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 چکیده
 ياجتماع مسأله حل آموزش ریتأث يبررس حاضر مطالعه از هدف
 یياجرا کارکرد و ياجتماع تیمقبول ،يفرد نیب روابط بهبود بر

 دوم و اول هايهیپا آموزاندانش و يدبستان شیپ دکاندرکو
پیش طرح با آزمایشي شبه شیوه به مطالعه. است دبستان
دانش شامل( نفر 85) نمونه گروه. شد اجرا آزمونپس-آزمون
 دخترانه مدرسه دو از دوم و اول هايهیپا ،يدبستان شیپ آموزان

 پژوهش يبرا دسترس در نمونه صورت به که بود پسرانه و
 صورت به کالس هر در لهأمس حل برنامه. شدند انتخاب
. دیگرد اجرا دهید آموزش معلمان توسط ماه، پنج يط ،يگروه
 بنديدرجه اسیمق از مداخله برنامه يابیارز منظور به

 و ياجتماع تیمقبول پرسشنامه معلم، فرم-هیاول يرفتارکودک
 آمار از هاداده لیتحل يبرا. شد استفاده نیسکانسیو آزمون
 و هیتجز. دیگرد استفاده مکرر يرگیاندازه لیتحل و يفیتوص
 کاهش در مداخله برنامه که دهديم نشان هاداده لیتحل

 تیمقبول شیافزا و يارتباط يپرخاشگر و آشکار يپرخاشگر
 لحاظ به هانیانگیم تفاوت و بوده موثر آموزاندانش ياجتماع
 يخطا کاهش در مداخله مهبرنا نیهمچن. است معنادار يآمار

 به نیسکانسیو آزمون در طبقات تعداد شیافزا و يدرجاماندگ
 آموزش به توجه لزوم درخاتمه. است بوده موثر معنادار طور

 برنامه از يبخش عنوان به يفرد نیب مسأله حل هايمهارت
 مورد رانهیشگیپ راهکار کی عنوان به یيسو از و مدارس يدرس
   .است قرارگرفته بحث
 ،يفرد نیب هايمهارت له،أمس حل روش :ی کلیدیهاواژه

 ياجتماع تیمقبول ،یياجرا کارکرد

Abstract 
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 pretest-
posttest 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 . 
Keywords: problem solving method, interpersonal 
skills, executive function, social competency 
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 مقدمه

هاي زندگي از جمله سالمت روان، سـازگاري دهند که رفتار اجتماعي بر همه جنبهبسیاري از تحقیقات نشان مي
 (. توانایي کودکـان2009، 1توسکانو-؛ چرونیس2013گذارد )علوي، پاکدامن ساوجي و امین، و شادکامي تاثیر مي

میزان پـذیرش آنهـا در بـین همسـا ن،  کنندههاي مقبول اجتماعي، تعیینتاردر سازگاري با دیگران و انجام رف
، نقـل از 1996(. اسلوموسـکي و دان )2003، 2معلمان، والدین و دیگر بزرگسا ن اسـت )مککلنـد و موریسـون

بینـي رفتـار کـه بـه فـرد در فهـم و پیشیندي است هاي اجتماعي فراکنند که مهارت( بیان مي2011باباخاني، 
شود فرد رفتار خود را کنترل کرده و تعامالت اجتمـاعي خـود را بـر کند و همین امر سبب ميدیگران کمک مي

هاي اجتماعي بـه کودکـان در کسـب مبناي شرایط محیطي و برقراري ارتباط موثر تنظیم کند. همچنین مهارت
شـود بـازخورد مثبتـي از محـیط دریافـت ( و باعث مي2007، 3ر و بولبیننماید )اکنمقبولیت اجتماعي کمک مي

توانـایي حـل مسـاله در روابـط  (.2013کرده و ارتباطات بین فردي خود را بهبود بخشـند )علـوي و همکـاران، 
آینـد بـیش از آنهـا کـه مهـارت رسد، زیرا کساني که از عهده حل مساله برمياجتماعي عامل مهمي به نظر مي

، 5؛ اسـییوا  و شـور1982، 4دهند )ریچـارد و دا اري اجتماعي نشان ميدر این زمینه دارند، از خود سازگ اندکي
داننـد. مطالعـات ( آموزش حل مساله را تاکیدي بر فرایندهاي فکري سازشي مي1980) 6اوربین و کندال (.4197

اي ایفـا کـرده اسـت نقـش عمـده هاي حل مساله به کودکـانو شور در زمینه آموزش مهارت 7اسییوا ، پالت
برنامه شناختي میـان فـردي "(. 1988؛ شور و اسییوا ، 1976؛ اسییوا ، پالت و شور، 1974)اسییوا  و شور، 

 بـا اسـت، شـده تـدوین کودکـان مدرسه از پیش دوره براي عمدتا مذکور پژوهشگران توسط که ،"8حل مساله
 نیاز توانایي کود  براي طي روند حـل پیش هامهارت این زیرا شودمي آغاز ادراکي و زباني هايمهارت آموزش
هاي جایگزین از عوامل مهـم حلفقدان واژگان کارآمد و نداشتن مهارت در استفاده از راه .آیندمي شمار به مساله

کننـد، بـه آن استفاده مـي در روابط بین فردي هنگامي که افراد از مهارت حل مسالهپرخاشگري کودکان است. 
بـا  حل مساله است مراحل شود. مراحل حل مساله اجتماعي مشابهاجتماعي گفته مي مسالهمهارت، مهارت حل 

حـل مسـاله اجتمـاعي  .شـودروابط بین فردي و اجتماعي به کار برده مي در زمینه این تفاوت که به طور خاص
را در مقابله با مسائل مختلفـي کـه  و یک فرایند رفتاري موثر است که فرد آن 9هدایتگر شناختيیک فرایند خود

؛ دزوریـال و نـزو، 2004، 10الـوارز-گیرد )دزوریـال، نـزو و مایـدوشود به کار ميدر زندگي روزمره با آن روبرو مي
گیرد: یکي تشخیص مساله و دیگري مهارت حل مساله )دزوریـال (. حل مساله دو مولفه عمده را در بر مي2007

(. تشخیص مشکل جنبه انگیزشي فرایند حل مساله اسـت. بـه عبـارت 2007نزو،  دزوریال و 2004و همکاران، 
کند. امـا مهـارت حـل مسـاله فعـالیتي شود و مشکل را احساس ميدیگر زماني است که فرد با مساله روبرو مي
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بـرد است که فرد آن را به منظور تالش براي فهم و در  مشـکل، مـدیریت و یـا مقابلـه بـا آن بـه کـار مـي
 یـادر کودکـان  يایـژهو ينظـام اعتقـاد یجـادا يحل مساله، در پ یکردتوان گفت که رويم (.2012، 1ومي)سو

در برخـورد  یـريگمیها و تصمبلکه درصدد آموزش روش استد ل، استفاده از اعتقادات و ارزش یست،نوجوانان ن
اسـت  يو رفتـار يشـناخت ايهمهارتمنظم آموزش  یهبا مشکالت موجود است. آموزش مهارت حل مساله، ارا

موثر بـا مشـکالت روزمـره و  یقيکرده و به طر یيحل مشکل را شناسان راهیکند تا موثرتريکه به فرد کمک م
 .(2000، 2ید )کوریو برخورد نما یندآيم یشپ یندهکه در آ يمشکالت

الیـورز،  -و و مایـدوکیفیت بهتر روابط بین فـردي اسـت )دزوریـال، نـز کنندهبینيتوانایي حل مساله پیش
کنـد )واکـر و اجتمـاعي و همچنـین پیشـرفت کودکـان در مدرسـه ایفـا مـي ( و نقش مهمي در عملکرد2002

ها عالوه بر این که تاثیر مثبتي بر بهزیستي رواني و سازگاري فرد دارند، توانـایي (. این مهارت2012، 3هندرسون
؛ هیـل 2004، 4؛ کـوهن2004کنند )دزوریال و همکـاران، يمدیریت و اداره مشکالت مختلف را در فرد ایجاد م

اوزدمیـر، کوزوکـو (. بر اساس نتایج پژوهشي )2007(؛ دزوریال و نزو، 2012،نقل از سوومي، 2005، 5ول و پوتنام
آمـوزان، ارتبـاط منفـي و معنـاداري بـا افسـردگي و ( توانایي حل مساله اجتمـاعي در دانـش2013، 6و کوروکلو

هاي مختلف روابـط بـین فـردي را نشـان متعددي ارتباط بین حل مساله و جنبه هايپژوهش رد.داپرخاشگري 
؛ دزوریـال و نـزو، 2008، 9؛ الیـوت و هارثـت2004، 8؛ هینر، ویتي و دیکسـون2004و همکاران،  7اند )الیوتداده

هـاي هش رفتـارحـل مسـاله در کـا هـايمهارتدهد که آموزش (. به طور کلي نتایج پژوهشي نشان مي2007
(. مطالعـه مـرادي و ثنـایي 2012، 10چالش برانگیز و خشونت آمیز نتایج مثبتي داشته است. )آیلي، فریس و نـزو

آموزان نوجـوان ( نشان داد که آموزش حل مساله بر کاهش تعارض، پرخاشگري فیزیکي و کالمي دانش1385)
 ،ياجتمـاع هـايمهارت بهبود بر را لهامس حل موزشآ ،يپژوهش شواهد از ياریبسشان موثر بوده است. با والدین
 ،يزمـان و کتـایيشـکوه ؛1386 ،يلـیوک) اندکرده دییتأ آموزاندانش در تکانه کنترل و يرفتار مشکالت کاهش
 و شـور ؛2003 ،13کـازدین و وایتلـي ؛2004 همکـاران، و 12نلـويسانت ؛2006 ،11استراتون -وبستر و باور ؛1391
 و( 1382 ،يمحمـد)ي رفتار اختالل کاهش بر ياجتماع مساله حل آموزش ياثربخشن همچنی(. 1993 ،14هیلي
 قـرار دییـتأ مـورد( 1388 همکـاران، و ياحـد) کمرو آموزاندانش يلیتحص عملکرد بهبود و ياجتماع يسازگار
مناسـب عالوه بر این، آموزش به طور مستقیم یا از طریق والدین و معلمان در کـاهش رفتارهـاي نا. است گرفته
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، 2؛ هـاگز، هرنانـدز و نسـمن2004؛ بـیلمن، 2004، 1کودکان و بهبود رفتارهاي اجتماعي مؤثر است ) گسـدون
  (.2005، 3؛ اسکات2003
 هايمهارترا بر  وا یاسی و شور مساله حل برنامه ریتاث يپژوهش ي( ط1392و همکاران ) کتایيشکوه      
 مورد پسرانه و دخترانه مدرسه دو درو کالس اول  يدبستان شیپ کودکانحل مساله  هايمهارتو  ياجتماع
به طور معناداري  معلم و والدین هايفرم اجتماعي هايمهارت کل نمرۀ که داد نتایج نشان. دادند قرار يبررس

 را آموزانخودکنترلي دانش و ورزيجرأت پذیري،مسئولیت همکاري، هايمهارت مداخله برنامۀ و تغییر کرده
( سیالي) هاحلراه ارائۀ فردي یعنيمساله بین حل افزایش توانایي در مداخله برنامۀ همچنین. است داده ایشافز

 و زماني یکتا،شکوهي ؛1391 زماني، و یکتاشکوهي)هاي دیگري است. در پژوهش بوده مؤثر پذیري،و انعطاف
 آموزان با روش مشاهدهساز دانشکلهاي حل مساله بر رفتارهاي مشتاثیر آموزش روش (1393 پورکریمي،

آزمون و پیگیري نسبت به پس هايمرحله نتایج تفاوت معناداري را در مورد بررسي قرار گرفت و دارنظام
 رفتارهاي نامناسب موثر بوده است. حل مساله در کاهش آموزش آزمون نشان داد، به این معنا کهپیش
دارد. کارکردهـاي  4عامالت بسیار نزدیکي نیز بـا کارکردهـاي اجرایـيله تاحل مس هايمهارتعالوه بر این،     

اجرایي اصطالحي کلي است که به تمامي فرایندهاي شناختي سطح با  که در هـدایت و کنتـرل رفتـار نقـش 
بـه طـور کلـي ایـن اصـطالح بـه عنـوان فراینـد (. 2000شود )هیوز و گراهام، کنند، اطالق مياساسي ایفا مي

شود که در آن فرد تحت اجراي یک سلسله رفتارهاي حـل مسـاله از ابتـدا تـا انتهـا قـرار تعریف مياي پیچیده
هـا کـه در اي از طـرحفـراهم کـردن مجموعـه ،گیرد. این فرایند شامل هشیاري و آگاهي نسبت بـه مسـالهمي

ابي پیشرفت، اصـالح طـرح ها، ارزیحارزیابي میزان تاثیرگذاري طرهستند،  برگیرنده اعمال  زم براي حل مساله
له، بـه پایـان رسـاندن طـرح در او تغییر آن در صورت موثر  نبودن، مقایسه نتایج به دست آمده بـا شـرایط مسـ

صورت موثر بودن، ثبت شدن طرح در ذهن و بازنمایي و به کارگیري مجـدد آن هنگـامي کـه فـرد بـا مسـائل 
هایي از قبیـل شـروآ آگاهانـه و (. همچنین فعالیت1997 ،و همکاران 5باشد )باکسترکند، ميمشابهي برخورد مي

، 6شـود )آرفـاله را شـامل مـياریزي پیچیده و حـل مسـهایي مانند برنامهرفتار و بازداري آن تا فعالیت ساده یک
 و رانبـر  هنـري، دانیلسـون،) اسـت فعالیـت و تفکـر به دهينظم و کنترل فرایند اجرایي هاي(. کارکرد2007
 از تکـالیف سـازماندهي و دهينظم طراحي، هدفمند، رفتارهاي به پرداختن . در مجموآ توانایي(2010 ،7نیلسون

 و تکانـه و رفتـار کنتـرل در افـراد به اجرایي، کارکردهاي و خودتنظیمي. شوندمي محسوب اجرایي کارکردهاي
 صـورت بـه و اسـت مـيتنظی خـود بـراي مالکي تکانه، کنترل. کنندمي کمک هدفمند رفتارهاي براي تالش
  (.2002 ،8هریس) کندمي عمل هدفمند هايگیريتصمیم و هاپاسخ تأخیر ها،موقعیت ارزیابي
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تـوان اشـاه کـرد؛ از جملـه در چرایي و چگونگي ارتباط حل مساله با کارکردهـاي اجرایـي بـه چنـد نکتـه مـي
باشد که عبـارت اسـت از توانـایي بـراي يمطرح شده براي کارکردهاي اجرایي مهارت فراشناخت م هايمهارت

عقب ایستادن و نظر کلي انداختن به خود در موقعیت موجود. همچنین توانایي براي مشـاهده روش خـود بـراي 
شود. مهارت دیگر، بـازداري پاسـخ بـه معنـاي خود کنترلي و خود ارزیابي مي هايمهارتحل مسائل که شامل 

توانایي براي مقاومت در برابر تمایل به گفتن چیزي یا انجام عملـي، بـه مـا  توانایي تفکر قبل از عمل است. این
دهد تا موقعیت و نحوه تاثیر احتمالي رفتارمان را ارزیابي کنیم. خود تنظیمي عواطف، مهـارت اجرایـي فرصت مي

رفتـار  ها به منظور رسـیدن بـه اهـداف یـا کنتـرل و هـدایتدیگري است که عبارت از توانایي مدیریت هیجان
ها هنگام مواجهه با موانـ،، مشـکالت، پذیري به معناي توانایي بازنگري برنامهباشد. همچنین مهارت انعطافمي

؛ 2010، 1اطالعات جدید و یا اشتباهات است. این مهارت مستلزم سازگاري با شرایط متغیر است )داوسن و گـویر
و اهداف نهایي برنامه حل مسـاله بـین فـردي شـور  (. این چهار مهارت از مفاهیم ضمني1393ترجمه تلخابي، 

هاي مختلف در قالب بـازي و در فراینـد باشد که با طرح درس( مي1393یکتا، ، ترجمه و تدوین شکوهي1992)
هـا بـا کند. ضعف و فقدان هر یک از این مهارتها را در کود  ایجاد ميزماني نسبتا طو ني، توانایي و مهارت

تفکر و عمل تکانشي و عدم سازگاري با والدین، معلمان و همسا ن همراه اسـت )داوسـن و مشکالت رفتاري، 
تـوان بـه آزمـون مـي هـاها براي سنجش این کنشترین آزموناز متداول(. 1393؛ ترجمه تلخابي، 2010گویر، 

اسـتاندارد  آزمون یک آزمون ویسکانسین (.2004پرینز و همکاران،  ؛2007)جوراد رسلي،  اشاره کرد ویسکانسین
بندي، تفکر انتزاعي، توانایي نگهـداري مسأله، طبقه هاي حلگیري مهارتنوروسایکالوژیک است که براي اندازه

شـود بـه کـار لوب فرونتال نسبت داده مي پذیري شناختي که به عملکرد قسمت پیشاني مغز یاانعطاف مفاهیم و
رغـم برخـي گفـت در حـال حاضـر آزمـون ویسکانسـین، علـيشاید بتوان  (.1999)کاپالن و سادو ،  رودمي

سـتاندارد اهاي اجرایي است تا جایي که برخي از آن به عنـوان ن براي سنجش کنشوها، بهترین آزممحدودیت
؛ نیهـوس و 2008اند )الینگ و همکـاران، هاي اجرایي مربوط به این نواحي نام بردهطالیي براي سنجش کنش

هـاي کارکردهـاي اجرایـي هاي انجام شده در ارتباط با تاثیر آموزش حل مساله بر مولفهپژوهش (.2009بارسلو، 
شکوهي یکتا و همکـاران، ها شوند )توانند موجب ارتقاي این مولفههاي ذکر شده مينشان داده است که آموزش

 در(. 2004 ن،؛ پـالمر و همکـارا2003 و همکـاران، 2جانسـون -گالشـینگ؛ مک2003؛ پالمر و وهمایر، 1393

اي به نقش کارکردهاي اجرایي در دوره کودکي شده اسـت و بـر همـین مبنـا نیـز توجه فزاینده اخیر دهۀ طول
شود که رشد و آموزش کارکردهاي اجرایـي، نقـش مهمـي در رشـد اجتمـاعي، موفقیـت تحصـیلي و اظهار مي

 (.2002، 3آموزشگاهي کودکان دارد )بالیر
توانـد منجـر بـه بـروز رفتـار له مـيارد فوق و توجه به این که عدم مهارت در حل مسـبا در نظر گرفتن موا     

 سـاز، کـود مشـکل موقعیت از دوري و گاه براي آموزان شودناکامي در دانش تکانشي، پرخاشگرانه و احساس
که ایـن مهـارت  همچنین با آگاهي از این نکته ،(2000 شور،) دهدمي بروز غیرانطباقي رفتار یا و شده گیرگوشه

و در نظـر  تواند تاثیرات سـودمند و مانـدگاري داشـته باشـدهاي حساس رشد ميدر مراحل اولیۀ زندگي و دوره
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و  1لۀ کودکان در مدرسه هستند )عمراغلـوحل مسا هايمهارتگرفتن این موضوآ که معلمان منب، اصلي بهبود 
 در لهامسـ حـل تـوانش ارتقـاي منظـور بـه يهـاي مهـارت آمـوزبرنامـه اجـراي و (، طراحي2009 همکاران،
 بـه مسـاله حـل آموزش. رسدمي نظر به ضروري آموزاندانش سازگاري سطح افزایش و اجتماعي هايموقعیت
یـابي کـود  خنثي و دست را خطرزا عوامل تأثیر تواندو پیشگیرانه مي کنندهحمایت اجتماعي برنامه یک عنوان

هایي در مدارس ایران به عنـوان برنامـه درسـي یـا پرداختن به چنین آموزش د.را به کفایت اجتماعي تسهیل کن
هـاي ایرانـي بررسـي اثربخشـي فوق برنامه با اهداف پیشگیرانه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و در پـژوهش

آموزي مختلف بررسي نشده است، از ایـن رو در پـژوهش حاضـر تـالش هاي دانشبرنامه مورد نظر در جمعیت
آمـوزان پـیش هاي بین فردي و عصب شـناختي دانـشاجتماعي بر جنبه مسالهآموزش حل  شده است که تاثیر

 دبستاني و دبستاني پایه اول و دوم، مورد بررسي قرار گیرد. 
 

 روش 
 الهمسحل  برنامه رآموزشیتأثآزمون بوده که در آن پس -آزمونمطالعه حاضر از نوآ شبه آزمایشي باطرح پیش

و دوم دبستان مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه  اول هیپاآموزان پیش دبستاني و اجتماعي براي دانش
نفر(  85آموز پایه دوم )مجموعا دانش 24و  اول هیپاآموز دانش 23 ،دبستانيآموز پیشدانش 38دردسترس شامل 

هاي ورود به مال  .مشغول به تحصیل بودند رانته شهر دربود که در دو مدرسه پسرانه و دخترانه غیر انتفاعي 
سال، تحصیل در مدارس عادي و عدم وجود نقایص هوشي  8تا  4ي سني پژوهش شامل قرار گرفتن در محدوده

هاي ذهني، اختال ت نورولوژیک، مشکالت هاي خرو  نیز شامل وجود سوابق بیماريو شناختي بوده و مال 
 بررسيفعالي و نقص توجه و سایر اختال ت روانیزشکي بود. پس از یري، بیشهاي یادگجدي سالمت، ناتواني

آزمون پس یا وآزمون پیش درمرحلهاز شرکت کنندگان به دلیل عدم حضور  فرهاي شش نها، پرسشنامهداده اولیه
ال نبودن . همچنین با توجه به نرمشدند تحلیل و تجزیهنفر 79براي  حاصلهاي داده و گردید حذف تحلیل از

 هاي پرت از تحلیل کنار گذاشته شدند.ها، دادهها در تحلیل اولیه دادهتوزی، داده
 اجرا

در مرحله اول، برنامه حل مساله در هر مدرسه به معلمان و کادر مدرسه معرفي شد و درباره روش آمـوزش ایـن 
-. قبل از شروآ برنامه مداخله، مقیاس درجـهتوسط پژوهشگران ارائه گردید  زمي هاآموزش ،برنامه به کودکان

بندي رفتارکودکي اولیه توسط معلمان پاسخ داده شـد و پرسشـنامه مقبولیـت اجتمـاعي و آزمـون ویسکانسـین 
آموزان اجرا گردید. سیس طي یک دوره چهـار ماهـه، توسط پژوهشگران به طور انفرادي براي هر یک از دانش

هـاي  زم را گذرانـده بـود، بـه ، کـه قـبال آمـوزشهـرکالس معلـم توسـطسه جلسـه  ايبرنامه مداخله هفته
ها براي بار دوم اجرا گردید. طي دوره آمـوزش و در جلسـات آموزان ارائه شد و پس از پایان برنامه، مقیاسدانش
 ها نظارت  زم توسط محققان صورت گرفت. در این جلسـات،بر آموزش و نحوه ارائه برنامه در کالس ،هفتگي

گیـري رفتارهـاي مـورد انتظـار در هاي حاصل شده، چگونگي شـکلهاي اجرا شده، پیشرفتمیزان طرح درس
 شدند. آموزان و نظرات و تجارب معلمان بحث و بررسي ميدانش
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 ابزار
 استفاده منظور به یاسمق این (:2000)شور،  1فرم معلم -بندی رفتارکودکی اولیهمقیاس درجه

رفتارهایي  است؛ شده طراحي کالس پیش دبستاني و اوایل دبستان در رفتار کودکان يدرجه بند يابر معلمان
شامل  یاسمق ینا رود بوسیله آموزش برنامه حل مساله تحت تأثیر قرار بگیرند.که به لحاظ نظري انتظار مي

آشکار، پرخاشگري  هاي پرخاشگريو داراي خرده مقیاسشده  یمتنظ ايسوال که به صورت چهار درجه 22
در پژوهش حاضر به منظور بررسي قابلیت اعتماد، آلفاي  خجالتي و رفتار اجتماعي است.-گیريارتباطي، کناره

 و 54/0خجالتي  -گیريکناره ،85/0 پرخاشگري ارتباطي ،75/0 پرخاشگري آشکار خرده مقیاس يبراکرونباخ 
 .است به دست آمده 64/0رفتار اجتماعي 
هاي اصلي تعیین عملکرد این آزمون یکي از شاخص: 2های ویسکانسینبندی کارتآزمون دسته

و  3رود )روسيترین آزمون براي ارزیابي کارکردهاي اجرایي به شمار ميقطعه پیشاني مغز بوده و متداول
ه (. از این آزمون به طور معمول براي بررسي کارکردهاي اجرایي مغز شامل تغییر مجموع2000همکاران، 
(، حل مسأله 2003و همکاران،  7دازسیسده -پذیري )تابارز(، انعطاف2002، 6و اوستر ن 5، گیورتز4)سرجنت

گیري مفهوم و توانایي غلبه بر گرایش به تکرار و در جا ( و شکل2003، 10و تورنبال 9، لفتروس8)سیلوراستین
اي از آزمایش دریافته نوني را که در مرحلهکننده باید مفهومي قاشود. در این آزمون، شرکتفاده ميزدن است

بندي تغییر کند، او نیز مفاهیم قبلي را تغییر دهد. در هاي متوالي حفظ کند و وقتي قوانین دستهاست، در دوره
کارت غیر  64اي آزمون ویسکانسین مورد استفاده قرار گرفت. آزمون مذکور داراي پژوهش حاضر، نوآ رایانه

 64باشد که ترکیب آنها، ه شکل )چهار نوآ(، تعداد )چهار حالت( و رنگ )چهار رنگ( ميمتشابه و سه مؤلف
شود. نمرات زیر باشد که تکرار نميها نمایانگر یک حالت ميدهد. در واق، هر یک از کارتحالت را تشکیل مي

ین خطا وقتي مشاهده نمره خطاي درجاماندگي: ا -2هاي صحیح تعداد پاسخ -1آید: از این آزمون به دست مي
بندي خود ادامه رغم تغییر اصل از سوي آزمایشگر براساس اصل پیشین به طبقهشود که پاسخ دهنده عليمي

رغم دریافت بازخورد ها اقدام کند و عليبندي کارتدهد و با این که بر پایه یک گمان نادرست به دسته
هاي صحیحي که براساس بنديطبقات که به تعداد دستهتعداد  -3، به پاسخ نادرست خود اصرار ورزد. "غلط"

شود و از صفر تا سه در نوسان است. مطالعه اکسلر و همکاران اعتبار سه اصل رنگ، شکل و تعداد اطالق مي
( میزان روایي 2004) 11گزارش کرده و لزا  94/0ها را و اعتبار دروني نمره 92/0ها را در این آزمون بین نمره

گزارش نموده است. نادري  86/0را براي سنجش نقایص شناختي به دنبال آسیب مغزي با ي این آزمون 
 بدست آورده است. 85/0( اعتبار آزمون را در جمعیت ایراني با روش بازآزمایي 1373)

                                                           

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 



 ، سال پنجم3ي، شماره پژوهش -يعلم روانشناختي، کاربردي هايپژوهش نامهفصل

220 

 

هاي رشد اجتماعي دوره کودکي است که مقبولیت اجتماعي یکي از زمینه: 1پرسشنامه مقبولیت اجتماعی
شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویري مطلوب از خویشتن به توسط روان

گیرد. ابزار مورد نظر، پرسشنامه مقبولیت اجتماعي هاي متقابل اجتماعي صورت ميدیگران است که طي کنش
گیري ( به منظور اندازه0220، 3؛ به نقل از جانسون و فندریچ1970) 2کودکان بوده است که توسط فورد و رابین

سوال بسته پاسخ بوده که فورد و  26نیاز به تایید اجتماعي در کودکان ساخته شده است. این مقیاس داراي 
نفر از کودکان پیش دبستاني اجرا کردند؛ آنها همساني دورني را براي کودکان پیش دبستاني  437رابین روي 

کردند ولي براي کودکان دبستاني که در مرحله بعدي انجام دادند  محاسبه 51/0و  48/0دختر و پسر به ترتیب 
براي دختران گزارش نمودند. در ضمن اعتبار آزمون به روش بازآزمایي پس از پنج  84/0براي پسران و  79/0

 به دست آمد. 58/0هفته 
 فردی میان مساله حل برنامه
 پیش گروه سه کودکان براي که باشدمي "کنم حل را مشکل توانممي من" برنامه مساله، حل آموزش
، 1992توسط شور ) تا ششم دبستان چهارم تحصیلي هايپایه و دبستان سوم تا اول تحصیلي هايپایه دبستاني،

 در کودکان به کمک نحوۀ معلمان به برنامه این. است شده ( طراحي1393یکتا، ترجمه و تدوین شکوهي
 به برنامه که است این بر برنامه مولفان تاکید. دهدمي نشان را دارند اندیگر با که مشکالتي حل یادگیري
 در آنها که است آن هدف بلکه است نشده تنظیم کنند فکر چیز چه به کودکان که آموزش این منظور
 هايمهارت منظم آموزش در آموزشي فعالیت نوعي برنامه این. کنند فکر چگونه بیاموزند دشوار هايموقعیت
 : است زیر مفاهیم و هاتوانایي شامل که کندمي ارائه سالهم حل
  .متفاوت مشابه، هست، نیست، یا، و، چون واژگاني از استفاده و در  شامل پایه زبان هايمهارت زبان؛ -1
 .هااحساس انواآ با مقابله یادگیري و دیگران عواطف تشخیص عواطف، نامگذاري عواطف؛ -2 
 .گیرند قرار توجه مورد عمل از قبل باید که دارد عامل چند موقعیتي هر که این یصتشخ موقعیت؛ تحلیل -3 
 افراد در تمایالت این نوآ و دارند بیشتري تمایل چیزها برخي به نسبت مردم که این در  تمایالت؛ -4 

 .کندمي تفاوت
 .رددا دیگري رفتار بر شخص که تاثیري و وقای، میان ارتباط در  سببي؛ روابط -5 
 .دیگران حقوق داشتن نظر در انصاف؛ -6 

. شودمي ارائه بازي نوعي شکل به اولیه هايمهارت آموزش مساله، حل هايشیوه با کودکان کردن آشنا از قبل
 وجود مساله که دهد تشخیص بتواند باید بگیرد، تصمیم ايمساله حلراه مورد در بتواند شخص که آن از قبل
 و محیطي عوامل و مساله ماهیت بتوانند آنها تا شودمي گذاشته میان در کودکان با نظر وردم موقعیت. دارد

 آن از و بسازد خود براي فکري سبک یک بتواند کود  که است آن هدف. کنند در  را آن به مربوط عاطفي
 مساله حل به مستقیما که هایيمهارت بر بازي از بخشي. گیرد بهره مستقل، طور به مسائل، شناخت براي
 مقایسه و خاص اعمال نتایج بینيپیش گوناگون، هايحلراه شناسایي: یعني دارد، تاکید شود،مي مربوط

 براي خود توان حد در بتواند کود  تا کندمي اداره را جلسه چند آموزش، ضمن معلم. حلراه چند پیامدهاي
                                                           

1. Social Desirbility 
2. Ford & Rubin  
3. Johnson & Fendrich  
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 سوار خواهدمي هم آرمان ولي است دوچرخه سوار یدام" به طور مثال. بشناسد را هایيحلراه دشوار موقعیتي
-واکنش سایر از امکان حد تا اطالعات آوريجم، براي معلم کمک با کودکان "کند؟ کارچه باید. شود دوچرخه

 پیامدهاي با آشنایي شامل بعد هايجلسه. کنندمي تنظیم فهرست ناپسند، هايواکنش جمله از محتمل، هاي
گویي پیامدها به کودکان است. اي از یک روش براي آموزش پیشبازي پیامدها نمونه. رویدادهاست برخي
 راهنمایي با کودکان اندازد،به زمین مي دوچرخه روي از را امید به طور مثال آرمان شود،مي مطرح ايحادثه
وآ رفتار بر دیگران، کودکان درباره تاثیر این ن "شود؟مي چه بعد" که کنندمي فکر سوال این پاسخ به معلم

 پایاني، هايجلسه نشینند. درتوان انجام داد به گفت و گو ميعلت پرهیز از این کار و اعمالي که به جاي آن مي
 مساله حلراه درباره معلم، راهنمایي با کود  شود،مي مطرح ايمساله شوند؛مي ادغام درهم فوق مهارت دو
 را مختلف هايحلراه کود  که رودمي امید. گیردمي نظر در را مالياحت نتیجه آن دنبال به و کندمي فکر

 . برگزیند را راه بهترین خود فکر با و کند بررسي
 طور به و اجتماعي وض، مناسب را، مسائل حل طریقه بتوانند کودکان که است آن آموزشي، برنامه هدف

 براي را آن توانمي فوق، برنامه در کودکان رشد با ناسبمت تغییراتي ایجاد با مولفان، اعتقاد به. بیاموزند مستقل،
 . برد کار به خاص هايجمعیت و بزرگتر کودکان

 
 هایافته

گیري مکرر اسـتفاده هاي آمار توصیفي و نیز تحلیل واریانس اندازهاز شاخص ،هاي پژوهشبه منظور تحلیل داده
آزمـون را آزمـون و پسها در پـیشهاي آزمودنيندارد نمرهمیانگین و انحراف استا ،شده است. جدول شماره یک

هـا آزمـونآزمون در هر یک از خـردههاي پسندهد. بر اساس نتایج بدست آمده میانگیدر سه آزمون نشان مي
هـاي آزمون در جهت مورد انتظار تغییر کرده است. بـه منظـور بررسـي معنـاداري آمـاري تفاوتنسبت به پیش
  آمده است. 2در جدولشدکه نتایج گیري مکرر استفاده یل اندازهایجادشده ازتحل

 

 آزمونپس آزمون وها در پیش. میانگین و انحراف استاندارد عملکرد آزمودنی1 جدول

 پس آزمون پیش آزمون  
 M SD M SD مولفه مقیاس

 درجه بندي رفتار کودکي اولیه

 98/1 31/2 67/2 31/5 پرخاشگري آشکار
 42/2 56/2 66/4 57/7 رتباطيپرخاشگري ا

 10/1 24/1 69/1 33/2 رفتار اجتماعي
 87/2 57/9 20/2 52/8 گیري/خجالتيکناره

 ویسکانسین
 56/3 68/5 66/5 10/9 خطاي درجاماندگي
 56/1 19/3 28/1 14/2 تعداد طبقات

 89/5 30/23 63/5 12/19 مقبولیت اجتماعي مقبولیت اجتماعي
  

 

-هاي مقیاس رفتار کودکي اولیه نشان ميگیري مکرر براي خرده آزمونمده از تحلیل اندازهنتایج بدست آ

و  df=1و =00/0p)آزمون پرخاشگري آشکار آزمون و پسهاي پیشبین میانگین دهد تفاوت
16/38=F( و پرخاشگري ارتباطي )00/0p= 1و=df  13/51و=F ) معنادار بوده، اما تغییرات ایجاد شده
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و کناره گیري/ ( df ،99/2=F=1و =14/0p)هاي رفتار اجتماعي آزمون در خرده مقیاسپس نگیندر میا
 .باشدبه لحاظ آماري معنادار نمي( df ،40/3=F=1و =08/0p)خجالتي 

هاي دو محاسبه شده براي بررسي تفاوت میانگین Fدهد، مقدار نشان مي 2همچنین نتایج جدول     
( و F=51/23و  df=1و =00/0p)آزمون در زیر مقیاس خطاي درجاماندگي آزمون و پسمرحله پیش

( و همچنین در پرسشنامه مقبولیت F=84/28و  df=1و =00/0pتعداد طبقات در آزمون ویسکانسین )
در واق، برنامه مداخله در این ( به لحاظ آماري معنادار است. F=37/45و  df=1و =00/0pاجتماعي )

 آموزان موثر بوده است. ها بر روي دانشزمینه
 

 های سه مقیاسعاملگیری مکرر برای هریک از خردههای تحلیل اندازه. خالصه یافته2جدول

 متغیر وابسته 
SS Df MS F P 

 بندی رفتارکودکی اولیهمقیاس درجه

 001/0 16/38 88/143 1 88/143 پرخاشگري آشکار

 001/0 13/51 97/400 1 97/400 پرخاشگري ارتباطي

 14/0 99/2 11/19 1 11/19 رفتار اجتماعي

 08/0 40/3 65/17 1 65/17 گیري/ خجالتيکناره

 آزمون ویسکانسین
 00/0 51/23 39/461 1 39/461 خطاي درجاماندگي

 00/0 84/28 60/43 1 60/43 تعداد طبقات

  پرسشنامه مقبولیت اجتماعی
24/689 1 24/689 37/45 00/0 

 
 

 یگیربحث و نتیجه
حل  هايمهارتنتایج حاصل از پژوهش، حاکي از این است که بطور کلي برنامه مداخله مورد استفاده بر روي 

آموزان را در برقراري روابط مثبت آموزان تاثیر مثبتي بر جاي گذاشته و توان دانشمساله بین فردي دانش
ست. به عبارتي نتایج حاصل از تحلیل اجتماعي با همسا ن و همچنین کاهش پرخاشگري افزایش داده ا

آموزان پس از شرکت دهد که میزان پرخاشگري آشکار و پرخاشگري ارتباطي دانشگیري مکرر نشان مياندازه
آموزش  هايمهارتآموزان با به کارگیري در برنامه آموزشي به طور معناداري کاهش یافته است. در واق، دانش

تري را برقرار تماعي مناسب در برخورد با همسا ن خود روابط اجتماعي مناسبهاي اجداده شده و بروز رفتار
اند. این نتایج همسو با نتایج بسیاري از کمتري را بروز داده کرده و به میزان چشمگیري رفتار پرخاشگرانه

(، 2010) 2ن ( کوت و همکارا2011(، سوومي )2014) 1پژوهشگران در این زمینه از جمله بارنز، اسمیت و میلر
باشد. با این وجود نتایج حاصل از پژوهش حاضر تفاوت معناداري را در دو خرده مقیاس رفتار ( مي2010کوت )

هاي دهد؛ به عبارتي یافتهآزمون نشان نميخجالتي پس از اجراي برنامه مداخله در پس گیري/اجتماعي و کناره
 براي مثال بارنز و همکاران،)سایر پژوهشگران در این زمینه هاي پژوهش حاضر در این دو خرده مقیاس با یافته

                                                           

1. Barnes,Smith & Miller  
2. Cote 
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آزمون، متفاوت است. البته تفاوت ایجاد شده در میانگین نمرات افراد در پیش آزمون نسبت به پس (2014
اگرچه به لحاظ آماري معنادار نیست، در جهت بهبود عملکرد کودکان در دو خرده مقیاس رفتار اجتماعي و 

 جالتي است که این مساله به عنوان یافته بالیني حائز اهمیت است.گیري/خکناره
آموزان در پرسشنامه مقبولیت اجتماعي افزایش معناداري داشته ها، میانگین نمرات دانشهمچنین براساس یافته

ین آموزان موثر بوده است. ااست؛ به عبارتي آموزش حل مساله به طور غیر مستقیم در مقبولیت اجتماعي دانش
؛ واکر و هندرسون، 2014یافته با نتایج سایر پژوهشگران در این زمینه همسو است )بارزنز، اسمیت و میلر، 

هاي این (. در تببین یافته2007؛ اکنر و بولبین، 2009؛ تاکاهاشي، کاسکي و شیمادا، 2011؛ سوومي، 2012
( اشاره کرد. 2013اوزدمیر و همکاران )توان به پژوهش پژوهش در زمینه توانایي حل مساله و پرخاشگري مي

اند که توانایي حل مساله با رفتار پرخاشگرانه در ارتباط است. به عبارت دیگر آنان در پژوهش خود نشان داده
دهند. همچنین آنها در پژوهش افراد با توانایي با  در حل مساله، رفتار پرخاشگرانه کمتري را از خود بروز مي

کنند که افراد با توانایي حل اند و بیان ميین افسردگي و توانایي حل مساله را نشان دادهخود رابطه منفي ب
-دهند. عالوه بر این، بنابر اظهار چرونیسهاي افسردگي کمتري را در طول زندگي از خود بروز ميمساله نشانه
گیري نایي به کارحل مساله و عدم توا هايمهارت(، ضعف در 2000( و پاکاسالهتي )2009توسکانو )
تواند رفتار پرخاشگرانه را که ارتباطي مناسب به ویژه در کودکان، اضطراب را افزایش داده و مي هايمهارت

 اجتماعي است به دنبال داشته باشد.  هايمهارتناشي از ضعف در به کارگیري 
سا ن در مقابله با مشکالت هایي است که کودکان و حتي بزرگاز طرفي رفتار پرخاشگرانه یکي از روش     

هاي حل مساله افراد را به سمت کاهش استفاده از گیرند، با این وجود راهبرداجتماعي روزمره در زندگي بکار مي
دهد )پاکاسالهتي، هاي چالش برانگیز ایجاد شده در زندگي سوق ميرفتارهاي پرخاشگرانه اجتماعي در موقعیت

هاي اند که به کارگیري رفتار پرخاشگرانه پیامد( نیز اظهار کرده2014همکاران )(. در همین زمینه بارنز و 2000
گیرند و موجب عدم کسب هاي نادرستي است که کودکان در تعامالت اجتماعي خود به کار ميمنفي رفتار

 مقبولیت اجتماعي، طرد از طرف همسا ن، مشکالت در زندگي روزمره و حتي در بزرگسالي موجبات رفتار
هاي گوناگون و عدم کند. به عبارتي آنها معتقدند که ناتواني در برخورد مناسب با موقعیتمجرمانه را فراهم مي

موجب کاهش پذیرش اجتماعي شده و  تواندها ميهاي مناسب در برخورد با اینگونه موقعیتحلاستفاده از راه
(. از این رو این پژوهشگران بیان 2014رنز و همکاران، بروز رفتار پرخاشگرانه را در پي داشته باشد )با در نتیجه

تواند کاهش رفتار پرخاشگرانه و افزایش هاي حل مساله ميکنند که مداخالت شناختي از جمله برنامهمي
حل مساله و به کارگیري  هايمهارتپذیرش اجتماعي را در مدرسه به دنبال داشته باشد. به عبارتي کسب 

تواند کسب مقبولیت اجتماعي را به همراه داشته باشد )اکنر و هاي زندگي ميویي با چالشصحیح آنها در رویار
تواند کاهش اجتماعي نیز به تب، آن مي هايمهارت( و کسب مقبولیت اجتماعي و استفاده از 2007بولبین، 

ول و پوتنام هیل(؛ 2007پرخاشگري و رفتار هاي نامناسب اجتماعي را موجب شود. همچنین دزوریال و نزو )
( معتقدند که مهارت هاي حل مساله توانایي مدیریت و حل مشکالت مختلف را در 2004( و کوهن )2005)

دهد و بهزیستي رواني و سازگاري اجتماعي فرد را به همراه دارد. از این رو زندگي روزمره به فرد مي
هاي پیشگیري، به ویژه براي ه برنامههاي حل مساله و نیاز بپژوهشگران با توجه به کارامدي برنامه

کنند هاي حل مساله براي کاهش پرخاشگري و پذیرش اجتماعي را توصیه ميآموزان، استفاده از برنامهدانش
(. همچنین به منظور بررسي تاثیر آموزش 2000؛ پاکاسالهتي، 2007؛ دزوریال و نزو، 2008)الیوت و هارثت، 
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هاي اصلي تعیین که یکي از شاخصایي از آزمون ویسکانسین استفاده شد حل مساله بر روي کارکردهاي اجر
ها براي ارزیابي کارکردهاي اجرایي است )روسي و ترین آزمونعملکرد قطعه پیشاني مغز بوده و از جمله متداول

ي، حل پذیر( و کاربرد عمده آن جهت بررسي کارکردهاي اجرایي از جمله تغییر آمایه، انعطاف2000همکاران، 
( 2000و همکاران ) 1میا گیري مفهوم و توانایي غلبه بر گرایش به تکرار و در جاماندگي است. مسأله و شکل

کارکردهاي اجرایي مرتبط با لوب پیشاني را در سه بعد شامل تغییر بین تکالیف )آمایه ذهني(، به روز رساني یا 
کنند که آزمون اند و بیان ميازداري پاسخ معرفي کرده( و ب2هاي حافظه فعال )بروزرسانيبازبیني و بازنمایي

سنجد؛ از این رو در پژوهش حاضر از آزمون ویسکانسین جهت ویسکانسین تغییر آمایه و بازداري پاسخ را مي
و بازداري پاسخ استفاده شد. برنامه مداخله در مطالعه حاضر  3هاي اجرایي به ویژه تغییر آمایهبررسي کارکرد

است موجب بهبود عملکرد دانش آموزان در تغییر آمایه، بازداري پاسخ، انعطاف پذیري و توانایي غلبه بر توانسته 
توان بیان کرد که آموزش مهارت هاي حل مساله بهبود تکرار به شکل معناداري شود و حتي بطور کلي مي

-(؛ مک2003شي )پالمر و وهمایر )هاي پژوههاي اجرایي را به دنبال داشته است. در همین زمینه یافتهکارکرد

هاي دهد که مداخالت شیوه( نشان مي2004) (؛ پالمر و همکاران2003جانسون وهمکاران ) -گالشینگ
هاي آموزان که از مولفهخودگرداني وچگونگي خودتنظیمي دانش هايمهارتگشایي بر افزایش مساله
( در پژوهش خود با 1393یکتا و همکاران )شکوهيهاي اجرایي هستند موثر واق، شده است. همچنین کارکرد

دهد، را مورد ارزیابي قرار مي مسالهریزي وحل لندن که کارکردهاي اجرایي ازجمله برنامهاستفاده از آزمون بر 
ریزي و حل آموزان پس از شرکت در برنامه آموزش حل مساله عملکرد بهتري را در برنامهنشان دادند که دانش

ود نشان دادند. به عبارت دیگر با توجه به این موضوآ که هم آزمون بر  لندن و هم آزمون مساله از خ
دهند و با ویسکانسین عملکرد فرد را در کارکردهاي اجرایي مرتبط با قطعه پیشاني مغز مورد ارزیابي قرار مي

( مبني بر 2003 کاران،جانسون و هم -گالشینگ؛ مک2003 ها )پالمر و وهمایر،توجه به نتایج سایر پژوهش
توان اینگونه استنباط هاي کارکردهاي اجرایي، مياثربخشي مداخله به شیوه حل مساله بر روي برخي از مولفه

ریزي، خودگرداني، حل مساله، هاي برنامههاي اجرایي به ویژه مولفهکرد که آموزش حل مساله بر کارکرد
هاي موجود در این حوزه اند  است از این رو . با این وجود پژوهشپذیري تاثیر مثبتي دارد بازداري و انعطاف

گیري در شود و نتیجهرد یا تایید این اثربخشي به صورت دقیق مشاهده نمي اي در زمینهپژوهشي عمده پیشینه
هاي اي براي انجام پژوهشتواند مقدمهاین مورد به سادگي امکان پذیر نیست. با این وجود پژوهش حاضر مي

هاي پیشگیرانه، بیش از هر چیز ضرورت در پایان و در تاکید بر اهمیت آموزش برنامهبیشتر در این زمینه باشد. 
نگر و دارد توجه خود را به سمت نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نظام بنیادي با اتخاذ رویکردي آینده

ساز تغییر و تحو ت سازنده ا روي زندگي واقعي و زمینههاي فرها، نیازها و چالشبینانه از اولویتبرآوردي واق،
در جامعه معطوف نماییم. امروزه، با توجه به تغییر و تحو ت پیچیده در سطح جوام،، بر لزوم حرکت نظام 

هایي که هم هاي عالي تفکر نزد یادگیرندگان در حیطهآموزشي به سمت ایجاد اصالحاتي در پرورش توانایي
 شود.باشند، تاکید ميي زندگي واقعي ميهاسنخ موقعیت

                                                           

1. Miyak 
2. Updating  
3. Set-shifting 
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