) .پور، سرجاییو  .،عابدی، ا .،هویدا، ر .،کاظمیان، م
آموزان مدارس استعداد دانشوقت بندی تمامتحلیلی روش گروه

 ،(1)9 .شناختیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهشدرخشان. 
87-116. 

 ارسباران. . تهران:شناسی اجتماعینروا(. 1392کریمی، ی. )

تهران: ویراست دوم. تهران:  ی.ئکودکان استثناشناسی روان(. 1396) .گنجی، م
 ساواالن.

مقایسه (. 1396) .و پزشك، ش .،آذر، ژهاشمی .،لواسانی، مالری
خالقیت حرکتی در کودکان تیزهوش، با کودکان با اختالل 

 (،1)17 .یئنامه کودکان استثنالفصکودکان عادی.  یادگیری
83-96. 

(. تبیین پدیده نشاط و پویایی 1395و صالحی، ك. ) .،محمدزاده، ز
فصلنامه علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی. 

 .227-258 (،79)25. راهبرد

(. تبیین پدیده نشاط و پویایی 1395محمدزاده، ز.، و صالحی، ك. )
ای با علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه

 .228-258(، 25)79فصلنامه راهبرد. رویکرد پدیدارشناسی. 

های ثیر مهارتأ(. بررسی ت1397مقدم، م.، و دوازده امامی، ح. )
ارتباطی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی نشاط کارکنان 

پنجمین کنفرانس ملی گانه شهرداری اصفهان. در مناطق پانزده
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، انجمن 1397 .های کاربردی در مدیریت و حسابداریپژوهش
 .، ایران)تهران(مدیریت 

شاط محیط بررسی رابطه خالقیت مدیران و ن (.1392) .نیا، مالموتی
ی استان سمنان در سال تحصیلی ئآموزشگاهی در مراکز استثنا

نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد پایان. 92-93
 اسالمی. واحد شاهرود.

پرورش خالقیت و ارتقا سالمت  (. نقش هنر در1392) .ص. نبوی، س
 .10-15 ،(4)8مجله رشد آموزش. آموزان. دانش روانی

ثیر آموزش أ(. ت1398زاده، س. )و حسن .،بناب، بغباری .،نیکنام، ك
آموزان مسئله خالقانه بر خالقیت و رضایت از زندگی دانشحل

 .205-217 (،2)6 .فصلنامه سالمت روان کودك .پسر تیزهوش

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت (. 1393) .نیازآذری، ك
مطالعات آموزان متوسطه شهرستان ساری. تحصیلی دانش

 .35-57 ،(3)2 .ریزی آموزشی )دانشگاه مازندران(برنامه
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Developing a group problem-solving training with art approach and evaluating its 

effectiveness on social attitude and spiritual happiness of gifted adolescents 

Zohreh Mahdian11 

Samira vakili*22 

Masoud Gholm Ali Lavasani33 

Abstract 
The aim of research was developing a group problem-solving training program with an art approach and evaluating 

its effectiveness on social attitude and spiritual happiness of gifted adolescents. In this research, the effectiveness 

of the program was assessed through a quasi-experimental research and its design was, pre-test, post-test, and 

follow-up stages. The participants of this research were female gifted adolescents aged 15 to 18 years old in Tehran 

who were studying in the academic year of 96-97. The students were screened by the Tehran Stanford-Binet Test 

of Intelligence and 30 gifted students were selected based on purposive available sampling method and placed 

randomly in the two experiment and control groups each consisting of 15 individuals. The experiment group 

experienced a 14-training session focusing on training program. Each session held lasted 90 minutes. The 

instruments of this research were Social Attitude Assessment Scale (Jordan & Afrooz, 1976) and Spiritual 

Happiness Scale (Afrooz, 2016). Then, the data were analyzed via repeated measurement tests and multivariate 

analysis of variance (MANCOVA). The results illustrated that group problem-solving training program with an art 

approach can effect on social attitude (p≤0/01 effect size 0/46) and spiritual happiness (p≤0/01 effect size 0/5) of 

gifted adolescents. Also, it was shown that the effect of this instruction was constant even after 1/5 months. Training 

group problem-solving with an art approach can enhance social attitude and spiritual happiness of gifted 

adolescents. 

Keywords: group problem solving with an art approach, social attitude, spiritual vitality, gifted adolescents 
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