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Abstract
Problem solving strategies include high-level thinking skills like
mental visualization , abstraction, perception and understanding,
manipulation, reasoning and analysis. In all of the problem
solving models the components of realizing the problem,
analizing the problem and representing solution are considered
as major components. Whenever people have problem in one or
more stages, they may not be able to solve the problem. In
problem solving process, children learn to interact with their
problems in a way that they don’t feel anxiety and have
appropriate reaction with probable defeats. Attending the
different aspects of problem solving skill, valid and reliable
assessment of this construct seems to be essential. The purpose
of this study is to adapt a valid and reliable scale to assess preschool childrens’ interpersonal problem solving skills. It is a
descriptive-analytic study. Statistical population contains all the
preschool children of the 6th zone of Tehran in 2015. Sample
contains 271, 4 to 6 year-old children. Single-linkage clustering
method was used. Criterion validity was analyzed through
teachers reports and construct validity was analyzed by the
relation of test scores. The Findings illustrate that the present
scale has appropriate psychometric properties. Findings contain
two main parts, including the validity and reliability of the test.
Test-retest reliability illustrates an acceptable correlation
coefficient (.71 to .96 ). Descriminative validity is based on the
differences between two groups of children with and without
behavioral problems and comparing their profiles based on peerrelated and mother-related scores. The average score of children
without behavioral problem was higher than children with this
problem. The comarison of the profiles of the children with and
without behavioral problems through multivariate variance
analysis shows a significant difference between them (p<.05).
Total average of boys answers are more than girls. results
indicate that children with behavioral problem choose more
verbal and physical forceful solutions in solving their problems.
The average of related solutions, categories, enumerations and
unrelated solutions in children without behavioral problem in
mother problems is more than children with behavioral problem
while in repetition we didn’t find any significant difference.
Children without behavioral problems offer more solutions and
use more categories solving their problems with their mothers.
Totally, girls have higher average score in non-forceful solutions
and categories and lower average score in forceful and unrelated
solutions.
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فرناز حکیمینژاد

هدف از پژوهش حاضر انطباق و اعتباریابي مقیاسي جهت سنجش معتبر و پایاي
 تحلیلي- این پژوهش توصیفي. ساله است6  تا4 مهارت حل مسئله در کودکان
 ساله در مهدهاي کودک منطقه6  تا4 است و جامعه آماري آن را تمامي کودکان
 ساله6  تا4  کودک172  گروه نمونه در مجموع شامل. تهران تشکیل دادهاند6
 پایایي آزمون از. نمونهگیري خوشهاي تک مرحلهاي بود، روش نمونهگیري.بود
 اعتبار مالکي و اعتبار سازه،روش بازآزمایي و اعتبار آزمون از طریق اعتبار افتراقي
 بر اساس نتایج حاصل ميتوان نتیجه گرفت که ابزار موردنظر از.بررسي شد
 در بحث پایایي آزمون ضرایب.ویژگي هاي روانسنجي مناسبي برخوردار است
 شواهد اعتبار. بدست آمد0/56  تا0/72 همبستگي نمرات آزمون در دو مرحله بین
افتراقي مبتني بر تفاوت گروه کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري و
مقایسه نیمرخ این دو بر اساس نمرات مربوط به پاسخهاي گروه همساالن و
 اعتبار مالکي از طریق گزارش معلمان و اعتبار سازه بر اساس روابط.مادران بود
، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد.بین نمرات حاصل از آزمون بررسي گردید
کودکان داراي مشکالت رفتاري در حل مسائل خود بیشتر راهحلهایي را انتخاب
 میانگین نمرات.ميکنند که با اعمال قدرت فیزیکي یا کالمي همراه است
کودکان بهنجار در مولفه پاسخهاي راهحل طبقات غیرمرتبط و شکل مبدل در
موقعیت هاي مرتبط با مادر در مقایسه با کودکان داراي مشکالت رفتاري باالتر
 این در حالي است که پاسخهاي تکراري دو گروه تفاوت معناداري را نشان.است
 در این بخش از یافته ها این موضوع اهمیت دارد که در مشکالت کودک.ندادهاند
 کودکان عادي راهحل هاي بیشتري نسبت به کودکان داراي مشکالت،با مادر
 به طور.رفتاري ارائه دادهاند و از طبقات متنوعتري در ارائه راهحل استفاده کردهاند
 مقایسه نیمرخ دو گروه ک ودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري،کلي
 تفاوت معناداري از0/05 نشان داد نیمرخ میانگینهاي دو گروه در سطح کمتر از
 دختران گروه نمونه در پاسخهاي مربوط به مولفههاي بدون اعمال.هم دارند
 میانگین باالتر و در پاسخهاي مربوط به دیگر مولفههاي با اعمال،قدرت و مرتبط
 این بدین.قدرت و غیرمرتبط میانگین کمتري را نسبت به پسران کسب کردهاند
معني است که دختران نسبت به پسران در مجموع راهحلهاي با اعمال قدرت
.کمتري ارائه ميدهند
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مقدمه
مهارتهاي تفکر و حل مسئله در پژوهشهاي روانشناسي از حدود قرن  25مطرح شد .اولین اندیشه در
این زمینه در اواخر دهه  2250توسط اسوالد کولپ مطرح شد .او در آزمایشگاه خود روش "دروننگري
آزمایشي نظامدار" را ابداع نمود .در این تکنیک افرادي را آموزش دادند تا گزارشات دروني خود را در
مورد حل مسئله در حین انجام کار یا فعالیتهاي ذهني پیچیده بنویسند (فانک .)1021،حل مسئله
همواره یکي از نگرانيهاي حوزه روانشناسي بوده است (هپنر و پترسون .)2521،مهارت حل مسئله یکي
از مهارتهاي موثر در موفقیت در دنیاي امروز است .بسیاري از دانشآموزان ،دانشجویان و کارکنان
مشاغل هنگام انجام فعالیتهاي مختلف مثل چک کردن ایمیل یا تماشاي تلویزیون در فعالیتهاي
مربوط به حل مسئله نیز درگیرند (ویث و برنز .)1024 ،مهارت حل مسئله توانایي برنامهریزي ،سازمان
دهي ،اقدام ،ارزشیابي ،اتخاذ تصمیم و خالصه کردن است .داشتن مهارت حل مسئله تأثیرات شگرفي بر
موفقیت در زندگي دارد (اروزگان .)1021 ،موضوع مهم حل مسئله و تصمیمگیري مورد توجه بسیاري از
محققان و پژوهشگران واقع شده است .بعضي از افراد حتي قادر به برطرف کردن مسائل روزمره خود
نیستند و در مقابل کوچکترین مسئله یا انتخاب ،دچار پریشاني ،دستپاچگي ،آشفتگي و ناراحتي ميشوند.
در مقابل این گروه ،افراد دیگري نیز وجود دارند که حل مسائل و مشکالت متنوع و مواجهه با
موقعیتهاي چالش برانگیز نه تنها در درون آنها آشوب به وجود نميآورد ،بلکه آنها را به این سطح از
خودآگاهي ميرساند که نقاط ضعف خود را شناخته و برطرف نمایند .عمدهترین علت موفقیت این افراد
آن است که به هنگام مواجهه با مشکالت و گرفتن یک تصمیم از روشي منظم و مرحله به مرحله که به
آن اشاره شد ،استفاده ميکنند ،حال آنکه افراد گروه اول فاقد این توانمندي هستند .هر مسئله یا
تصمیمي ماهیتاً یک موقعیت استرسزا پدید ميآورد .مادامي که فرد مسئله را به درستي حل نکرده یا
تصمیم مناسبي نگرفته است ،بر شدت استرس افزوده شده و در نهایت موجب فعال شدن هیجانهاي
ناخوشایند در او خواهد شد .در فرایند حل مسئله افراد یاد ميگیرند که با مسائل و مشکالت خود به
گونهاي برخورد کنند که دچار اضطراب نشوند و با شکستهاي احتمالي برخوردي مناسب داشته باشند
(توورسکي و شوارتز .)1005 ،مطالعات شور و هیلي ( )2551نشان داده است که آموزش روش حل مسئله
به دانشآموزان پایههاي تحصیلي پنجم و ششم موجب کاهش رفتارهاي منفي آنان ميشود و رفتارهایي
نظیر همکاري و همدردي با دیگران را افزایش ميدهد .با وجودي که در فرایند آموزش مهارتهاي حل
مسئله به طور مستقیم بر مهارتهاي تحصیلي تأکید نميشود ،بررسيها نشان داده است که نمرههاي
پیشرفت تحصیلي دانشآموزان گروه نمونه افزایش یافته است .این امر را ميتوان به تمرکز بیشتر
دانشآموزان بر الزامات مربوط به انجام تکلیف و حضور در کالس نسبت داد.
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برخي پژوهشها نیز نشان ميدهد که مهارت حل مسئله به طور معناداري با خودکارامدي اجتماعي
همبستگي دارد (اروزگان.)1021 ،
شور ( )2556رفتارهاي کودکاني که مادرانشان در زمینة حل مسئله آموزش دیده بودند را مطالعه
کرد .یافتههاي او نشان داده است کودکان آفریقایي ـ آمریکایي با خانوادههاي کم درآمد که مادرانشان در
زمینة مهارت حل مسئله آموزش دیدهاند و به روش حل مسئله با فرزندان خود گفتوگو ميکنند ،در
مقایسه با گروه گواه مشکالت رفتاري کمتري نشان ميدهند.
فریمن ( )1000رابطة میان الگوهاي روابط خانوادگي را با مشکالت رفتاري فرزندان بررسي کرد.
یافتهها بیانگر این است که کیفیت ارتباط اعضاي خانواده با یکدیگر با بروز مشکالت رفتاري در نوجواني
رابطه دارد .در الگوهاي ارتباطي که به نظر فرزندان توجه نميشود و آنها را در مسائل مربوط به خانواده
مشارکت نميدهند و والدین به جاي فرزندان تصمیم ميگیرند ،احتمال بروز ناسازگاري فرزندان با خانواده
بیشتر است.
در پژوهشي که روي  554دانشجو انجام شد ،همبستگي مثبتي بین مدل دلبستگي ایمن و حل مسئله
سازنده یافته شد (ارسالن ،ارسالن و اري .)1021،این نشان ميدهد افرادي که دلبستگي ایمن دارند،
مهارت حل مسئله باالتري دارند.
با توجه به جنبههاي مختلف مهارت حل مسئله که در سطور پیش به آنها پرداخته شد ،سنجش پایا
و معتبر این سازه پیچیده بسیار با اهمیت به نظر ميآید .تاکنون چند ابزار در سطح بینالمللي براي
سنجش این سازه ارائه شده است که در این میان ميتوان به سیاهه حل مسئله 2و سیاهه حل مسئله
اجتماعي 1اشاره کرد .سیاهه حل مسئله اجتماعي ابزاري براي سنجش توانایي حل مسائل اجتماعي است
که داراي پنج مقیاس و چهار خردهمقیاس و دو فرم کوتاه و بلند است .این سیاهه از نوع خودگزارشدهي
است و براي افراد باالي  21سال استفاده ميشود .سیاهه حل مسئله نیز داراي سه خردهمقیاس و 11
گویه است (هپنر و پترسن .)2521،ابزار دیگري که براي اندازهگیري مهارت حل مسئله پیچیده 1وجود
دارد ،حل مسئله شناختي 4است (فیشر ،گریف و فانک .)1021،این ابزارها در پژوهشها مورد استفاده قرار
گرفتهاند .عدم گزارش ویژگيهاي روانسنجي ابزارهاي رواني به لحاظ روش شناختي داراي مشکالت
زیادي گزارش شده است (دولیس .)1021 ،با این حال ،در ادبیات پژوهشي نسبت به انطباق و اعتباریابي
یک ابزار روانسنجي براي سنجش مهارت حل مسئله در کودکان  4تا  6ساله پرداخته نشده است .هدف

2

)Problem Solving Inventory(PSI
)Social Problem Solving Inventory(SPSI
1
Complex problem solving
4
Cognitive problem solving
1
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از پژوهش حاضر انطباق و اعتباریابي مقیاسي جهت سنجش معتبر و پایاي مهارت حل مسئله در کودکان
 4تا  6ساله است.
روش
این پژوهش از نوع توصیفي -تحلیلي است .جامعه آماري پژوهش را تمامي کودکان  4تا  6ساله در
مهدهاي کودک منطقه  6تهران تشکیل دادند .انتخاب سن مورد نظر به این دلیل بوده است که این
کودکان در سن پیش از دبستان قرار دارند و باال بردن مهارت حل مسئله در این سن ميتواند در کاهش
مشکالت رفتاري آنها در سنین مدرسه کمک کننده باشد و یادگیري آنها را در جهت مثبت تحت تأثیر
قرار دهد .روش نمونهگیري این پژوهش ،نمونهگیري تصادفي نظامدار بوده است .فرایند انتخاب نمونه به
شکل زیر بوده است:
 -2ابتدا لیست مهدهاي کودک منطقه  6تهران از بهزیستي کل تهران گرفته شد.
 -1در گام بعدي از بین  52مهد کودک منطقه  ،6به تصادف  27مهد انتخاب گردید.
-1در گام سوم با مراجعه به این مهدها کلیه آزمودنيهایي که در محدوده سني بین  4تا  6سال بودند،
انتخاب شدند .در مجموع  172کودک در این فرایند به عنوان نمونهي پژوهش انتخاب شدند.
این ابزار با الگوبرداري از آزمون حل مسئله بینفردي شور طراحي شده است .در تدوین این ابزار از برخي
از سواالت و همچنین الگوي نمرهگذاري این آزمون استفاده شده است .در ابزار پژوهش حاضر ،گویهها با
توجه به فرهنگ ایراني تغییر یافته است .همچنین سن کودکاني که در تصاویر آزمون دیده ميشوند ،در
محدوده سني آزمودنيها در نظر گرفته شده است تا بیشترین شباهت را به مسائل آزمودنيها در دنیاي
واقعي داشته باشد .همچنین در کارتهاي آزمون ،به جاي تصاویر نقاشي شده از تصاویر واقعي استفاده
شده است .مراحل کار به شرح زیر بود:
 -1بررسي مباني نظري حل مسئله
 -1بررسي ابزارهاي موجود در حوزهي حل مسئله بینفردي براي کودکان  4تا  6سال
 -1انطباق گویههاي این آزمون (مانند تصاویر ،سواالت ،داستان ها)
 -4انتخاب سیستم نمرهگذاري آزمون حل مسئله بینفردي شور براي این آزمون
 -5تعریف جامعه و انتخاب مهدهاي کودک گروه نمونه
 -6اجراي این آزمون بر روي کلیه کودکان بین  4تا  6سال مهدهاي کودک انتخاب شده به عنوان نمونه
 -7بررسي پایایي آزمون جدید
 -2بررسي اعتبار آزمون جدید
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 -5آماده نمودن فرم نهایي آزمون
دادهها به صورت مصاحبه فردي جمعآوري شد .زمان اجراي آزمون براي هر نفر  10تا  10دقیقه بود.
آزمون شامل  42کارت است که شامل  2تصویر اسباب بازي 24 ،تصویر پسر 24 ،تصویر دختر و 5
تصویر مادر است .براي هر کودک  16کارت استفاده ميشود که شامل  24تصویر کودک همجنس5 ،
تصویر مادر و  7تصویر اسباب بازي است .در داستان اول تا هفتم داستاني درباره مشکل کودک با کودک
دیگر و در  5تصویر بعدي داستاني درباره مشکل کودک با مادر مطرح ميشود .سن کودکاني که تصویر
آنها در کارتها مشاهده ميشود ،در حدود پیش دبستان انتخاب شد که کودک بیشترین همانندسازي را
با آن داشته باشد .براي اجراي آزمون ابتدا تصاویر به کودکان نشان داده ميشود .این تصاویر بیانگر وجود
یک مسئله بین یک کودک با کودک همسن خود یا کودک و مادرش است .از کودک درخواست ميشود،
راهحلي براي این مشکل ارائه دهد .ابتدا هر کودک راهحلي را ارائه ميدهد ،سپس از او درخواست ميشود
راهحلهاي دیگري نیز ارائه دهد .به این صورت که در پایان هر سئوال ،کودک تمام راهحلهایي که به
ذهنش مي رسد را ارائه خواهد داد .براي هر جنسیت تصویر مربوط به همان جنس نشان داده ميشود.
براي دختران کارت اول تصویر یک عروسک و براي پسران تصویر یک ماشین است .در کارت اول از
اسباب بازي متداول هر جنس استفاده شده است که انگیزه کودک را براي پاسخدهي افزایش دهد .پس
از ثبت پاسخها ،راهحلهاي کودکان در طبقه مربوط به آن راهحل قرار داده ميشود .طبقهبندي پاسخهاي
آ زمودني باید با در نظر گرفتن مفهوم پاسخ انجام شود .یعني اگر دو پاسخ از نظر مفهومي یکسان باشند،
آزمودني تنها یک نمره دریافت ميکند.
یافتهها
از آنجا که پژوهش حاضر از نوع ابزارسازي است؛ یافتههاي مربوط در دو بخش شواهد پایایي و اعتبار
ارائه گردیده است .پایایي آزمون به روش بازآزمایي و اعتبار آزمون دربرگیرنده سه دسته اعتبار سازه،
افتراقي و مالکي بوده است .جهت بررسي پایایي آزمون حل مسئله بینفردي دانش آموزان پیشدبستاني
این آزمون در یک گروه  10نفري از دانشآموزان با فاصله زماني دو هفته اجرا شد .اعتبار افتراقي با
مقایسه گروه کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري انجام شده است .این عمل از طریق
مقایسه نیمرخ گروههاي کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري بر اساس نمرات مربوط به
پاسخهاي همساالن و مادران انجام شده است .تفاوتهاي جنسیتي نیز در گروه کودکان بهنجار از طریق
مقایسه نیمرخ گروههاي دختر و پسر بهنجار بر اساس نمرات مربوط به پاسخهاي گروه همساالن و
مادران محاسبه شده است .اعتبار مالکي از طریق مقایسه نمرات آزمون با نمره گزارش معلمان انجام
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شده است .بدین صورت که از معلمان درخواست شد که از  2تا  20به کودکان از نظر وجود مشکالت
رفتاري نمره بدهند که شماره  2کودکان با مشکالت رفتاري شدید و شماره  20کودکان بدون مشکل
رفتاري را مورد نظر قرار ميداد .از معلمان خواسته شد که نمرات با توجه به رفتار کودکان در مهدکودک
و همچنین گزارش والدین در منزل باشد .بدین صورت هم مشکالت کودک با همساالن و هم مشکالت
کودک با مادر در نظر گرفته شد .اعتبار سازه نیز براساس روابط بین نمرات حاصل از آزمون ارزیابي شد.
جدول .1اطالعات توصیفی گروه نمونه
بدون/دارای مشکالت رفتاری
بدون
داراي مشکل
مشکل

کل

فراوانی

152

10

172

درصد

51

7

200

جهت بررسي پایایي آزمون حل مسئله بینفردي دانشآموزان پیشدبستاني از روش بازآزمایي استفاده
شد .براي این کار ،آزمون حل مسئله بینفردي روي یک گروه  10نفري از دانشآموزان با فاصله زماني
دو هفته اجرا شد .جدول  1نشان ميدهد که ضرایب همبستگي نمرات آزمون در دو مرحله بین  0/72تا
 0/56است .از این رو ،به دلیل آن که ضرایب پایایي به روش بازآزمایي کلیه نمرات در حد مطلوب و
باالتر از مقدار  0/70قرار دارد کلیه آنها در دامنه قابل قبول قرار ميگیرند.
جدول .2ضرایب همبستگی نمرات آزمون در دو مرحله اجرای آزمون حل مسئله بینفردی دانشآموزان
همساالن

پاسخ

همساالن

 -1بدون اعمال قدرت
 -2با اعمال قدرت
 -3طبقات
 -4غیرمرتبط

1
*0/51

مادر
2

3

4

5

6

7

8

11

9

*0/56
*0/27
*0/71
*0/72

 -5شکل مبدل

*

 -6تکراری

0/54

مادر

*0/54

 -7طبقات

*0/74

 -8غیرمرتبط

*0/26

 -9شکل مبدل

*

 -11تکراری

0/76

p < 0/02
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شواهد مبتني بر اعتبار مالکي گزارش معلمان :در گزارش معلمان نمره  20به کودک بدون اختالل و نمره
 2به کودک داراي اختالل رفتاري شدید داده شده است .بر اساس این نوع نمرهگذاري ،جدول ضرایب
همبستگي نمرات آزمون با نمره معلم به صورت زیر بوده است:
جدول  .3ضرایب همبستگی نمرات آزمون حل مسئله بینفردی دانشآموزان با گزارش معلم از
مشکالت رفتاری کودکان
سئواالت

همساالن

مادر

نمره معلم
 -1بدون اعمال قدرت

*0/56

 -2با اعمال قدرت

-0/05

 -3طبقات

*0/45

 -4غیرمرتبط

*-0/25

 -5شکل مبدل

*

 -6تکراری

0/06

0/25

 -7طبقات

*0/54

 -8غیرمرتبط

-0/05

 -9شکل مبدل

*0/10
0/01

 -11تکراری
p < 0/02

*

اعتبار سازه:
الف :همساني دروني خرده آزمونها
شواهد اعتبار سازه بر اساس روابط بین نمرات حاصل از آزمون
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جدول .4ضرایب همبستگی بین مولفههای آزمون حل مسئله بینفردی دانشآموزان
در گروه بهنجار
پاسخ

همساالن
1

همساالن

 -1بدون

مادر
2

3

5

4

6

7

9

8

11

11

2

اعمال قدرت
 -2با اعمال

-0/06

2

قدرت
 -3طبقات
-4

**0/51

*0/21

2

**-0/15

0/20

**-0/14

2

غیرمرتبط
 -5شکل

0/01

0/04

0/01

2

0/01

مبدل

مادر

 -6تکراری

0/02

-0/06

0/20

*-0/21

-0/01

2

 -7راهحل

**0/14

0/02

**0/15

0/004

**0/12

**0/21

2

 -8طبقات

**0/17

0/01

**0/15

0/01

*0/21

*0/21

**0/51

2

**-0/10

0/04

**-0/22

**0/45

0/02

0/01

-0/22

-0/05

-9

2

غیرمرتبط
 -11شکل

-0/06

0/07

-0/01

**0/12

0/06

**0/16

**0/17

**0/15

0/02

2

مبدل
 -11تکراری

-0/05

0/05

-0/01

**0/26

0/007

**0/41

**0/17

**0/17

0/02

**0/16

2

*P<0.05 , **P<0.01

تمایزگذاري گروهي :شواهد اعتبار افتراقي مبتني بر شواهد تفاوت گروه کودکان بهنجار با کودکان داراي
مشکالت رفتاري جهت بررسي شواهد مربوط به این بخش از اعتبارها دو تحلیل براي مقایسه نیمرخهاي
کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري صورت گرفت.
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 .2مقایسه نیمرخ گروههاي کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري بر اساس نمرات
مربوط به پاسخهاي گروه همساالن
یافتههاي توصیفي حاصل از میانگین نمرات آزمون گروههاي بهنجار و داراي مشکالت رفتاري مربوط به
پاسخهاي گروه همساالن در جدول  5ارائه شده است.
جدول .5خالصه یافتههای توصیفی نمرههای آزمون گروههای بهنجار و دارای مشکالت رفتاری مربوط به
موقعیتهای همساالن
مولفه
بدون اعمال قدرت
با اعمال قدرت
طبقات
غیرمرتبط
شکل مبدل
تکراري

گروه
مشکلدار
بهنجار
مشکلدار
بهنجار
مشکلدار
بهنجار
مشکلدار
بهنجار
مشکلدار
بهنجار
مشکلدار
بهنجار

میانگین
1/41
4/20
0/55
0/40
1/57
4/54
1/21
2/45
0/65
0/74
2/65
5/61

انحراف معیار
2/42
1/42
0/72
0/65
2/72
1
1/57
2/70
2/51
2/17
4/11
4/55

یافتههاي جدول  5نشان ميدهند که کودکان بهنجار گروه نمونه در پاسخهاي مربوط به مولفههاي بدون
اعمال قدرت ،طبقات ،شکل مبدل و تکراري نسبت به کودکان داراي مشکالت رفتاري میانگین باالتر و
در پاسخهاي مربوط به مولفههاي با اعمال قدرت و غیرمرتبط میانگین کمتري را کسب کردهاند .در
ادامه ،از آنجا که نیمرخ حاصل از آزمون داراي چندین مولفه است؛ براي مقایسه این دو گروه در نیمرخ
حاصل از آزمون از تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد نیمرخ میانگینهاي دو
گروه در سطح کمتر از  0/05تفاوت معناداري از هم ندارند ( η1 = 0/26و  p < 0/02و ( 61و  df = )6و
 F= 1و  ،)W=0/24ولي الزم به ذکر است که نیمرخ دو گروه در دامنه گرایش به معناداري( 2سطح
کمتر از  )0/20از هم متفاوت هستند .اندازه اثر این تغییر در حد متوسط رو به پایین به دست آمده است.
بررسي نتایج آزمون اثر درونآزمودنيها هم نشان داد که میانگین دو گروه از این کودکان در خردهمقیاس
مولفه پاسخهاي بدون اعمال قدرت ،طبقات و غیرمرتبط تفاوت معناداري در سطح  p < 0/05از هم
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دارند .مقایسه شاخصهاي مربع ایتاي سهمي نیز نشان ميدهد ،اندازه اثر تفاوت دو گروه در خردهمقیاس
پاسخهاي بدون اعمال قدرت و پاسخهاي غیرمرتبط در موقعیتهاي مربوط به همساالن باالتر از دیگر
خردهمقیاسها است.
جدول  .6خالصة یافتههای آزمون اثر درونآزمودنی مولفههای آزمون مربوط به موقعیتهای همساالن
مولفه

نوع سوم مجموع مجذورات

درجات آزادی

نسبت F

سطح معناداری

مربع ایتای سهمی

بدون اعمال قدرت

1/52

2

2/11

0/006

0/22

با اعمال قدرت

0/16

2

0/72

0/40

0/02

طبقات

26/52

2

4/72

0/01

0/07

غیرمرتبط

12/56

2

6/61

0/02

0/05

شکل مبدل

0/06

2

0/01

0/27

0/00

تکراری

25/56

2

0/22

0/17

0/02

 .1مقایسه نیمرخ گروههاي کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري بر اساس نمرات
مربوط به پاسخهاي مادران
یافتههاي توصیفي حاصل از میانگین نمرات آزمون گروههاي بهنجار و داراي مشکالت رفتاري
مربوط به پاسخهاي مادران در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7خالصه یافتههای توصیفی نمرههای آزمون گروههای بهنجار و دارای مشکالت رفتاری
مربوط به موقعیتهای مادران
مولفه
راهحل
طبقات
غیرمرتبط
شکل مبدل
تکراری

میانگین
1/50

انحراف معیار
2/52

گروه
بهنجار

4/14

2/17

مشکلدار

1/66

2/45

بهنجار

1/74

2/14

مشکلدار

2/57

2/55

بهنجار

2/65

1/01

مشکلدار

0/15

0/61

بهنجار

0/54

0/25

مشکلدار

5/25

1/22

بهنجار

5/26

1/55

مشکلدار
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یافتههاي جدول  7نشان ميدهد که میانگین مولفه پاسخهاي راهحل ،طبقات ،غیرمرتبط و شکل مبدل
گروه کودکان بهنجار به موقعیتهاي مرتبط با مادر در مقایسه با گروه کودکان داراي مشکالت رفتاري
باالتر است .این در حالي است که پاسخهاي تکراري دو گروه تفاوتي را نشان نميدهند .مقایسه نیمرخ دو
گروه کودکان بهنجار با کودکان داراي مشکالت رفتاري با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیري
نشان داد نیمرخ میانگینهاي دو گروه در سطح کمتر از  0/05تفاوت معناداري از هم دارند ( η1 = 0/25و
 p < 0/02و ( 64و  df = )5و  F= 1/06و  .)W=0/22اندازه اثر این تغییر در حد متوسط رو به پایین
به دست آمده است .بررسي نتایج آزمون اثر درونآزمودنيها نشان داد که میانگین دو گروه از این
کودکان در خردهمقیاس مولفه پاسخهاي راهحل و طبقات موقعیتهاي مرتبط با مادران تفاوت معناداري
در سطح  p < 0/05از هم دارند .مقایسه شاخصهاي مربع ایتاي سهمي نیز نشان ميدهد اندازه اثر
تفاوت دو گروه در خردهمقیاس پاسخهاي راهحل و طبقات باالتر از دیگر خردهمقیاسها است (جدول .)2
جدول  .8خالصة یافتههای آزمون اثر درونآزمودنی مولفههای آزمون مربوط به موقعیتهای مادران
نوع سوم مجموع مجذورات

درجات آزادی

نسبت F

سطح معناداری

مربع ایتای سهمی

راهحل

17/66

2

21/65

0/002

0/26

طبقات

10/61

2

20/52

0/001

0/24

غیرمرتبط

0/11

2

0/06

0/22

0/002

شکل مبدل

2/26

2

2/52

0/26

0/01

تکراري

0/02

2

0/001

0/50

0/0002

مولفه

یافتههاي توصیفي حاصل از میانگین نمرات آزمون گروههاي دختر و پسر بهنجار به پاسخهاي مرتبط با
موقعیتهاي گروه همساالن در جدول  5ارائه شده است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف انطباق و اعتباریابي ابزاري براي ارزیابي مهارت حل مسئله کودکان  4تا  6سال
انجام شده است .جهت بررسي پایایي آزمون حل مسئله بینفردي دانشآموزان پیشدبستاني این آزمون
در یک گروه  10نفري از دانشآموزان با فاصله زماني دو هفته اجرا شد و نشان ميدهد که ضرایب
همبستگي نمرات آزمون در دو مرحله بین  0/72تا  0/56است .از این رو ،به دلیل آن که ضرایب پایایي
به روش بازآزمایي کلیه نمرات در حد مطلوب و باالتر از مقدار  0/70قرار دارد ،کلیه آنها در دامنه قابل
قبول قرار ميگیرند .در آزمون حل مسئله شور ( )2551بازآزمایي روي  57نفر از کودکان در فاصله زماني
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 ضریب پایایي آزمون پس از. ماه انجام گردیده است5  تا1  نفر در فاصله زماني220 یک هفته و روي
 به طور کلي آزمون حاضر از پایایي، بنابراین. گزارش شد0/55  ماه5  تا1  و پس از0/71 یک هفته
 و1/47  با انحراف معیار7/61 در پژوهش حاضر میانگین نمرات کودکان عادي.بهتري برخوردار است
 نتایج حاصل از مطالعات. بدست آمده است1/41  با انحراف معیار1/20 کودکان داراي مشکالت رفتاري
 و براي کودکان1/15  با انحراف معیار6/77 ) در نمونه امریکایي نیز براي کودکان عادي2551( شور
. گزارش شده است که با نتایج پژوهش حاضر تقریبا همخواني دارد2/22  با انحراف معیار1/22 ،تکانشگر
 کودکان داراي مشکالت رفتاري از مهارتهاي حل مسئله،این بیانگر این است که در هر دو فرهنگ
 به طور.کمتري در مسائل بینفردي خود برخوردار هستند و این یک موضوع نابسته به فرهنگ است
 مي توانیم از پژوهش حاضر نتیجه بگیریم که ابزار انطباق شده داراي اعتبار و پایایي قابل قبولي،کلي
. سال اندازهگیري کند6  تا4 است و ميتواند توانایي حل مسئله را در کودکان
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