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سازي رفتاري درونی سازي شده و برونی مشکالت عاطفی

 آموزان ابتداییدانش شده
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 چکیده
بر عملکرد تحصیلی و مشکالت عاطفی  مهارت حل مسئله اجتماعی آموزش هدف تعیین تأثیر با حاضر پژوهش
 از نوع نیمه پژوهش، روش .شد انجام آموزان ابتداییسازي شده دانشسازي شده و برونیدرونی رفتاري

آموز پسر دانش 600شامل  آماري ۀگواه بود. جامع گروه با پیگیري آزمون وپس-آزمونپیش طرح با آزمایشی
 پیشوا (استان تهران) مشغول به تحصیل بودند و در شهرستان 96-97پایه پنجم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 

در  63تر از بزرگ Tي آموزانی با نمرهغربال شدند. دانش از طریق آزمون مشکالت عاطفی رفتاري آخنباخ
 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه 15گروه  در دوتصادفی و به شکل بالینی قرارگرفته  ةمحدود

؛ قرار گرفت مهارت حل مسئله اجتماعیاي تحت مداخالت آموزشی دقیقه 50جلسه  12آزمایش به مدت 

  :نویسنده مسئولBabakhani@riau.ac.ir 
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ماه از انجام  3گذشت  د. پس ازاي دریافت نکرگونه مداخلههیچ گواهکه در طول این مدت گروه درحالی
پرسشنامه مشکالت عاطفی رفتاري آخنباخ  ها ازداده آوريبراي جمع .آمد عمل به پیگیري آموزش، آزمون

-معنیدر سه درس ریاضی، فارسی و علوم استفاده شد.  ) نسخه معلم و آزمون عملکرد تحصیلی2001(آخنباخ، 

آزمون تحلیل واریانس  ۀوسیلآزمون و پیگیري بهپس-آزمونهاي پیشها با توجه به نمرهداري تفاوت گروه
 نشان هانتیجه تحلیل دادهمورد بررسی قرار گرفت.  05/0گیري مکرر در سطح معناداري آمیخته همراه با اندازه

سازي شده و رفتاري درونی سازي و برونی میانگین مشکالت در آزمایشی و گواه گروه بین معناداري داد تفاوت
زوجی نشان داد تفاوت معناداري بین  ۀو مقایسدارد. همچنین اثر زمان نیز معنادار بود  وجود عملکرد تحصیلی

آزمون با سازي شده و عملکرد تحصیلی در مراحل پیشنمرات افراد در سه متغیر مشکالت درونی و برونی
آزمون با مرحله پیگیري معنادار نبود. بنابراین آموزش آزمون وجود دارد اما تفاوت نمرات در مراحل پسپس

هاي متنوع در فرایند آموزش آموزان با تمرینها و درگیرسازي دانشانجام فعالیت امهارت حل مسئله اجتماعی ب
 منجر به بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش مشکالت عاطفی رفتاري شد.

، مشکالت سازي شدهرفتاري درونی حل مسئله اجتماعی، مشکالت عاطفی کلیدي: واژگان

 عملکرد تحصیلی. سازي شده،رفتاري برونی عاطفی

 

 مقدمه
 ۀحال، همبااین است؛ رشد از مرحله این در هاسازگاري آن نشانگر دبستان سنین کودکان رفتار

 یا 1برونی عاطفی رفتاري مشکالت است ممکن و نبوده موفق کودکان در ایجاد این سازگاري
 و لینهاس ؛2016 ،3آخنباخ و همکاران(بروز دهند  مدرسه یا خانواده را در 2سازي شده درونی
 .)2013 ،5مارتورانو ؛2015 ،4مارتینز

1. externalaizing emotinal and behavioral problems 
2  . internalaizing emotinal and behavioral problems 
3. Achenbach et al. 
4. Linhares & Martins 
5. Marturano 
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 مانع توانایی عاطفی رفتاري مشکالت به مربوط هايآموزان، دشواريدانش برخی براي
؛ 2013، 1(میبري و هفلینگر تحصیلی است اجتماعی و هايمحیط تفسیر و دقیق درك در هاآن

در ایجاد  ناتوانی" ) مشکالت عاطفی رفتاري را2013( 3فارمر ).2016، 2مگین و همکاران
 خطر معرض در که آموزانیدانش از کرد زیرا بسیاري تعریف "ظرفیت در جهت سازگاري

 اجتماعی هایی در رفتارنقص یا این مشکالت را دارند، هستند مشکالت عاطفی رفتاريبه ابتال 
و  توسط آخنباخاز مشکالت عاطفی رفتاري  هابنديیکی از مشهورترین تقسیمدهند. بروز می

 سازي تقسیم کرده استو برونی را به دو دسته درونی هاآنانجام شده که ) 2001( 4رسکوراال
است تا  معطوف به خود فرد سازي، بیشترنیودر ). مشکالت1398(یونسی و دولتشاهی، 

 رسانند؛ مانندتر هستند و به دیگران آسیب کمتري میشده کنترل این مشکالتدیگران. 

) 5،2010برن اشتاین(ازحد نسبت به خود تنهایی، خجالت و حساسیت بیش افسردگی، اضطراب،
-گیري، هراس، شکایت فیزیکی، نگرانی، خیالگوشه افسردگی، اضطراب، ،مواردي نظیرو 

شوند که عنوان رفتارهایی توصیف میسازي بهبرونی مشکالتشوند. پردازي و ... را شامل می
اي از پرخاشگري، قلدري، رفتارهاي فرد. این رفتارها دامنهبیشتر متوجه دیگران است تا خود 

شوند. فعالی و ... را شامل میگویی، نافرمانی، دعوا کردن، بیشبزهکارانه، دزدي، دروغ
کنند و پذیرش هستند زیرا منافع اجتماعی را نقض میت بیرونی شده غیرقابلالطورکلی مشکبه

 کنترل ضعف در با سازي شدهبرونی مشکالت ).0152، 6کرامر(شوند باعث آزار دیگران می

1. Mayberry & Heflinger 
2. Maggin et al. 
3. Farmer 
4. Achenbach., & Rescorla 
5. Bornstein 
6. Cramer 

                                                             



 بهار | 59شماره | 1400سال |تربیتی شناسی روان  |216

 رفتار و احساسات آشکار کنترل با که مشکالت درونی سازي شدهدرحالی شود،می تعریف
 ).2017، 2، ازنبرگ و همکاران2012، 1خورد (برکینگ و ووپرمنمی پیوند

 کمتري هايفرصت آموزشی محدود هايمحیط آموزان داراي مشکالت رفتاري دردانش
 هنگام در آموزان دانش این دارند. به عالوه، اجتماعی روابط فردي بین ماهیت کشف براي

 آگاه دیگران و خود هايدیدگاه و احساسات از است ممکن هستند، تکانشی اغلب پاسخگویی
 هستند اجتماعی صالحیت فاقد و کنندمی تالش سازمشکل هايموقعیت شناسایی براي نباشند،

 احساسات) مدیران و همساالن معلمان،(دیگران  در اغلب خصوصیاتی چنین). 2015 ،3گرشام(
-می اجتماعی محدود شبکه و صمیمی کم روابط ازخودبیگانگی، منجر به و کندمی ایجاد منفی

 علمی، یادگیري هايفرصت مانعی براي ایجاد نهایتاً  بوده و پیوستههمبه موارد این ۀهم شود.
 ،5الندروم وکافمن  2018به نقل از  4لوان و همکارانون(خواهند شد  عاطفی و اجتماعی

2009.( 
آموزش  حال،بااین شود؛می استفاده مداخالت رفتاري رفتاري، مشکالت رفع براي اغلب

 دانش. دارد هاآن تفکر تغییر به نیاز حدودي تا آموزانبه دانش اجتماعی سازگاري ةنحو
 اوقات، ). اغلب2018لوان و همکاران، رفتار (ون تغییر براي است اساسی تفکر، تغییر چگونگی

 تأثیر آموزاندانش تعامل و درك ةنحو بر اجتماعی، هايموقعیت با سازگاري در توانایی عدم
 مک( شودمی اجتماعی ضعیف روابط و سازمشکل اجتماعی تعامالت به منجر و گذاردمی

 ).2017، 6دانیل و همکاران

1. Berking & Wupperman 
2. Eisenberg et al. 
3. Gresham 
4. Van Loan et al. 
5. Kauffman & Landrum 
6. McDaniel et al. 
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 عدم یا اجتماعی صالحیت فقدان را آمیزموفقیت سازگاري در ناتوانی) 2015( گرشام
 عنوانبه دیگران سوي کنند و ازمی محقق را اهداف که رفتارهایی مناسب انتخاب در توانایی

 با سازگاري در هایینقص چنین. کرده است تعریف شوند،می تلقی قبولقابل ی کهرفتارهای
 و همساالن مشکالت عاطفی رفتاري از به مبتال آموزاندانش تا شودمی باعث اجتماعی محیط
 بیشتر کاهش باعث امر همین و نپذیرند را هاآن و شوند منزوي کنند، دوري ساالنبزرگ

 مبتال آموزاندانش اگر. شودمی موفق رفتاري و تحصیلی نتایج و هاآن اجتماعی تعامالت مثبت
 تعامل تبدیل برايرا  خود تفکر تغییر چگونگی مورد در الزم مشکالت عاطفی رفتاري دانش به

 و اجتماعی مشکالت ترجدي خطر معرض در باشند، نداشته غیرمشکل به سازمشکل اجتماعی
 چنین آموزان،دانش از بسیاري ). در مورد2014، 1دارند (گس و بولینگ قرار اجتماعی عاطفی

 تأثیر زندگی طول در هاآن اجتماعی هايشبکه و شخصی روابط بر است ممکن هاییدشواري
کنند می تجربه را در تعامالت اجتماعی مشکالت زیادي آموزاندانش کهبگذارد. هنگامی منفی

 مدرسه در هاآن موفقیت شانس کنند، حل را مشکل دشوار سازگارانه تعامالت در توانندو نمی
شان تحت تأثیر قرار عملکرد تحصیلیو  )2013، 2(ون لوان و مارلو شودمواجه می نیز با مانع

هاي شناختی فرد تحصیل کننده است که با شامل ثبت کلیه فعالیت 3گیرد. عملکرد تحصیلیمی
عاطفی و  ،هاي آموزشیمختلف فعالیت  بندي مورد توافق با توجه به سطوحیک سیستم درجه

شود (مارتین فته میدر نظر گر پیشرفت تحصیلی عنوان فرایندشود و بهجدول زمانی سنجیده می
). عملکرد تحصیلی همیشه با نتایج آزمون ارزیابی که مربوط به ضریب 2017، 4سانز و رودریگو

گذارد، همراه بوده است. از هاي شخصی را کنار میآموز است و سایر ویژگیهوشی دانش
مرتبط با سازي، درك و فهم) و ابعاد ها، اهمیت هوش هیجانی (مدیریت، سادهمیان این ویژگی

1. Guess & Bowling 
2. Van Loan & Marlowe 
3. academic performance 
4. Martin Sanz,& Rodrigo 
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وگو، گفت پذیري، مهارتهاي شخصیتی (احساسی تکانشی، احترام به دیگران، جامعهویژگی
نفس) قابل توجه است. امروزه، عالوه بر عملکرد تحصیلی اعتمادبه و گشودگی نسبت به تجربه

هاي انجام شده توسط معلمان از طریق کمی فرایند یادگیري و بر اساس ارزیابی ۀکه نتیج
که این  1هاي عینی است، باید فاکتورهایی همچون هوش هیجانی و حل مسئله اجتماعینآزمو

، 2دهد نیز مورد توجه قرار بگیرد (دارت، فرلو و همکارانعملکرد را تحت تأثیر قرار می
2017.( 

 اجتماعی وضعیت یک براي حلراه شناسایی در فرد توانایی عنوانبه حل مسئله اجتماعی
 فردي صورت درونبه چه شود،می تعریف هدفمند و منطقی، مجدانه آگاهانه،دشوار به شکلی 

/  مشکالت مثال عنوانبه( فردي بین چه و) سالمتی با مرتبط و رفتاري عاطفی، مثال عنوانبه(
، 1990به نقل از دیزوریال، نزو،  2018 3جین و همکارانسینت( دیگر) افراد با اختالفات

 انگیزشی مؤلفه. است تعاملی فرآیند دو شامل ). حل مسئله اجتماعی2004دیزوریال و همکاران،
 از ايشود به مجموعهمی یاد مسئله گیريجهت عنوانبه آن از که مسئله حل فرایند
 توانایی و روزمره مشکالتفرد از  درك کنندهمنعکس که دارد اشاره شناختی هايوارهطرح

 مسئله گیريجهت :است شده تشکیل بعد دو مسئله از به گیريجهت. هستند هاآن وي براي حل
 براي فرصتی عنوانبه مسئله ارزیابی مثبت به مسئله، گیريجهت. 5منفی گیريجهت و 4مثبت
استفاده از  و مسائل حل توانایی به اعتماد کرد، حل را مشکالت توانمی اینکه به اعتقاد

 ۀمنفی به مسئله، یک چرخ گیريجهت. است مسئله حل با مرتبط سازنده شناختی ساختارهاي
تهدید و یا عدم اعتماد به  یک عنوانبه صورت درك مسئلهبه که است ناکارآمد شناختی

1. social problem solving 
2. Dart., Furlow et al. 
3. Saint-Jean et al. 
4. positive orientation 
5  . negative orientation 
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شدن هنگام مواجهه  اندوهگین و مشکالت با مواجهه هنگام در توانایی حل مسئله خود، ناراحتی
 دوم ندیفرآ). 2004به نقل از دیزوریال،  2019، 1کند (ییلمزي و تراسبا مشکالت بروز می

 قادر را افراد که است رفتاري-شناختی هايمهارت اي ازمجموعه )اجتماعی مسئله هايمهارت(
 جایگزین، هايحلراه تولید بندي،فرمول و مسئله تعریف جمله از مشکالت حل و درك به

 ).2018جین و همکاران، کند (سینتمی حلراه اجراي و گیريتصمیم
حل مسئله اجتماعی این است که ارتباط بین حل مسئله اجتماعی و  ۀفرض مهم در نظری

منجر به کارکرد ناسازگار  اثریبسازگاري دوسویه است. این بدان معنی است که حل مسئله 
خود، باعث بازداري یا اختالل در حل  شود (مانند افسردگی و اضطراب) که این نیز به نوبهمی

شود که اثربخشی حل شود و در نهایت در طی زمان، منجر به چرخه منفی میمسئله بعدي می
دهد. عالوه بر این، ارتباط مسئله را کاهش داده و ناسازگاري و اختالل روانی را افزایش می

که حل مسئله طوريدارد. به علی دوسویه، بین حل مسئله اجتماعی و سازگاري مثبت نیز وجود
احساس تسلط)  و نفسدهد (مانند عواطف مثبت، عزتمؤثر، کارکردهاي مثبت را افزایش می

چرخه  ۀشوند. با گذشت زمان نه تنها نتیجکه به نوبه خود باعث تسهیل حل مسئله بعدي می
ردها کمک مثبت افزایش اثربخشی حل مسئله و عملکرد مثبت، به دستیابی مطلوبی از عملک

عنوان یک بازدارنده در مقابل اثرات منفی شرایط نامطلوب زندگی، باعث کند بلکه بهمی
شود (چانگ و همکاران، ترجمه نوري و نوري، شناختی و سالمت میافزایش عملکرد روان

 ).247، ص 1394
 اجتماعی شایستگی ارتقاء در اجتماعی مسئله حل مانند رفتاري -شناختی مداخالت بنابراین

، 2کاربرد دارد (مریل و همکاران آموزشی هايمحیط در رفتاري و عاطفی مشکالت کاهش و
تواند هاي حل مسئله اجتماعی، میاجتماعی با تأکید بر مهارت - آموزش شناختی). 2017

1. Yilmazi & Tras 
2. Merrill, et al. 
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دهند که ها نشان میعنوان راهکاري مؤثر و کارآمد براي کاهش استرس به کار رود. پژوهشبه
طور معناداري با افسردگی و اضطراب رابطه دارد. حل مسئله حل مسئله اجتماعی، بهنقص در 

 ۀکننده رابطعنوان یک متغیر تعدیلرود و بهاجتماعی براي حل مسائل اینجا و اکنون به کار می
(ابوالمعالی کند افسردگی و اضطراب را میانجیگري می ،هاي روزمرهبین مشکالت و استرس

 ).2009، 3یال؛ بل و دیزور2011، 2؛ کالین و همکاران1997، 1و همکاران کنتاز ، به نقل 1399
افزایش (ت المهاي سآموزان در بحرانلذا براي کاهش اضطراب و استرس دانش

هاي حل مسئله منطقی کارگیري سبکبا تأکید بر به، هاي حل مسئله اجتماعی سازگارانه)مهارت
با تأکید بر  (و کاهش راهبردهاي حل مسئله ناسازگارانه) گیري مثبت نسبت به مسئلهو جهت

 گیري منفی نسبت به حل مسئلهدقتی و اجتنابی و جهتکاهش سبک حل مسئله تکانشی/بی
ویژه شناسان، بهتوسط روان )عنوان اقدامی مؤثر براي کاهش اضطراب و افسردگیتواند به(می

 ).1399(ابوالمعالی،  دمت به کار روالان تربیتی، مدرسه و سشناسوانر
تأثیر آموزش حل مسئله بر مشکالت رفتاري و عملکرد تحصیلی دانش آموزان  ۀدر زمین

 مسئله حل ) آموزش1390هاي زیادي انجام شده است. بر اساس پژوهش دادفر (پژوهش

آموزان دانش تکانشوري در کاهش و خودکارآمدي خودکنترلی، افزایش موجب اجتماعی
آموزانی نشان داد میزان پیشرفت تحصیلی دانش) نیز 1390گنجی و امیریان (پژوهش  شود.می

آموزانی که آموزش مهارت حل مسئله دریافت کردند، بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی دانش
 ) در1391سعادت ( و و احمدي . مرسلیانداست که مهارت حل مسئله را دریافت نکرده

 حل روش بر مبتنی تحت آموزش که آموزانیدانش که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش

 روش به آموزش که آموزانیبه دانش نسبت بیشتري تحصیلی پیشرفت از داشتند قرار مسئله

1. Kant et al. 
2 .Klein et al. 
3. Bell & D’Zurilla 
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زش موآ) نیز بیان کردند 1392داشتند، برخوردار بودند. بخشایش و دهقان زردینی ( سنتی
هاي ورش مهارتموجب پرري فتات رمبتال به مشکالآموزان دانشبه مسئله حل رت مها

نایی اتو، غلبه بر مشکلدن، مؤثر بو احساسگردد، ها میزم در آنالري فتاو رجتماعی ا
ي بتالاکاهش در و  دهدمییش افزها ارا در آنمتناسب با مشکل و هدفمند ر فتاریزي و ربرنامه
) به 1392. عطادخت و همکاران (ي داردنقش مؤثرري فتاهاي رناهنجاري اعنوابه آموزان دانش

 آوريو تاب شناختیروان بهزیستی ارتقاي در اجتماعی مسئله حل آموزش بررسی تأثیر

 در اجتماعی مسئله حل آموزش که یادگیري پرداختند و نشان دادند اختالل داراي کودکان

 با مثبت روابط خود، (پذیرش شناختیروان یستیبهز هايمؤلفه و تمامی آوريتاب ارتقاي

 دانش محیط) در بر تسلط مؤلفه جز به فردي رشد و زندگی هدفمند خودمختاري، دیگران،

) نیز در 1394همکاران (آبادي و  مثبتی دارد. فریس تأثیر یادگیري هايناتوانی با آموزان
 دانش تحصیلی پیشرفت و اجتماعی بر سازگاري اجتماعی مسئله حل پژوهشی بیان کردند

 تأثیر دارد. توانی ذهنیکم با دختر آموزان

 آموزش که رسیدند نتیجه ) در بررسی خود به این2000( 1هگل و همکارن

 درمان در مدتکوتاه درمانی ۀمداخل عنوانبه تواندمی مسئله حل هايمهارت

 حل و ابعاد اضطراب نگرانی، )، بین2002( 2بلرز و همکاران و باشد مؤثر افسردگی

) 2003( 3بارکر. اندکرده گزارش معناداري رابطه منطقی، مسئله حل استثناي به مسئله
 تأثیر مورد دارد. در وجود رابطه تحصیلی عملکرد و مسئله حل توانایی بین که کرده گزارش

 اختالل به مبتال آموزان دانش شایستگی اجتماعی افزایش بر اجتماعی مسئله حل آموزش

) 2006( 4فرانسر و همکاران پژوهشنتایج  رسیدند. مثبتی نتایج به همکاران و شاول یادگیري

1. Hegel et al. 
2. Belzer et al. 
3. Barker 
4. Franser et al. 
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 نحوي به بودند، کرده شرکت اجتماعی ۀمسئل حل آموزش در که آموزانیدانش نشان داد،

 اند.داشته کمتر پرخاشگري و تربیش رقابت اجتماعی کودکان، دیگر به نسبت آشکار

 کاهش مسئله در حل آموزش که نتیجه رسید این به خود پژوهش ) در2011( 1واسیلوسکیا

 منظور به هاییکنند برنامه) نیز بیان می2016( 2دارد. جکسون و دیریتشل تأثیر افسردگی عالئم
 در جوانان افسردگی پذیريآسیب کاهش در توانندمی اجتماعی مسئله حل هايمهارت ارتقاء
هاي حل مسئله ) نیز اثربخشی برنامه2017( 3و همکارانشوند. بارنس  واقع مفید اتیسم طیف

تأیید  اجتماعی صالحیت افزایش سازي شده ومشکالت رفتاري برونی کاهش اجتماعی را در
هاي مبتنی بر حل مسئله اجتماعی ) نشان دادند برنامه2018لوان و همکاران (ون نیهمچنکردند. 

 دانش آموزان اثرگذار باشد. تواند بر دانش حل مسئله و مشکالت رفتاريمی
 هیجانی و اجتماعی هاي شناختی،مهارت نقص در با رفتاري مشکالت با توجه به ارتباط

تواند راهکاري مناسب حل مسئله اجتماعی می مهارت )، آموزش2015، 4همکاران و (آلبرت
ها باشد و کمک شایانی به شناخت و یافتن راهکارهاي مناسب در در جهت کاهش این آسیب

-ادبیات گسترده ازآنجاکند. همچنین هاي استان و در صورت امکان کل کشور میریزيبرنامه

دوران  یشناختاي با این مضمون وجود دارد که بهترین رویکرد براي مواجهه با مشکالت روان
، 5،2011و همکاران هاست (بروندبوکودکی و نوجوانی تشخیص زودهنگام و پیشگیري از آن

 ).1398به نقل از اکبري و همکاران، 
هاي موجود در مورد آموزش روش پژوهشتوان نتیجه گرفت که تمامی حالت کلی می در

بهبود یی بر االیت اثربخشی بهاي انجام شده از قابلبا استناد به نتایج پژوهش حل مسئله اجتماعی

1. Vasilevskaia 
2. Jackson., & Dritschel 
3. Barnes et al. 
4. Albert et al. 
5. Brøndbo et al. 
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برخوردارند. مبتنی بر این پیشینه، سؤال اصلی  عملکرد تحصیلی و کاهش مشکالت رفتاري
و تحصیلی عملکرد بر  حل مسئله اجتماعی مهارت آموزشپژوهش حاضر این بود که آیا 

ا توجه به بتأثیر دارد؟  آموزان ابتداییسازي شده دانشي درونی و برونیرفتار یعاطف مشکالت
 :هستند از پژوهش عبارت هايسؤالسؤال پژوهش، 

 دارد؟ تأثیر ابتدایی آموزان دانش عملکرد بر اجتماعی مسئله حل مهارت . آیا آموزش1
 شده سازي درونی عاطفی رفتاري مشکالت بر حل مسئله اجتماعی . آیا آموزش مهارت2
 دارد؟ تأثیر ابتدایی آموزاندانش
 شده سازيبرونی عاطفی رفتاري مشکالت بر حل مسئله اجتماعی مهارتآیا آموزش  .3
 دارد؟ تأثیر ابتدایی آموزاندانش

 

 روش پژوهش
 -آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشی نیمه پژوهش، این پژوهش از نوع کمی، کاربردي و روش

پایه پنجم ابتدایی بود که در  آموزانآماري شامل کلیه دانش ۀاست. جامع گواه بوده گروه با پیگیري
 آموزان از طریق آزموندر شهرستان پیشوا مشغول به تحصیل بودند. این دانش 96-97سال تحصیلی 

(CBCL)  .آمد:هاي فرم گزارش معلم سه نمره به دست براي هریک از خرده مقیاسغربال شدند 
خام و با مراجعه به جدول هاي پس از محاسبه نمره T هايهاي درصدي و نمرهنمره خام، رتبه

اي که گونهبه د.شهاي درصدي براي هر فرد نیمرخی ترسیم و رتبه T تبدیل نمره خام به نمره
سازي شده و مشکالت کلی اگر سازي شده و برونیهاي مشکالت رفتاري درونیدر مقیاس

-63بین  Tي اگر نمرهي نرمال یا غیربالینی و بود در محدوده 60) فرد کمتر از T )T score ينمره
ي بالینی بود در محدوده 63تر از بزرگ T يبالینی و اگر نمره-ي مرزيبود در محدوده 60

و همچنین از  آموزانی که در محدوده بالینی قرار داشتنددر این پژوهش دانش ؛ کهقرار داشت
قبول از نظر ابلها در سه درس ریاضی، فارسی و علوم در طبقه قمعدل آن نظر پیشرفت تحصیلی،
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به شکل  عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب وقرار گرفتند به 15تا  10توصیفی و از نظر کمی بین 
 به ورود از داده شدند. قبلنفر جاي 15گروه گواه هر گروه شامل  تصادفی در گروه آزمایش و

 متعهد پژوهشگر مدرسه مسئول و هاآزمودنی از رضایت و کسب آگاهانه رضایت با پژوهش

بماند. تشخیص بر اساس  باقی محرمانه صورتبه آزمودنی هر شخصی اینکه اطالعات به شد
)، معدل، سن و جنسیت جزء 63تر از بزرگ T( ینیبال ةمحدودپرسشنامه و قرار گرفتن در 

معیارهاي  جزءمعیارهاي ورودي و حداکثر دو جلسه عدم شرکت در جلسات آموزشی 
حل مسئله  مهارت گروه آزمایش بر اساس پروتکل آموزشیخروجی در نظر گرفته شد. 

گونه آموزشی هیچ گواهکه گروه درحالی تحت آموزش قرار گرفتند جلسه 12اجتماعی 
 1جلسات دوره آموزشی بر اساس شش مرحله الگوي دزوریال و گلد فراید ۀکلید. دریافت نکر

هاي حلي مسئله، تولید راهبندگیري کلی، تعریف و صورتکه شامل مراحل: جهت )1971(
د (شهبازي و حیدري، حل و بازبینی است، طراحی و اجرا گردیگیري، اجراي راهبدیل، تصمیم

سایر کتب مرتبط در و  هاي حل مسئله اجتماعی در کودکانمهارت کتاب ). همچنین از1391
 12ر دبرنامه آموزش حل مسئله اجتماعی  آموزشی استفاده شد. ۀاین زمینه براي تدوین برنام

 ت:شرح زیر صورت گرف اي بهدقیقه 50جلسه 
 

 خالصه برنامه جلسات آموزشی مهارت حل مسئله اجتماعی. 1جدول 
توافق  بندي و ارائه قوانین گروهجلسه اول: معارفه و ایجاد ارتباط با اعضاي گروه/ معارفه و آشنایی با اهداف برنامه، گروه

 .کنندگان جهت شرکت در جلساتشرکتبا 
زندگی: آشنایی با مسائل و مشکالت روزمره و پذیرش  و حل مسئله/ طبیعی بودن تجربه مسئله در جلسه دوم: معرفی مسئله

 .طبیعی بودن تجربه مشکالت در زندگی، اعتقاد به مؤثر بودن چارچوب حل مسئله در برخورد با مشکالت
هاي اجتنابی یا آشنایی با افکار خودآیند، توانایی به حداقل رساندن واکنش /نسبت به مسئلهگیري مثبت : جهتسومجلسه 

 .تکانشی

1. D'zurilla., & Goldfried 
                                                             



 225 |و همکاران  پورقربان گورابی

 .ایجاد تفکر سازنده، بینی/ تقویت خوششناخت مسائل و مشکالت روزمره زندگیجلسه چهارم: 

 .مسئلهیابی به / تقویت باورهاي خودکارآمدي مثبت در جهتباورهاي خودکارآمديجلسه پنجم: 

هاي تکانشی و اجتنابی، تغییر / افزایش توانمندي فرد در جهت کاهش واکنشتغییر نگرش نسبت به مسئله جلسه ششم:
 .نگرش نسبت به مسئله

گردآوري اطالعات نسبت به منطقی)/  آموزش تعریف مسئله و بیان دقیق آن (مرحله اول سبک حل مسئله جلسه هفتم:
هایی که یک موقعیت ها، تعیین ویژگیها از مفروضهو عینی، تفکیک واقعیت دقیقطور به مسئلهمشکل یا مسئله، تعریف 

 .کنددار تبدیل میرا به موقعیت مسئله
هاي حلشناسایی و آموزش راه منطقی)/ مرحله دوم سبک حل مسئله( نیجانشهاي حلجلسه هشتم: آموزش ایجاد راه

با استفاده از بارش فکري براي یک مسئله،  متنوعهاي حلی روزمره، ارائه راهاحتمالی براي مشکالت و مسائل زندگ
 .هاي عادتیحلهاي سازگارانه و کاهش تمایل به استفاده از راهحلگسترش استفاده از راه

حل با انتخاب بهترین راه ي رفتاري ورهیزنجها و پیامدهاي آن، آموزش حلارزیابی راهگیري/ جلسه نهم: آموزش تصمیم
 ....)وقتآناگر... یا فایده( روش، تحلیل هزینه

حل، کنترل نتایج آن و (مرحله سوم مهارت حل مسئله اجتماعی): انجام راه حلآموزش اجرا و تأیید راه :جلسه دهم
 .حلآمیز بودن راهیابی در صورت عدم موفقیتتأثیرات آن، اشکال دربارهقضاوت 

ارائه  ،مسئلهتشخیص و تعریف صورت ،آفرینهاي مسئلهارائه کاربرگ موقعیتجلسه یازدهم: تمرین مراحل حل مسئله / 
 .ترین راه و ارائه بازخوردررسی و تحلیل هزینه فایده و انتخاب مناسب، بحلراه

، جراي مراحل با روش ایفاي نقشها و مراحل آموزش داده شده در جلسات قبل و ارزیابی اجلسه دوازدهم: مرور تکنیک
 ها.ارزیابی توسط سایر گروه

 شامل: هاداده آوريجمع هاي استفاده شده برايپرسشنامه
 و آخنباخاین پرسشنامه توسط ): 2TRF( نسخه معلم CBCL)1( کودکان رفتاري يسیاهه
این  ت رفتاري کودکان و نوجوانان ساخته شد، درالبراي سنجش مشک )2001( 3رسکوراال

نباخ فرم خرفتاري از نظام سنجش مبتنی بر تجربه ا عاطفی مشکالتگیري هپژوهش براي انداز
رود، معلم و کار می ساله به 18 - 11 سنینرا که براي  (TRF) فرم گزارش معلم استفاده شد.

1. Child behavior checklist (CBCL) 
2. Teacher’s report form (TRF) 
3. Achenbach., & Rescorla. 
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یـا سـایر کارکنـان مدرسه مانند مشاوران، مدیر یا معاون، دستیار معلم و مربی ویژه که با 
سؤال  12در بخش اول این فرم که از  ند.کعملکرد کودك در مدرسه آشناست تکمیل می

 گیردهاي کودك مورد سنجش قرار میهـا و بیماريها، ناتوانیتـشکیل یافتـه اسـت، شایـستگی
دهنـده در ارتباط با کودك و نظر او نسبت به بهترین ترین نگرانی پاسخو همچنین عمده

سؤال دارد  113بخش دوم این فرم د. گیرخصوصیات کودك مورد پرسش قرار میها و ویژگی
 =0شـود تـا مـشکالت رفتاري، عاطفی و اجتماعی را بـا نمـرات دهنده خواسته مـیو از پاسخ

حال، بنـدي کنـد. بااینکامالً یا غالباً درست درجـه =2و  تیا گاهی درس يتا حد =1 ،نادرست
 2آمـوز در طول هایش را وضـعیت دانـشبنـديتا پایه و اساس درجه شدسته دهنده خوااز پاسخ

ماه گذشته قرار دهد. دلیل انتخاب این دورة زمانی کوتاه، به خاطر ایـن واقعیـت است که اغلب 
آمـوزان را در فواصـل زمـانی نـسبتاً کوتـاه سنجش کنند و شود تا معلمان، دانـشالزم می

اي و در فواصل صورت دورهآموزان را بهسال تحصیلی الزم باشد تا دانشممکن است در طول 
هایی که آخنباخ و بر اساس تحلیل .زمانی نسبتاً کوتاه مجدداً مـورد سـنجش قـرار دهنـد

را به دو گروه  هاآنهاي مبتنی بر تجربه هر فرم انجام دادند، بر روي مقیاس) 2001رسکورال (
 یا سازي نام دارد، سه مقیاس سندرمها کـه درونیبنـدياز ایـن گـروهکلی تقسیم کردند: یکی 

گیرد. دلیل گیري/ افـسردگی و شکایات جسمانی را در برمیافسردگی، گوشه اضطراب/
گیرد که اساساً در درون خود فرد بندي این است که مشکالتی را در برمیگذاري این گروهنام

شود، دو مقیاس نـشانگان رفتـار سـازي نامیده میرونـیبندي دوم که بگروه .قرار دارند
گذاري این نشانگان این است که شود. دلیل نامشکنی و رفتـار پرخاشـگرانه را شـامل میقانون

شود که اساسـاً مستلزم تعارض با دیگران و با انتظارات دیگران از کودك مشکالتی را شامل می
 .است
هاي همسانی درونی، باز آزمایی و توافق گزارش معلم از روش منظور بررسی اعتبار فرم هب

و بــا  46/0و  96/0خ با کاربرد آلفـاي کرونبـا) 1991آخنباخ ( .شد دهندگان استفادهمیان پاسخ
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شده  دنظریو ســیاهه تجد (CBRS) )1990( 1بندي کانرزهمبســتگی بــا دو مقیــاس درجه
گزارش  را 88/0و  52/0اعتبار   PRBPC-(Q(،2پیترســــون -مشــــکل رفتــــاري کــــواي

. این ابزار بـه بـیش از هفتـاد زبـان ترجمـه شده، در )1983، 3پیترسون و کواي( کرده است
. است کار رفته شده روي رفتار کودکـان در اروپا، آمریکا و آسیا به هاي انجامبیشتر پژوهش

 17تا  13دختر و پسر  256ها و مشکالت رفتاري براي ارزیابی مهارت )1991( 4اسلوبردســکایا
-94/0کـار بردنـد و پایـایی  پـدر و مـادر، معلـم و خـود کودکـان در روسیه بـه نظرساله ازنقطه

 وپرورشسازمان آموزش توسط 1384 سال در رفتاري يسیاهه د. اینرا گـزارش کردنـ 30/0

 همسانی است. ضریب شده )، هنجاریابی1385( یینایم کوشش با ایران، استثنایی ودکانک

 نافرمانی مشکالت ،82/0 اضطرابی ، مشکالت77/0عاطفی  مشکالت مقیاس خرده براي درونی

، مشکالت سلوك 83/0شکل  جسمانی مشکالت 72/0فعالی  بیش مشکالت ،82/0اي مقابله
مقدار آلفاي کرونباخ این  نیز در پژوهش حبیبی). 1387است (صابري،  شده گزارش 72/0

). 1390(یزدخواستی و عریضی،  آمده است دست به 0/ 93 یینایو در پژوهش م 86/0پرسشنامه 
و  82/0 در پژوهش حاضر پایایی ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ براي مشکالت درونی سازي

و مشکالت  71/0یی ابزار براي مشکالت درونی سازي نیز و روا 84/0سازي مشکالت برونی
 گزارش شد. 75/0 يسازبرونی

 هاي مذکورریاضی و علوم. پرسشنامه و فارسی درس در سه تحصیلی: آزمون عملکرد

هاي ریاضی، فارسی و علوم محقق از کارگروه ۀوسیلبه و براي هر درس بود سؤال 20 يدارا
از  )CVR( 5جهت محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی تهیه شد. منطقهوپرورش آموزش

1. Conners comprehensive behavior rating scales 
2. Quay- Peterson revised behavior problem checklist 
3. Quay, H., & Peterson, D. R 
4. Slobodskaya 
5. content validity ratio 
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محتواي آزمون موردنظر استفاده شد و با توضیح اهداف  ۀنظرات کارشناسان متخصص در زمین
ها، خواسته شد تا هریک از آزمون و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتواي سؤاالت به آن

گویه مفید است ولی «، »گویه ضروري است«بخشی لیکرت سؤاالت را بر اساس طیف سه
از  جهت بررسی روایی محتوابندي کنند. طبقه» گویه ضرورتی ندارد«و » ضروري نیست

، »مربوط بودن«صورت که متخصصان استفاده شد. بدین) CVI(  1شاخص روایی محتوایی
 قسمتی مشخص کردند. 4هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتی » ساده بودن«و » واضح بودن«

این است که معلم  (TRF) با عنایت به اینکه شرط الزم براي تکمیل فرم گزارش معلم
ها از تاریخ آموز آشنایی داشته باشد، لذا تکمیل فرممـاه بـا دانش 2بایستی بـه مـدت حـداقل 

ماه پس از شروع سال تحصیلی) آغاز شد. بـراي ایـن منظـور پـس از  3آذرماه (تقریباً  20
مجوز حضور  اخذو  شهرستان پیشواوپرورش هـاي الزم بـا مسئوالن سازمان آموزشهماهنگی

، به مدارس منتخب مراجعه و پس از هاجهت غربالگري و مشخص کردن نمونه ارسدر مد
و  هاهمکـاري آنرضایت و اولیاي مدرسـه و جلـب  والدین و با برگزاري جلسات توجیهی

مربـوط  (TRF) تا فرم گـزارش معلـم شد، از معلم تقاضا هاتوضیح در مورد آموزش مهارت
شـوند. می دقیقه تکمیل 25 - 20در  معموالً هافرم. این میل کندموردنظر را تک انآموزبـه دانش

تر داشتند در پایین ةآموزانی که در فرم گزارش معلم و معدل پیشرفت تحصیلی نمرسپس دانش
آموزان در بازه دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. آزمون عملکرد تحصیلی نیز توسط دانش

نفر  30گروه نمونه شامل آوري شد. اجرا و توسط محقق جمع دقیقه در کالس 45تا  30زمانی 
آزمایش، آموزش را توسط خود محقق  گروه نفر گروه گواه). 15نفر گروه آزمایش و  15(بود 

اي هفته() روزهاي شنبه و دوشنبه 14تا  13ساعت (بعد از اتمام کار مدرسه  در محیط مدرسه و

1. content validity index 
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آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی، پرسشنامه ة وردریافت کردند. پس از اتمام د دو جلسه)
آزمون اجرا گردید. پس از عنوان پسمشکالت عاطفی رفتاري و آزمون عملکرد تحصیلی به

براي بررسی میزان پایداري آموزش آزمون پیگیري به عمل آمد و مجددًا  ،ماه 3سپري شدن 
آموز حصیلی توسط دانشپرسشنامه مشکالت عاطفی رفتاري توسط معلم و آزمون عملکرد ت

-ها در سه زمان پیشتکمیل گردید. الزم به ذکر است شرایط اجرا طبق دستورالعمل آزمون

آزمون تحلیل ها نیز وتحلیل دادهآزمون و پیگیري کامالً یکسان بود. به منظور تجزیهآزمون، پس
 گیري مکرر مورد استفاده قرار گرفت.واریانس آمیخته همراه با اندازه

وپرورش جهت هماهنگی با شئونات اسالمی، فرهنگی و اخذ مجوز از اداره آموزش
آموزان، والدین و معلمان از طریق از دانش داوطلبانهو  کسب رضایت آگاهانه آموزشی،

در خصوص حفظ محرمانه  رازداري و ایجاد اطمینان هاي کتبی،نامهموافقت آوريجمع
، تالش براي عات در سایر روابط کارياله از این اطآوري شده و عدم استفادعات جمعالاط

آموزان، برقراري ایجاد جوي عاري از هرگونه اضطراب، کسالت و سایر مشکالت براي دانش
ها خارج از فضاي کنندگان و جلوگیري از هرگونه ارتباط با آزمودنیعدالت بین شرکت

آموزان، انجام بستگی در دانشآموزشی مدرسه، سعی بر عدم تأثیرگذاري شخصیتی و ایجاد وا
ها براي تشویق استفاده از مشوقها، ها صرفاً در چارچوب پروتکل آموزش مهارتفعالیت

 کنندگان از جمله مالحظات اخالقی رعایت شده در پژوهش بود.شرکتمشارکت 

 

 هایافته

هاي آزمایش و گروهدر  ي پژوهش شامل دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بودند کههانمونه
آزمون و پس آزمون،پیش داده شدند و طی سه مرحلهجاي نفر) 15گواه (هر گروه شامل 
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کنندگان را در ) میانگین، انحراف معیار شرکت2پیگیري مورد بررسی قرار گرفتند. جدول (
 دهد.آزمون و پیگیري نشان میآزمون، پسي پیشمرحله

 آزمون و پیگیريآزمون، پسکنندگان در متغیرهاي پژوهش در پیشر شرکت) میانگین، انحراف معیا2جدول (
مراحل  متغیر

 زمانی

 انحراف معیار میانگین هاگروه

 
 

-مشکالت عاطفی رفتاري درونی

 سازي شده

 آزمونپیش
93/88 آزمایش  33/12  

80/85 گواه  12/16  

 آزمونپس
43/8 33/39 آزمایش  

75/9 13/87 گواه  

 پیگیري
20/50 آزمایش  61/8  

60/77 گواه  84/14  

 
 

-مشکالت عاطفی رفتاري برونی

 سازي شده

 آزمونپیش
93/80 آزمایش  27/21  

27/84 گواه  75/17  

 آزمونپس
17/6 47/33 آزمایش  

67/7 67/88 گواه  

 پیگیري
33/44 آزمایش  51/23  

27/86 گواه  37/13  

 
 
 

 عملکرد تحصیلی

 آزمونپیش
60/40 آزمایش  22/6  

20/44 گواه  17/5  

 آزمونپس
35/5 27/52 آزمایش  

01/5 13/44 گواه  

 پیگیري
93/52 آزمایش  21/5  

73/43 گواه  83/5  
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، میانگین متغیرهاي مشکالت عاطفی شودمیمشاهده  2 ةطور که در جدول شمارهمان
در گروه آزمایش در سازي شده و مشکالت عاطفی رفتاري برون سازي شدهرفتاري درونی

آزمون و پیگیري کاهش یافته است و در متغیر عملکرد تحصیلی میانگین افزایش مرحله پس
ها با داري تفاوت گروهشود. معنیپیدا کرده است ولی در گروه گواه چنین تغییري مشاهده نمی

س آمیخته وسیله آزمون تحلیل واریانآزمون و پیگیري بهآزمون، پسهاي پیشتوجه به نمره
هاي این آزمون یعنی نرمال بودن گیري مکرر مورد بررسی قرار گرفت. مفروضههمراه با اندازه

اسمیرنف -هاي واریانس به ترتیب با استفاده از آزمون کالموگروفها و همگنی ماتریسداده
-و نتایج آزمون لوین بیانگر برقراري همگنی ماتریس P> 0/05)( هاحاکی از نرمال بودن داده

آزمون) و گروه گویاي دار بین متغیر همپراش (پیشهاي واریانس بود. همچنین تعامل غیر معنی
همگنی ماتریس  زین برقراري فرض همگنی شیب رگرسیون بود. فرض کرویت موچلی

 3جدول شماره  . <P) 0/05(ها را براي متغیرها تأیید کردکوواریانس داده-واریانس
مانعی براي  درمجموعهاست. نتایج تحلیل واریانس اثرات اصلی و تعامل بین آن دهندهنشان

آمده  3هاي واریانس آمیخته تک متغیري وجود نداشت و نتایج آزمون در جدول انجام تحلیل
 است.

 
سازي مشکالت عاطفی رفتاري درونی. تحلیل واریانس آمیخته براي بررسی تأثیر زمان و گروه بر 3جدول 

 و عملکرد تحصیلیسازي شده مشکالت عاطفی رفتاري برونو  شده
متغیر 
 وابسته

 منبع
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F 
 

سطح 
 داريمعنی

 اندازه اثر

مشکالت 
رفتاري 
درون 
سازي 
 شده

01/12984 گروه  1 01/12984  08/53  001/0  655/0  

15/6849 1 يخطا  28 61/244     

46/11335 زمان  2 73/5667  09/59  001/0  678/0  

تعامل گروه 
 با زمان

62/9856  2 31/4928  38/51  001/0  647/0  
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24/5371 2 يخطا  56 91/95     

مشکالت 
رفتاري 
برون 
سازي 
 شده

87/25233 گروه  1 87/25233  80/83  001/0  750/0  

44/8430 1 يخطا  28 08/301     
95/7808 زمان  2 47/3904  70/15  001/0  359/0  

تعامل گروه 
 با زمان

28/10890  2 14/5445  90/21  001/0  439/0  

75/13922 2 يخطا  56 62/248     

عملکرد 
 تحصیلی

51/471 گروه  1 51/471  39/8  007/0  231/0  

44/1572 1 يخطا  28 15/56     
62/688 زمان  2 31/344  20/20  001/0  419/0  

تعامل گروه 
 با زمان

62/756  2 31/388  90/21  001/0  439/0  

08/954 2 يخطا  56 03/17     

سازي شده، برون بین گروهی در مشکالت رفتاري درونی نشان داد که اثر 3جدول نتایج  
سازي شده و عملکرد تحصیلی معنادار است. چون دو گروه وجود دارد نیازي به استفاده از 

دهد که میانگین گروه آزمایش در ها نشان مینیست و مقایسه میانگین هاي تعقیبیآزمون
طور معناداري کمتر اما در نسبت به گروه گواه به مشکالت درون سازي شده و برون سازي شده

اثر عمل آزمایشی براي هر سه متغیر وابسته  ةطور معناداري بیشتر است. اندازعملکرد تحصیلی به
است. اثر زمان و اثر تعامل گروه و زمان نیز در  231/0و  750/0، 655/0 تحقیق به ترتیب برابر

دار بود. میزان تأثیر عمل آزمایشی آزمون و پیگیري معنیپس-آزمونهر سه مرحله زمانی پیش
است. چون مراحل زمانی  419/0و  359/0، 678/0 در رابطه با اثر زمان براي سه متغیر وابسته

آزمون و پیگیري بود جهت مشخص ساختن تفاوت بین ، پسآزمونداراي سه سطح پیش
هاي برآورده شده این مراحل زمانی از آزمون بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در میانگین

 جدول زیر گزارش شده است:
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 گانه. نتایج آزمون بونفرونی براي مقایسه زوجی مراحل زمانی سه4جدول 

 سطح معناداري خطاي معیار تفاوت میانگین 2مرحله  1مرحله  متغیر وابسته

 
 آزمونپیش درون سازي

13/24 آزمونپس  23/2  001/0  

46/23 پیگیري  85/2  001/0  

-66/0 پیگیري آزمونپس  45/2  000/1  

 
 آزمونپیش برون سازي

53/21 آزمونپس  28/3  001/0  

30/17 پیگیري  99/4  005/0  

-23/4 پیگیري آزمونپس  74/3  803/0  

 
 آزمونپیش عملکرد

-80/5 آزمونپس  28/1  001/0  

-93/5 پیگیري  26/1  001/0  

13/0 پیگیري آزمونپس  38/0-  000/1  

هاي متغیرهاي پژوهش، نتایج نشان داد که در با استفاده از آزمون بونفرنی در مقیاس نمره
درون سازي شده، برون سازي شده و عملکرد تحصیلی اختالف  متغیر مشکالت رفتاري

 ۀبین مرحل آزمون وجود دارد اماآزمون و پسبین مراحل پیش 05/0معناداري در سطح 
 مشاهده نشد. 05/0داري داري در سطح معنیپیگیري اختالف معنیۀ آزمون با مرحلپس

 

 گیريبحث و نتیجه

آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 
نتایج پژوهش نشان داد که بین . آموزان ابتدایی انجام گردیدمشکالت عاطفی رفتاري دانش

سازي شده و عملکرد متغیرهاي مشکالت عاطفی رفتاري درونی سازي و برونیهاي میانگین
روه آزمایش و کنترل تفاوت گ آزمون و پیگیري درآزمون، پستحصیلی در مرحله پیش
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باعث کاهش اجتماعی  مسئله حل مهارتصورت که آموزش معناداري وجود دارد، بدین
له ئحل مس آموزان گروه آزمایش شد.دانش مشکالت عاطفی رفتاري و بهبود عملکرد تحصیلی

قیت و نوآوري ال، خبمهم یادگیري است که رشد آن به عملکرد تحصیلی مطلو فاز اهدا
ها را حل قانه آنالاي خکند هنگام رویارویی با مسائل به شیوهشود و به افراد کمک میمی منجر
 بهبود منجر بهاجتماعی  مسئله حل مهارت ). بنابراین آموزش2016(جلیلیان و همکاران، کنند 

هاي پژوهش گنجی و امیریان شود. این یافته با یافتهابتدایی می آموزانتحصیلی دانش عملکرد
) که شرح 1391)، مرسلی و همکاران (2002)، بارکر (1394)، فریس آبادي و همکاران (1390(

 تر اشاره شد، همسو است.آن پیش
 که دارد اشاره شناختی رفتاري فرآیند به مسئله حل اصطالح، اجتماعی مسئله حل تئوري در
 زندگی مشکالت با مقابله براي را انطباقی یا مؤثر هاياستراتژي شودمی سعی شخص توسط

). 1982دیزوریال و نزو،  ؛1971، گلدفرد و ایجاد شود (زوریال یا کشف شناسایی، ،روزمره
 زیرا بگذارد، منفی کودکان تأثیر تحصیلی عملکرد بر است مشکالت مختلف رفتاري ممکن

 کالس در را بیشتري فیزیولوژیکی برانگیختگی و اضطراب غم، ترس، خجالتی مثالً کودکان
 کالس یادگیري اطالعات، پردازش و توجه در اختالل ایجاد با است ممکن که کنندمی تجربه

 نتیجه در و داشته همساالن و معلمان با کمتري تعامل هاهمچنین آن. دهد قرار تأثیر تحت را
واکرو هندرسون، ( دارند تحصیلی و اجتماعی مهم هايمهارت کسب براي کمتري فرصت
 ،3ایوانز و اسپیر ؛1983 ،2و همکاران روبین ؛2001 ،1همکاران و کوپالن، به نقل از 2011
 مسئوالنه و اجتماعی رفتارهاي یا و شوندمی پذیرفته خود همساالن توسط که کودکانی ).2009

 کودکان کهدرحالی هستند، باالیی موفقیت تحصیلی داراي دهند،می نشان خود از مدرسه در

1. Coplan et al. 
2. Rubin., & Vandenberg 
3. Spere et al. 
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 فرديبین هايجنبه .دارند قرار تحصیلی افت خطر معرض در پرخاشگر و شده طرد
 و حمایت احساس و مسئله حل توانایی اجتماعی، هدف تعیین مانند اجتماعی هايشایستگی

 یک اجتماعی مسئله) حل 1،1991است (ونزل مرتبط فکري هايموفقیت با نیز اجتماعی اعتماد
 را اجتماعی و شخصی پیشرفت و صالحیت تحصیلی که است مهم عمومی ايمقابله استراتژي

گیري مثبت جهت اصلی نقش .دهدمی کاهش نیز را روانی استرس اینکه ضمن کند،می تقویت
است  مسئله حل هايفعالیت براي انگیزه تسهیل و روزمره مشکالت زاییاسترس کاهش مسئله به

 مؤثر طوربه را مشکالت این بتواند فرد که است این مسئله حل خوب مهارت اصلی و کارکرد
که  آموزانیدانش .یابدمی افزایش شخص نیز آن شایستگی سطح خود نوبه به که کند حل

 مسئله حل هايمهارت کیفیت از نظرصرف است ممکن دارندمسئله به يبیشترگیري منفی جهت
 حل مهارت با آموزاندانش همچنین. باشند داشته باالتري استرس سطح شان،شایستگی میزان و

 نظر از خود، استرس سطح و مسئله به گیريجهت کیفیت از نظرصرف توانندمی بهتر مسئله
 ).1992، 2باشند (دیزوریال، کولت داشته بهتري عملکرد تحصیلی

اي از مراحل است توان گفت که آموزش مهارت حل مسئله مجموعهدر یک تبیین کلی می
هاي سازگارانه نسبت هاي اجتماعی با پاسخموقعیتکند تا در که شرایطی را براي فرد فراهم می

اند از توصیف دقیقی از حل الزم است عبارتبه همساالن عمل کند. مواردي که براي ارائه راه
مسئله، توصیفی از عوامل محدودکننده و یا منفی درگیر در مسئله، توصیفی از عوامل سازنده و 

، چه مدت است که این مسئله وجود دارد، مثبت در مسئله، توصیف دقیقی از دامنه مشکل
که مسئله حل دهد و توصیف دقیق پیامدها درصورتیچگونه افراد دیگر را تحت تأثیر قرار می

حل و بندي هر راههاي مطرح شده در برابر مسئله، سیستم درجهحلاز راه ینشود و ارائه فهرست
هاي عقالنی که در برابر دفاع ...،اما-رش بلهاند از: نگگیري. موانع عبارتنهایتاً فرایند تصمیم

1. Wentzel 
2. D'Zurilla., & Collette 
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کفایت ارزیابی شود، ترس از عنوان یک فرد بیایستد، ترس از اینکه فرد بهافکار جدید می
 ةشود قواینکه مورد قبول قرار نگیرید و ترس از اشتباه کردن. مهارت حل مسئله باعث می

هاي خود ها بتوانند از آموختهش یابد و آنآموزان گسترابتکار، استدالل و تفکر و توانایی دانش
براي حل مشکالت نهایت استفاده را نمایند و تجربیات بسیاري از حل مشکالت زندگی روزمره 

دهد تا بر توانایی حل مسئله و خود سـامانی بـه فـرد امکان می. و مسائل تحصیلی کسب نماید
ها را با معیارهاي یش را ارزشیابی کند، آنرفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد. یعنی رفتارها

خودش بسنجد و در مورد شخص خود تقویت و تنبیه اعمال کند. شخصی که نتیجه ارزشـیابی 
دهد و با عالقه و پشتکار به انجام کارهـا از خودش مثبت است خود را کارآمد تشخیص می

در آموزش مهارت حل  .ایدتواند پیشرفت بیشتري کسب نمپردازد زیرا معتقد است که میمی
شود تا مؤثرترین هاي شناختی و رفتاري، به فرد کمک میمسئله، با ارائه منظم آموزش مهارت

حل مشکل را شناسایی کرده و به طریقی مؤثر با مشکالت روزمره و مشکالتی که در آینده راه
). در نتیجه 2000 ،1کوریاگ، به نقل از1394زر، (غریبی، بهاري آیند برخورد نمایدپیش می

اي مهم است که توانایی و پیشرفت شخصی و توان گفت حل مسئله یک راهبرد مقابلهمی
دهد. استفاده از روش حل مسئله هاي روانی را کاهش میاجتماعی را افزایش و تنیدگی نشانه

 ).1389و احقر،  رضازاده شود (زهراکار،هایش میباعث باور فرد نسبت به توانایی
پژوهش همچنین نشان داد که آموزش حل مسئله اجتماعی در کاهش مشکالت  شواهد

) که 2011( هاي واسیلوسکیاسازي شده نیز مؤثر است. این یافته با یافتهعاطفی رفتاري درونی
همکاران هاي اسکات و تأثیر آموزش حل مسئله را در کاهش عالئم افسردگی تأیید کرد، یافته

 افسردگی پذیريآسیب کاهش در اجتماعی مسئله حل هايمهارتکنند ) که بیان می2016(
 ) در بررسی خود به این2000مؤثرند، همسو است. هگل و همکاران ( اتیسم طیف در جوانان

1. Coreyog 
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 مدتکوتاه درمانی ۀمداخل عنوانبه تواندمی مسئله حل هايمهارت آموزش که رسیدند نتیجه

 حل و ابعاد اضطراب نگرانی، )، بین2002همکاران (بلرز و . باشد مؤثر افسردگی درمان در

 هايجنبه از اند. یکیکرده گزارش معناداري ۀرابط منطقی، مسئله حل استثناي به مسئله
شان توانایی گذارد،می تأثیر مدرسه در هاسازگاري آن بر که کودکان اجتماعی هايشایستگی

 زمان گذشت با کودکان. برانگیز استچالش تعامالت اجتماعی طول در مشکالت حل در
 آموزشی و رفتاري نظر از و دهندمی رشد بیشتري مهارت با اجتماعی را مسئله حل هايمهارت

 توانایی شامل معموالً مؤثر، مسئله ). حل2011، 1شوند (واکر و هندرسونمی تنظیم بهتر
 مشکل تعریف اقدام، از قبل کردن فکر و کردن متوقف بروز، هنگام مشکالت تشخیص
 فکر بالقوه حلراه چندین به دهد،می قرار خطر معرض در را انسان طبیعی تعصبات کهدرحالی

 ریسک کمترین و مثبت است نتایج ظرفیت بهترین راه که داراي از یکی سپس انتخاب و کردن
 مسئله حل کلی هايمهارت که افرادي. مسئله حل براي اقدام نهایت در منفی را دارد و ۀو نتیج
-کنند (مکمی تجربه افسردگی را جمله از کمتري عاطفی پریشانی طورکلیبه دارند،را  مؤثرتر

هنگام که کند طورکلی، مسئله گشایی به کودکان کمک می). به2012، 2کلور و همکاران
زاي زندگی احساس تسلط کنند. این نوع آموزش، خطر رو شدن با رویدادهاي استرسروبه

 ). در اضطراب1995، 3دهد (گودمن و همکارانت ناسازگاري کودکان را کاهش میمشکال
زیرا  دهد،ببینید افزایش می تهدیدآمیز را اجتماعی هايموقعیت احتمال اینکه فردي اجتماعی نیز

 در ناسازگارانه نگرش ایجاد باعث و مرتبط است منفی ۀمسئل گیريجهت به اجتماعی اضطراب
، هرن و 2011 ،؛ فرگوس و همکاران2015، 4شود (فرگوس و همکارانمی اجتماعی مسائل حل

1. Walker & Henderson 
2. McClure et al. 
3. Goodman et al. 
4. Fergus et al. 
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نشخوار  بر خود، ازحدبیش تمرکز مانند رفتاري-شناختی عوامل ،نیهمچن)، 2017، 1همکاران
 انتخاب در که شود باعث خطر و امن،بی رفتارهاي و اجتنابی هاياستراتژي از استفاده و فکري

، 2ناتوان باشند (هایمبرگ و همکاران اجتماعی هايموقعیت در هامهارت مؤثر آن اجراي و
 آن اجراي براي مضطرب و افراد دارند مشکل مسئله هايحلراه ایجاد در افسرده ). افراد2014

 بین مشکالت حل به قادر اگر حتی چالش دارند، مثالً در افراد مضطرب اجتماعی، هاحلراه
 ها راآن اجتماعی هايموقعیت از اجتناب و محافظتی خود باشند، رفتار خود تصورات در فردي

 حل مداخالت براین،). عالوه 2019، 3دارد (رومانو و همکاران باز هاحلراه آن مؤثر اجراي از
-جهت رشد براي جوانان توانمندسازي هايبرنامه و) 2016 همکاران، و مریل( اجتماعی مسئله

 کاهش و آموزاندانش بین خودکارآمدي و مسئله حل الگوهاي مسئله، حل جهت مثبت گیري
-دانش روان سالمت بهبود به منجر تواندمی که مسئله به نسبت اجتنابی و منفی گیريجهت

 .)2012 ،4مونتگومري و مورتون(است  ضروري شود، آموزان
 رفتاري-عاطفی مشکالت بر هاي حل مسئله اجتماعینتایج نشان داد آموزش مهارت

هاي ابتدایی نیز تأثیر دارد. این یافته نیز با یافته پژوهش آموزاندانش شده سازيبرونی
) 2017( 6)، بارنس و همکاران2006( 5فرانسر و همکاران )،1392)، عطادخت (1390(دادفر،

 رفتارهاي دارند، تريمسئله اجتماعی قويحل هايمهارت ی کهکودکان همسویی دارد.
دهند می نشان را بیشتري اجتماعی رفتارهاي و هاتکانه باالتر کنترل سطح کمتر، پرخاشگرانه

حل  هايمهارت نقص مقابل، در. )2018به نقل از بارنز و همکاران،  2014، 7(دنهام و همکاران

1. Hearn et al. 
2. Heimberg et al. 
3. Romano et al. 
4. Morton & Montgomery 
5  . Franser et al. 
6. Barnes et al. 
7  . Denham et al. 
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 شده یافت ،هستند سازي شدهبرونی مشکالت رفتاري داراي که کودکانی مسئله اجتماعی در
حل مسئله  دستورالعمل بنابراین،). 2011، 2اران؛ فریزر و همک2014، 1ایمن-درلی( است

است. همچنین  مهم رفتاري و عاطفی-اجتماعی منفی پیامدهاي از جلوگیري اجتماعی براي
 که کنندیم)، اذعان 2010، به نقل از بیکر ویدمن و همکاران، 1392پژوهشگران (جمالی، 

محصول نقص در اسنادهایی است که  ،وجود الگوي پایدار رفتارهاي پرخاشگري در کودکان
رویدادهاي اجتماعی دارند. نتایج این تحقیقات در خصوص ارتباط رفتار  ةها دربارآن

اند که رفتار پرخاشگرانه و کیفیت حل مسئله اجتماعی کودکان و نوجوانان، نشان داده
ا در خالل هنوعی مقابله با مشکالت اجتماعی است که همواره آن ،پرخاشگرانه این افراد

کنند. بنابراین میزان باالي رفتار پرخاشگرانه، به نقص در پردازش اطالعات زندگی تجربه می
شود. پرخاشگرانه منجر می ةارتباط دارد. پردازشی که نهایتاً به حل مسئله اجتماعی به شیو

 ،مراحل پردازش اطالعات شناختی ۀسازي شده دارند در همکودکانی که مشکالت برونی
 شناسایی در است ممکن کودکان اجتماعی بحرانی، هايموقعیت در ویژهبه یف هستند،ضع

 داشته مشکل ،بد از خوب تمایز یا مقاصد مناسب انتساب ها،آن تفسیر اجتماعی، هاينشانه
 رفتارهاي یا بگیرند پیش در را اجتماعی کمتري هايواکنش است ممکن همچنین هاباشند. آن

 پرخاشگر کودکان ازآنجاکه ).2013، 3کنند (لی و همکاران قضاوت ترمطلوب را پرخاشگرانه
 شوند،می طرد خود همساالن توسط منظم طوربه ،شده تحریف پردازش اطالعات اجتماعی با

ها در آن نیز اجتماعی مسئله حل در نقص و دارند مثبت اجتماعی تعامل براي کمتري فرصت
مشکالت رفتاري  زودهنگام، ۀمداخل بدون ).2016، 4نادرگروسبویزشود (هوسا و مشاهده می

1. Dereli & Iman 
2. Fraser et al. 
3. Li et al. 
4. Houssa., & Nader-Grosbois 
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 ،1وانگ و همکاران( شود ترمقاوم مداخالت برابر در و یابد افزایش است ممکن سازيبرونی
 رفتاري و عاطفی -اجتماعی هايچالش این رفع براي زودهنگام ۀبرنام بنابراین، اجراي). 2013

 ).2018است (بارنز،  ضروري
-اجتماعی انجام می بستر یک در مسئله حل به دستیابی هدف با حل مسئله اجتماعی، فرایند

 مثالً( شودمی ایجاد فرد یک در که باشد فردي درون مشکالت شامل است ممکن و شود
 یک با توافق عدم مثالً( آیدمی وجود به افراد بین که فردي بین مشکالت یا) ناامیدي احساس
 از مشکل، وضعیت یک در احساسات شناسایی در اجتماعی، حل مسئله طول در). دوست

 انتخاب و یافتن هنگام مسئوالنه گیريتصمیم و اجتماعی آگاهی. شودمی استفاده خودآگاهی
 کنترل براي مدیریتی خود. گیردمی قرار استفاده مورد فردي بین مشکل یک براي حلراه

 هايمهارت و) مسئله حل( گیردمی قرار استفاده مورد هدف سمت به اقدامات هدایت و هاتکانه
 از اينمونه .شوندمی استفاده مسئله براي شده انتخاب حلراه تصویب هنگام ايرابطه

صبر ) 1: (عصبانیت عبارت است از حل مسئله اجتماعی در موقعیت محرك هايدستورالعمل
 سام مثال، عنوانبه( س را دارنداحسا این چرا و دارند احساسی چه که کنند فکر این به و کنند

 دهند انجام توانندمی که کنند فکر چیزهایی به) 2( ،)امعصبانی حاال و گرفت را من بازياسباب
 از توانممی یا بگیرم سام از را خود بازياسباب توانممی من مثالً( باشد داشته بهتري احساس تا
 و کنند فکر اقدامات آن انجام عواقب مورد در) 3( ،)بگذارد اشتراك به من با آن را بخواهم او

-می معلم به سام بگیرم، را بازياسباب اگر مثال، براي( کنند انتخاب دلخواه ۀنتیج با را اقدامی

آن را به من  است ممکن از او بخواهم،به درستی  اگر اما شوم، دردسر دچارامکان دارد  و گوید
) 4( و) .کرد خواهمبه درستی درخواست  من بنابراین کنیم، بازي هم با توانیممی ما و بدهد

 موافقت او و کند بازي خواستم سام از من مثالً( کنند ارزیابی را نتیجه و کنند پیگیري عمل را

1. Wang et al. 
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به من  کنممی خواهش او از من گیردمی را من بازياسباب دوستم بعد که هدفع بنابراین کرد،
 مثالً( دهندمی نشان سازيمشکالت رفتاري برونی که کودکانی .)2018(بارنس،  )بدهد

تحصیل و  عدم موفقیت در خطر معرض در) شکنیقانون و تکانشی پرخاشگرانه، رفتارهاي
 هايمهارت نقص رشدي، تأخیر ساالن،بزرگ و همساالن پذیرش عدم مانند آینده زندگی

 مواد، سوءمصرف بیکاري، بزهکاري، ضداجتماعی، رفتارهاي تحصیلی، مشکالت اجتماعی،
، 1به نقل از فانتی و هنریچ 2018تحصیل هستند (بارنز و همکاران  ترك و مدرسه نارسایی

 شدت همچنین مسئله حل ). راهبردهاي2011، 3؛ وایتد2012، 2؛ مونتس و همکاران2010
 ریزي، شروعبرنامه توانایی و داده کاهش را عاطفی سلوك و اختالالت همبود رفتارهاي

 بهترین ایجاد ازآنجاکه ).2007، 4بخشد (ابرسون و هاگمی را بهبود خود بر نظارت و تکالیف
 انجام به قادر که کودکانی است، هابین آن از انتخاب و ممکن هايحلراه ارزیابی شامل حلراه
 اختیار اولینبی هاآن زیرا دارند خود گريتکانش میزان بر بهتري کنترل هستند، مرحله این
 را اجتماعی هايمهارت تواندمی گريتکانش بر کنترل. گیرندحل را براي مشکل به کار نمیراه
 کاري حافظه در حلراه چندین حفظ توانایی این مرحله باعث ایجاد. کند منتقل هاآن به نیز
 .)2015، 5شود (مک کوردمی ذهنی فرآیند کل در توجه حفظ یا و زمانهم طوربه

هاي زمانی موجود در محدودیتتوان به هاي این پژوهش میمحدودیتدر خصوص 
بندي و حجم باالي دروس و به تبع آن دشواري اختصاص زمان کالس درس، فشار بودجه

کافی براي آموزش مهارت، اطالع اندك برخی معلمان نسبت به نیازهاي نسل جوان و تأکید 
حل مسئله اجتماعی  زام به اجراي مهارتافراطی بر آموزش در چارچوب کتاب درسی، عدم ال

1. Fanti & Henrich 
2. Montes et al. 
3. Whitted 
4. Aberson., & Haag 
5. McCord 
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کافی در معلمان ابتدایی  ةوپرورش، برخالف اثربخشی برنامه و نبود انگیزاز سوي نهاد آموزش
. محور قرار ندادن اشاره کردهفتگی کالس  ۀبراي اجراي کامل برنامه و گنجاندن آن در برنام

ها ربوط به این آموزشم سرفصل و عدم وجوددر مدارس  آموزش حل مسئله اجتماعی
. به ه استمحروم نمود هاي الزممهارت عمیق از کسب را انآموزدانشصورت منظم، سایر به

با وجود تشکیل جلسات توجیهی براي اولیا و معلمان و تالش براي توضیح اهمیت این  عالوه
آموزان نشها عدم باور بنیادین و همراهی محدود، منجر به اثربخشی کمتر در برخی داآموزش
 گردید.

ها به تعمیم این یافتهآموزان ابتدایی بودند پژوهش دانش نیابا توجه به اینکه جامعه آماري 
به همین هاي بیشتري در این زمینه نیاز است. مقاطع دیگر باید با احتیاط انجام شود و به پژوهش

در مقاطع مختلف شود آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی جهت از نظر پژوهشی پیشنهاد می
همچنین آموزش مهارت  .آموزان این مقاطع مقایسه گرددانجام شود و نتایج پژوهش بین دانش

آموزان، پیشرفت دانش ةحل مسئله اجتماعی به معلمان ابتدایی و بررسی تأثیر آن در انگیز
ه آموزان داراي نیازهاي ویژه، آموزش بدانش ۀآموزش مهارت حل مسئله اجتماعی در جامع

آموزان، آموزش این مهارت به ی تأثیر آن بر مشکالت عاطفی رفتاري دانشو بررسوالدین 
هاي ابتدایی براي پژوهش ةها در دورکودکان پیش از دبستان و بررسی پیشرفت تحصیلی آن

 شود.آتی پیشنهاد می
هاي عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی ریشهشناخت  ،اندرکاران آموزشیبراي دست

دهند اندرکاران انجام می، زیرا بسیاري از آنچه مسئولین و دستبسیار اهمیت داردآموزان دانش
بنابراین در سطح . آموزان مؤثر استتوانند انجام دهند در عملکرد تحصیلی دانشیا می

بخشی از ساعات کالسی یا عنوان بهشود یادگیري حل مسئله اجتماعی کاربردي پیشنهاد می
آموزان داراي مشکالت گنجانده شود. شناسایی دانش درسی مدارس ۀدرسی در برنام ةیک ماد

-درمانی، برگزاري کارگاه ۀعنوان برنامحل مسئله اجتماعی به عاطفی رفتاري و آموزش مهارت
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هاي بعدي و ارائه بروشورهاي آموزشی و ها در پایهتداوم و تثبیت آموزش ،هاي آموزشی
آموزان با هدف پیشگیري نیز به بهبود مهارت حل مسئله به دانش آموزش ةکاربرگ در حوز

 نماید.ها کمک میمشکالت رفتاري و پیشرفت تحصیلی آن
 

 تعارض منافع
 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچمقاله حاضر اعالم می نویسندگان

 

 سپاسگزاري

، قدرمگرانویژه اساتید از تمامی کسانی که پژوهشگر را در این پژوهش یاري کردند به
 آموزان و اولیاي محترم ایشان نهایت تشکر را دارم.کارکنان مدارس، معلمان، دانش

 
 منابع 

آموزان و شناختی و آموزشی بیماري کرونا در دانشپیامدهاي روان). 1399(. ، خدیجهابوالمعالی
 .68-55)، 55(16، شناسی تربیتیروان .هاراهکارهاي مقابله با آن

 جاللت دانش،؛ فر، فاطمهرفانیع مد؛نگانه، علی محز ؛منصورکیایی، نادر ید؛زردخانه، سعاکبري 
و  طهماسبی گرمتانی، سیامک ؛سیدمحمد شاهورانی، ؛طیموري فرد، سید عین اهللا سن؛مح

عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی  ). ساختار عاملی، روابط بین1398( .الهوري فرد، سیدعینطیم
 .76 – 67 )،53(14، راندیشه و رفتافرم گزارش معلم.  -شناختی نوجوانمقیاس سالمت روان

). اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش 1392( .زردینی، راضیهدهقانو  بخشایش، علیرضا
 .353- 347 )،4(7، مجله علوم رفتاري. آموزانشمشکالت رفتاري دان

حل مسئله اجتماعی: مروري بر  ).2004( ، توماس ج و سانا، الورنس ج.س، دزوریال ؛چانگ، ادوارد
تهران: انتشارات کتاب . محمدعلی نوري و ربابه نوريش. ترجمه نظریه پژوهش و آموز

 .ارجمند با همکاري انتشارات ارجمند

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48205/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1399-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48205/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1399-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-55
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، خـود کارآمـدي یبـر خودکنترلاثربخـشی آمـوزش حـل مـسئله اجتمـاعی ). 1390( دادفـر، صـدیف
آزاد  دانـشگاه کارشناسی ارشد، نامه. پایانادیآموزان داراي استعداد اعتو تکانشوري دانش

 .واحـد اردبیل یاسالم
 کودکان به فلسفه آموزش برنامۀ اثربخشی). 2016. (و جلیلیان، فریبااحسان  ،عظیم پور، سهیال؛ جلیلیان

هاي نشریه پژوهش .آموزاندانش در اخالقی قضاوت و مسئله حل توانایی پرورش بر
 .101-80 ،)32(3 ،تربیتی

آموزش مهارت حل  یبررسی اثربخش ).1389( قدسی. ،احقرو آزاده ، رضازاده ؛کیانوش ،زهراکار
ي تازه هاشهیاند. شهرستان رشت يهارستانیمسئله بر خود کارآمدي دانش آموزان دختر دب

 150-133 )،3(5، تربیتی علومدر 
تأثیر آموزش الگوي حل مسئله اجتماعی دزوریال و گلد  ).1391( محمد. ،حیدريو  سارا ،شهبازي

 .9-1)، 76(25، نشریه پرستاري ایران. فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاري
فصلنامه گیرشناسی اختالالت عاطفی و رفتاري در کودکان مقطع ابتدایی. همه). 1387( صابري، هایده

 .19 -34)، 7(2، اندیشه و رفتار در روانشناسی
هنجاریابی سه نسخه کودك، پدر/ مادر و معلم سیاهه ). 1390، فریبا. (یزدخواستیو  عریضی، حمیدرضا

 .6- 70)،1(17، پزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمجله روان .رفتار کودك در شهر اصفهان
 در اجتماعی يمسئله حل آموزش ). تأثیر1392(. غفاري، عذرا د ونوروزي، حمی؛ عطادخت، اکبر

ناتوانی مجلهیادگیري.  اختالل داراي کودکان آوريو تاب شناختیروان بهزیستی ارتقاي
 .108-92 ،)2(2 ،یادگیري هاي
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