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Abstract
Improving interpersonal problem solving skills of gifted
students would facilitate their confrontation with everyday
conflict situations. Due to the necessity of these skills in
the lives of the gifted students, a creative interpersonal
problem solving training program was developed, and its
effectiveness on problem solving skills of the elementary
gifted students was evaluated. The design of the study was
semi-experimental with pretest-posttest and control group.
Among 5 different 4th grade classes in an all-girl school in
north Tehran, two were randomly selected and assigned as
experimental and control groups. The students in these two
classes were screened by the Raven Progressive Matrix of
Intelligence (1938) and the verbal section of Tehran
Stanford-Binet test of intelligence (Afrooz &
Hooman,1996). The experiment group participated in the
interpersonal creative problem solving program, and the
control group did not receive any treatment. Alternative
Solution Scale (Shure & Spivak, 1985) was used to
measure their problem solving capabilities. Data was
analyzed using analysis of covariance and repeated
measures analysis of the variance. Findings showed
significant differences (p<0/05) between experimental and
control groups in their problem solving skills. At the end,
applying creative interpersonal problem solving program
for improving interpersonal problem solving skills in
elementary gifted girls was discussed. Discussions as well
as suggestions for future research are presented.
Keywords: Problem solving skills, Creative interpersonal
problem solving program, Gifted students
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1394/03/09 : پذیرش نهایی- 1393/12/17 :دریافت مقاله
چکیده
تقویت مهارت حلّ مسألۀ بین فردی در دانشآموزان سرآمد میتواند به
 با توجه به اهمیت مهارت.آن ها در مواجهه با مشکالت زندگی یاری دهد
ّحلّ مسأله برای دانشآموزان سرآمد به طراحی برنامۀ آموزش حل
مسألۀ بین فردی با رویکرد خلّاقانه و ارزیابی اثربخشی آن بر بهبود
 به این.مهارت حلّ مسأله در دختران سرآمد دورۀ ابتدایی پرداختهشد
)1938(  با استفاده از آزمون ماتریسهای پیشروندۀ هوش ریون،منظور
42 ،)1375 ،بینه تهران (افروز و هومن-و آزمون هوش استنفورد
دانشآموز شاغل به تحصیل در دورۀ ابتدایی که دارای هوشبهر باالتر از
 به صورت در دسترس انتخاب و بهطور، تشخیص داده شدند120
 شرکتکنندگان گروه.تصادفی به گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند
 در برنامۀ آموزش، دقیقه60  تا45  هر جلسه، جلسه15 آزمایشی طی
حلّ مسألۀ خلّاق بین فردی محققساخته شرکت کردند و گروه گواه
، به منظور ارزیابی مهارت حلّ مسأله.هیچگونه آموزشی دریافت نکردند
) مورد استفاده قرار1985 ،مقیاس راهحلهای جایگزین (شور و اسپیوک
 نتایج بهدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و تحلیل.گرفت
واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که بین میانگین نمرات گروه
آزمایشی و گواه در مهارت حلّ مسأله تفاوت معناداری وجود دارد
 در پایان استفاده از برنامۀ آموزش حلّ مسألۀ خلّاق بین.)p>0/05(
فردی و اهمیت توجه به مهارت حلّ مسأله مورد بحث و بررسی قرار
.گرفت
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مقدّمه
دانشآموزان سرآمد همچون دیگر دانشآموزان ،دارای نیازهای
اجتماعی و عاطفی هستند؛ اگرچه در میان پژوهشگران
اختالفنظرهایی در زمینۀ توانمندیهای کودکان سرآمد در روابط
بین فردی وجود دارد ،اما آنچه مسلّم است این است که حداقل
گروهی از آنها در روابط بینفردی خود با چالشهایی روبرو
هستند .بهعالوه ،مشکالت رفتاری کودکان سرآمد به بزرگسالی
نیز سرایت کرده و به روابط نامناسب بین فردی منجر میگردد
(سیلورمن 1993 ،3؛ شوآیین .)2006 ،4
از ویژگیهایی که در تعامالت کودکان سرآمد با همساالن و
جامعه تاثیر منفی دارند میتوان به مواردی از جمله کمالزدگی ،5
عملکرد پایینتر از انتظار  ،6رشد نامتوازن و تمایل به تنهایی اشاره
کرد .منظور ازکمال زدگی الگوی خصوصیات و رفتارهایی است که
شامل رفتارهای وسواسی دربارۀ عادات کاری ،نگرانیهای
بیشازحد دربارۀ جزئیات ،استانداردهای باالی غیرواقعی و
روتینهای غیر منعطف میباشد .اگرچه کمالگرایی مثبت ممکن
است بسیار مفید بوده ،با خالقیت رابطه مثبت داشته باشد
(ساداتی و همکاران )1387 ،و بهعنوان ابزاری برای سوقدادن
دانشآموزان سرآمد به سمت تعالی مفید باشد (سیلورمن)2007 ،
اما شواهدی وجود دارد که نشانگر اثرات منفی کمالزدگی بر روی
کودکان سرآمد میباشد (سیگل و شولر 2000 ،7؛ ارنج 1997 ،8؛
سپیرزنومستر  9و همکاران .)2009 ،عملکرد پایینتر از انتظار نیز
یکی دیگر از مشکالتی است که کودکان سرآمد با آن مواجه
هستند که می تواند به دلیل اختالل همبود ،کسالت به خاطر
برنامۀ درسی بسیار ساده ،اعتمادبهنفس پایین ،نداشتن انگیزه،
فقدان تصور روشن از آیندۀ شغلی ،اضطراب ،سعی برای همرنگ
شدن با همساالن ،برنامههای درسی خیلی ساده یا خیلی مشکل،
استرس شدید برای برآوردهکردن خواستهها و انتظارات اطرافیان
پدیدآمده باشد (مک کچ و سیگل .)2001 ،10
همچنین گروهی از دانشآموزان سرآمد ممکن است به لحاظ
پراکنش بسیار بین رشد اجتماعی و شناختی آنها با کودکان و
نوجوانان عادی و یا عدم تقارن بین توانمندیهای اجتماعی،
عاطفی و شناختی خود ،در محیط مدارس عادی با تنشهای
درونی مواجه شوندکه بهصورت مشکالت انطباقی خارجی متبلور

گردد (فیدلر  .)1993 ،11تمایل به تنهایی یکی دیگر از رایجترین
ویژگیهای کودکان سرآمد است (رابینسون  .)2002 ،12برخی از
این کودکان حتی زمانی که در بین همساالن خود محبوبیت
دارند هم احساس تنهایی میکنند ،زیرا معموالً ناچارند برای حفظ
دوستیهای خود توانمندیهای خود را پنهان کنند ،یا به دلیل
داشتن دنیای غنی و پرباری که در درون دارند ،تنها بودن را به با
دیگران بودن ترجیح دهند (شچمن و سلکتر  .)2012 ،13به این
دالیل دانشآموزان سرآمد دارای نیازهای عاطفی ،اجتماعی،
آموزشی ،و مشاورهای ویژهای میباشند (پیترسون و همکاران ،14
 .)2006بهنظر میرسد آموزش مهارت حل مسأله میتواند یکی از
راههایی محسوب گردد که به دانشآموزان سرآمد در غلبه بر
چالشهای بین فردی یاری دهد .با توجه به مسائل مطرح شده در
مورد کودکان سرآمد ،نیاز به برنامه مداخله آموزش مهارتهای
بین فردی برای این دانشآموزان ضروری به نظر میرسد .در
زمینۀ برنامههای آموزش مهارتهای بین فردی ،پژوهشها نشان
میدهند که مداخلههای شناختی-رفتاری در طول زمان بهترین
نتایج را پدید آوردهاند ،زیرا این برنامهها مجموعۀ خاصی از
رفتارها و راهحلها را ارائه نمیدهند ،بلکه به آموزش فرایندی
برای یافتن بهترین راهحل میپردازند (شور و ابرسون .)2013 ،15
از جملۀ این برنامهها ،آموزش مهارت حل مسأله بین فردی
به واسطۀ اثربخشی آن در روابط بین فردی همواره مطرح
بودهاست .حلّ مسأله ،فرایندی شناختی -عاطفی-رفتاری است که
توسط خود فرد هدایت میشود و در طی مراحل آن فرد تالش
میکند تا راهحلهای مؤثر و سازگارانهای برای مشکالت زندگی
خود کشف نماید (چنگ ،ثوریال ،سنا  .)2004 ، 16حل مسألۀ بین
فردی ،رویکردی عملی برای کمک به کودکان در یادگیری،
ارزیابی و حل و فصل مشکالت ارائه میدهد .هدف اصلی آن،
آموزش چگونه اندیشیدن بهجای چه اندیشیدن میباشد.
پژوهشها نشان دادهاند زمانی که کودکان یاد میگیرند که از
تفکر حلّ مسأله استفاده کنند ،سازگاری اجتماعی آنها بهبود
مییابد و کاهش چشمگیری در آشفتگیهای هیجانی و
گوشهگیری اجتماعی آنها رخ میدهد (شور.)1993 ،
پژوهشهای بسیاری به تبیین رابطه بین مهارت حل مسألۀ
بین فردی با بسیاری از متغیرهای سالمت عاطفی پرداختهاند و
آن را مهمترین مؤلّفه در برنامههای پرورش کیفیت روابط
اجتماعی شناختهاند (شور )2001 ،حل مسألۀ اجتماعی در
توانایی دیدگاه گیری یا توانایی نگاه به مسائل از منظر دیگران،
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مدیریت استرس (الیس  17و همکاران1986 ،؛ ثوریال و شیدی ، 18
1999؛ پارکینسون و کرسول  )2011 ، 19پیشگیری از افسردگی
21
(فرای و گودمن  ،)2000 ، 20نگرانی و اضطراب (ویلسون و هیوز
2011؛ کانت  22و همکاران )1997 ،مؤثر بوده است .همچنین
بهعنوان روش مناسبی برای مدیریت روابط و حلوفصل
تعارضهای بین کودک-والد (گوورمانت و فاستر  (1993،23همدلی
و سالمت عاطفی خانواده همواره مطرح بودهاست (سو و شک ، 24
.)2005
مطالعات طولی مختلفی نشان میدهند که مهارت حلّ مسأله
در کودکان با کاهش خشونت ،قانونشکنی و حتّیی خودکشیی در
آینده ارتباط داشته است (برای مثال موفیت و کسیپی 2001 ، 25؛
بندر و السل  .)2011 ، 26کودکانی که میآموزند تا از تکنیکهایی
مانند تفکّر وسیله-هدف  27استفاده کننید ،ییاد مییگیرنید کیه از
روشها ی غیر تکانشی (صبر کنم ببینم حیاال بایید چیه کیارکنم،
مشکلم چیست ،احساسم چیست ،هدفم چیست ،برای رسیدن بیه
این هدف بهجز فکر اول چهکارهای دیگری میتوانم انجام دهیم و
 )...بهکار ببرند؛ این کودکان تمرین میکنند که انتخابهای خیود
را با توجه به پیامدهای آن مورد ارزییابی قیرار دهنید ،در صیورت
برخورد با سیختیهیا و شکسیتها کمتیر ناکیامی و سیرخوردگی
احساس کنند .این مهارتها از جمله مهارتهایی هسیتند کیه در
طراحی برنامۀ حلّ مسألۀ بین فردی خالقانهای که در این پژوهش
طراحی شدهاست ،مورد توجه قرارگرفتهاند.
یکی از مدلهایی که میتوان مهارت حلّ مسیأله را بهوسییلۀ
آن آموزش داد و آن را با تکنیکهای خالقانه ترکیب نمیود ،حیلّ
مسأله به روش خلّاق  28است که بهوسیلۀ آن میتیوان بیا رویکیرد
خلّاقانه به حلّ مسأله پرداخت .این چهارچوب شامل فرایندی ویژه
در حل مسائل است که در آن فرد به شیکلی نظاممنید بیهمنظور
سازماندهی اطالعات و اییدهها در حیل مسیائل و افیزایش رفتیار
خلّاق ،تفکر همگرا و
واگرا را بهکار میگیرد .مدل حلّ مسألۀ خلّیاق میورد اسیتفاده در
این پژوهش ،مبتنی بر مدلی است که در مؤسسۀ آموزشی خلّاق
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توسط آزبورن ،30پیارنز ،31و نیولر 32معرفیی شیده اسیت (آزبیورن،
1963؛ پارنز .)1967 ،این برنامه در طی سالهای بعید ،بیازنگری
شده (تریفنگر )2005 ،و نسخۀ بازنگری شدۀ آن در پژوهشهیای
بسیاری به منظور پرورش خالقیت مورد استفاده قرار گرفتهاسیت.
آخرین نسخ ۀ حیلّ مسیأله خلّاقانیه دارای چهیار مؤلفیه و هشیت
مرحلیۀ مختلییف بییوده کییه در یییک شییکل داییرهوار و نییه خطّییی
تصویرسییازی شییده اسییت (ترفینگییر ،سییلبی ،ایزکسیین ،2007 ،33
تریفنگر و همکاران.)2006 ،
با توجه به اینکه برنامۀ درسی قابلاجرا بر اساس چهارچوب

شکل  . 1جدیدترین نسخۀ معرفی شده از چهارچوب حلّ مسألۀ
خلّاق (تریفنگر و همکاران)2005 ،
حل مسأله بین فردی خلّاقانه برای دانشآموزان دبستانی ایرانی
در دسترس نبوده و به دلیل اهمیت نقش دختران امروز به عنوان
زنان آینده در جامعه و پرورش نسل پسازآن ،ضرورت توجه و
پرورش مهارت حلّ مسأله و ایجاد برنامهای مناسب با نیازها و
ارجحیتهای گروه دختران سرآمد وجود دارد .همچنین ،محتوای
بستۀ آموزش حلّ مسئلۀ بین فردی بسته به رویکردهای فرهنگی
نشأتگرفته از بافت موجود هر جامعه ،متفاوت است .در نتیجه در
پژوهش حاضر اقدام به طرّاحی بستۀ آموزشی حلّ مسأله با
رویکرد خالقانه در روابط بین فردی گردید تا با استفاده از آن
کودکان سرآمد قادر باشند این روش را در درزمینۀ روابط بین
فردی خود تمرین نموده و به مهارتها و شایستگیهای اجتماعی
الزم دست یابند.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبهآزمایشی با طرح
دوگروهی و گمارش تصادفی با پیشآزمون و پسآزمون است.
برنامۀ آموزش حلّ مسألۀ بین فردی خلّاقانه برای گروه آزمایشی
اجرا شد ،درحالیکه شرکتکنندگان در گروه گواه هیچگونه
آموزش خاصی دریافت نکردند.
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دانشآموزان شرکتکننده در این پژوهش ،دانشآموزان
ال جهت
کالس چهارم دبستان شهید مهدوی تهران بودند که قب ً
ثبتنام در مدرسه ،هوشبهر باالتر از متوسط آنها مشخص شده
بود .از میان  5کالس چهارم ،بهصورت تصادفی یک کالس
بهعنوان گروه آزمایشی و یک کالس به عنوان گروه گواه انتخاب
شد .دانشآموزان دو کالس از طریق آزمونهای هوش
ماتریسهای پیش روندۀ ریون و سپس آزمون هوش استنفورد-
بینه (ویرایش پنجم) مورد ارزیابی قرار گرفتند و در این میان 21
نفر از یک کالس (گروه گواه) 18 ،نفر از کالس دیگر با هوشبهر
باالتر از  120شناخته شدند .سپس سه دانشآموز نیز بهطور
تصادفی از کالس چهارم دیگری انتخاب و پس از انجام آزمونهای
هوش فوقالذکر و واجد شرایط بودن به گروه آزمایشی ملحق
شدند .به این شکل دو گروه آزمایشی و گواه هرکدام با  21نفر ،با
کنترل متغیرهای جنس ،سن ،پایۀ تحصیلی و هوش تشکیل
شدند.
ابزارها

آن در گروههای سنی مختلف نیز بین  0/40تا  0/92گزارش شده
است (کاتنز  36و همکاران.)2005 ،
ب) آزمون هوش استنفورد-بینه (ویرایش پنجم) :این
آزمون دارای قسمت کالمی و غیرکالمی میباشد و به نحوی
طراحیشده است که سؤاالت آن دارای سیر دشواری صعودی
میباشد و می توان سطح دشواری تکالیف را با سطح توانایی فرد
آزمودنی منطبق ساخت .اعتبار این مقیاس در مطالعات مختلف
برای بخش غیرکالمی  ،0/85-0/89برای بخش کالمی -0/89
 0/84گزارش شده است .همچنین برای خرده مقیاسهای
استدالل سیال  ،0/90اطالعات عمومی  ،0/92استدالل کمّی
 ،0/92پردازش دیداری-فضائی  ،0/92و حافظۀ فعال 0/91گزارش
شده است (سالنامۀ اندازهگیریهای ذهنی  .)2012 ،37در پژوهش
حاضر ،ویرایش پنجم این آزمون ،که در ایران ،توسط افروز و
هومن ( )1375هنجاریابی شده است ،مورد استفاده قرار گرفته
است.
ج) مقیاس راهحلهای جایگزین( 38شور و اسپیواک،39

در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادههای موردنیاز سه ابزار به
شرح زیر مورداستفاده قرار گرفت .در این پژوهش به منظور
اطمینان از این که شرکتکنندگان دارای هوشبهر باال میباشند،
دانش آموزان با استفاده از آزمونهای هوش مختلف مورد ارزیابی
قرار گرفتند.
الف) ماتریسهای پیشروندۀ ریون  :34این آزمون
غیرکالم ی که مستقل از فرهنگ ،زبان و تحصیالت رسمی است،
بهمنظور ارزیابی بهره هوشی استفاده میشود و دارای دو فرم
متفاوت است؛ فرم نخست آنکه توسط جان ریون ( )1938در
انگلستان منتشر شد دارای  60تصویر هندسی سیاه وسفید است
که قسمتی از تصویر در هر یک از آنها حذف شده و آزمودنی
باید با کشف الگوی منطقی تصویر ،بخش حذفشده را از بین
شش یا هشت گزینۀ متفاوت انتخاب کرده و ماتریس را تکمیل
نماید .این فرم آزمون برای سنجش هوش کودکان باالتر از نه
سال و بزرگساالن طراحی شده است .فرم دیگر این آزمون توسط
ریون ( )1947و برای سنجش هوش کودکان پنج تا نه سال و
بزرگساالن با کمتوانی هوشی طراحی شده که شامل  36تصویر
35
هندسی رنگی است و همانند فرم نخست تکمیل میشود .اعتبار
این آزمون در تشخیص عامل عمومی هوش باال گزارش شده است
(ریون )2000 ،و ضریب همبستگی آن با آزمونهای استنفورد
بینه و وکسلر بین  0/40تا ( 0/76آناستازی ،1990،به نقل از
پاشاشریفی )1376 ،بهدست آمده است ،همچنین ضریب پایایی

 :)198۵این مقیاس بهمنظور ارزیابی توانایی مهارت حلّ مسأله
در روابط بین فردی کودکان طراحیشده است که شامل 3
داستان کوتاه درباره موقعیتهای دشوار رایج در روابط کودکان
است .پاسخهای ارائهشده برای هر داستان در سه خرده عامل
راهحلهای مرتبط ،طبقات راهحلها و نسبت پاسخهای مرتبط به
غیرمرتبط نمرهگذاری میشود .هر داستان بهصورت انفرادی برای
آزمودنی خوانده ،و از او خواسته میشود برای کمک به کودک
داستان تا آنجا که میتواند راهحل ارائه دهد .فراخوانی پاسخهای
آزمودنی طبق دستورالعمل مقیاس (به شیوه بالینی) پیگیری،
کدگذاری و ثبت میشود .در تحلیل ،به هر راهحل مرتبط یک
نمره و به هر پاسخ متنوع که در طبقه خاصی قرار میگیرد هم
یک نمره داده میشود .به پاسخهای تکراری و نامرتبط نمرهای
تعلق نمیگیرد و تحت عنوان پاسخهای نامرتبط گروهبندی
میشوند .پاسخهای آزمودنی در داستان اول در  16طبقه (برای
مثال تقاضا کردن ،توضیح دادن ،رشوه دادن ،اجتناب کردن ،از
دیگران کمک گرفتن و غیره) ،داستان دوم  17طبقه و داستان
سوم در  22طبقه جای میگیرند .هرقدر راهحلهای متفاوتی
توسط کودک برای مشکل پیش رو ارائه شود ،نمرۀ باالتری به
کودک داده خواهد شد .شور و اسپیوک به ارائۀ اطالعات
روانسنجی دربارۀ این مقیاس نپرداختهاند ،اما بر روی نمونۀ
آماری دیگری از دختران پایۀ چهارم ایرانی همبستگی بازآزمایی
از  0/47تا  0/ 84بهدستآمده است.
36.

Cattons
Mental Measurement yearbook
38. .Alternative Solutions Scale
39. Shure & Spivack
37.

Raven’s Progressive Matrices of Intelligence
reliability

34.
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محتوای برنامۀ حلّ مسألۀ بین فردی خالقانه بهگونهای
طراحی شدهاست که به استفادۀ بیشازپیش دانشآموزان سرآمد
از تکنیکهای خالقانه در حلّ مسائل بین فردی منجرگردد .ازآنجا
که نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که برنامۀ حلّ مسأله
الزم است که متناسب با محیط واقعی و محدودیتهای واقعی
زندگی افراد طراحی گردد (پیترسون  40و همکاران )2013 ،و در
آن مالحظات و عالقهمندیهای فرهنگی شرکتکنندگان در نظر
گرفته شود (اده  ،)1999 ،41بنابراین ابتدا عالقهمندیها و مسائل
مطرحشده در محیط فرهنگی دختران سرآمد در دورۀ ابتدایی نیز
بررسی گردید.
ل
بهمنظور دستیابی به فهرستی از مهارتهای مرتبط با ح ّ
مسألۀ بین فردی خالق در کودکان دبستانی سرآمد فرم
نیازسنجی روابط بین فردی در اختیار والدین دانشآموزان
کالسهای مختلف دورۀ ابتدایی قرار گرفت .در این فرم از والدین
خواسته شد تا مهمترین نگرانیها و چالشبرانگیزترین مسائل بین
فردی خود را در ارتباط با کودک خود انتخاب نمایند .برحسب
فراوانی مشکالت مطرحشده و مشکالتی که در پیشینۀ مربوط به
کودکان سرآمد وجود داشت و همچنین مهارتهایی که به منظور
غلبه بر این مشکالت در برنامههای حلّ مسألۀ اجتماعی داخلی و
بینالملل ی ارائه شده بود ،فهرستی از مهارتهای موردنیاز تدوین
گردید .در فهرست دیگری نیز مراحل ،مؤلّفهها و ابزارهای حلّ
مسألۀ خالق در کنار فهرست والدین قرار گرفت؛ سپس تهیّۀ
هرکدام از موضوعها و فعّالیتهای برنامه مداخله با توجه به دو
جدول فوق صورت گرفت .بهعبارتدیگر ،هدف از هر جلسه،
استفاده از مراحل و ابزارهای حلّ مسألۀ خالق در مواجهه با یکی
از چالش های مطرح شده به وسیلۀ والدین در زمینۀ روابط بین
فردی بوده است .سپس به انتخاب و طرّاحی فعالیتها ،داستانها
و نمایشهای عروسکی و کاربرگهای مناسب پرداخته شد .به این
منظور منابع مختلفی مورد استفاده قرار گرفت ازجمله بستۀ حلّ
مسألۀ خالق (تریفنگر وهمکاران )2006 ،که به بیان چهارچوب و
فرایند مورد استفاده میپردازد بررسی و ترجمه شد .همچنین
عوامل و فعالیتهای برنامههای حلّ مسألۀ بین فردی دیگر،
برنامههای پرورش خالقیت و برنامههای پرورش مهارتهای
اجتماعی جمعیت عمومی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
همچنین مشکالت چالشبرانگیز در زمینۀ روابط بین فردی و
مهارتهایی که برای مواجهه با مشکالت عمومی دانشآموزان
دردورۀ ابتدایی و موارد موردنیاز ویژه کودکان سرآمد را شناسایی
در طراحی برنامه مورد توجه قرار گرفت .همچنین در تدوین طرح
درسها ،توجّه به آموزههای دینی و مسائل فرهنگی مدنظر قرار
گرفته است .این برنامه پس از طراحی و آمادهسازی ،توسط
Peterson
Ede

40.
41.

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،6شماره  ،)14( ،2تابستان 1394

42

تعدادی از استادان و متخصصان این حیطه بررسی شد و روایی
صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت .محتوای 15جلسۀ
برنامه آموزشی به شرح زیر میباشد:
جلسۀ اول :معرّفی برنامه ،روشهای مواجهه و بیان مثبت
یک مسأله ،مرحلۀ ساخت فرصتهای حلّ مسألۀ خلّاق در مواجهه
با مسائل بین فردی .جلسۀ دوم :تشخیص و مدیریت احساسات.

جلسه سوم  :معرّفی مراحل حلّ مسأله ،معرّفی نردبان حلّ مسأله
بین فردی ،تمرین سه پلۀ اول از مراحل نردبان حلّ مسأله:
«احساس ،تشخیص مشکل ،و هدف» و بهکارگیری آن .جلسۀ
چهارم :آشنایی با مرحلۀ کشف دادههای حلّ مسألۀ خلّاق و
نردبان حلّ مسأله بهجای شکایت به آموزگار .جلسۀ پنجم:
استفاده از مهارتهای حلّ مسأله در متوقف ساختن قلدری و
اذیت و آزار جسمی و کالمی .جلسۀ ششم :معّرفی ابزارهای
تولید ایدههای جدید بهصورت عینی و تکنیکهای ارتباط اجباری
و فهرست ویژگیها در ارتباط با ساخت یک صندلی .جلسۀ
هفتم :معرّفی ابزارهای تولید ایدۀ خالق از جمله بارش فکری،
ارتباط اجباری ،و فهرست خصوصیات و تشویق دانشآموزان در
کاربرد آن ها در روابط بین فردی ،برای مثال در مواجهه با فشار
همساالن .جلسۀ هشتم :آموزش و تشویق دانشآموزان در
بهکارگیر ی ابزارهای تفکّر نقّادانه و تمرکز بر ایده شامل منافع-
محدودیتها ،ماتریس ارزیابی ،ترتیبدهی و ایدههای عالی و
مناطق هدف دربارۀ مشکل مواجهه با فشار همساالن .جلسۀ نهم:
بهکارگیری ابزارهای آموختهشده در جلسات گذشته شامل
ابزارهای فهرست خصوصیات و ارتباط اجباری به منظور حفظ
آرامش در مواجهه با نگرانی و عصبانیت .جلسۀ دهم :آشناسازی
و تمرین دانشآموزان با استفاده از سه پلّۀ اول نردبان حلّ مسألۀ
اجتماعی به منظور ارائۀ انتقاد سازنده .جلسۀ یازدهم :استفاده از
تکنیکهای حلّ مسألۀ خلّاق از جمله تکنیکهای اسکمپر ،43
ارتباط اجباری ،منافع -محدودیتها ،ماتریس ارزیابی ،تحلیل
مقایسهای جفتی در زمینۀ دوستیابی ،برقراری رابطۀ سالم با
همساالن و عبور از مؤلّفۀ آمادگی برای اجرای مرحلۀ توسعۀ
راهحلهای حلّ مسألۀ خلّاق .جلسۀ دوازدهم :تمرین در مهارت
دیدگاهگیری و مهارتهای گوش کردن فعّال .جلسۀ سیزدهم:
آشناسازی و تمرین مفهوم صبر در برابر ناکامیها و نامالیمات و
داشتن آرامش در روابط بین فردی .جلسۀ چهاردهم :معرفی
قانون طالئی« :هر چه برای خود نمیپسندید ،برای دیگران هم
نپسندید» یا «آنطور با دیگران رفتار کنید که دوست دارید
دیگران با شما رفتار کنند» از طریق نمایشها و فعالیتهای

validity
SCAMPER
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مختلف .جلسۀ پانزدهم  :جشن حلّ مسأله ،با اهدای گواهی
شرکت در این برنامه.
پس از تشکیل گروهها ی آزمایشی و گواه بر اساس معیارهای مورد
نظر وآمادهساز ی برنامه و انجام هماهنگی با مسؤولین مدارس
شرکتکننده ،برای هر کالس  45دقیقه تا یک ساعت درسی به
کالس حلّ مسألۀ خلّاق اختصاص داده شد .هر طرح درس ابتدا
دو بار در دبستان دیگری به صورت آزمایشی بر روی گروه مشابه
با گروه آزمایشی انجام شد و نقایص آن برطرف گردید.
پس از اجرای آزمون هوش ریون و استنفورد-بینه ،دانشآموزان
در مصاحبۀ انفرادی با پژوهشگر شرکت کردند .سپس اجرای
برنامه بهطور رسمی در نیمۀ دوم آبان ماه سال  92آغاز شد و تا
نیمۀ اول اسفندماه به طول انجامید .سپس در دو هفتۀ آخر
اسفندماه نیز دانشآموزان گروه آزمای شی و گواه برای بار دوم ،و به
عنوان پسآزمون در مصاحبههای انفرادی با پژوهشگر شرکت
کردند .به دلیل زمانبر بودن این مصاحبهها و جدا شدن
دانشآموز از کالس برای مدت مصاحبه و ایجاد بینظمی در
کالسهای مورد نظر ،مسؤولین مدرسه با اجرای مصاحبه در
مرحلۀ پیگیری مخالفت نمودند.
یافتهها
یافته های توصیفی مربوط به مهارت حلّ مسأله برای گروه
آزمایشی و گواه در جدول  1و نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
برای بررسی تفاوت گروهها در مهارت حلّ مسأله در جدول  2ارائه
شده است.
این نتایج نشان میدهد که شرکت در این برنامه به افزایش
تعداد راهحلهای مرتبط دانشآموزان سرآمد و به تولید ایدههای
بیشتر و متنوعتر منجر شدهاست .به منظور بررسی این موضوع از

آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول 2
ارائه شده است .نتایج بررسی پیشفرض همگنی ضرایب رگرسیون
حاکی از آن بودن که این پیشفرض برقرار میباشد .در ضمن
پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در هر یک از گروهها از طریق
آزمون کالموگروف اسمیرنوف تک نمونهای بررسی شد و نتایج
نشان داد که توزیع نمرات نرمال است .همچنین خطی بودن
رابطه بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون از طریق نمودار هم
پراکنش بررسی و به تائید رسید .جدول شماره  2نشان میدهد
که بین راهحلهای مرتبط در پیشآزمون و پسآزمون (بدون
توجه به عامل گروهی) تفاوت معنادار وجود دارد (،p>0/05
 ) F(1,34)= 308.21و تفاوت مشاهدهشده بین این دو میانگین
تعدیلیافته گروه آزمایشی و گروه گواه (که در آن نمرات
پسآزمون برحسب نمرات پیشآزمون تعدیلشده است) معنادار
بوده که با توجه به این میانگینهای تعدیلیافته ،راهحلهای
مرتبط گروه آزمایشی بهصورت معنادار بیشتر از راهحلهای
مرتبط گروه گواه بوده است.
همچنین آزمون تحلیل کوواریانس نشان میدهد که شرکت
در برنامۀ آموزش حلّ مسألۀ خلّاق بین فردی در افزایش تعداد
طبقات راهحلهای مرتبط دانشآموزان سرآمد تأثیرگذار بوده
است و تفاوت مشاهدهشده بین دو میانگین تعدیلیافته گروه
آزمایشی و گروه گواه ،که در آن نمرات پسآزمون برحسب نمرات
پیشآزمون تعدیلشده است ،معنادار بوده و با توجه به این
میانگینهای تعدیلیافته ،طبقات راهحلهای مرتبط گروه
آزمایشی بهصورت معنادار بیشتر از طبقات راهحلهای مرتبط
گروه گواه بودهاست..

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات گروههای آزمایشی و گواه در مقیاس مهارت حلّ مسأله شور و اسپیوک ()198۵
گروه

پیشآزمون
انحراف استاندارد
میانگین

میانگین

پسآزمون
انحراف استاندارد

راهحلهای مرتبط

آزمایشی
گواه

9.95
8.90

3.41
2.4

20.80
5.66

4.9
1.798

طبقات راه حلهای
مرتبط

آزمایشی
گواه

9.90
8.85

3.38
2.10

20.71
5.66

3.95
1.79

آزمایشی

8.47

4.66

2.23

2.62

گواه

5.47

3.41

4.95

2.85

آزمایشی

0.56

0.14

0.90

0.8

گواه

0.64

0.13

0.56

0.15

راه حلهای نامرتبط
نسبت راه حلهای
مرتبط به کل
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جدول  2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه راهحلها و طبقات مرتبط گروههای آزمایشی و گواه بر اساس نمرات تعدیلیافته در
پسآزمون ،در مقیاس راهحلهای جایگزین (شور و اسپیوک)198۵ ،
گروه آزمایشی

راهحل
مرتبط

طبقات
مرتبط

گروه گواه

میانگین

SD

میانگین

SD

20/8

4/1

5/7

1/8

20/7

3/9

5/7

1/8

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

2120/65

1

2120/65

خطا

268/34

39

6/88

گروه

2101/59

1

2101/59

خطا

255/76

همچنین آزمیون تحلییل وارییانس انیدازهگیری مکیرر نشیان
میدهد کیه بیین نمیرات راهحلهیای نیامرتبط در پیشآزمیون و
پسآزمون (بدون توجه به عامل گروهیی) تفیاوت معنیادار وجیود
دارد ( )F(1.40)=33/05 ،p>0/05و تفاوت مشاهده شده بین ایین
دو میانگین (پیشآزمیون و پسآزمیون) معنیادار بیوده ،در ضیمن
اندازه اثر این آزمون برابر با  0/45میباشد و به عبارتی  45درصد
از تغییرات بیه وجیود آمیده در نمیرات دو مرحلیه پیشآزمیون و
پسآزمون را میتوان به عامل زمان منتسب کرد .همچنیین تیوان
آزمون  1بوده که احتمال ارتکاب خطای نوع دوم را در حید صیفر
برآورد میکند که نشان از توان باالی این آزمون دارد .و نشان می
دهد که شرکت در برنامۀ آموزش حلّ مسألۀ خلّاق بین فیردی در
کاهش تعداد راهحلهای نامرتبط دانشآموزان سرآمد میؤثر بیوده
است.
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر نشان
داد که شرکت در برنامۀ آموزش حلّ مسألۀ خلّاق بیین فیردی در
افزایش نسبت راهحلهای مرتبط بیه کیل راهحلهیا (راهحلهیای
مرتبط+راهحلهای نامرتبط) در پسآزمون تأثیرگذار بوده اسیت و
تفییاوت مشاهدهشییده بییین اییین دو میییانگین (پیشآزمییون و
پسآزمون) در بین نسبت راهحلهای مرتبط به کیل راهحلهیا در
پیشآزمون و پسآزمون (بدون توجه بیه عامیل گروهیی) تفیاوت
معنیییادار وجیییود دارد ( )F(1.40)=34/19 ،p>0/05و تفیییاوت
مشاهدهشییده بییین اییین دو میییانگین (پیشآزمییون و پسآزمییون)
معنادار بوده که با توجه به میانگینها و آزمیون تعقیبیی بیانفرنی،
میانگین نمرات پسآزمون بهصورت معناداری بیشیتر از مییانگین
نمرات پیشآزمون بوده است .در ضمن اندازه اثر این آزمون برابیر
با  0/46میباشد و به عبارتی  46درصد از تغییرات به وجود آمده
در نمرات دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون را میتوان بیه عامیل
زمان منتسب کرد .همچنیین تیوان آزمیون  1بیوده کیه احتمیال

39

F

308/21

320/46

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آزمون

0/0

0/89

1/0

0/0

0/89

1/0

6/55

ارتکاب خطای نوع دوم را در حد صفر برآورد میکند که نشیان از
توان باالی این آزمون دارد .بهعالوه روند تغییر نسبت راهحلهیای
مرتبط به کل راهحلها از پیشآزمون بیه پسآزمیون در دو گیروه
آزمییایش و گییواه بهصییورت معنییادار متفییاوت اسییت (،p>0/05
 )F(1.40)=39/95که با توجه به میانگینها روند افیزایش نسیبت
راهحلهای مرتبط به کل راهحلها در گروه آزمایش بسیار بیشیتر
از گروه گواه بوده است .همچنین قابل ذکر است که اندازه اثر ایین
آزمون برابر با  0/70میباشد و به عبارتی  70درصد از تغییرات به
وجود آمده در نسبت راهحلهای مرتبط به کل راهحلهای گروهها
در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون را میتوان به طرح آزمایشی
منتسب کرد .توان آزمون نیز حدوداً  1بوده کیه احتمیال ارتکیاب
خطای نوع دوم را در حد صفر برآورد میکند کیه نشیان از تیوان
باالی این آزمون دارد.
بحث و نتیجهگیری
دانشآموزان سرآمد در معرض بسیاری از مشکالت عاطفی-
اجتماعی میباشند که با اقدامات پیشگیرانه مناسب مانند
برنامههای آموزش حل مسأله ،میتوان از وقوع ،گسترش و یا
انتقال آن به بزرگسالی جلوگیری نمود .آموزش مهارت حلّ مسألۀ
بین فردی بهعنوان رویکردی پیشگیرانه میتواند افزایش توانایی
ها ی روانی و هیجانی کودکان و نوجوانان را در پی داشته باشد
(باور و وبستر -استراتون  .)2006 ،44اگر این مهارتها در سنین
ابتدای دبستان آموخته شود ،از پیدایش بسیاری از اختالالت
پیشگیری خواهد شد و استفاده از این مهارت در حلّ کوچکترین
تا بزرگترین مشکالت زندگی در این کودکان نهادینه خواهد
گردد .ازآنجاییکه مهارت حلّ مسأله با بسیاری از متغیّرهای
سالمت روان مانند اضطراب و افسردگی در ارتباط هستند ،اهمیت
و ضرورت توجّه به طرّاحی و اجرای برنامههایی برای آموزش
Bauer & Webster-Stratton
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44.

طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّمسألۀ بینفردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود .....

مهارتهای حلّ مسأله در جامعۀ ما ،بیشازپیش احساس
میگردد.
برنامۀ حلّ مسألۀ خالق بین فردی که در این پژوهش
مورداستفاده قرار گرفت ،در استفاده از تکنیکها و مؤلّفههای
خالقیت در حلّ مسأله ،با برنامههای حلّ مسألۀ دیگر متفاوت
بوده است؛ از طرف دیگر ،این برنامه برای کودکان سرآمد دورۀ
ابتدایی که به دلیل عدم وجود دبستان ویژۀ کودکان سرآمد در
ایران مورد غفلت قرار گرفتهاند ،متناسبسازی شده و با مراحل
تحولی و فرهنگی این دانشآموزان در حد امکان ،هماهنگسازی
شده بود ،در پرورش مهارت حلّ مسأله کودکان سرآمد مؤثّر واقع
گردید.از آن جایی که مهارتهای مورد نظر در این برنامه
بهصورت مستقیم آموزش داده نشدهاند ،بلکه ابزارها و روش تفکر
به دانشآموزان ارائهشده است و دانشآموزان خود با استفاده از
بحث ،گفتگو ،تفکر و اکتشاف به راهحلهای موردنظر و پیامدهای
هریک از آنها پی بردهاند ،برنامه تأثیرگذارتر بوده است.
ازآنجاییکه این برنامه به تکنیکهای خلّاقانه در مواجهه با
مسائل بین فردی میپردازد و به استفاده از ایدههای جدید،
متفاوت ،بسیار زیاد ،و مبسوط (چهار مؤلّفۀ خالقیت) ،در مسائل
بین فردی ت شویق نموده است ،این موضوع در پسآزمون مقیاس
راهحلهای جایگزین خود را نشان دادهاست و دانشآموزانی که در
پیشآزمون تنها به اشارۀ چند راهحل ساده اکتفا میکردند که
معموالً منحصر به توسّل به خشونت ،یا التماس و کمک گرفتن از
دیگران بود ،پس از اجرای برنامۀ آموزشی ،به بسیاری از
راهحلهای مناسب با پیامدهای نتیجهبخش اشاره داشتهاند.
نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج پژوهشهای دیگر در آموزش ح ّ
ل
مسأله همسوست .برای مثال با یافتههای شکوهییکتا و همکاران
( )1392در جهت آموزش برنامۀ حلّ مسألۀ بین فردی به کودکان
پیشدبستان ی و دبستانی همسو بوده است؛ زیرا اجرای برنامۀ حلّ
مسأله بین فردی که در آن دانشآموزان به مدت  4ماه توسّط
آموزگار کالس آموزش دادهشدند ،به افزایش ارائه راهحلها
(سیالی) ،و طبقات راهحلها (انعطافپذیری) که حاکی از توانایی
حلّ مسألۀ بین فردی میباشد منجر شد.
مطالب آموختهشده در این کالس که در آنها دانشآموزان به
بررسی پیامدها و فکرکردن به عواقب انتخابها تشویق میشدند،
موجب شد که این دانشآموزان در ارائه راهحلهایی برای
سناریوهای شبیه به زندگی خود در مقیاس راهحلهای جایگزین
به راهحلهایی که به پیامدهای نامناسب ختم میشد و یا پیامد
آن شبیه به پیامدهای راهحلهای قبلی بود ،اشاره نکنند و به
موضوعهای جدید و فکرهای بدیع بپردازند.
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تا آنجا که پژوهشگران اطالع دارند این پژوهش از اولین
پژوهشها در زمینۀ حلّ مسألۀ خلّاق بین فردی در ایران است که
می تواند آغازی باشد برای طرّاحی و اجرای برنامههای بعدی در
حوزۀ حلّ مسأله که در ایران و مناسب با مسائل فرهنگی و
متناسب با دغدغههای امروز والدین جامعۀ کشور ما تدوین شده
باشند .از طرف دیگر ترکیب برنامههای حلّ مسألۀ خلّاق با روابط
بین فردی و تشویق دانشآموزان در بهکارگیری تکنیکهای
پرورش خالقیت در حلّ مسائل بین فردی برای اولین بار در این
برنامه صورت گرفته است،و در نظر گرفتن نتایج این پژوهش نیز
میتواند در تدوین دیگر برنامههای مشابه یاریدهنده و
مشکلگشا باشد.
محدودیتهای پژوهش:
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از نمونۀ در
دسترس و عدم بررسی اثربخشی این آموزشها در طوالنیمدت
اشاره کرد .همچنین به دلیل امکان تداخلهای احتمالی ،امکان
برگزاری کارگاهها ی توجیهی برای والدین و دیگر آموزگاران
مدرسههای شرکتکننده در این برنامه فراهم نبود .انجام
پژوهشهایی با دورههای پیگیری طوالنیتر میتواند روند تغییرات
در مهارت حلّ مسأله را در مدت طوالنیتر پایش نماید .همچنین
پیشنهاد میشود که به دلیل اهمیت آموزش خانواده محور ،به
تهیه و اجرای کارگاههای توجیهی برای والدین و آموزگاران
مدرسههای شرکتکننده پرداخته و امکان همهجانبهکردن
آموزشهای برنامه را برای دانشآموزان شرکتکننده در برنامه
فراهم نمایند .عالوه بر این ،شایسته است برنامۀ حلّ مسألۀ بین
فردی خلّاق در اختیار سایر متخصصان ،معلمان و والدین قرار
گیرد ،تا از این راهبردها جهت پرورش مهارت حلّ مسأله در
دانشآموزان بهرهمند گردند .به مسؤولین آموزشوپرورش نیز
توصیه گردد تا با تهیه و تدوین برنامههایی کاربردی با مضامین
مربوط به حلّ مسألۀ و خالقیت در روابط بین فردی ،زمینه را
برای حلّ مشکالت احتمالی برای دانشآموزان سرآمد کشور
فراهم نموده ،از بههدررفتن این سرمایههای الهی پیشگیری و
زمینۀ رشد و شکوفایی توانمندیهای این گروه را فراهم سازند.
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