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 چکیده
است. مهارت حل مسئله  یاجتماع یها حوزه مهارت ،یدر قلمرو رشد کودک ها نهیزم نیتر از مهم یکی

 یها تیمؤثر و موفق با موقع ییارویو رو دینما یم لیروابط با همساالن در مدرسه را تسه ،یفرد انیم

و تالش فراهم  تیناستدالل، عقال ،یکارآمد بر اساس آگاه ی از مهارت مقابله یریگ رو را با بهره شیپ

 یاجتماع یها آموزش برنامه حل مسئله بر بهبود مهارت ریتأث ی. پژوهش حاضر باهدف بررسسازد یم

آزمون با  پس - آزمون شیاز نوع پ یشیعه با روش شبه آزمامطال نیانجام شد. ا یدبستان شیکودکان پ

روش  قیاست که از طر یدبستان شیکودکان مقطع پ هیشامل کل یگروه گواه انجام شد. جامعه آمار

به دو  یانتخاب و با انتساب تصادف یدبستان شیآموز پ نفر دانش 91در دسترس تعداد  یریگ نمونه

صورت  به یشیپژوهش گروه آزما نیشدند. در ا مینفر( تقس 01نفر( و گواه ) 01) یشیگروه آزما

 "مشکل را حل کنم توانم یمن م" ی ساعته تحت آموزش برنامه حل مسئله کیجلسه  01 ،یگروه

گرشام  یاجتماع یها مهارت ینامه پرسش انیو مرب نیها از فرم والد داده یآور جمع یقرار گرفتند. برا

 SPSSافزار  و نرم یریچند متغ انسیوار لیتحل قیها از طر داده لیحل( استفاده شد. ت0331) وتیو ال

آزمون  پس -آزمون شینمرات پ نیب ،یشیاز آن بود درگروه آزما یحاک جیانجام گرفت. نتا 21نسخه 

=( وجود دارد. کاربرد برنامه حل مسئله در بهبود p 110/1) یتفاوت معنادار یاجتماع یها مهارت

حل  یها اثربخش است. لذا لزوم توجه به آموزش مهارت یدبستان شیودکان پک یاجتماع یها مهارت

کودکان  یاجتماع یها آن بر مهارت ریتأث لیمدارس به دل یها از برنامه یعنوان بخش مسئله، به
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 مقدمه

را قادر د اعی مجموعه رفتارهای فراگرفته شده و مقبولی است که فرهای اجتم مهارت

های مهم رشد برای کودکان،  ای مؤثر داشته باشد. یکی از زمینه سازد با دیگران رابطه می

و ارتباطات بین فردی است که بخصوص در روابط با همساالن  های اجتماعی ی مهارتحوزه

ونس  ،، گرشام، الیوت0939یکتا و همکاران، شکوهیای است ) و در مدرسه حائز اهمیت ویژه

 (.2100، 0وکوک
های اجتماعی را رفتارهای انطباقی یادگرفته  (، مهارت2100گرشام و همکاران )

های مثبت بروز دهد و از رفتارهای  سازند از خود پاسخ دانند که فرد را قادر می ای می شده

داری(، گفتار مناسب  خودکنترلی )خویشتننامناسب اجتناب کند. رفتارهایی چون همکاری، 

های  هایی از مهارت پذیری، همدلی، پیروی، تعامل مثبت نمونه و جراتمندی، مسئولیت

خصوص  نوبه خود در تسهیل روابط متقابل بین افراد به اجتماعی هستند که هریک به

 (.2110، 2کودکان نقشی اساسی دارند )اسمیت و تراویس

ی بهزیستی در بین منظور تبیین الگوی تجربه بسیاری، بههای  محققان در پژوهش

، 9اند )یِه، تسای، هسو و لین کودکان، بر بررسی نقش عوامل فردی و اجتماعی تأکید کرده

کاری محیط،  هایی چون دست برای تغییر و افزایش رفتارهای مناسب اجتماعی، راه (.2102

شوند  هایی استفاده می شناختی، روشتغییر نگرش و شناخت مؤثر هستند. در رویکردهای 

توان فرد را واداشت تا مسئولیت پیامد یک رفتار ویژه را متقبل شود و  ها می که به کمک آن

های بین فردی را تسریع بخشد )یاکوبس،  با کاربرد نظام ارزیابی خود روند بهبود واکنش

اجتمـاعی تقریبـاً بـه همه (. توانـایی و تمایـل بـه تعامـل 2112، 2ترنر، فاست و استوارت

که  های مدرسـه، هنگامی طور خاص طی سال کند، اما به های زندگی شخص نفوذ می جنبه

، 1گذرانند، اهمیت بیشتـری دارد )پونیا، بالدا و پونیا کودکان زمان زیادی را با همساالن می

اندکی دارند و آموزانی که رفتارهای ناپخته دارند، در برابر ناکامی تحمل  (. دانش2112

 (.2109، 1دهند )بایازیتای نامناسب انجام می گونه های اجتماعی را بهفعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دبستانی، زمانی حیاتی برای تسهیل قابلیت اجتماعی شدن و رشد  دوره پیش

توجه تعامالت کودکان در این سنین  های بین فردی در کودکان است. افزایش قابل مهارت

و بین فردی است و تأثیرگذاری این مشکالت بر آمادگی سبب افزایش مشکالت رفتاری 

های اجتماعی را در این دوران نشان  تحصیلی، شناختی و رفتاری، لزوم کسب مهارت

 (.2110، 0دهد )دینسر و گانیسو می

جای  ها به ایفای نقش و قرار گرفتن به هایی که در آن دبستانی بــه بازی کودک پیش

دهد  ها نشــان می گونه بازی است و عالیق و آرزوهایش را در اینپردازد، عالقمند  دیگری می

ها و عدم  لذا داشتن روابط منفی با همساالن باعث محدود شدن فرصت تمرین در این بازی

زاده و  شود )شیخ محمدی، ارجمندنیا، حسن های بین فردی می گسترش مهارت

های اجتماعی است که  ارتعضو یک جمع بودن، مستلزم یادگیری مه(. 0939میرحصاری، 

با  ، حل منطقی تعارضهای کالمی و غیرکالمی ها توانایی برقراری ارتباط در رأس آن

اعضاست. اگرکودکان دبستانی چنین مهارتی را نداشته باشند، در معرض ریسک عدم 

گیرند  مقبولیت اجتماعی، پایین آمدن سطوح بالندگی و خطر اختالالت خلقی قرار می

(. رومی و 2106، لیندزی، هانسل و کاسیانی، 2113 2وز، کوزاگت، سکر و کیلی)سکر، سلیک

های اجتماعی، عاملی  (، در پژوهش خود دریافتند که عدم وجود مهارت2106) 9مک ماهون

شود. موسسه ملی  محسوب می تأثیرگذار و منفی بر روی خُلق کودکان طیف اختالل اوتیسم

های اجتماعی،  و آموزش صحیحی که مهارت( معتقد است، مداخالت 2116آموزش )

دهند، تأثیر به  های اولیه زندگی پیش از دبستان، پرورش می رفتاری و هیجانی را در سال

 (.2101ها دارند )مارفا،  سزایی در حل مسائل زندگی کودکان و بهبود روابط آن

اوان، ی انسان بر روی زمین، در مسیر زمان علیرغم مسائل و خطرات فربقای گونه

نشان از توانایی حل مسائل دارد. روانشناسی تحولی مدعی است بشر از دومین سال زندگی، 

(. فرآیند رشد، روزانه 2100، 2یابد )کین کم آمادگی دست یافتن به چنین مهارتی را می کم

. حلی برایشان بیابد بایست خود راه دهد که می کودک را در مواجهه با مسائلی بیشتر قرار می

طور مناسب  ها و مشکالت اجتماعی را به ی تعامل صحیح، کودک باید بتواند موقعیتبرا

تفسیر کرده و برای مواجهه با موقعیت موردنظر راهبرد قابل قبولی را انتخاب و آن را اجرا 
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)کاراباجاک، نالبانت و توپو کند. درواقع از توانایی و مهارت حل مسئله برخوردار باشد 

 (.2101، 0اوغلو

دار  و یک فرایند رفتاری مؤثر و جهت هدایتگر شناختی -مسئله یک فرایند خود حل

شود به  است که فرد آن را در مقابله با مسائل مختلفی که در زندگی روزمره با آن روبرو می

ازآنجا که قدرت کودک در حل تعارضات روزمره،  (.2113، 2گیرد )بل و دزوریال کار می

ای از  عنوان جنبه او خواهد بود، لذا مهارت حل مسئله به کننده درجه سازگاری تعیین

های اجتماعی برای سازگاری کودکان خردسال بسیار حائز اهمیت است. کودکانی که  مهارت

های محدودی برای حل مسائل اجتماعی در اختیاردارند  حل اند، راه دارای مشکالت سازگاری

 (.2100، 9)واکر

ها و  ستند در رویارویی با مشکالت، تعارضافرادی که واجد چنین مهارتی ه

ها حاکی از تأثیر مهارت حل مسئله بر  کنند و پژوهش های زندگی بهتر عمل می استرس

و همکاران، 1، بکر2،2101سیو و شک، 0939سازگاری اجتماعی است )امیدیان و همکاران، 

ریزی،  برنامه مسئله توانایی (. مهارت حل2101، 6انسل، 2101، 1، بوشمن و پیکوک2101

 0932،کردن است )شکوهی یکتا دهی، اقدام، ارزشیابی، اتخاذ تصمیم و خالصه سازمان

(. آموزش حل 2101، 7، بک، ویلیامز، کاتینگ، اپرلی و چپل0932دوایی، زمانی، پورکریمی، 

آموزند که  ها می کند. وقتی آن مسئله، خودکارآمدی و خودآگاهی را در کودکان تقویت می

های موجود در زندگی، بهترینش  درواقع از انتخاب ایی برای سؤاالت خود پیدا کنند،ه پاسخ

العملشان در برابر مسائلی که با  که کودکان فاقد این مهارت، عکس گزینند درحالی را بر می

تواند به وجود  شوند، برخوردی بی تعقل و تکانشی ست که این خود می آن روبرو می

ی مؤثر درواقع حل مسئله(. 2106، 3تر باشد )مورین ر و سختت ی مسائلی بزرگ آورنده

ای مؤثر و سازنده در حل مسائل بین  همکاری و هماهنگی احساس، رفتار و عقیده به شیوه

(. مشکالت سازگاری، اختالل در یادگیری، میزان انگیزش 2101، 01فردی است )ارسالن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فیزیکی و کالمی که در جمعیت پایین، رفتارهای ناسازگارانه و تمایل به پرخاشگری 

خورد، نشان دهنده لزوم آموزش حل مسئله به  معتنابهی از دانش آموزان به چشم می

 (.2106، 0کودکان است )چاکر

ی (، با اجرای مداخله آموزش حل مسئله2113) 2و شیمادا ، کوزکیتاکاهاشی 

ند. طبق بیانه فردی، شاهد کاهش چشمگیر میزان پرخاشگری در دانش آموزان بود میان

شده و  های شناختی و غیر شناختی تعریف بایست در حوزه ، یادگیری می2191سند آموزش 

ی اصلی روند تدریس و یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد. رشد عنوان هسته طور مستمر به به

ها و دانشی است که فرد را به سمت زندگی ارزشمند و  ها، نگرش ها، ارزش در این مهارت

های  هایی مثل تفکر نقادانه، خالقیت، حل مسئله و مهارت کنند. مهارت مت هدایت میسال

ها  دهند، بنابراین این مهارت اجتماعی، تمامی مراحل رشد کودکان را تحت تأثیر قرار می

های آموزشی برای کودکان موردتوجه قرار بگیرند )گارشیا  گذاری بایست در رأس سیاست می

ها حاکی از آن است که با آموزش حل  ( یافته2112) 2ژوهش هریس(. در پ2101، 9و ویس

ورزی را یاد گرفتند  هایی چون همکاری، خودکنترلی و جرأت مسئله، کودکان مهارت

(. بر اساس شواهد تحقیقاتی گالگو، مستروپیری و 0939)شکوهی یکتا و همکاران، 

آموزان برای تعمیم  ی دانش(، یادگیری راهبردهای حل مسئله در توانای2113)، 1اسکراجز

( 2106، )1راهبردها به مشکالت کالسی مؤثر بوده است. همچنین هو، فن، وو، یانگ و ژانگ

های کالسی کودکان و  ها و راهبردهای شناختی را بر بهبود مهارت اثربخشی این آموزش

های  رتی تأثیر راهبرد حل مسئله بر مها اند. در ادامه روابط معلم و شاگرد تأیید کرده

های اجتماعی،  ای نتیجه گرفت که یادگیری مهارت (، در مطالعه2101مدرسه محور، مارفا )

باشد. مهارت حل  آموزان دارای اختالل یادگیری نیز مؤثر می بر پیشرفت تحصیلی دانش

زای زندگی،  رو شدن با رویدادهای استرس کند هنگام روبه مسئله به کودکان کمک می

 احساس تسلط کنند.

دبستانی را مطالعه  به مدت دو سال گروهی از کودکان پیش (،0377شور و اسپیواک )

های شناختی حل مسئله، سازگاری  کردند. این پژوهشگران دریافتند که آموزش مهارت

(، نیز نشان داد 0931بخشد و پژوهش کاکابرایی و عزتی ) اجتماعی کودکان را بهبود می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cakir 

2. Takahashi, Koseki & Shimada 

3. Garcia & Weiss 

4. Harris 

5. Glago, Mastropieri & Scruggs 

6. Hu, Fan, Wu, Yang & Zhang 



 

 

 

 

 

   
 

  0931سال دوم، شماره هفتم، بهار  دبستان و دبستان، شیفصلنامه مطالعات پ  
 

71 

 
قی، اثر مستقیم مثبتی بر کیفیت روابط اجتماعی و ای حل مسئله انطبا الگوی مقابله

 بهزیستی هیجانی دارد.

افراد مضطرب، ناایمن با روابط اجتماعی ضعیف، اغلب رویکردی منفی نسبت به 

نفس در حل مسئله، خشمگین  مسائل پیرامونشان دارند که شامل بدبینی، عدم اعتمادبه

(. 2101، ارسالن، 2102، 0الن و ساتی با مسئله است )رودزاشدن و کالفگی در مواجهه

ی خود، اذعان داشتند که حل مسئله میان فردی در (، طی مطالعه2112پونیا وهمکاران )

های مختلف  ها در حوزه کودکان روستایی و مناطق محروم هم سبب بهبود عملکردهای آن

ایی که ه ، تأثیر بازی(2106و لیندزی و همکاران )( 0931است. برزگر و عمو قدیری )

های اجتماعی کودکان چشمگیر  دهند را بر مهارت های شناختی را گسترش می مهارت

به عمل آوردند، اثرات  0973ایزدی فر و سپاسی هم در پژوهشی که در سال یافتند. 

آموزش مهارت حل مسئله بر دانش آموزان را بررسی کردند و معتقدند که پس از آموزش 

 طور معناداری پایین آمده است. ان دانش آموزان بهاین مهارت میزان اضطراب امتح

عالوه بر آنچه گفته شد، داشتن نگاه نقادانه به اتفاقات اجتماعی، برای یافتن 

نماید )کرمیزی،  های تازه که الزمه کسب مهارت حل مسئله است، ضروری می حل راه

ی با شرایط مهارت حل مسئله میان فردی، روند رویاروی (.2102، 2سیجی و یورداکال

ی مؤثر و بر اساس آگاهی، استدالل، گیری از مهارت مقابله استرس زاست که با بهره

های ارتباطی کودکان که  (. رشد مهارت2101شود )ارسالن،  عقالنیت و تالش حاصل می

آید، باعث نگرش مثبت به خود و باال  فردی به وجود می تحت تأثیر یادگیری حل مسئله بین

پذیری و ادراک از خویشتن هر دو  که جامعه طوری شود به بت از خویشتن میرفتن ادراک مث

 (.2106، 9کنند )اوزکان و آکسوی در جهتی مثبت رشد می

دبستانی کمتر  حل مسئله در بین کودکان به ویژه دانش آموزان دوره پیش مهارت

زان در (. اغلب این دانش آمو2109؛ بایزیت، 2102، 2دیده شده است )وایلی و جاروز

با توانایی حل (. 2109، 1هایی دارند )فرند تشخیص و حتی درک وجود مشکل دشواری

دانش آموزان ضمن یادگیری حل مشکالت ساده و پیچیده، سرانجام شیوه تفکر مسئله، 

(، در 2100) 0(. در همین راستا کوت2112، 1آموزند )داپ و بالک سطح باالتر را می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rodzalan & Saat 

2. Kirmizi, Saygi & Yurdakal 

3. Ozkan & Aksoy 
4. Wiley & Jarosz 

5. Friend 

6. Dopp & Block 
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چهار دانش آموز راهبردهای حل مسئله، شامل تشخیص  تحقیقی با طرح تک آزمودنی به

ها و خود ارزشیابی، را طی یک دوره  حل های ممکن، تشخیص بهترین راه حل مشکالت و راه

ای آموزش دادند. نتایج نشان داد همه دانش آموزان تشخیص مشکالت و  هفته 01

 های ممکن را یاد گرفتند. حل راه

 خانواده در مسئله حل زمینه در مشخصین آموزش وزادانش آم اغلب اینکه به توجه با

 که است الزم(، 0931کاکابرایی، ، 2102همکاران، و یِه ؛2113 گالگو،د )کنن نمی دریافت

شده و در جهت تقویت این راهبرد در  آگاه ها مهارت این اهمیت به والدین و معلمان نیز

 ؛2111 ،2 ، گراگوداس و شورگنایروهمقدمی بردارند ) آموزانشان خود، فرزندان و یا دانش

ی میان فردی معتقد است که باید به (. حل مسئله0931، کاکابرایی، 2102، 9ارزکن

گوید که هنگام بروز  کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند. حل مسئله به کودکان نمی

حبت راجع های ص های دشوار چه کاری انجام دهند، بلکه به آنان راه تعارض یا سایر موقعیت

دهد. با  ها را آموزش می ی آنی مشکالت و درست اندیشیدن دربارهبه دیدگاهشان درباره

راهبرد  عنوان یک به فردی میان مسئله مهارت حل آموزش شد، ذکر آنچه به توجه

 های کفایت نماید و ازآنجاکه بهزیستی اجتماعی و فردی ضروری می پیشگیرانه برای نیل به

(، لذا 0931است )کاکابرایی،  تغییر قابل تر آسان کودکی دوره در ختیشنا روان بهداشت

ی پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش راهبرد حل مسئله

 دبستانی تأثیری مثبت خواهد داشت؟ های اجتماعی کودکان پیش بین فردی بر مهارت

 روش

آزمون با گروه گواه است.  پس -زمون آ پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع طرح پیش

ازآن عمل آزمایشی  ها با انتساب تصادفی میان گروه آزمایشی و گواه تقسیم و پس آزمودنی

آموزان  ی آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل تمامی دانشاجرا شد. جامعه

لی دبستانی دولتی شهر کرمانشاه در سال تحصی دبستانی دختر و پسر مدارس پیش پیش

وپرورش شهر کرمانشاه و در پی فراخوان  بود که ابتدا با هماهنگی سازمان آموزش 31ـ31

های حل مسئله به داوطلبان انجام شد.  ی معرفی کارگاهمسئوالن، طرح یادشده در زمینه

ها موافق شرکت این کودکان در  آموزان پسر و دختر که والدین آن نفر از دانش 91

                                                                                                                   
1. Cote 
2. Wehmeyer, Gragoudas & Shogren 

3. Erzkan 
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ی گیری در دسترس، انتخاب و در نهایت نمونه صورت نمونه د، بههای مذکور بودن کارگاه

تقسیم شدند الزم به ذکر است  01و گواه  01مذکور با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش 

شده  برای انتخاب کودکان ابتدا چک لیستی برای بررسی رفتارهای ناسازگارانه کودکان تهیه

رود به پژوهش عبارت بود از سن کودکان که با بود که توسط والدین تکمیل شد. مالک و

های خروج از پژوهش حاضر  سال بود. مالک 1تا  1دبستانی بین  ی پیشتوجه به دوره

(. غیبت بیش از دو جلسه 2ها،  ی کالس(. عدم رضایت والدین به ادامه0عبارت بودند از: 

ه )قبل و بعد از آموزش( ها در دو مرحل کودکان در برنامه. با توجه به طرح تحقیق، داده

عنوان جامعه هدف انتخاب و ابزارهای  دبستانی به گردآوری شد. بدین منظور دو مرکز پیش

دبستانی تکمیل  پژوهش قبل از شروع آموزش توسط والدین و مربیان دانش آموزان پیش

ساعته هر  جلسه یک 01صورت گروهی در  شد؛ سپس آموزش حل مسئله بین فردی به

لسه )حدود دو ماه و نیم( تحت نظارت مجری و با همکاری مربیان هفته یک ج

توانم مسئله  من می"دبستانی برای دانش آموزان اجرا گردید. در این پژوهش از برنامه  پیش

، 0973، 0976(، استفاده شد که شکوهی یکتا و همکاران )2111)شور،  "را حل کنم

( آن را اجرا و اعتبار و روایی آن 0931) ( و کاکابرایی و مرادی0939، 0932، 0930، 0931

های مذکور )از  نامه اند. در آخرین جلسه و پس از اتمام آموزش نیز پرسش را تأیید کرده

آوری گردید. در ادامه خالصه برنامه آموزشی  ها جمع والدین و معلمان( مجدداً اجرا و داده

 شود. اشاره می

 . خالصه جلسات آموزشی1جدول 

 تمرین حتویم هدف جلسات

ی جلسه

 اول
 آشنایی با دوره

 تشریح اهداف کارگاه و بررسی اهمیت آن به زبانی

 درک برای کودکان قابل

ی داستان جهت ارائه

درک لزوم یادگیری 

 مهارت حل مسئله

ی جلسه

 دوم

آشنایی با مفاهیم 

 کلی احساسات

پرورش حساسیت نسبت به احساسات خود و 

ن خوشحال، غمگین، دیگران از طریق مرور واژگا

زده،  عصبانی، راضی، سرخورده، راضی، خجالت

 حسود، ترسیده

هایی از  ی مثالارائه

های کارتونی و  شخصیت

های کوتاه برای  داستان

 درک احساسات اصلی

ی جلسه

 سوم

شناخت احساسات و 

 درک افراد

بررسی اینکه چگونه و چرا دو نفر ممکن است 

وتی داشته تصویرهای ذهنی و احساسات متفا

باشند. حساسیت نسبت به احساسات، نیازها و 

 های دیگران انتخاب

هایی  ی داستانارائه

  و حیوانات، ازکودکان

های  پخش کلیپ

 انیمیشنی
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ی جلسه

 چهارم
 گوش دادن فعال

اهمیت گوش دادن به دیگران، فهمیدن تمام پیام 

 و کسب اطالعات مستقیم از منبع اصلی

تمرین گوش دادن 

ی بازی و ایفای  یلهوس به

نقش، تشویق بهترین 

 عملکردها

ی جلسه

 پنجم
 ها درک انگیزه

ها با هدف  دالیل متعدد بروز یک رفتار در انسان

متمایز کردن رفتارهای خصمانه یا عمدی از 

 رفتارهای تصادفی یا غیرعمدی

استفاده از بارش مغزی 

خود کودکان برای تبیین 

 بهتر مسائل

ی جلسه

 ششم
 ها حل راهشناخت 

های  آوری اطالعات، پرهیز از فرض لزوم جمع

بیش از دو راه »اشتباه آشنایی با مفهوم فکری 

های  از طریق تمرکز روی شیوه« وجود دارد

مختلف مشاهده: گوش دادن، دیدن و پرسیدن، 

 های جایگزین. حل چگونگی پیدا کردن راه

هایی که  تمرین بازی

کودک را در شرایط 

 هد.انتخاب قرار د

ی جلسه

 هفتم

درک مفهوم نتایج و 

 عواقب

شرح پیامدها، یعنی کمک به کودکان در درک 

حل ـ  های راه روابط علت و معلولی، شناخت جفت

 پیامد و ارتباط دادن

 حل با پیامد احتمالی یک راه

به کار بردن عروسک برای 

اجرای نمایشی که 

مفاهیم در آن به اجرا 

 آید درمی

ی جلسه

 هشتم
 سازی نگهماه

العمل صحیح نسبت به  زمان مناسب برای عکس

ها، مکث و تفکر قبل از اعمال واکنش به  موقعیت

ها و رفتارهای دیگران. آموزش کنترل خشم  حرف

بینی موانع و شناخت  به زبان ساده، پیش

 ها محدودیت

های  ی داستانارائه

تمام تا کودکان  نیمه

اش را بر  نوبت ادامه به

اند،  ختهاساس آنچه آمو

 بگویند

ی جلسه

 نهم

های  ترکیب مهارت

 حل مسئله

های حل  کمک به کودکان در به کار بردن توانش

های  مسئله در زندگی شخصی خود. مرور مهارت

 فراگرفته شده تاکنون

ایفای نقش و کاربرد 

خصوص  ها )به مهارت

کنترل خشم و باال بردن 

تحمل( از طریق موقعیت 

 ساختگی

ی جلسه

 دهم

ور مطالب فراگرفته مر

 شده و ارزیابی

ی حل مسئله، مرور نهایی، وگو به شیوه گفت

بندی، توجه به بازخوردها و ارزیابی مهارت  جمع

 شده آموخته

اجرای نمایش و ارزیابی از 

 طریق ایفای نقش.

 و الیوت گرشام اجتماعی های مهارت بندی درجه مقیاس

 و معلمان والدین، ویژه دبیرستانی تانی ودبس دبستانی، پیش فرم سه دارای مقیاس این

 بخش دو و گویه 27 و 11 از ترتیب به معلمان و والدین ویژه های فرم .است آموزان دانش

اجتماعی که هدف  های مهارت است شده تشکیل مشکالت رفتاری و اجتماعی های مهارت
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است. خودکنترلی و جرأت ورزی  همکاری، های شامل خرده مقیاس این پژوهش است

اجتماعی  های مهارت عامل دو ای بر والدین در فرم بازآزمایی روش با اعتماد قابلیت ضریب

 76/1و همسانی درونی برای هر دو عامل مذکور  11/1و  76/1 ترتیب به رفتاری مشکالت و

 عامل برای فرم معلم در بازآزمایی روش با اعتماد قابلیت آمده است. ضریب دست به

 های مهارت برای درونی و همسانی 72/1، مشکالت رفتاری 71/1عی اجتما های مهارت

همکاران  و شده است. شکوهی یکتا گزارش 77/1و مشکالت رفتاری  32/1اجتماعی 

 دبستانی فرم اعتماد در قابلیت کرونباخ، آلفای روش از استفاده با پژوهش خود در (0932)

و برای فرم  17/1و  73/1ری به ترتیب و مشکالت رفتا اجتماعی های مهارت برای را والدین

های اجتماعی و فرم والدین و  به دست آمد. این پژوهش از بخش مهارت 61/1و  71/1معلم 

 معلم تحلیل شده است.

 ها یافته

های توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد برای متغیرهای  در این پژوهش، ابتدا شاخص

دبستانی به تفکیک گزارش والدین و  ان پیشهای اجتماعی دانش آموز چندگانه مهارت

منظور تعیین تأثیر آموزش حل مسئله بین فردی بر  معلمان محاسبه شد. سپس به

دبستانی از چند طرح تحلیل کوواریانس چند  های اجتماعی دانش آموزان پیش مهارت

ده از های پژوهش با استفا وتحلیل داده متغیری استفاده شد. الزم به ذکر است که تجزیه

 شده است. ( انجامSPSS-20افزار ) نرم
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 دبستانی های اجتماعی دانش آموزان پیش های مهارت . میانگین و انحراف استاندارد زیر مقیاس2جدول 

 

 ها آماره

 متغیر
 مرحله

 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ن
دی

وال
م 

فر
 

 همکاری
 آزمایش

 گواه

02/07 

96/01 

90/1 

27/9 

79/21 

10/01 

19/1 

03/9 

 جرأت ورزی
 آزمایش

 گواه

76/1 

29/6 

61/9 

07/9 

21/7 

09/6 

61/9 

16/9 

 خودکنترلی
 آزمایش

 گواه

27/2 

61/1 

06/2 

01/9 

71/6 

77/1 

36/9 

0/9 

ن
ما

عل
م م

فر
 

 همکاری
 آزمایش

 گواه

22/01 

90/01 

10/1 

07/2 

37/20 

262/01 

06/2 

11/2 

 جرأت ورزی
 مایشآز

 گواه

12/1 

62/6 

20/1 

11/9 

16/7 

97/6 

92/2 

31/9 

 خودکنترلی
 آزمایش

 گواه

31/2 

21/1 

13/2 

93/2 

07/6 

17/1 

19/2 

21/2 

ها حاکی از آن است که نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در مراحل  ، داده2در جدول 

های  آزمونهای اجتماعی افزایش داشته است. در  های مهارت آزمون در زیر مقیاس پس

بود. آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل  P<11/1شده سطح معناداری  انجام

آزمون  های همکاری، جرأت ورزی و خودکنترلی در مرحله پس آزمون زیر مقیاس پیش

های مهم تحلیل کوواریانس چند متغیری، بررسی  موردبررسی قرار گرفت. از دیگر مفروضه

های لون  آزمون است که از آزمون همگونی واریانس وه در مرحله پسهمگونی واریانس دو گر

 استفاده شد.

 های اجتماعی ها در مهارت واریانس . نتایج آزمون لون برای بررسی برابری3جدول 

F df1df2P متغیر 

ن
دی

وال
م 

فر
 

 617/1 27 0 131/1 همکاری

 162/1 27 0 067/1 جرأت ورزی

 123/1 27 0 217/1 خودکنترلی

ن
ما

عل
م م

فر
 

 172/1 27 0 912/1 همکاری

 170/1 27 0 916/1 جرأت ورزی

 222/1 27 0 173/1 خود کنترلی
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یک از  شده گزارش والدین در مورد هیچ نشان داد که آزمون لون محاسبه 9نتایج جدول 

 131/1<11/1دار نبود }همکاری؛  متغیرهای موردبررسی از لحاظ آماری معنی

P=131/1=(007  0وF 162/1<11/1){، }جرأت ورزی؛P= 067/1= (007  0وF ،}(

){ بنابراین مفروضه همگونی 0Fو  007= )97/9= و 123/1P>11/1}خودکنترلی؛ 

فرض نرمال بودن  ها نیز تائید شد. در مورد فرم گزارش و معلمان نیز با بررسی پیش واریانس

متغیرهای موردبررسی از لحاظ یک از  توزیع نمرات در جامعه از آزمون کولوموگرف هیچ

{، }جرأت )0Fو  007)=912/1و  =172/1P<11/1دار نبود}همکاری؛  آماری معنی

و  =P 222/1>11/1{، }خود کنترلی؛ )0Fو  007)=916/1و  =170/1P<11/1ورزی؛ 

 .ها تائید شد { بنابراین اینجا هم مفروضه همگونی واریانس)0Fو  007) =173/1

فرض نرمال بودن توزیع نمرات  اسمیرنوف در مورد پیش -گرف. آزمون کولومو4جدول 

 های اجتماعی متغیرهای مهارت

 P کولوموگرف اسمیرنوف Z متغیر 

ن
دی

وال
م 

فر
 

 همکاری

 جرأت ورزی

 خود کنترلی

02/0 

19/0 

370/1 

010/1 

291/1 

231/1 
ن

ما
عل

م م
فر

 

 همکاری

 جرأت ورزی

 خودکنترلی

321/1 

29/0 

326/1 

911/1 

136/1 

920/1 

شود فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق  مشاهده می 2در جدول 

آزمون برای  فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پس دیگر پیش عبارت گردد. به تأیید می

 متغیرهای تحقیق تأیید شد.
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 های پس آزمون . نتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمره5جدول 

 های آزمایش و گواه، با کنترل های اجتماعی در گروه مهارت

 df Pخطا  F df مقدار نام آزمون 
اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

فرم 

 والدین

 0 211/1 110/1 11/27 11/0 221/09 211/1 اثر پیالیی

 0 211/1 110/1 11/27 11/0 221/09 621/1 المبدای ویلکس

 0 211/1 110/1 11/27 11/0 221/09 /.912 اثر هتلینگ

فرم 

 معلمان

 0 216/1 110/1 11/27 11/0 62/09 216/1 اثر پیالیی

 0 216/1 110/1 11/27 11/0 62/09 699/1 المبدای ویلکس

 0 216/1 110/1 11/27 11/0 62/09 912/1 اثر هتلینگ

طبق گزارش شود میزان تأثیر آموزش حل مسئله بین فردی  مشاهده می 2در جدول 

آزمون  واریانس نمرات پس 21/1بوده است و این بدان معناست که  21/1والدین و معلمان 

و سطح احتمال  0متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده است. توان آماری 

 نزدیک به صفر، داللت بر کفایت حجم نمونه است.

آزمون  پس های روی میانگین نمره نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر .5جدول 

 های اجتماعی های مهارت زیرمقیاس

 توان آماری اندازه اثر F P درجه آزادی مرحله متغیر 

فرم 

 والدین

 همکاری

 جرأت ورزی

 خودکنترلی

 آزمون پس

 آزمون پس

 آزمون پس

0 

0 

0 

11/27 

231/09 

72/02 

110/1 

110/1 

110/1 

21/1 

01/1 

00/1 

0 

310/1 

321/1 

فرم 

 علمانم

 همکاری

 جرأت ورزی

 خودکنترلی

 آزمون پس

 آزمون پس

 آزمون پس

0 

0 

0 

122/93 

12/7 

11/1 

110/1 

111/1 

103/1 

211/1 

111/1 

126/1 

0 

719/1 

111/1 

 بر شود طبق گزارش والدین آموزش حل مسئله بین فردی مشاهده می 1که در جدول  چنان
آزمون مؤثر بوده است  یش در پسدبستانی گروه آزما های اجتماعی کودکان پیش مهارت

؛ خودکنترلی: P<110/1و  f =23/09 جرأت ورزی: ؛P<110/1و =f  11/27همکاری: )

72/02= f  110/1و>Pطور  آزمون گروه آزمایش به ( بنابراین میانگین نمرات پس

طور آموزش  های اجتماعی متفاوت و بیشتر از گروه گواه است. و همین داری در مهارت معنی

دبستانی  های اجتماعی، کودکان پیش سئله بین فردی از دیدگاه معلمان بر مهارتحل م

جرأت  ؛P<110/1و  =f 122/93آزمون مؤثر بوده است )همکاری:  گروه آزمایش در پس



 

 

 

 

 

   
 

  0931سال دوم، شماره هفتم، بهار  دبستان و دبستان، شیفصلنامه مطالعات پ  
 

77 

 
( بنابراین میانگین P<110/1و  f =11/1؛ خودکنترلی: P<110/1و  f =12/7 ورزی:

های اجتماعی متفاوت از گروه  داری در مهارت طور معنی آزمون گروه آزمایش به نمرات پس

 گواه است.

 گیری بحث و نتیجه

ای از رفتارهای سخاوتمندانه، همدالنه و یاریگرانه،  های اجتماعی طیف گسترده مهارت

شود. همچنین شامل مهارت در  جراتمندانه و پرهیز از زورگویی به دیگران را شامل می

گیری با گروه، مهارت گوش دادن و مهارت در  اطتشخیص خصوصیات گروه، مهارت در ارتب

 (.2100خویش است )گرشام و همکاران،  های خویش و کنترل تشخیص احساس

ای کارآمد مانند مهارت مسئله گشایی در مواجهه با  عدم برخورداری از منابع مقابله

اری، تجارب اجتماعی مختلف و فقدان روابط اجتماعی مثبت با دیگران، فرایند تحول رفت

(. 2102کند )وایلی و جاروز،  شناختی کودک را با چالش جدی روبرو می هیجانی و روان

آموزش حل مسئله دارای اهدافی چون روش چگونه اندیشیدن است که به کودکان و 

کند تا بتوانند در مواجهه با مسائل درون فردی و میان فردی به  والدین کمک می

 (.2113حل را اتخاذ نمایند )بل و دزوریال،  رین راههای مختلف بیندیشند و بهت حل راه

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بین فردی برافزایش  این پژوهش باهدف بررسی

منظور بررسی  بهشهر کرمانشاه انجام شد.  دبستانی های اجتماعی دانش آموزان پیش مهارت

در  اجتماعی های باعث افزایش مهارت مهارت حل مسئله بین فردیآموزش "فرضیه 

نتایج طبق گزارش والدین و معلمان، حاکی از آن بود که ، "شود دبستانی می کودکان پیش

های  دبستانی افزایش مهارت آموزان پیش آموزش برنامه حل مسئله بین فردی در دانش

دیگر میانگین نمرات  عبارت اجتماعی؛ همکاری، جرأت ورزی و خودکنترلی را در پی دارد. به

های آن طبق گزارش والدین و  های اجتماعی و زیر مقیاس دگان در مهارتکنن شرکت

آزمون افزایش چشمگیری داشته است. بر این اساس نتایج این  معلمان در مرحله پس

دبستانی  پژوهش نشان داد مداخله آموزش گروهی حل مسئله بین فردی به کودکان پیش

دیگر پس از آموزش حل مسئله به  انبی ها شده است به باعث افزایش مهارت اجتماعی آن

گروه آزمایشی، تفاوت معناداری در تمامی ابعاد مهارت اجتماعی )همکاری، جرأت ورزی و 

 خودکنترلی( بین گروه گواه و گروه آزمایشی طبق گزارش والدین و معلمان به چشم خورد.

شود که  ی میای آگاهانه، منطقی، و هدفمند تلق عنوان یک فعالیت مقابله حل مسئله به

های منفی ناشی از آن  زا به موقعیتی بهتر و کاهش هیجان هدف آن تبدیل موقعیت مشکل
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های جایگزین و  حل هاست. برخی کودکان در مواجهه با مسائل میان فردی، به راه موقعیت

گیری و یا پرخاشگری را جایگزین  کنند و بیشتر راهبرد گوشه پیامد رفتار خود فکر نمی

های منطقی  حل توانند راه . اما کودکانی که از توانایی حل مسئله برخوردارند مینمایند می

عنوان  (، به2111شور ) (.0930برای حل مشکالت خود برگزینند )شکوهی یکتا و زمانی، 

اصل را مبنا قرار داد که اگر ، این "توانم مشکل را حل کنم من می "طراح برنامه حل مسئله 

های گوناگون تعمیم دهند،  ها را بیاموزند و آن را به موقعیت هارتکودکان بتوانند این م

با . طور مستقل این فرآیند را برای مقابله با مشکالت مختلف روزمره به کار برند توانند به می

ها و داستان به  های مناسب رشدشان مانند استفاده از تصاویر، عروسک استفاده از استراتژی

های بیشتری برای مشکالتشان فکر  حل توانند راه داد، تا آنجا که میتوان یاد  این کودکان می

در این  های مختلف یک مشکل را تشخیص بدهند. حل های راه کنند و شباهت و تفاوت

وسیله بازی نقش، عروسک و داستان، آموزش تا حد  پژوهش نیز تمام سعی بر این بود تا به

 ممکن عینی شود.

 ،0932های قبلی )شکوهی یکتا و همکاران، راستای پژوهشهای این مطالعه در  یافته 

اوزکان و  ،2100؛ کوت، 2113گالگو و همکاران، ؛ 0931خلیلی و همکاران، 

آموزان  های شناختی حل مسئله به دانش ( تأییدی بر اهمیت آموزش مهارت2106آکسوی،

 دبستانی است. پیش

هد تا برای مشکالت و د آموزان یاد می های حل مسئله به دانش آموزش مهارت

های مختلف پیدا کنند که این خود باعث تقویت استقالل،  ها و پاسخ حل های خود راه سؤال

دهی، تعمیم دادن و  ها، یادگیری، سازمان اتکا به خود، خودآگاهی و کارآمدی شخصی آن

شود )شکوهی و  های واقعی زندگی می های فراگرفته شده در موقعیت کارگیری مهارت به

 (.0932مکاران،ه

 بروز در فرد کنیم، شناختی توصیف رونوشت نوعی را محور مسئله حل های برنامه اگر

 تفسیر و رمزگذاری به فرد ابتدا کند. می حرکت گام به گام توالی سلسله اساس بر رفتار

 برگزیده، را مطلوب نتایج و اهداف سپس پردازد، می آن اجتماعی عالئم و موقعیت اطالعات

 عالئم به واکنش در جدید رفتارهای و خواند فرامی حافظه از را محتمل های واکنش

 ترین مطلوب درباره را الزم تصمیم و ارزیابی را شده تولید حل راه و کرده ایجاد اجتماعی

)کاکابرایی و مرادی، ورزد  می مبادرت عمل انجام به نهایتاً و نموده اتخاذ ارزیابی شده اقدام

0931.) 
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کر به بیش از دو راه حل در مسائل روزمره، باعث سازگاری کودکان در توانایی تف

های حل مسئله، بخش  (. با آموزش مهارت2111شود )شور،  ها می ارتباطات بین فردی آن

گیری( بر سیستم لیمبیک )بخشی که مسئول هیجانات  فرونتال مغز )مرکز تفکر و تصمیم

گیرد.  یجانات از جمله خشم بهتر صورت میترتیب، کنترل ه این شود و به است( مسلط می

نیازی برای تعامل  عنوان پیش داری به های مفید برای خویشتن به همین دلیل یکی از شیوه

 (.0931باشد )کاکابرایی و مرادی،  کودک با جهان اطراف، مهارت حل مسئله می

موجود  پژوهش حاضر در پی این مهم بود تا تأثیر آموزش چگونه اندیشیدن به شرایط

ها را در  ها، احساسات و محدودیت های مختلف و درک شرایط، موقعیت حل و توجه به راه

عنوان یادگیری راهبرد حل مسئله بر مشکالت رفتارهای کودکان  مند به قالب آموزشی نظام

تواند نوعی پیشبرد دانش این گستره  دبستانی ارزیابی و بسط دهد که این فرایند را می پیش

 .تلقی کرد

های مکرر برای تمرین هدایت شده  دانش آموزان برای آموزش به زمان کافی با فرصت 

از جمله بازی نقش و حل مسئله گروهی، نیاز دارند تا به فراگیری مهارت و کاربرد حل 

(. این نکته در پژوهش حاضر با 2100های مختلف منجر شود )کوت،  مسئله در موقعیت

ها،  ا در نظر گرفتن جلسات تکرار و مرور، استفاده از داستانای و ب جلسه 01اجرای برنامه 

ها، اجرای  صورت بازی همراه با تصاویر، عروسک های مختلف به بازی نقش، ارائه موقعیت

 نمایش و بحث و گفتگوی گروهی تحقق یافت.

(، برزگر و عموقدیری 2112های پونیا و همکاران ) همسو با مطالعه حاضر، پژوهش 

(، امیدیان و 0939(، شیخ محمدی و همکاران )2106یندزی و همکاران )(، ل0931)

(، بوشمن و پیکوک 2101و همکاران ) (، بکر2101سیو و شک )(، 0939همکاران )

های شناختی را گسترش  هایی که مهارت به تأثیر مهارت حل مسئله و بازی(، 2101)

 یددارند.های مختلف تأک دهند بر بهبود عملکرد کودکان در حوزه می

های  طور مستقیم بر مهارت های حل مسئله به با وجودی که در فرایند آموزش مهارت

های پیشرفت تحصیلی  ها نشان داده است که نمره شود، بررسی تحصیلی تأکید نمی

یافته است )ایزدی فر  ها کاهش آموزان گروه نمونه افزایش و میزان اضطراب امتحان آن دانش

آموزان بر الزامات مربوط به  توان به تمرکز بیشتر دانش امر را می (. این0973و سپاسی، 

ها در کالس نسبت داد. در حوزه  نفس آن انجام تکلیف و حضور در کالس و رشد اعتمادبه

 حل های مهارت آموزش با که اند داده نشان مطالعات نیز از برخی پژوهشموضوع این 

 با مناسب ارتباط برقراری و بهبودیافته دینشانوال با کودکان تعامل شناخت، تغییر و مسئله
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است  شده موجب را خود به مثبت نگرش رفتن باال و اجتماعی پذیرش افزایش و همساالن

 حل روش آموزش اند داده نشان دیگر مطالعات این بر عالوه (،2101 همکاران، و )بک

 اجتماعی نامناسب ایرفتاره کاهش در معلمان و والدین طریق از یا مستقیم طور به مسئله

 (.0931است )کاکابرایی و مرادی، مؤثر ها آن اجتماعی رفتارهای بهبود و کودکان

های مستقیم و غیرمستقیم به دلیل  آموزش حل مسئله به کودکان از طریق روش

نماید. از سوی دیگر باید اذعان نمود  های اجتماعی ضروری می تأثیر آن بر رشد مهارت

عنوان خرده مقیاس مهارت اجتماعی بدون آموزش  و خودکنترلی بههمکاری، جرأت ورزی 

شود. پژوهش حاضر با اجرای این پژوهش  گاه میسر نمی والدین، معلمان و خود کودکان هیچ

ی آمده دست دبستانی در جامعه هدف و با توجه به نتایج مثبت به در بین دانش آموزان پیش

 از ای توسعه داده است. بنابراین گونه له را بهاز آن دانش موجود درزمینه آموزش حل مسئ

های  گسترش توانمندی جهت در محور مدرسه مداخله عنوان یک به توان می برنامه این

 فراهم و سازی زمینه شک کرد. بی ها استفاده آن رشد برای و بستری مناسب آموزان دانش

 گذاری برای قانونریزی و  برنامه یدرعرصه که است کسانی بر دوش فرصت کردن این

 هستند. دخیل آموزان دانش

هایی بوده است که  ها دیگر دارای محدودیت این مطالعه نیز مانند بسیاری از پژوهش

های والدین و  های بالینی رفتار و بسنده کردن به گزارش توان به عدم مشاهده شاخص می

اجتماعی دارای خطا هایی که ممکن است به دلیل کسب تأیید  معلمان، اشاره کرد. گزارش

عالوه در این پژوهش  شود. به پذیری چنین پژوهشی کاسته می تبع از تعمیم باشد که به

های آتی به جهت تأیید تأثیر  مرحله پیگیری انجام نشده است که بهتر است در پژوهش

های آتی،  شود در پژوهش درازمدت این برنامه موردتوجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

 رنامه حل مسئله بر روی والدین و معلمان نیز موردمطالعه قرار گیرد.اثر ب

ی حل مسئله و از سوی دیگر فقدان چنین با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری برنامه 

رود تا مسئولین ذیربط شرایطی فراهم  دبستانی، انتظار می هایی در مدارس پیش آموزش

ویژه برای کودکان  آموزشی و پرورشی مدارس بهی ها در برنامه نمایند تا آموزش این مهارت

دبستانی اعمال گردد. بدون تردید با توجه به نتایج پژوهش  ها و مراکز پیش در مهدکودک

توان گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح  حاضر و سایر شواهد تجربی این تصمیم عملی را می

 بهزیستی و رشد اجتماعی کودکان تلقی کرد.



 

 

 

 

 

   
 

  0931سال دوم، شماره هفتم، بهار  دبستان و دبستان، شیفصلنامه مطالعات پ  
 

32 

 
 تقدیر و تشکر

له حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی مقا

 دریغشان کمال تشکر را دارم. های بی که از حمایت واحد کرمانشاه است
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