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 مسئله زندگی و حل بر کیفیت مسئله لبخشی آموزش حراث
 انتظار حد از کمتر ش با موفقیتواجتماعی دختران تیزه

 مرجان حسین زاده تقوایی

 چکیده

ی دختران اجتماع مسئله و حل یزندگ یفیتکبر  مسئله بخشی آموزش حلهدف پژوهش حاضر تعیین اثر
آزمون پس –آزمون آزمایشی با طرح پیشروش پژوهش نیمه .انتظار بود حد از تیزهوش با موفقیت کمتر
 یاستعدادهاآموزان مقطع دوم متوسطه بود. جامعه هدف کلیه دانش دوماههو گروه گواه و پیگیری 

تصادفی  صورتبهیک مدرسه ، مدرسه فرزانگان 9بودند. از بین  41-46سال تحصیلی ر درخشان کرج د
)دارای نمره ریون باالتر  آموزدانش 11تعداد ، کالس دهم و یازدهم آموزدانش 042از بین  .انتخاب شد

نفر از  11( تیزهوش ناموفق شناسایی شدند. ساختهمعلم یلیتحص یشرفتپآزمون  11و نمره زیر  021از 
اه جایگزین گوو  تصادفی در دو گروه آزمایش طوربهداشتند  یترنییپا یلیتحص یشرفتپکه نمره  هاآن

 یزندگ یفیتک( و 2112، اجتماعی )دی زوریال و همکاران مسئله پرسشنامه حل، ابزار پژوهش. شدند
، یاقهیدق 41جلسه  3منظم در  صورتبهگروه آزمایش . ( بود0443، فرم کوتاه )سازمان بهداشت جهانی

از تحلیل  هاهیفرضقرار گرفت. برای آزمون  مسئلهحل  یهامهارتیک جلسه تحت آموزش  یاهفته
 لهحل مسئو  یزندگ یفیتکطور معناداری به مسئلهحل نشان داد آموزش  هاافتهی استفاده شد. یانسکووار

 همسئلحل ولی گروه آزمایش را در مقایسه با قبل از آموزش و گروه گواه افزایش داده سازگار  اجتماعی
آموزش در دوره پی گیری  ریتأث نداده است. طور معناداری کاهشبهرا اجتماعی ناسازگار گروه آزمایش 

 نیز ادامه یافت.

 یفیتک ،اجتماعی مسئلهحل ، انتظار حد از تیزهوش با موفقیت کمتر، مسئلهحل آموزش  :ی کلیدیهاواژه
یزندگ
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 مقدمه

رفتاری است که برای طیف وسیعی از مشکالت -اجتماعی فرایندی شناختی مسئلهحل 
(. 2114، 0سافاک و آیس، )فولیا شودیمعادی زندگی و اختالالت رفتاری به کار گرفته 

ارتقا استعداد و ، منبع کسب دانش ینترمهممدارس ، در سیستم آموزشی دنیای امروز
، مرداندولت موردتوجهکه  دیآیماب حسآموزان بهویژه دانشبه، بینش در افراد

نقل از  2109، آشانی و مستولی) استو مشاوران قرار گرفته  بهداشت روانمتخصصان 
حل های بر گسترش توانمندی یمؤثر(. معلمان که نقش 0141، درتاج و اسدزاده، یاوری
، کردنآموزان برای کشف آموزان دارند باید محیطی را خلق کنند که دانشدانش مسئله

 دادهایرو با افراد کهیهنگام(. 2113، 2گشایی تشویق شوند )سانتروکلهو مسئ خطرکردن
 قشن تواندیم مقابله و مسئلهحل  در ییتوانا، شوندیم روبرو یمنف یروان یفشارها و

 شانیروان وی جسم سالمت و روان بهداشت، یفردانیم روابط، آرامش حفظ در یمهم
. قرار دهد یرتحت تأثرا  هاآن یزندگ یفیتکو  (2114، فولیا و همکاران) باشد داشته

بعاد بر ااست که سالمت  یهایابیارزاهمیـت در یکی از پیامدهـای پـر یزندگ یفیتک
عـدم وجـود  فقطنهروحـی و اجتماعی و ، وسیع آن بـه شـکل رفـاه کامـل فیزیکـی

 مفهوم به توجه با (.0141، احمدی و میرزایی، لیزینا، گزل، )آقایی شودیم یدتأک، بیمـاری
، یانهیمز خصوصیات یرتحت تأثمفهومی چندوجهی و پیچیده است و که  یزندگ یفیتک

سلط ت، پذیرش خود رینظی ابعاد آن در و دارد قرار محیطی و فرهنگی، اجتماعی وضعیت
 مدنظر زندگی از رضایت و شادی سطوح درک، خودمختاری، شخصی رشد، بر محیط

 یشاخص عنوانبه یاجتماع حل مسئله، (0443، 1الو و اسکس، سینگر، ریف) ردیگیم قرار
فردی را تغییر دهد. نیب تعامالت در یزندگ یفیتک تواندیم یفرد تیکفا از

 خود به این نتیجه رسیدندپژوهش ( در 0142نیا )پاشنگ و سلیمی، حلمسلوییاحمدی
ابزاری  عنوانبهآن را  توانیماست و مؤثر  یزندگ یفیتکبر بهبود  مسئلهحل که مهارت 

 .شمار آوردبه  یزندگ یفیتکحمایتی و مؤثر جهت ارتقاء 
ه یک ولی اکنون نیاز ب، شدیمگرفته  در نظرکلی طورمفهوم تیزهوشی به، ازاینیشپ

طور هوش بهآموزان تیزبسیاری از دانش. شوداحساس میآن شناخت مفید و جامع از 
فکری  یهاییتواناو عملکردشان بیش از افرادی است که  کنندیمدر مدرسه فعالیت  مؤثر
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غم دارا بودن هوش باال به رعلی هاآنبخش کوچکی از ، ینباوجودامتوسط دارند. 
پشت توانایی و  هاآن تحصیلی عملکرد واقعدر .ابندیینم دست یکاف یشرفتپ

 شودیمیاد « آموز یا ناموفقکم» عنوانبه هاآنه از ک استعدادهایشان پنهان شده است
مثل رفتارهای  هایییژگیوبا  و (0132، زادهجمالی و سلیمیبنی، احدی، )نیوشا
جام ان و مشکل در پیروی از قوانین، عمل کردن بدون تفکر، خطرپذیری، آفرینمشکل

(. 0441، 0)گانتر اندشدهانگیزه پایین و احساس حقارت مشخص ، معینهای دادن تکلیف
( نشان داد 0132، نیوشا و همکاراننقل از  0442) مونکزی ون باکستل و هاافتهی

موجب ناراحتی والدین و معلمان ، ی دارندترفیضع نفساعتمادبهخودپنداره و ، آموزانکم
و تجارب معلمان  هاپژوهش .و نگرش منفی نسبت به مدرسه و یادگیری دارند شوندیم

و  هالحتولید راه، مسئلهحل ی فعال آموزشی نظیر مهارت هاکیتکننگر آن است که نشا
 رفتشیپ بر بالقوه طوربه و ندیآفریمانگیزه ، زدهدلآموزان اتخاذ تصمیمات در دانش

 نیچن(. 2114، 2ری و سیگ)کی دارد ییبسزا ریتأث هاآن یریگجهت و یاجتماع، یشخص
 یابیرزا، حل مسئله به نسبت مثبت یریگجهت به کارآمد حل مسئله که شودیم فرض
ی ستگب مسئلهی منطق حل یهامؤثر مهارت یریکارگبه و زیبرانگچالش صورتبه مسائل

 لیمات، همسئل به نسبت یمنف یریگجهت با که شودیم محسوب ناکارآمد یزمانو  دارد
 خود ییتوانا رهدربا ینیبدب، یتکانش گر، عمده داتیتهد مثابهبه مسائل ستنینگر به یکل
ور منصسپاه، کوشکی، )صالحی گردد همراه مسائل با مواجهه در یدیناامو  حل مسئلهر د

 (.0133، لوو تقی
رفتاری دارد که تنوعی از -اشاره به یک فرایند شناختی مسئلهحل آموزش مهارت 

آگاهی  موجب، کندیم ساز فراهمی بدیل و بالقوه را برای مقابله با شرایط مشکلهاپاسخ
ی روانی و مشکالت گوناگون زندگی هایناراحتمراجعان از وجود ارتباط بین تجربه 

 یهامهارتاز مشکالت و استفاده از  ترواضحرا برای تعریف  هاآنو توانایی  شودیم
 سئلهمحل ، . مراجعاندهدیمآفرین افزایش لهئی مسهاتیموقعآمدن با شناختی برای کنار

 که اکثر مشکالت بالقوه برندیمو پی  گیرندیفرامرا در یک چهارچوب ساختاریافته 
دالور کدیور و ، زاده(. پژوهش عرب2110، 1والیسس-پذیر هستند )مینورسچالش

 مسئلهحل مهارت ر یادگیری خودگردان دی د که آموزش راهبردهادانشان ( 0141)
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بتوانند در مورد مسائل اجتماعی  تا کردکمک  هاآنبه و  آموزان مؤثر بوداجتماعی دانش
( نیز نشان 0141بگیرند. نتایج پژوهش آقایی و همکاران )و تحصیلی خود بهتر تصمیم 

اس سبب کاهش عالئم اضطراب و افسردگی در بیماران ام تنهانه، حل مسئلهمهارت داد 
 .گرددیم هاآن یروان یستیبهزو  یزندگ یفیتکبلکه موجب افزایش ، شودیم

 یفیتکامید به زندگی و را بر  مسئلهحل ی متعدد اثربخشی آموزش هاپژوهشنتایج 
، (0142، خادمیو هفشجانی ، سروریظهیری، حسنیشعاع، بحری)زربخش یزندگ

زراعت و ) یلیتحصخودپنداری ( و 0134، و احقر رضازاده، خودکارآمدی )زهراکار
 .اندکرده دییتأ( 0133، غفوریان

در عصر حاضر است و فقدان آن با  مؤثرقلب عملکرد  مسئلهحل توانایی  ازآنجاکه
( با 2119، 0الیوارس -نزو و میدو، زوریالهمراه است )دی ایمشکالت عاطفی گسترده

هدف اصلی ، هایناسازگاری و اثربخشی این مهارت در کاهش پژوهشتوجه به شواهد 
اعث ب مسئلهحل  آیا آموزش» بود که سؤالین از اجرای این پژوهش یافتن پاسخی به ا

واهد ناموفق خ یزهوشتاجتماعی دختران  مسئلهحل و توانایی  یزندگ یفیتکافزایش 
 «؟شد

 روش
آزمون با گروه گواه و پیگیری پس، آزمونبا طرح پیش، آزمایشیپژوهش حاضر نیمه

 یلیتحصیک مدرسه تیزهوش استان البرز در سال  پژوهش جامعه آماری اینبود.  دوماهه
ن آموزامنظور تشخیص دانشتصادفی انتخاب شد. به گیریبا روش نمونه که بود 46-41

، میانگین(از ر تنییپا یارانحراف معپایین )حداقل یک  یلیتحص یشرفتپتیزهوش دارای 
آموز دانش 042ساخته در بین معلم یلیتحص یشرفتپی هوش ریون و هاپرسشنامه

، هاپاسخنامهتجربی و ریاضی توزیع گردید. پس از تحلیل  ی دهم و یازدهمهاکالس
 یشرفتپ آزمون نمرهو  021 باالی ریون آزمون ناموفق )نمره تیزهوش آموزدانش 11تعداد 
 در نمره کمترین دارای که نفر 11، تعداد این میان از شناسایی شد. (11 یرز یلیتحص

 زمایش و کنترلآ گروه دو در تصادفی طوربهو  انتخاب بودندپیشرفت تحصیلی  پرسشنامه
 عنوانبهاجتماعی را  مسئلهحل و  یزندگ یفیتکپرسشنامه  هایآزمودنشدند.  جایگزین

 ،آموزش داده شد، به گروه آزمایش مسئلهحل آزمون تکمیل کردند. سپس مهارت پیش
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 آزمون، آزمونپس اجرای از بعد آمد. دو ماه عملبه  گروه دو هر از آزمونپس انتها در
 از جلوگیری و آموزش اثر ماندگاری گردید تا اجرا آزمایش گروه روی بر پیگیری

بسنجد. برای رعایت مالحظات اخالقی پژوهش ضمن  زمان طول در را درمانگر سوگیری
وهش کنندگان اعالم گردید که برای حضور در پژبه شرکت، توضیح اهداف پژوهش

مداخله در مورد گروه گواه نیز اجرا شد. ، اختیار تام دارند. پس از اتمام مراحل پژوهش
 :از بودند عبارت پژوهش به ورود یهامالک

 دهم و یازدهم متوسطه سال آموزاندانش  -
 11 زیر یلیتحص یشرفتپ آزمون نمرهو  021 باالی ریون آزمون نمره  -
ها تحت درمان دارویی یآزمودننکته که این  و گروهی یتدر فعالعالقه به شرکت   -

 نباشند. خاصی شناختیروانو 
 :شد استفاده پرسشنامه دو ازپژوهش  این در
 زندگی پرسشنامه کیفیت. 0کوتاه فرم– جهانی بهداشت سازمان زندگی کیفیت مقیاس
 روابط، روانی، جسمانی سالمت حیطه چهار( 0434) کوتاه فرم – بهداشت جهانی سازمان

 نیز اولسؤال  2، دهدیم قرار ارزیابی موردسؤال  29 با را محیط سالمت و اجتماعی
دارد. پس از انجام  سؤال 26. پرسشنامه کنندیم ارزیابی را یزندگ یفیتک کلی حیطهصرفاً 

خواهد آمد که  به دست یکبه تفکبرای هر حیطه  9-21ی الزم امتیازی معادل هامحاسبه
 ازهایامت نیا است. موردنظرنشانه بهترین وضعیت حیطه  21نشانه بدترین و  9، در آن

. جهت تفسیر درست باید نمرات با استفاده از است 1-011به امتیازی با دامنه  یلتبدقابل
د. به نسخه بلند این پرسشنامه تبدیل شون، شدهیلتبدجدول تغییر نمرات خام به نمرات 

سنجی . مشخصات رواناست 011و حداکثر  26بین حداقل نمره هر فرد در مقیاس کلی 
ت اساعتبار محتوا و پایایی درونی مناسب ، اعتبار افتراقی دهندهنشانپرسشنامه 

نفر از مردم  0061(. برای اعتبارسنجی این ابزار 2119، 2لطفی و اکونل، اسکوینگتون)
اخ و ه از آلفای کرونبنامه با استفادایایی پرسشتصادفی انتخاب و پ صورتبهتهران 

ر د کرونباخ یآلفامقادیر . حاصل از آزمون مجدد سنجیده شد یاهمبستگی درون خوشه
، منتظری، به دست آمد )نجات 11/1 باالی، جز روابط اجتماعیبه هاطهیتمام ح

 .(0131، محمد و مجدزاده، نایینیهالکویی
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 توسط اجتماعی مسئله حل پرسشنامه. 0اجتماعی مسئلهحل  یهامهارت پرسشنامه
 هشد ساخته حل مسئله توانایی سنجش منظوربه( 2112) الیوارس -نزو و میدو، دزوریال

 سؤال 21نوع لیکرت و دارای  از دهیگزارشخود یریگاندازه یک پرسشنامه این. است
حل ، همسئلمنفی به  گیریجهت، مسئلهگیری مثبت به ی آن )جهتهااسیمقاست. خرده

 مکارانه و و سبک اجتنابی( است. دزوریال احتیاطیبسبک تکانشی/، منطقی مسئله
 عهموردمطال درونی هماهنگی و بازآزمایی روش از استفاده با را پرسشنامه اعتبار( 2112)

ها عامل دیگر با مقایسه در مسئله به نسبت منفی گیریجهت، کردند مالحظه دادند و قرار
 هک شد محاسبه کرونباخ آلفای ضرایب است. برخوردار زمان طول در باالیی ثبات از

 دو با سهمقای در مسئله منطقی حل و اجتنابی سبک، مسئله به نسبت منفی گیریجهت
در پژوهش صالحی و همکاران  .بودند برخوردار باالتری درونی هماهنگی از دیگر عامل

بـه ، هایاسمقبرای خرده کرونباخ  یآلفا( اعتبار پرسشنامه بـا اسـتفاده از ضـریب 0133)
گفت از هماهنگی  توانیمکه  آمد به دست 11/1و  31/1، 10/1، 11/1، 63/1ترتیـب 

 درونی مناسبی برخوردار است.
 ناصری( و 0131) رحیمیسینااساس بسته آموزشی جزایری و این بسته آموزشی بر

تدارک دیده شده ، اندپرداخته مسئلهحل زندگی و  یهامهارتکه به آموزش  (0131)
نظر نفر از اساتید صاحب 01 دییتأروایی صوری و محتوایی این بسته درمانی مورد  است.

 اجرا شد. رئوس محتوا به باریک یاهفته، ایدقیقه 41جلسه  3آموزش در  قرار گرفت.
 .شرح زیر بود

 مهارت برنامه درمانی و بحث در مورد اهمیت معرفی، اول: آشنایی با اعضای گروه جلسه
 آزمون.اهداف و اجرای پیش تنظیم و گروه قواعد ارائه، مسئلهحل 

 ،توجه به گفتگوی درونی، دوم: شناسایی روش مقابله افراد در برابر مشکالت جلسه
 بیان اصل توقف افکار.، منفی خودکارتوضیح درباره افکار 

 و ساده یهاقسمتتقسیم مشکالت پیچیده به ، مسئلهسوم: تعریف دقیق  جلسه
 .نینیافتپرهیز از اهداف بلندمدت و دست، مبهم مسائلروشن نمودن ، هاآن بندییتاولو

قضاوت ی مختلف برای حل یک مشکل بدون هاحلچهارم: تهیه فهرستی از راه جلسه
 .بارش فکرتوضیح فن ، درباره درستی یا نادرستی آن

                                                                                                                                        
1. social problem-solvisng inventory (SPSI-

R) 



 88 ... زندگی کیفیت بر مسئله حل آموزش اثربخشی 

 ،... وقتآنآموزش روش اگر ... ، ی انتخاب شدههاحلپنجم: ارزیابی و مقایسه راه جلسه
 ی ضعیف.هاحلراه کنار گذاشتنغربالگری کلی و 

 ،حل و مشخص کردن مراحل اجرای آنگیری برای انتخاب یک راهششم: تصمیم جلسه
 دهی افراد به تضادها.واکنش در موردتوضیح 

 روشتشریح ، دهی شناختی مراحلی که تاکنون آموزش داده شدههفتم: سازمان جلسه
 در صورت مواجهه با شکست. ترقبلبازگشت به مرحله ، حلارزیابی پس از انتخاب راه

بندی نظر جمع، عینی یهامثالبا  مسئلهحل هشتم: تمرین عملی همه مراحل  جلسه
 آزمون.آموزان از کارگاه آموزش و انجام پسدانش

 هاافتهی
 کنترل و آزمایش هایگروه در اجتماعی مسئله حل و زندگی کیفیت آماری هایشاخص .1 جدول

 مرحله سه در

 آزمون متغیرها
 کنترل آزمایش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 تعداد

کیفیت 
 زندگی

 01 64/01 11/12 01 32/01 31/10 آزمونیشپ
 01 11/01 01/12 01 01/01 61/69 آزمونپس

 01 32/01 31/10 01 19/3 61/63 پیگیری

 حل مسئله

 سازگار

 01 44/1 41/20 01 11/1 6/20 آزمونیشپ

 01 31/1 9/22 01 01/1 26/10 آزمونپس

 01 41/1 41/04 01 21/1 11/11 پیگیری

 مسئلهحل 
 ناکارآمد

 01 12/1 66/10 01 11/1 26/12 آزمونیشپ

 01 40/1 21/10 01 06/9 11/16 آزمونپس

 01 14/1 66/12 01 41/1 26/11 پیگیری

 وهیسازگار بعد از آموزش گر مسئلهحل و  یزندگ یفیتک متوسط، با توجه به نتایج

کمتر شده است. در گروه  ناکارآمد مسئلهحل  در گروه آزمایش افزایش یافته و میانگین
 کنترل این تفاوت چشمگیر نیست.

رآورده را ب یانسکووار تحلیلزیربنایی  یهامفروضه، هااطمینان از اینکه داده منظوربه
آزمون آزمون و پسداری رابطه بین پیشسطح معنی .پرداخته شد هاآنبه بررسی ، کندیم
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 و =11/1rسازگار  مسئلهحل ، =10/1rبرای کیفیت زندگی  برای ارتباط مجدد و کنترل
متغیرها برقرار  خطی بودن برای یمفروضه به دست آمد.، =10/1r ناکارآمد مسئلهحل 
 مسئله حلو  یزندگ یفیتکی هاآزمونهمبستگی بین پیش، چندگانه خطی عدم هم است.

م مفروضه عدبه دست آمد.  04/1تا  19/1ی بین ادامنهدر  کارآمدنا مسئلهحل  و سازگار
جهت بررسی مفروضه آزمون لوین رعایت شده است.  چندگانه بین کوواریت ها خطیهم

ازلحاظ واریانس  هاگروهخطا بررسی شد و نتایج نشان داد بین  یهاانسیهمگنی وار
متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود ندارد. مفروضه همگنی شیب رگرسیون آزمون 

مفروضه برقرار و اجرای تحلیل کوواریانس بالمانع است.  نشان داد که این (<11/1p) با
نرمال بودن متغیرهای پژوهش در مرحله  نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف حاکی از

 هاییسماتر یکسانیمفروضه  یبررسجهت آزمون در دو گروه آزمایش و گواه بود. پیش
ار داز متغیرها معنی کیچیهکه برای  از آزمون باکس استفاده شد یانسکووار، انسیوار
ست ای رعایت شده درستبه یانسکووارهای واریانس/ شرط همگنی ماتریس، نبود

(1.200 =p ،0.12 =F ،9.41  =BOX.) 

 تغیرمآزمون پس یهانتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمره .2 جدول

 آزمایش و گواه یهاگروه یهایآزمودن

 F مقدار نام آزمون متغیر
درجه آزادی 

 فرضیه
درجه 

 آزادی خطا
سطح 
 یمعنادار

اندازه 
 اثر

توان 
 آماری

 گروه

 11/0 11/1 110/1 21 2 40/90 11/1 اثر پیالیی
 11/0 11/1 110/1 21 2 40/90 21/1 المبدای ویلکز

 11/0 11/1 110/1 21 2 40/90 11/1 اثر هتلینگ
 11/0 11/1 110/1 21 2 40/90 11/1 ریشه روی نیتربزرگ

حداقل دریکی از متغیرهای وابسته بین دو گروه  دهدیمنشان  2اطالعات جدول 
غیره متچندبردن به این تفاوت تحلیل کوواریانس . جهت پی(>10/1pدارد )وجود تفاوت 

ره آماکارآمد مقدار و نا سازگار مسئلهحل و  یزندگ یفیتکانجام شد. برای متغیرهای 
ری آما ازلحاظبا پیگیری  ینو همچنآزمون آزمون با پستعامل میان گروه و پیش آزمون
د چن یانسکوواری رگرسیون برای تحلیل هابیش. شرط توازی (<p 11/1) نشد معنادار

 متغیره برقرار است.
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کیفیت زندگی دختران تیزهوش  آمورش گروهی مبتنی بر حل مسئله بر یک: فرضیه
 است. مؤثر ناموفق

  زندگی کیفیت بر مسئله حل بر مبتنی گروهی آمورش کوواریانس تحلیل نتایج .1 جدول

 آزمونپس مرحله در

 p اندازه اثر
آماره 
 آزمون

 میانگین
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

 منبع تغییرات

 آزمونیشاثر پ 216/1 0 216/1 112/1 466/1 001/0
 مستقل متغیر اثر 129/0011 0 129/0011 942/01 111/1 250/0

 خطا 360/1111 21 219/002   

 شدهیحتصح کل 211/9214 24    

 کیآزمون در سطح در مرحله پس یزندگ یفیتکمستقل بر  متغیر آماره آزمون اثر
برابر  اات مجذور ضریب بنا به ستون یرتأثشده است. میزان این ( >10/1p) معنادار درصد

 آزموندر مرحله پس یزندگ یفیتکبر  حل مسئله. آموزش مهارت است درصد 23 با
 آن شده است. افزایش و موجب داشته معناداری ریتأث

دختران تیزهوش  اجتماعی مسئلهحل  بر حل مسئله بر یمبتنفرضیه دو: آموزش گروهی 
 است. مؤثر ناموفق

 مسئله حل بر مسئله حل بر مبتنی گروهی آموزش متغیره چند کوواریانس تحلیل نتایج .4 جدول

 آزمونپس مرحله در اجتماعی

اندازه 
 p اثر

آماره 
 آزمون

 میانگین
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

 متغیرها منبع تغییرات

 آزمونیشاثر پ 094/21 0 094/21 141/0 203/1 113/1
 مسئلهحل 

 ناکارآمد
 مستقل متغیر اثر 136/1 0 136/1 110/1 361/1 110/1

 خطا 126/123 26 616/02   

 شدهیحتصح کل 061/131 24    
 آزمونیشاثر پ 111/203 0 111/203 611/04 110/1 910/1

 مسئلهحل 
 سازگار

 مستقل متغیر اثر 011/611 0 011/611 316/16 110/1 636/1

 خطا 016/233 26 131/00   

 شدهیحتصح کل 061/0061 24    
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ده آزمون معنادار نشکارآمد در مرحله پسنا مسئلهحل آماره آزمون اثر متغیر مستقل بر 
 ریتأث آزمونکارآمد در مرحله پسنا مسئلهحل بر  حل مسئلهاست. آموزش مهارت 

در مرحله  سازگار مسئلهحل نداشته است. آماره آزمون اثر متغیر مستقل بر  معناداری
 شده است.( >p 10/1معنادار ) درصد یکاست که در سطح  316/16آزمون برابر با پس

 معناداری ریتأثآزمون سازگار در مرحله پس مسئلهحل بر  حل مسئلهآموزش مهارت 
برابر  اات مجذور ضریب بنا به ستون یرتأثآن شده است. میزان این  افزایش داشته و موجب

 .استدرصد  63 با
دختران  یزندگ یفیتک بر حل مسئله بر یمبتنش گروهی زآمو یاثربخشفرضیه سه: 

 است. پایدار زمان در طول تیزهوش ناموفق

 پیگیری لهمرح در زندگی کیفیت بر مسئله حل بر مبتنی گروهی آمورش واریانس تحلیل نتایج .1 جدول

 صددر یکآماره آزمون ماندگاری اثر بر کیفیت زندگی در مرحله پیگیری در سطح 
 یزندگ یفیتک بر حل مسئله مهارتش زآموشده است. اثربخشی ( >10/1p)معنادار 

 بوده است. پایدار زمان در طول دختران تیزهوش ناموفق
اجتماعی  مسئلهحل  بر حل مسئله بر یمبتنآموزش گروهی  یاثربخشفرضیه چهار: 

 است. پایدار زمان در طول دختران تیزهوش ناموفق

 رد اجتماعی مسئله حل بر مسئله حل بر مبتنی گروهی آموزش واریانس تحلیل نتایج .9 جدول

 پیگیری مرحله
p f میانگین 

 مجذورات
 درجه
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

  منبع تغییرات

 مسئلهحل  بین گروهی 011/1313 0 011/1313 016/016 110/1
 یگروهدرون 111/141 23 262/20  110/1 ناکارآمد

 کل 961/9911 24   
 ین گروهبی 111/0923 0 111/0923 006/61 110/1

p f منبع تغییرات مجذورات مجموع یدرجه آزاد مجذورات یانگینم 
 ین گروهبی 311/2006 0 311/2006 111/21 110/1
 یگروهدرون 161/2191 23 329/41  
 کل 361/9614 24   
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p f میانگین 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

  منبع تغییرات

 مسئلهحل  یگروهدرون 361/141 23 249/0934  110/1
 کل 061/2129 24 230/20   سازگار

و  016/016کارآمد در مرحله پیگیری برابر نا مسئلهحل اثر بر  آماره آزمون ماندگاری
 شده (p<0/01)است که در سطح یک درصد معنادار  006/61برابر  سازگار مسئلهحل 

 دختران تیزهوش ناموفق ناکارآمد مسئلهحل  بر حل مسئلهمهارت آموزش  است. اثربخشی
 است.بوده  پایدار زمان در طول

 گیرینتیجهبحث و 
 گی وزند کیفیت ارتقای بر مسئلهحل  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت

آن تا دو  ریتأثبود و  مؤثر ناموفق تیزهوش دختران اجتماعی سازگار مسئلهحل گسترش 
اجتماعی ناکارآمد گروه آزمایش  مسئلهحل ماه بعد از پایان آموزش نیز همچنان باقی ماند. 

 نیافت. طور معناداری کاهشبهدر مقایسه با قبل از آموزش و گروه گواه 
 با اراجتماعی سازگ مسئلهحل نتایج این پژوهش در مورد اثربخشی آموزش بر بهبود 

 هنگام کهینامبنی بر ، (2119همکاران )دزوریال و ، (2114فولیا و همکاران ) یهاافتهی
 قشن تواندیم مقابله و مسئلهحل  در ییتوانا، یمنف یروان یفشارها و دادهایرو با ههمواج
 تهداش انیجسم سالمت و بهداشت روان، یفردانیم روابطبهبود ، ر عملکرد سالمدی مهم

و  شناختی یهامهارتو  هایدگاهدگسترش با ، دیدهآموزش افرادهمسو است. ، باشد
 الت رامشک و زا فاصله هیجانی بگیرنداز حادثه بالقوه استرس توانندیم، رفتاری خود

ه ی عمومی است کامقابلهکنند. این مهارت یک راهبرد مخرب ارزیابی  و کمتر تهدیدآمیز
 یدتأکا و ب گرددیمدار مو استفاده کمتر از تفکر هیجان مسئله مدارتفکر  موجب تقویت

بهترین  امکان انتخاب، بر داشتن فرایند تفکر منطقی و منظم هنگام رویارویی با مشکالت
بین  دهدیم. شواهد زیادی وجود دارد که نشان دهدیمرا افزایش  هاپاسخ ینمؤثرترو 

 و سازگاری ضعیف رابطه وجود شناختیروانبا آشفتگی ، اجتماعی مسئلهحل نقص در 
(. 2110، والیس-؛ مینورس2114، ؛ فولیا و همکاران2119، )دزوریال و همکاران دارد
 انیغفورزراعت و ، (0141) همکارانزاده و عرب، (0134) همکاران های زهراکار ویافته

ود اجتماعی و بهب-سطح سازگاری عاطفی بر مسئلهحل آموزش مهارت  ریتأث( نیز 0133)
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ش . آموزاندکرده دییتأ راندگی زه ب امیدو اجتماعی  حل مسائل، خودپنداری تحصیلی
ختار نوع سا به خاطرو  کندیمی رفتاری را حفظ و تسهیل هاتیصالح، مسئله حلمهارت 

حل یافتن راه، خود رفتار ارزیابی واسطهآموز بهتا دانش کندیممحیطی را فراهم ، خود
، ائلمسدر حل جارب خوب سازی افکار ناکارآمد و تخنثی، بینی پیامدهاپیش، تریقدق

 .دهد نشان خود از مؤثرتر رفتارهای
جتماعی ا مسئلهحل نتایج نشان داد که آموزش ، ناکارآمد مسئلهحل در رابطه با متغیر  

معناداری آن را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش نداد. یکی از دالیل  طوربه
اجتماعی -ی هیجانیهایستگیشاکمبود و نقص  تواندیم، احتمالی یافته حاضر

گذارد. نتایج ب ریتأثآنان  مسئلهحل ی مرتبط با هاتیفعالبر  تواندیمآموزان باشد که دانش
 ،خودپنداره تحصیلی پایین، آموز( نشان داد که تیزهوشان کم0441) گانتر هایپژوهش

نگرش منفی ، اضطراب باال از آزمون، ارزشیابی ضعیف از وضعیت آموزشگاهی خود
 اندتویمحد درباره موقعیت خود دارند که این موارد ازت به مدرسه و نگرانی بیشنسب

را برای  هاآنشود و تمایالت  مسائلمخرب در حل  یهاپاسخموجب فراخوانی 
کاهش دهد. بسیاری از رفتارها و تحوالت دوره نوجوانی  مؤثر مسئلهحل شدن در درگیر

، ردیفممکن است مشکالتی در روابط بین، یعاطفی و روان، به دلیل تغییرات جسمی
 ،اجتماعی ناکارآمد مسئلهحل تحصیلی و عاطفی نوجوان ایجاد کند. ، عملکرد شخصی

عدم ، پذیرش کمتر، کاهش عملکرد تحصیلی ازجملهموجب تجربه نتایج منفی  تواندیم
 ی تحصیلی وهاحوزهضعف در چگونگی تعامل با دیگران و آسیب به ، خودکارآمدی

شغلی نوجوان در آینده شود که در رشد و نگهداری اضطراب و بروز رفتارهای 
 ،ی کارآمد مجهز نباشندامقابلهغیرانطباقی نقش مهمی دارد. چنانچه افراد به راهبردهای 

توان کمتری خواهند ، هابحرانو  هااسترسبرخورد با ، خودگردانی، هاتعارضدر حل 
سازنده غیر مسئلهحل ی هاوهیشداشت و هنگام رویارویی با مشکالت و هیجانات از 

 استفاده خواهند کرد.
موجب افزایش  مسئلهحل آموزش مهارت ، یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد 

، (0141) همکارانی آقایی و هاپژوهشی هاافتهآموزان شد که با یکیفیت زندگی در دانش
( و احمدی حلمسلویی و همکاران 0141) یفالحت، (0142) همکارانبحری و زربخش

 توانیم یزندگ یفیتک مؤلفهدر تبیین نتایج این پژوهش در راستای  ( همسو است.0142)
ی شناختی و هاتالشی از امجموعهاجتماعی که  مسئلهحل ی امقابلهراهبرد ، گفت
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 یریگلشکزا است در و اصالح یک وضعیت تنش تفسیر، رفتاری فرد در جهت تعبیر
بین رفتن احساسات سو موجب از . این مهارت از یککندیمی ایفا اعمدهنقش ، سازگاری

 سوی دیگری زندگی و از هاچالشروزانه و  هاییتمسئولکارآمدی بیشتر در ، منفی
حل ، وانیرپیشرفت در مدیریت فشار ، یستگیشا احساس یارتقا، باعث توسعه روابط

ه . نوجوانانی کشودیمشناسی و رشد رفتارهای پسندیده وظیفه، خودگردانی، هاتعارض
. ابندییم دست ارزش خودبه تحول حس مهارت و ، هستند هامهارتواجد این 

 سطهوابه تواندیم مسئلهحل ی هامهارت ازلحاظسازی محیط اجتماعی غنی یگردعبارتبه
، و افکار منفی هااحساسکنترل ، اطالعات یدهسازمانون همچ ییهامهارتگسترش 

، اندزوریال و همکار) یریادگپرورش خالقیت و استقالل در ی، هاحلبینی پیامد راهپیش
گردد و کیفیت زندگی  موجب بهبود وضعیت روانی، (2110، والیس-؛ مینورس2119
 آموزان را ارتقا دهد.دانش

 توانیمفوق پژوهش ی هاافتهو همچنین ی یموردبررسی هاپژوهشبا توجه به نتایج 
برپایی ، شرایط محیط آموزش ازجمله، یرگذارتأثاذعان داشت که عوامل اجتماعی 

ی اهمداخلهی پیشگیرانه و هابرنامهتدوین ، ی آموزشی نوینهاروش، ی آموزشیهاکارگاه
ل حآموزان با دانشاجتماعی و آشناسازی  مسئلهحل توانش اجتماعی مانند  بر یمبتن

را  ثرمؤ مسئلهحل شدن در تمایالت افراد برای درگیر تواندیم، ناکارآمدکارآمد و  مسئله
مل ع ترمستقلآموزان بعد از اتمام جلسات خواهان افزایش دهد. با توجه به اینکه دانش

 و مسئلهحل جهت  یرفتار- یشناخت اقدامات و هاتیفعال سریاجرای یک، کردن
ی هامهارتگفت ارتقای نظام آموزشی و افزایش  توانیم، بودند استرس تیریمد

ر د مسئلهحل آموزش و کاربست مهارت ، یادگیری برای پیشگیری از بروز مشکالت
 یندگز یفیتکبرای فراهم آوردن بستر مناسب جهت ارتقای ، هاتیموقعطیف وسیعی از 

گرفتن سایر  در نظربا  هاگروهر بر روی دیگپژوهش . انجام رسدیم به نظرضروری 
ضمن ، اشندب یرگذارتأث یزندگ یفیتکو  یمسئله اجتماعبر حل  توانندیممتغیرهایی که 

 .کندیمبه فهم بهتر موضوع کمک ، نتایج پذیرییمتعمافزایش 
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