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چکیده
حلمساله مهارتی مهم برای عملکرد اجتماعی زندگی روزانه کودک است و اشتراکات در مبانی نظری و
پژوهشی خالقیت و حلمساله نشان داده که میتوان از طریق خالقیت این مهارت را ارتقا داد .این پژوهش
با هدف بررسی افزایش توانایی حلمساله در کودکان پیشدبستانی پسر از طریق آموزش خالقیت انجام
گرفت .پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی و حجم نمونه مورد نظر  02کودک پسر پیشدبستانی بود که
بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی بهصورت مساوی در دو گروه
آزمایش ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .کودکان گروه آزمایش  10جلسه مداخالت مربوطه را
دریافت نمودند .ابزار پژوهش ،آزمون حلمساله اجتماعی والی بود که در پیشآزمون و پسآزمون مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که حلمساله در کودکان گروه آزمایش بهطور معناداری در اثر مداخله
نسبت به گروه کنترل افزایش یافت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اگر آموزش خالقیت به صورت مناسب
و با تمهای موضوعات درگیر کودکان در موقعیتهای واقعی انجام گیرد میتواند باعث بهبود حلمسائل در
آنها گردد.

واژگان کلیدی :آموزش ،خالقیت ،حلمساله ،کودک.

مقدمه
حلمساله اجتماعی 3مهارتی مهم برای عملکرد اجتماعی زندگی روزانه کودک است و
کیفیت تجربههای اجتماعی آنها را تحتتاثیر قرار میدهد .با این وجود ،طیف گستردهای
 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) Kiafar110@gmail.com
 .0استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد asgharinekah@um.ac.ir
3. social problem solving
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از تفاوتهای فردی در نحوهی برخورد کودکان با موقعیتهای چالشبرانگیز اجتماعی
وجود دارد.
بعضی از کودکان به جای حلمسائل بینفردی و اجتماعی دچار مشکالت برونریزی و
درونریزی شده مانند پرخاشگری و یا خجالت ،ترس و کمرویی میشوند و البته عدهای از
کودکان نیز رفتارهای جامعهگرا و مطلوب دارند (والکر 1و همکاران .)0213 ،بعضی از افراد
دچار اضطراب میشوند و به جای حلمساله تالش میکنند تا هیجانات منفی خود را تنظیم
و کنترل کنند .همچنین بعضی افراد برای حلمساله تالشهای مداوم و منظم انجام میدهند
در حالیکه دیگران گرایش به تالشهای محدود و بیثبات دارند .بهطور خالصه عدهای در
برخورد با مشکالتشان فعالتر هستند اما دیگران بهطور معناداری در حلمسائل نقص و مشکل
دارند (آلکی و کانکا .)0211 ،0حلمساله اجتماعی نوعی کارکرد اجرایی است که هیجانات
و رفتار اجتماعی را کنترل و فرد را قادر به عملکرد سنجیده میکند (تاکاشی .)0229 ،3برای
رسیدن به حلمساله اجتماعی مطلوب فرد باید از مهارتهای اجتماعی کافی برخوردار باشد.
مهارت های اجتماعی به معنای قاطعیت و تاثیرگذاری بر رفتار سایرین بدون آسیب رساندن
به دیگران همراه با عوامل تقویتکننده مانند لبخند زدن ،بخشندگی ،عطوفت ،همدلی،
همکاری ،مسئولیت پذیری و ابراز بیان به منظور تحکیم روابط متقابل است (شهیم.)1330 ،
این مهارتها به فرد کمک میکند ارتباطات مثبتتری با اطرافیان داشته باشد .همچنین
میتوانند از این مهارتها برای کمک به دیگران و حل مشکالت اجتماعی استفاده کنند
(پلفری .)0211 ،4بهدلیل تاثیر مطلوب حلمساله بر سالمت روان و بهبود کیفیت زندگی
(بیانی و بیانی )1339 ،و کاهش مشکالت کودک مانند پرخاشگری (پیکو 5و همکاران،
 ،)0222کمرویی (والکر و همکاران ،0213 ،احدی و همکاران ،)1333 ،اختالل سلوک
(تویسرکانی راوری و همکاران )1331 ،و غیره نظریهپردازان متعددی در این زمینه به
نظریهپردازی پرداختهاند .داگ ( )1932و کریک و داگ ( )1994در مدل پردازش اطالعات
گامهای درگیر در حلمساله اجتماعی را شرح میدهند .آنها مطرح میکنند که وقتی
کودکان با یک نشانه موقعیتی رو به رو میشوند قبل از انجام رفتار ،در چهار گام و مرحله
1. Walker
2. Alci & Canca
3. Takashi
4. Pelfrey
5. Piko
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ذهنی درگیر میشوند .آنها ابتدا نشانهای موقعیتی را مشاهده و کدگذاری میکنند ،سپس
به تعبیر و تفسیر ،درک و بازنمایی ذهنی این نشانهها میپردازند ،در مرحله بعد برای دستیابی
به پاسخهای ممکن برای موقعیت به جستوجوی ذهنی میپردازند و در نهایت بعد از ارزیابی
و تصمیمگیری رفتار بروز مییابد  .پردازش ماهرانه در هرگام منجر به عملکرد شایسته در
موقعیت میشود در حالیکه پردازش سوگیرانه یا ناقص منجر به رفتارهای نابهنجار میگردد
(ماتهیز و لچمن 0225 ،1و پاکاسالتی ،0222 ،0والکر و همکاران ،0213 ،پیکو و همکاران،
 .)0222دیزوریال و گلدفرید ( )1911نیز در مدل خود معتقدند که حلمساله اجتماعی از دو
مولفه جهتگیری نسبت به مساله و مهارتهای حلمساله یا سبکهای حلمساله تشکیل شده
است .جهتگیری نسبت به مساله میتواند مثبت یا منفی باشد و سبک حلمساله میتواند
منطقی ،بیدقتی /تکانشی و یا اجتنابی باشد (تقیلو و همکاران .)1392 ،در سبک منطقی فرد
موانع و خواستهها را تعیین میکند ،هدف را مشخص میکند ،راهحلهای جایگزین را ایجاد
و اجرا میکند و نتایج بهدست آمده را به دقت ارزیابی میکند .در سبک تکانشی فرد برای
رسیدن به حلمساله تالشهای کوتهبینانه ،شتابزده ،بیدقت ،عجوالنه و ناکامل انجام
میدهد .و در نهایت در سبک اجتنابی فرد حلمساله را تا آنجا که ممکن است به تاخیر
میاندازد و طوالنی میکند (مخبری و همکاران .)1392 ،در کل در این نظریه فرض میشود
که ا فراد در زندگی روزانه مکررا با مشکالت و مسائل مواجه و برای حل آنها برانگیخته
میشوند .آنها برای رسیدن به هدف مجموعهای از مهارتهای شناختی شامل تعریف مساله
و شناسایی موقعیت مسالهساز ،ایجاد انواع گزینهها و راهحلهای ممکن ،تصمیمگیری برای
انتخاب راهحل مناسب و کاربرد راهحل و اصالح آن را در اختیار دارند (ماتهیز و لچمن،
.)0225
در پژوهشهای گذشته برای شکلگیری و ارتقاء مهارتهای حلمساله و رشد
مهارتهای اجتماعی ،بهمنظور افزایش سازگاری و ایجاد رفتارهای جامعهگرا در کودکان
از روشهای متفاوتی مانند هنرهای نمایشی و نمایش خالق (الریجانی و رازقی1332 ،؛
جعفری 1391 ،و گالی 3و همکاران ،)0213 ،قصهگویی (یحیی محمودی و همکاران،
 ،)1390بازیهای گروهی (یزدانی پور و یزد خواستی ،)1391 ،بازیدرمانی عروسکی (قرائی
1. Matthys & Lochman
2. Pakaslahti
3. Guli
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و فتحآبادی ،)1390 ،لگودرمانی (تذکره توسلی ،)1339 ،درمان شناختی -رفتاری (کانینگ

1

و همکاران ،)0213 ،خودتنظیمی (جلوهگر و همکاران ،)1391 ،تئوری ذهن (پارسنز و
میشل )0220 ،0و غیره استفاده کردهاند .همانطور که مشاهده شد در اکثر پژوهشها از قصه،
بازی و امثال این موارد بهعنوان روشی برای بهبود مهارتهای حلمساله در کودکان استفاده
کردند زیرا که زبان کودک زبان بازی و قصه است .بازی و قصه از اجزاء مهم زندگی
کودک محسوب شده و باعث رشد اجتماعی و غنای زندگی کودک میشود .همچنین
زمانی که آموزشها در قالب غیرمستقیم مطرح میشوند به نسبت زمانی که بهطور مستقیم
ارائه شوند جذابتر بوده و شرایط یادگیری بهتر و عمیقتری فراهم میشود ،همچنین احتمال
بهکارگیری و تعمیم آنها توسط کودک در زمینههای مشابه نیز افزایش مییابد (یحیی
محمودی و همکاران 1390 ،و انکیو 3و همکارش .)0212 ،این پژوهش نیز از پژوهشهای
قبلی مستثنی نیست و از روشهای مشابه استفاده کرده با این تفاوت که تمام فعالیتها و
تمرینهای بهکار گرفته شده برای رشد حلمساله در کودکان بر مبنای نظریه تفکر واگرای
تورنس (سیالی ،انعطاف ،اصالت و بسط) و به روش خالق ارائه میشد.
دلیل انتخاب روش آموزش خالقیت 4برای بهبود حلمساله اجتماعی به علت ارتباط
نزدیک این دو مولفه در مبانی نظری با یکدیگر میباشد .بهطوریکه خالقیت ،را توانایی
تفکر به شیوههای غیرمعمول و توانایی خلق راهحلهای جدید برای مشکالت و مسائل
میدانند (کاراکل0229 ،5؛ کرن 2و همکاران .)0211 ،رایت ( )0212خالقیت را تعیین مساله
و حلمساله با استفاده از راهحلهای معنادار میداند (رابسون .)0214 ،1گاردنر ( )1993افراد
خالق را کسانی میداند که در حلمساله چیرهدست هستند و گانیه ( )1935 ،1911نیز
آفرینندگی را نوعی حلمساله میداند .البته حلمساله فعالیتی عینیتر از آفرینندگی است و
از آن هدف مشخصتری دارد و در آفرینندگی بر تازگی نتایج تفکر آفریننده تاکید میشود
به عبارتی آفرینندگی یعنی توانایی تشخیص یا تدارک راهحلهای اصیل و متنوع برای مسائل
1. Koning
2. Parsons & Mitchell
3. Oncu
4. creativity
5. Karakelle
6. Caughron
7. Robson
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(سیف .)1331 ،در نهایت انتظار میرود که کودکان با رهایی از موانع هیجانی (مثل پایین
بودن اعتمادبه نفس) ،موانع ادراکی و عادات (یعنی کودکان از عادتهای گذشته خود مثل
پرخاشگری ،حسادت و غیره رها شوند و از زاویهی جدید بتوانند به مساله و موقعیت توجه
کنند) بتوانند مسائل اجتماعی خود را به روش خالق حل نمایند .حلمساله خالق1یعنی از
مساله و مشکل آگاهی یابند ،حقایق ،احساسات و ایدهها را جمعآوری کرده و به تعریف
مجدد مساله بپردازند ،راهحلهای گوناگون را شناسایی کرده و آنها را انجام دهند و در
نهایت به ارزیابی نتایج بپردازند (هیالل ،0213 ،0رینا و چاگنن.)1994 ،3
بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به این سوال
است که آیا از طریق آموزش مطابق با مبانی نظری تورنس و گیلفورد در تفکر خالق میتوان
توانایی حل مساله در کودکان را ارتقاء بخشید؟ و با توجه به گفته گاردنر آیا واقعا این
آموزشهای مرتبط با خالقیت میتواند کودکان را در حلمساله مسلط نماید؟

روش پژوهش

برای انجام این پژوهش از روش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه

کنترل استفاده شد .کودکان گروه آزمایش به مدت  10جلسه آموزشهای مرتبط را دریافت
نمودند.
جامعه آماری ،حجم نمونه و نمونهگیری :جامعه آماری این تحقیق ،شامل تمامی
کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی  1393 -94میباشد که تعداد  02کودک
پیشدبستانی پسر از دو مهدکودک به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و از بین
کودکان هر مهدکودک در هر مهد  12کودک بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و
آزمایش قرار گرفتند .بعد از انتخاب آزمودنیها بهصورت تصادفی آزمون حلمساله
اجتماعی والی بهعنوان پیشآزمون برای هر کودک بهصورت انفرادی اجرا گردید .کودکان
گروه آزمایش  10جلسه  22دقیقهای آموزشهای مرتبط را دریافت کردند و گروه کنترل
تحت هیچ آموزش قرار نگرفت .بعد از اتمام جلسات پسآزمون برای تمامی کودکان
بهصورت انفرادی اجرا گردید.
1. creative problem solving
2. Hilal
3. Reina & Chagnon
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ابزار پژوهش :آزمون حلمساله اجتماعی :آزمون حلمساله اجتماعی ،آزمون بازی
اکتشافی حلمساله اجتماعی کودکان والی است که توسط جانسن ( )0222از ترکیب دو
آزمون حلمساله پیشدبستانی اسپیواک و شور ( )1935و روبین و کریزنور ( )1932تدوین
گردیده است .در این آزمون که دارای دو فرم جداگانه برای دختران و پسران است؛ 15
تصویر رنگی به کودکان نشان داده میشود .در این کارتها موقعیتهای فرضی مساله تجسم
و از کودکان پرسیده میشود در هنگام برخورد با این مشکل شما چه کاری انجام خواهید
داد؟ یا شما چه چیزی خواهید گفت؟
نحوهی نمرهگذاری آزمون بهصورت دو کد صفر یا یک بوده است .کد صفر اختصاص
به پاسخهایی ضداجتماعی دارد و کد یک پاسخهای اجتماعی کودکان را در بر میگیرد.
پایایی این آزمون به روش پایایی بین ارزیابان توسط جانسن ( 2/33 )0222و روایی همگرایی
آن از طریق همبسته کردن نمرات آزمون با آزمون حلمساله اجتماعی روبین  2/22برای
پاسخهای مثبت و  2/52برای پاسخهای منفی گزارش شده است (درلی 0229 ،به نقل از
جلوهگر و همکاران .)1391 ،در تحقیق جلوهگر و همکاران ( )1391روایی محتوایی آزمون
یاد شده توسط متخصصان برای دانشآموزان ایرانی تایید شد .همچنین متخصصین با تایید
این موضوع که آزمون مذکور فرهنگ بسته نبوده اجرای آن را در جامعهای با زمینهی
فرهنگی متفاوت بالمانع دانستهاند .پایایی این آزمون به روش بازآزمایی با اجرای اولیه آزمون
روی  32کودک ( 15دختر و  15پسر) با فاصله زمانی  1ماه 2/30 ،بهدست آمد که ضریب
قابل قبولی است.
روش اجرا :برنامه بهکار برده شده در این پژوهش شامل فعالیتهای هنری مثل نقاشی
(بهطور مثال نقاشی با استفاده از خطوط مطابق با کتاب شاه اویسی) ،قصهگویی خالق،
چیستان (در پژوهش سعی بر این بود که از چیستانهایی که به یک جواب درست ختم
میشوند استفاده نشود و کودکان به بارش مغزی و دادن ایدههای متفاوت تشویق میشدند).
بهطور مثال :اون چیه که اگه از آسمون هم بیفته نمیشکند؟ نخ ،مو ،پر ،کاغذ و غیره از
جمله جوابهای کودکان بود ،یا اون چیه که ما میرویم اما آن میماند؟ رد پا در رنگ گل
برف پای خیس ،جای هواپیما بعد از عبور از آسمان و غیره جوابهای کودکان بود .گاهی
به اصرار و خواست کودکان محقق نیز نظر خود را عنوان میکرد مثال کسی که میمیرد
خودش رفته اما کارهای خوب یا بدش مثل ساخت کتابخونه و کارهای دیگرش در این دنیا
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میماند البته به زبان کودکان این مطالب عنوان میشد .حتی به غیر از چیستانهایی که بهعنوان
تکلیف خانه آورده بودند خود کودکان شروع به ساخت چیستان کرده بودند مثال از هم
میپرسیدند که اون چیه که اولش با ((چ)) شروع میشود و انواع پاسخها از طرف کودکان
دیگر مطرح میشد) ،کاردستی (از تمامی کارهای هنری بهکار برده شده در مهد مثل
کاردستیها برای کشف و جستوجوی کودکان استفاده گردید بهطور مثال از کودکان
خواسته میشد که با توجه و دقت در محیط به کارهای تازه پی ببرند مثال کارهایی که با
پوست تخم مرغ ،درهای دورریختی ،پنبه ،پارچه و غیره درست شده بود و از آنها پرسیده
میشد که آیا در خانه نیز چیزی هست که به آن اشاره کنند ،خود کودکان نیز با استفاده از
وسایل بازیافتی با رعایت نکات بهداشتی در جلسهای مجزا شروع به ساخت کاردستی
نمودند) بود .همچنین در پژوهش حاضر از ایدهه ای موجود در کتاب پرورش خالقیت در
کودکان نوشته افضل سادات حسینی استفاده گردید .تمام فعالیتها بر مبنای تحریک چهار
مولفه خالقیت کودکان بود.
برنامه  10جلسه بهصورت خالصه به شرح زیر است:
جلسه اول :آشنایی با کودکان و مفهومشناسی خالقیت ،جلسه دوم و سوم :قصهگویی
خالق ،جلسه چهارم و پنجم :قصهسازی خالق ،جلسه ششم :کاردستی خالق ،جلسه هفتم به
کار با خمیر و صحبت راجع به خالقیتهای موجود در مهد و خانه اختصاص پیدا کرد ،جلسه
هشتم ،نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم :نقاشی خالق و بازیهای خالق و معماگویی از طرف
کودکان و پژوهشگر.
الزم به ذکر است که اساس برنامه آموزشی و مداخلهای بر مبنای نظریهی چهار مولفهای
خالقیت تورنس و براساس منابع موجود طراحی و اجرا گردید.

یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) و از آزمون استنباطی تحلیل کوواریانس استفاده گردد.
شاخصهای توصیفی حلمساله اجتماعی والی در  02کودک پیشدبستانی پسر در
جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی دادههای حاصل از اجرای پیشآزمون و پسآزمون حلمساله اجتماعی
متغیر

حلمساله اجتماعی

گروهها

تعداد

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

12

9/22

4/31

10/32

0/12

کنترل

12

12/32

0/51

12/12

0/94

نتایج بدست آمده از جدول فوق نشان میدهد که میانگین حلمساله کودکان گروه
آزمایش  9/22بوده است که در مرحله پسآزمون به  10/32افزایش یافته است.
از آنجا که هدف بررسی اثربخشی آموزش خالقیت بر بهبود حلمساله در کودکان بود.
روش آماری مناسب برای فرضیات فوق تحلیل کوواریانس میباشد .برای آزمون نرمال بودن
توزیع نمرات از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف استفاده شد که توزیع داده ها نرمال بود
بنابراین استفاده از روش کواریانس مجاز است.همچنین،آزمون لون برای برابری واریانسها
گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو گروه در مقیاس حلمساله برابراست چون P

بهدست آمده بزرگتر از  2/25بودند ( .)F(1,18) =0/153.،p< 2/25بنابراین فرض صفر که
بیان میکند واریانسها با هم برابر هستند تائید شد و آزمون تحلیل کواریانس تکمتغیره
برای مقایسهی آنها در پسآزمون قابل اجرا است.
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیشآزمون برای متغیر حلمساله
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

20/291

1

20/291

13/530

گروه

03/930

1

03/930

1/239

خطا

51/529

11

3/333

کل

0113

02

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

2/221

2/50

2/21

2/09

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس (جدول  )0نشان داد که پس از شرکت در جلسات
آموزشی مرتبط با خالقیت ،تفاوت بین دو گروه معنادار است (،η0=2.09

 )F=1/239،p>2/25و با توجه به جدول میانگینها (جدول  )1مشخص میگردد که آموزش
اثرگذار بوده است .به این معنا که آموزش خالقیت با تاکید بر  4مولفه تفکر خالق تورنس
توانست حلمساله در کودکان پیشدبستانی پسر را بهطور معناداری ارتقاء دهد.
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بحث و نتیجهگیری
یکی از وظایف اجتماعی کودکان فراگرفتن مهارت در ایجاد رابطهی متقابل و موفق با
همساالن است .کودکان پیشدبستانی از طریق تعامل با همساالن ،پدر و مادر و سایر اعضای
خانواده رفتارهایی مانند کنترل خشم ،همکاری و مشارکت و توجه به نظر دیگران را فرا
میگیرند .فرانگرفتن این مهارتها باعث ناسازگاری کودک میگردد (شهیم.)1330 ،
بنابراین بهمنظور افزایش میزان سازگاری و بهبود رفتارهای جامعهپسند ،هدف از پژوهش
حاضر بررسی افزایش توانایی حلمساله در کودکان پیشدبستانی پسر از طریق آموزش
خالقیت بود .فرضیه این پژوهش این بود که آیا آموزش خالقیت میتواند توانایی حلمساله
اجتماعی را در کودکان افزایش دهد؟ نتایج پژوهش این فرضیه را تایید کرد .به این معنا که
آموزش خالقیت توانایی حلمساله را کودکان نمونه حاضر در مقایسه با گروه کنترل افزایش
داد .اکثر پژوهشهای گذشته اثر حل مساله خالق بر خالقیت را مورد توجه و بررسی قرار
دادند و یا اثر قصهگویی(یحیی محمودی و همکاران ،)1390 ،بازی (قرائی و فتح آبادی،
 ،)1390هنرهای نمایشی (الریجانی و رازقی1332 ،؛ جعفری 1391 ،و گالی و همکاران،
 ،)0213و غیره را بر حلمساله مورد سنجش قرار دادند ،که میتوان گفت تا حدودی همسو
با نتایج پژوهش حاضر هستند .در تبیین این فرضیه باید عنوان کرد که برای رسیدن به
حلمساله نیاز به یک ذهن باز ،استداللی و منطقی داریم یا طبق نظریهی دیزوریال و گلدفرید
( )1911برای رسیدن به حلمساله مناسب در موقعیتهای اجتماعی به جای سبک حلمساله
تکانشی نیاز به سبک حلمساله منطقی وجود دارد .حلمساله منطقی به این معناست که فرد
موانع و خواستهها را تعیین میکند ،هدف را مشخص میکند ،راهحلهای جایگزین را ایجاد
و اجرا میکند و نتایج بدست آمده را به دقت ارزیابی میکند .در مقابل در سبک تکانشی
فرد برای رسیدن به حلمساله تالشهای کوتهبینانه ،شتابزده ،بیدقت ،عجوالنه و ناکامل
انجام میدهد که در نهایت منجر به شکست و طرد او در موقعیتهای بینفردی میگردد و
در نهایت برچسب کودک پرخاشگر و ناسازگار که نمیتواند به خوبی با دیگران ارتباط
برقرار کند را میخورد .آموزشهای داده شده در زمینه خالقیت باعث تسهیل تفکر منطقی
و رسیدن به یک ذهن باز و استداللی گردید به این معنا که آموزش با تقویت چهار مولفه
خالقیت باعث افزایش بارش مغزی کودک (سیالی) ،دیدن مسائل از زاویههای جدید
(اصالت) و متفاوت (انعطافپذیری) و توجه به جزئیات مساله (بسط) شد .برای افزایش سیالی

02

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره چهارم ،تابستان 59

از روش بارش مغزی استفاده شد و ذهن کودک به ابری تشبیه شد که تا میتواند باید ببارد
که بهمنظور فهم بهتر از عکس و تصویر استفاده شد .در پیشینه پژوهش نیز یکی از روشهایی
که برای حلمساله استفاده شده است روش فکر کاوی یا بارش مغزی است که توسط اسبورن
ابداع شده است .بارش مغزی شیوهی تولید راهحلهای متنوع و متفاوت برای یک مساله در
یک زمان معین است (سیف .)1331 ،در این پژوهش تنها به بارش مغزی اکتفا نشد بلکه با
تغیر طبقه ذهنی سعی بر این بود که راهحلهای جدید ،متنوع و انعطافپذیری نیز افزایش
یابد .وقتی در کار با خمیر ،کاردستی ،چیستان و سایر روشهای بهکار برده شده ،از این
روشها استفاده میشد نحوه نگرش کودک و سبک فکری او تغییر میکرد در نتیجه زمانی
که در جریان کار کودکان به یکدیگر پرخاش فیزیکی میکردند سریعا از روش مذکور
استفاده میگردید به این معنا که در کار با خمیر ،کاردستی ،چیستان ،نقاشی ،قصه و غیره که
تا حدی متفاوت از مسائل اصلی زندگی روزمره بودند ذهن کودک تشویق به دادن ایده
میشد و با فراهم شدن این آمادگی ذهنی در کودک ،تعمیم همان فرایند به جریان اصلی
زندگی نیز اتفاق میافتاد .البته آگاهیهای هیجانی نیز داده میشد .بهطور مثال در کار با
خمیر و سایر روشها کودک یاد می گرفت که در مدت زمان کوتاه چیزهای زیاد و متنوع
را با رعایت اصل تازگی و بسط بسازد و برای تعمیم این فرایند به زندگی واقعی در هنگام
دعوا و مشتزدن کودکان به یکدیگر سریعا این مساله مطرح میشد که چه اتفاقی افتاده
است؟ شما از چه روشی استفاده کردید؟ برای حل این موقعیت از چه روشهای دیگری
میتوانستید استفاده کنید؟ بگذارید فکرتان ببارد و تا میتواند راهحل بدهد ،کدام روش
مناسبتر است و چرا؟ (هدف از پرسیدن سوال چرا ارزیابی نتایج توسط کودک بود).
همچنین در طول تمام فعالیتها گوش دادن به صحبتهای یکدیگر و احترام گذاشتن به
یکدیگر بهطور مرتب تاکید میگردید .در جلسات اول عدم توجه به صحبت دیگران و
حالت های تکانشی در دادن پاسخ وجود داشت که با گذشت زمان این امر بهبود پیدا کرده
بود .در مجموع کار با اشیاء (خمیر ،کاردستی ،چیستان ،نقاشی و غیره) و پرسیدن سوال در
هنگام بروز مشکل به منظور رهایی از سبک تکانشی و رسیدن به سبک منطقی ،منجر به بهبود
حلمساله در پسآزمون گردید.الزم به ذکر است که حالتهای تکانشی در پیشآزمون
حلمساله اجتماعی به وضوح دیده میشد بهطور مثال کودک بدون هیچ تاملی بعد از گفتن
داستان مربوط به تصویر جوابهایی مانند تو دهانش میزنم ،من هم او را میزنم ،او را دعوا
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میکنم میدادند .اما در پسآزمون بهویژه در بعضی از کودکان زیر لب با خود صحبت
کردن و تامل به جای تکانشهای ناگهانی کامال دیده میشد .بهطور مثال کودکی با خود
زیر لب میگفت که نمیتوانم او را بزنم بعد رو به محقق میکرد و میگفت پس میروم به
مربی یا مادرم میگویم .این کنترل تکانه و پیدا کردن راهحلهای مختلف دلیلی بر موفقیت
کودکان محسوب میشود .همچنین در بعضی از تعاریف ،حلمساله اجتماعی را نوعی
کارکرد اجرایی میدانند که هیجانات و رفتار اجتماعی را کنترل و فرد را قادر به عملکرد
سنجیده میکند (تاکاشی .)0229 ،در پژوهش حاضر نیز به دلیل تمرینهای خالقیت و تعمیم
آن به شرایط موجود پیش آمده ،این بازداری هیجانی و رفتاری مشاهده گردید.
در نتیجه طبق پیشینه پژوهش که خالقیت ،را توانایی تفکر به شیوههای غیرمعمول و
توانایی خلق راهحلهای جدید برای مشکالت و مسائل میدانند (کاراکل0229 ،؛ وکرنو و
همکاران .)0211 ،رایت ( )0212خالقیت را تعیین مساله و حلمساله با استفاده از راهحلهای
معنادار میداند (رابسون .)0214 ،گاردنر ( )1993افراد خالق را کسانی میداند که در
حلمساله چیرهدست هستند و گانیه ( 1911و  )1935نیز آفرینندگی را نوعی حلمساله
میداند .در این پژوهش خالقیت و حلمساله خالق توانست روی رفتارهای اجتماعی
کودکان بهطور معناداری تاثیر مثبت بگذارد.
محدودیت اصلی پژوهش حاضر عدمهمکاری مهدهای کودک جهت اجرای پژوهش
بود در نتیجه از نمونهگیری در دسترس استفاده گردید .همچنین نداشتن دوره پیگیری را
میتوان از محدودیتهای پژوهش حاضر برشمرد.
پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی اثر آموزش خالقیت و حلمساله خالق بر
مشکالت هیجانی  -رفتاری کودکان مورد بررسی قرار گیرد.
الزم به ذکر است که گروهی بودن تمامی فعالیتها خود مزیتی بزرگ محسوب میشود
زیرا موجب گردیده که کودک خود را در تعامل با دیگران ببیند ،مشکالت بروز پیدا کرده
در این روابط را از نزدیک لمس کند و به کشف راهحل به شیوهای خالق برای بهبود اوضاع
بپردازد.
بنابراین با توجه به اهمیت نوع سبک حلمساله در کودکان و تاثیری که این مساله بر
کیفیت زندگی و سازگاری آنها میگذارد و با توجه به پرخاشگری فزاینده در مهدهای
کودک ،در ابتدا برنامه آموزش خالقیت که باعث گشودگی ذهنی کودک میگردد و سپس
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تعمیم همین گشودگی به جریان اصلی زندگی ضروری به نظر میرسد .از آن جایی که
کودکان پیشدبستانی از طریق تعامل با همساالن ،مربی ،پدر و مادر و سایر اعضای خانواده
رفتارهای اجتماعی را میآموزد ،پیشنهاد میگردد که مربیان مهدهای کودک و والدین که
هر کدام تقریبا نیمی از روز را با کودک سپری میکنند از چنین مهارتهایی برخوردار باشند
تا شیوهی زندگی مبتنی بر حلمساله خالق را به کودکان آموزش دهند.
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