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 چکیده
مبانی نظری و اشتراکات در و  زندگی روزانه کودک استمهارتی مهم برای عملکرد اجتماعی  لهمساحل

 این پژوهش این مهارت را ارتقا داد.از طریق خالقیت توان نشان داده که میمساله خالقیت و حلپژوهشی  
انجام  آموزش خالقیت طریق از پسر دبستانیپیش کودکان در مسالهحل توانایی با هدف بررسی افزایش

دبستانی بود که ر پیشسکودک پ 02آزمایشی و حجم نمونه مورد نظر هوع شبپژوهش حاضر از ن گرفت.
وه صورت مساوی در دو گردسترس انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی به گیری درصورت نمونهبه

جلسه مداخالت مربوطه را  10کودکان گروه آزمایش  قرار گرفتند.نفر(  12)و کنترل نفر(  12)آزمایش 
آزمون مورد آزمون و پسمساله اجتماعی والی بود که در پیشدریافت نمودند. ابزار پژوهش، آزمون حل

اخله طور معناداری در اثر مدگروه آزمایش به مساله در کودکاننتایج نشان داد که حل .استفاده قرار گرفت
ت مناسب توان نتیجه گرفت که اگر آموزش خالقیت به صورمیفزایش یافت. بنابراین، نسبت به گروه کنترل ا

سائل در متواند باعث بهبود حلهای واقعی انجام گیرد میهای موضوعات درگیر کودکان در موقعیتو با تم
 ها گردد. آن

  مساله، کودک.آموزش، خالقیت، حل: واژگان کلیدی

 مقدمه
مهارتی مهم برای عملکرد اجتماعی زندگی روزانه کودک است و  3له اجتماعیامسحل

ی ادهد. با این وجود، طیف گستردهتاثیر قرار میها را تحتهای اجتماعی آنکیفیت تجربه
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برانگیز اجتماعی های چالشی برخورد کودکان با موقعیتهای فردی در نحوهاز تفاوت
 . وجود دارد

و یزی ردچار مشکالت برونفردی و اجتماعی ئل بینمسابه جای حلبعضی از کودکان 
از ای عدهالبته شوند و رویی میو یا خجالت، ترس و کممانند پرخاشگری ریزی شده درون

بعضی از افراد (. 0213و همکاران،  1گرا و مطلوب دارند )والکرکودکان نیز رفتارهای جامعه
کنند تا هیجانات منفی خود را تنظیم مساله تالش میشوند و به جای حلدچار اضطراب می

هند دهای مداوم و منظم انجام میمساله تالشبعضی افراد برای حل همچنین .و کنترل کنند
در  ایعدهطور خالصه ثبات دارند. بهود و بیدهای محدیگران گرایش به تالشکه در حالی

و مشکل  مسائل نقصدر حل معناداریطور اما دیگران بهتر هستند برخورد با مشکالتشان فعال
مساله اجتماعی نوعی کارکرد اجرایی است که هیجانات حل(. 0211، 0دارند )آلکی و کانکا

برای (. 0229، 3کند )تاکاشیو رفتار اجتماعی را کنترل و فرد را قادر به عملکرد سنجیده می
د. عی کافی برخوردار باشهای اجتمامساله اجتماعی مطلوب فرد باید از مهارترسیدن به حل

های اجتماعی به معنای قاطعیت و تاثیرگذاری بر رفتار سایرین بدون آسیب رساندن مهارت
کننده مانند لبخند زدن، بخشندگی، عطوفت، همدلی، به دیگران همراه با عوامل تقویت

(. 1330پذیری و ابراز بیان به منظور تحکیم روابط متقابل است )شهیم، همکاری، مسئولیت
 مچنینهبا اطرافیان داشته باشد. تری کند ارتباطات مثبتبه فرد کمک می هااین مهارت

ها برای کمک به دیگران و حل مشکالت اجتماعی استفاده کنند توانند از این مهارتمی
مساله بر سالمت روان و بهبود کیفیت زندگی مطلوب حلدلیل تاثیر به. (0211، 4پلفری)

و همکاران،  5)پیکو و کاهش مشکالت کودک مانند پرخاشگری( 1339)بیانی و بیانی، 
(، اختالل سلوک 1333، احدی و همکاران، 0213)والکر و همکاران،  رویی، کم(0222

به  زمینهدی در این پردازان متعدنظریهو غیره  (1331)تویسرکانی راوری و همکاران، 
پردازش اطالعات ( در مدل 1994( و کریک و داگ )1932)داگ اند. پردازی پرداختهنظریه

د که وقتی نکنمطرح میها آن دهند.مساله اجتماعی را شرح میهای درگیر در حلگام
رحله در چهار گام و م ،شوند قبل از انجام رفتارکودکان با یک نشانه موقعیتی رو به رو می
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پس کنند، سهای موقعیتی را مشاهده و کدگذاری میها ابتدا نشانشوند. آنذهنی درگیر می
 ستیابیدپردازند، در مرحله بعد برای ها میدرک و بازنمایی ذهنی این نشانه ،تفسیرتعبیر و به 

ابی نهایت بعد از ارزیپردازند و در جوی ذهنی میوهای ممکن برای موقعیت به جستبه پاسخ
. پردازش ماهرانه در هرگام منجر به عملکرد شایسته در یابدگیری رفتار بروز میو تصمیم

 رددگبه رفتارهای نابهنجار می که پردازش سوگیرانه یا ناقص منجرشود در حالیموقعیت می
و همکاران، ، پیکو 0213، والکر و همکاران، 0222، 0و پاکاسالتی 0225، 1ماتهیز و لچمن)

مساله اجتماعی از دو حلنیز در مدل خود معتقدند که ( 1911)دیزوریال و گلدفرید  (.0222
یل شده تشکمساله های حلمساله یا سبکهای حلگیری نسبت به مساله و مهارتمولفه جهت

تواند له میمساتواند مثبت یا منفی باشد و سبک حلگیری نسبت به مساله می. جهتاست
در سبک منطقی فرد (. 1392لو و همکاران، )تقی اجتنابی باشدیا دقتی/ تکانشی و منطقی، بی

های جایگزین را ایجاد حلکند، راهکند، هدف را مشخص میها را تعیین میموانع و خواسته
رد برای ف کند. در سبک تکانشیدست آمده را به دقت ارزیابی میهکند و نتایج بو اجرا می

دقت، عجوالنه و ناکامل انجام زده، بیبینانه، شتابهای کوتهمساله تالشرسیدن به حل
جا که ممکن است به تاخیر مساله را تا آنفرد حلدهد. و در نهایت در سبک اجتنابی می
شود کل در این نظریه فرض می(. در 1392کند )مخبری و همکاران، و طوالنی می اندازدمی

ته ها برانگیخفراد در زندگی روزانه مکررا با مشکالت و مسائل مواجه و برای حل آنکه ا
های شناختی شامل تعریف مساله ای از مهارتها برای رسیدن به هدف مجموعهشوند. آنمی

برای  گیریهای ممکن، تصمیمحلراهها و انواع گزینهساز، ایجاد و شناسایی موقعیت مساله
 لچمن، و ماتهیز) دارند اختیار در راآن حل و اصالح مناسب و کاربرد راهحل انتخاب راه

0225.) 
و رشد مساله های حلمهارتو ارتقاء گیری برای شکلهای گذشته در پژوهش

گرا در کودکان منظور افزایش سازگاری و ایجاد رفتارهای جامعه، بههای اجتماعیمهارت
؛ 1332الریجانی و رازقی، ) نمایشی و نمایش خالقمانند هنرهای های متفاوتی از روش

یحیی محمودی و همکاران، ) گویی، قصه(0213و همکاران،  3گالیو  1391جعفری، 
)قرائی  درمانی عروسکی، بازی(1391)یزدانی پور و یزد خواستی،  های گروهی، بازی(1390
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 1)کانینگ رفتاری -شناختی، درمان (1339)تذکره توسلی،  ، لگودرمانی(1390آبادی، و فتح
)پارسنز و ، تئوری ذهن (1391همکاران،  گر و)جلوه ، خودتنظیمی(0213و همکاران، 

ه، قص ها ازطور که مشاهده شد در اکثر پژوهشهمان. نداکردهاستفاده و غیره ( 0220، 0میشل
اده کودکان استفمساله در های حلعنوان روشی برای بهبود مهارتبازی و امثال این موارد به

از اجزاء مهم زندگی  بازی و قصهن کودک زبان بازی و قصه است. زباکه  کردند زیرا
شود. همچنین و غنای زندگی کودک میو باعث رشد اجتماعی  محسوب شدهکودک 

ستقیم طور مشوند به نسبت زمانی که بهمستقیم مطرح میدر قالب غیرها زمانی که آموزش
ن احتمال همچنی ،شودتری فراهم میبوده و شرایط یادگیری بهتر و عمیقتر ارائه شوند جذاب

حیی یابد )یهای مشابه نیز افزایش میکارگیری و تعمیم آنها توسط کودک در زمینهبه
های این پژوهش نیز از پژوهش (.0212و همکارش،  3کیوانو  1390محمودی و همکاران، 

و ها عالیتتمام فستفاده کرده با این تفاوت که های مشابه اقبلی مستثنی نیست و از روش
واگرای  بر مبنای نظریه تفکراله در کودکان مسبرای رشد حلکار گرفته شده به هایتمرین

 شد.و به روش خالق ارائه می)سیالی، انعطاف، اصالت و بسط(  تورنس
مساله اجتماعی به علت ارتباط برای بهبود حل 4دلیل انتخاب روش آموزش خالقیت

 تواناییا ر خالقیت،که طوری. بهباشدبا یکدیگر میدر مبانی نظری نزدیک این دو مولفه 
 لمسائ و مشکالت برای جدید هایحلراه خلق توانایی و غیرمعمول هایهشیو به تفکر

 لهامس نیتعی را خالقیت( 0212) رایت(. 0211 همکاران، و 2کرن؛ 0229 ،5کاراکل) دانندمی
( افراد 1993گاردنر )(. 0214 ،1رابسون) داندمی معنادار هایحلراه از استفاده با لهامسحل و

( نیز 1935 ،1911دست هستند و گانیه )له چیرهامسداند که در حلخالق را کسانی می
ندگی است و آفرینتر از مساله فعالیتی عینیالبته حل داند.مساله میآفرینندگی را نوعی حل

ود شو در آفرینندگی بر تازگی نتایج تفکر آفریننده تاکید می تری دارداز آن هدف مشخص
برای مسائل  های اصیل و متنوعحلدارک راهتبه عبارتی آفرینندگی یعنی توانایی تشخیص یا 
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هیجانی )مثل پایین کودکان با رهایی از موانع رود که در نهایت انتظار می (.1331)سیف، 
 های گذشته خود مثل)یعنی کودکان از عادتبودن اعتمادبه نفس(، موانع ادراکی و عادات 

جه له و موقعیت توای جدید بتوانند به مسپرخاشگری، حسادت و غیره رها شوند و از زاویه
از یعنی 1مساله خالقحلمسائل اجتماعی خود را به روش خالق حل نمایند. بتوانند کنند( 

آوری کرده و به تعریف ها را جمعآگاهی یابند، حقایق، احساسات و ایده و مشکل لهامس
ها را انجام دهند و در های گوناگون را شناسایی کرده و آنحلله بپردازند، راهامجدد مس

 (.1994، 3، رینا و چاگنن0213، 0)هیالل نهایت به ارزیابی نتایج بپردازند
ین سوال گویی به ادنبال پاسخپژوهش حاضر به مطالب عنوان شدهبنابراین با توجه به 

توان میق در تفکر خالو گیلفورد  تورنساز طریق آموزش مطابق با مبانی نظری است که آیا 
مساله در کودکان را ارتقاء بخشید؟ و با توجه به گفته گاردنر آیا واقعا این توانایی حل

 نماید؟ مسلطمساله تواند کودکان را در حلمی ی مرتبط با خالقیتهاآموزش

 پژوهش روش
آزمون با گروه پس – آزمونطرح پیش باآزمایشی برای انجام این پژوهش از روش شبه

های مرتبط را دریافت جلسه آموزش 10کودکان گروه آزمایش به مدت . استفاده شدکنترل 
 نمودند. 

آماری این تحقیق، شامل تمامی جامعه : گیریو نمونه آماری، حجم نمونه جامعه
کودک  02باشد که تعداد می 1393 -94دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی کودکان پیش

از بین  و گیری در دسترس انتخاب شدندبه روش نمونه کودکدبستانی پسر از دو مهدپیش
صورت تصادفی در دو گروه کنترل و کودک به 12کودکان هر مهدکودک در هر مهد 

مساله صورت تصادفی آزمون حلها بهبعد از انتخاب آزمودنی رفتند.گآزمایش قرار 
ودکان . کصورت انفرادی اجرا گردیدآزمون برای هر کودک بهعنوان پیشاجتماعی والی به
کنترل  های مرتبط را دریافت کردند و گروهای آموزشدقیقه 22جلسه  10گروه آزمایش 

آزمون برای تمامی کودکان تحت هیچ آموزش قرار نگرفت. بعد از اتمام جلسات پس
 اجرا گردید.صورت انفرادی به
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اجتماعی، آزمون بازی مساله له اجتماعی: آزمون حلامسآزمون حل :پژوهش ابزار
( از ترکیب دو 0222له اجتماعی کودکان والی است که توسط جانسن )امساکتشافی حل

( تدوین 1932( و روبین و کریزنور )1935دبستانی اسپیواک و شور )له پیشامسآزمون حل
 15گردیده است. در این آزمون که دارای دو فرم جداگانه برای دختران و پسران است؛ 

تجسم  های فرضی مسالهها موقعیتشود. در این کارتتصویر رنگی به کودکان نشان داده می
شود در هنگام برخورد با این مشکل شما چه کاری انجام خواهید میو از کودکان پرسیده 

 داد؟ یا شما چه چیزی خواهید گفت؟
صورت دو کد صفر یا یک بوده است. کد صفر اختصاص گذاری آزمون بهی نمرهنحوه

یرد. گبر می های اجتماعی کودکان را درهایی ضداجتماعی دارد و کد یک پاسخبه پاسخ
و روایی همگرایی  33/2( 0222توسط جانسن ) انآزمون به روش پایایی بین ارزیابپایایی این 

برای  22/2له اجتماعی روبین امسآن از طریق همبسته کردن نمرات آزمون با آزمون حل
به نقل از  0229است )درلی،  های منفی گزارش شدهپاسخ برای 52/2بت و ثهای مپاسخ
( روایی محتوایی آزمون 1391گر و همکاران )قیق جلوه(. در تح1391گر و همکاران، جلوه

آموزان ایرانی تایید شد. همچنین متخصصین با تایید یاد شده توسط متخصصان برای دانش
ی ای با زمینهاین موضوع که آزمون مذکور فرهنگ بسته نبوده اجرای آن را در جامعه

آزمون  به روش بازآزمایی با اجرای اولیهاند. پایایی این آزمون فرهنگی متفاوت بالمانع دانسته
دست آمد که ضریب به 30/2ماه،  1پسر( با فاصله زمانی  15دختر و  15کودک ) 32روی 

 قابل قبولی است.
 اشینقهای هنری مثل برده شده در این پژوهش شامل فعالیت کاربرنامه به: روش اجرا

، خالق گوییقصه، (شاه اویسیطور مثال نقاشی با استفاده از خطوط مطابق با کتاب )به
هایی که به یک جواب درست ختم در پژوهش سعی بر این بود که از چیستانچیستان )

. (دندشهای متفاوت تشویق میشوند استفاده نشود و کودکان به بارش مغزی و دادن ایدهمی
از ره غیشکند؟ نخ، مو، پر، کاغذ و اون چیه که اگه از آسمون هم بیفته نمی :طور مثالبه

ماند؟ رد پا در رنگ گل رویم اما آن میهای کودکان بود، یا اون چیه که ما میجمله جواب
های کودکان بود. گاهی جواب غیره برف پای خیس، جای هواپیما بعد از عبور از آسمان و

یرد مکرد مثال کسی که میمحقق نیز نظر خود را عنوان می به اصرار و خواست کودکان
خودش رفته اما کارهای خوب یا بدش مثل ساخت کتابخونه و کارهای دیگرش در این دنیا 
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عنوان ی که بههایشد. حتی به غیر از چیستانماند البته به زبان کودکان این مطالب عنوان میمی
شروع به ساخت چیستان کرده بودند مثال از هم تکلیف خانه آورده بودند خود کودکان 

 ها از طرف کودکانشود و انواع پاسخشروع می ((چ))پرسیدند که اون چیه که اولش با می
 مثل مهد در شده برده کاربه هنری کارهای تمامی )از کاردستیشد(، دیگر مطرح می

 ودکانک از مثال طوربه گردید ستفادهان کودکا جویوجست و کشف برای هاکاردستی
 با که کارهایی مثال برندب پی تازه کارهای به محیط در دقت و توجه با که شدمی خواسته
 یدهپرس آنها از و بود شده درست غیره و پارچه پنبه، دورریختی، درهای مرغ، تخم پوست

تفاده از اس، خود کودکان نیز با کنند اشاره آن به که هست چیزی نیز خانه در آیا که شدمی
ای مجزا شروع به ساخت کاردستی وسایل بازیافتی با رعایت نکات بهداشتی در جلسه

ای موجود در کتاب پرورش خالقیت در ههمچنین در پژوهش حاضر از ایده. بود (نمودند
حریک چهار بر مبنای ت هاتمام فعالیت .استفاده گردید کودکان نوشته افضل سادات حسینی

 مولفه خالقیت کودکان بود. 
 صورت خالصه به شرح زیر است:جلسه به 10برنامه 

ویی گشناسی خالقیت، جلسه دوم و سوم: قصهجلسه اول: آشنایی با کودکان و مفهوم
 سازی خالق، جلسه ششم: کاردستی خالق، جلسه هفتم بهخالق، جلسه چهارم و پنجم: قصه

های موجود در مهد و خانه اختصاص پیدا کرد، جلسه صحبت راجع به خالقیتکار با خمیر و 
های خالق و معماگویی از طرف هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم: نقاشی خالق و بازی

 .کودکان و پژوهشگر
ای هی چهار مولفای بر مبنای نظریهالزم به ذکر است که اساس برنامه آموزشی و مداخله

 و براساس منابع موجود طراحی و اجرا گردید. خالقیت تورنس

 ی پژوهشهایافته

های بدست آمده از روش آمار توصیفی )میانگین و انحراف برای تجزیه و تحلیل داده
 استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده گردد. ناستاندارد( و از آزمو

در پسر دبستانی پیش کودک 02مساله اجتماعی والی در های توصیفی حلشاخص
 شده است.ارائه  1جدول 
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 مساله اجتماعیحل آزمونپس و نآزموپیش اجرای از حاصل هایداده توصیفی هایشاخص .1 جدول
 آزمونپس آزمونپیش تعداد هاگروه متغیر
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین   

 مساله اجتماعیحل
 12/0 32/10 31/4 22/9 12 آزمایش
 94/0 12/12 51/0 32/12 12 کنترل

مساله کودکان گروه میانگین حلدهد که نتایج بدست آمده از جدول فوق نشان می
 افزایش یافته است.  32/10آزمون به بوده است که در مرحله پس 22/9آزمایش 

. بود انکودک مساله دربهبود حل بر خالقیت آموزش اثربخشی بررسی هدف که آنجا از
بودن  برای آزمون نرمال باشد.می کوواریانس تحلیل فوق فرضیات برای مناسب آماری روش

نوف استفاده شد که توزیع داده ها نرمال بود واسمیر-توزیع نمرات از آزمون کولموگروف
 هایانسوار برابری برای لون آزمونبنابراین استفاده از روش کواریانس مجاز است.همچنین،

 P ونچ برابراست مسالهحل مقیاس در گروه دو واریانس داد نشان آن نتایج که شد گرفته
 که صفر فرض بنابراین(. p،.153/0 =(1,18)F> 25/2) بودند 25/2 از بزرگتر آمده دستهب

 متغیرهکت کواریانس تحلیل آزمون و شد تائید هستند برابر هم با هاواریانس کندمی بیان
 .است اجرا قابل آزمونپس در آنهای مقایسه برای

 مسالهآزمون برای متغیر حلنتایج تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش .2جدول 
منبع 

 یراتیتغ
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

 50/2 221/2 530/13 291/20 1 291/20 آزمونپیش
 09/2 21/2 239/1 930/03 1 930/03 گروه
    333/3 11 529/51 خطا
     02 0113 کل

که پس از شرکت در جلسات  داد نشان (0تحلیل کوواریانس )جدول  آزمون نتایج
، 0η=90.2)آموزشی مرتبط با خالقیت، تفاوت بین دو گروه معنادار است 

25/2>p،239/1=F) گردد که آموزش ( مشخص می1ها )جدول و با توجه به جدول میانگین
 خالق تورنسمولفه تفکر  4اثرگذار بوده است. به این معنا که آموزش خالقیت با تاکید بر 

 ارتقاء دهد.طور معناداری بهدبستانی پسر را مساله در کودکان پیشتوانست حل
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 گیریبحث و نتیجه
ق با موفی متقابل و یکی از وظایف اجتماعی کودکان فراگرفتن مهارت در ایجاد رابطه

عضای مادر و سایر او دبستانی از طریق تعامل با همساالن، پدر همساالن است. کودکان پیش
رفتارهایی مانند کنترل خشم، همکاری و مشارکت و توجه به نظر دیگران را فرا خانواده 

(. 1330گردد )شهیم، ها باعث ناسازگاری کودک میمهارت نگیرند. فرانگرفتن ایمی
ژوهش هدف از پپسند، و بهبود رفتارهای جامعهسازگاری میزان منظور افزایش بنابراین به

 آموزش طریق از پسر دبستانیپیش کودکان در مسالهحل توانایی افزایش بررسیحاضر 
مساله لتواند توانایی حخالقیت می آیا آموزشکه بود  اینفرضیه این پژوهش  .خالقیت بود

اجتماعی را در کودکان افزایش دهد؟ نتایج پژوهش این فرضیه را تایید کرد. به این معنا که 
مساله را کودکان نمونه حاضر در مقایسه با گروه کنترل افزایش توانایی حل خالقیتآموزش 

مساله خالق بر خالقیت را مورد توجه و بررسی قرار های گذشته اثر حلاکثر پژوهش داد.
)قرائی و فتح آبادی،  ، بازی(1390)یحیی محمودی و همکاران، گوییو یا اثر قصه ددادن

و گالی و همکاران،  1391؛ جعفری، 1332)الریجانی و رازقی، ، هنرهای نمایشی (1390
توان گفت تا حدودی همسو که می ،مورد سنجش قرار دادندمساله حلو غیره را بر (، 0213

سیدن به برای ردر تبیین این فرضیه باید عنوان کرد که  هستند.با نتایج پژوهش حاضر 
 گلدفرید و ی دیزوریالمساله نیاز به یک ذهن باز، استداللی و منطقی داریم یا طبق نظریهحل

ساله مسبک حل به جای های اجتماعیمساله مناسب در موقعیتبرای رسیدن به حل( 1911)
 فرده به این معناست ک منطقیمساله حل .وجود دارد منطقی مسالهحل سبکبه  نیاز تکانشی

 جادای را جایگزین هایحلراه کند،می مشخص را هدف کند،می تعیین را هاخواسته و موانع
 کانشیت سبک دردر مقابل . کندمی ارزیابی دقت به را آمده بدست نتایج و کندمی اجرا و

 ناکامل و عجوالنه دقت،بی زده،شتاب بینانه،کوته هایتالش مسالهحل به رسیدن برای فرد
د و گردفردی میهای بینکه در نهایت منجر به شکست و طرد او در موقعیت دهدمی انجام

اط تواند به خوبی با دیگران ارتبدر نهایت برچسب کودک پرخاشگر و ناسازگار که نمی
خالقیت باعث تسهیل تفکر منطقی های داده شده در زمینه آموزش خورد.برقرار کند را می

و رسیدن به یک ذهن باز و استداللی گردید به این معنا که آموزش با تقویت چهار مولفه 
های جدید ، دیدن مسائل از زاویه)سیالی( خالقیت باعث افزایش بارش مغزی کودک

ش سیالی ایبرای افزشد.  )بسط( و توجه به جزئیات مسالهپذیری( )انعطافو متفاوت )اصالت( 
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اید ببارد تواند باز روش بارش مغزی استفاده شد و ذهن کودک به ابری تشبیه شد که تا می
ایی هعکس و تصویر استفاده شد. در پیشینه پژوهش نیز یکی از روشمنظور فهم بهتر از بهکه 

روش فکر کاوی یا بارش مغزی است که توسط اسبورن  ه استدشمساله استفاده که برای حل
های متنوع و متفاوت برای یک مساله در حلی تولید راهاست. بارش مغزی شیوه ع شدهابدا

ا ب ا به بارش مغزی اکتفا نشد بلکههدر این پژوهش تن .(1331)سیف،  یک زمان معین است
زایش پذیری نیز افمتنوع و انعطافجدید، های حلتغیر طبقه ذهنی سعی بر این بود که راه

از این  ،کار برده شدههای بهو سایر روشچیستان  ،با خمیر، کاردستیوقتی در کار یابد. 
جه زمانی کرد در نتییر مییشد نحوه نگرش کودک و سبک فکری او تغها استفاده میروش

ور کردند سریعا از روش مذککه در جریان کار کودکان به یکدیگر پرخاش فیزیکی می
که و غیره  قصه ،نقاشی، ، چیستانبا خمیر، کاردستی رگردید به این معنا که در کااستفاده می

 دهدادن ایذهن کودک تشویق به تا حدی متفاوت از مسائل اصلی زندگی روزمره بودند 
 جریان اصلیهمان فرایند به  تعمیم، با فراهم شدن این آمادگی ذهنی در کودکشد و می

ار با طور مثال در ک. بهشدداده میهای هیجانی نیز گاهیآالبته افتاد. زندگی نیز اتفاق می
گرفت که در مدت زمان کوتاه چیزهای زیاد و متنوع کودک یاد میها و سایر روشخمیر 

برای تعمیم این فرایند به زندگی واقعی در هنگام  و را با رعایت اصل تازگی و بسط بسازد
تاده ه اتفاقی افشد که چزدن کودکان به یکدیگر سریعا این مساله مطرح میمشت دعوا و

های دیگری است؟ شما از چه روشی استفاده کردید؟ برای حل این موقعیت از چه روش
کدام روش ، حل بدهدتواند راهبگذارید فکرتان ببارد و تا مید؟ توانستید استفاده کنیمی

 .)هدف از پرسیدن سوال چرا ارزیابی نتایج توسط کودک بود( تر است و چرا؟مناسب
های یکدیگر و احترام گذاشتن به ها گوش دادن به صحبتطول تمام فعالیت ین درنهمچ

در جلسات اول عدم توجه به صحبت دیگران و  .گردیدطور مرتب تاکید مییکدیگر به
های تکانشی در دادن پاسخ وجود داشت که با گذشت زمان این امر بهبود پیدا کرده حالت
وال در ( و پرسیدن س، نقاشی و غیرهردستی، چیستانکار با اشیاء )خمیر، کادر مجموع بود. 

منجر به بهبود  ،به منظور رهایی از سبک تکانشی و رسیدن به سبک منطقی هنگام بروز مشکل
ن آزموهای تکانشی در پیشحالتالزم به ذکر است که آزمون گردید.مساله در پسحل
گفتن ز اطور مثال کودک بدون هیچ تاملی بعد شد بهمساله اجتماعی به وضوح دیده میحل

زنم، او را دعوا ، من هم او را میمیزنم هایی مانند تو دهانشداستان مربوط به تصویر جواب
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ویژه در بعضی از کودکان زیر لب با خود صحبت آزمون بهند. اما در پسدداکنم میمی
 طور مثال کودکی با خودبه .دشهای ناگهانی کامال دیده میکردن و تامل به جای تکانش

روم به گفت پس میکرد و میتوانم او را بزنم بعد رو به محقق میگفت که نمیزیر لب می
قیت های مختلف دلیلی بر موفحلاین کنترل تکانه و پیدا کردن راهگویم. مربی یا مادرم می

 را نوعی اجتماعی مسالههمچنین در بعضی از تعاریف، حل شود.کودکان محسوب می
 ملکردع به قادر را فرد و کنترل را اجتماعی رفتار و هیجانات که دانندمی اجرایی کارکرد
های خالقیت و تعمیم در پژوهش حاضر نیز به دلیل تمرین (.0229 تاکاشی،) کندمی سنجیده

 این بازداری هیجانی و رفتاری مشاهده گردید.آن به شرایط موجود پیش آمده، 
 و غیرمعمول هایهشیو به تفکر توانایی را نتیجه طبق پیشینه پژوهش که خالقیت،در 
و  وکرنو ؛0229 کاراکل،) دانندمی مسائل و مشکالت برای جدید هایحلراه خلق توانایی

 ایهحلراه از استفاده با مسالهحل و مساله نیتعی را خالقیت( 0212) رایت(. 0211 همکاران،
 در که داندمی کسانی را خالق افراد( 1993) گاردنر(. 0214 رابسون،) داندمی معنادار

 مسالهحل نوعی را آفرینندگی نیز( 1935 و 1911) گانیه و هستند دستچیره لهامسحل
مساله خالق توانست روی رفتارهای اجتماعی داند. در این پژوهش خالقیت و حلمی

 طور معناداری تاثیر مثبت بگذارد.کودکان به
همکاری مهدهای کودک جهت اجرای پژوهش عدمپژوهش حاضر  محدودیت اصلی
ی را همچنین نداشتن دوره پیگیر گیری در دسترس استفاده گردید.بود در نتیجه از نمونه

  های پژوهش حاضر برشمرد.توان از محدودیتمی
بر  مساله خالقو حل های آتی اثر آموزش خالقیتگردد در پژوهشپیشنهاد می

 مورد بررسی قرار گیرد.رفتاری کودکان  - مشکالت هیجانی
ود شخود مزیتی بزرگ محسوب میها الزم به ذکر است که گروهی بودن تمامی فعالیت

موجب گردیده که کودک خود را در تعامل با دیگران ببیند، مشکالت بروز پیدا کرده زیرا 
ع ای خالق برای بهبود اوضاحل به شیوهدر این روابط را از نزدیک لمس کند و به کشف راه

 بپردازد.
ر مساله در کودکان و تاثیری که این مساله بحلسبک بنابراین با توجه به اهمیت نوع 

هدهای در مو با توجه به پرخاشگری فزاینده گذارد ها مینآکیفیت زندگی و سازگاری 
و سپس  گرددودک میدر ابتدا برنامه آموزش خالقیت که باعث گشودگی ذهنی ککودک، 
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ه از آن جایی ک رسد.تعمیم همین گشودگی به جریان اصلی زندگی ضروری به نظر می
 خانواده اعضای سایر و مادر و مربی، پدر همساالن، با تعامل طریق از دبستانیپیش کودکان

ه کو والدین گردد که مربیان مهدهای کودک پیشنهاد می آموزد،رفتارهای اجتماعی را می
باشند  هایی برخوردارکنند از چنین مهارتتقریبا نیمی از روز را با کودک سپری میهر کدام 

 مساله خالق را به کودکان آموزش دهند. ی زندگی مبتنی بر حلتا شیوه

 منابع
(. تاثیر آموزش 1333) .احدی، بتول؛ میرزایی، پری؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس

آموزان کمرو. سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشمساله اجتماعی بر حل
 .193-020 :(3) 9، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

مسئله سنجی فرم کوتاه سیاهه حلهای روان(. ویژگی1339) .اصغر و بیانی، علیبیانی، علی
 .141 -154 :(02)1 ایرانی، تحولی: روانشناسان روانشناسیاجتماعی. 
ارزیابی (. 1339) .السادات و پوراعتماد، حمیدرضاجمال، شکوهشهپر؛ بنیتذکره توسلی، 

های اجتماعی کودکان مبتال به اتیسم با عملکر اثربخشی لگودرمانی در بهبود مهارت
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء.. پایانباال

ساختاری در تبیین  یابی معادالت(. مدل1392) .لو، صادق؛ صالحی، مهدیه و شکری، امیدتقی
ژوهش در فصلنامه پمساله اجتماعی و بهزیستی ذهنی. رابطه بین صفات شخصیت، حل

  .23-12: (0و1)4، سالمت روانشناختی
(. تاثیر آموزش 1331). لویه، مجیدتویسرکانی راوری، مهدیه؛ یونسی، سیدجالل و یوسفی

های اختالل سلوک کودکان. های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانهمهارت
  .23-12: (1)4، پژوهیفصلنامه خانواده

ب کتاهای اجتماعی کودکان. (. تاثیر نمایش خالق بر میزان مهارت1391) .جعفری، نرگس
  .02-01: ماه کودک و نوجوان

تاثیر آموزش (. 1391). نکاح، سیدمحسنگر، افسانه؛ کارشکی، حسین و اصغریجلوه
. نیدبستامساله شناختی و اجتماعی کودکان پیشخودتنظیمی بر حلراهبردهای 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.پایان
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ران: . تهروانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی آموزش و یادگیری(. 1331) .اکبرسیف، علی
 نشر دوران.

های اجتماعی و مشکالت رفتاری در دو گروه از (. مقایسه مهارت1330) .شهیم، سیما
مجله روانشناسی و کودکان عادی و مبتال به اختالالت یادگیری در خانه و مدرسه. 

 . 133 -101 :(1)33، علوم تربیتی

درمانی عروسکی بر ارتقاء (. اثربخشی بازی1390) .آبادی، جلیلقرائی، نفیسه و فتح
فصلنامه روانشناسی دبستانی دچار سندرم داون. های اجتماعی کودکان پیشمهارت

 .05-42: (02)0، کاربردی
(. بررسی کاربرد هنرهای نمایشی در رشد 1332) .سادات و رازقی، نرگسالریجانی، زرین

-50: (1)3، پژوهش در حیطه کودکان استثناییتوان ذهنی. آموزان کماجتماعی دانش
43 . 

سنجی های روان(. بررسی شاخص1392) .ردی، علیکمخبری، عادل؛ درتاج، فریبا و دره
 . 55-10: (1)4 گیری تربیتی،هفصلنامه انداز مساله اجتماعی.پرسشنامه توانایی حل

(. اثربخشی 1390) .یزدست، طاهرتیحیی محمودی، ندا؛ ناصح، اشکان؛ صالحی، سیروس و 
رفتار گویی بر مشکالت های اجتماعی مبتنی بر قصهآموزش گروهی مهارت

 . 049-051: (35)9، روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانیسازی شده کودکان. برونی

های های گروهی بر مهارت(. اثربخشی بازی1391) .پور، نسیم و یزدخواستی، فریبایزدانی
، تحقیقات علوم رفتاریساله شهر اصفهان.  1تا  2دبستانی اجتماعی کودکان پیش

12(3) :003-001.  
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