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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the effect of Sternberg
successful intelligence training program on increasing students' creativity and
tolerance of ambiguity. Method: The research method was an experimental
with pre-test, post-test and follow-up with control group. The statistical
population of the study consisted of 15842 fourth grade male students in the
academic year 2020-2021 in the city of Isfahan, that 30 people were selected
by multi-stage random sampling method and randomly assigned to
experimental (n= 15) and control (n= 15) groups. The experimental group
received ten sessions of Sternberg Success Intelligence Program training. Data
were collected through Torrance Creative Thinking Test Form B (2002) and
McLean Ambiguity Tolerance Questionnaire (1993) and were analyzed by
mixed analysis of variance. Results: The results showed that Sternberg
successful intelligence program was effective in increasing students' creativity
and ambiguity tolerance in the post-test phase and this effect remained stable
in the follow-up phase. Conclusion: Based on the findings of the present
study, it can be concluded that the training of Sternberg successful intelligence
program by providing an opportunity to enrich the educational environment
of students by using methods such as problem solving, games Unstructured,
unusual use of objects, conversation of numbers and semi-finished storytelling
can be used as an effective program to increase students' creativity and
ambiguity tolerance.
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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش برنامة هوش موفق استرنبرگ بر افزایش خالقیت و تحمل

پذیرش1400/09/30 :

ابهام دانشآموزان انجام شد .روش :روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با
گروه کنترل بود .جامعة آماری پژوهش را  15842نفر ازدانشآموزان پسر کالس چهارم در سال
تحصیلی 1399-1400-در شهر اصفهان تشکیل دادند که 30نفر با روش نمونهگیری تصادفی چند
مرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) گمارده شدند.
گروه آزمایش ده جلسه آموزش برنامة هوش موفق استرنبرگ دریافت نمود .دادهها از طریق آزمون تفکر
خالق تورنس فرم  )2002( Bو پرسشنامة تحمل ابهام مکلین ( )1993جمعآوری و با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد که برنامة هوش موفق استرنبرگ بر افزایش
خالقیت و تحمل ابهام دانشآموزان در مرحله پسآزمون اثربخش بوده و این تأثیر در مرحلة پیگیری نیز

انتشار آنالین1401/04/01 :

پایدار مانده است .نتیجهگیري :بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش
برنامة هوش موفق استرنبرگ با فراهم کردن فرصت برای غنی کردن محیط آموزشی دانشآموزان با
بهرهگیری از روشهایی همانند کاربرد حل مسأله ،بازیهای غیرساختاری،کاربرد غیر معمول اشیاء،
مکالمة اعداد و طرح داستانهای نیمه تمام میتواند به عنوان یک برنامه کارآمد جهت افزایش خالقیت و
تحمل ابهام دانشآموزان مورد استفاده گیرد.

کلید واژهها :تحمل ابهام ،خالقیت ،دانشآموزان ،هوش موفق

عابدی ،احمد ،.و فرامرزی ،ساالر .)1401( .تأثیر آموزش برنامه هوش موفق
استناد به این مقاله :قاضی عسگر ،سیده نجمه ،.ملکپور ،مختار12 ،.
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مقدمه
خالقیت از جمله مهارتهای اساسی مورد نیاز برای تحوالت قرن بیست و یکم است (امپونسا،
کیوسیب و ارنستک .)2019 ،خالقیت به عنوان یک راه حل برای چالشهای امروز و آینده در
نظر گرفته میشود (لگت .)2017 ،تغییر مداوم در جهان وضعیتی است که انسان باید با آن
زندگی کند .بنابراین خالقیت یک استراتژی است که برای سازگاری با شرایط جدید ضروری است
(ارشادی و وینر.)2020 ،
این ایده که خالقیت شیوهای از تفکر است که به فرآوردهای جدید و با ارزش منجر میشود ،غالباً
پذیرفته شده است (ورکام ،ارتس و گریپ .)2007 ،به طور کلی ،خالقیت به عنوان توانایی تولید
ایدههای مناسب و جدید تعریف میشود (استرنبرگ .)2020 ،2019 ،2018 ،گانگ و زین
( )2019خالقیت را توانایی تشخیص و به وجود آوردن روابط جدید و اندیشههایی غیرمعمول و
دور شدن از افکار کهنه و الگوهای سنتی تفکر تعریف کردند .خالقیت دربرگیرندة تولید راه حلهای
نو و اصیل ،حل مسائل پیچیده و مبهم است .اساس خالقیت و حلمسئله به صورت خالقانه اغلب
به عنوان توانایی متفاوت فکر کردن در ایجاد پاسخهای جدید یا تفکر واگرا مطرح میگردد
(وینسنت ،دکر و مامفورد.)2002 ،
در عصر حاضر که تغییرات به صورت سریع روی میدهند ،خالقیت در حوزههای مختلف اهمیت
دارد .در سطح جامعه ،خالقیت نیروی محرکی برای خلق آثار هنری ،نوآوری فنی و اکتشافات
علمی (هنسی و آمابیل )2010 ،و در سطح شخصی ،غالباً برای مقابله با مشکالت و چالشهای
روزمره (کالرد و لونی )2014 ،و در سازمانها به عنوان یک منبع مهم برای نوآوری و رقابت در
بازار جهانی در نظر گرفته میشود (کانیلز و ریتزسل .)2015 ،همچنین در مدارس ،دانشآموزان
برای یادگیری و ادغام دانش جدید به یک ذهن خالق و انعطافپذیر نیاز دارند (استرنبرگ و
لوبارت .)1996 ،به طور کلی ،ضروری است که ما توانایی خالقیت دانشآموزان را پرورش دهیم
تا برای مطالعه ،کار و زندگی شخصی آماده گردند.
امروزه بیشتر اعتقاد بر این است که خالقیت به وجود عوامل متعددی بستگی دارد که با یکدیگر
در ارتباط هستند از جمله دانش ،ویژگیهای شخصیتی ،سبک شناختی و انگیزه افراد (زناسنی،
بسانکن و لوبارت .)2008 ،تحمل ابهام یکی از ویژگیهای شخصیتی است که به عملکرد خالق
فرد کمک میکند (زناسنی ،بسانکن و لوبارت .)2008 ،تحمل ابهام ادراک و توانایی فرد در برخورد
با موقعیتها یا محرکهای مبهم را توصیف میکند .افرادی که ابهام را تحمل میکنند ،این
شرایط را جالب و مطلوب میدانند و برعکس ،افرادی که نسبت به ابهام تحمل ندارند در شرایط
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مبهم احساس استرس ،اضطراب میکنند و تحریک میشوند و سریع واکنش نشان میدهند
(گریفین و کر.)2015 ،
عالوه بر این ،تحمل ابهام یکی از ویژگیهای مهمی است که نقش اصلی را در شروع و تداوم
ریسکپذیری که منجر به موفقیت میشود ،ایفا میکند .تحمل ابهام پذیرفتن عدم قطعیت است
و توانایی ادامه زندگی با دانش ناقص در مورد محیط و تمایل به شروع فعالیت مستقل ،بدون
آگاهی فرد از این که میداند موفق خواهد شد یا نه ،مطرح میگردد .فردی که تحمل باالیی
نسبت به ابهامات دارد در سازگاری با محیط جدید احساس خطر نمیکند ،زیرا به عنوان یکی از
اصول زندگی حدی از ابهام را قبول کرده است و آگاه است که فرد برای تصمیمگیری اطالعات
کاملی ندارد .به بیان دیگر ،تحمل ابهام به این معناست که وقتی شخصی با موقعیت نامشخص و
مشکلی روبرو میشود ،تعادل فکری و هیجانی خود را از دست ندهد و به شناخت موقعیت
نامشخص بپردازد و به راه حل دست یابد (زناسنی ،بسانکن و لوبارت .)2008 ،پژوهشهای مختلف
نشان دادهاند بین تحمل ابهام و خالقیت رابطة معنیداری وجود دارد (وو ،گیو و زانگ2016 ،؛
رابینسون ،ورکمن و فربرگ2018 ،؛ محمود ،کامل و هامز .)2020 ،همچنین پژوهشها نشان
دادند هرچه دانشآموزان نسبت به ابهام تحمل بیشتری داشته باشند ،ایدههای اصلی بیشتری
تولید میکنند (بالگیو )2014 ،و تمایل به ایجاد مفاهیم خالقتر دارند (تو و میلر )2016 ،و در
موقعیتهای حل مسئلة پیچیده ،تکالیف تفکر واگرا و بارش مغزی برتری بیشتری دارند (زناسنی،
بسانکن و لوبارت2008 ،؛ گریفین و کر.)2015 ،
تا کنون پژوهشهای مختلفی در زمینة تأثیر برنامههای آموزشی بر روی خالقیت و تحمل ابهام
انجام گرفته است از جمله داستانپردازی خالق (اسموگرزیوزک ،)2012 ،نقاشی (غالمی توران
پشتی و کریم زاده ،)1390 ،بازی )گاریگوردوبیل و براکو2011 ،؛ کیافر و اصغری نکاح1393 ،؛
سانسان وال2014 ،؛ مولیناکس و دیالال ،)2009 ،بازی و قصهگویی (رادبخش ،محمدیفر و
کیانارثی ،)1392 ،برنامهی آموزش مهارتهای تولید خالق (والی و همکاران ،)2019 ،آموزش
هنر (سیادت1390 ،؛ کار و واندیور )2003 ،و برنامة آموزشی دوران کودکی (ییلدرمی،)2010 ،
آموزش خالقیت مبتنی بر شناخت (ریتر و ماسترت )2017 ،و برنامه آموزشی( 5-1گیو،
دیجکسترهیس و ریتر )2019 ،که جهت پرورش خالقیت کودکان استفاده شده است .همچنین
پژوهشهای مختلفی ازجمله برنامة آموزش خالقیت مبتنی بر تئوری ( ps4وو ،گیو و زانگ،
 ،)2016آموزش هوشهای چندگانه (هویو )2016 ،و آموزش مهارت حلمسئله (تعویقی ،کاکاوند
وحکمی )1392 ،بر روی تحمل ابهام انجام شده است.
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یکی از برنامههایی که میتوان به کارگیری آن را بر پرورش خالقیت و تحمل ابهام مورد ارزیابی
قرار داد ،برنامة هوش موفق 1استرنبرگ است که اخیراً مطرح شده است .برنامة آموزش هوش
موفق که به دنبال طرح نظریة هوش موفق استرنبرگ مطرح شد در سال  2007توسط استرنبرگ
و گریگورنکو عملیاتی شده است .هوش موفق مجموعهای از تواناییهای تحلیلی 2،خالق3و عملی4
است که برای احراز موفقیت در زندگی ضروری است و به افراد برای سازگاری ،انتخاب و تغییر
محیط برای رسیدن به اهداف باتوجه به بافت فرهنگی اجتماعی کمک میکند .افرادی که نقاط
قوت خود ر ا تشخیص میدهند و از آنها بیشتر استفاده میکنند همزمان با اینکه نقاط ضعفشان
را تشخیص میدهند و روشهای تصحیح یا جبران آنها را پیدا میکنند با هوش موفق هستند.
افراد باهوش موفق با استفاده از تعادلی از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی با محیطها سازگار
میشوند ،آنها را شکل میدهند و انتخاب میکنند (استرنبرگ.)2010 ،
همانطور که ذکر شد ،سه توانایی که هوش موفق را میسازند ،توانایی تحلیلی ،توانایی خالق و
توانایی عملی هستند .توانایی تحلیلی توانایی تجزیه و تحلیل مشکالت و مسایل و شناخت
بخشهای مختلف آن است .توانایی تحلیلی زمانی استفاده میشود که شخص تجزیه و تحلیل،
ارزیابی یا مقایسه کند .این توانایی در استدالل و تفکر منطقی همان گونه در فعالیتهایی مانند
مناظره کردن ،پژوهش و حل مسئلة ریاضی به کارگرفته میشود .توانایی خالق زمانی استفاده
میشود که شخص خلق ،اختراع و کشف کند .توانایی خالقانه در ظرفیت افراد در تولید ایدههای
جدید ،خلق و طراحی در فعالیتهایی مانند نوشتن ،نقاشی کردن و  ...منعکس میشود و توانایی
عملی مجموعة مهارتها نگرشها برای حل مشکالت روزمره با استفاده از دانش به دست آمده از
تجربه برای انطباق ،تغییر و انتخاب محیط به طور هدفمند است .بنابراین توانایی عملی شامل
تغییر خود برای تطابق با محیط (سازگاری) ،تغییر محیط برای مطابقت با خود (شکلدهی) یا
یافتن محیطی جدید برای کارکردن در آن (انتخاب) است .این توانایی زمانی استفاده میشود که
با توجه به نوع مشکالتی که افراد در زندگی روزمره با آن مواجه میشوند (ازجمله مشکالت در
شغل یا خانه) ،تواناییهایشان را به کار بندند (مندلمن ،باربوت و گریگورنکو.)2015 ،
مدارس بیشتر نوع تفکر تحلیلی را از دانشآموزان انتظار دارند و به نظر میرسد فرآیندهای
آموزشی در مدارس ،توانایی خالق و توانایی عملی دانشآموزان را پرورش نمیدهند (استرنبرگ،
 )2015و این در حالی است که در دنیای واقعی ،اهمیت توانایی خالق و به ویژه توانایی عملی،

creative
practical

3.

successful intelligence
analytical abilities

4.
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خیلی بیشتر مورد انتظار است )استرنبرگ و گریگورنکو .)2007 ،برنامة هوش موفق در تواناییهای
خالق در تولید ایدههای جدید ،تواناییهای تحلیلی در ارزیابی ایدهها و تواناییهای عملی در به
عمل آوردن ایدههای دانشآموزان نقش مهمی دارد و منجر به موفقیت آنها در زندگی میشود
(استرنبرگ .)2015 ،از دیدگاه استرنبرگ ،تواناییهای عملی ،تحلیلی وخالقانه انعطافپذیر است
و از طریق آموزش میتوانند ارتقا یابند (استرنبرگ و گریگورنکو .)2007 ،لذا با توجه به اینکه
خالقیت فرایندی است که پذیرای تفکرات نو و بدیع است ،آموزش هوش موفق با ایجاد کردن
فضای باز با قابلیت دسترسی به اطالعات زیاد و متنوع میتواند ایدهها و تفکرات گذشته
دانشآموزان را به چالش بکشد وآنها را به سمتی سوق دهد که برای ارائه  ،ایدههای بدیع و
حرفهای تازه داشته باشند (بنیهاشم ،فرخی تیرانداز ،شاهعلیزاده و مشهدی .)1393 ،همچنین
پژوهشگران نشان دادهاند آموزش مهارت حلمسئله که یکی از روشهای برنامة هوش موفق نیز
است باعث تغییر در راهبردهای مقابلهای میگردد و در نتیجه بر تحمل ابهام از سوی فرد تأثیر
مثبت میگذارد (بابایی ،مکتبی ،بهروزی و آتشافروز.)2016 ،
تا کنون پژوهشهای مختلفی در زمینة اثربخشی برنامة آموزش هوش موفق انجام گرفته است،
برای نمونه در پژوهشی توک و سوین ( )2012اثربخشی برنامة آموزش مهارتهای تفکر مبتنی
بر نظریة هوش موفق را بر روی تفکرخالق بررسی کردند و نتایج نشان داد که آموزش موجب
افزایش تفکر خالق از جمله سیالی کالمی ،اصالت کالمی و اصالت تصویری شده است .الجوقایمن
و ایوب ( )2012در پژوهشی از یک برنامة غنیسازی برای تحول تواناییهای تحلیلی ،عملی و
خالقانه در دانشآموزان دبستانی استفاده کردند .نتایج نشان داد که بعد از پایان برنامه غنیسازی
تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش و کنترل در انواع توانایی ،وجود دارد .در پژوهشی دیگر
یافتههای مربوط به مزیت آموزش هوش موفق در مورد یک برنامه درسی خواندن در مقاطع
راهنمایی و دبیرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد دانشآموزانی که به شیوة
تواناییهای سهگانه (تحلیلی ،عملی و خالقانه) تحت آموزش قرار گرفته بودند ،توانستند بر دانش-
آموزانی که به شیوة سنتی آموزش دیده بودند ،در مهارتهای مختلف پیشی گیرند (گریگورنکو،
جاروین و استرنبرگ .)2002 ،در همین راستا الجوقایمن و ایوب ( )2012و پریتو ،فرندیز و فراندو
( )2015در پژوهشهای خود بر توجه بیشتر به رشد توانایی خالقانه و عملی و آموزش خالقیت در
دانشآموزان تأکید کردهاند.
با نگاهی بر آنچه که مرور شد میتوان گفت خالقیت برجستهترین ویژگی انسانی است که نقش
ویژهای در پیشرفتهای بشری داشته است .همچنین با توجه به اینکه سرمایة اصلی هر جامعه
افراد آن جامعه به خصوص افراد آموزش دیده و دانشآموزان هستند ،پژوهشگران به لزوم آموزش
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خالقیت به دانشآموزان تاکید نمودهاند و یکی از وظایف اصلی نهادهای آموزشی را پرورش افراد
خالق بیان کردهاند .عالوه براین ،همانطور که مطرح گردید بین خالقیت و تحمل ابهام رابطه
معنیداری وجود دارد .لذا هرچه دانشآموزان تحمل ابهام باالتری داشته باشند ،ایدههای اصلی
بیشتری تولید میکنند و تمایل به خلق کردن بیشتر دارند .بنابراین ،ضروری است که ما توانایی
خالقیت و تحمل ابهام دانشآموزان را پرورش دهیم تا آنها برای خلق آثار هنری ،نوآوری فنی و
اکتشافات علمی و زندگی شخصی آماده گردند .همچنین از مطالب فوق میتوان استنباط نمود
که برنامهی آموزش هوش موفق استرنبرگ یکی از قویترین و پراستنادترین برنامههایی است که
با فراهم کردن فرصت برای غنی کردن محیط آموزشی دانشآموزان میتواند به عنوان یک برنامة
کارآمد جهت افزایش خالقیت و تحمل ابهام دانشآموزان مورد استفاده گیرد .از آنجا که در
پژوهشهای انجام شده تا کنون پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر با
هدف فرضیههای زیر انجام شد.
 .1آموزش برنامة هوش موفق استرنبرگ بر خالقیت دانشآموزان پسر پایه چهارم دبستان مؤثر
است.
 .2آموزش برنامة هوش موفق استرنبرگ بر تحمل ابهام دانشآموزان پسر پایه چهارم دبستان
مؤثر است.
روش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعة
آماری پژوهش حاضر را  15842نفر ازدانشآموزان پسر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر اصفهان
تشکیل دادند که در سال تحصیلی  1399-1400مشغول به تحصیل بودند .نمونة آماری این
پژوهش  30نفر از این دانشآموزان بودند که به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب
شدند .به این صورت که ابتدا ناحیة دو از بین نواحی ششگانه آموزشی شهر اصفهان و سپس هشت
مدرسه و در نهایت چهار کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و از این چهار کالس 30 ،دانش
آموز به صورت تصادفی انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش ) 15نفر( و کنترل (15
نفر) گمارده شدند .الزم به ذکر است که در تحقیقات آزمایشی حجم نمونه برای هر گروه حداقل
15نفرکفایت میکند (کوهن ،مانیون و ماریسون.)2007 ،
مالکهاى ورود به پژوهش عبارت بودند از حضور داوطلبانه جهت شرکت در جلسات و عدم
شرکت به صورت هم زمان در سایر جلسات آموزشى .مالک خروج ،شامل غیبت بیش از دو مورد
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در جلسات آموزشى و یا تمایل به خروج شرکت کننده ،از فرایند پژوهش بود .ابتدا از گروههای مورد
مطالعه با ابزارهای استاندارد آزمون تفکر خالق و پرسشنامة تحمل ابهام پیش آزمون اخذ شد .در
ادامه ده جلسه آموزش برنامة هوش موفق به مدت 90دقیقه )هر هفته یک جلسه( برای گروه
آزمایش اجرا شد در حالیکه گروه کنترل چنین آموزشی دریافت نکرد .بعد از اتمام آموزش ،در
پایان جلسات و همچنین سه ماه پس از پایان جلسات ،از دانشآموزان هر دو گروه ،آزمون تفکر
خالق و پرسشنامه تحمل ابهام گرفته شد و نمرات پسآزمون و پیگیری اخذ گردید .دادهها با
استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته در SPSS- 24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش
 .1آزمون تفکر خالق تورنس فرم تصویري :)TTCT) B1در این پژوهش برای اندازهگیری
خالقیت گروههای کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تفکر خالق تورنس فرم
تصویری  Bاستفاده شد .این آزمون در سال 2002توسط تورنس ساخته شد و از دسته آزمونهای
عملکردی است که شامل سه فعالیت ساخت تصویر ،تکمیل تصویر و دایرهها است .زمان پاسخگویی
برای هر فعالیت  10دقیقه و کل اجرای آن 30دقیقه به طول میانجامد .پیرخایفی ( )1372در
پژوهشی بر روی  48دانشآموز ضریب پایایی  0/80را در فاصله زمانی دوهفتهای به شیوهی باز
آزمایی در عناصر سیالی  ،0/78ابتکار ،0/74انعطافپذیری 0/81و بسط  0/90گزارش کرده است؛
همچنین روایی محتوایی این آزمون به تأیید متخصصان روانسنجی و روانشناسی رسیده است
(شریفی و داوری.)1388،
 .2پرسشنامة تحمل ابهام :)AT(2این پرسشنامه توسط مکلین ( )1993ساخته شده است
و دارای 13سؤال است .مادههای این پرسشنامه از نوع آزمونهای بسته-پاسخ ،پنج گزینهای است
که براساس یک مقیاس لیکرتی  5درجه ( -5کامالً موافقم -1 ،کامالً مخالفم) نمرهگذاری میشود.
مکلین ( )1993پایایی درونی پرسشنامه را  0/82گزارش کرد .شمشادی و شعیری ()1384
پایایی این پرسشنامه را  0/84گزارش کردهاند .روایی پرسشنامه تحمل ابهام توسط مکلین
( )1993مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ،فیضی ،محبوبی ،زارع و مصطفایی ( )1391روایی این
پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی تأییدی مناسب گزارش کردند .مک لین ( )1993آلفای
کرونباخ فرم  13آیتمی را 0/82گزارش کرد .در پژوهش سلمانی و حسنی ( )1395آلفای کرونباخ
2

1

. Torrance Test of Creativity
Thinking Form B

. Ambiguity Tolerance
Questionnaire
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این مقیاس  0/94به دست آمده است (اصلیآزاد ،منشئی ،قمرانی .)1398،در این پژوهش نیز
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل آزمون  0/82است.
 .3آموزش برنامة هوش موفق :برنامة مداخله در پژوهش حاضر بر اساس نظریة هوش موفق
استرنبرگ بود .محتوای جلسات براساس منابع مختلف (استرنبرگ و گریگورنکو2007،؛
استرنبرگ )2002،در راستای اهداف پژوهش و با توجه به برنامهی استرنبرگ بود .برای بررسی
اعتبار محتوای پروتکل آموزش هوش موفق از شاخص روایی محتوایی و نظر  6نفر از اساتید دانشگاه
و متخصص در حوزه روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان با نیازهای خاص استفاده شد .مقدار
شاخص  CVIبرای همة جلسهها عدد  0/ 8به دست آمد .جلسات آموزشی برای گروه آزمایش در
10جلسة 90دقیقهای بهصورت گروهی توسط پژوهشگر به شرح زیر اجرا شد.
جلسة اول :آشنایی با مدرس دوره ،آشنایی دانشآموزان با یکدیگر ،اجرای پیش آزمون ،معرفی
برنامه آموزشی و بخشهای مختلف آن.
جلسة دوم :نقاشیهای غیرمعمول و بسط شکلها ،کاردستی خالق ،تکمیل قصة ناتمام.
جلسة سوم :بازیهای غیرساختاری،کاربرد جدید و غیر معمول اشیاء  ،ساختن داستان تخیلی.
جلسة چهارم :مکالمهی اشیاء ،مکالمهی حیوانات ،مکالمهی اعداد.
جلسة پنجم :قرار دادن دانشآموزان در موقعیتهای مختلف و درخواست تصمیمگیری و
توضیح دربارة راه حلهای مختلف حل آن مسئله.
جلسة ششم :آموزش استفاده از کتابخانه ،آموزش درست کردن روزنامه دیواری و . ...
جلسة هفتم :ایجاد فرصت برای بهبود توانایی انتزاع دانشآموزان ،پر کردن جاهای خالی با در
نظر گرفتن رابطه بین گویهها.
جلسة هشتم :توانایی پیدا کردن رابطههای منطقی بین اعداد ،بین شکلها ،ارزیابی کردن،
مقایسه کردن.
جلسة نهم :ادامة جلسه هشتم ،مرور برنامههای آموزش داده شده و پاسخگویی به سؤاالت
دانشآموزان.
جلسة دهم :مرور برنامههای آموزش داده شده ،تشکر و قدردانی از دانشآموزان ،اجرای پس
آزمون.
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یافتهها
به منظور انجام تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهای آماری میانگین و انحراف استاندارد بررسی
گردید.
جدول.1شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
پیشآزمون
گروه

گروه
آزمایش

گروه
کنترل

پیگیری

پسآزمون

متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

اصالت

28

5/86

39/5

4/97

37/2

6/34

بسط

47

7/14

58

4/83

56

4/12

انعطافپذیری

39/5

3/68

51

5/16

52

4/85

سیالی

43

4/83

55

7/07

52

5/02

خالقیت

41

5/16

53

4/83

55

5/38

تحمل ابهام

25/60

5/08

44

5/83

45/2

5/10

اصالت

34/50

7/97

35

6/66

34/1

5/24

بسط

47

5.86

47/5

4/24

46/4

5/38

انعطافپذیری

36

5/16

35

4/97

34

4/05

سیالی

42

5/37

42

4/21

43/6

5/48

خالقیت

40/50

6/85

41

6/58

41

3/18

تحمل ابهام

24/60

4/59

24/70

5/14

22/9

4/81

جدول ،1میانگین و انحراف استاندارد نمرة آزمون خالقیت و مؤلفههای آن و تحمل ابهام در پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.

پس از توصیف نمونة مورد مطالعه در ادامه ،در بخش تحلیل استنباطی ،ابتدا پیشفرضهای
آماری بررسی و سپس ،به آزمون فرضیههای پژوهشی پرداخته شد.
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جدول .2نتایج آزمونهاي بررسی پیشفرضهاي تحلیل واریانس آمیخته
شاپیرو-ویلک

اصالت
بسط
انعطاف-
پذیری
سیالی
خالقیت
تحمل ابهام

لون

ام باکس

موچلی
W

سطح
معناداری
0/32
0/11

0/36
1/25
0/39
2/40
0/62
2/20

سطح
معناداری

آماره

سطح
معناداری

F

0/51
0/43

0/19
0/23

0/20
0/12

0/39
6/14

0/54
0/23

0/07

0/25

0/06

2/12

0/15

0/55

0/10
0/06
0/14

0/23
0/18
0/14

0/13
0/20
0/20

0/62
9/32
0/39

0/43
0/07
0/54

0/77
0/89
0/46

F

سطح
معناداری
0/90
0/27
0/88
0/62
0/71
0/40

پیشفرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک بررسی گردید .براساس این
آزمون ،متغیرهای وابسته دارای توزیع نرمال بود .برآورده شدن پیشفرض همگنی ماتریسهای
کوواریانس متغیرهای وابسته در میان سطوح مختلف متغیر مستقل با استفاده از آزمون ام .باکس
بررسی گردید .نتایج از لحاظ آماری معنیدار نبود و موجب برآورده شدن پیشفرض همگنی
ماتریسهای کوواریانس شد .طبق آزمون لون شرط همگنی واریانس برقرار بود و پیشفرض
همگنی واریانس ها رد نشد .آزمون کرویت موچلی نیز در مورد همه متغیرها تایید شد که نشان
دهنده برابری واریانسهای درون آزمودنیها برای متغیرهای پژوهش است .در جدول زیر به
بررسی مفروضة همگنی شیبهای رگرسیونی و عدم همخطی چندگانه پرداخته شد.
جدول .3نتایج آزمون پیشفرض همگنی شیب رگرسیون و عدم همخطی چندگانه
همگنی شیب رگرسیونی
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

عدم همخطی
چندگانه
VIF
آماره
تحمل

اصالت

4/18

2

2/09

0/25

0/78

1/47

0/67

بسط

69/73

2

34/86

2/58

0/14

2/03

0/49

انعطاف-
پذیری

43/90

2

21/95

1/98

0/20

2/07

0/48

سیالی

43/53

2

21/76

0/90

0/44

1/86

0/53
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خالقیت

18/56

2

9/28

4/45

0/06

تحمل ابهام

6/49

2

3/24

1/05

0/39

1/61

0/62

1/17

0/84

با توجه به معنادار نبودن مقادیر  Fبرای منابع تغییرات ،پیشفرض همگنی شیبهای رگرسیونی
تائید شد و نشان داده شد که شیبهای رگرسیونی در گروهها همگن است .نتایج آزمون عدم
همخطی نشان می دهد با توجه به اینکه تمامی مقادیر آماره تحمل نزدیک  0/50است ،نگرانی
بابت همخطی وجود ندارد و این مفروضه نیز مورد تایید میباشد .همچنین برای بررسی عدم
ارتباط معنادار بین متغیرهای همپراش و کوریت از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد
و هیچ یک از ضرایب همبستگی همپراش نزدیک  0/80نبود و همچنین ضرایب همبسیتگی
متغیرهای کوریت با همپراش معنادار نبوده است ( .)P<0/05پس از تأیید پیشفرضهای تحلیل
واریانس آمیخته ،در ادامه ،به بررسی فرضیههای پژوهشی پرداخته شد.
جدول .4نتایج آزمون المبداي ویلکز براي بررسی کل مدل
میزان

F

درجه آزادی
مفروض

خطای درجه
آزادی

معناداری

اصالت

زمان

0/19

35/63

2

17

0/0001

بسط

زمان *
گروه
زمان

0/21

30/34

2

17

0/0001

0/22

28/68

2

17

0/0001

0/25

24/55

2

17

0/0001

0/21

30/60

2

17

0/0001

0/19

35/65

2

17

0/0001

0/30

19/37

2

17

0/0001

زمان *
گروه

0/31

18/79

2

17

0/0001

زمان

0/068

115/601

2

17

0/0001

زمان *
گروه

0/077

101/672

2

17

0/0001

متغیر

انعطاف-
پدیری
سیالی

خالقیت

زمان *
گروه
زمان
زمان *
گروه
زمان
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زمان

0/051

160/244

2

17

0/0001

زمان *
گروه

0/052

154/904

2

17

0/0001

جدول  4نشان می دهد اثر زمان و اثر تعامل زمان و گروه در مورد متغیر خالقیت و مؤلفههای
آن و تحمل ابهام از نظر آماری معنادار است (.)sig =0/0001
جدول .5نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته براي بررسی تفاوتهاي درون گروههاي مورد
مطالعه در متغیرهاي پژوهش
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت
F

سطح
معناداری

مجذور اتا

زمان

323/333

2

161/668

12/12

0/0001

0/40

زمان *
گروه

290

2

140

10/50

0/0001

0/36

خطا
زمان

480
692/500

36
2

13/33
346/250

10/93

0/0001

0/37

زمان *
گروه

600/733

2

300/417

9/48

0/0001

0/34

خطا

1140

36

31/66

متغیر
اصالت

بسط

انعطاف-
پذیری

سیالی

خالقیت

زمان

572/500

2

286/250

21/46

0/0001

0/54

زمان *
گروه

380/833

2

190/417

14/28

0/0001

0/44

خطا

480

36

13/33

زمان

677/50

2

338/750

12/95

0/0001

0/41

زمان *
گروه

630/833

2

315/417

12/05

0/0001

0/40

خطا

941/667

36

26/15

زمان

723/333

2

361/667

1/795
4

0/0001

0/45

زمان *
گروه

630

2

315

1/886
2

0/0001

0/41

خطا

880

36

24/444
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تحمل
ابهام

زمان

1097/033

2

548/517

2/270
3

0/0001

0/56

زمان *
گروه

995/700

2

884/358

2/120
1

0/0001

0/54

خطا

848/600

36

23/572

جدول  5نشان می دهد اثر زمان و اثر تعامل زمان و گروه در مورد متغیر خالقیت و مؤلفههای
آن و تحمل ابهام از نظر آماری معنادار است ( .)sig = 0/0001به عبارت دیگر ،در گروه آزمایش
بین نمرات مربوط به مراحل مختلف تحقیق در هر دو متغیر خالقیت و تحمل ابهام رابطة معنادار
وجود دارد .بنابراین میتوان گفت آموزش هوش موفق در مرحلة پسآزمون و پیگیری سبب
افزایش خالقیت و تحمل ابهام شده است.
جدول .6نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته براي بررسی تفاوتهاي بین گروههاي مورد
مطالعه در متغیرهاي پژوهش
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت
F

سطح
معناداری

مجذور اتا

متغیر
اصالت

گروه

540

1

540

6/37

0/002

0/29

بسط

خطا
گروه

1525
426/667

18
1

انعطاف
پذیری
سیالی
خالقی
ت
تحمل
ابهام

84/77
426/667

3/88

0/006

0/17

خطا
گروه

1975
1601/667

18
1

109/722
1601/667

32/94

0/0001

0/64

خطا
گروه

875
1000/417

18
1

48/611
1000/417

خطا
گروه

1580/833
1215

18
1

87.82
1215

خطا
گروه

1995
3241/350

18
1

110/833
3241/350

خطا

764/300

18

42/461
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0/003

0/38

1/962
0

0/004

0/37

7/333
6

0/0001

0/80

دورة  ،16شمارة  ،)62( 2تابستان 11-35 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

جدول  6نشان میدهد بین گروههای مورد مطالعه در متغیر خالقیت و مؤلفههای آن و همچنین
تحمل ابهام از نظر آماری معنادار است .بنابراین میتوان گفت آموزش هوش موفق سبب افزایش
خالقیت و تحمل ابهام در شرکتکنندگان گروه آزمایش شده است.
بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش برنامة هوش موفق استرنبرگ برافزایش خالقیت و تحمل ابهام
دانشآموزان پسر پایة چهارم بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامة هوش موفق استرنبرگ بر
افزایش خالقیت دانشآموزان اثربخش است .عالوه بر این نتایج پژوهش حاضر مؤثر بودن برنامة
هوش موفق استرنبرگ بر مؤلفههای خالقیت شامل اصالت ،بسط ،انعطافپذیری و سیالی را نشان
داد .در بررسی پیشینه پژوهشی مربوط به موضوع اگرچه پژوهشی که دقیقا موضوع مطالعة حاضر
را مورد بررسی قرار داده باشد یافت نشد ،اما پژوهشهای رادبخش ،محمدیفر و کیانارثی
()1392؛ جهانیان ()1392؛ کیافر و اصغری نکاح ()1393؛ سانسانوال ()2014؛ والی و همکاران
()2019؛ ریتر و ماسترت ()2017؛ گیو ،دیجکسترهیس و ریتر ( )2019نشان دادند که با آموزش
میتوان خالقیت و مؤلفههای آن را در دانشآموزان افزایش داد.
در تبیین اثربخشی برنامة هوش موفق استرنبرگ بر اساس نتایج این پژوهش و پژوهشهای دیگر
دربارة پرورش خالقیت میتوان عنوان کرد که از طریق آموزش امکان رشد و پرورش خالقیت
درکودکان وجود دارد (یاتس و تویگ2017 ،؛ والی و همکاران2019 ،؛ امپونسا ،کیوسیب و
ارنستک .)2019 ،به طور کلی خالقیت به معنای به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک
فکر یا مفهوم جدید میباشد .در حقیقت فرد خالق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده
برخوردار باشد .بنابراین هر آنچه فرد را وا میدارد تا به مسأله و تکلیف بیندیشد ،منجر به افزایش
خالقیت وی میشود و هر چیزی که توجه فرد را از مسأله دور کند ،از خالقیتش کاسته میشود
(امابیل .)2004 ،این برنامه نیز با در نظر گرفتن چنین اصلی توانسته دانشآموزان را به سمت
خالقیت هدایت کند .وقتی مطالب با روش درست برای دانشآموزان توضیح داده شود و
دانشآموزان بتوانند از مفهوم موردنظر دیدی روشن داشته باشند امکان بروز خالقیت در آنها به
وجود میآید که برنامهی حاضر توانسته چنین اصلی رادر نظر بگیرد .همچنین این برنامه با آموزش
دوری از راههای کلیشهای برای حلمسئله و رهایی از محدودیتها و موانع فکری به دانشآموزان
میتواند باعث افزایش خالقیت شود .با توجه به اینکه خالقیت فرایندی است که پذیرای تفکرات
نو و بدیع است ،آموزش هوش موفق با ایجاد کردن فضای باز با قابلیت دسترسی به اطالعات زیاد و
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متنوع توانسته ایدهها و تفکرات گذشته دانشآموزان را به چالش بکشد وآنها را به سمتی سوق
دهد که برای ارائة ایدههای بدیع و حرفهای تازه داشته باشند (بابایی ،مکتبی ،بهروزی و
آتشافروز .)2016 ،در تبیین دیگر این یافته میتوان گفت هنر نقش مهمی در پرورش تفکر
انتزاعی ،مهارتهای مشاهده ،تحلیل و حل مسأله دارد .همچنین هنر به عنوان ابزاری در راستای
تحریک قوة تجسم کودکان و بر انگیختن آنها به تخیل و تفکر ،موجب فراهم کردن شرایط مناسب
برای ایجاد خالقیت دانشآموزان میشود (وارد و همکاران .)2006 ،یادگیری از طریق هنر به
دانشآموزان فرصت میدهد تا ضمن به دست آوردن اطالعات جدید ،تخیل و خالقیت خود را
گسترش دهند (گاالت .)2008 ،در بسته آموزشی مورد استفاده در پژوهش حاضر نیز این مهم
لحاظ شده است و تمرینهای متعددی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
باید اذعان نمود که پرورش خالقیت این اطمینان خاطر را به وجود میآورد که جامعه بتواند از
منابع انسانی خود و استعدادهای موجود در آن جامعه استفاده بهتری نماید .بنابراین توجه به هوش
موفق ،پرروش و رشد خالقیت ،ایجاد انگیزه بیشتر و همچنین ایجاد و افزایش باورهای خردورزی
در دانشآموزان ،احتماالً موجب عملکرد تحصیلی باالتر از طریق سرمایهگذاری و تقویت نقاط قوت
و جبران کاستیها و نقاط ضعف توسط آنها میگردد .هوش موفق ،مجموعة یکپارچهای از
تواناییهای مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است .آموزش هوش موفق میتواند منجر به تسهیل
مواجهه فراگیران با چالشهای متعددی شود که آنها را احتماال در زندگی شخصی ،شغلی و
زندگی اجتماعی در پیش رو خواهند داشت (استرنبرگ .)2005 ،افراد از طریق تشخیص نقاط
قوت و پرروش آنها و نیز تشخیص همزمان نقاط ضعف و پیدا کردن راه اصالح یا جبران آنها ،به
طور موفقیتآمیزی باهوشند .افراد دارای هوش موفق ،با استفاده از تعادلی که میان تواناییهای
تفکر خالق و عملی برقرار میکنند به انطباق با محیط ،تغییر و انتخاب آن دست میزنند .بنابراین
با توجه به موارد ذکر شده میتوان اذعان داشت که آموزش هوش موفق میتواند بر بهبود خالقیت
و مؤلفههای آن در دانشآموزان تأثیر داشته باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامة هوش موفق استرنبرگ بر اصالت دانشآموزان اثربخش
است .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش سیادت ()1390؛ رکنی ،زادهمحمدی و نوابینژاد
()1394؛ اسموگرزیوزک ()2012؛ کار و واندیور ()2003؛ توک و سوین ()2012؛ والی و همکاران
( )2019همسو است .در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت برنامة هوش موفق استرنبرگ
حلمسائل را با روندی لذتبخش پیش میبرد و بدین منظوردانشآموزان را برای کشف ایدهها و
مفاهیم منحصر به فرد از دید خود تشویق میکند و همین مسأله باعث باال رفتن قدرت اصالت
کودکان میشود .همچنین این برنامة آموزشی از طریق تکمیل قصههای ناتمام توسط کودکان،
26

دورة  ،16شمارة  ،)62( 2تابستان 11-35 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

هدایت دانشآموزان به سمت نگارش داستان و رسم نقاشی با موضوعات غیرعادی توانسته است
نقش چشمگیری در افزایش میزان اصالت دانشآموزان داشته باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامة هوش موفق استرنبرگ بر بسط دانشآموزان اثربخش است.
این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش سیادت ()1390؛ کار و واندیور ()2003؛ والی و همکاران
( )2019همخوان است .در تبیین یافته حاضر میتوان گفت برنامة هوش موفق استرنبرگ
دانشآموز را به سمتی هدایت میکند که مفاهیم مختلفی را در پاسخ یک سؤال ارائه دهد و در
پاسخگویی به جزئیات بیشتر از قبل توجه کند و برای مفیدتر و عملیاتی شدن ایدههای خود،
جزییات به آن اضافه کند و همچنین به دانشآموز فرصت میدهد تا به جستجو و کشف مسائل
بپردازد و بدین ترتیب دانشآموز خود در فرآیند یادگیری دخیل میشود .یکی دیگر از دالیل
اثربخش بودن برنامة فوق بر توانایی بسط ،آموزش ساختن وسایل مختلف و جدید به دانشآموزان
با استفاده از اشیاء دورریختنی اطراف خود مانند ظروف یکبار مصرف ،ظروف خالی شامپو و ...
است.
در تبیین اثربخشی برنامة هوش موفق استرنبرگ بر سیالی میتوان عنوان کرد که طبق نتایج
این پژوهش و همانطور که قبالً اشاره شد ،میتوان به دانشآموز یاد داد به مسائل از دیدگاههای
مختلف و جدید بنگرند و در حل مسائل خود را به یک راهحل یا روش محدود نکنند و ایدهها و
پاسخهای فراوانی را در ارتباط با مسائل مطرح کند که درنتیجه سیالی ذهن آنها را باال ببرد.
درتبیین این موضوع میتوان گفت که بهبود خالقیت تا حدود زیادی به تجارب دانشآموز بستگی
دارد و برنامة هوش موفق استرنبرگ توانسته با فراهم کردن فرصتی برای غنی کردن محیط
آموزشی دانشآموزان ،خالقیت آنها را باال برد و سیالی ذهنی را در آنها افزایش دهد (توک و
سوین2012 ،؛ والی و همکاران.)2019 ،
در تبیین اثربخشی برنامة هوش موفق استرنبرگ هم بر انعطافپذیری میتوان گفت محتوای
برنامه باعث شده که دانشآموزان با نگاهی نو به دنیای پیرامون خود بنگرند و دقت خود را نسبت
بهجزئیات افزایش دهند و درحل مسائل تنها به یک راه حل اکتفا نکنند ،بلکه راههای متفاوتی را
آزمایش و بررسی کنند .همچنین این برنامه دانشآموز را به سمتی هدایت میکند که از یک
توالی ،واقعیت ،هنجار ،فرمول یا پدیدة مقبول دور شود تا موارد جایگزینی را کشف کند و
دیدگاههای جدیدی بهدست آورد .این نتایج با پژوهش ییلدریمی ( )2010و کار و واندیور ()2003
همسو است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامة هوش موفق استرنبرگ بر تحمل ابهام دانشآموزان اثربخش
است .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش وو ،گیو و زانگ ( )2016و تعویقی ،کاکاوند و حکمی
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( )1392همسو است .در تبیین این یافتة پژوهشی قابل ذکر است ساختارهای ذهنی خود
دانشآموزان ،کلید رشد آنها در تمام زمینهها است (کلیا )2013 ،و پژوهشها نشان داده است
که آموزش بر مبنای حل مسئله باعث افزایش توانایی افراد از جمله سازگاری اجتماعی و تحصیلی،
مهارتهای فنی و شناختی و تحمل ابهام میگردد (کوه ،خو ،وانگ و کو2008 ،؛ حمیدی1386 ،؛
دانش و همکاران1393 ،؛ بابایی ،مکتبی ،بهروزی و آتشافروز .)2016 ،مطالعات متعدد نشان
میدهد ،زمانی که به کودکان و نوجوانان دربارة فرایند تعریف و بیان مسئله آموزشها و
دستورالعملهای مشخص ارائه شود ،پیشرفت فراوانی در کیفیت و کمیت راه حلها در آنها ایجاد
میگردد (اوزکان و آکسوی .)2017 ،در همین راستا مطالعات نشان دادهاند بین راهبردهای
حلمساله و ایدههای بدیع در شرایطی که افراد با تکلیف یا موقعیتی روبهرو میشوند که برای آنها
پیچیده و ناشناخته است ،با تحمل ابهام به عنوان ابزاری در جهت حل موقعیتهای چالش برانگیز
رابطة معناداری وجود دارد (زناسنی ،بسانکن و لوبارت .)2008 ،در این رابطه شیلد ( )2010بیان
میکند که تحمل ابهام را میتوان در کالس درس به همان شیوة دنیای واقعی با دادن فرصتهایی
برای استفاده از نشانههایی مبهم و شبیهسازی شده برای حل مشکالت و چالشهای دانشآموزان
افزایش داد .از این روی ،برنامة آموزش هوش موفق با قرار دادن دانشآموزان در موقعیتهای
مختلف و درخواست تصمیمگیری و توضیح دربارة راه حلهای مختلف حل آن مسئله این موقعیت
را فراهم خواهد ساخت .پس میتوان چنین تبیین کرد که آشنایی دانشآموزان با مهارت حلمساله
و افزایش توانایی حل مسائل و مشکالت در آنها باعث افزایش سطح تحمل ابهام آنها میشود .با
توجه به شواهد موجود میتوان چنین نتیجهگیری کردکه اجرای مهارت حل مسأله موجب میشود
تا فرد مسألههای غیرقابل پیشبینی و مبهم را تعریف کند ،راه حلهای گوناگون را بررسی نماید،
تصمیمگیری کند و بهترین راه حل را در شرایط متناقض و مبهم اجرا نماید .گرایش مسألهمدارانه
باعث میشود فرد در مواجهه با موقعیتهای غیر قابل پیشبینی توانایی مواجهه با ابهام را داشته
باشد و به توانمندیهایش اطمینان پیدا کند ،خالق شود و تحمل ابهام و حتی توان مقابله با
سختیها را پیدا کند .بنابراین فردی که مسئله را تعریف میکند باید همة حقایق ،احساسات،
اطالعات ،باورها ،عقاید و سؤالهایی که با موقعیت مسئله در رابطه هستند را بنویسد .تعریف
درست مسئله از دیدگاههای متعدد ،فرد را در رسیدن به ارائه پاسخ کمک میدهد )هالپرن.)2007 ،
اکثر اوقات نگاهی گذرا به مسئله ،مانع رسیدن فرد به یک پاسخ موفق میشود .افرادی که تحمل
ابهام باالتری دارند ،بهتر میتوانند احساسات ،حقایق ،اطالعات ،باورها ،عقاید و سؤاالتی که با
موقعیت مسئله در رابطه هستند را بررسی کنند و مسئله را حل کنند )زنوزیان ،غرایی و
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یکهیزداندوست )1389 ،و برای حل مسایل درموقعیتهای پیچیده یا بدیع تالش میکنند
(لوریال ،فسچی ،موسکا و ولر .)2016 ،همچنین پژوهشها نشان دادند خالقیت و تحمل ابهام
رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند (وو ،گیو و زانگ2016 ،؛ رابینسون ،ورکمن و فربرگ2018 ،؛
محمود ،کامل و هامز .)2020 ،بنابراین هر چه افراد تحمل ابهام باالتری داشته باشند ،تمایل به
خلق کردن بیشتر دارند .بنابراین آموزش هوش موفق میتواند زمینهی ایجاد ویژگی تحمل ابهام
را در دانشآموزان افزایش دهد ؛ هر چه فرد تحمل ابهام باالتری داشته باشد ،موقعیتهای
پیچیدهتر را ترجیح میدهد .افراد با تحمل ابهام پایین نیز موقعیتهای ساده را ترجیح میدهند و
این موقعیتها جنبههای ذهنی کمتری را درفرد درگیر میکند .بنابراین خالقیت در فرد کمتر
پرورش داده میشود.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدود شدن افراد نمونه به پسران کالس چهارم و اجرای
پژوهش در مدارس ناحیة  2شهر اصفهان است .بنابراین در تعمیمپذیری یافتهها باید جانب
احتیاط رعایت شود .پژوهش حاضر بر نمونة کوچکی از افراد انجام شده است .در این پژوهش از
ابزار خودگزارشی برای اندازهگیری تحملابهام استفاده شد که ممکن است نتایج پژوهش را دچار
سوگیری نماید .پیشنهاد میگردد پژوهش بر روی نمونة بزرگتری از افراد انجام گیرد .همچنین
اثربخشی طیف گستردهتر این برنامه در سنین مختلف و گروههای مختلف کودکان بررسی شود.
از آنجا که آموزش هوش موفق بر روی دانشآموزان انجام شده و نتایج به دست آمده اثربخشی این
آموزش را نشان میدهد ،پیشنهاد میگردد که معلمان در طراحی و اجرای برنامههای درسی مقطع
ابتدایی برای آموزش دانشآموزان نیز از این شیوة آموزشی استفاده کنند و با ایجاد موقعیتهای
فعال و برانگیزانندة یادگیری به دانشآموزان کمک نمایند تا با توجه به عالئق و تواناییهای خویش
دست به تجربه و یادگیری بزنند و با بسترسازی مناسب و تمرین مداوم و اصولی مهارتهای تفکر
خالق و تحمل ابهام در دانشآموزان رشد نموده و زمینه برای موفقیت آنها هم در تحصیل و هم
در زندگی فراهم شود.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،رازداری و محرمانه بودن اطالعات و
ورود و خروج داوطلبانه شرکت کنندگان از پژوهش اجرا گردید.
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سپاسگزاري
پژوهشگران بر خود الزم میدانند از کلیة دانشآموزان شرکتکننده در این پژوهش صمیمانه تشکر
و قدردانی نمایند.
مشارکت نویسندگان
مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتری نویسنده اول پژوهش است و نویسندگان دیگر به ترتیب استاد
راهنما و اساتید مشاور ،همگی نقش یکسانی در انجام مراحل پژوهش داشتند.
تعارض منافع
بنابر اظهارات نویسندگان ،این مقاله هیچ گونه پشتیبانی مالی و تعارض منافع نداشته است.
منابع
اصلیآزاد ،مسلم ،.منشئی ،غالمرضا ،.و قمرانی ،امیر .)1398( .اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانشآموزان مبتال به اختالل وسواس فکری -عملی .مجله
روانشناسی افراد استثنایی[ .33-53 :)36( 9 ،پیوند]
بنیهاشم ،کاظم ،.فرخی تیرانداز ،سوسن ،.شاهعلیزاده ،محمد ،.و مشهدی ،مولود .)1393( .بررسی تأثیر
یادگیری الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان .مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا(-72 :)4( 5 ،
[ .62پیوند]
تعویقی ،میترا ،.کاکاوند ،علیرضا ،.وحکمی ،محمد .)1392( .اثربخشی آموزش گروهی مهارت حلمساله بر
سازهی شخصیتی تحمل ابهام در نوجوانان .مجله علوم رفتاری[ .363-372 :)4( 7 ،پیوند]
جهانیان ،رمضان .)1392( .اثربخشی آموزش مهارتهای ده گانه زندگی بر خودکارآمدی دانشجویان.
فصلنامه روانشناسی کاربردی 3( 7 ،پیاپی [ .71-83 :)27پیوند]
حمیدی ،فریده .)1386( .رابطه هوش هیجانی با سبکهای مقابلهای در نوجوانان دختر و پسر مناطق
محروم .فصلنامه روانشناسی کاربردی 4( 1 ،پیاپی [ .432-444 :)5پیوند]
دانش ،عصمت ،.سلیمی نیا ،نرگس ،.فالحتی ،حوا ،.سابقی ،لیال ،.و شمشیری ،مینا .)1393( .اثربخشی
آموزش گروهی مهارت حلمساله بر سازگاری دختران ناسازگار .فصلنامه روانشناسی کاربردی2( 8 ،
پیاپی[ .40-23 :)30پیوند]
رادبخش ،ناهید ،.محمدیفر ،محمد علی ،.و کیانارثی ،فرحناز .)1392( .اثربخشی بازی و قصهگویی بر
افزایش خالقیت کودکان .مجله ابتکار و خالقیت در علوم انسانی[ .177-195 :)4( 2 ،پیوند]
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پرسشنامه تحمل ابهام
بسیار
مخالفم

سؤاالت

من نمیتوانم موقعیتهای مبهم را به خوبی تحمل کنم.
من بیشتر از حل مسئلهای که باید از چند دیدگاه
متفاوت بررسی شود ،اجتناب میکنم.
من سعی میکنم از موقعیتهایی که مبهم هستند،
اجتناب کنم.
من موقعیتهای آشنا را نسبت به موقعیتهای جدید
ترجیح میدهم.
مشکالتی را که نتوان تنها از یک منظر بررسی کرد ،کمی
تهدید کننده هستند.
من از موقعیتهایی که درک آسان آنها برایم خیلی
پیچیده است ،اجتناب میکنم.
من موقعیتهای مبهم را تحمل میکنم.
من از مسائلی که به اندازه کافی مبهم و پیچیده هستند،
لذت میبرم.
من سعی میکنم از مسائلی که به نظر میرسد بهترین
راه حل مشخص را ندارند ،اجتناب کنم.
من به طور کلی موقعیتهای تازه را به موقعیتهای آشنا
ترجیح میدهم.
من موقعیتهای مبهم را دوست ندارم.
من به این نتیجه رسیدهام که تصمیمگیری در مورد یک
انتخاب ،زمانی که پیامد آن انتخاب مشخص نیست،
بسیار سخت است.
من موقعیتی را که در آن کمی ابهام وجود دارد ،ترجیح
میدهم.
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