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 چکیده
تواند به آموزان سرآمد میتقویت مهارت حلّ مسألۀ بین فردی در دانش

ها در مواجهه با مشکالت زندگی یاری دهد. با توجه به اهمیت مهارت آن

برنامۀ آموزش حلّ  طراحیآموزان سرآمد به حلّ مسأله برای دانش
آن بر بهبود  اثربخشیارزیابی مسألۀ بین فردی با رویکرد خلّاقانه و 

به این . شددورۀ ابتدایی پرداخته سرآمدمهارت حلّ مسأله در دختران 

( 1938ۀ هوش ریون )روندشیپهای یسماترآزمون منظور، با استفاده از 

 42(، 1375بینه تهران )افروز و هومن، -و آزمون هوش استنفورد
باالتر از  بهرهوششاغل به تحصیل در دورۀ ابتدایی که دارای  آموزدانش

طور تشخیص داده شدند، به صورت در دسترس انتخاب و به 120

گروه  کنندگانشرکت. گمارده شدندآزمایشی و گواه  تصادفی به گروه

دقیقه، در برنامۀ آموزش  60تا  45جلسه، هر جلسه  15آزمایشی طی 
شرکت کردند و گروه گواه  ساختهمحققحلّ مسألۀ خلّاق بین فردی 

به منظور ارزیابی مهارت حلّ مسأله،  .آموزشی دریافت نکردند گونهچیه

( مورد استفاده قرار 1985ی جایگزین )شور و اسپیوک، هاحلراهمقیاس 

دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و تحلیل نتایج به گرفت.
گیری مکرر نشان داد که بین میانگین نمرات گروه واریانس اندازه

تفاوت معناداری وجود دارد مهارت حلّ مسأله  گواه در آزمایشی و

(05/0>p در پایان استفاده از .) برنامۀ آموزش حلّ مسألۀ خلّاق بین

و اهمیت توجه به مهارت حلّ مسأله مورد بحث و بررسی قرار فردی 
 گرفت.
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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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 مقدّمه

آموزان، دارای نیازهای آموزان سرآمد همچون دیگر دانشدانش

اگرچه در میان پژوهشگران  اجتماعی و عاطفی هستند؛

های کودکان سرآمد در روابط یتوانمندۀ نیزم دریی نظرهااختالف

مسلّم است این است که حداقل  آنچهبین فردی وجود دارد، اما 

یی روبرو هاچالشفردی خود با ها در روابط بینگروهی از آن
ی سالگبزر، مشکالت رفتاری کودکان سرآمد به عالوهبه هستند.

گردد یمنیز سرایت کرده و به روابط نامناسب بین فردی منجر 

 (.2006، 4؛ شوآیین1993، 3ورمن)سیل

با همساالن و  سرآمدهایی که در تعامالت کودکان از ویژگی     

، 5زدگیجامعه تاثیر منفی دارند میتوان به مواردی از جمله کمال

، رشد نامتوازن و تمایل به تنهایی اشاره 6از انتظار ترنییپاعملکرد 

زدگی الگوی خصوصیات و رفتارهایی است که منظور ازکمال .کرد

ی هاینگرانشامل رفتارهای وسواسی دربارۀ عادات کاری، 

دربارۀ جزئیات، استانداردهای باالی غیرواقعی و  ازحدشیب

یی مثبت ممکن گراکمال. اگرچه باشدیم منعطف ریغی هانیروت

اشته باشد است بسیار مفید بوده، با خالقیت رابطه مثبت د

دادن ابزاری برای سوق عنوانبه( و 1387)ساداتی و همکاران، 

( 2007آموزان سرآمد به سمت تعالی مفید باشد )سیلورمن، دانش
زدگی بر روی اما شواهدی وجود دارد که نشانگر اثرات منفی کمال

؛ 1997، 8ارنج  ؛2000، 7و شولر باشد )سیگلمی سرآمدکودکان 

تر از انتظار نیز یینعملکرد پا(. 2009کاران، و هم 9سپیرزنومستر

یکی دیگر از مشکالتی است که کودکان سرآمد با آن مواجه 

تواند به دلیل اختالل همبود، کسالت به خاطر یمهستند که 

پایین، نداشتن انگیزه،  نفساعتمادبهبرنامۀ درسی بسیار ساده، 

همرنگ  فقدان تصور روشن از آیندۀ شغلی، اضطراب، سعی برای

ی درسی خیلی ساده یا خیلی مشکل، هابرنامهشدن با همساالن، 

و انتظارات اطرافیان  هاخواستهکردن هبرآورداسترس شدید برای 

 (. 2001، 10آمده باشد )مک کچ و سیگلدیدپ

به لحاظ آموزان سرآمد ممکن است همچنین گروهی از دانش     

ها با کودکان و آنپراکنش بسیار بین رشد اجتماعی و شناختی 

های اجتماعی، یتوانمندو یا عدم تقارن بین  نوجوانان عادی
ی هاتنشعادی با  مدارس یطمحعاطفی و شناختی خود، در 

خارجی متبلور  صورت مشکالت انطباقیدرونی مواجه شوندکه به

                                                             
3. Silverman 
4. Schwean  
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7. Sigle & Schuler 
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 نیترجیراتنهایی یکی دیگر از (. تمایل به 1993، 11گردد )فیدلر

(. برخی از 2002، 12سرآمد است )رابینسونهای کودکان ویژگی

این کودکان حتی زمانی که در بین همساالن خود محبوبیت 

برای حفظ  ناچارند معموالً، زیرا کنندیمدارند هم احساس تنهایی 

های خود را پنهان کنند، یا به دلیل های خود توانمندیدوستی

دن را به با داشتن دنیای غنی و پرباری که در درون دارند، تنها بو

(. به این 2012، 13و سلکتر دیگران بودن ترجیح دهند )شچمن
آموزان سرآمد دارای نیازهای عاطفی، اجتماعی، دالیل دانش

، 14و همکاران )پیترسون باشندیمی اژهیوی امشاورهآموزشی، و 

تواند یکی از آموزش مهارت حل مسأله می رسدنظر می(. به2006

آموزان سرآمد در غلبه بر ه به دانشهایی محسوب گردد کراه

با توجه به مسائل مطرح شده در های بین فردی یاری دهد. چالش

های مورد کودکان سرآمد، نیاز به برنامه مداخله آموزش مهارت

رسد. در آموزان ضروری به نظر میبین فردی برای این دانش

ان ها نشهای بین فردی، پژوهشی آموزش مهارتهابرنامهزمینۀ 

رفتاری در طول زمان بهترین -ی شناختیهامداخله دهند که می

ۀ خاصی از جموعها م، زیرا این برنامهاندآوردهنتایج را پدید 

دهند، بلکه به آموزش فرایندی ینمها را ارائه حلرفتارها و راه

 (.2013، 15)شور و ابرسون پردازندمی حلراهبرای یافتن بهترین 

حل مسأله بین فردی  مهارت، آموزش هابرنامهاز جملۀ این      
به واسطۀ اثربخشی آن در روابط بین فردی همواره مطرح 

رفتاری است که -عاطفی-است. حلّ مسأله، فرایندی شناختیبوده

شود و در طی مراحل آن فرد تالش توسط خود فرد هدایت می

گی ای برای مشکالت زندهای مؤثر و سازگارانهحلکند تا راهمی

(. حل مسألۀ بین 2004،  16سنا خود کشف نماید )چنگ، ثوریال،

فردی، رویکردی عملی برای کمک به کودکان در یادگیری، 

دهد. هدف اصلی آن، مشکالت ارائه می فصل و حلارزیابی و 

باشد. ی چه اندیشیدن میجابهآموزش چگونه اندیشیدن 

گیرند که از اند زمانی که کودکان یاد میها نشان دادهپژوهش

ها بهبود تفکر حلّ مسأله استفاده کنند، سازگاری اجتماعی آن

های هیجانی و یابد و کاهش چشمگیری در آشفتگیمی

 (. 1993دهد )شور، ها رخ میگیری اجتماعی آنگوشه

ۀ مسألبین مهارت حل  رابطهی بسیاری به تبیین هاپژوهش     
و  اندپرداختهعاطفی  ی با بسیاری از متغیرهای سالمتفرد نیب

های پرورش کیفیت روابط مؤلّفه در برنامه نیترمهمآن را 

ۀ اجتماعی در مسأل( حل 2001)شور،  اندشناختهاجتماعی 

گیری یا توانایی نگاه به مسائل از منظر دیگران، توانایی دیدگاه
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،  18؛ ثوریال و شیدی1986همکاران،  و 17مدیریت استرس )الیس

( پیشگیری از افسردگی 2011،  19و کرسول ؛ پارکینسون1999

  21و هیوز (، نگرانی و اضطراب )ویلسون2000،  20و گودمن )فرای

( مؤثر بوده است. همچنین 1997و همکاران،  22؛ کانت2011

 وفصلحلروش مناسبی برای مدیریت روابط و  عنوانبه

همدلی  )23،1993والد )گوورمانت و فاستر-ی بین کودکهاتعارض

،  24و شک است )سوعاطفی خانواده همواره مطرح بودهو سالمت 
2005 .) 

که مهارت حلّ مسأله  دهندیممطالعات طولی مختلفی نشان      

ی و حتّیی خودکشیی در شکنقانوندر کودکان با کاهش خشونت، 

؛ 2001،  25و کسیپی آینده ارتباط داشته است )برای مثال موفیت

یی هاکیتکنتا از  آموزندیم(. کودکانی که 2011،  26بندر و السل

کیه از  رنیدیگیمیاستفاده کننید، ییاد  27هدف-مانند تفکّر وسیله

ی غیر تکانشی )صبر کنم ببینم حیاال بایید چیه کیارکنم، هاروش

، برای رسیدن بیه ستیچ، هدفم ستیچ، احساسم ستیچمشکلم 

انجام دهیم و  توانمیمی دیگری کارهاچهفکر اول  جزبهاین هدف 

ی خیود هاانتخابکه  کنندیمببرند؛ این کودکان تمرین کار ...( به

را با توجه به پیامدهای آن مورد ارزییابی قیرار دهنید، در صیورت 

ناکیامی و سیرخوردگی  تیرکم هاشکسیتو  هیایسیختبرخورد با 

هایی هسیتند کیه در ها از جمله مهارتاحساس کنند. این مهارت
ای که در این پژوهش طراحی برنامۀ حلّ مسألۀ بین فردی خالقانه

 اند.است، مورد توجه قرارگرفتهطراحی شده

ۀ لیوسیبهتوان مهارت حلّ مسیأله را یی که میهامدلیکی از      

ی خالقانه ترکیب نمیود، حیلّ هاکیتکنبا  را آن آموزش داد و آن

تیوان بیا رویکیرد ۀ آن میلیوسبهکه  است 28مسأله به روش خلّاق

خلّاقانه به حلّ مسأله پرداخت. این چهارچوب شامل فرایندی ویژه 

منظور بیه منیدنظاماست که در آن فرد به شیکلی  مسائلدر حل 

مسیائل و افیزایش رفتیار  در حیلها ییدهادهی اطالعات و سازمان

 خلّاق، تفکر همگرا و 

اق میورد اسیتفاده در خلّی مسألۀمدل حلّ گیرد. یمکار واگرا را به

 29ۀ آموزشی خلّاقسسؤماین پژوهش، مبتنی بر مدلی است که در 
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معرفیی شیده اسیت )آزبیورن،  32، و نیولر31، پیارنز30توسط آزبورن

ی بعید، بیازنگری هاسال(. این برنامه در طی 1967؛ پارنز، 1963

ی هیاپژوهشو نسخۀ بازنگری شدۀ آن در  (2005شده )تریفنگر، 

. اسیتپرورش خالقیت مورد استفاده قرار گرفته بسیاری به منظور

ۀ حیلّ مسیأله خلّاقانیه دارای چهیار مؤلفیه و هشیت نسخآخرین 

و نییه خطّییی  واررهیییداۀ مختلییف بییوده کییه در یییک شییکل مرحلیی

، 2007، 33تصویرسییازی شییده اسییت )ترفینگییر، سییلبی، ایزکسیین

 (.2006تریفنگر و همکاران، 

بر اساس چهارچوب  اجراقابلۀ درسی برنامکه این با توجه به    

. جدیدترین نسخۀ معرفی شده از چهارچوب حلّ مسألۀ 1شکل 
 (2005خلّاق )تریفنگر و همکاران، 

آموزان دبستانی ایرانی حل مسأله بین فردی خلّاقانه برای دانش

در دسترس نبوده و به دلیل اهمیت نقش دختران امروز به عنوان 

، ضرورت توجه و ازآنپسل زنان آینده در جامعه و پرورش نس

ی مناسب با نیازها و ابرنامهحلّ مسأله و ایجاد  مهارتپرورش 
دختران سرآمد وجود دارد. همچنین، محتوای  ی گروههاتیارجح

ۀ بین فردی بسته به رویکردهای فرهنگی مسئلۀ آموزش حلّ بست

از بافت موجود هر جامعه، متفاوت است. در نتیجه در  گرفتهنشأت

ۀ آموزشی حلّ مسأله با بستاقدام به طرّاحی  ش حاضرپژوه

رویکرد خالقانه در روابط بین فردی گردید تا با استفاده از آن 

ۀ روابط بین نیدرزمکودکان سرآمد قادر باشند این روش را در 

های اجتماعی ها و شایستگیفردی خود تمرین نموده و به مهارت

 الزم دست یابند.

آزمایشی با طرح شبههای وع پژوهشپژوهش حاضر از ن     

. است آزمونآزمون و پسو گمارش تصادفی با پیش یدوگروه

 یگروه آزمایش برای حلّ مسألۀ بین فردی خلّاقانه آموزشۀ برنام

 گونهچیهدر گروه گواه  کنندگانشرکت کهیدرحالشد،  اجرا

 آموزش خاصی دریافت نکردند.

                                                             
30 . Osborn 
31. Parnes 
32. Noller 
33. Treffinger, Selby, & Isaksen 
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آموزان کننده در این پژوهش، دانشآموزان شرکتدانش     

کالس چهارم دبستان شهید مهدوی تهران بودند که قباًل جهت 

ها مشخص شده بهر باالتر از متوسط آننام در مدرسه، هوشثبت

صورت تصادفی یک کالس کالس چهارم، به 5بود. از میان 

گروه گواه انتخاب گروه آزمایشی و یک کالس به عنوان  عنوانبه

ی هوش هاآزمونآموزان دو کالس از طریق شد. دانش

-های پیش روندۀ ریون و سپس آزمون هوش استنفوردماتریس
 21بینه )ویرایش پنجم( مورد ارزیابی قرار گرفتند و در این میان 

 بهرهوشنفر از کالس دیگر با  18نفر از یک کالس )گروه گواه(، 

 طوربهآموز نیز دند. سپس سه دانششناخته ش 120باالتر از 

های تصادفی از کالس چهارم دیگری انتخاب و پس از انجام آزمون

بودن به گروه آزمایشی ملحق  طیواجد شراو  الذکرفوقهوش 

نفر، با  21با  هرکدامشدند. به این شکل دو گروه آزمایشی و گواه 

کنترل متغیرهای جنس، سن، پایۀ تحصیلی و هوش تشکیل 

 د. شدن

 ابزارها

سه ابزار به  ازیموردنهای ی دادهآورجمع منظوربهدر این پژوهش 

در این پژوهش به منظور قرار گرفت.  مورداستفادهشرح زیر 

، باشندیمباال  بهرهوشدارای  کنندگانشرکتاطمینان از این که 

ی هوش مختلف مورد ارزیابی هاآزموندانش آموزان با استفاده از 

 گرفتند.قرار 

این آزمون : 34ریون ۀروندشیهای پماتریسالف(      

 ،ی که مستقل از فرهنگ، زبان و تحصیالت رسمی استرکالمیغ

شود و دارای دو فرم ارزیابی بهره هوشی استفاده می منظوربه

( در 1938که توسط جان ریون )فرم نخست آنمتفاوت است؛ 
است  دیوسف اهیتصویر هندسی س 60انگلستان منتشر شد دارای 

ها حذف شده و آزمودنی که قسمتی از تصویر در هر یک از آن

از بین  را شدهحذفبخش  باید با کشف الگوی منطقی تصویر،

گزینۀ متفاوت انتخاب کرده و ماتریس را تکمیل  هشتیا  شش

 نهنماید. این فرم آزمون برای سنجش هوش کودکان باالتر از 

فرم دیگر این آزمون توسط سال و بزرگساالن طراحی شده است. 

( و برای سنجش هوش کودکان پنج تا نه سال و 1947ریون )

تصویر  36توانی هوشی طراحی شده که شامل با کم بزرگساالن

 35اعتبار شود.هندسی رنگی است و همانند فرم نخست تکمیل می

 شده استزارش این آزمون در تشخیص عامل عمومی هوش باال گ

های استنفورد با آزمون آنضریب همبستگی  و (2000)ریون، 

، به نقل از 1990)آناستازی، 76/0تا  40/0بینه و وکسلر بین 

ضریب پایایی  دست آمده است، همچنینبه( 1376شریفی، پاشا

                                                             
34. Raven’s Progressive Matrices of Intelligence 
35. reliability  

گزارش شده  92/0تا  40/0بین نیز های سنی مختلف آن در گروه

 (.0520و همکاران،  36است )کاتنز

این  بینه )ویرایش پنجم(:-( آزمون هوش استنفوردب     

باشد و به نحوی آزمون دارای قسمت کالمی و غیرکالمی می

شده است که سؤاالت آن دارای سیر دشواری صعودی طراحی

توان سطح دشواری تکالیف را با سطح توانایی فرد باشد و میمی

آزمودنی منطبق ساخت. اعتبار این مقیاس در مطالعات مختلف 

-89/0برای بخش کالمی  ،85/0-89/0برای بخش غیرکالمی 

ی هاگزارش شده است. همچنین برای خرده مقیاس 84/0

، استدالل کمّی 92/0، اطالعات عمومی 90/0استدالل سیال 

گزارش 91/0، و حافظۀ فعال 92/0فضائی -، پردازش دیداری92/0

(. در پژوهش 2012، 37های ذهنیگیریشده است )سالنامۀ اندازه

حاضر، ویرایش پنجم این آزمون، که در ایران، توسط افروز و 

استفاده قرار گرفته ( هنجاریابی شده است، مورد 1375هومن )

 است.

، 39)شور و اسپیواک 38جایگزینهای حلج( مقیاس راه     

منظور ارزیابی توانایی مهارت حلّ مسأله این مقیاس به (:198۵

 3شده است که شامل در روابط بین فردی کودکان طراحی

های دشوار رایج در روابط کودکان داستان کوتاه درباره موقعیت

شده برای هر داستان در سه خرده عامل ارائههای است. پاسخ

های مرتبط به ها و نسبت پاسخحلهای مرتبط، طبقات راهحلراه

صورت انفرادی برای شود. هر داستان بهگذاری میغیرمرتبط نمره

شود برای کمک به کودک آزمودنی خوانده، و از او خواسته می

های د. فراخوانی پاسخحل ارائه دهتواند راهداستان تا آنجا که می

آزمودنی طبق دستورالعمل مقیاس )به شیوه بالینی( پیگیری، 

حل مرتبط یک شود. در تحلیل، به هر راهکدگذاری و ثبت می

گیرد هم نمره و به هر پاسخ متنوع که در طبقه خاصی قرار می

ای های تکراری و نامرتبط نمرهشود. به پاسخیک نمره داده می

بندی های نامرتبط گروهو تحت عنوان پاسخ گیردتعلق نمی

طبقه )برای  16های آزمودنی در داستان اول در شوند. پاسخمی

مثال تقاضا کردن، توضیح دادن، رشوه دادن، اجتناب کردن، از 

طبقه و داستان  17دیگران کمک گرفتن و غیره(، داستان دوم 

اوتی های متفحلگیرند. هرقدر راهطبقه جای می 22سوم در 

توسط کودک برای مشکل پیش رو ارائه شود، نمرۀ باالتری به 

کودک داده خواهد شد. شور و اسپیوک به ارائۀ اطالعات 
اند، اما بر روی نمونۀ سنجی دربارۀ این مقیاس نپرداختهروان

آماری دیگری از دختران پایۀ چهارم ایرانی همبستگی بازآزمایی 

 ت.آمده اسدستبه 0/ 84تا  47/0از 

                                                             
36. Cattons 
37. Mental Measurement yearbook 
38. .Alternative Solutions Scale 
39. Shure & Spivack 
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ای گونهمحتوای برنامۀ حلّ مسألۀ بین فردی خالقانه به     

آموزان سرآمد دانش شیازپشیباست که به استفادۀ طراحی شده

ازآنجا ی خالقانه در حلّ مسائل بین فردی منجرگردد.هاکیتکناز 

که برنامۀ حلّ مسأله  دهدیمهای مختلف نشان نتایج پژوهش که

ی واقعی هاتیمحدودالزم است که متناسب با محیط واقعی و 

( و در 2013و همکاران،  40زندگی افراد طراحی گردد )پیترسون

کنندگان در نظر ی فرهنگی شرکتهایمندعالقهآن مالحظات و 
و مسائل  هایمندعالقه(، بنابراین ابتدا 1999، 41)اده گرفته شود

محیط فرهنگی دختران سرآمد در دورۀ ابتدایی نیز  در شدهمطرح

 بررسی گردید. 

های مرتبط با حّل ی به فهرستی از مهارتابیدستمنظور به     

مسألۀ بین فردی خالق در کودکان دبستانی سرآمد فرم 

آموزان ی در اختیار والدین دانشفرد نیبنیازسنجی روابط 

ت. در این فرم از والدین های مختلف دورۀ ابتدایی قرار گرفکالس

برانگیزترین مسائل بین و چالش هاینگرانترین خواسته شد تا مهم

فردی خود را در ارتباط با کودک خود انتخاب نمایند. برحسب 

و مشکالتی که در پیشینۀ مربوط به  شدهمطرحفراوانی مشکالت 

هایی که به منظور کودکان سرآمد وجود داشت و همچنین مهارت

ی حلّ مسألۀ اجتماعی داخلی و هابرنامهبر این مشکالت در غلبه 

تدوین  ازیموردنهای ی ارائه شده بود، فهرستی از مهارتالمللنیب
ها و ابزارهای حلّ گردید. در فهرست دیگری نیز مراحل، مؤلّفه

مسألۀ خالق در کنار فهرست والدین قرار گرفت؛ سپس تهیّۀ 

ای برنامه مداخله با توجه به دو هها و فعّالیتاز موضوع هرکدام

، هدف از هر جلسه، گریدعبارتبهجدول فوق صورت گرفت. 

استفاده از مراحل و ابزارهای حلّ مسألۀ خالق در مواجهه با یکی 

های مطرح شده به وسیلۀ والدین در زمینۀ روابط بین از چالش

 هاداستان، هاتیفعالبه انتخاب و طرّاحی . سپس است بودهفردی 

های مناسب پرداخته شد. به این ی عروسکی و کاربرگهاشینماو 

منظور منابع مختلفی مورد استفاده قرار گرفت ازجمله بستۀ حلّ 

( که به بیان چهارچوب و 2006مسألۀ خالق )تریفنگر وهمکاران، 

بررسی و ترجمه شد. همچنین  پردازدیمفرایند مورد استفاده 

ی حلّ مسألۀ بین فردی دیگر، هابرنامهی هاتیفعالعوامل و 

های های پرورش مهارتهای پرورش خالقیت و برنامهبرنامه
 قرار گرفت.مطالعه و بررسی اجتماعی جمعیت عمومی مورد 

در زمینۀ روابط بین فردی و  زیبرانگچالشمشکالت همچنین 

آموزان هایی که برای مواجهه با مشکالت عمومی دانشمهارت

ویژه کودکان سرآمد را شناسایی  ازیموردنوارد دردورۀ ابتدایی و م

همچنین در تدوین طرح  در طراحی برنامه مورد توجه قرار گرفت.

قرار  دنظرهای دینی و مسائل فرهنگی مزهآموتوجّه به ، هادرس

سازی، توسط ین برنامه پس از طراحی و آمادهاگرفته است. 

                                                             
40. Peterson 
41. Ede 

 42و روایی تعدادی از استادان و متخصصان این حیطه بررسی شد

جلسۀ 15صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت. محتوای 

 باشد: برنامه آموزشی به شرح زیر می

ی مواجهه و بیان مثبت هاروش: معرّفی برنامه، جلسۀ اول     

ی حلّ مسألۀ خلّاق در مواجهه هافرصتیک مسأله، مرحلۀ ساخت 

احساسات. مدیریت : تشخیص و جلسۀ دوم .با مسائل بین فردی

: معرّفی مراحل حلّ مسأله، معرّفی نردبان حلّ مسأله جلسه سوم

بین فردی، تمرین سه پلۀ اول از مراحل نردبان حلّ مسأله: 

 جلسۀی آن. ریکارگبهو « احساس، تشخیص مشکل، و هدف»

های حلّ مسألۀ خلّاق و : آشنایی با مرحلۀ کشف دادهچهارم

: جلسۀ پنجمآموزگار.  ی شکایت بهجابهنردبان حلّ مسأله 

ی و قلدرهای حلّ مسأله در متوقف ساختن استفاده از مهارت

: معّرفی ابزارهای جلسۀ ششم. اذیت و آزار جسمی و کالمی

های ارتباط اجباری عینی و تکنیک صورتبهی جدید هادهیاتولید 

جلسۀ در ارتباط با ساخت یک صندلی.  هایژگیوو فهرست 

ابزارهای تولید ایدۀ خالق از جمله بارش فکری، معرّفی : هفتم

آموزان در ارتباط اجباری، و فهرست خصوصیات و تشویق دانش

ها در روابط بین فردی، برای مثال در مواجهه با فشار کاربرد آن

آموزان در و تشویق دانش: آموزش جلسۀ هشتمهمساالن. 

-ه شامل منافعی ابزارهای تفکّر نقّادانه و تمرکز بر ایدریکارگبه

های عالی و دهی و ایدهها، ماتریس ارزیابی، ترتیبمحدودیت

: جلسۀ نهممناطق هدف دربارۀ مشکل مواجهه با فشار همساالن. 

در جلسات گذشته شامل  شدهآموختهی ابزارهای ریکارگبه

ابزارهای فهرست خصوصیات و ارتباط اجباری به منظور حفظ 

: آشناسازی جلسۀ دهمعصبانیت. آرامش در مواجهه با نگرانی و 

آموزان با استفاده از سه پلّۀ اول نردبان حلّ مسألۀ و تمرین دانش

: استفاده از جلسۀ یازدهماجتماعی به منظور ارائۀ انتقاد سازنده. 

، 43های اسکمپرهای حلّ مسألۀ خلّاق از جمله تکنیکتکنیک

حلیل ها، ماتریس ارزیابی، تمحدودیت-ارتباط اجباری، منافع

ی، برقراری رابطۀ سالم با ابیدوستای جفتی در زمینۀ مقایسه

همساالن و عبور از مؤلّفۀ آمادگی برای اجرای مرحلۀ توسعۀ 

: تمرین در مهارت جلسۀ دوازدهمی حلّ مسألۀ خلّاق. هاحلراه

: جلسۀ سیزدهمهای گوش کردن فعّال. ی و مهارتریگدگاهید

ها و نامالیمات و آشناسازی و تمرین مفهوم صبر در برابر ناکامی

: معرفی جلسۀ چهاردهمداشتن آرامش در روابط بین فردی. 

، برای دیگران هم دیپسندینمهر چه برای خود »قانون طالئی: 

با دیگران رفتار کنید که دوست دارید  طورآن»یا « نپسندید

ی هاتیفعالو  هاشینماق از طری« دیگران با شما رفتار کنند

                                                             
42. validity 
43. SCAMPER 
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: جشن حلّ مسأله، با اهدای گواهی جلسۀ پانزدهممختلف. 

 شرکت در این برنامه. 

ی آزمایشی و گواه بر اساس معیارهای مورد هاگروهپس از تشکیل 
ی برنامه و انجام هماهنگی با مسؤولین مدارس سازآمادهنظر و

درسی به دقیقه تا یک ساعت  45کننده، برای هر کالس شرکت

کالس حلّ مسألۀ خلّاق اختصاص داده شد. هر طرح درس ابتدا 

دو بار در دبستان دیگری به صورت آزمایشی بر روی گروه مشابه 

 آن برطرف گردید. صینقاو  شدبا گروه آزمایشی انجام 

آموزان بینه، دانش-پس از اجرای آزمون هوش ریون و استنفورد

گر شرکت کردند. سپس اجرای در مصاحبۀ انفرادی با پژوهش

آغاز شد و تا  92رسمی در نیمۀ دوم آبان ماه سال  طوربهبرنامه 

نیمۀ اول اسفندماه به طول انجامید. سپس در دو هفتۀ آخر 

شی و گواه برای بار دوم، و به آموزان گروه آزمایاسفندماه نیز دانش

های انفرادی با پژوهشگر شرکت آزمون در مصاحبهعنوان پس

ها و جدا شدن بر بودن این مصاحبهکردند. به دلیل زمان

نظمی در آموز از کالس برای مدت مصاحبه و ایجاد بیدانش
های مورد نظر، مسؤولین مدرسه با اجرای مصاحبه در کالس

 فت نمودند. مرحلۀ پیگیری مخال

 هایافته

گروه  های توصیفی مربوط به مهارت حلّ مسأله براییافته

 کوواریانس تحلیل آزمونو نتایج  1در جدول و گواه  یآزمایش

ارائه  2 جدولدر مهارت حلّ مسأله در  هابرای بررسی تفاوت گروه

 شده است.

 یشبه افزادهد که شرکت در این برنامه این نتایج نشان می     

ی هادهیاسرآمد و به تولید  آموزاندانش مرتبط یهاحلتعداد راه
 از این موضوع بررسی منظور بهاست. منجر شده ترمتنوعبیشتر و 

 2 جدول در آن نتایج که شد استفاده کوواریانس تحلیل آزمون

 رگرسیون ضرایب همگنی فرضشیپ بررسی نتایج. است شده ارائه

 ضمن در .باشدمی برقرار فرضشیپ این که بودن آن از حاکی

 طریق از هاگروه از یک هر در نمرات توزیع بودن نرمال فرضشیپ

 نتایج و شد بررسی اینمونه تک اسمیرنوف کالموگروف آزمون

 بودن خطی همچنین. است نرمال نمرات توزیع که داد نشان

 هم نمودار طریق از آزمونپس و آزمونشیپ نمرات بین رابطه
 دهدیمنشان  2 شماره جدول .رسید دیتائ به و بررسی پراکنش

 بدون) آزمونپس و آزمونشیپ در مرتبط یهاحلراه بینکه 

، p<05/0) دارد وجود معنادار تفاوت( گروهی عامل به توجه

308.21 =(1,34)F میانگین دو این بین شدهمشاهده ( و تفاوت 

 نمرات آن در که) گروه گواه و آزمایشی گروه افتهیلیتعد

 معنادار( است شدهلیتعد آزمونشیپ نمرات برحسب آزمونپس

 یهاحلراه ،افتهیلیتعد هایمیانگین این به توجه با که بوده

 یهاحلراه از بیشتر معنادار صورتبه آزمایشی گروه مرتبط

 است. بوده گروه گواه مرتبط

که شرکت  دهدیمهمچنین آزمون تحلیل کوواریانس نشان      

تعداد  یشافزا دی درفر بینخلّاق  مسألۀآموزش حلّ رنامۀ ب در 

تأثیرگذار بوده آموزان سرآمد مرتبط دانش یهاحلطبقات راه

 گروه افتهیلیتعد میانگین دو بین شدهمشاهده تفاوت واست 
 نمرات برحسب آزمونپس نمرات آن در گروه گواه، که و آزمایشی

 این به توجه با بوده و است، معنادار شدهلیتعد آزمونشیپ

 گروه مرتبط یهاحلراه طبقات ،افتهیلیتعد هایمیانگین

 مرتبط یهاحلراه طبقات از بیشتر معنادار صورتبه آزمایشی

 ..استبوده گروه گواه

 

 

 (198۵مسأله شور و اسپیوک ) مقیاس مهارت حلّدر  و گواه یآزمایش هاینمرات گروه استاندارد. میانگین و انحراف 1جدول 

 گروه 
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 های مرتبطحلراه
 4.9 20.80 3.41 9.95 آزمایشی

 1.798 5.66 2.4 8.90 گواه

های طبقات راه حل
 مرتبط

 3.95 20.71 3.38 9.90 آزمایشی
 1.79 5.66 2.10 8.85 گواه

 های نامرتبطراه حل
 2.62 2.23 4.66 8.47 آزمایشی

 2.85 4.95 3.41 5.47 گواه

های نسبت راه حل

 مرتبط به کل

 0.8 0.90 0.14 0.56 آزمایشی

 0.15 0.56 0.13 0.64 گواه

 



 یکتا، کمال خرازی، باقر غباری بناب، محسن شکوهیزوغالمعلی افر، دیوح یکاشانلیال 
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 در افتهیلیتعد نمرات اساس بر گواه و آزمایشی یهاگروه مرتبط و طبقات هاحلراه مقایسه برای کوواریانس تحلیل آزمون نتایج 2 جدول

 (198۵ی جایگزین )شور و اسپیوک، هاحلراه، در مقیاس آزمونپس

آزمایشیگروه    گروه گواه 
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون
نمیانگی   SD نمیانگی  SD 

   حلراه

 مرتبط
20/8 4/1 5/7 1/8 

/0 0/0 308/21 2120/65 1 2120/65 گروه 98  1/0 

     6/88 39 268/34 خطا

طبقات 

 مرتبط
20/7 3/9 5/7 1/8 

 1/0 0/89 0/0 320/46 2101/59 1 2101/59 گروه

     6/55 39 255/76 خطا

 

گیری مکیرر نشیان همچنین آزمیون تحلییل وارییانس انیدازه     

 و آزمیونشیپ در نیامرتبط یهیاحلراه نمیرات بیین کیهدهد می

 وجیود معنیادار تفیاوت( گروهیی عامل به توجه بدون) آزمونپس

 ایین بین شده مشاهده تفاوت و (p ،05/33=(1.40)F<05/0) دارد

 ضیمن بیوده، در معنیادار( آزمیونپس و آزمیونشیپ) میانگین دو

 درصد 45 عبارتی به و باشدیم 45/0 با برابر آزمون این اثر اندازه

 و آزمیونشیپ مرحلیه دو نمیرات در آمیده وجیود بیه تغییرات از

 تیوان همچنیین. کرد منتسب زمان عامل به توانیم را آزمونپس

 صیفر حید در را دوم نوع خطای ارتکاب احتمال که بوده 1 آزمون

دارد. و نشان می  آزمون این باالی توان از نشان که کندمی برآورد

در دی فیر بینخلّاق  مسألۀآموزش حلّ رنامۀ بشرکت در دهد که 

رآمد میؤثر بیوده آموزان سنامرتبط دانش یهاحلکاهش تعداد راه

 است. 

نشان ی مکرر ریگاندازهنتایج آزمون تحلیل واریانس همچنین      

 حلّ مسألۀ خلّاق بیین فیردی درآموزش رنامۀ ب داد که شرکت در

 یهیاحلهیا )راهحلمرتبط بیه کیل راه یهاحلنسبت راه یشافزا

تأثیرگذار بوده اسیت و آزمون نامرتبط( در پس یهاحلمرتبط+راه

 و آزمییونشیپ) میییانگین دو اییین بییین شییدهمشاهده تفییاوت

 در هیاحلراه کیل به مرتبط یهاحلراه نسبت بیندر ( آزمونپس

 تفیاوت( گروهیی عامیل بیه توجه بدون) آزمونپس و آزمونشیپ

 تفیییاوت و (p ،19/34=(1.40)F<05/0دارد ) وجیییود معنیییادار

( آزمییونپس و آزمییونشیپ) میییانگین دو اییین بییین شییدهمشاهده
 بیانفرنی، تعقیبیی آزمیون ها ومیانگین به توجه با که بوده معنادار

 مییانگین از بیشیتر معناداری صورتبه آزمونپس نمرات میانگین

 برابیر آزمون این اثر اندازه ضمن در. است بوده آزمونشیپ نمرات

 آمده وجود به تغییرات از درصد 46 عبارتی به و باشدیم 46/0 با

 عامیل بیه توانیم را آزمونپس و آزمونشیپ مرحله دو نمرات در

 احتمیال کیه بیوده 1 آزمیون تیوان همچنیین. کرد منتسب زمان

 از نشیان کند کهمی برآورد صفر حد در را دوم نوع خطای ارتکاب

 یهیاحلراهنسبت  رییروند تغعالوه به .دارد آزمون این باالی توان

در دو گیروه  آزمیونپسبیه  آزمونشیپاز  هاحلراهمرتبط به کل 

، p<05/0) معنییادار متفییاوت اسییت صییورتبه گییواهو  شیآزمییا

95/39=(1.40)F )نسیبت  شیروند افیزا هانیانگیم به توجه با که

 شیتریب اریبس شیآزما گروهدر  هاحلراهمرتبط به کل  یهاحلراه

 نییقابل ذکر است که اندازه اثر ا نیهمچن .بوده است گروه گواهاز 

به  راتییدرصد از تغ 70 یو به عبارت باشدیم 70/0آزمون برابر با 

 هاگروه یهاحلراهمرتبط به کل  یهاحلراه نسبتوجود آمده در 

 یشیبه طرح آزما توانیمرا  آزمونپسو  آزمونشیپمرحله  دودر 

بوده کیه احتمیال ارتکیاب  1حدوداً  زیمنتسب کرد. توان آزمون ن

کیه نشیان از تیوان  کندمیبرآورد  صفرنوع دوم را در حد  یخطا

 .داردآزمون  نیا یباال

 گیرینتیجهو  بحث

-آموزان سرآمد در معرض بسیاری از مشکالت عاطفیدانش

که با اقدامات پیشگیرانه مناسب مانند  باشندیماجتماعی 

توان از وقوع، گسترش و یا های آموزش حل مسأله، میبرنامه

 مسألۀحلّ  انتقال آن به بزرگسالی جلوگیری نمود. آموزش مهارت

ییتواناافزایش  تواندیم رانهیشگیپعنوان رویکردی بین فردی به

ی روانی و هیجانی کودکان و نوجوانان را در پی داشته باشد ها

در سنین  هامهارتاگر این  (.2006، 44استراتون -وبسترو  )باور

ابتدای دبستان آموخته شود، از پیدایش بسیاری از اختالالت 

 نیترکوچکاز این مهارت در حلّ  هاستفادپیشگیری خواهد شد و 

مشکالت زندگی در این کودکان نهادینه خواهد  نیتربزرگتا 

مهارت حلّ مسأله با بسیاری از متغیّرهای  کهییازآنجاگردد. 

سالمت روان مانند اضطراب و افسردگی در ارتباط هستند، اهمیت 

هایی برای آموزش و ضرورت توجّه به طرّاحی و اجرای برنامه

                                                             
44. Bauer & Webster-Stratton 



 .....خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود  فردی با رویکردمسألۀ بینبرنامۀ آموزش حلّ یّۀ تهو طراحی 
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احساس  شیازپشیبعۀ ما، جامهای حلّ مسأله در هارتم

 گردد.می

خالق بین فردی که در این پژوهش  مسألۀۀ حلّ برنام     

های ها و مؤلّفهمورداستفاده قرار گرفت، در استفاده از تکنیک

دیگر متفاوت  مسألۀهای حلّ خالقیت در حلّ مسأله، با برنامه

مه برای کودکان سرآمد دورۀ بوده است؛ از طرف دیگر، این برنا

ابتدایی که به دلیل عدم وجود دبستان ویژۀ کودکان سرآمد در 

ی شده و با مراحل سازمتناسب، اندگرفتهایران مورد غفلت قرار 

ی سازهماهنگآموزان در حد امکان، تحولی و فرهنگی این دانش

حلّ مسأله کودکان سرآمد مؤثّر واقع  مهارتشده بود، در پرورش 

ی مورد نظر در این برنامه هامهارتگردید.از آن جایی که 

، بلکه ابزارها و روش تفکر اندنشدهصورت مستقیم آموزش داده به

آموزان خود با استفاده از شده است و دانشآموزان ارائهبه دانش

و پیامدهای  موردنظرهای حلبحث، گفتگو، تفکر و اکتشاف به راه

 د، برنامه تأثیرگذارتر بوده است.انبردهها پی هریک از آن

ی خلّاقانه در مواجهه با هاکیتکناین برنامه به  کهییازآنجا     

ی جدید، هادهیاو به استفاده از  زدپردایممسائل بین فردی 

متفاوت، بسیار زیاد، و مبسوط )چهار مؤلّفۀ خالقیت(، در مسائل 

مقیاس  آزمونپسشویق نموده است، این موضوع در بین فردی ت

ی که در آموزاندانشاست و ی جایگزین خود را نشان دادههاحلراه
که  کردندیمساده اکتفا  حلراهتنها به اشارۀ چند  آزمونشیپ

منحصر به توسّل به خشونت، یا التماس و کمک گرفتن از  معموالً

شی، به بسیاری از از اجرای برنامۀ آموز پسدیگران بود، 

  اند.اشاره داشته بخشجهینتی مناسب با پیامدهای هاحلراه

ی دیگر در آموزش حلّ هاپژوهشنتایج مطالعۀ حاضر با نتایج      

یکتا و همکاران های شکوهیمسأله همسوست. برای مثال با یافته

بین فردی به کودکان  مسألۀۀ حلّ برنام( در جهت آموزش 1392)

ی و دبستانی همسو بوده است؛ زیرا اجرای برنامۀ حلّ دبستانشیپ

ماه توسّط  4آموزان به مدت مسأله بین فردی که در آن دانش

 هاحلراه ارائهشدند، به افزایش آموزگار کالس آموزش داده

پذیری( که حاکی از توانایی )انعطاف هاحلراه)سیالی(، و طبقات 

 منجر شد. باشدبین فردی می مسألۀحلّ 

آموزان به ها دانشدر این کالس که در آن شدهآموختهمطالب      
، شدندیمتشویق  هاانتخابکردن به عواقب بررسی پیامدها و فکر

هایی برای حلآموزان در ارائه راهموجب شد که این دانش

های جایگزین حلسناریوهای شبیه به زندگی خود در مقیاس راه

و یا پیامد  شدیمبه پیامدهای نامناسب ختم  هایی کهحلبه راه

های قبلی بود، اشاره نکنند و به حلآن شبیه به پیامدهای راه

 ی جدید و فکرهای بدیع بپردازند. هاموضوع

که پژوهشگران اطالع دارند این پژوهش از اولین  آنجاتا      

خلّاق بین فردی در ایران است که  مسألۀزمینۀ حلّ  در هاپژوهش

های بعدی در تواند آغازی باشد برای طرّاحی و اجرای برنامهمی

ۀ حلّ مسأله که در ایران و مناسب با مسائل فرهنگی و حوز

ۀ کشور ما تدوین شده جامعی امروز والدین هادغدغهمتناسب با 

خلّاق با روابط  مسألۀهای حلّ باشند. از طرف دیگر ترکیب برنامه

های کارگیری تکنیکان در بهآموزی و تشویق دانشفرد نیب
پرورش خالقیت در حلّ مسائل بین فردی برای اولین بار در این 

برنامه صورت گرفته است،و در نظر گرفتن نتایج این پژوهش نیز 

و  دهندهیارهای مشابه یتواند در تدوین دیگر برنامهمی

 باشد.  گشامشکل

 های پژوهش:محدودیت

ۀ در نموناستفاده از به  توانیمهای پژوهش حاضر از محدودیت

 مدتیطوالنها در و عدم بررسی اثربخشی این آموزشدسترس 

ی احتمالی، امکان هاتداخلبه دلیل امکان همچنین  .اشاره کرد

ی توجیهی برای والدین و دیگر آموزگاران هاکارگاهبرگزاری 
در این برنامه فراهم نبود. انجام  کنندهشرکتی هامدرسه

روند تغییرات  تواندیمتر ی پیگیری طوالنیهادورهیی با هاپژوهش

همچنین پایش نماید.  تریطوالنحلّ مسأله را در مدت  مهارتدر 

که به دلیل اهمیت آموزش خانواده محور، به  شودیمپیشنهاد 

و آموزگاران ی توجیهی برای والدین هاکارگاهتهیه و اجرای 

کردن جانبههمهکان پرداخته و ام کنندهشرکتی هامدرسه

در برنامه  کنندهشرکتآموزان ی برنامه را برای دانشهاآموزش

بین  مسألۀۀ حلّ برنامعالوه بر این، شایسته است . ندینمافراهم 

فردی خلّاق در اختیار سایر متخصصان، معلمان و والدین قرار 

حلّ مسأله در  مهارتگیرد، تا از این راهبردها جهت پرورش 

نیز  وپرورشآموزشمند گردند. به مسؤولین وزان بهرهآمدانش

یی کاربردی با مضامین هابرنامهتا با تهیه و تدوین  دتوصیه گرد

مربوط به حلّ مسألۀ و خالقیت در روابط بین فردی، زمینه را 
کشور  سرآمدآموزان برای حلّ مشکالت احتمالی برای دانش

و  گیریشیپی الهی هاهیسرمارفتن این هدرفراهم نموده، از به

 ی این گروه را فراهم سازند.هایتوانمندزمینۀ رشد و شکوفایی 

 منابع

یۀ آزمون هوش، تهروش (. 1375افروز، غالمعلی؛ هومن، حیدرعلی )
 انتشارات دانشگاه تهران. بینه.-استنفورد-هوش آزمای تهران

هوش و یروانسنج اصول ،( 1389)  ز،یکامب کامکاری؛ ،یغالمعل افروز؛
 .تهران دانشگاه انتشارات ،ییآزما

و  هوش یهاآزموننظریه و کاربرد (. 1376پاشاشریفی، حسن )
 . تهران: انتشارات سخن.شخصیت



 یکتا، کمال خرازی، باقر غباری بناب، محسن شکوهیزوغالمعلی افر، دیوح یکاشانلیال 

52  1394، )(، تابستان 2شماره  ....،فصلنامه توانمندسازی کودکان، سال  1394(، تابستان 14، )2، شماره 6، سال استثنایی فصلنامه توانمندسازی کودکان

 

 ( .1387ساداتی، سمیه، به پژوه، احمد، افروز، غالمعلی، ملتفت، قوام )

 بیرستانید زانموآدانش در خالقیت با ییگراابعاد کمال بطۀرا
-25، 4، فصلنامۀ خانواده و پژوهش. نخشادر یهاادستعدا ارسمد

46. 

پژوه، احمد؛ رستمی، رضا؛ پرند، یکتا، محسن؛ سالم، صدیقه؛ بهشکوهی

های مهارت مسأله بر میزان آموزش مهارت حلّ ری(. تأث1389) اکرم
مجله اجتماعی کودکان با اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی. 

 . 50 -37، 3، روانشناسی و علوم تربیتی

؛ پورکریمی، جواد ره؛نی مهدی؛ زمانی، ،دوایی محسن؛ یکتا،شکوهی

من می توانم مشکل را »برنامه آموزش  تأثیر(. 1392) علی ،شریفی
ی اجتماعهای مهارت حل مساله و هایمهارتبهبود بر « حل کنم

های علوم فصلنامه تازه ی و پایه اول.دبستانشیپدانش آموزان 
 .82-73 ،3روانشناختی. 

. تهران: نشر اندازه گیری هوش کودک/ریون(. 1379کرمی، ابوالفضل )
 روان سنجی. 

Askarian, M., Afrooz, G.A., Kamkari, K., Pasha Sharifi,H. 

(2011). The diagnostic validity for new edition of 
Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scale in order to 
identify the children with learning disability. 
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 
5(12), 1023-1029. 

Bauer, N. S., & Webster-Stratton, C. (2006). Prevention of 

behavior disorder in primary care. Current Opinion in 
Pediatrics, 6, 654-660. 

Beelman, A., Losel, F. (2006). Child social skills training 

in developmental crime prevention: effects on 
antisocial behavior and social competence, Psicothema, 
18(3), 603-610. 

Bender, D., & Lösel, F. (2011). Bullying at school as a 

predictor of delinquency, violence, and other anti- 
social beahviour in adulthood.  Criminal Behavior and 
Mental Health, 21, 99–106.   

Buros Center for Testing, (2012). Mental Measurements 

Yearbook and Tests in Print. Yearbook: 16, Accession 
Number: 16073040. 

Cattons, M., Kiely, P. M., Crewther, D. P., Thamson, B., 

Laycok, R., & Crewthers, S. G. (2005). A normative 
and reliability study for the Raven’s colored 
progressive matrices for primary school aged children 
from Victoria, Australia, Personality and Individual 
Differences, 39(3), 647–659. 

Chang, E.C, D’Zurrilla,T, Sanna, L., (2004). Social 

problem solving, theory, research and training. 
Washington, D.C. American Psychological 
Association. 

Cochet, A.; Saoud, M.; Gabriele, S.; Broallier, V.; El 

Asmar, C.; Daléry, J.; D'Amato, T. (2006). Impact of a 
new cognitive remediation strategy on interpersonal 
problem solving skills and social autonomy in 
schizophrenia. L'Encéphale: Revue de psychiatrie 
clinique biologique et thérapeutique, 32(1,2), 189-

195. 

Deperna, J. C., & Volpe, R. J. (2005). Self-report on the 
social skills rating system: Analysis of reliability and 
validity for an elementary sample. Psychology in the 

School, 42(4), 345-354.  

D’Zurilla, T.J. and C.F. Sheedy (1991), Relation between 
social problem- solving ability and subsequent level of 
psychological stress in college students, Journal of 
Personality and Social Psychology 61, 841–846. 

Ede, O. M. (1999). Social interpersonal problem solving 

and cultures: The effects of general strategy training 
among students with mild mental retardation. 
Dissertation Abstract, International Section A: 
Humanities and Social Services, 59,(7-A) 2341. 

Elias, M.J. Gara, M., Ubriaco, M., Rothbaum P.A., Clabby, 
J. F., Schuyler, T. (1986). Impact of a preventive social 
problem solving intervention on children's coping with 
middle-school stressors. American Journal of 

Community Psychology, 14(3), 259-275. 

Fiedler, E. D. (2007). Intensity at home:  What’s a parent 
to do?  Presentation at the 2007 Bay City Spring 
Conference, Bay City, MI. 

Frye, A.A., Goodman, S.H. (2000). Which social problem-
solving components buffer depression in adolescent 
girls? Cognitive Therapy and Research, 24, (6), 637-
650. 

Guevremont, D.C., Foster, S.L ( 1993). Impact of social 
problem-solving training on aggressive boys: Skill 
acquisition, behavior change, and generalization. 
Journal of Abnormal Child Psychology, 21, 13–27. 

Kant, G. L., D’Zurrilla, T.L., Maydeu-Olivares, A. (1997). 
Social problem solving as a mediator of stress-related 
depression and anxiety in middle-aged and elderly 
community residents. Cognitive Therapy and Research, 

21(1), 73-96. 

McCoach, D. B. & Siegle, D. (2001). Why try? Factors that 
differentiate underachieving gifted students from high 
achieving gifted students. Paper presented at the 

Annual Meeting of the American Educational Research 
Association. Seattle, WA. 

Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2001). Childhood predictors 
differentiate life-course persistent and adolescent-
limited antisocial pathways among males and females. 

Development and Psychopathology, 13, 355–375.   

Orange, c. (1997). Gifted Students and Perfectionism, 
Roeper Review, 20(1), 39-44. 

Osborn, A.F, (1963). Applied imagination (3rd ed.). New 

York: Scribners. 

Parnes, S.J. (1967). Creative behavior guidebook. New 

York: Scribners. 

Parkinson, M., & Creswell, C.(2011). Worry and problem 

solving skills and beliefs in primary school children. 
British Journal of Clinical Psychology, 50(1), 106-112. 

Peterson, D. R., Barrett, J.D., Hester, K. S., Robledo, I.C., 
Hougen, D. F., Day, E. A., Mumford, M.D. (2013). 

Teaching people to manage constraints: Effects on 
creative problem-solving. Creativity Research Journal, 
25(3), 335-347. 

Raven, J. (2000). The Raven’s Progressive Matrices: 

change and stability over culture and time. Cognitive 
Psychology, 41, 1–48. available online at 
http://www.idealibrary.com. 

Rixon, R., Erwin, P.G. (1999). Measures of effectiveness 

in a short-term Interpersonal Cognitive Problem 
Solving program. Counselling Psychology Quarterly, 
12(1), 87-93. 



 .....خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود  فردی با رویکردمسألۀ بینبرنامۀ آموزش حلّ یّۀ تهو طراحی 

53  1394، )(، تابستان 2شماره  ....،فصلنامه توانمندسازی کودکان، سال  1394(، تابستان 14، )2، شماره 6، سال استثنایی فصلنامه توانمندسازی کودکان

 

Robinson, N. M.(2007). A report card on the state of 
research in the field of gifted education, Gifted Child 
Quarterly, 30(4), 342-343. 

Roisum, D. (2000). Creative problem solving in 

engineering. TAPPI PLC Conference. 

Santinello, M., Vieno, A., & Altoè, G.  (2006).  Effective 

for whom?  Evaluation of the effectiveness of a 
training to increase social skills in children at risk and 
maladjustment of the first cycle of primary school.  
Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 12, 41-50 

Schnieder, B. (1992). Diadactic methods in for enhancing 

childrens’ peer relations, a qualitative review, Clinical 
Psychology Review, 12, 363-382. 

Schwean, V.L., Saklofske, D.H., Widdifield-Konkin, L. 

Parker, J.D., Kloosterman, P. (2006). Emotional 
Intelligence and Gifted Children: E-Journal of Applied 
Psychology: Emotional Intelligence, 2(2), 30-37. 

Shechtman, Z., Silektor, A. (2012). Social Competencies 

and difficulties of gifted children compared to 
nongifted peers. Roeper Review, 34, 63–72. 

Shure, M. B., Aberson, B. (2013). Enhancing the process 

of resilience through effective thinking. In S. Goldstein 
and Brooks, R. B. (eds.) Handbook of Resilience in 
Children, Springer Science, Business Media, New 
York. 

Shure, M. B. (2001). I Can Problem Solve (ICPS): An 

Interpersonal Cognitive Problem Solving Program for 
Children. Affiliated with MCP: Hahnemann 
University. 

Shure, M. B. (1993).  Interpersonal problem solving and 

prevention. A comprehensive report of research and 
training: A five-year-longitudinal study. Washington, 
DC: National Institute of Mental Health.   

Shure, M. B., & Healey, K. N. (1993).  Interpersonal 

problem solving and prevention in urban 5th- and 6th- 
graders.  Paper presented at the meeting of the 
American Psychology Association, Toronto, ON, 
Canada.   

Siegle, D. Schuler, P. (2000). Perfectionism differences in 

gifted middle school students. Roeper Review, 23(1), 
39-44. 

Silverman, L. K. (1993). The moral sensitivity of gifted 
children and the evolution of society. Roeper 
Review,17 (2), 110-116. 

Silverman, L.K. (2007). Perfectionism: the crucible of 

giftedness. Gifted Education International, 23, 233-
245. 

Speirs Neumeister, K. L. Williams, K.K., Cross, T.L. 

(2009). Gifted High-School Students' Perspectives on 
the Development of Perfectionism. Roeper Review, 
31(4), 198-206. 

Siu, A.M.H. & Shek, D.T. (2005). Relations between social 

problem solving and indicators of interpersonal and 
family well-being among Chinese adolescents in Hong 
Kong. Social Indicators Research ,71, 517–539. 

Treffinger, D.J., Isaksen, S.G. (2005). Creative problem 

solving: history, development, and implementations for 
gifted education and talent development. Gifted Child 
Quarterly, 49, 342-352. 

Treffinger, D.J. Nassab, C.A., Schoonover, P.F. Selby, 

E.C., Shepardson, C.A., Witting, C.A., Young, G.C. 
(2006).The Creative Problem Solving Kit, Purfrock 
Press Inc. Waco, TX. 

Treffinger, D.J., Selby, E.C., Isaksen, S.G. (2007). 

Understanding individual problem solving style: A key 
to learning and applying creative problem solving. 
Learning and Individual Differences, 1-12. 

Wilson, C., Hughes, C. (2011). Worry, Beliefs about 

Worry and Problem Solving in Young Children. 
Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 39 (5), 507-
521. 

Webster-Stratton, C., Reid, J., Hammond, M. (2001). 

Preventing conduct problems, promoting social 
competence. A parent and teacher training partnership 
in Head Start. Journal of Clinical Psychology, 30,(3), 
283-302. 

Wentzel, K.R. (1993). Does being good make the grade? 

Social behavior and academic competence in Middle 
School. Journal of Educational Psychology, 85, 357-
364. 

 


