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تمام افراد در زندگی روزمره خود با مسااا ل مافاوو و ماباب ی رو به رو می شااوند زه لزوم آموز   :و هدفمقدمه 

تعلیم و تربیت فراهم می آورد  ماخصصانی  برای روان شاباسان و پم ارو های مقابله ای و حل مسالله را بی  از 

حل هایی اسااافاده می زببد زه ب اریو و افرادی زه توانایی حل مساالله بارتری دارند در مقابله با مالااازو از راه 

ها داشااه باشد همنبیو با زاه  اسار  شادزامی و سزمت ممومی ب اری را نیز  آنمباسا  تریو پاسار را برای 

می توانباد تررباه زبباد از یرفی افرادی زاه م ارو های حل مسااالله را به خوبی فرا گرفاه اند در ارتبای با محی  

 . هدف ایو پژوه شودرو  هایی را به زار می گیرند زه به موفقیت روز افزون آن ها مبا ی اجامامی و تعامل با آن 

 بود. بررسی ارتبای بیو حل مسأله بر میزان شادزامی و سزمت ممومی دانالرویان

نفر آقا با اسافاده از رو  نمونه گیری  58نفر خانم و  58ایو پژوه  توصایفی از نو  همبسایی است تعداد  :روش

 ،سالبامه های حل مسلله هپبروپارسونصاادفی سااده برای انرام ایو تحقیا اناخاش شادند به شارزت زببدگان پرت

شااادزامی ازساافورد و ساازمت ممومی زلد برل و هیلر ارا ه شااد سااپ  داده های جم  آوری شااده با اسااافاده از 

 همبسایی پیرسون مورد ترزیه و تحلیل قرار گرفت .

مقیا  های مز م جسمانی،  ههمنبیو بیو خرد .شاادزامی رابطه مببت معبادار یافت شد بیو حل مسالله و :نتایج

، زارزرد اجامامی و مز م افساردگی در پرسالبامه سزمت ممومی گلد برل و هیلر با مز م اضاطرابی، اخاز  خواش

 .ار یافت شدبروپارسون رابطه معبادمقیا  های پرسالبامه شادزامی ازسفورد و پرسالبامه حل مسلله هپ

 بتنسافرادی زه م ارو های حل مسلله را به خوبی فرا گرفاه اند و در زندگی روزمره از آن اسافاده می زببد  :بحث

ممومی ب اری دارند ببابرایو آموز  م ارو های  ساازمتبه افرادی زه ایو م ارو ها را فرا نیرفاه اند شااادزامی و 

همنبیو ماحصضان تعلیم و تربیت باید در  .حل مسالله مخصاوصااز از سبیو پاییو برای افراد جامعه توصیه می شود

 .بلیت حل مسلله افراد تأزید زببدخود بر خود شاوفایی و افزای  قا آموزشیم ارو های 

 ، سزمت ممومی حل مسلله، شادزامی :کلیدی هایواژه
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