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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of interpersonal 

creative problem-solving training programs on the creativity and social skills 

of labor children. The design of the study was quasi-experimental with a 

pretest-posttest and a control group. Using random sampling, 20 labor boys 

aged 7 to 10 years were selected and assigned as experimental and control 

groups (each group consisted of 10 people). The experimental group 

participated in a creative problem-solving program for 15 sessions (70-90 

minutes each session). Forms A and B of the Torrance Test of Creative 
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Thinking (TTCT) and Teacher’s form of Gresham and Elliot questionnaire 

of social skills (SSRS) were used as the measurement tools. The obtained 

data were analyzed using SPSS software 26 and analysis of the covariance. 

The findings showed significant differences between the experimental and 

the control group in creativity and social skills. Accordingly, a creative 

problem-solving program is recommended as a preventive program for labor 

children. 

Keywords: Creative Problem Solving, Creativity, Social Skills, Labor 

Children. 
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و  تیبر خالق یفردنیبرنامه آموزش حل مسئله خالق ب یاثربخش

 کودکان کار یهای اجتماعمهارت

 

   دیوحیکاشان الیل
واحد  ،یانسان و یعلوم اجتماع ات،یدانشکده ادب ،یشناسگروه روان ار،یاستاد

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یعلوم و تحق
  

  راد  یمیالهام حک
گاه دانش ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان ار،یاستاد

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه
  

  اساسه  میمر
واحد  ،یانسان و یعلوم اجتماع ات،یدانشکده ادب ،یشناسگروه روان ار،یاستاد

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یعلوم و تحق
  

   انیزهرا فارس
و  یماععلوم اجت ات،یدانشکده ادب ،یشناسارشد، کروه روان یکارشناس

 .انریتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یانسان

 چکیده
 يهامهارت و تیبر خالق فرديبین هاي حل مسئله خالقبررسی اثر آموزش مهارت حاضر پژوهش هدف

آزمون با آزمون و پسآزمایشی و در قالب طرح پیششبه از نوع . روش پژوهشبودکودکان کار  یاجتماع

ر دو در دسترس انتخاب و د گیريشیوه نمونهساله به  10تا  7پسر کار  کاننفر از کود 20. بود کنترلگروه 

براي گروه آزمایش در  يفردنیشدند. برنامه آموزش حل مسئله خالق بگمارش  گروه آزمایش و کنترل

آزمون تفكر خالق متغیرهاي پژوهش از  يریگاندازه ياجرا گردید. برا دقیقه( 90-70)هر جلسه  جلسه 15

( فرم آموزگار SSRS) یاجتماع يهامهارتبندي و مقیاس درجه( TTCT) الف و ب فرمتورنس 

 هايشد. یافته آزمون کوواریانس تحلیلو  SPSS افزارنرم 26 نسخه از استفادهبا ها داده استفاده شد.

تفاوت در هر دو متغیر وابسته  کنترلو  شینمرات گروه آزما نیانگیم نیآمده نشان داد که بدستبه

 يهاو مهارت خالقیت هبودبموجب  خالق هاي حل مسئلهآموزش مهارت داشت ووجود  يمعنادار
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اي و پیشگیرانه براي کودکان کار عنوان راهكاري مداخلهبرنامه حل مسئله خالق بین فردي به شد. یاجتماع

 اندرکاران این حیطه قرار بگیرد.متخصصان و دست مورداستفادهتواند می

 یاجتماع یهاکودکان کار، مهارت ت،یحل مسئله خالق، خالق :هاواژهکلید

.   
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 مقدمه

کند، پدیده کار کردن کودکان را تهدید می توسعهدرحالیكی از مشكالتی که در جوامع 

است. این کودکان با توجه به شرایط خاص زندگی خویش از ابراز نقش مناسب سن 

 کودکان کار به اشتغال کودکان بر هر شغلی(. 2016، 1باشند )واتكینزخویش محروم می

لذت دوران کودکی محروم و با توانایی او براي حضور منظم  اشاره دارد که کودک را از

قی براي الکند و از نظر روانی، جسمانی، اجتماعی و اخمدرسه و تحصیل تداخل می در

مان زسا(. 2014، 2پور، محمدزاده و عطوفی)حسین خطرناک و مضر است کودک

ء کودک کار زان ججهدر سراسر  میلیون کودک 218ند که زخمین میت، 3المللی کاربین

راندون، -اغل پرخطر هستند )پینزوندرگیر مشها از آن رفمیلیون ن 115و  شوندمحسوب می

داد تعموجود،  بر اساس آمارهاي. (4،2014سایسیدو-وترو و پینزون ب سیفونتس، زوالگا،

ده ز خمینت هزار 35و در سطح شهر تهران  کودک 260000 یابانی در ایرانخکودکان  لک

 (.2019، 5فرنالد و میرزازاده)وامقی، روشنفكر، نوروزي، مدنی، مک استشده 

بودن آن  غیراخالقی و غیرقانونیعلت  رفاً بهصبررسی مسئله کار کودکان،  اهمیت

کودک  کار کهيطوربه؛ حول کودکان داردتی است که بر همم تأثیراطر خبه  كهبلنیست، 

جامعه است انواده او و خود کودک، خیت عوض از أثرتصادي و متقا-تماعیجا یک پدیده

لوب طندگی و شرایط نامز هايپایین، سختیین کار در سن روعش(. 2018، 6)ادمو و گیسول

)ادویچ، سلكوک و  دهندمی شایزرفتاري را افو  هیجانی-روانی در محیط کار، مشكالت

اس ساحکودکان کار، سطح باالیی از  ها حاکی از آن است که. بررسی(7،2018کیناک

رفتاري -مشكالت هیجانی شناختی وافسردگی، عدم شایستگی، مشكالت روان ایی،تنه
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 لدلی به پژوهشی، هايیافته (. براساس2015، 1کنند )مایبورگ، مولال و پوگنپوالتجربه می

 طوربه همساالن سایر به نسبت کار کودکان آینده در به امید ،ندگیزشرایط سخت 

است و این کودکان در  باالترها آن در رفتاري-هیجانی مشكالت و بوده کمتر معناداري

، 2معنایی، ناامیدي و رهاشدگی قرار دارند )ایمانزاده و علیپورمعرض احساس تنهایی، بی

 عشیو( 3،2019وریس-دیگري )ابراهیم، عبداال، جعفر، عبدالغدیر و د در مطالعه(. 2019

در کودکان کار اي کارآمد و کاهش راهبردهاي مقابلهرفتاري -هیجانیمشكالت باالتر 

 عو محدودیت مناب زارویدادهاي تنش امواجهه ب میزان باالي. استگزارش شده  یابانیخ

-کارگیري شیوهبه رویارویی با تنیدگی ازجمله عوامل مهمی است که موجب حمایتی در

)المارکا، بوش، سفیدان، انن، وایس و  شودمی زادر موقعیت تنشاي ناکارآمد مقابلههاي 

 (.2017، 4الرت

احتمال بیشتري  ،هاي ناسالم و پرخطرکودکان کار به علت قرار گرفتن در محیط

براي دچار شدن به اختالالت رفتاري دارند. از سوي دیگر اختالل رفتاري رابطه منفی با 

اجتماعی  هايمهارت .(2019، 5)ورکو، اورگسا و ابیشو اجتماعی شدن کودکان دارد

طور حفظ روابط بین الزم براي تطبیق با نیازهاي اجتماعی و همین هايعنوان مهارتبه

، 6مافراشود )شناختی تعریف میروان بهداشتارتقاء  تیو درنها بخشتیفردي رضا

براي سازش هیجانی و رفتاري و عملكرد موفق  وضوحههاي اجتماعی کار، بتعامل(. 2015

هاي کودکانی که در مهارت. مدرسه، محل کار و اجتماع ضروري هستند ر خانه،د

طور مناسبی به توانند از منظر دیگران به مسائل نگاه کنند و بهاجتماعی توانمند هستند می

هایی که در جامعه ممكن یكی از گروه .(2010، 7)هاالکر و مرل مشكالت پاسخ دهند

بهره مانده باشند، کودکان کار هستند. این کودکان اجتماعی بیهاي است از داشتن مهارت
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به دلیل نیاز خانواده ناگزیر به کار در خارج از خانه هستند و این کمبود یا عدم نظارت 

ساالن، فرصت مشاهده، یادگیري و تمرین والدین و ورود زودهنگام به دنیاي بزرگ

ارند. همچنین به دلیل نیاز به کار و عدم ي اجتماعی را در محیط امن خانواده ندهامهارت

ي هامهارتي تحصیلی و هاآموزشحضور در مدرسه، فرصت تحصیل و فراگیري 

یی که هازمان. برخی از این کودکان حتی در دهندیماجتماعی در مدرسه را هم از دست 

واده، ، به دلیل فقر اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی محیط خانگذرانندیمدر کنار خانواده 

)نژاد و  کنندینمي تفكر و اجتماعی را کسب هامهارتاحساس امنیت و آرامش ندارند و 

 .(2020خدابخشی کوالیی، 

 تعمیم برتأکید با تر پیچیده هاي اجتماعیآموزش مهارتبراي ها روشیكی از 

، شناختی هايرویكردهاي تكنیک ازجمله، رویكرد شناختی است و اجتماعی هايمهارت

-یحل مسئله، فرایندي شناخت(. 2004، 1زوریال و سانا-)چانگ، د باشدیم مسئلهحل 

هاي مؤثر و حلکند تا راهرفتاري است که در طی مراحل آن فرد تالش می-یعاطف

بین حل مسئله . آورد کشف کرده و یا به وجوداي براي مشكالت زندگی خود سازگارانه

وفصل کمک به کودکان در یادگیري، ارزیابی و حل در کاربرديفردي، رویكردي 

سوسا، مونتیرو، )هدف اصلی آن آموزش چگونه اندیشیدن است د. دهمشكالت ارائه می

مشكالت  يثر براؤم هايحلراه که قادر به انتخابافرادي  (.2014، 2والتون و پیسارا

 خواهند يبهترشخصی و عملكرد اجتماعی  یافتگیسازش  اجتماعی هستند در درازمدت

 رفتار تواندمی آمیزموفقیتطور به مسائل حل براي (. توانایی2014، 3)نلسون و سیمداشت 

 طی ناکامی و دهد افزایش را اجتماعی هايفرصت و نفستحصیلی، عزت پیشرفت مثبت،

هاي (. در پژوهش2011، 4دهد )گارایگوردوبیل و بریكو کاهش را روزمره هايموقعیت

فردي، پرخاشگري، رفتارهاي آموزش حل مسئله بر کاهش حساسیت بین مختلف تأثیر

پرخطر، استرس و افزایش کنترل خشم و بهبود روابط اجتماعی و ارتقاي کفایت اجتماعی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chang, D'Zurilla & Sanna 

2. Sousa, Monteiro, Walton & Pissarra 

3. Nelson & Sim 

4. Garaigordobil & Berrueco 



 1400 پاییز | 43شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 214

زمانی که کودکان  اندها نشان دادهپژوهش(. 1398کار و مرادي، شده است )زراعت دییتأ

 یابد وها بهبود میسازگاري اجتماعی آن استفاده کنند، مسئله گیرند که از تفكر حلیاد می

 دهدها رخ میاجتماعی آن گیريهاي هیجانی و گوشهدر آشفتگی کاهش چشمگیري

 هايهاي اجتماعی از طریق مداخلهمهارت از سوي دیگر، آموزش (.1993، 1)شور

رفتارها و  ،هان برنامهاند، زیرا ایرا پدید آورده رفتاري در طول زمان نتایج بهتري-شناختی

را ها حلیافتن بهترین راه دهند، بلكه فرایندهایی براينمی را ارائه ي خاصیهاحلراه

 (.2013، 2)شور و ابرسون دهندآموزش می

وسیله آن آموزش داد و با مسئله را به توان مهارت حلهایی که مییكی از مدل

 است. این چهارچوب شامل فراینـدي انه مسائلکرد، حل خالق اي خالق ترکیبهتكنیک

اطالعات و  منظور سازماندهیبه مندحل مسائل است که در آن فرد به شكلی نظام ویژه در

 گیردمی کار افزایش رفتار خلّاق، تفكر همگرا و واگرا را به ها در حل مسائل وایده

مسئله و حل (. تفاوت حل 2017، 3یكتا، خرازي و غباريوحید، افروز، شكوهی)کاشانی

است. در مواجهه با مسائل  مورداستفادهو فرایند  موردنظرمسئله خالقانه در نوع مسئله 

معمولی  مسئلۀي حل هاروشتوان از یمکه داراي انتهاي معینی هستند،  ساختارخوش

 مسئلهاستفاده کرد؛ امّا وقتی با مسائل بدساختار و باز انتها روبرو هستیم، بهتر است از حل 

 وضوحبهتواند یمۀ یک مشكل یا تعریف یک فعالیت حوززیرا ؛ قانه استفاده کنیمخال

باشد، آن  شدهنییتعحل از پیش و مبهم باشد. اگر مسیر یافتن راه وبرهمدرهمیا  شدهفیتعر

اما حل مسائل ؛ شدن باشد حلقابلتواند توسط نیروهاي حافظه، مهارت و دانش یممشكل 

، 4باشد )اسكینیمخالق ممكن  مسئلۀبدساختار و از پیش تعیین نشده، به کمک حل 

یک پاسخ درست یا غلط براي مسائل بین فردي وجود  کهییازآنجا(. همچنین 2012

توان از طریق رویكرد خالقانه به حل مسئله بین فردي به هاي مؤثر را میحلندارد، راه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shure 

2. Aberson 

3. Kashani-Vahid, Afrooz, Shokoohi-Yekta, Kharrazi & Ghobari 

4. Eskin 
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با  کودکانآشنایی (. 2020، 1ورنت، آکار، یودس، هولینگر و صبرادست آورد )پوچیو، ب

کند تا خودشان مسائل را تشخیص دهند و می ها کمکفرایند حل مسئله خالق، به آن

مزایاي حل مسئله خالق،  ازجمله .ها خلق کنندهاي متنوع و فراوانی براي حل آنپاسخ

باشد )شعبانی، و ابداع در فراگیر میهاي ارتباطی و رشد خالقیت، نوآوري بهبود مهارت

 (.1396ملكی، عباسپور و سعدي پور، 

دهد که آموزش در زمینۀ پرورش خالقیت نشان می لفهاي مختنتایج پژوهش

)شور و ها براي پرورش خالقیت است ترین روشنطقیم مهارت حل مسئله از بهترین و

است، حتی  رشدي تأثیرگذار آموزش حل مسئلۀ خالق در بیشتر ابعاد(. 2013ابرسون، 

ها و نیز موجب برقراري رابطه و ابراز بهتر آن چنین آموزشی موجب شناسایی بهتر هیجانات

ی تازیک، فروزانفر، هاشمی گلپایگانی و نیحسشاه) شوداجتماعی بهتر می و سازگاري

( نشان داد آموزش برنامه حل مسئله به 2010) 2(. نتایج مطالعه کزدین1394طاهري، 

نوجوانان داراي اختالل سلوک در بهبود عملكرد کودک در خانه، محله و مدرسه مؤثر 

بود.  مشاهده قابلبوده است. این نتایج در پیگیري یک و دو سال پس از پایان درمان نیز 

فردي با رویكرد  هاي پژوهشی دیگر تحت عنوان آموزش برنامه حل مسئله بینیافته

وحید و هاي اجتماعی و خالقیت )کاشانیخالقانه، حاکی از اثربخشی آن بر بهبود مهارت

(، رضایت از زندگی، سازگاري اجتماعی و عاطفی و افزایش خالقیت 2017همكاران، 

 آموزان تیز هوش بوده است.( در دانش1398زاد، بناب و حسن)نیكنام، غباري

 یزندگزیرا  ؛است واضح اریکودکان کار بس يها برارتمها نیضرورت آموزش ا

کودکان و  نیا مدتطوالنیدر  ،یدور از خانواده و محدود بودن تعامالت خانوادگ

قرار  یو اجتماع يفرد ،یارتباط ،یتیهو يهانوجوانان را در خطر مشكالت و بحران

هاي که کودکان کار مجبور هستند در محیطازآنجایی (.2016، 3کومینگز) دهدیم

هایی که معموالً در کودکی باید ساالن قرار بگیرند، فرصت فراگیري مهارتبزرگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Puccio, Burnett, Acar, Yudess, Holinger, & Cabra 

2. Kazdin 

3. Cummings 
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سازد فرد را قادر میهاي اجتماعی که دهند، ازجمله، مهارتفراگرفته شوند را از دست می

 معقول اجتماعی خودداري کندهاي ناالعملو از عكس با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد

رسد آموزش مهارت حل مسئله خالق بنابراین، به نظر می (؛2004، 1استراتون و رید-وبستر)

هایی محسوب شود که به کودکان کار در غلبه بر تواند یكی از راهبین فردي می

 هاي بین فردي کمک کند.چالش

از  ارکان امر که کودک نیو ا رانیرو به رشد کودکان کار در ا تیبا توجه به جمع

 تیو اهم اندبهرهیخود ب یحقوق اساس نیهستند که از کمتر یکودکان نیترمحروم

 یانرو يارهیمتغ نهیدر زممطالعاتی انجام  ،یو نوجوان یدر دوران کودک یسالمت روان

ار در کدکان با توجه به آنچه که اشاره گردید کو . درمجموعرسدیها ضروري به نظر مآن

هایی هاي اجتماعی و شناختی دچار ضعفمعرض اختالالت رفتاري در بسیاري از زمینه

سئله مهاي اجتماعی و خالقیت است. استفاده از روش حل ها مهارتآن نیترمهمهستند که 

ي سخت هایدوراهر تواند بر سعاطفی است که می –هاي نوین شناختی یكی از روش

ق هاي ناب و خالقانه بر مشكالت زندگی فائحلزندگی به این کودکان یاري دهد تا با راه

و از  تر با افراد اطراف خود رابطه بهتري برقرار کنندهاي اجتماعی مناسبآیند و با مهارت

 یند.هاي اجتماعی بیشتر پیشگیري نماآسیب

 ق برايه خالوهشی از اثربخشی برنامه حل مسئلهمچنین، با توجه به اینكه پیشینه پژ

ي کند، وجود خأل پژوهشی در این حوزه براهاي مختلف حمایت میکودکان گروه

 احتمالی هايکند. یافتهمی دییتأکودکان کار، از منظر دیگر ضرورت انجام این پژوهش را 

 قیق، بااي تحهضیهگویی به فرمطالعه حاضر عالوه بر پر کردن خأل پژوهشی موجود و پاسخ

 هايارائه یک برنامه آموزشی جدید در جهت حل مسئله بین فردي و ارتقاي مهارت

ر ی از کافی ناشاي براي کاهش پیامدهاي منتواند کاربرد پیشگیرانه و مداخلهاجتماعی می

 حل زشدر دوران کودکی داشته باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی آمو

 اعی کودکان کار است.هاي اجتمفردي بر خالقیت و مهارتبینمسئله خالق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Webster-Stratton & Reid 
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 روش

 هاي کاربردي و برحسب نحوه گردآوريحاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش پژوهش

و آزمون پس-آزمونآزمایشی با گمارش تصادفی با پیشهاي شبهها، از نوع پژوهشداده

سال  در رانکودکان کار شهر ته این مطالعه شامل تمامی ياست. جامعه آمارگروه کنترل 

 .نتخاب شدندامدرسه کوشا  ازنفر  20دسترس شامل  موردمطالعه به روش در نمونه. بود 98

در  لیصتح، سال 10 یال 7 بین یمحدوده سن شرایط ورود به پژوهش شامل جنسیت مذکر،

خروج  شرط یزنو  بودن؛ کودک کار مبنی بر یستیبهز دییتأ دبستان واول، دوم و سوم  پایه

و  يگریشناسی دروان زمان در دورهطور همبه کنندگاناز پژوهش، عدم شرکت شرکت

تصادفی در دو  طوربه کنندگانپس از انتخاب نمونه، شرکت .بود دارو عدم استفاده از

روه گدو  گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. قبل از ارائه برنامه آموزشی، براي هر

تماعی هاي اجتآزمون اجرا شد و معلمین هم به مقیاس مهاروان پیشعنآزمون خالقیت به

موزش، آمام پاسخ دادند. سپس برنامه مداخله براي گروه آزمایش اجرا گردید. پس از ات

 زمایش و کنترل گرفته شد.آآزمون از هر دو گروه پس

 در پژوهش حاضر از ابزار زیر استفاده شده است:

(: آزمون خالقیت تورنس در 1990)فرم الف و ب  1آزمون خالقیت تصویري تورنس

، 1990، 1984، 1974ي هاسالاست و پنج بار در  شدهساختهبراي اولین بار  1966سال 

العات بسیاري طدر ممورد اعتبار سنجی دوباره قرار گرفته است. این آزمون  2007و  1998

لكردي است که مع يهاجزء آزمون وکاررفته عنوان مالکی براي سنجش خالقیت بهبه

 تواندیتا جایی که م خواهدیگذارد و از او مباز پاسخ در اختیار فرد می تعدادي تكالیف

آزمون  انتخاب کند یک تصویر استثنایی بكشد و یک عنوان بسیار جالب و جدید براي آن

پذیري، ، انعطافي سیالیهاعاملطور جداگانه باشد که هر فعالیت بهیمداراي سه فعالیت 

آید. حداقل نمره یمسنجد و در پایان براي هر عامل نمره کل به دست یمو بسط را  اصالت

روش باز پاسخ در  سبر اسا يگذارنمرهصفر و محدودیتی براي حداکثر آن وجود ندارد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Torrance Test of Creative Thinking 
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ت مرات هر چهار قسم، سپس نشودیم ل اجرامبا دستورالع قابط، ميافاصله سمقیا

آزمون شامل دو بخش تصویري و کالمی است که هر یک  . اینشودیگزارش مجداگانه 

ضریب اعتبار آزمون خالقیت تورنس با استفاده از  است.موازي آ و ب  داراي دو فرم

ۀ مطلوبی سازو روایی محتوا و  آمدهدستبه 94/0تا  89/0آزمون کودر ریچاردسون بین 

 120ی، این آزمون را براي یک گروه رانیا ۀنمون . دراندکردهبراي این آزمون گزارش 

پذیري را براي انعطاف 70/0و  براي سیالی 72/0براي ابتكار،  94/0 بیضرانفري اجرا و 

 (.1391گزارش شده است )پیرخائفی، 

این مقیاس  (:1990) 1هاي اجتماعی گرشام و الیوتبندي مهارتمقیاس درجه

له، براي سه مقطع سا 3-18هاي اجتماعی کودکان و نوجوانان منظور ارزیابی مهارتبه

ی، دبستان و دبیرستان تهیه شده است و داراي سه فرم ویژه والدین، معلمان و دبستانشیپ

گویه بوده و از  57و  55هاي ویژه والدین و معلمان به ترتیب داراي آموزان است. فرمدانش

هاي اري تشكیل شده است. مهارتهاي اجتماعی و مشكالت رفتدو بخش مهارت

و بخش مشكالت  ورزيهاي همكاري، خودکنترلی و جرأتمقیاساجتماعی شامل خرده

فعالی است. فرم معلم هاي رفتارهاي درونی، بیرونی و بیشرفتاري دربرگیرنده خرده مقیاس

اي هکند. فرمگیري میآموزان را هم اندازهاي کفایت تحصیلی دانشدر بخش جداگانه

هاي ، فراوانی وقوع مهارت3ي از صفر تا ادرجهسهبر اساس یک مقیاس  بنديدرجه

هاي کند. با جمع نمرهاجتماعی و مشكالت رفتاري را از دیدگاه مربی و والد ارزشیابی می

آید. این مقیاس، به دلیل هر زیرمقیاس، نمره کل آن زیرمقیاس به دست می دهندهلیتشك

گذار و نیز در نظر گرفتن امكان اي و ارزیابی از سوي چندین رتبهآورد چند حیطهروي

گیري هاي اندازهعنوان یكی از بهترین مقیاسوسیله بسیاري از پژوهشگران بهمداخله، به

 روش با اعتماد تیقابل بیضرهاي اجتماعی و مشكالت رفتاري معرفی شده است. مهارت

 87/0 یدرون یهمسان و 87/0 یاجتماع هايمهارت عاملي برا نیوالد فرم در ییبازآزما

 عامل يبرا معلم فرم در ییبازآزما روش با اعتماد تیقابل بیضر .است آمدهدستبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gresham & Elliott 
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 هايمهارت ی برايدرون یهمسان و 84/0 يرفتار مشكالت ،85/0 یاجتماع هايمهارت

 (.2007گرشام والیوت، ) است شده گزارش 88/0 يرفتار مشكالت و 94/0 یاجتماع

 نیا در: خالقانه كردیبا رو يفرد نیآموزش حل مسئله ب ۀبرناماي: برنامه مداخله

وحید و )کاشانیخالقانه  كردیبا رو يفرد نیبرنامه حل مسئله ب يپژوهش از محتوا

-آزبورن برنامه با الهام گرفتن از مدل حل مسئله خالق نی( استفاده شد. ا2017همكاران، 

 يهابرنامه گریاز د یمختلف يهاو گسترش قسمت (1967 پارنز، ؛1963 )آزبورن، پارنز

 نیا شده است. يسازیو بوم یطراح ،یو با در نظر گرفتن مسائل فرهنگ تیپرورش خالق

 70-90 گروهی به مدت طورروز به کی ياهفتهجلسه بود که  15اي شامل مداخلهبرنامه 

 یجمعطور دستهکالس به يهاتیشد. فعال هاي گروه آزمایش ارائهدقیقه به آزمودنی

فراهم  افراد يآراء برا یاز نظرات و نقد و بررس يریگشد تا فرصت تعامل و بهره یطراح

 گردد. ایمه یارتباط يهابهبود مهارت يبرا طیشود تا شرا

 جلسات آموزشی برنامه حل مسئله خالق بین فردی .1جدول 

 هدف و محتوی جلسات جلسه

1 
هاي حل مسئله خالق در مسئله، مرحله ساخت فرصت کیمثبت  انیهاي مواجهه و ببرنامه، روش یمعرف

 فردي نیمواجهه با مسائل ب

 احساسات تیریو مد صیتشخ 2

 فردي و کاربرد آن نینردبان حل مسئله ب یمراحل حل مسئله، معرف یمعرف 3

 به آموزگار تیشكا يجاحل مسئله خالق و نردبان حل مسئله به يهابا مرحله کشف داده ییآشنا 4

 یو کالم یهاي حل مسئله در متوقف ساختن قلدري و آزار جسماستفاده از مهارت 5

 دیهاي جددهیا دیابزارهاي تول یمعرف 6

7 
 قیو تشو اتیارتباط اجباري و فهرست خصوص خالق ازجمله بارش فكري، دهیا دیابزارهاي تول یمعرف

 فردي براي مثال در مواجهه با فشار همساالن نیها در روابط بآموزان در کاربرد آندانش

8 
درباره مشكل مواجهه با فشار  دهیابزارهاي تفكر نقادانه و تمرکز ا يریکارگبه در قیآموزش و تشو

 همساالن

9 
و  یمنظور حفظ آرامش در مواجهه با نگرانشده در جلسات گذشته بهابزارهاي آموخته يریکارگبه

 تیعصبان

 منظور ارائه انتقاد سازندهبه یآموزان با استفاده از نردبان حل مسئله اجتماعدانش نیتمر آشناسازي و 10
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 هدف و محتوی جلسات جلسه

 برقراري رابطه با همساالن ،یابیدوست نهیهاي حل مسئله خالق در زمکیاستفاده از تكن 11

 گوش کردن و ريیگ دگاهیدر مهارت د نیتمر 12

 فردي نیها و داشتن آرامش در روابط بیمفهوم صبر در برابر ناکام نیآشناسازي و تمر 13

14 
هاي تیفعال قیاز طر "دیهم نپسند گرانیبراي د د،یپسندیهر چه براي خود نم" یقانون طالئ یمعرف

 مختلف

 حل مسئله جشن 15

 انجام ضرورت ،ییو اجرا یالزم علم يپس از کسب مجوزهاجهت انجام پژوهش حاضر 

درباره  هایشد. به آزمودن مطرحشهر تهران  یستیمراکز بهز رانیمد يپژوهش حاضر برا

بر شرکت در پژوهش  یمبن یکتب نامهتیرضاها آن مطالعه اطالعات الزم داده شد و از نیا

کردند و نمرات  لیرا تكم هاي اجتماعی و خالقیتمهارت هایآزمودنی اخذ شد. ابتدا تمام

 گروه از دو یكیدر یطور تصادفدر نظر گرفته شد. سپس به آزمونشیپ عنوانها بهآن

توسط  خالقانه كردیبا رو يفرد نیآموزش حل مسئله ب ۀبرنام گرفتند. گواه قرار ای شیآزما

به  قهیدق 70-90به مدت  یطور گروهروز به کی ياهفتهصورت جلسه به 15پژوهشگر در 

به در زمان مشابه در گروه گواه  هایدرواقع، آزمودن. ارائه شد شیگروه آزما هايیآزمودن

 گروه گواه، یشدن مالحظات اخالق تیرعاي برا انی. در پاپرداختندیم آزادي هاتیفعال

جلسه به گروه  10صورت فشرده و در اي مدنظر بهمداخلهبرنامه  ،هاداده يآورپس از جمع

 گواه آموزش داده شد.

 مسئولین . بهشد تیمطالعه رعا نیدر ا زین یمالحظات اخالق رسایالزم به ذکر است 

صورت محرمانه و پژوهش به از آمدهدستبه داده شد که اطالعات نانیدر پژوهش اطم

منظور حفظ که به شدداده  نانیاطم نیهمچن خواهد گرفت.ورداستفاده قرار م بدون ذکر نام

 (نیانگیم) یکل سطحدر  جیافراد، نتا یخصوص میبه حر تجاوز و عدم یشخص اسرار

 روانشناسان، متخصصان اریاخت در یتیترب صدمقا يشده و براگزارش هاگروه

عدم ضرر و  مورد . درردیگیقرار م یبخشو توان یستیمراکز بهز انیمرب وپرورش،آموزش

کنندگان قرار گرفت و کتشر اریاخت از شرکت در پژوهش، اطالعات کامل دری ناش انیز
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 کنند. يبا پژوهشگر، خوددار ياز ادامه همكار بخواهند ها آزاد بودند که هر زمان کهآن

مورد  انسیوارکو لیتحل روشاستفاده از به  شدهيآورجمع يهامطالعه، داده انیدر پا

 وتحلیل قرار گرفتند.تجزیه

 نتایج

 آزمونمتغیرهاي پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد در پیش هاي توصیفیشاخص

. گزارش شده است 2گروه در جدول هر آزمون براي هر دو  به تفكیک ،آزمونپس و

هاي اجتماعی و خالقیت تورنس در میانگین نمرات گروه آزمایش در مقیاس مهارت

است.  افتهیشیافزاي امالحظهقابل طوربهآزمون( مقایسه با گروه گواه در طول زمان )پس

هاي اجتماعی و خالقیت را در کودکان هاي مهارتاین نتایج در گام اول، بهبود مؤلفه

 دهد.نشان می

 مقیاس آزمونآزمون و پسپیش در کنترل و آزمایش گروه توصیفی هایشاخص .2جدول 

 و خالقیت تورنس یاجتماع یهامهارت

 

 

 متغیر 
 گروه کنترل گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD M SD M SD 

 هاي اجتماعیمهارت

 70/0 40/6 97/0 40/6 85/0 50/7 71/0 05/6 همكاري

 10/1 90/5 03/1 20/6 95/0 70/6 10/1 10/6 ورزيجرأت

 97/0 40/6 95/0 70/6 87/0 90/7 03/1 80/6 خودکنترلی

 77/1 70/18 49/1 30/19 02/2 10/22 26/1 40/19 هاي اجتماعیمهارت

 خالقیت

 35/2 20/12 57/2 20/12 25/1 00/14 77/1 70/12 سیالی

 26/2 30/13 31/2 70/12 64/1 70/15 55/1 80/12 انعطاف

 72/2 40/13 50/2 70/13 10/2 80/15 94/1 00/14 اصالت

 17/2 50/21 50/2 50/20 83/4 70/25 98/1 70/20 بسط
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منظور بررسی نرمال بودن متغیرهاي مورد مطالعه، قبل از انجام تحلیل کوواریانس، به

فرض الزم براي استفاده از این تحلیل، با استفاده از آزمون شاپیرو ویلكز عنوان پیشبه

ها نشان نرمال هستند. داده ≤P 05/0هاي پژوهش در سطح اطمینان حاصل شد که داده

 (.3باشد )جدول می برقرار هاداده بودن نرمال دهد که فرضیهمی

 در گروه آزمایش و کنترل هانرمال بودن داده یبررس یبرا زلکیو رویآماره شاپ .3جدول 

 متغیر 

 گروه کنترل گروه آزمایش

 آماره
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري
 آماره

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

هاي مهارت

 اجتماعی

 064/0 20 910/0 071/0 20 914/0 همكاري

 061/0 20 909/0 059/0 20 911/0 ورزيجرأت

 056/0 20 907/0 108/0 20 922/0 خودکنترلی

هاي مهارت

 اجتماعی
918/0 20 089/0 909/0 20 061/0 

خالقیت 

 تورنس

 068/0 20 911/0 067/0 20 913/0 سیالی

 583/0 20 962/0 849/0 20 975/0 انعطاف

 059/0 20 908/0 790/0 20 972/0 اصالت

 278/0 20 943/0 116/0 20 924/0 بسط

اولین مفروضه آن با توجه به وجود یک عامل  تحلیل کوواریانس طرح يریکارگقبل از به

به همین منظور  ها بود.بین آزمودنی )گروه آزمایش و کنترل( بررسی همگنی واریانس

معنی که فرض  بدین آزمون و تأیید شد ،هاي خطان براي تعیین همگنی واریانسیآزمون لو

 (.4ها برقرار است )جدول همگنی واریانس

 هاآنهای آزمون همگنی واریانس برای متغیرهای وابسته و مؤلفه .4 جدول

 متغیر 
آزمون 

 لوین

درجه 

 1 یآزاد

درجه 

 2 یآزاد

سطح 

 معناداری

هاي مهارت

 اجتماعی

 280/0 18 1 241/1 همكاري

 808/0 18 1 061/0 ورزيجرأت

 735/0 18 1 118/0 خودکنترلی
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 متغیر 
آزمون 

 لوین

درجه 

 1 یآزاد

درجه 

 2 یآزاد

سطح 

 معناداری

 592/0 18 1 297/0 هاي اجتماعیمهارت

 خالقیت تورنس

 357/0 18 1 893/0 سیالی

 321/0 18 1 042/1 انعطاف

 225/0 18 1 582/1 اصالت

 349/0 18 1 923/0 بسط

مستقل با متغیرهاي براي بررسی همگنی شیب رگرسیون، تعامل متغیر  5با توجه به جدول 

، تعامل (sig)داري ، قرار گرفتند. با توجه به جدول باال، سطوح معنییهمپراش، موردبررس

بیشتر  05/0(، از هاي اجتماعی و خالقیتمهارتمتغیر مستقل )گروه(، با دو متغیر همپراش )

رگرسیون، توانیم بگوییم شرط همگنی شیب دار نیست؛ بنابراین با اطمینان، میاست و معنی

 .براي انجام تحلیل کواریانس برقرار است

 رگرسیون خطبیشبررسی تعامل متغیر مستقل و متغیرهای همپراش با استفاده از  .5جدول 

 متغیر 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

هاي مهارت

 اجتماعی

 04/0 419/3 987/286 2 218/765 شدهمدل تصحیح

 158/0 534/2 809/221 1 719/451 آزمونگروه*پیش

 --- --- 201/52 16 653/178 خطا

 --- --- --- 20 00/76821 کل

خالقیت 

 تورنس

 000/0 677/7 965/504 2 717/2214 شدهمدل تصحیح

 077/0 019/3 164/115 1 886/17 آزمونگروه*پیش

 --- --- 882/19 16 553/181 خطا

 --- --- --- 20 00/35724 کل

ها در داشتن تفاوت آن آزمون و در نظرمنظور مقایسه نمرات دو گروه در پسبه

طور که نتایج تحلیل همان. اریانس چندمتغیري استفاده شده استوکو آزمون از تحلیلپیش

هاي هر دو آزمون آزموندر همه خرده دهدنشان می 6جدول واریانس چندمتغیري در 
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مبنی  2هاي جدول ، با توجه به یافتهرونیازاشود. معناداري بین دو گروه مشاهده میتفاوت 

توان آزمون میهاي گروه آزمایش در مرحله پسبر باالتر بودن میانگین نمرات آزمودنی

هاي مهارت اجتماعی و خالقیت مؤلفه شیبرافزاچنین استنباط کرد که برنامه مداخله 

، 43/0توان گفت که در همكاري نظر گرفتن مجذور اِتا، می تأثیرگذار بوده و با در

و بسط  45/0، اصالت 49/0، انعطاف 46/0، سیالی 51/0و خودکنترلی  50/0ورزي جرأت

 درصد واریانس تغییرات ناشی از برنامه حل مسئله بین فردي به شیوه خالقانه است. 32

های اجتماعی و خالقیت های مهارتتحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده آزمون .6جدول 

 کنترل و در دو گروه آزمایش تورنس

 
خرده 

 هاآزمون

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

هاي مهارت

 اجتماعی

 437/0 004/0 621/11 452/5 1 452/5 گروه همكاري

 509/0 001/0 520/15 819/3 1 819/3 گروه ورزيجرأت

 512/0 001/0 761/15 526/10 1 526/10 گروه خودکنترلی

خالقیت 

 تورنس

 460/0 004/0 936/11 162/11 1 162/11 گروه سیالی

 491/0 002/0 506/13 671/25 1 671/25 گروه انعطاف

 458/0 004/0 852/11 556/20 1 556/20 گروه اصالت

 328/0 020/0 825/6 222/80 1 222/80 گروه بسط

 کمكی عنوان متغیربه آزمونپیش نمرات گرفتن نظر در با که دهدنشان می 7نتایج جدول 

 آزمون در گروههاي اجتماعی در مرحله پسبین میانگین نمره کل مهارت ،(همپراش)

(. تفاوت بین نمرات دو گروه P<05/0معناداري وجود دارد ) آزمایش و کنترل تفاوت

هاي اجتماعی تأثیرگذار این مطلب است که برنامه حل مسئله خالق بر مهارت کنندهانیب

آزمون ناشی درصد واریانس پس 58توان گفت که بوده و با در نظر گرفتن مجذور اِتا، می

 از برنامه مداخله است.
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و  آزمایش در دو گروهاجتماعی های تحلیل کواریانس تک متغیری برای نمره کل مهارت .7جدول 

 کنترل

 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 میزان

F 

 سطح

 داریمعنی

 شدت

 اثر

 004/0 781/10 225/25 1 225/25 آزمونپیش

 

580/0 

 000/0 443/23 850/54 1 850/54 گروه

   340/2 17 775/39 خطا

    20 000/8446 کل

 گیریبحث و نتیجه

خالقیت و  بر بین فردي با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله خالقپژوهش حاضر 

متغیره و تحلیل کوواریانس تک انجام شد. نتایج هاي اجتماعی کودکان کارمهارت

رات گروه آزمایش در میانگین نم حل مسئله خالق، چندمتغیره نشان داد که پس از آموزش

آمده از دستبود. نتایج بهکنترل گروه طور معناداري باالتر از به ام ابعاد خالقیت،مت

؛ گارایگوردوبیل و 2014)سوسا و همكاران،  العاتطحاضر با نتایج حاصل از م پژوهش

همچنین . ( همسو است2020؛ پوچیو و همكاران، 2013؛ شور و ابرسون، 2011بریكو، 

بررسی که با هدف به دست آمد  (2017وحید و همكاران )پژوهش کاشانینتایج مشابه در 

بود،  شدهانجامآموزان تیزهوش اثربخشی برنامه حل مسئله خالق بر بهبود تفكر خالق دانش

هاي خالقیت یعنی سیالی، انعطاف، اصالت و بسط ها در تمام مؤلفهکنندهنشان داد شرکت

 اند.در مقایسه با گروه کنترل پیشرفت معناداري داشته

ي فردنیحل مسئله خالق ب ۀاستنباط کرد که آموزش برنام توانیم نیبنابرا

استفاده  يبرا یبستر مناسب يسازآموزش و فراهم لیپژوهش، به دل نیمورداستفاده در ا

. دیها منجر گردآن تیمختلف به پرورش خالق يهاحلکننده از راهکودکان شرکت

توانست به  يارتباط اجبار ها ویژگیمانند فهرست و تیخالق يهاکیو تكن رائها نیهمچن

رسد آموزش مهارت یکودکان کار منجر گردد. به نظر م تیبه بهبود خالق یشكل مناسب

به کودکان  يفردنیب يهادر چالش تیموفق يبرا يعنوان راهكارتواند بهیحل مسئله م
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و توانند در قالب یک فرآیند سیستماتیک میافرادي که تفكر خالق دارند  دهد. ياریکار 

 هاي گوناگون به حل مشكل بپردازندحلارزیابی منابع و راه براي حل مشكل، افتهیسازمان

 (.2015، 1)آي، کاراکایا و ایلماز

آزمون در دو گروه آزمون به پسشیاز پ هاي اجتماعیمهارتنمرات  رییتغ روند

 نیآمده از ادستبه جیانت است. ي متفاوت و افزایشیصورت معناداربهو کنترل  شیآزما

نیكنام و  ؛2010؛ کزدین، 2012ي )اسكین، اریآمده از مطالعات بسدستبه جیپژوهش، با نتا

ر ست. کودکان کاهمسو بوده ا یاجتماع يهامهارت يهامؤلفه ریی( در تغ1398همكاران، 

اسب من رانهیشگیهستند که با اقدامات پ یاجتماع یاز مشكالت عاطف اريیدر معرض بس

 سالیزرگبه ب انتقال آن ایتوان از وقوع، گسترش و یهاي آموزش حل مسئله مانند برنامهم

 هرانیشگیپ كرديیعنوان روفردي به نیهاي حل مسئله بنمود. آموزش مهارت ريیجلوگ

ه باشد داشت یپکودکان و نوجوانان را در  یجانیو ه یهاي روانییتوانا شیتواند افزایم

هد دز نشان می(. در همین راستا نتایج پژوهشی خانیكی و معتمدي نی2010)هاالکر و ملر، 

بله مدي کودکان کار در مقامحور بر خودکارآحلهاي گروهی راهکارگیري مشاورهکه به

 (.1396با شرایط دشوار مؤثر بوده است )خانیكی و معتمدي، 

گردند، یکه به مهارت حل مسئله مسلح م یگفت کودکان تواننتایج می نییتب در

 شیها پآن لیکارها مطابق م انیکه جر یکنند و زمانیکسب م طیبا مح يشتریب يسازگار

توانند دوستان خود را یکنند و میم دایتر دوست پدارند، راحت يشتریرود، تحمل بینم

 يبرا ییهانهیه زمبرنام نیا يبا اجرا دی(. شا2013)شور و ابرسون، دارند نگه شتریب

برنامه  نیکه در ا ياحل مسئله ندیکننده فراهم شد تا بتوانند فرآآموزان شرکتدانش

 گریمختلف و موضوعات د طیداده و در شرا میتعم گرید يهاطیاند را به محآموخته

دهنده به خود که پاسخ نازنظر آموزگارا لیدل نی. به اندیاز آن استفاده نما زین یدرس

از خود  يشتریب يدارشتنیو خو يبودند، همكار یاجتماع يهاسؤاالت پرسشنامه مهارت

مسئله نیاز به یک ذهن  حل رسیدن بهاز منظر دیگر، براي  اند.داشته گرینسبت به کودکان د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ay, Karakaya & Yilmaz, 
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 رسیدن به حلبراي  یا طبق نظریه دیزوریال و گلدفرید وجود دارد؛باز، استداللی و منطقی 

 نیاز به سبک حل ،تكانشی مسئله هاي اجتماعی به جاي سبک حلموقعیتمسئله مناسب در 

مسئله منطقی به این معناست  . حل(1971، 1)دیزوریال و گلدفرید مسئله منطقی وجود دارد

هاي جایگزین حل، راهکندیمکند، هدف را مشخص ها را تعیین میموانع و خواسته که فرد

کند. در مقابل در سبک ارزیابی می دقتبهرا  آمدهدستبهکند و نتایج و اجرا می را ایجاد

دقت، عجوالنه و بینانه، شتابزده، بیهاي کوتهمسئله تالش فرد براي رسیدن به حل تكانشی

فردي  هاي بینمنجر به شكست و طرد او در موقعیت تیدرنهادهد که انجام می ناکامل

با  یخوببهتواند برچسب کودک پرخاشگر و ناسازگار که نمی تیدرنها گردد ومی

در زمینه خالقیت باعث  شدهدادههاي خورد. آموزشبرقرار کند را می دیگران ارتباط

و رسیدن به یک ذهن باز و استداللی گردید به این معنا که آموزش با  تسهیل تفكر منطقی

ي کودک )سیالی(، دیدن مسائل از افزایش بارش مغز خالقیت باعث مؤلفهتقویت چهار 

جزئیات مسئله )بسط( شد.  پذیري( و توجه بهو متفاوت )انعطاف جدید )اصالت(هاي زاویه

تقویت شد. عالوه بر این، با  حلراهفكر و ایجاد  سیالیروش بارش مغزي،  ا استفاده ازب

 افزایش یابد.پذیري هاي جدید، متنوع و انعطافحلتغییر طبقات فكري سعی شد تا راه

 مهارت حل مسئلهآن دسته از کودکان کار که از توان گفت دیگر می نظرازنقطه

با مشكل درگیر  ممستقی طوربهآور کنند، در هنگام رویارویی با موقعیت تنشاستفاده می

 ها شده وفكري آن ظمباعث ن طکنند تا این شرایاستفاده می ودخشوند و از تمام نیروي می

. عالوه بر این (1396)شعبانی و همكاران،  ها را کاهش دهدهیجانی آنآشفتگی 

شود که فرد می آور موجبهاي تنشمدار در موقعیتآمدن مسئله سبک کنار کارگیريبه

شده،  مکند و به دلیل این انسجام فكري فراه با تمرکز بر مشكل در صدد حل مسئله تالش

 مهارقابل طوربهشود منبع تنیدگی ضوع باعث میشناسایی کند که این مو منبع تنیدگی را

حل نشود، شناسایی منبع تنیدگی از  ارزیابی شود. در این حالت حتی اگر مشكل نیز

 از سوي آورو احساس مهارگري بیشتر نسبت به عوامل تنش و افزایش آگاهی سوکی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. D'zurilla & Goldfried 
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 .کندفرد کمک میو ارتباطی دیگر، به بهبود سالمت روانی 

خالق با تأکید بر روابط  مهارت حل مسئلههاي پژوهشی، توجه به یافته و با درمجموع

ناآشنا است که معمول و در انواع مشكالت  آمیزابزاري براي مدیریت موفقیت بین فردي،

 تمامیها براي شود. این مهارتمی در ارتباطات اجتماعیباعث تقویت رفتارهاي سازنده 

در  خالقیتمسئله و  هاي حلمهارتهستند.  بسیار مهم کودکان کار ژهیوبهکودکان 

آموزشی -تربیتی فشناختی انسان قرار دارند و از ارزشمندترین اهدا باالترین سطح فعالیت

اي آموزشی، هتربیتی و همه فعالیت عمده تمام نهادهاي فدرواقع هد آید.حساب میبه

 شود این افراد در مقابله بامی آموزان است که باعثدر دانش مسئله ایجاد توانایی حل

شوند، آمادگی الزم را داشته می روهاي جدید که با آن روبهزندگی و موقعیت طشرای

 .باشند

ار در شهر از کودکان ک اي در دسترسمحدودیت پژوهش حاضر انتخاب نمونه

کودکان  به سایر مناطق و به سایرج نتای م؛ بنابراین در تعمیبودو فقط در یک منطقه تهران 

هاي جانب احتیاط رعایت شود. محدودیت زمانی پژوهش امكان انجام پیگیري یدکار با

مسئله یک حل  تر درباره ماندگاري اثرات پژوهش را غیرممكن ساخته بود.بلندمدت

فرایندهاي  مهارت اساسی براي زندگی و یادگیري است که براي کاربرد طیف وسیعی از

است براي بهبود روابط، برخورد با  مدلی وشیوه عملی یادگیري  ؛تفكر مناسب است

، برنامه رونیازا. آن روبرو هستیم با یگاهگاههاي اجتماعی و کاهش تنشی که همه ما ابهام

شناسی توصیه عنوان یک برنامه پیشگیرانه به مراکز آموزشی، مددکاري و روانحاضر به

 شود.می

 تضاد منافع

 تعارض منافعی بین نویسندگان گزارش نشده است. در این پژوهش هیچ

  



 229 |    همکارانو  دیوحیکاشان...؛   بر یفردنیبرنامه آموزش حل مسئله خالق ب یاثربخش

 تشکر و قدردانی

ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات است. نامه کارشناسیاین پژوهش برگرفته از پایان

اندرکاران سازمان بهزیستی و تمامی دانند از تمامی دستنویسندگان مقاله بر خود الزم می

 ن پژوهش مشارکت داشتند، تشكر و قدردانی نمایند.کنندگان که در اجراي ایمشارکت
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