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Abstract 
Introduction: Problem-solving skills are one of the necessities of people’s educational, occupational, and 
social life. On the one hand, pre-elementary school age is the most critical period for teaching and learning 
and acquiring necessary skills such as problem-solving skills. According to it, the objective of the present 
study was to investigate successful teaching intelligence on pre-elementary school children’s problem-
solving skills. 
Methods: The statistical population of the present study was all pre-elementary school children in the city 
of Isfahan in the academic year 2015-16 from whom 30 children were selected through multi-stage clustered 
random sampling method, and they were randomly replaced in two experimental (15 children) and control 
(15 children) groups. The experimental group received the intervention of teaching successful intelligence 
during 21 forty-five-minute sessions three times a week for two months; however, the control group didn’t 
receive such a response. The research instrument was the London tower (1982) problem-solving test. 
Results: The results of data analysis showed that teaching successful intelligence could significantly affect 
pre-elementary school children’s problem-solving skills (P < 0.001) and improve their problem-solving 
performance. 
Conclusions: According to the results of the present study, it is suggested to use teaching successful 
intelligence methods to increase pre-elementary school children’s problem-solving skills. 
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 مقاله پژوهشی           نشریه پرستاری کودکان

 یدبستان شیآموزش هوش موفق بر مهارت حل مسأله کودکان پ یاثربخش
 

 3ی ، احمد عابد*،2 پوری، منصوره بهرام1 یرضوان خان
 

واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس ،یعموم یارشد روان شناس یکارشناس ۱

 .رانیا
 .رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس ،یگروه روان شناس اریاستاد 2

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یتیو علوم ترب یخاص، دانشکده روان شناس یازهایکودکان با ن یگروه روان شناس اریدانش 3

 واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس ،یگروه روان شناس پور،یمنصوره بهرام: نویسنده مسئول *

 Bahramiporisfahani@yahoo.com: لیمیا ران،یاصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا
 

 27/0۱/۱396 تاریخ پذیرش مقاله:   26/06/۱396 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
دوره  نیترمهم یدبستانشیسن پ یافراد است. از طرف یو اجتماع یشغل ،یلیتحص یزندگ یهااز الزمه یکیمهارت حل مسأله  مقدمه:

 یاساس هدف از پژوهش حاضر، بررس نیالزم از جمله مهارت حل مساله است. بر هم یهاو کسب مهارت یریادگیآموزش و  یبرا
 بود. یدبستانشیکودکان پ هآموزش هوش موفق بر مهارت حل مسأل یاثربخش

آنها  نیبود که از ب ۱394-95 یلیشهر اصفهان در سال تحص یدبستانشیکودکان پ هیپژوهش شامل کل یجامعه آمار روش کار:
کودک( و شاهد  ۱5در دو گروه مداخله ) یانتخاب و به طور تصادف یاچند مرحله یاخوشه یریگکودک به روش نمونه 30تعداد 

ماه  2بار در هفته به مدت  3بصورت  یاقهیدق 45جلسه  2۱ یرا ط وفقکودک( گمارش شدند. گروه مداخله، آموزش هوش م ۱5)
 ( بود.۱982ه برج لندن )قرار نگرفتند. ابزار پژوهش آزمون حل مسأل یمداخلها چیکردند، اما گروه شاهد در معرض ه افتیدر

 یاندبستشیها نشان داد که آموزش هوش موفق توانسته بر مهارت حل مساله کودکان پداده لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا ها:یافته
 ( و عملکرد حل مساله کودکان را بهبود بخشد.P < 00۱/0) معنادار داشته باشد ریتأث

مهارت حل  شیکه از روش آموزش هوش موفق در جهت افزا شودیم شنهادیحاصل از پژوهش حاضر، پ جیبر اساس نتا نتیجه گیری:
 استفاده گردد. یدبستانشیمساله کودکان پ

 هوش موفق ،یدبستان شیحل مسأله، کودکان پ ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 حرکتی، حسی، رشد جسمانی، رشد نظر از دبستانی پیش دوره در کودک

 را دوران ینترمهم اخالقی رشد و اجتماعی رشد عاطفی، رشد ذهنی، رشد

 جوش و جنب پر و تحرک پر بسیار کودک دوره، این در. گذاردیم سر پشت

 هب داده، بروز را احساساتش وسیله بدان و دارد فراوان عالقه بازی به. است

 بسیار نقش دبستان و دبستانی پیش دوره. [۱] پردازدیم محیط شناخت

 و تحصیلی موفقیت اجتماعی، و روانی جسمی، سالمت تعیین در مهمی

 یزندگ طول در و بزرگسالی در فرد کارآمدی کلی بطور و شغلی موفقیت

 از. است سودمند بسیار دوره این در گذاری سرمایه خاطر همین به و دارد

 ارتمه گفته، پیش اهداف به دستیابی برای ضروری بسیار یهامهارت جمله

 ،خودکارآمدی رشد پذیر، انعطاف تفکر باعث مهارت این. باشدیم مسأله حل

 شخصی، مشکالت مدیریت معقول، شکل به کردن خطر نفس، به اعتماد

 [2]شوند یم رفتار به دهی جهت و عواطف تنظیم

 محیط این و است خود اطراف محیط تأثیر تحت کامالا  کودک دوره این در

 در حضور و والدین تحصیالت اجتماعی، اقتصادی وضعیت تأثیر تحت نیز

 شودیم گفته کودکی به دبستانی پیش کودک. است دبستانی پیش مراکز

 دبستانی پیش کودکان پرورش و آموزش و دارد قرار سال 6 تا 4 سنین در که

 اربسی گذاری سرمایه و تحصیلی موفقیت تعیین در مهمی بسیار عامل

 در دالر هریک صرفاند داده نشان مختلف محققان. [3] است سودمندی

 تخدما ارائه بعدی هایینههز از دالر هشت تا چهار بین دبستانی پیش دوره

 آموزش مدت کوتاه اثرات این بر عالوه و [4] کندیم پیشگیری اجتماعی

 حاکی نامهبر چندین مدت بلند اثرات تحصیلی، پیشرفت بر دبستانی پیش

 باالتر مشاغل کسب و نوجوانی دوران در کمتر بارداری کمتر، بزهکاری از

 .[3] است بوده

 گفته، پیش اهداف به دستیابی برای ضروری بسیار هایمهارت جمله از

 رشد پذیر، انعطاف تفکر باعث مهارت این. باشدمی مسأله حل مهارت

 مدیریت معقول، شکل به کردن خطر نفس، به اعتماد خودکارآمدی،

. [5]شوند می رفتار به دهی جهت و عواطف تنظیم شخصی، مشکالت

 باعث هامهارت این در تأخیر یا نقص که است هداد نشان متعدد تحقیقات
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 همچنین. شودمی ریاضی یادگیری نیز و نوشتن خواندن، در مشکل ایجاد

 رد نقص انضباطی، بی فعالی، بیش توجه، در نقص آمدن وجود به باعث

 رد مشکالت این. شودمی اجتماعی کفایت عدم و عاطفی مشکالت حافظه،

 بعاد، ا همه در رشد حساس دوره دبستانی پیش. ماندمی پایدار نیز آینده

 آموزی تجربه آن در که است مغز پذیری انعطاف دوره و اولیه یادگیری سن

 [6]دارد  زیادی اهمیت محیطی هایمحرک آوردن فراهم و

 و پروژه کودکان، زندگی از بحرانی و حساسدوره  این اهمیت به باتوجه

 ارائه سال 6 زیر کودکان و والدین سازی توانمند جهت زودهنگام هایطرح

 تاس ضروری و الزم پیشرفته، کشورهای سایر همانند بنابراین. است شده

 رشد مختلف هایجنبه ارتقای و تقویت برای راهکارهایی و هابرنامه که

 -اجتماعی رشد) شناختی روان بهزیستی و هوش شناختی، هایتوانایی

 هرکدام. گرددیم تدوین هافرصت و هابرنامه آوردن فراهم طریق از( عاطفی

 با خود روابط و تفریح کار، یادگیری، هایمحیط در روزانه زندگی در ما از

 نامیده مسأله حل هایمهارت که هستیم هاییمهارت تأثیر تحت دیگران،

 .[2]شود می

 رگاسترنب رابرت و سیمون هربرت گالسر، رابرت جمله از روانشناسان برخی

 بررسی و افراد، استدالل نحوه بررسی و مشاهده با توانمی که معتقدند

 .کرد توجیه بهتر را هوشی هایتفاوت مختلف مسائل حل در آنها عملکرد

 تکمیلی مسائل قیاسی، مسائل در اطالعات پردازش نحوه محققان، این

 اسبراس کنندمی سعی و کنندمی بررسی...  و یابیشباهت مسائل ها،سری

 توجیه را هوشی هایتفاوت اطالعات، پردازش نحوه در فردی هایتفاوت

 حظهل تا مسأله با رویارویی لحظه از فرد که را فرآیندهایی تمامها . آنکنند

 [7]دهند می قرار بررسی مورد گیرد،می کار به پاسخ انتخاب

 مساله حل قدرت افزایش منظور به که جدید آموزشی یهاروش از یکی

 یکی موفق، هوش نظریه. است موفق هوش آموزش رود،یم کار به کودکان

 با مقایسه در که است انسان هوش حوزه در کارآمد و جامع هاییهنظر از

 دن،بو باهوش نظریه، این براساس. دارد بیشماری مزایای سنتی، هاییهنظر

 بداند که است فردی باهوش، فرد و است بودن خوان درس از فراتر چیزی

 این براساس. کند استفاده خود هوش از چگونه گوناگون هاییتموقع در

 درک شناخت، فرا انتقادی، تفکر مانند متعددی مفاهیم هوش، نظریه،

 .[8] گیرددربرمی را منطق و خالقیت عملی، هوش متعارف،

 اجزاء عنوان به را عملی و خالق تحلیلی، تفکر هایییتوانا [9] استرنبرگ

 توانایی سه هر از موفق افراد که کندیم بیان و کرده مشخص موفق هوش

 تفکر، مهارت یک به بودن منحصر. کنندیم استفاده موفقیت به رسیدن برای

 افرادی تواندینم طریق این به آموزش و نیست کافی زندگی در موفقیت برای

 امعهج برای را عمده و بزرگ کارهای و کنند آفرینی نقش که کند تربیت را

 ترینبیش که کنیم تربیت چگونه را کودکان بدانیم است الزم. دهند انجام

 مهم و عمده نقش ایفای برای موردنیاز یهامهارت انواع توسعه برای را توان

 وشخام زود که باشند درخشانی یهاشعله اینکه نه و باشند داشته جامعه در

 از را عمده مهم نقش ایفای و موردنیاز یهامهارت افزایش احتمال و شوند

 انواع توسعه در کودکان به بود خواهند قادر مربیان احتماالا. بدهند دست

 دراز در عمده نقش ایفای و بزرگ کارهای انجام به منجر که ییهامهارت

 هندد تشخیص بتوانند مربیان این اینکه به مشروط کنند کمک شود، مدت

 .هستند موردنیاز ییهامهارت نوع چه

 تا است یادگیرندگان برای آموزش کردن فراهم موفق، هوش آموزش هدف

 برطرف را خود یهاضعف و دهند پرورش را خود گانه سه هایییتوانا بتوانند

 آموزان دانش به که است این موفق هوش آموزش هدف این، بر افزون. کنند

 فکرت هایمهارت بهبود. ببخشند بهبود را خود تفکر مهارتهای تا نماید کمک

 است معتقد استرنبرگ. [۱0]شود می گانه سه هایییتوانا افزایش موجب

 بر عالوه یعنی است مهم هوش نوع سه این بین موازنه ایجاد درآموزش، که

 تمرکز اطالعات سپاری خاطر به و صرف یادگیری بر که مرسوم راهکارهای

 وعملی خالق، تحلیلی، تفکر راه از آموختن برای را ییهافرصت باید دارد،

 ای خالق، تحلیلی، کامالا کاری کمتر استرنبرگ نظر به. [۱۱]داد  فراگیران

 دریست بنابراین دارد، مهارت سه این ترکیب به نیاز کارها بیشتر. است عملی

 و عملی و خالق تحلیلی، سنجش و آموزش مستلزم موفق هوشی برای

 مکک فراگیران به تدریسی چنین. است( مدار حافظه) یادسپاری به همچنین

 دخو ضعف نقاط همزمان و کند تقویت شناخته، را خود قوت نقاط نمایدیم

 .[۱2]نمایند  اصالح یا جبران شناخته، را

 ظریهن. کندیم اتخاذ را محور نیمرخ و تعاملی رویکرد یک استرنبرگ نظریه

 عملی یهامهارت شخص یک است ممکن که کندیم بیان موفق هوش

 هاییی. توانا[۱3]باشد  داشته کمتری خالق و تحلیلی مهارت اما بیشتر،

 قد،ن تحلیل، را مطالب یادگیرندگان که شوندیم استفاده زمانی تحلیلی

 کشف و خلق شامل خالق هاییی. توانانمایند مقایسه و مقابله ارزیابی،

. است کردن بینی پیش و دادن پیشنهاد کردن، مجسم جدید، هاییدها

 غیررسمی یا رسمی یهاآموخته تا کندیم کمک افراد به عملی هایییتوانا

 موضوع هر با تواندیم موفق هوش براساس تدریس. [۱4] گیرند بکار را خود

 بر که تدریسی. [۱5] گیرد قرار استفاده مورد سطحی هر در و درسی

 حفظ در که است مفید فراگیرانی برای ورزدیم تأکید حافظه یهامهارت

 دارند دیگری قوت نقاط زیادی، فراگیران وجود این با. هستند قوی کردن

 این به بهینه آموزش شوند،ینم نمایان یادگیری موقعیت چنین در که

 .[۱6]دهند  قرار استفاده مورد را خود قوت نقاط تا دهدیم اجازه فراگیران

 عمقاط کلیه در آموزشی مراکز گفت توانیم شده مطرح مطالب به باتوجه

 احیطر چنان را خود یهابرنامه بایستی دارند، عهده بر سنگینی مسئولیت

 افراد شغلی و شخصی زندگی نیازهای پاسخگوی آینده در که ببرند پیش و

 پیش سنین در مسأله حل مهارت بردن باال و موفق هوش آموزش و باشند

 تربیت و تعلیم نظام. شد خواد آنان جانبه همه رشد ساز زمینه دبستانی

 یتترب شونده سازگار و کنترل خود نوآور، و خالق متفکر، افرادی بایستی

 و ندبز رقم را جامعه افراد موفقیت و جامعه بتواندپیشرفت راه این از تا کند

 هب دبستانی پیش مراکز ویزه به و مدارس در موفق هوش آموزش که آنجا از

 هوش آموزش تدریس با حاضر پژوهش در بار اولین برای است، درنیامده اجرا

 یهامهارت بتوان عملی و خالق تحلیلی آموزش بعد سه از استفاده و موفق

 یشپ را آینده زندگی در آنان موفقت و بخشیده بهبود را کودکان مسأله حل

 .نمود بینی

 کارروش

 گروهی دو طرح شامل تحقیق طرح و آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهش

 پژوهش این در. بود آزمون پس آزمون، پیش اجرای و شاهد و مداخله

 وابسته متغیر و موفق هوش برنامه آموزش از بود عبارت مستقل متغیر

 اجرای در شده کسب امتیازات از بود عبارت که مسأله حل بررسی زمان

 آماری جامعه. آزمون پس آزمون، پیش مرحله دو در لندن برج آزمون

 صیلیتح سال در اصفهان شهر دبستانی پیش کودکان کلیه شامل پژوهش

 60 تعداد که بود صورت بدین گیری نمونه روش. باشدمی ۱394 - 95

 اصفهان شهر دبستان پیش دختر 24 و پسر 36 شامل سال، 6 تا 4 کودک

 پرورش آموزش نواحی از یامرحله چند یاخوشه گیری نمونه روش به
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 واحین بین از که صورت بدین. شدند انتخاب تصادفی طور به اصفهان شهر

 به دبستانی پیش 2 سپس انتخاب، تصادف به 2 ناحیه پرورش و آموزش

 طور به کودک 30 دبستان پیش هر از. شد انتخاب ناحیه این از تصادف

 مداخله گروه بعنوان تصادفی طور به نفر 30 آنان بین از و انتخاب تصادفی

 مشخص شاهد گروه بعنوان دیگر دبستانی پیش کودکان از نفر 30 و

 نیز شاهد گروه در و دختر ۱2 و پسر ۱8 تعداد مداخله گروه در. گردیدند

 موفق هوش آموزش برنامه سپس. کردند شرکت دختر ۱2 و پسر ۱8

 جلسه 7 تحلیلی، تفکر جلسه 7 طی مداخله گروه روی [۱5] استرنبرگ

 پژوهش به ورود هایمالک. شد اجرا عملی تفکر جلسه 7 و خالق تفکر

 والدین رضایت و الزم همکاری و مربوطه واحد مربی و مدیر رضایت شامل

 از خروج هایمالک همچنین. بود آموزشی برنامه در کودکان حضور از

 کودکان و سالمتی و رفتاری مشکالت دارای کودکان شامل نیز مطالعه

 .بود سال 6 از باالتر و سال 4 زیر

 است شده استفاده زیر پژوهشی ابزارهای از پژوهش این در
 لندن برج تکلیف

 این. ستا مسأله حل و اجرایی کارکرد به مربوط تکلیفی لندن برج تکلیف

 ارزیابی جهت ابتدا در. است کرده طراحی شالیک بار اولین که آزمون،

 این. رفت کار به فرونتال لوب اختالل با بیماران در ریزی برنامه توانایی

 یتوانای آتی، رویدادهای بینی پیش قدرت ریزی، برنامه هایحیطه آزمون

 که این بازشناسی توانایی و هدف مرحله تا شروع مرحله از حرکت

 میالا هشیارانه دفع) بازداری کاری، حافظه گرفت، انجام هدف به دستیابی

 یک ویر انتخابی توجه از شناختی فرایند) توجه ،(پذیرش غیرقابل افکار و

 زا رسیدن) مسأله حل و( دیگر هایجنبه گرفتن نادیده و محیط از جنبه

 .[۱7]سنجد می را( هدف مرحله به شروع مرحله

 هس از هریک که است مشابه کامالا دستگاه دو شامل لندن برج تکلیف

 و چوبی پایۀ یک در شده جاسازی متفاوت هایطول با شده ساخته میله

 سه ییک که است یاگونه به هامیله طول( سبز آبی، قرمز،) رنگی توپ سه

 جای خود در را توپ یک فقط میله کوچکترین و توپ دو یکی توپ،

 هدف موقعیت دوازده و استاندارد موقعیت یک شامل تکلیف. دهدمی

 ار دستگاه دو از یکی آزمودنی به آزمونگر آزمایش، موقعیت هر در. است

 هدف موقعیت دوازده از یکی در را دیگری سپس و استاندارد موقعیت در

 مانند را استاندارد موقعیت در دستگاه تا خواهدمی او از و دهدمی نشان

 دفعه هر در( الف: قوانین این رعایت با. سازد هدف موقعیت در دستگاه

 نه و هامیله توی باید را هاتوپ( ب. داد حرکت توانمی را توپ یک فقط

 .[۱8]گذاشت  میز روی

 اقلحد با نهایی، موقعیت که شدمی تلقی صحیح وقتی آزمودنی، پاسخ

 سه اجرای مسأله، هر حل برای. شدمی حاصل( دستور مطابق) حرکت

 کوشش در مسأله آمیز موفقیت حل صورت در. شدمی داده اجازه کوشش

 امتیاز ۱ سوم کوشش در و امتیاز 2 کوشش دومین در امتیاز، 3 نخست

 نآ برای بود، همراه شکست با را کوشش سه هر اگر. دادیممی آزمودنی به

 از حاصله امتیازهای جمع کل، نمره. کردیممی منظور صفر نمره مسأله

 ثبت نیز را زمان. است 36 آزمون، این در نمره حداکثر. است مسأله ۱2

 :شامل عموماا آزمون، اجرای برای شده صرف زمان. نمودیم

 هک بود هاییلحظه تعداد گیرنده دربر که طراحی، زمان یا تأخیر زمان .۱

 .شدمی صرف کوشش یک در حرکت اولین آغاز تا مسأله یک الگوی ارائه از

 کامل تا کوشش یک در حرکت اولین آغاز از لحظات، کل که اجرا، زمان .2

 کردن مشخص گاهی البته. باشدمی کوشش همان در هاحرکت کردن

 گاهی، زیرا. است مشکل کوشش، یک حرکت اولین آغاز یا شروع لحظه

 هداد ادامه( ذهنی طرح) تفکر به اما کنندمی لمس را توپ یک ها،آزمودنی

 اجرا زمان طراحی، زمان مسأله هر برای. دهندنمی حرکت را توپ واقعاا و

 نانچهچ است بدیهی. شودمی وارد نتایج، ثبت فرم در را کوشش هر امتیاز و

 در نتایج ثبت از پس کند، حل را ای مسأله کوشش اولین در آزمودنی

 .[۱9]شود می داده ارائه را بعدی مسأله الگوی برگه،
 پژوهش اجرای روند

 در موفق هوش برنامه رویکرد منابع و یعلم متون ابتدا پژوهش این در

 طرح و مطالعه [۱5]موفق  هوش نظریه اساس بر آموزشی جلسات قالب

 تهیه کالس در کار عملی تمرینات نمونه با همراه آموزشی جلسات درس

 آموزش به آزمون پیش انجام و هاآزمودنی انتخاب از پس. شد تدوین و

 اییقهدق 45 جلسه 2۱ در که یامداخله گروه روی در موفق هوش برنامه

 همچنین. شد پرداخته کردند، شرکت ماه 2 مدت به هفته در بار 3 بصورت

 و آشنا موفق هوش هایبرنامه با کودکان مربیان و والدین جلساتی، طی

 و شد داده آموزش آنها به خالق و تحلیلی عملی، هایفعالیت و هاتمرین

 پژوهش در اخالق رعایت جهت. گردید اجرا آزمون پس جلسات انتهای در

 لیهک از و کسب مداخله برنامه در شرکت برای آموزاندانش و اولیاء رضایت

 شد داده اطمینان شاهد گروه افراد به چنینهم. شدندآگاه  مداخله مراحل

 دخواهن دریافت را مداخالت این پژوهشی فرایند اتمام از پس نیز آنان که

 محرمانه آنها اطالعات که شد داده اطمینان گروه دو هر به همچنین. نمود

 هایگروه روی بر نهایت، در. نیست نام درج به نیازی و ماندمی باقی

 که حالی در شد انجام ۱ جدول با مطابق توجه آموزشی مداخله مداخله

.دیدمی آموزش معمول و جاری روش همان به شاهد گروه

 

 [۱5] یلیتحل تفکر جلسه هفت آموزش :1 جدول

 (.«شودنمی جدا مادرش از که کودکی» کالس به کودکان جذب)مسئله حل در افراد هاستفاد مورد هایفرایند با آشنائیمداخله برنامه معرفی و آشنائی :اول جلسه

 (هایی؟کمک چه هایی؟حل راه چه)مسئله حل برای نیاز مورد منابع تخصیص برای منطقی گیری تصمیم و شناخت :دوم جلسه

 (برویم؟ مدرسه به باید چرا)تکالیف دادن انجام حین در اطالعات سازماندهی نحوه با کودکان آشنائی :سوم جلسه

 جلسه

 :چهارم

 (کالس در مادرش کنار کودک)کردن عمل تکانشی جای به زمینه این در تأملی و مسئله حل برای برنامه یک تنظیم

 به بمناس بازخورد دادن و مسأله حل پیرامون نظر تبادل و بحث)آنان توسط تکالیف انجام از مرحله به بازخورد دادن و کودکان توسط مسأله حل استراتژی بر نظارت :پنجم جلسه

 (کودکان

 یا و خود حل راه ضعف و قوت نقاط مورد در چیست؟ اشکالش نه؟ یا است درستی روش آیا نمودیم درگیر مسئله حل برای شده ارائه هایحل راه ارزیابی با را کودکان :ششم جلسه

 .نمودیم صحبت دیگران

 .نمودیم آشنا تحلیلی تفکر برای بیشتر کلیدی کلمات با را کودکان :هفتم جلسه
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 [۱5]خالق  تفکر جلسه 7 آموزش: 2 جدول

 (درخت روی توپ افتادنمسئله ) یک روال زدن هم به معنای به مسأله مجدد تعریف وزشآم :اول جلسه

 (کالس به کودک جذب هایراه -درخت روی از توپ آوردن پایین هایراهکودکان ) توسط خالق هایایده ارائه :دوم جلسه

 (دبستانی پیش به آمدن برای کودک نکردن گریه برای هاییراه ارائهموانع ) بر آمدن فائق چگونگی و شناسایی :سوم جلسه

 (مادر توسط شده جاسازی موردعالقه هایخوراکی به دسترسی هایراهمعقول ) شکل به کردن خطر :چهارم جلسه

 (عالقه مورد کاردستی کردن درست و پارچه و کاغذ چیدن -دبستانی پیش به کردن آمد و رفت تنهائی به) یآمد خودکار رشد :پنجم جلسه

 (پانتومیم اجرای -نقاشی  کشیدن -ها بازی اسباب با بازی) یحصح عالئق کردن آشکار :ششم جلسه

 (بازی پلیس -بازی  مامان -کالژ  -کاردستی خالق ) تفکر برای بیشتر هایمحرک ارائه :هفتم جلسه

 

 .[۱5] یعمل تفکر جلسه 7 آموزش :3 جدول

 (رنگی مداد و دفاتر و هابازی اسباب آوری جمع -کالس کردن مرتبکودکان ) توسط تکالیف کردن کامل :اول جلسه

 (کمد باالی از رنگی مداد آوردن پائین -کودکان  وسیله به مسأله حلکودکان ) کردن خطر زمینه در آموزش :دوم جلسه

 (صبحانه خوردنخود ) به مربوط کارهای دادن انجام و کودکان در استقالل رشد جهت در فعالیت :سوم جلسه

 (جوراب و کفش لباس پوشیدن( )شخصی مسائل بر آمدن فائق چگونگی آموزش) شخصی مشکالت مدیریت :چهارم جلسه

 (صبحگاهی برنامه در تمرینشدن ) انگیخته بر یا هاتکانه کردن کنترل :پنجم جلسه

 (نقاشی کشیدن -نمایش انجامکودکان ) نفس به اعتماد افزایش جهت در هاییفعالیت انجام :ششم جلسه

 (پائیزی هایبرگ -زرد و قرمز -جدید رنگ ایجاد و مختلف هایرنگ ترکیبکردن ) تمرکز برای هاییفعالیت انجام :هفتم جلسه

 

 [۱5] یعمل و خالق تحلیلی، تدریس آموزشی مواد :4 جدول

 تکالیف نمونه تدریس نوع

  هب یادگیرندگان ترغیب یعنی تحلیلی تدریس

 عصر ظهر، صبح، زمان سه در خود سایه تحلیل تحلیل

 مدرسه از ترس نقد یا( داستان) رمان یک نقد نقد

 نقاشی یک کیفیت درباره قضاوت داوری قضاوت و داوری

 (دبستانی پیش مدیر و مربی کار مقایسه) پسران و دختران مقایسه مقابله و مقایسه

 پوشه کار یک ارزیابی ارزیابی

 کردن خرید برای اسکناس و فلزی پول ارزش سنجش سنجیدن

  به فراگیران ترغیب یعنی خالقانه تدریس

 باغچه یک کردن درست کردن خلق

 ربات ماشین یک اختراع ابداع و اختراع

 دیگران غیاب در کمد باالی از رنگی مداد جعبه برداشتن چگونگی کشف کردن کشف

 .برود آنجا به مسافرت در دارد دوست ا ی کنند رفتار او با مادرش یا و پدر دارد دوست که آنچه کردن تجسم کردن فرض کردن، تجسم

 کندمی چه آن با اید بخشیده یا اید داده وی به تومان هزار 20 شما که کند فرض کردن پیشنهاد

 کوچه یا خیابان در شدن گم پیامدهای.  کردن بینی پیش

  : به فراگیران ترغیب یعنی عملی تدریس

 .بخواند روز آن مراسم در را کودک جهانی روز یا مادر روز به مربوط شعر گرفتن بکار

 کند درست کوالژ ا ی کاردستی و کرده استفاده شکالت کاغذ و پارچه کاغذ، هایخورده از دادن قرار استفاده مورد

 .نماید عمل یا کند تمرین را کاری تکلیف یک کردن اجرا/ کردن عملی

 .درآورد ا اجر به رویداد یک برای را طرحی کند اجرا را نمایش یک از قسمتی درآوردن اجرا به

 .کند مشخص نمایش در را دوستانش نقش و نماید مدیریت گماردن بکار

 

 و توصیفی آمار سطح دو از هاداده تحلیل و تجزیه برای پژوهش این در

 و میانگین از توصیفی آمار سطح در. است شده استفاده استنباطی

 ویلک -شاپیرو آزمون از استنباطی آمار سطح در و استاندارد انحراف

 بررسی برای لوین آزمون متغیرها، توزیع بودن نرمال بررسی جهت

 یهفرض بررسی برای کواریانس تحلیل از همچنین ها،واریانس برابری

 آماری افزارنرم از استفاده با آماری نتایج. گردید استفاده پژوهش

23SPSS- است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

 نتایج

 رد حاضر کودکان داده نشان شناختی جمعیت هایداده از حاصل نتایج

 70/5 سنی میانگین با و سال 7 تا 4 سنی دامنه دارای پژوهش این

 حصیلت به مشغول دبستانیپیش دوره در افراد این همچنین. بودند سال

 و مداخله یهاگروه در مساله حلمؤلفه  معیار انحراف و میانگین. بودند

 .است شده ارائه 5 جدول در آزمون پس و پیش مراحل در شاهد

 میانگین که است آن از حاکی ۱ نمودار و 5 جدول از حاصل نتایج

 ثرا در مداخله گروه در دبستانی پیش کودکان مساله حل مهارت نمرات

 آزمون پس مرحله در شاهد گروه با مقایسه در موفق هوش آموزش

 آمار نتایج بررسی به افزایش این معناداری. است یافته افزایش

 تحلیل نتایج ارائه از قبل .گیردمی قرار بررسی مورد ادامه در استنباطی

 سنجش مورد پارامتریک هایآزمون هایفرضپیش کواریانس، آزمون

 که بود آن بیانگر ویلک شاپیرو آزمون نتایج اساس همین بر. گرفت قرار

( P > 05/0)است  برقرار هاداده اینمونه توزیع بودن نرمال فرض پیش

 مورد لوین آزمون توسط نیز واریانس همگنی فرضپیش همچنین

 دادمی نشان یافته این که نبود معنادار آن نتایج که گرفت قرار سنجش
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 به ( حالP > 05/0)است  شده رعایت هاواریانس همگنی فرض پیش

 .شودمی پرداخته استنباطی جداول نتایج ارائه

 هوش آموزشمستقل ) متغیر آموزش فوق، جدول نتایج به توجه با

 رمتغی نمرات میانگین معنادار تفاوت ایجاد به منجر توانسته( موفق

 پس مرحله در( دبستانی پیش کودکان مساله حل مهارتوابسته )

 که شودیم حاصل نتیجه این لذا. گردد 05/0 خطای سطح در آزمون

 به نآ اثر تفکیک و( آزمون پیش متغیرگر ) مداخله متغیر کنترل با

 حل مهارت متغیر نمرات میانگین کواریانس، تحلیل از استفاده وسیله

 موفق هوش آموزشی برنامه آموزش با دبستانی پیش کودکان مساله

 لح مهارت میزان بر موفق هوش آموزش یرتأث مقدار. است یافته بهبود

 که معناست بدان این. است بوده 53/0 دبستانی پیش کودکان مساله

 دبستانی پیش کودکان مساله حل مهارت متغیر تغییرات درصد 53

.شودیم تبیین( موفق هوش آموزش) یگروه عضویت توسط

 

 آزمون پس و پیش مراحل در شاهد و مداخله یهاگروه در مساله حلمؤلفه  معیار انحراف و میانگین .5 جدول

 شاهد گروه مداخله گروه مولفه

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش 

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین 

 44 (56) 363( 96) 44 (78) 359( ۱0) 44 (40) 393 (30) 48 (33) 354 (23) مساله حل مهارت

 

 
 درصد 95 اطمینان فاصله در پایین و باال کران همراه به آزمون پس و آزمون پیش مراحل در شاهد و مداخله یهاگروه در مساله حل مهارت نمرات میانگین نمودار :۱ کلش

 
 دبستانی پیش کودکان مساله حل مهارت بر گروهی عضویت یرتأث کواریانس تحلیل :6 جدول

 آزمون توان اثر اندازه معناداری سطح F مقدار مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع  آماری های شاخص

 ۱ 87/0 000۱/0 384( 25) 9994( 77) ۱ 9994۱( 77) آزمون پیش

 ۱ 53/0 000۱/0  ۱6956 (06) ۱ ۱6956 (06) گروهی عضویت

     206 (09) 57 ۱4825( 49) خطا

      60 8729466 کل

 

 بحث
 مهارت بر موفق هوش آموزش اثربخشی بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 داد شانن کوواریانس تحلیل نتایج. بود دبستانی پیش کودکان مسأله حل

 گروه و مداخله گروه دبستانی پیش کودکان در مسأله حل مهارت بین

 مهارت که ترتیب ( بدینP ≤ 000۱/0)دارد  وجود معناداری تفاوت شاهد

 داشته معناداری بهبود شاهد گروه با مقایسه در مداخله گروه مساله حل

 مسأله حل مهارت بر موفق هوش آموزش که داد نشان هایافته این. است

 پژوهشی هاییافته با یافته این. استمؤثر  دبستانی پیش کودکان

 موفق وشه آموزش تأثیر بررسی به تحقیقی در گریگورنکوکه و استرنبرگ

 دوره آموزان دانش خواندن درک بهبود بر( عملی و خالق -تحلیلی)

 گانه سه هوش آموزش و باشدیم همسو پرداختند دبیرستان و راهنمایی

 و راهنمایی دوره آموزان دانش مانند نیز دبستانی پیش کودکان به

 بهتری عملکرد و گذاشته اثر آنان هاییتوانائ و مهارت بر دبیرستان

 .[۱4]اند داشته

 آزمون به که باشدیم ورنون و کوک پژوهش باال، مطلب از حمایت در

 و یتحصیل پیشرفت از یااندازه بعنوان استرنبرگ گانه سه هایییتوانا

 گانه هس هایییتوانا آزمون اینکه بر مبنی آن نتایج و پرداختند کلی هوش

 کلی هوش از مستقل تحصیلی پیشرفت بینی پیش در داری معنی بطور

 .[20]شد  ارزیابی دارد، نقش

 و سالمی نگهبان تحقیق نتایج با نتیجه این بودن همسو همچنین و

 انتقادی، تفکر بر را موفق هوش آموزش تأثیر پژوهشی در که همکاران

 دادند قرار بررسی مورد را آموزان دانش تحصیلی عملکرد و خودکارآمدی

 رشپرو بر مبتنی موفق هوش آموزشی بسته که است این مؤید نتایج و

 و خودکارآمدی انتقادی، تفکر بر تواندیم عملی و خالق تحلیلی، تفکر
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 بودن ادارمعن مؤید باشد، داشته مثبت تأثیر آموزان دانش تحصیلی عملکرد

 .[2۱]باشد یم دبستانی پیش کودکان مسأله حل مهارت بر تأثیر این

 وشه برنامه آموزش اثربخشی که همکاران و زاده شعرباف تحقیقات نتایج

 ورهد دختر آموزان دانش تحصیلی اشتیاق و تحصیلی انگیزش بر موفق

 آزادمرد تحقیق همچنین. [22]است  داده نشان را شهراصفهان متوسطه

 عاطفی و شناختی یهابازده بر موفق هوش آموزش اثربخشی به همکاران و

 روش به هک دانشجویانی که گرفتند نتیجه و پرداخته دانشجویان یادگیری

 روش به که دانشجویانی به نسبت بودند گرفته یاد موفق هوش بر مبتنی

 مهارت تحلیل، مهارت فهم، و درک آزمون خرده در بودند گرفته یاد سنتی

 این. [23]داشتند  بهتری تحصیلی خود ادراک عملی، مهارت خالق،

 از دیگر سوی از و باشدیم همسو حاضر پژوهش هاییافته با هایافته

 کودکان مسأله حل یهامهارت بهبود در توانیمیم پژوهش این هاییافته

 آنان کارآیی و اجتماعی و شغلی و تحصیلی یهامهارت توسعه جهت در

 نجف جهانبان پژوهش با حاضر پژوهش یافته. نمائیم استفاده آینده در

 آموزشی روش تأثیر به آنان. باشدیم ناهمسو چنگ فوالد و آبادی

 ایهپ آموزان دانش تحصیلی عملکرد و مسأله حل توانائی بر نوروفیدبک

 بین هک رسیدند نتیجه این به و پرداختند اصفهان در ابتدائی ششم تا اول

 وجود داری معنی تفاوت مسأله حل نمرات نظر از شاهد و مداخله گروه دو

 [24]نداشت 

 بر تنها یدنبا دبستانی پیش مراکز در گفت توانیم هایافته این تبیین در

 هوش پرورش و آموزش یهاروش از استفاده و شود تأکید مداری حافظه

 جنتای و شد خواهد کودکان جانبه همه رشد باعث عملی و خالق تحلیلی،

 ،شادابی اجتماعی، رشد بر موفق هوش برنامه اثربخشی مؤید پژوهش این

 دیگران، با همکاری پرسشگری، روحیه و آموزشی محیط به عالقمندی

 معقول، کردن خطر نفس، به اعتماد تمرکز، و دقت خودکارآمدی،

 که است شخصی مشکالت مدیریت و تکانه کردن کنترل استقالل،

 موفق هوش آموزش .کرد خواهد تأمین آینده زندگی در را آنان موفقیت

 مجموعه از آنها که داد قرار هایییتموقع و شرایط در را کودکان

 نند،ک استفاده مسائل حل در مؤثر طور به خود نهفته و بالقوه هایییتوانا

 ستجوج را جدید هاییتموقع فعاالنه و تهدید نه ببینند چالش را مشکالت

 پرورش و آموزش داده نشان هایافته پژوهش این در که یاگونه به. کنند

 هاییتوانائ وها مهارت بهبود در تفکر، گانه سه ابعاد در افراد هایییتوانا

 .است بوده مؤثر آینده زندگی در موفقیت جهت آنها

 آموزش طول در که کرد اشاره نکته این به توانیم دیگر تبیین در

 حل برای زندگی در که گرفتند یادها آن کودکان، به عملی یهامهارت

 ربهتج و مختلف یهاروش بستن بکار با و شوند عمل وارد مختلف مسائل

 به و نبوده دیگران به متکی و کرده، حل را خود مشکالت آنها کردن

 القیتخ و اندیشه فکر، از گرفتند یاد آنان همچنین و یابند دست موفقیت

 بکار عمل در را خود هاییدها کرده، خلق جدیدی ایده نموده، استفاده

 در شودیم استنباط چنین .نباشند دیگران رهنمودهای منتظر و گرفته

 موفق هوش دریافتند والدین و مربیان موفق هوش آموزش دوره این

 آوردن بدست برای موردنیاز فکری هایییتوانا از اییکپارچه مجموعه

 قاطن تشخیص با کودکان و نمایدیم فراهم را کودکان زندگی در موفقیت

 پیدا و ضعف نقاط همزمان تشخیص دیگر سوی از و آن پرورش و قوت

 .کنند پیدا موفقیت حس زندگی در آن، جبران یا اصالح راه کردن

 گریپرسش به مسائل حل از پیش که یافتند دست ادراک این به کودکان

 تریقدق خود تفکر بر بیندیشند،مسائل  درباره ترییقعم طور به پرداخته،

 از و بیندیشندتر آزادانه داده، سازمان بیشتر را خود تفکر کرده، نظارت

 و حال ،گذشته یهاتجربه بین همچنین. بگیرند بهره تفکر مختلف منابع

 دهایفراین بیشتر هرچه طریق این از و کنند برقرار بهتری پیوند آینده

 و اکتشاف و اختراع جو، و جست مسأله، طرح مسیر در را خود فکری

 با و بگذارند تأثیر خود فکری توانمندی میزان بر تا دهند قرار خالقیت

 قاءارت راشان هوشمندانه عملکرد شناختی، هایییتوانا مکرر بکارگیری

 و پیرامون مسائل تحلیل و تجزیه در ضعف احساس شوند متوجه و دهند؛

 دنش روبرو هنگام که شودیم این به منجر ،اندآموخته آنچه بکارگیری در

 دریافتند آنان. بدهند دست از را خود انگیزه تالش، اندکی با موانع، با

 ملیع و خالق تحلیلی، هایییتوانا نمودن متعادل مستلزم کامل خالقیت

ها . آنهستند فرد به منحصر که کنندیم احساس طریق این از و است

 الگوهای انواع به توجه و باشند داشته جامعه در خاصی سهم دارند اجازه

 هاییتمحدود از .کردند درک را شانیزندگ در موفقیت برای توانایی،

 یدبستان پیش کودکان روی پژوهش این چون گفت توانیم پژوهش این

 ملع احتیاط با بایدها دوره سایر به آن نتایج تعمیم در لذااند شده انجام

 و خالق تحلیلی،) موفق هوش بودن بعدی سه به باتوجه همچنین و کرد

 بطور مسأله حل مهارت بر زمینه آن در ها آمورش از هرکدام تأثیر( عملی

 موفق هوش آموزش گرددیم پیشنهاد همچنین. نگردید مشخص جداگانه

 در تحصیلی افت دارای کودکان برای آموزشی مهم اقدام یک عنوان به

 رقرا آنان عملی و خالق هاییتفعال رشد ساززمینه تا گیرد قرار اولویت

 یروانشناخت متغیرهای سایر بر موفق هوش آموزش تأثیر باالخره و. گیرد

 رد سرعت و دقت شکیبائی، و صبر انتقادی، تفکر خودکارآمدی،: مانند

 بررسی مورد تحصیلی مختلف یهادوره در عمل سرعت و گیری تصمیم

 .گیرد قرار

 گیری نتیجه
 آموزش اثربخشی بر داللت که حاضر پژوهش از حاصل نتایج به توجه با

 انتویم داشت، دبستانی پیش کودکان مسأله حل مهارت بر موفق هوش

 بهره دبستانی پیش کودکان مساله حل مهارت افزایش در روش این از

 .برد
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