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In the present study, effectiveness of social problem
solving training to improve interpersonal
relationships, social desirability, and executive
functions were examined. This study was conducted
using a quasi-experimental method with pretestposttest without control group. A total of 85 subjects,
preschool children and first and second- grade
students, using available sampling procedure,
participated in the study. The cognitive program ICPS
was taught in each class for five months by the trained
classroom teachers. The program was presented to the
subjects twice a week. Measures used were the Early
Childhood Behavior Rating Scale-Teacher Form,
Wisconsin Card Sorting Test, and Social Desirability
Inventory. The results using descriptive statistics and
repeated measures to compare pre-test and post-test
scores indicated that the intervention program was
significantly effective in decreasing scores of Overt
Physical Aggression, Relational /Emotional
Aggression, and increasing scores of Social
Desirability. In addition, the findings indicated that
the intervention program was significantly effective in
increasing Categories Achieved and decreasing
Perseverative Errors. Results of the present study
were consistent with other research and confirmed the
effectiveness of interventions based on cognitive
problem solving in social relationships. At the end,
importance of problem solving skills training, as part
of school’s curriculum were discussed .
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نیره زمانی

***

هدف از مطالعه حاضر بررسي تأثیر آموزش حل مسأله اجتماعي
 مقبولیت اجتماعي و کارکرد اجرایي،بر بهبود روابط بین فردي
درکودکان پیش دبستاني و دانشآموزان پایههاي اول و دوم
 مطالعه به شیوه شبه آزمایشي با طرح پیش.دبستان است
 نفر) شامل دانش85(  گروه نمونه.پسآزمون اجرا شد-آزمون
 پایههاي اول و دوم از دو مدرسه دخترانه،آموزان پیش دبستاني
و پسرانه بود که به صورت نمونه در دسترس براي پژوهش
 برنامه حل مسأله در هر کالس به صورت.انتخاب شدند
. توسط معلمان آموزش دیده اجرا گردید، طي پنج ماه،گروهي
به منظور ارزیابي برنامه مداخله از مقیاس درجهبندي
 پرسشنامه مقبولیت اجتماعي و،فرم معلم-رفتارکودکي اولیه
 براي تحلیل دادهها از آمار.آزمون ویسکانسین استفاده شد
 تجزیه و.توصیفي و تحلیل اندازهگیري مکرر استفاده گردید
تحلیل دادهها نشان ميدهد که برنامه مداخله در کاهش
پرخاشگري آشکار و پرخاشگري ارتباطي و افزایش مقبولیت
اجتماعي دانشآموزان موثر بوده و تفاوت میانگینها به لحاظ
 همچنین برنامه مداخله در کاهش خطاي.آماري معنادار است
درجاماندگي و افزایش تعداد طبقات در آزمون ویسکانسین به
 درخاتمه لزوم توجه به آموزش.طور معنادار موثر بوده است
مهارتهاي حل مسأله بین فردي به عنوان بخشي از برنامه
درسي مدارس و از سویي به عنوان یک راهکار پیشگیرانه مورد
.بحث قرارگرفته است
، مهارتهاي بین فردي، روش حل مسأله:واژههای کلیدی
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مقدمه
بسیاري از تحقیقات نشان ميدهند که رفتار اجتماعي بر همه جنبههاي زندگي از جمله سالمت روان ،سـازگاري
و شادکامي تاثیر ميگذارد (علوي ،پاکدامن ساوجي و امین2013 ،؛ چرونیس-توسکانو .)2009 ،1توانایي کودکـان
در سازگاري با دیگران و انجام رفتارهاي مقبول اجتماعي ،تعیینکننده میزان پـذیرش آنهـا در بـین همسـا ن،
معلمان ،والدین و دیگر بزرگسا ن اسـت (مککلنـد و موریسـون .)2003 ،2اسلوموسـکي و دان ( ،1996نقـل از
باباخاني )2011 ،بیان ميکنند که مهارتهاي اجتماعي فرایندي است کـه بـه فـرد در فهـم و پیشبینـي رفتـار
دیگران کمک ميکند و همین امر سبب ميشود فرد رفتار خود را کنترل کرده و تعامالت اجتمـاعي خـود را بـر
مبناي شرایط محیطي و برقراري ارتباط موثر تنظیم کند .همچنین مهارتهاي اجتماعي بـه کودکـان در کسـب
مقبولیت اجتماعي کمک مينماید (اکنر و بولبین )2007 ،3و باعث ميشـود بـازخورد مثبتـي از محـیط دریافـت
کرده و ارتباطات بین فردي خود را بهبود بخشـند (علـوي و همکـاران .)2013 ،توانـایي حـل مسـاله در روابـط
اجتماعي عامل مهمي به نظر ميرسد ،زیرا کساني که از عهده حل مساله برميآینـد بـیش از آنهـا کـه مهـارت
اندکي در این زمینه دارند ،از خود سازگاري اجتماعي نشان ميدهند (ریچـارد و دا 1982 ،4؛ اسـییوا و شـور،5
 .)1974اوربین و کندال )1980( 6آموزش حل مساله را تاکیدي بر فرایندهاي فکري سازشي ميداننـد .مطالعـات
اسییوا  ،پالت 7و شور در زمینه آموزش مهارتهاي حل مساله به کودکـان نقـش عمـدهاي ایفـا کـرده اسـت
(اسییوا و شور1974 ،؛ اسییوا  ،پالت و شور1976 ،؛ شور و اسییوا " .)1988 ،برنامه شناختي میـان فـردي
حل مساله ،"8که توسط پژوهشگران مذکور عمدتا براي دوره پیش از مدرسه کودکـان تـدوین شـده اسـت ،بـا
آموزش مهارتهاي زباني و ادراکي آغاز ميشود زیرا این مهارتها پیش نیاز توانایي کود براي طي روند حـل
مساله به شمار ميآیند .فقدان واژگان کارآمد و نداشتن مهارت در استفاده از راهحلهاي جایگزین از عوامل مهـم
پرخاشگري کودکان است .هنگامي که افراد از مهارت حل مساله در روابط بین فردي استفاده مـيکننـد ،بـه آن
مهارت ،مهارت حل مساله اجتماعي گفته ميشود .مراحل حل مساله اجتماعي مشابه مراحل حل مساله است بـا
این تفاوت که به طور خاص در زمینه روابط بین فردي و اجتماعي به کار برده ميشـود .حـل مسـاله اجتمـاعي
یک فرایند خودهدایتگر شناختي 9و یک فرایند رفتاري موثر است که فرد آن را در مقابله با مسائل مختلفـي کـه
در زندگي روزمره با آن روبرو ميشود به کار ميگیرد (دزوریـال ،نـزو و مایـدو-الـوارز2004 ،10؛ دزوریـال و نـزو،
 .)2007حل مساله دو مولفه عمده را در بر ميگیرد :یکي تشخیص مساله و دیگري مهارت حل مساله (دزوریـال
و همکاران 2004 ،دزوریال و نزو .)2007 ،تشخیص مشکل جنبه انگیزشي فرایند حل مساله اسـت .بـه عبـارت
دیگر زماني است که فرد با مساله روبرو ميشود و مشکل را احساس ميکند .امـا مهـارت حـل مسـاله فعـالیتي
1. Cheronis-tuscano
2. Mc Clelland & Morrison
3. Ilknur and Bulbin
4. Richard & Dodge
5. Spivack & Shure
6. Urbain & Kendall
7. Platt
8. Interpersonal Cognitive Problem-Solving Program
9. self-directed cognitive process
10. D’zurilla, Nezu & Maydeu-olivares
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است که فرد آن را به منظور تالش براي فهم و در مشـکل ،مـدیریت و یـا مقابلـه بـا آن بـه کـار مـيبـرد
(سوومي .)2012 ،1ميتوان گفت که رویکرد حل مساله ،در پي ایجـاد نظـام اعتقـادي ویـژهاي در کودکـان یـا
نوجوانان نیست ،بلکه درصدد آموزش روش استد ل ،استفاده از اعتقادات و ارزشها و تصمیمگیـري در برخـورد
با مشکالت موجود است .آموزش مهارت حل مساله ،ارایه منظم آموزش مهارتهاي شـناختي و رفتـاري اسـت
که به فرد کمک ميکند تا موثرترین راهحل مشکل را شناسایي کرده و به طریقي موثر بـا مشـکالت روزمـره و
مشکالتي که در آینده پیش ميآیند برخورد نماید (کوریو .)2000 ،2
توانایي حل مساله پیشبینيکننده کیفیت بهتر روابط بین فـردي اسـت (دزوریـال ،نـزو و مایـدو -الیـورز،
 )2002و نقش مهمي در عملکرد اجتمـاعي و همچنـین پیشـرفت کودکـان در مدرسـه ایفـا مـيکنـد (واکـر و
هندرسون .)2012 ،3این مهارتها عالوه بر این که تاثیر مثبتي بر بهزیستي رواني و سازگاري فرد دارند ،توانـایي
مدیریت و اداره مشکالت مختلف را در فرد ایجاد ميکنند (دزوریال و همکـاران2004 ،؛ کـوهن2004 ،4؛ هیـل
ول و پوتنام،2005 ،5نقل از سوومي)2012 ،؛ دزوریال و نزو .)2007 ،بر اساس نتایج پژوهشي (اوزدمیـر ،کوزوکـو
و کوروکلو )2013 ،6توانایي حل مساله اجتمـاعي در دانـشآمـوزان ،ارتبـاط منفـي و معنـاداري بـا افسـردگي و
پرخاشگري دارد .پژوهشهاي متعددي ارتباط بین حل مساله و جنبههاي مختلف روابـط بـین فـردي را نشـان
دادهاند (الیوت 7و همکاران2004 ،؛ هینر ،ویتي و دیکسـون2004 ،8؛ الیـوت و هارثـت2008 ،9؛ دزوریـال و نـزو،
 .)2007به طور کلي نتایج پژوهشي نشان ميدهد که آموزش مهارتهـاي حـل مسـاله در کـاهش رفتـارهـاي
چالش برانگیز و خشونت آمیز نتایج مثبتي داشته است( .آیلي ،فریس و نـزو .)2012 ،10مطالعـه مـرادي و ثنـایي
( )1385نشان داد که آموزش حل مساله بر کاهش تعارض ،پرخاشگري فیزیکي و کالمي دانشآموزان نوجـوان
با والدینشان موثر بوده است .بسیاري از شواهد پژوهشي ،آموزش حل مساله را بر بهبود مهارتهـاي اجتمـاعي،
کاهش مشکالت رفتاري و کنترل تکانه در دانشآموزان تأیید کردهاند (وکیلـي1386 ،؛ شـکوهيیکتـا و زمـاني،
1391؛ باور و وبستر -استراتون2006 ،11؛ سانتينلـو 12و همکـاران2004 ،؛ کـازدین و وایتلـي2003 ،13؛ شـور و
هیلي .)1993 ،14همچنین اثربخشي آموزش حل مساله اجتماعي بر کاهش اختالل رفتاري (محمـدي )1382 ،و
سازگاري اجتماعي و بهبود عملکرد تحصیلي دانشآموزان کمرو (احـدي و همکـاران )1388 ،مـورد تأییـد قـرار
گرفته است .عالوه بر این ،آموزش به طور مستقیم یا از طریق والدین و معلمان در کـاهش رفتارهـاي نامناسـب

1. Sumi
2. Coreyog
3. Walker & Henderson
4. Cohen
5. Helliwell & Putnam
6. Ozdemir, kuzuku & koruklu
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13. Kazdin & Whitley
14. Healey
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کودکان و بهبود رفتارهاي اجتماعي مؤثر است ( گسـدون2004 ،1؛ بـیلمن2004 ،؛ هـاگز ،هرنانـدز و نسـمن،2
2003؛ اسکات.)2005 ،3
شکوهيیکتا و همکاران ( )1392طي پژوهشي تاثیر برنامه حل مساله شور و اسییوا را بر مهارتهاي
اجتماعي و مهارتهاي حل مساله کودکان پیش دبستاني و کالس اول در دو مدرسه دخترانه و پسرانه مورد
بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد که نمرۀ کل مهارتهاي اجتماعي فرمهاي والدین و معلم به طور معناداري
تغییر کرده و برنامۀ مداخله مهارتهاي همکاري ،مسئولیتپذیري ،جرأتورزي و خودکنترلي دانشآموزان را
افزایش داده است .همچنین برنامۀ مداخله در افزایش توانایي حل مساله بینفردي یعني ارائۀ راهحلها (سیالي)
و انعطافپذیري ،مؤثر بوده است .در پژوهشهاي دیگري (شکوهيیکتا و زماني1391 ،؛ شکوهيیکتا ،زماني و
پورکریمي )1393 ،تاثیر آموزش روشهاي حل مساله بر رفتارهاي مشکلساز دانشآموزان با روش مشاهده
نظامدار مورد بررسي قرار گرفت و نتایج تفاوت معناداري را در مرحلههاي پسآزمون و پیگیري نسبت به
پیشآزمون نشان داد ،به این معنا که آموزش حل مساله در کاهش رفتارهاي نامناسب موثر بوده است.
عالوه بر این ،مهارتهاي حل مساله تعامالت بسیار نزدیکي نیز بـا کارکردهـاي اجرایـي 4دارد .کارکردهـاي
اجرایي اصطالحي کلي است که به تمامي فرایندهاي شناختي سطح با که در هـدایت و کنتـرل رفتـار نقـش
اساسي ایفا ميکنند ،اطالق ميشود (هیوز و گراهام .)2000 ،بـه طـور کلـي ایـن اصـطالح بـه عنـوان فراینـد
پیچیدهاي تعریف ميشود که در آن فرد تحت اجراي یک سلسله رفتارهاي حـل مسـاله از ابتـدا تـا انتهـا قـرار
ميگیرد .این فرایند شامل هشیاري و آگاهي نسبت بـه مسـاله ،فـراهم کـردن مجموعـهاي از طـرحهـا کـه در
برگیرنده اعمال زم براي حل مساله هستند ،ارزیابي میزان تاثیرگذاري طرحها ،ارزیابي پیشرفت ،اصـالح طـرح
و تغییر آن در صورت موثر نبودن ،مقایسه نتایج به دست آمده بـا شـرایط مسـاله ،بـه پایـان رسـاندن طـرح در
صورت موثر بودن ،ثبت شدن طرح در ذهن و بازنمایي و به کارگیري مجـدد آن هنگـامي کـه فـرد بـا مسـائل
مشابهي برخورد ميکند ،ميباشد (باکستر 5و همکاران .)1997 ،همچنین فعالیتهایي از قبیـل شـروآ آگاهانـه و
ساده یک رفتار و بازداري آن تا فعالیتهایي مانند برنامهریزي پیچیده و حـل مسـاله را شـامل مـيشـود (آرفـا،6
 .)2007کارکردهاي اجرایي فرایند کنترل و نظمدهي به تفکـر و فعالیـت اسـت (دانیلسـون ،هنـري ،رانبـر و
نیلسون .)2010 ،7در مجموآ توانایي پرداختن به رفتارهاي هدفمند ،طراحي ،نظمدهي و سـازماندهي تکـالیف از
کارکردهاي اجرایي محسوب ميشوند .خودتنظیمي و کارکردهاي اجرایي ،به افـراد در کنتـرل رفتـار و تکانـه و
تالش براي رفتارهاي هدفمند کمک ميکنند .کنترل تکانه ،مالکي بـراي خـود تنظیمـي اسـت و بـه صـورت
ارزیابي موقعیتها ،تأخیر پاسخها و تصمیمگیريهاي هدفمند عمل ميکند (هریس.)2002 ،8
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7. Danielsson, Tenry, Ronnberg & Nilsson
8. Harris
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در چرایي و چگونگي ارتباط حل مساله با کارکردهـاي اجرایـي بـه چنـد نکتـه مـيتـوان اشـاه کـرد؛ از جملـه
مهارتهاي مطرح شده براي کارکردهاي اجرایي مهارت فراشناخت ميباشد که عبـارت اسـت از توانـایي بـراي
عقب ایستادن و نظر کلي انداختن به خود در موقعیت موجود .همچنین توانایي براي مشـاهده روش خـود بـراي
حل مسائل که شامل مهارتهاي خود کنترلي و خود ارزیابي ميشود .مهارت دیگر ،بـازداري پاسـخ بـه معنـاي
توانایي تفکر قبل از عمل است .این توانایي براي مقاومت در برابر تمایل به گفتن چیزي یا انجام عملـي ،بـه مـا
فرصت ميدهد تا موقعیت و نحوه تاثیر احتمالي رفتارمان را ارزیابي کنیم .خود تنظیمي عواطف ،مهـارت اجرایـي
دیگري است که عبارت از توانایي مدیریت هیجانها به منظور رسـیدن بـه اهـداف یـا کنتـرل و هـدایت رفتـار
ميباشد .همچنین مهارت انعطافپذیري به معناي توانایي بازنگري برنامهها هنگام مواجهه با موانـ ،،مشـکالت،
اطالعات جدید و یا اشتباهات است .این مهارت مستلزم سازگاري با شرایط متغیر است (داوسن و گـویر2010 ،1؛
ترجمه تلخابي .)1393 ،این چهار مهارت از مفاهیم ضمني و اهداف نهایي برنامه حل مسـاله بـین فـردي شـور
( ،1992ترجمه و تدوین شکوهيیکتا )1393 ،ميباشد که با طرح درسهاي مختلف در قالب بـازي و در فراینـد
زماني نسبتا طو ني ،توانایي و مهارتها را در کود ایجاد ميکند .ضعف و فقدان هر یک از این مهارتهـا بـا
مشکالت رفتاري ،تفکر و عمل تکانشي و عدم سازگاري با والدین ،معلمان و همسا ن همراه اسـت (داوسـن و
گویر2010 ،؛ ترجمه تلخابي .)1393 ،از متداولترین آزمونها براي سنجش این کنشهـا مـيتـوان بـه آزمـون
ویسکانسین اشاره کرد (جوراد رسلي2007 ،؛ پرینز و همکاران .)2004 ،آزمون ویسکانسین یک آزمون اسـتاندارد
نوروسایکالوژیک است که براي اندازهگیري مهارتهاي حل مسأله ،طبقهبندي ،تفکر انتزاعي ،توانایي نگهـداري
مفاهیم و انعطافپذیري شناختي که به عملکرد قسمت پیشاني مغز یا لوب فرونتال نسبت داده ميشـود بـه کـار
ميرود (کاپالن و سادو  .)1999 ،شاید بتوان گفـت در حـال حاضـر آزمـون ویسکانسـین ،علـيرغـم برخـي
محدودیتها ،بهترین آزمون براي سنجش کنشهاي اجرایي است تا جایي که برخي از آن به عنـوان اسـتاندارد
طالیي براي سنجش کنشهاي اجرایي مربوط به این نواحي نام بردهاند (الینگ و همکـاران2008 ،؛ نیهـوس و
بارسلو .)2009 ،پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با تاثیر آموزش حل مساله بر مولفههـاي کارکردهـاي اجرایـي
نشان داده است که آموزشهاي ذکر شده ميتوانند موجب ارتقاي این مولفهها شوند (شکوهي یکتا و همکـاران،
1393؛ پالمر و وهمایر2003 ،؛ مکگالشـینگ -جانسـون 2و همکـاران2003 ،؛ پـالمر و همکـاران .)2004 ،در
طول دهۀ اخیر توجه فزایندهاي به نقش کارکردهاي اجرایي در دوره کودکي شده اسـت و بـر همـین مبنـا نیـز
اظهار ميشود که رشد و آموزش کارکردهاي اجرایـي ،نقـش مهمـي در رشـد اجتمـاعي ،موفقیـت تحصـیلي و
آموزشگاهي کودکان دارد (بالیر.)2002 ،3
با در نظر گرفتن موارد فوق و توجه به این که عدم مهارت در حل مسـاله مـيتوانـد منجـر بـه بـروز رفتـار
تکانشي ،پرخاشگرانه و احساس ناکامي در دانشآموزان شود و گاه براي دوري از موقعیت مشـکلسـاز ،کـود
گوشهگیر شده و یا رفتار غیرانطباقي بروز ميدهد (شور ،)2000 ،همچنین با آگاهي از این نکته که ایـن مهـارت
در مراحل اولیۀ زندگي و دورههاي حساس رشد ميتواند تاثیرات سـودمند و مانـدگاري داشـته باشـد و در نظـر

1. Dawson & Guare
2. McGlashing-Johnson
3. Blair
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گرفتن این موضوآ که معلمان منب ،اصلي بهبود مهارتهاي حل مسالۀ کودکان در مدرسه هستند (عمراغلـو 1و
همکاران ،)2009 ،طراحي و اجـراي برنامـههـاي مهـارت آمـوزي بـه منظـور ارتقـاي تـوانش حـل مسـاله در
موقعیتهاي اجتماعي و افزایش سطح سازگاري دانشآموزان ضروري به نظر ميرسد .آموزش حـل مسـاله بـه
عنوان یک برنامه اجتماعي حمایتکننده و پیشگیرانه ميتواند تأثیر عوامل خطرزا را خنثي و دستیـابي کـود
را به کفایت اجتماعي تسهیل کند .پرداختن به چنین آموزشهایي در مدارس ایران به عنـوان برنامـه درسـي یـا
فوق برنامه با اهداف پیشگیرانه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و در پـژوهشهـاي ایرانـي بررسـي اثربخشـي
برنامه مورد نظر در جمعیتهاي دانشآموزي مختلف بررسي نشده است ،از ایـن رو در پـژوهش حاضـر تـالش
شده است که تاثیر آموزش حل مساله اجتماعي بر جنبههاي بین فردي و عصب شـناختي دانـشآمـوزان پـیش
دبستاني و دبستاني پایه اول و دوم ،مورد بررسي قرار گیرد.
روش
مطالعه حاضر از نوآ شبه آزمایشي باطرح پیشآزمون -پسآزمون بوده که در آن تأثیرآموزش برنامه حل مساله
اجتماعي براي دانشآموزان پیش دبستاني و پایه اول و دوم دبستان مورد بررسي قرار گرفته است .نمونه
دردسترس شامل  38دانشآموز پیشدبستاني 23 ،دانشآموز پایه اول و  24دانشآموز پایه دوم (مجموعا  85نفر)
بود که در دو مدرسه پسرانه و دخترانه غیر انتفاعي در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند .مال هاي ورود به
پژوهش شامل قرار گرفتن در محدودهي سني  4تا  8سال ،تحصیل در مدارس عادي و عدم وجود نقایص هوشي
و شناختي بوده و مال هاي خرو نیز شامل وجود سوابق بیماريهاي ذهني ،اختال ت نورولوژیک ،مشکالت
جدي سالمت ،ناتوانيهاي یادگیري ،بیشفعالي و نقص توجه و سایر اختال ت روانیزشکي بود .پس از بررسي
اولیه دادهها ،پرسشنامههاي شش نفر از شرکت کنندگان به دلیل عدم حضور درمرحله پیشآزمون و یا پسآزمون
از تحلیل حذف گردید و دادههاي حاصل براي  79نفرتجزیه و تحلیل شدند .همچنین با توجه به نرمال نبودن
توزی ،دادهها در تحلیل اولیه دادهها ،دادههاي پرت از تحلیل کنار گذاشته شدند.
اجرا
در مرحله اول ،برنامه حل مساله در هر مدرسه به معلمان و کادر مدرسه معرفي شد و درباره روش آمـوزش ایـن
برنامه به کودکان ،آموزشهاي زم توسط پژوهشگران ارائه گردید .قبل از شروآ برنامه مداخله ،مقیاس درجـه-
بندي رفتارکودکي اولیه توسط معلمان پاسخ داده شـد و پرسشـنامه مقبولیـت اجتمـاعي و آزمـون ویسکانسـین
توسط پژوهشگران به طور انفرادي براي هر یک از دانشآموزان اجرا گردید .سیس طي یک دوره چهـار ماهـه،
برنامه مداخله هفتهاي سه جلسـه توسـط معلـم هـرکالس ،کـه قـبال آمـوزشهـاي زم را گذرانـده بـود ،بـه
دانشآموزان ارائه شد و پس از پایان برنامه ،مقیاسها براي بار دوم اجرا گردید .طي دوره آمـوزش و در جلسـات
هفتگي ،بر آموزش و نحوه ارائه برنامه در کالسها نظارت زم توسط محققان صورت گرفت .در این جلسـات،
میزان طرح درسهاي اجرا شده ،پیشرفتهاي حاصل شده ،چگونگي شـکلگیـري رفتارهـاي مـورد انتظـار در
دانشآموزان و نظرات و تجارب معلمان بحث و بررسي ميشدند.

1. Omeroglu
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ابزار
مقیاس درجهبندی رفتارکودکی اولیه -فرم معلم( 1شور :)2000 ،این مقیاس به منظور استفاده
معلمان براي درجه بندي رفتار کودکان پیش دبستاني و اوایل دبستان در کالس طراحي شده است؛ رفتارهایي
که به لحاظ نظري انتظار ميرود بوسیله آموزش برنامه حل مساله تحت تأثیر قرار بگیرند .این مقیاس شامل
 22سوال که به صورت چهار درجهاي تنظیم شده و داراي خرده مقیاسهاي پرخاشگري آشکار ،پرخاشگري
ارتباطي ،کنارهگیري-خجالتي و رفتار اجتماعي است .در پژوهش حاضر به منظور بررسي قابلیت اعتماد ،آلفاي
کرونباخ براي خرده مقیاس پرخاشگري آشکار  ،0/75پرخاشگري ارتباطي  ،0/85کنارهگیري -خجالتي  0/54و
رفتار اجتماعي  0/64به دست آمده است.
2
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین  :این آزمون یکي از شاخصهاي اصلي تعیین عملکرد
قطعه پیشاني مغز بوده و متداولترین آزمون براي ارزیابي کارکردهاي اجرایي به شمار ميرود (روسي 3و
همکاران .)2000 ،از این آزمون به طور معمول براي بررسي کارکردهاي اجرایي مغز شامل تغییر مجموعه
(سرجنت ،4گیورتز 5و اوستر ن ،)2002 ،6انعطافپذیري (تابارز -سیسدهداز 7و همکاران ،)2003 ،حل مسأله
(سیلوراستین ،8لفتروس 9و تورنبال )2003 ،10و شکلگیري مفهوم و توانایي غلبه بر گرایش به تکرار و در جا
زدن استفاده ميشود .در این آزمون ،شرکتکننده باید مفهومي قانوني را که در مرحلهاي از آزمایش دریافته
است ،در دورههاي متوالي حفظ کند و وقتي قوانین دستهبندي تغییر کند ،او نیز مفاهیم قبلي را تغییر دهد .در
پژوهش حاضر ،نوآ رایانهاي آزمون ویسکانسین مورد استفاده قرار گرفت .آزمون مذکور داراي  64کارت غیر
متشابه و سه مؤلفه شکل (چهار نوآ) ،تعداد (چهار حالت) و رنگ (چهار رنگ) ميباشد که ترکیب آنها64 ،
حالت را تشکیل ميدهد .در واق ،هر یک از کارتها نمایانگر یک حالت ميباشد که تکرار نميشود .نمرات زیر
از این آزمون به دست ميآید -1 :تعداد پاسخهاي صحیح  -2نمره خطاي درجاماندگي :این خطا وقتي مشاهده
ميشود که پاسخ دهنده عليرغم تغییر اصل از سوي آزمایشگر براساس اصل پیشین به طبقهبندي خود ادامه
دهد و با این که بر پایه یک گمان نادرست به دستهبندي کارتها اقدام کند و عليرغم دریافت بازخورد
"غلط" ،به پاسخ نادرست خود اصرار ورزد -3 .تعداد طبقات که به تعداد دستهبنديهاي صحیحي که براساس
سه اصل رنگ ،شکل و تعداد اطالق ميشود و از صفر تا سه در نوسان است .مطالعه اکسلر و همکاران اعتبار
بین نمرهها را در این آزمون  0/92و اعتبار دروني نمرهها را  0/94گزارش کرده و لزا  )2004( 11میزان روایي
این آزمون را براي سنجش نقایص شناختي به دنبال آسیب مغزي با ي  0/86گزارش نموده است .نادري
( )1373اعتبار آزمون را در جمعیت ایراني با روش بازآزمایي  0/85بدست آورده است.

1. The Early Childhood Behavior Rating Scale -Teacher form
2. Wisconsin Card Sorting Test
3. Rossi
4. Sergeant
5. Geurts
6.Oosterlaan
7. Tabares-Seisdedos
8. Silversten
9. Lefteros
10. Turnball
11. Lezak
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پرسشنامه مقبولیت اجتماعی :1مقبولیت اجتماعي یکي از زمینههاي رشد اجتماعي دوره کودکي است که
توسط روانشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویري مطلوب از خویشتن به
دیگران است که طي کنشهاي متقابل اجتماعي صورت ميگیرد .ابزار مورد نظر ،پرسشنامه مقبولیت اجتماعي
کودکان بوده است که توسط فورد و رابین1970( 2؛ به نقل از جانسون و فندریچ )2002 ،3به منظور اندازهگیري
نیاز به تایید اجتماعي در کودکان ساخته شده است .این مقیاس داراي  26سوال بسته پاسخ بوده که فورد و
رابین روي  437نفر از کودکان پیش دبستاني اجرا کردند؛ آنها همساني دورني را براي کودکان پیش دبستاني
دختر و پسر به ترتیب  0/48و  0/51محاسبه کردند ولي براي کودکان دبستاني که در مرحله بعدي انجام دادند
 0/79براي پسران و  0/84براي دختران گزارش نمودند .در ضمن اعتبار آزمون به روش بازآزمایي پس از پنج
هفته  0/58به دست آمد.
برنامه حل مساله میان فردی
آموزش حل مساله ،برنامه "من ميتوانم مشکل را حل کنم" ميباشد که براي کودکان سه گروه پیش
دبستاني ،پایههاي تحصیلي اول تا سوم دبستان و پایههاي تحصیلي چهارم تا ششم دبستان توسط شور (،1992
ترجمه و تدوین شکوهيیکتا )1393 ،طراحي شده است .این برنامه به معلمان نحوۀ کمک به کودکان در
یادگیري حل مشکالتي که با دیگران دارند را نشان ميدهد .تاکید مولفان برنامه بر این است که برنامه به
منظور آموزش این که کودکان به چه چیز فکر کنند تنظیم نشده است بلکه هدف آن است که آنها در
موقعیتهاي دشوار بیاموزند چگونه فکر کنند .این برنامه نوعي فعالیت آموزشي در آموزش منظم مهارتهاي
حل مساله ارائه ميکند که شامل توانایيها و مفاهیم زیر است:
 -1زبان؛ مهارتهاي زبان پایه شامل در و استفاده از واژگاني چون و ،یا ،هست ،نیست ،مشابه ،متفاوت.
 -2عواطف؛ نامگذاري عواطف ،تشخیص عواطف دیگران و یادگیري مقابله با انواآ احساسها.
 -3تحلیل موقعیت؛ تشخیص این که هر موقعیتي چند عامل دارد که باید قبل از عمل مورد توجه قرار گیرند.
 -4تمایالت؛ در این که مردم نسبت به برخي چیزها تمایل بیشتري دارند و نوآ این تمایالت در افراد
تفاوت ميکند.
 -5روابط سببي؛ در ارتباط میان وقای ،و تاثیري که شخص بر رفتار دیگري دارد.
 -6انصاف؛ در نظر داشتن حقوق دیگران.
قبل از آشنا کردن کودکان با شیوههاي حل مساله ،آموزش مهارتهاي اولیه به شکل نوعي بازي ارائه ميشود.
قبل از آن که شخص بتواند در مورد راهحل مسالهاي تصمیم بگیرد ،باید بتواند تشخیص دهد که مساله وجود
دارد .موقعیت مورد نظر با کودکان در میان گذاشته ميشود تا آنها بتوانند ماهیت مساله و عوامل محیطي و
عاطفي مربوط به آن را در کنند .هدف آن است که کود بتواند یک سبک فکري براي خود بسازد و از آن
براي شناخت مسائل ،به طور مستقل ،بهره گیرد .بخشي از بازي بر مهارتهایي که مستقیما به حل مساله
مربوط ميشود ،تاکید دارد ،یعني :شناسایي راهحلهاي گوناگون ،پیشبیني نتایج اعمال خاص و مقایسه
پیامدهاي چند راهحل .معلم ضمن آموزش ،چند جلسه را اداره ميکند تا کود بتواند در حد توان خود براي
1. Social Desirbility
2. Ford & Rubin
3. Johnson & Fendrich
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موقعیتي دشوار راهحلهایي را بشناسد .به طور مثال "امید سوار دوچرخه است ولي آرمان هم ميخواهد سوار
دوچرخه شود .باید چهکار کند؟" کودکان با کمک معلم براي جم،آوري اطالعات تا حد امکان از سایر واکنش-
هاي محتمل ،از جمله واکنشهاي ناپسند ،فهرست تنظیم ميکنند .جلسههاي بعد شامل آشنایي با پیامدهاي
برخي رویدادهاست .بازي پیامدها نمونهاي از یک روش براي آموزش پیشگویي پیامدها به کودکان است.
حادثهاي مطرح ميشود ،به طور مثال آرمان امید را از روي دوچرخه به زمین مياندازد ،کودکان با راهنمایي
معلم به پاسخ این سوال فکر ميکنند که "بعد چه ميشود؟" کودکان درباره تاثیر این نوآ رفتار بر دیگران،
علت پرهیز از این کار و اعمالي که به جاي آن ميتوان انجام داد به گفت و گو مينشینند .در جلسههاي پایاني،
دو مهارت فوق درهم ادغام ميشوند؛ مسالهاي مطرح ميشود ،کود با راهنمایي معلم ،درباره راهحل مساله
فکر ميکند و به دنبال آن نتیجه احتمالي را در نظر ميگیرد .امید ميرود که کود راهحلهاي مختلف را
بررسي کند و با فکر خود بهترین راه را برگزیند.
هدف برنامه آموزشي ،آن است که کودکان بتوانند طریقه حل مسائل را ،مناسب وض ،اجتماعي و به طور
مستقل ،بیاموزند .به اعتقاد مولفان ،با ایجاد تغییراتي متناسب با رشد کودکان در برنامه فوق ،ميتوان آن را براي
کودکان بزرگتر و جمعیتهاي خاص به کار برد.
یافتهها
به منظور تحلیل دادههاي پژوهش ،از شاخصهاي آمار توصیفي و نیز تحلیل واریانس اندازهگیري مکرر اسـتفاده
شده است .جدول شماره یک ،میانگین و انحراف استاندارد نمرههاي آزمودنيها در پـیشآزمـون و پسآزمـون را
در سه آزمون نشان ميدهد .بر اساس نتایج بدست آمده میانگینهاي پسآزمون در هر یک از خـردهآزمـونهـا
نسبت به پیشآزمون در جهت مورد انتظار تغییر کرده است .بـه منظـور بررسـي معنـاداري آمـاري تفاوتهـاي
ایجادشده ازتحلیل اندازهگیري مکرر استفاده شدکه نتایج در جدول 2آمده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد عملکرد آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون
مقیاس
درجه بندي رفتار کودکي اولیه

ویسکانسین
مقبولیت اجتماعي

مولفه
پرخاشگري آشکار
پرخاشگري ارتباطي
رفتار اجتماعي
کنارهگیري/خجالتي
خطاي درجاماندگي
تعداد طبقات
مقبولیت اجتماعي

پیش آزمون
SD
M
2/67 5/31
4/66 7/57
1/69 2/33
2/20 8/52
5/66 9/10
1/28 2/14
5/63 19/12

پس آزمون
SD
M
1/98 2/31
2/42 2/56
1/10 1/24
2/87 9/57
3/56 5/68
1/56 3/19
5/89 23/30

نتایج بدست آمده از تحلیل اندازهگیري مکرر براي خرده آزمونهاي مقیاس رفتار کودکي اولیه نشان مي-
دهد تفاوت بین میانگینهاي پیشآزمون و پسآزمون پرخاشگري آشکار ( p=0/00و df=1و
 )F=38/16و پرخاشگري ارتباطي ( p=0/00و df=1و  )F=51/13معنادار بوده ،اما تغییرات ایجاد شده
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در میانگین پسآزمون در خرده مقیاسهاي رفتار اجتماعي ( p=0/14و )F=2/99، df=1و کناره گیري/
خجالتي ( p=0/08و )F=3/40، df=1به لحاظ آماري معنادار نميباشد.
همچنین نتایج جدول  2نشان ميدهد ،مقدار  Fمحاسبه شده براي بررسي تفاوت میانگینهاي دو
مرحله پیشآزمون و پسآزمون در زیر مقیاس خطاي درجاماندگي ( p=0/00و df=1و  )F=23/51و
تعداد طبقات در آزمون ویسکانسین ( p=0/00و df=1و  )F=28/84و همچنین در پرسشنامه مقبولیت
اجتماعي ( p=0/00و df=1و  )F=45/37به لحاظ آماري معنادار است .در واق ،برنامه مداخله در این
زمینهها بر روي دانشآموزان موثر بوده است.
جدول .2خالصه یافتههای تحلیل اندازهگیری مکرر برای هریک از خردهعاملهای سه مقیاس

مقیاس درجهبندی رفتارکودکی اولیه

آزمون ویسکانسین

متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

P

پرخاشگري آشکار

143/88

1

143/88

38/16

0/001

پرخاشگري ارتباطي
رفتار اجتماعي
کنارهگیري /خجالتي
خطاي درجاماندگي
تعداد طبقات

400/97
19/11
17/65
461/39
43/60

1
1
1
1
1

400/97
19/11
17/65
461/39
43/60

51/13
2/99
3/40
23/51
28/84

0/001
0/14
0/08
0/00
0/00

689/24

1

689/24

45/37

0/00

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش ،حاکي از این است که بطور کلي برنامه مداخله مورد استفاده بر روي مهارتهاي حل
مساله بین فردي دانشآموزان تاثیر مثبتي بر جاي گذاشته و توان دانشآموزان را در برقراري روابط مثبت
اجتماعي با همسا ن و همچنین کاهش پرخاشگري افزایش داده است .به عبارتي نتایج حاصل از تحلیل
اندازهگیري مکرر نشان ميدهد که میزان پرخاشگري آشکار و پرخاشگري ارتباطي دانشآموزان پس از شرکت
در برنامه آموزشي به طور معناداري کاهش یافته است .در واق ،دانشآموزان با به کارگیري مهارتهاي آموزش
داده شده و بروز رفتارهاي اجتماعي مناسب در برخورد با همسا ن خود روابط اجتماعي مناسبتري را برقرار
کرده و به میزان چشمگیري رفتار پرخاشگرانه کمتري را بروز دادهاند .این نتایج همسو با نتایج بسیاري از
پژوهشگران در این زمینه از جمله بارنز ،اسمیت و میلر ،)2014( 1سوومي ( )2011کوت و همکاران ،)2010( 2
کوت ( )2010ميباشد .با این وجود نتایج حاصل از پژوهش حاضر تفاوت معناداري را در دو خرده مقیاس رفتار
اجتماعي و کنارهگیري /خجالتي پس از اجراي برنامه مداخله در پسآزمون نشان نميدهد؛ به عبارتي یافتههاي
پژوهش حاضر در این دو خرده مقیاس با یافتههاي سایر پژوهشگران در این زمینه (براي مثال بارنز و همکاران،

1. Barnes,Smith & Miller
2. Cote
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 )2014متفاوت است .البته تفاوت ایجاد شده در میانگین نمرات افراد در پیش آزمون نسبت به پسآزمون،
اگرچه به لحاظ آماري معنادار نیست ،در جهت بهبود عملکرد کودکان در دو خرده مقیاس رفتار اجتماعي و
کنارهگیري/خجالتي است که این مساله به عنوان یافته بالیني حائز اهمیت است.
همچنین براساس یافتهها ،میانگین نمرات دانشآموزان در پرسشنامه مقبولیت اجتماعي افزایش معناداري داشته
است؛ به عبارتي آموزش حل مساله به طور غیر مستقیم در مقبولیت اجتماعي دانشآموزان موثر بوده است .این
یافته با نتایج سایر پژوهشگران در این زمینه همسو است (بارزنز ،اسمیت و میلر2014 ،؛ واکر و هندرسون،
2012؛ سوومي2011 ،؛ تاکاهاشي ،کاسکي و شیمادا2009 ،؛ اکنر و بولبین .)2007 ،در تببین یافتههاي این
پژوهش در زمینه توانایي حل مساله و پرخاشگري ميتوان به پژوهش اوزدمیر و همکاران ( )2013اشاره کرد.
آنان در پژوهش خود نشان دادهاند که توانایي حل مساله با رفتار پرخاشگرانه در ارتباط است .به عبارت دیگر
افراد با توانایي با در حل مساله ،رفتار پرخاشگرانه کمتري را از خود بروز ميدهند .همچنین آنها در پژوهش
خود رابطه منفي بین افسردگي و توانایي حل مساله را نشان دادهاند و بیان ميکنند که افراد با توانایي حل
مساله نشانههاي افسردگي کمتري را در طول زندگي از خود بروز ميدهند .عالوه بر این ،بنابر اظهار چرونیس-
توسکانو ( )2009و پاکاسالهتي ( ،)2000ضعف در مهارتهاي حل مساله و عدم توانایي به کارگیري
مهارتهاي ارتباطي مناسب به ویژه در کودکان ،اضطراب را افزایش داده و ميتواند رفتار پرخاشگرانه را که
ناشي از ضعف در به کارگیري مهارتهاي اجتماعي است به دنبال داشته باشد.
از طرفي رفتار پرخاشگرانه یکي از روشهایي است که کودکان و حتي بزرگسا ن در مقابله با مشکالت
اجتماعي روزمره در زندگي بکار ميگیرند ،با این وجود راهبردهاي حل مساله افراد را به سمت کاهش استفاده از
رفتارهاي پرخاشگرانه اجتماعي در موقعیتهاي چالش برانگیز ایجاد شده در زندگي سوق ميدهد (پاکاسالهتي،
 .)2000در همین زمینه بارنز و همکاران ( )2014نیز اظهار کردهاند که به کارگیري رفتار پرخاشگرانه پیامدهاي
منفي رفتارهاي نادرستي است که کودکان در تعامالت اجتماعي خود به کار ميگیرند و موجب عدم کسب
مقبولیت اجتماعي ،طرد از طرف همسا ن ،مشکالت در زندگي روزمره و حتي در بزرگسالي موجبات رفتار
مجرمانه را فراهم ميکند .به عبارتي آنها معتقدند که ناتواني در برخورد مناسب با موقعیتهاي گوناگون و عدم
استفاده از راهحلهاي مناسب در برخورد با اینگونه موقعیتها ميتواند موجب کاهش پذیرش اجتماعي شده و
در نتیجه بروز رفتار پرخاشگرانه را در پي داشته باشد (بارنز و همکاران .)2014 ،از این رو این پژوهشگران بیان
ميکنند که مداخالت شناختي از جمله برنامههاي حل مساله ميتواند کاهش رفتار پرخاشگرانه و افزایش
پذیرش اجتماعي را در مدرسه به دنبال داشته باشد .به عبارتي کسب مهارتهاي حل مساله و به کارگیري
صحیح آنها در رویارویي با چالشهاي زندگي ميتواند کسب مقبولیت اجتماعي را به همراه داشته باشد (اکنر و
بولبین )2007 ،و کسب مقبولیت اجتماعي و استفاده از مهارتهاي اجتماعي نیز به تب ،آن ميتواند کاهش
پرخاشگري و رفتار هاي نامناسب اجتماعي را موجب شود .همچنین دزوریال و نزو ()2007؛ هیلول و پوتنام
( )2005و کوهن ( )2004معتقدند که مهارت هاي حل مساله توانایي مدیریت و حل مشکالت مختلف را در
زندگي روزمره به فرد ميدهد و بهزیستي رواني و سازگاري اجتماعي فرد را به همراه دارد .از این رو
پژوهشگران با توجه به کارامدي برنامههاي حل مساله و نیاز به برنامههاي پیشگیري ،به ویژه براي
دانشآموزان ،استفاده از برنامههاي حل مساله براي کاهش پرخاشگري و پذیرش اجتماعي را توصیه ميکنند
(الیوت و هارثت2008 ،؛ دزوریال و نزو2007 ،؛ پاکاسالهتي .)2000 ،همچنین به منظور بررسي تاثیر آموزش
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حل مساله بر روي کارکردهاي اجرایي از آزمون ویسکانسین استفاده شد که یکي از شاخصهاي اصلي تعیین
عملکرد قطعه پیشاني مغز بوده و از جمله متداولترین آزمونها براي ارزیابي کارکردهاي اجرایي است (روسي و
همکاران )2000 ،و کاربرد عمده آن جهت بررسي کارکردهاي اجرایي از جمله تغییر آمایه ،انعطافپذیري ،حل
مسأله و شکلگیري مفهوم و توانایي غلبه بر گرایش به تکرار و در جاماندگي است .میا  1و همکاران ()2000
کارکردهاي اجرایي مرتبط با لوب پیشاني را در سه بعد شامل تغییر بین تکالیف (آمایه ذهني) ،به روز رساني یا
بازبیني و بازنمایيهاي حافظه فعال (بروزرساني )2و بازداري پاسخ معرفي کردهاند و بیان ميکنند که آزمون
ویسکانسین تغییر آمایه و بازداري پاسخ را ميسنجد؛ از این رو در پژوهش حاضر از آزمون ویسکانسین جهت
بررسي کارکردهاي اجرایي به ویژه تغییر آمایه 3و بازداري پاسخ استفاده شد .برنامه مداخله در مطالعه حاضر
توانسته است موجب بهبود عملکرد دانش آموزان در تغییر آمایه ،بازداري پاسخ ،انعطاف پذیري و توانایي غلبه بر
تکرار به شکل معناداري شود و حتي بطور کلي ميتوان بیان کرد که آموزش مهارت هاي حل مساله بهبود
کارکردهاي اجرایي را به دنبال داشته است .در همین زمینه یافتههاي پژوهشي (پالمر و وهمایر ()2003؛ مک-
گالشینگ -جانسون وهمکاران ()2003؛ پالمر و همکاران ( )2004نشان ميدهد که مداخالت شیوههاي
مسالهگشایي بر افزایش مهارتهاي خودگرداني وچگونگي خودتنظیمي دانشآموزان که از مولفههاي
کارکردهاي اجرایي هستند موثر واق ،شده است .همچنین شکوهيیکتا و همکاران ( )1393در پژوهش خود با
استفاده از آزمون بر لندن که کارکردهاي اجرایي ازجمله برنامهریزي وحل مساله را مورد ارزیابي قرار ميدهد،
نشان دادند که دانشآموزان پس از شرکت در برنامه آموزش حل مساله عملکرد بهتري را در برنامهریزي و حل
مساله از خود نشان دادند .به عبارت دیگر با توجه به این موضوآ که هم آزمون بر لندن و هم آزمون
ویسکانسین عملکرد فرد را در کارکردهاي اجرایي مرتبط با قطعه پیشاني مغز مورد ارزیابي قرار ميدهند و با
توجه به نتایج سایر پژوهشها (پالمر و وهمایر2003 ،؛ مکگالشینگ -جانسون و همکاران )2003 ،مبني بر
اثربخشي مداخله به شیوه حل مساله بر روي برخي از مولفههاي کارکردهاي اجرایي ،ميتوان اینگونه استنباط
کرد که آموزش حل مساله بر کارکردهاي اجرایي به ویژه مولفههاي برنامهریزي ،خودگرداني ،حل مساله،
بازداري و انعطاف پذیري تاثیر مثبتي دارد .با این وجود پژوهشهاي موجود در این حوزه اند است از این رو
پیشینه پژوهشي عمدهاي در زمینه رد یا تایید این اثربخشي به صورت دقیق مشاهده نميشود و نتیجهگیري در
این مورد به سادگي امکان پذیر نیست .با این وجود پژوهش حاضر ميتواند مقدمهاي براي انجام پژوهشهاي
بیشتر در این زمینه باشد .در پایان و در تاکید بر اهمیت آموزش برنامههاي پیشگیرانه ،بیش از هر چیز ضرورت
دارد توجه خود را به سمت نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نظام بنیادي با اتخاذ رویکردي آیندهنگر و
برآوردي واق،بینانه از اولویتها ،نیازها و چالشهاي فرا روي زندگي واقعي و زمینهساز تغییر و تحو ت سازنده
در جامعه معطوف نماییم .امروزه ،با توجه به تغییر و تحو ت پیچیده در سطح جوام ،،بر لزوم حرکت نظام
آموزشي به سمت ایجاد اصالحاتي در پرورش توانایيهاي عالي تفکر نزد یادگیرندگان در حیطههایي که هم
سنخ موقعیتهاي زندگي واقعي ميباشند ،تاکید ميشود.

1. Miyak
2. Updating
3. Set-shifting
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