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  چکیده        
واسطه آن به کودکان که حل مسئله اجتماعی فرایندي است

کنند براي مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه تالش می
هدف از پژوهش . هاي موثر و انطباقی پیدا کنندحلراه ،شوندمی

حاضر بررسی اثربخشی آموزش برنامه حل مسئله بین فردي بر 
روش . عی دانش آموزان پیش دبستانی بودحل مسئله اجتما

و  آزمون آزمون، پس پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش
آموز پیش دانش 30. ماهه با گروه کنترل بودپیگیري یک

صورت  و به ،گیري در دسترس انتخاب صورت نمونه دبستانی به
براي . تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

حل مسئله اجتماعی دزوریال ت از مقیاس آوري اطالعا جمع
تحلیل ها با استفاده از  و تحلیل داده  تجزیه. استفاده شد) 2004(

کارگیري  نتایج پژوهش حاضر از به. انجام شدگیري مکرر اندازه
نتایج نشان داد که . کند حل مسئله بین فردي پشتیبانی می

ي در هاي حل مسئله بین فردي تأثیر معنادارآموزش مهارت
کاهش جهت گیري منفی، سبک حل مسئله اجتنابی و سبک 

گیري مثبت و بی دقتی و افزایش جهت/حل مسئله تکانشگري
سبک حل مسئله منطقی دانش آموزان پیش دبستانی دارد 

)05/0 <P (. برنامه حل . نتایج آزمون پیگیري مشابه بود
 عنوان یک چارچوب با اهمیت براي فهم و مسئله بین فردي به

توسعه سالمت روانی و اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 
  .شود پیشنهاد می

ین فردي، حل مسئله حل مسئله ب :هاي کلیدي واژه
  آموز پیش دبستانی اجتماعی، دانش

 
Abstract 
Social problem solving is a process that children 
are trying to find effective and adaptive 
solutions to issues that are encountered in 
everyday life. The purpose of this study was to 
investigate the effect of problem-solving skills 
training on social problem solving of preschool 
student. A quasi-experimental design was a pre-
test, post-test, and follow-up with control group. 
30 preschool students were selected by available 
sampling method. They were randomly divided 
into two experimental and control groups. The 
short version of the revised list social problem 
of D’Zurilla (2004) were used to measure social 
problem solving. The data were analyzed by 
repeated measurement analysis. The results of 
this study support the use of interpersonal 
problem solving. The results showed that 
problem solving skills training had a significant 
effect on decreasing negative orientation, 
avoidance problem solving style and impulsivity 
problem solving style and increasing the 
positive orientation and logic of problem 
solving style of preschool students (p <0.05). 
The results of the follow-up were similar. An 
interpersonal problem-solving program is 
proposed as an important framework for 
understanding and developing mental and social 
health in preschool children. 
Keywords: interpersonal problem-solving, 
social problem solving, preschool students 
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  مقدمه
اي  هاي دیگر زندگی، دوره عنوان یک گستره سنی یکپارچه و متمایز از دوره شناسی تحولی، کودکی به روان بیاندر 

از طریق تغییراتی ژرف در گستره آموزش، بهداشت و روابط میان فردي مشخص  ،مه داردکه از تولد تا نوجوانی ادا
مند الگوي پسایندهاي هیجانی و شناختی  نظام بر این اساس، مطالعه). 2015روت، ؛ اسمیت و 2011میلر،(شود  می

رفتار اجتماعی کودکان مانند کننده بروز  سالمت، با تأکید بر نقش عوامل درون فردي بازدارنده یا تسهیل  وابسته به
فوسارو و  ؛2016؛ بک، ویلیامز، کتنگ، اپیرلی و چاپل،2014یِه، تساي، هسو و لین، ( 1الگوي حل مسئله اجتماعی

حل مسئله اجتماعی به فرایندي . شودرهاي مهم مطالعات بالینی تلقی میمثابه یکی از بست  به) 2018 اسمیت،
هاي زندگی شود که به کمک آن افراد براي حل مسائلی که در موقعیتیرفتاري اطالق م - عاطفی - شناختی

حل مسئله اجتماعی دزوریال و  الگوي تجدیدنظر شده). 2005ک، سو و ش(کنند کنند، تالش میواقعی تجربه می
 هاي حلبر این فرض اساسی استوار است که نتایج مهارت ،شده تر استخراج  که براي جمعیت جوان) 2007(نزو 

سبک حل ) 2و  2گیري مسئلهجهت) 1 :مسئله اجتماعی در دنیاي واقعی عمدتاً توسط دو فرایند کلی نسبتاً مستقل
مثابه کارکرد انگیزشی حل مسئله   گیري به مسئله فرایندي فراشناختی است که بهجهت. شوند تعیین می 3مسئله

باشد که عقاید کلی فرد  ـ هیجانی می هاي شناختی رهوا کند و شامل فعالیت مجموعه نسبتاً پایداري از طرح عمل می
از سوي دیگر، سبک . کند اش مانند توانایی حل مسئله وي منعکس می و احساساتش را نسبت به مسائل زندگی

کند به درك درستی از  هاي شناختی و رفتاري اشاره دارد که فرد از طریق آن سعی می حل مسئله نیز به فعالیت
؛ 2005سو و شک، (ها بیابد  هاي مؤثري براي مقابله با آن حل ها و راه اش رسیده و روش مرهمسائل زندگی روز

گیري د جهتشامل دو بعله اجتماعی چندبعدي است و چنانکه اشاره شد توانایی حل مسئ ).2007دزوریال و نزو، 
گیري جهت .باشدمی 6و حل مسئله اجتنابی 5، حل مسئله تکانشی4؛ حل مسئله منطقیمثبت و منفی و سه سبک

عنوان یک چالش، باور به قابل حل بودن کلیه مسائل و باور به اینکه حل موفقیت آمیز مثبت ارزیابی مسئله به
اي مسئله از طریق مجموعه گیري منفی نیز ارزیابیشود و در جهتتلقی می ،مسئله نیاز به زمان و تالش دارد

عنوان تهدیدي مهم، شک به توانایی خود در حل موفقیت آمیز مسئله به و بازدارنده که نگرش به هیجانی ،شناختی
توان آن را کاربست آگاهانه و که می مسئلهسبک منطقی روش سازنده حل  ،از سوي دیگر .شودئله تفسیر میمس

است که فرد  مسئلهموثر توصیف نمود و سبک تکانشی نیز الگوي ناکارآمد حل  مسئلههاي حل منطقی مهارت
رسد صورت تکانشگري اولین راهی که به ذهنش میگیرد و اغلب بهحل هاي محدودي را در نظر میط راهفق

ل اغلب تعلل، عدم فعالیت، انفعال ئگر الگوي ناکارآمد مقابله با مساسازد و در نهایت سبک اجتنابی، دیعملیاتی می
                                                        

1. Social Problem Solving (SPS) 
2 . Problem Orientation 
3 .Problem Solving Style   
4 . Rational 
5 . Impulsivity 
6 .Avoidance 
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 ،بر این اساس ).2015ا، اکبري زردخانه و شهابی، ؛ شکوهی یکت2018فوسارو و اسمیت،(نماید و وابستگی را اتخاذ می
هاي حل منطقی و به استفادة مؤثر مهارت 1گیري مثبت نسبت به حل مسئلهحل مسئله کارآمد یا اثربخش به جهت

، تکانش 3گیري منفی نسبت به مسئلهالگوي حل مسئله اجتماعی ناکارآمد از طریق جهت. باشد، وابسته می2مسئله
با توجه به مفهوم کیفیت  ،بنابراین). 2017 و مرادي، کاکابرایی( شودل و اجتناب شدید مشخص میگري و یا تعل

، الگوي حل مسئله اجتماعی به مثابه شاخصی زندگی که در آن ابعاد مختلفی نظیر بهزیستی مولد مورد توجه است
یک سطح بنیادي می توان این  حال در .ددگرفردي، بیانگر کیفیت زندگی اجتماعی کودکان تلقی می ز توانشا

، عناصر حل مسئله ویژه دانش آموزان پیش دبستانیبهسوال را مطرح نمود که با توجه به اینکه در میان کودکان 
نقش تعیین کننده دارد، از اجتماعی در کیفیت روابط اجتماعی و مدیریت رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه آنها 

هاي بین فردي و توانش توان در ارتقاء حل مسئله اجتماعی، شایستگی اجتماعیهاي آموزشی میطریق چه برنامه
، رفتاري -اند که استفاده از روي آوردهاي شناختی شواهد تجربی متعدد نشان داده ،در همین راستا. آنها اقدام نمود

کودکان اثرات بین فردي در مدیریت رفتارهاي درون فردي و میان فردي  حل مسئله از جمله آموزش مهارت
شکوهی یکتا، دوایی، زمانی،  ؛2018فوسارو و اسمیت، ؛2016، بک و همکاران(ا در پی داشته است مثبتی ر

اي آموزش برنامه ).2017کاکابرایی و مرادي،  ؛2015، خلیلی، لواسانی و آزادفارسانی ؛2014 ،پورکریمی و شریفی
هاي بدیل و بالقوه را براي مقابله با دارد که طیفی از پاسخرفتاري اشاره -حل مسئله بین فردي به فرایند شناختی

دهد و ها را افزایش میسازد و امکان  انتخاب بهترین و موثرترین پاسخشرایط مشکل آفرین اجتماعی فراهم می
اجتماعی شناسایی و کشف زاي زندگی هاي مسئلهافراد به واسطه آن راهبردهاي موثري براي مقابله با موقعیت

مطالعات نشان داده است که آموزش بر پایه ). 2015، ؛ خلیلی و همکاران2014شکوهی یکتا و همکاران، (کنند یم
، روانی و اجتماعی کودکان و هاي شناختیی افراد در حیطه مهارتحل مسئله بین فردي باعث افزایش توانای

شکوهی  ؛2013زمانی،  و یکتاشکوهی( ترین مورد استحیطه اجتماعی قوي که در این میان،شود ن مینوجوانا
شناسان گستره کودکی، از نظر روان). 2018 فوسارو و اسمیت،؛ 2016بک و همکاران  ؛2015یکتا و همکاران، 

کودك در هاي روانی و اجتماعی چون بسیاري از قابلیت ،هاي تحولی استدوره پیش دبستانی از مهمترین دوره
بر ). 2011میلر،( شوندساله براي ورود به دبستان است آماده می 6و  5کودکان  شود واین دوره مهم پی ریزي می

تاکید بر برنامه آموزشی حل مسئله بین فردي در فرایند تحول اجتماعی کودکان در مراکز پیش  ،این اساس
کار و شود تا کودکان در مقابله با مناسبات اجتماعی افعنوان یک دوره حساس تحولی باعث میدبستانی به

هاي نادرست را به چالش بکشند و با جهت گیري مثبت و از طریق اتخاذ سبک مقابله منطقی روابط میان  بازخورد
) 2017( مورین ،در همین راستا). 2015و  2014شکوهی یکتا و همکاران، (فردي خویش را کارآمد و اصالح نمایند 

                                                        

1 .Positive Problem Orientation 
2 .Rational Problem Solving 
3 .Negative Problem Solving 
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آموزان تقویت  دانشرا در  2و خودآگاهی 1ارآمديدر پژوهشی نشان داد که آموزش حل مسئله بین فردي، خودک
ها موجود بهترین راه در میان پاسخهایی  متعددي براي سواالت خود پیدا کنند و آموزند که پاسخکند و آنها می می

کوته، پی یِرس، هیگینز، میلر، تاندي و اسپارکس  .کار ترجیحی را در مناسبات اجتماعی انتخاب و اجرا نمایند
آموز راهبردهاي حل نیز در پژوهشی با طرح تک آزمودنی با چند خط پایه، از طریق معلمان به چهار دانش) 2010(

ها و خود ارزشیابی را طی یک دوره حلهاي ممکن، تشخیص بهترین راه حل مسئله، شامل تشخیص مشکالت و راه
ممکن را یاد گرفتند  هايحل الت و راهآموزان تشخیص مشکنتایج نشان داد همه دانش. اي آموزش دادندهفته 16

هاي اجتماعی به تعمیم داده و در موقعیت 3هاي حل مسئله را طی جلسات به بازي نقشو عالوه بر این، مهارت
کودکان که تحت تاثیر هاي ارتباطی  نشان داد تحول مهارت )2017( اوزکان و آکسوي نتایج پژوهش . اندکار برده

آید، باعث جهت گیري  مثبت به خود و باال رفتن ادراك  فردي به وجود می ئله بینهاي حل مسآموزش مهارت
 .کندکه جامعه پذیري و ادراك از خویشتن هر دو جهت مثبت افزایش پیدا می طوريبه ،شود مثبت از خویشتن می

ا بر بهبود حل مسئله بین فردي ر اثربخشی آموزش) 2017(، وي، لوکاساال، یانگ و ژانگ همچنین هو، فان
نیز در پژوهشی بر ) 2018( اسمیتفوسارو و . اندهاي کالسی کودکان و روابط معلم و شاگرد تأیید کرده مهارت

حل مسئله بین فردي به آنها کمک  هايروي دانش آموزان پیش دبستانی به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
درك ارتباط منطقی بین  اي زندگی، احساس تسلط کنند وزکند تا هنگام رو به رو شدن با رویدادهاي استرسمی

شواهد تجربی  ،ن راستابر همی. هاي اجتماعی مناسب تشخیص دهندهاي موجود را در موقعیت مسئله و راه حل
ثر اجتماعی بر راهبرد حل مسئله بین فردي در دانش آموزان مدرسه رو است دیگر مبین تأثیر متقابل رفتارهاي مؤ

یکتا و شکوهیدر ایران نیز ). 2017 ،؛ کاکابرایی و مرادي2016 همکاران،بک و  ؛2014سات،  رودزاالن و(
هاي اجتماعی و حل مسئله کودکان پیش برنامه حل مسئله را بر مهارت ، طی پژوهشی تاثیر)2014(همکاران 

کل  که نمرة داد شانننتایج  .دادند پسرانه مورد بررسی قرار مدرسه دخترانه و دو دبستانی و کالس اول در
 هاي همکاري،مداخله مهارت برنامۀ طور معناداري تغییر کرده وبهمعلم  هاي والدین و هاي اجتماعی فرم مهارت

نین برنامه مداخله در افزایش همچ. آموزان را افزایش داده استشخودکنترلی دان ورزي وجرأت پذیري،مسئولیت
در  ،در همین راستا. ثر بوده استو انعطاف پذیري، مو) سیالی(ها حلراهه بین فردي یعنی ارائتوانایی حل مسئله 

نتایج  .مورد بررسی قرار گرفت داربا روش مشاهده نظامآموزان هاي دیگري رفتارهاي مشکل ساز دانشپژوهش
اعی موثر سه مرحله مشاهده نشان داد، به این معنا که آموزش در کاهش رفتارها ضداجتم تفاوت معناداري را در

 در پژوهش دیگري کاکابرایی و مرادي). 2015 یکتا و همکاران،شکوهی ؛2013زمانی،  و یکتا شکوهی( بوده است
دانش آموزان مقطع  120ل مسئله بر ارتقاي تعامل میان فردي هاي حبا هدف بررسی آموزش مهارت) 2017(

نشان داد، ) ماهه فاصله یک(و پیگیري ) ماهه سهفاصله (آزمون  پس - آزمونها در سه مرحله پیشابتدایی، یافته
                                                        

1. Self Efficacy 
2. Self Awareness 
3. Role play  
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 .آموزش حل مسئله بر کیفیت روابط میان فردي اثربخش بود و ادراك کودکان از والدین را بهبود بخشیده است
اینکه اغلب کودکان در با توجه به . مرحله پیگیري نیز ماندگار مانده استهمچنین اثر این برنامه بین فردي در 

گالگو، (کنند کز پیش دبستانی آموزش مشخصی در زمینه حل مسئله بین فردي دریافت نمیمراخانواده و 
ها آگاه ، الزم است که معلمان  و مربیان پیش دبستانی به اهمیت این مهارت)2009مستروپایري و اسکراگس، 

شکوهی یکتا و (ند آموزان پیش دبستانی هدایت کناجتماعی دانش اي آموزش را در جهت نیازهاي گونهشده و به
آموزان پیش هاي حل مسئله بین فردي به دانشآموزش مهارت). 2018 فوسارو و اسمیت،؛ 2015همکاران، 

هاي دشوار در مدرسه و جامعه را براي آنها فراهم دبستانی شرایط اتخاذ راهبرد منطقی جهت مواجهه با موقعیت
امروزه در بسیاري از  ).2018 فوسارو و اسمیت، ؛2017،ان؛ هو و همکار2015کتا و همکاران، شکوهی ی( نمایدمی

هاي برنامه درسی پایه براي کودکان در نظر گرفته  هاي حل مسئله به منزلۀ یکی از مؤلفه کشورها آموزش مهارت
زیرا شرایط خاص تحولی دانش آموزان مقطع پیش دبستانی و حضور آنان براي اولین بار در مدارس، ارائه  ،شود می
بردهایی در زمینه چگونگی برخورد با مسائل و مشکالت و نوع جهت گیري و سبک حل مسئله دانش آموزان، راه

 ،)2018 فوسارو و اسمیت،؛ 2009گالگو و همکاران،  ؛2015شکوهی یکتا و همکاران (شود امري ضروري تلقی می
آموزان را ستقیم براي این دانشمصورت مستقیم و غیربنابراین ضروري است که آموزش حل مسئله بین فردي به

- بهداشتی است و کفایت - از سنین پیش دبستانی آغاز کنیم، چرا که حل مسئله میان فردي یک راهبرد پیشگیري
همواره مورد تأکید گستره  عنوان یک راهبرد پیشگیرانه اولیهدهد و ارتقاي بهداشت بهفزایش میرا ا هاي بهداشتی

د که کنژوهش حاضر این مفروضه را مطرح میگفته شد پرو، با توجه به آنچه  یناز ا. حل مسئله اجتماعی است
و سبک منطقی دانش آموزان  کارگیري جهت گیري مثبتافزایش بهتواند باعث آموزش حل مسئله بین فردي می

تماعی دانش تواند از طریق توانمندسازي اجهاي اجتماعی گردد و همچنین این برنامه میموقعیت پیش دبستانی در
هاي تکانشی و اجتنابی را در آموزان پیش دبستانی کاهش چشمگیري در کاربست جهت گیري منفی و سبک

مطالعه حاضر به منظور بررسی کارآیی برنامه حل مسئله بین فردي بر حل  ،بنابراین. مناسبات زندگی فراهم نماید
  .آموزان پیش دبستانی انجام شد مسئله اجتماعی دانش

  
  روش

  گیريامعه آماري ، حجم نمونه و روش نمونهج
آزمون و پیگیري  آزمون، پس پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردي و شیوه اجرا شبه آزمایشی از نوع طرح پیش

آموزان پیش دبستانی دختر و پسر مدارس پیش  جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیۀ دانش. است 1با گروه کنترل
نفر از دانش آموزان پیش دبستانی با  30تعداد . بود 97ـ 96انشاه در سال تحصیلی دبستانی دولتی شهر کرم

و  15و با انتساب تصادفی به دوگروه آزمایش  ،صورت نمونه گیري در دسترس، انتخاببهسال  6میانگین سنی 
                                                        

1. Pretest-Posttest - Follow Up with Control Group Design 
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شاه مراکز پیش با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش شهر کرمانبراي انتخاب نمونه ابتدا . تقسیم شدند 15گواه 
عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و در پی فراخوان مدیران مراکز پیش دبستانی دو مرکز دبستانی منطقه یک به

هاي حل مسئله بین فردي براي والدین دانش آموزان پیش  مشخص گردید و طرح یاد شده در زمینۀ معرفی کارگاه
آموزان پیش دبستانی که والدین آنها موافق شرکت آنها در  شداننفر از  30در مرحله بعدي  .دبستانی تشریح گردید

دو جلسه بدون  ايهفته جلسه یک ساعته 10سپس در  .تخاب شدندعنوان نمونه انهاي مذکور بودند، به کارگاه
ها در سه مرحله  داده. دانش آموزان پیش دبستانی اجرا گردید و توسط مجري طرح براي دخالت مربیان مرکز

بدین منظور ابزارهاي پژوهش قبل از شروع آموزش توسط . آزمون و پیگیري جمع آوري شدپس -آزمونپیش
توانم  من می"والدین دانش آموزان پیش دبستانی تکمیل شد؛ سپس آموزش حل مسئله بین فردي تحت عنوان 

از پایان  پس .توسط مجري طرح اجرا شد ،گردیده طراحی) 2000، 2001( شور توسط که "1مسئله را حل کنم
آزمون و پس از یک ماه مرحله پیگیري مقیاس حل مسئله اجتماعی را در جلسات والدین مجدد در دو مرحله پس

  .مورد فرزندان شان تکمیل نمودند
  ابزار 

در این پژوهش، براي ارزیابی توانایی حل مسئله اجتماعی از نسخۀ کوتاه : نامه حل مسئله اجتماعیپرسش
این ابزار خود  .استفاده شد ).2004(  دزوریال، نزو و مدیو ـ الیوراس حل مسئله اجتماعی فهرست تجدیدنظر شده

، 7، 5ي  هار مقیاس شامل جهت گیري مثبت سوالسوال بوده و شامل پنج زی 25گزارشی از نوع لیکرت و داراي 
؛ سبک 25، 24، 21، 20، 16، 8، 2هاي ؛ سبک منطقی سوال13، 9، 4،  2 هاي؛ جهت گیري منفی سوال14

زیرمقیاس اول، . است 17،18، 10،12، 1هاي سوال ؛ سبک اجتنابی23، 19، 15، 11، 6 هايتکانشگري سوال
هایی مانند جهت گیري مثبت نسبت به مسئله نام دارد که در این زیرمقیاس حل مسئله سازنده از طریق ویژگی

ش بینی نسبت به حل مسائل، باور فرد درباره توانایی صورت چالش انگیز، خوآمادگی کلی براي ارزیابی مسائل به
زیرمقیاس . کندخود در حل موفقیت آمیز مسئله و رضایت خاطر نسبت به تعهد در قبال حل مسائل، ارزیابی می

هاي شناختی عاطفی بدکارکرد یا دوم، جهت گیري منفی نسبت به مسئله نام دارد که از طریق برخی ویژگی
رایش کلی به نگریستن مسائل به مثابه تهدیدات عمده، بدبینی درباره توانایی خود در حل مسئله و بازدارنده مانند گ

زیرمقیاس سوم، سبک منطقی حل . شودناامیدي و احساس ناراحتی زودهنگام در مواجهه با مسائل، ارزیابی می
اصول و راهبردهاي حل مسئله کارآمد دار و ماهرانه شود که میزان استفاده منطقی، سنجیده، نظاممسئله نامیده می

کند که یک الگوي حل بی دقتی حل مسئله اشاره می/ زیرمقیاس چهارم، به سبک تکانشگري. کندرا ارزیابی می
. شوده بینانه براي حل مسائل، مشخص میهاي ناکامل، عجوالنه و کوتمسئله ناقص است و از طریق تالش

باشد و از طریق له است که بیانگر یک الگوي حل مسئله ناقص دیگر میزیرمقیاس نهایی، سبک اجتنابی حل مسئ
نامه از پاسخ دهندگان درخواست در این پرسش. شوداهمال کاري، انفعالی بودن، تنبلی یا وابستگی مشخص می

                                                        

1 . I Can Solve The Problem 
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به هیچ عنوان درباره من درست نیست تا «اي از درجه 5مقیاس لیکرت شود که پاسخ صحیح را بر روي یک می
به حل نیمی از سواالت آزمون بیانگر جهت گیري سازنده نسبت . انتخاب کنند ،»رباره من کامال درست استد

). 2004دزوریال و همکاران، (دهد دیگر جهت گیري بازدارنده یا بدکارکرد را نشان می مسئله است، در حالی که نیم
جدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی براي نشان داد که نسخه کوتاه فهرست ت) 2005(نتایج مطالعه سو و شک 

پایایی آزمون مجدد براي این  ).r=  95/0تا  69/0(ري پایا و روا است پژوهش در جمعیت جوان و اهداف بالینی ابزا
). 2007دزوریال و نزو، (گزارش شده است  0/95تا  0/69و ضریب آلفاي ان بین   0/91تا  0/68پرسشنامه بین 

هاي حل مسئله و ه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاسروایی سازه این پرسشنام
در ایران مخبري، درتاج و دره ). 2004دزوریال و همکاران، (شناختی همپوش، تایید شده است هاي روانسازه

را براي  0/88 را براي پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی بازآزمایی 0/85، ضریب آلفاي )2011(کردي 
باخ براي در پژوهش حاضر نیز، ضرایب آلفاي کران. دست آوردندهپرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده ب

دقتی حل مسئله و  بی/ سبک منطقی حل مسئله، سبک تکانشی ،هاي جهت گیري مثبت، جهت گیري منفی عامل
  .دست آمدبه 89/0و در کل  79/0و  86/0، 88/0،  83/0و  81/0سبک اجتنابی حل مسئله به ترتیب برابر با 

  نحوه ارائه مداخله
ها در سه مرحله  پیش از آموزش، پس از آموزش و مرحله  پس از انتخاب نمونه با توجه به طرح تحقیق، داده

بدین منظور ابزار پژوهش قبل از شروع آموزش دانش . شد  ماهه گردآوري پیگیري با در نظر گرفتن مدت مقرر یک
سپس آموزش  .توسط والدین آنها در هر دو گروه آزمایش و گواه تکمیل شد) گروه آزمایشی(ان پیش دبستانی آموز

جلسه یک ساعته هر هفته دو جلسه بدون دخالت مربیان مرکز و توسط مجري طرح  10حل مسئله بین فردي در 
نامه حل مسئله اجتماعی ه پرسشپس از اتمام آموزش به گروه آزمایش مجدد ب. براي گروه آزمایش اجرا گردید

آزمون و بعد از یک ماه دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پس توسط والدین دانش آموزان پیش دبستانی هر
، به دو مقولۀ )2001و  2000(مسئله شناختی میان فردي شور محتواي برنامه حل . مرحله پیگیري پاسخ دادند

دهی حساسیت و کمک به کودکان در شکل -1: هاي حل مسئله شامل توانش پیش) الف: شود عمده تقسیم می
، )یا-و(ها و انتخاب) نیست -هست(تمرکز بر روي مفاهیم حل مسئله مربوط به نفی  - 2آگاهی نسبت به دیگران، 

پرورش حساسیت نسبت به  - 4توانند همزمان انجام دهند، درك اینکه کارهایی وجود دارد که افراد نمی - 3
ت خود و دیگران از طریق مرور واژگان احساسی خوشحال، غمگین، عصبانی، راضی، سرخورده، راضی، احساسا

درك اهمیت  -6، احساس مشابهی درباره یک چیز مشابه ندارند، القاي اینکه افراد - 5خجالت زده، حسود، ترسیده، 
توجه کردن و به خاطر  - 7ی، گوش دادن به دیگران، فهمیدن تمام پیام و کسب اطالعات مستقیم از منبع اصل

بیش از «آشنایی با مفهوم فکري  -8هاي دیگران، آوردن، با هدف حساسیت نسبت به احساسات، نیازها و انتخاب
تفکر متوالی  - 9گوش دادن، دیدن و پرسیدن، : هاي مختلف مشاهدهاز طریق تمرکز روي شیوه ،»دو راه وجود دارد

گونه و چرا دو نفر ممکن است تصویرهاي ذهنی و احساسات متفاوتی داشته و تشویق کودکان به بررسی اینکه چ
 -11زا، هاي مشکلموقعیتهاي اشتباه در آوري اطالعات به منظور پرهیز از فرضتأکید بر لزوم جمع -10باشند، 
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ئله هاي حل مس توانش) ب .در زندگی شخصی خودهاي حل مسئله کمک به کودکان در به کار بردن پیش توانش
هاي تولید هاي جایگزین با هدف کمک به کودکان در شناخت ماهیت مشکل و آموختن راه حل راه - 1: شامل

عنوان پیش شرط درك  پیامدها، کمک به کودکان در فراگیري متوالی اندیشیدن به -2هاي احتمالی بسیار،  حل راه
حل خاصی را به بعدا اتفاق افتد، اگر آنان راه روابط علت و معلولی و تشویق به اندیشیدن درباره آنچه ممکن است

یامد احتمالی به حل با پ حل ـ پیامد، تمرین دادن کودکان در ارتباط دادن یک راه هاي راه جفت - 3اجرا درآورند، 
 ؛ کاکابرایی و مرادي،2013 شکوهی یکتا و زمانی، ؛2014، 2015 شکوهی یکتا و همکاران،(شیوة یک به یک 

1395.(  
  اي آموزشیهجلسه

آشنایی با دوره؛ تشریح اهداف کارگاه و بررسی اهمیت آن به زبانی قابل درك براي کودکان پیش  :جلسه اول
  دبستانی

آشنایی با مفاهیم کلی احساسات؛ پرورش حساسیت نسبت به احساسات خود و دیگران از طریق  :جلسه دوم
  ضی، خجالت زده، حسود، ترسیدهمرور واژگان خوشحال، غمگین، عصبانی، راضی، سرخورده، را

شناخت احساسات و درك افراد؛ بررسی اینکه چگونه و چرا دو نفر ممکن است تصویرهاي ذهنی و  :جلسه سوم
  .هاي دیگرانحساسیت نسبت به احساسات، نیازها و انتخاب. احساسات متفاوتی داشته باشند

فهمیدن تمام پیام و کسب اطالعات مستقیم گوش دادن  فعال؛ اهمیت گوش دادن به دیگران،  :جلسه چهارم
  از منبع اصلی

انسانها  با هدف متمایز کردن رفتارهاي خصمانه یا  ها؛ دالیل متعدد بروز یک رفتار در درك انگیزه :جلسه پنجم
  عمدي از رفتارهاي تصادفی یا غیر عمدي

هاي اشتباه آشنایی پرهیز از فرضآوري اطالعات به منظور ها؛ تأکید بر لزوم جمع حلشناخت راه :جلسه ششم
ادن، دیدن و گوش د: هاي مختلف مشاهدهاز طریق تمرکز روي شیوه ،»بیش از دو راه وجود دارد«با مفهوم فکري 

  هاي جایگزینحلکردن راهپرسیدن، چگونگی پیدا
لت و معلولی، درك روابط ع درك مفهوم نتایج و عواقب؛ شرح پیامدها، یعنی کمک به کودکان در :جلسه هفتم
  حل با پیامد احتمالی حل ـ پیامد و ارتباط دادن یک راه هاي راه شناخت جفت

ها، پیش بینی موانع و هماهنگ سازي؛ زمان مناسب براي عکس العمل صحیح نسبت به موقعیت :جلسه هشتم
  هاشناخت محدودیت

هاي حل مسئله ه کار بردن توانشهاي حل مسئله؛ کمک به کودکان در بپرداختن به ترکیب مهارت :جلسه نهم
  هاي فرا گرفته شده تاکنون به وسیله پرسش و پاسخ از شرکت کنندگانمرور مهارت. در زندگی شخصی خود

مرور مطالب فرا گرفته شده و ارزیابی؛ گفت و گو به شیوة حل مسئله مرور نهایی، جمع بندي، توجه  :جلسه دهم
  شده به بازخوردها و ارزیابی مهارت آموخته
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  هاتجزیه و تحلیل داده
و در  میانگین و انحراف معیارهاي آماري ها در بعد توصیفی، از شاخصبراي تجزیه و تحلیل داده ،در این پژوهش
  .گردیدمکرر استفاده  گیريتحلیل اندازه بعد استنباطی از

  
  نتایج

هاي  شده شاخص ، نمرات محاسبه1دول در ج. سال بود 6میانگین سنی مشارکت کنندگان در گروه آزمایش و کنترل 
هاي حل مسئله  اجتماعی دانش آموزان در مراحل  هاي سبک توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد زیر مقیاس

  .آزمون و پیگیري به تفکیک، طبق گزارش ، والدین دانش آموزان پیش دبستانی ارائه شده است آزمون، پس پیش
  

 هاي حل مسئله اجتماعی ندارد مولفهمیانگین و انحراف استا: 1جدول 

هاي حل مولفه
  فراوانی   مسئله اجتماعی

  پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش

انحراف   میانگین
انحراف   میانگین  معیار

انحراف   میانگین  معیار
  معیار

گیري جهت
  مثبت

  34/1  77/8  54/1  85/8  16/3  20/6  15  آزمایش
  41/2  43/5  38/2  76/5  20/3  00/6  15  کنترل
  58/3  10/7  74/3  00/7  18/3  05/6  30  کل

گیري جهت
  منفی

  23/2  20/7  42/2  30/7  56/2  39/9  15  آزمایش
  71/1  00/9  14/2  86/9  21/2  61/9  15  کنترل
  94/3  10/8  56/3  58/8  39/2  50/9  30  کل

  سبک منطقی
  21/2  93/16  99/1  34/16  13/3  13/11  15  آزمایش
  71/2  77/9  14/2  15/10  86/2  23/10  15  کنترل
  46/7  00/13  87/5  27/13  67/3  48/11  30  کل

-تکانش
  دقتیبی/گري

  88/1  40/5  66/1  87/5  46/4  80/11  15  آزمایش

  72/1  62/12  24/2  20/12  09/2  13/12  15  کنترل
  99/5  03/10  44/5  80/9  62/3  97/11  30  کل

 سبک اجتنابی
  60/1  00/4  62/1  93/4  45/2  12/9  15  آزمایش

  01/3  21/11  28/2  13/10  58/1  34/9  15  نترلک
  78/5  40/7  35/5  83/7  45/2  23/9  30  کل

  
هاي حل مسئله اجتماعی آزمون و پیگیري مولفهآزمون، پسمیانگین و انحراف استاندارد مراحل پیش 1جدول 

ن گروه آزمایش در ها حاکی از آنست که نمرات دانش آموزاداده. دهدهاي آزمایش و کنترل را نشان میگروه
بی دقتی و سبک اجتنابی حل / آزمون و پیگیري در جهت گیري منفی به مسئله، سبک تکانشگريمراحل پس

همچنین . منطقی حل مسئله افزایش یافته استمسئله کاهش یافته و در جهت گیري مثبت به مسئله و سبک 
به  .ل مسئله اجتماعی گروه کنترل، مشهود نیستهاي حآزمون و پیگیري مولفهآزمون، پستغییراتی در نمرات پیش
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هاي حل مسئله بر حل مسئله اجتماعی، ابتدا تهاي مربوط به تعیین اثربخشی مهاروردن دادهآمنظور به دست 
- فرضها نشان داد که پیشتحلیل. هاي مکرر مورد بررسی قرار گرفتگیريهاي مربوط به تحلیل اندازهفرضپیش

لون و هاي مورد مقایسه بر اساس نتایج آزمون دم وجود داده پرت، همسانی واریانس بین گروههاي نرمال بودن، ع
باکس، نشان داد که از اما  نتایج آزمون ام. طور دقیق برقرار استخطی بودن بین متغیرهاي وابسته بهعدم چندهم

اساس نظر  اما بر. ه استکوواریانس بین متغیرهاي وابسته تخطی شد - یکسانی ماتریس واریانس مفروضه
شود و در گیرتر میباکس سختنمونه بزرگ باشد، آزمون ام ، زمانی که اندازه)281: 2007(تاپچینگ و فیدل 

یا  025/0براي مثال (گیرتري صورت تخطی از این مفروضه و مفروضه آزمون لون، باید سطح معناداري سخت
 ، آماره2جدول  .تر است، استفاده کردکه مقاوم 1اثر پیالییرا در نظر گرفت و از آزمون چندمتغیري ) 01/0

گیري منفی، سبک گیري مثبت، جهتچندمتغیري اثر پیالیی براي بررسی معناداري تفاوت متغیرهاي جهت
  .دهددقتی و سبک اجتنابی در بین گروه آزمایش و کنترل را نشان میبی/ گريمنطقی، تکانش

 
  گیري مثبت،اثر پیالیی براي بررسی معناداري تفاوت متغیرهاي جهتچندمتغیري  آماره: 2جدول 

 دقتی و سبک اجتنابی در بین گروه آزمایش و کنترلبی/گريگیري منفی، سبک منطقی، تکانشجهت 
  سطح معناداري  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضیه  F  اثر پیالیی

740/0  33/48  5  19  001/0  
 
-معنادار می 01/0و از لحاظ آماري در سطح  740/0اثر پیالیی،  دهد، مقدار آمارهمینشان  2گونه که جدول همان
-گیري منفی، سبک منطقی، تکانشگیري مثبت، جهتجهت، یعنی حداقل در یکی از متغیرهاي ) P≥ 05/0(باشد 
آزمون  3دامه جدول در ا. ود دارددقتی و سبک اجتنابی در بین گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معنادار وجبی/گري

-بی/گريگیري منفی، سبک منطقی، تکانشگیري مثبت، جهتجهتها را براي متغیرهاي بین آزمودنی مقایسه
  .دهدنشان می دقتی و سبک اجتنابی

  

  گیري مثبت، هاي اثر بین گروهی متغیرهاي جهت آزمون. 3جدول 
 ابی در بین گروه آزمایش و کنترلدقتی و سبک اجتنبی/گريگیري منفی، سبک منطقی، تکانشجهت

درجه   متغیر وابسته  منبع تغییرات
  آزادي

مجذورات 
  F  میانگین

سطح 
  معناداري

مجذور 
  همبستگی اتا

  638/0  001/0  52/42  14/147  1  گیري مثبتجهت  گروه
  ---   156/0  25/2  93/6  1  )گیري مثبتآزمون جهتپیش(کوریت 

  452/0  001/0  68/27  15/144  1  گیري منفیجهت  گروه
  ---   500/0  57/0  91/2  1  )گیري منفیآزمون جهتپیش(کوریت 

  644/0  001/0  17/124  55/531  1  سبک منطقی  گروه

                                                        

1. Pillai's Trace 
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  ---   220/0  79/1  10/11  1  )آزمون سبک منطقیپیش(کوریت 
-بی/تکانشگري  گروه

  دقتی

1  58/364  18/95  001/0  714/0  
-بی/گريآزمون تکانشپیش(کوریت 

  ---   442/0  71/0  47/2  1  )دقتی

  593/0  001/0  30/97  29/328  1 سبک اجتنابی  گروه
  ---   389/0  79/0  35/2  1  )آزمون سبک اجتنابیپیش(کوریت 

  
-براي بررسی تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در مورد جهت Fدهد، مقدار آماره نشان می 3همانگونه که جدول 

هاي با توجه به جدول آماره). P≥ 01/0(باشد معنادار می 01/0ر سطح بوده و از نظر آماري د 52/42گیري مثبت، 
عالوه بر این، بر . تر از گروه کنترل استگیري مثبت گروه آزمایش، بیشتوان گفت که سطح جهتتوصیفی می

) لهحل مسئ(ي متغیر مستقل پژوهش سیلهوگیري مثبت بهدرصد متغیر جهت 8/63اساس مجذور همبستگی اتا، 
جهت کنترل ) گیري مثبتجهت آزمونپیش(ضمنا باید توجه داشت که تاثیر متغیر کوریت . بیین شده استت

با توجه ).  P< 01/0(، معنادار نیست 01/0هاي آزمایش و کنترل، از لحاظ آماري در سطح ي گروههاي اولیهتفاوت
دار شدن هاي وابسته که در اثر معنیفرض همانی بودن ماتریس کوواریانس خطاي متغیربه عدم محقق شدن پیش

ي آزمون کرویت موچلی براي هر سه متغیر سبک منطقی، سبک تکانشی و سبک اجتنابی مشخص شد، در نتیجه
در ادامه جدول ). 1390پور و صفري، حبیب(شود استفاده می 1گیسر-کار گرینهاوساین قسمت، از آزمون محافظه

گیري منفی، سبک منطقی، گیري مثبت، جهتگیسر متغیرهاي جهت- سگروهی گرینهاواثر درون  ، آزمون4
  .دهدها در طول زمان نشان میگیريدقتی و سبک اجتنابی را براي بررسی تفاوت کلی اندازهبی/گريتکانش
  

  گیري منفی، سبک منطقی،گیري مثبت، جهتگروهی متغیرهاي جهتاثر درون  آزمون: 4جدول 
 ها در طول زمانگیريسبک اجتنابی براي بررسی تفاوت کلی اندازهدقتی و بی/ گريتکانش 

  سطح معناداري  F  مجذورات میانگین  درجه آزادي  متغیر وابسته  منبع تغییرات

  زمان
آزمون، پیش(

آزمون و پس
  )پیگیري

  001/0  63/37  23/170  03/1  گیري مثبتجهت
  008/0  72/25  56/87  08/1  گیري منفیجهت

  001/0  25/54  21/1125  07/1  سبک منطقی
  001/0  11/26  76/392  03/1  دقتیبی-گريتکانش

  001/0  47/69  87/650  09/1 سبک اجتنابی
  

گیري منفی، گیري مثبت، جهتبراي بررسی تفاوت جهت F آماره مقداردهد، نشان می 4همانگونه که جدول 
، 63/37گیري به ترتیب برابر با مختلف اندازههاي دقتی و سبک اجتنابی در زمانبی/گريسبک منطقی، تکانش

براي بررسی ).  P≥  01/0(باشد معنادار می 01/0بوده و از نظر آماري در سطح  47/69و  11/26، 25/54، 72/25

                                                        

1.Greenhouse-Geisser 
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را براي بررسی  LSDتعقیبی   نتایج آزمون 5جدول . استفاده شد LSDمحل دقیق تفاوت، از آزمون تعقیقبی 
دقتی و سبک اجتنابی بی/ گريگیري منفی، سبک منطقی، تکانشگیري مثبت، جهتجهتمحل تفاوت متغیرهاي 
  .دهددر طول زمان نشان می

  
  گیري مثبت، جهت براي بررسی محل تفاوت متغیرهاي LSDتعقیبی   آزمون: 5جدول 
 دقتی و سبک اجتنابی در طول زمانبی-گريگیري منفی، سبک منطقی، تکانشجهت

  سطح معناداري  هاتفاوت میانگین  حل تفاوتم  متغیر وابسته

  گیري مثبتجهت
  528/0  15/0  آزمونپس-پیگیري

  001/0  35/5  آزمونپیش-آزمون پس
آزمونپیش-پیگیري  75/5  001/0  

  گیري منفیجهت
  539/0  08/0  آزمونپس-پیگیري

  011/0  - 23/3  آزمونپیش-آزمون پس
آزمونپیش-پیگیري  23/3 -  007/0  

  منطقیسبک 
  189/0  42/0  آزمونپس-پیگیري

  001/0  73/9  آزمونپیش-آزمون پس
آزمونپیش-پیگیري  55/9  001/0  

  /گريتکانش
  دقتیبی

  054/0  - 40/0  آزمونپس-پیگیري
  001/0  - 00/7  آزمونپیش-آزمون پس

آزمونپیش-پیگیري  97/6 -  001/0  

 سبک اجتنابی
  582/0  11/0  آزمونپس-پیگیري

  001/0  - 26/9  آزمونپیش-مون آزپس
آزمونپیش-پیگیري  32/9 -  001/0  
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گیري منفی، گیري مثبت، جهترا براي بررسی محل تفاوت متغیرهاي جهت LSDتعقیبی   نتایج آزمون 5جدول 
شود، همانگونه که مشاهده می. دهددقتی و سبک اجتنابی در طول زمان نشان میبی/ گريسبک منطقی، تکانش

 ).  P< 05/0(آزمون از لحاظ آماري، معنادار نیست پس- پیگیريهاي گیري مثبت، تفاوت میانگینجهت در مورد
گیري در مورد جهتهمچنین . پیگیري نیز، پایدار بوده است توان گفت که نتایج مداخله آزمایشی در مرحلهلذا می

توان گفت که لذا می ). P< 05/0(نیست  آزمون از لحاظ آماري، معنادارپس- پیگیريهاي منفی، تفاوت میانگین
هاي در مورد سبک منطقی، تفاوت میانگینهمچنین . پیگیري نیز، پایدار بوده است آزمایشی در مرحله نتایج مداخله

آزمایشی در  توان گفت که نتایج مداخلهلذا می ،) P< 05/0(آزمون از لحاظ آماري، معنادار نیست پس-پیگیري
- پس-هاي پیگیريدقتی، تفاوت میانگینبی/گريهمچنین، در مورد تکانش. یز، پایدار بوده استمرحله پیگیري ن

پیگیري  آزمایشی در مرحله توان گفت که نتایج مداخلهلذا می).  P< 05/0(آزمون از لحاظ آماري، معنادار نیست 
آزمون از لحاظ آماري، پس-پیگیريهاي در مورد سبک اجتنابی، تفاوت میانگینهمچنین . نیز، پایدار بوده است

  .ي پیگیري نیز، پایدار بوده استآزمایشی در مرحله توان گفت که نتایج مداخلهلذا می ).P <  05/0(معنادار نیست 
  

  گیريبحث و نتیجه
ل مسئله اجتماعی دانش آموزان پیش این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش حل مسئله بین فردي  بر ح

نتایج طبق گزارش والدین دانش آموزان پیش دبستانی، حاکی از آن است که آموزش برنامه . نی انجام شددبستا
شان باعث افزایش توان و بهبود در جهت گیري مثبت و سبک حل مسئله منطقی حل مسئله بین فردي در فرزندان

، دیگر عبارت  به . شده است تکانشیهاي حل مسئله، اجتنابی و  ، سبکباعث کاهش کاربست جهت گیري منفی و
دانش آموزان پیش  هاي آن طبق گزارش والدین مقیاسمیانگین نمرات گروه آزمایشی در حل مسئله اجتماعی و زیر

آزمون در جهت گیري مثبت و سبک حل مسئله منطقی  آزمون در مقایسه با مرحله پیش دبستانی در مرحله پس
همچنین دیگر نتایج این پژوهش نشان . یافته است  اجتنابی کاهشهاي حل مسئله تکانشی و  افزایش و در سبک

هاي سبک حل مسئله اجتماعی دانش آموزان پیش  آزمون و پیگیري در تمامی زیر مقیاس داد بین نمرات پس
دبستانی در گروه آزمایش تغییر چشمگیري حاصل نشده است که بیانگر ماندگاري معنادار تغییرات حاصل از 

؛ )2000( شورهاي  ها با بخشی از نتایج پژوهش این یافته. له بین فردي  در مرحله پیگیري استآموزش حل مسئ
 )2017(کاکابرایی و مرادي  و )2014، 2015(؛ شکوهی یکتا و همکاران )2017( ؛ مورین)2016(اپیرلی و چاپل 

ئله اجتماعی و بهبود آن چنانکه اشاره شد، این پژوهش اثر آموزش حل مسئله بین فردي بر حل مس. همسو است
هاي متعددي در رابطه با  پژوهش که باید اشاره نمود، .مطالعه قرار داده است پیش دبستانی را مورد وزاندر دانش آم

اند، هنوز کامل  شناختی را بررسی کرده هاي مختلف کارکردهاي مثبت روان شاخصآموزش حل مسئله محور با 
سوي پژوهشگران گستره کودکی عالوه بر بررسی کارکرد حل مسئله بر  از استبه همین دلیل ضروري  .نیستند

هاي  جمله جهت گیري مثبت  و سبک شناختی مثبت از مثبت روان هاي شناختی منفی بر شاخص متغیرهاي روان
گسترش حدودي این مهم را  نتایج پژوهش حاضر تا ،در همین راستا. صورت گیرد مسئله گشایی تمرکز بیشتري
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، کسانی که از توانایی توان اظهار نمودهد تجربی میطبق نتایج پژوهش حاضر و سایر شوا ،بنابراین. ستبخشیده ا
کنند ممکن است از خود رفتارهاي تکانشی بروز  حل مسئله منطقی برخوردار نیستند، زمانی که با مانعی برخورد می

ساز اتخاذ  ان راهبرد مقابله با موقعیت مشکلعنو گیري را به دهند، احساس ناکامی کنند، پرخاشگر شوند یا گوشه
). 2013؛ شکوهی یکتا و زمانی،  2017، ؛ اوزکان و آکسوي2014رودزاالن و سات،  ؛2007دزوریال و نزو، (نمایند 

زمانی که به کودکان و  ،دهد همچنین همسو با نتایج پژوهش حاضر شواهد تجربی متعدد دیگري نشان می
گردد، پیشرفت  هاي صریح و آشکاري درباره فرایند تعریف و بیان مسئله ارائه می تورالعملها و دس نوجوانان، آموزش

هاي در آنها ایجاد خواهد شد و این امر با جهت گیري مثبت و اتخاذ سبک  حل فراوانی در کمیت و کیفیت راه
دهد  ان را افزایش میردي با دیگرشود و رفتارهایی نظیر همکاري و همد منطقی باعث کاهش رفتارهاي منفی می

اشاره شد، همانطور که پیشتر ). 2017؛ اوزکان و آکسوي؛ 1395، ؛ کاکابرایی2015 شکوهی یکتا و همکاران،(
 ثرگذار بر تجربه بهزیستی اجتماعی،ضمن اطالع از ضرورت مطالعه و بازشناسی منابع درون فردي ا پژوهش حاضر

عی را به مثابه عوامل درون فردي اثرگذار بر بهزیستی، از طریق هاي حل مسئله اجتمانقش تعیین کننده توانایی
گفتنی . اي آموزش حل مسئله بین فردي را در یک الگوي مفروض بیش از پیش مورد توجه قرار می دهدبرنامه

اجتماعی دانش آموزان پیش است که پژوهش حاضر اثر ماندگار آموزش حل مسئله بین فردي بر حل مسئله 
در راستاي تبیین نتایج پژوهش . تر مورد غفلت واقع شده بودیز مورد توجه قرار داد که این امر پیشدبستانی را ن

حاضر نخست باید تاکید کرد برنامه حل مسئله بین فردي بر این عقیده استوار است که آموزش چگونه اندیشیدن و 
مواجهه با مسائل درون فردي و میان  کند تا بتوانند در نه به چه اندیشیدن به کودکان پیش دبستانی کمک می

حل را اتخاذ نمایند تا توانایی فکر کردن و کنترل هیجانی براي  هاي مختلف بیندیشند و بهترین راه حل فردي به راه
دهد فزایش میشان میسر شود، و در نهایت از بدکارکردي روانی و اجتماعی پیشگیري و سالمت روانی آنها را ا

هاي حل مهارت) 2000و  2001( شور ).  2014، 2015؛ شکوهی یکتا و همکاران، 2017، کاکابرایی و مرادي(
هاي مختلف براي حل مسائل و توجه به پیامدهاي مختلف، کلید تسهیل عنوان توانایی خلق راهمسئله، را به

اي شناختی مسائل هد که افرادي که فاقد مهارتکننماید و تاکید میشناختی توصیف میبهداشت اجتماعی و روان
این شرایط ممکن . انددهند و از نظر اجتماعی منزويبیشتر پرخاشگرند، به دیگران اهمیت نمی ،میان فردي هستند

دهد، آموزش مینتایج پژوهش حاضر نیز نشان  ،در همین راستا. است منجر به ناسازگاري در خانه و مدرسه شود
، جهت گیري منفی و از سوي دیگر در کاهش ،ت و رفتار منطقیدر افزایش جهت گیري مثب حل مسئله بین فردي

آموزان پیش دبستانی در فضاي خانه و مدرسه موثر بوده فردي دانش ساز هیجانی و اجتنابی بینرفتارهاي مشکل
نسبت به خط پایه  آزمون و پیگیريآوري شده حاکی از آن است که میانگین پسهاي جمعهمچنین داده. است

در راستاي پژوهش حاضر . یري نداشته و اثر برنامه حل مسئله بین فردي همچنان پایدار مانده استکاهش چشمگ
حل مسئله بین فردي به دانش آموزان پیش دبستانی را مثبت  هاياثر آموزش مهارت) 2018( فوسارو و اسمیت

کند تا یش دبستانی کمک میجه رسیدند که برنامه حل مسئله اجتماعی به کودکان پیبه این نت ،ارزیابی نموده
درك ارتباط منطقی بین مسئله و راه  زاي زندگی، احساس تسلط کنند وهنگام رو به رو شدن با رویدادهاي استرس
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بر اساس نتایج پژوهش حاضر و  ،بنابراین .تشخیص دهندهاي موجود را در موقعیت هاي اجتماعی مناسب  حل
وزش حل مسئله بین فردي در افزایش کارکرد بهینه کیفیت فردي و توان اظهار نمود آمسایر شواهد تجربی می

هاي این پژوهش نیز باید در  ها یافتههمانند سایر پژوهش .گذار استی دانش آموزان پیش دبستانی تاثیراجتماع
به  نخست آنکه، این مطالعه نیز مانند بسیاري از مطالعات دیگر .هاي آن تفسیر و تعمیم داده شودتبافت محدودی

دلیل استفاده از ابزارهاي خودگزارش دهی به جاي مطالعه رفتار واقعی ممکن است مشارکت کنندگان را در پاسخ 
جتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردي هاي مبتنی بر کسب تأیید اها به استفاده از شیوهبه سؤال

هاي بالینی خودگزارش دهی از مشاهده رفتاري و شاخص هايمنظور تأیید مقیاسبه بیان دیگر، به. ترغیب کند
بر این اساس پیشنهاد می شود . دوم، عالوه بر نمونه محدود عامل جنسیت مورد بررسی قرار نگرفت. استفاده نشد

استفاده از برنامه آموزشی حل مسئله بین فردي در سنین پایه در جامعه جدي تر تلقی گردد و شرایطی فراهم شود 
بررسی  همچنین،. تمامی مراکز پیش دبستانی این مهارت هاي کاربردي به دانش آموزان آموزش داده شودتا در 

اثر محتواي برنامه آموزشی با در نظر گرفتن عامل جنسیت در گروه هاي مختلف پیش دبستانی مورد توجه 
هاي مواجهه ترجیحی وشدر مجموع، پژوهش حاضر در قلمرو مطالعات موجود درباره ر .پژوهشگران قرار گیرد

تلقی » دهندهبسط«و » مکمل«کودکان پیش دبستانی به نقش سبک آموزشی کارآمد در مراکز پیش دبستانی 
  . شود می

 
References 
Beck, S., Williams, C., Cutting, N., Apperly, I., & Chappell, J. (2016). Individual 

differences in children’sinnovative problem-solving are notpredicted by divergent 
thinking or executive functions. Philosophy Transaction, 1-11. 

Cote, D., Pierce, T., Higgins, K., Miller, S., Tandy, R., & Sparks, S. (2010). 
Increasing Skill Performances of Problem Solving in Students with Intellectual 
Disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 
45(4), 512-524.  

D’Zurilla, T. J; Nezu, A. M. (2007). Problem-solving therapy: a positive approach 
to clinical intervention. (3rded.). New York: springer. 

D’Zurilla, T. J; Nezu, A. M; Maydeu-Olivares, A. (2004). social problem solving: 
theory and assessment. in e. c. chang, t. J. D’zurilla, & l. J. sanna (eds.), Social 
problem solving: theory, research, and training. New york: american 
Psychological association. Pp. 11-27. 

Fusaro, M., & Smith, M. (2018). Preschool Inquisitiveness and Science - Relevant 
Problem Solving. Early Childhood Research Quarterly, 42, 119-127. 

Glago, K., Mastropieri, M., & Scruggs, T. (2009). Improving problem solving of 
elementary students with mild disabilities. Remedial and Special Education, 30, 
372-380. 



 ، سال نهم4پژوهشی، شماره  - روانشناختی، علمی کاربردي هايپژوهش نامهفصل

174 

 

   

Hu, Y., Fan, X., Wu, z., Locasala-Crouch, J., Yang, A., & Zhang, J. (2017). 
Teacher- Child Interactions and Children`s Cognitive and Social Skills in Chinese 
Preschool Classrooms. Children & Youth Service, 79, 78-86. 

kakabraee, K., & Moradi, A. (2017). The Family Orinted Problem Solving Training 
to Parents and the Impactt on Child`s perception of parents. Counseling Culture 
and Psychotherapy, 165-185.In Persian. 

Khalili , SH, Lavasani ,M, Azad Farsane, Y.(2015). The Study of the Effectiveness 
of Group Training Problem-Solving Skills,on Anger Control High School 
Students. Journal of Applied Psychological Research Quarterly, 6(1), 1-10.In 
Persian. 

Miller, P. (2011). Theories of Developmental Psychology. New York, United States 
of America: Catherine Woods. 

Mokhberiو A, dortaj ,F, dorekordi, A.(2011). Questionnaire, psychometrics, and 
standardization of indicators of social problem solving ability. Journal of 
Educational Measurement , 1(4), 1-21.In Persian. 

Morin, E. (2017). How to Teach Kids Problem-Solving Skills: Give them skills to 
make good decisions. Retrieved from Very Well Family (Website). 

Ozkan, E. K., & Aksoy, B. A. (2017). An investigation of Maternal Emotion 
Socialization Behavios, Children`s Self-Perceptions and Social Problem Solving 
Skills. Eurasian Journal of Educational Research, 67, 125-129. 

Rodzalan, A.Sh; Saat, M.M. (2014). The Perception of Critical Thinking & Problem 
Solving Skill among Malaysian Undergraduate Students. Global Conference of 
Business & Social Science. Kuala Lumpur. 

Shokoohi-Yekta M, Akbari Zardkhaneh S, Shahabi R.(2015). Teaching Problem 
Solving for Parents: Effects on Resolving Family Conflicts and Parenting Style. 
Journal of Applied Psychological Research Quarterly, 5(4), 1-12.In Persian. 

Shokoohi-Yekta M, Zamani N. (2013).  Application program interpersonal problem 
solving in reducing problematic behaviors slow-learning students: a single subject, 
Journal methods and psychological models.; 8:55-71. In Persian. 

Shokouhi Yekta, M., Davaei.M, Zamani.n, Poorkarimi.J, & Sharifi, A. (2014). The 
Efficacy of “I Can Problem Solve” Program in improving Problem solving and 
Social skills amongst Preschoolers and first grade Students. Advances on 
Cognitive Sciences, 15(3). In Persian. 

Shure, M. (2000). I Can Problem Solve: An Interpersonal Cognitive Problem 
Solving Program for Children. Affiliated with MCP. Hahnemann University. 

Shure, M. B. (2001). I Can Problem Solve (ICPS): An Interpersonal Cognitive 
Problem Solving Program for Children. Residential Treatment for children and 
You, 18, 3- 14.  



 ... هاي حل مسئله بین فردي بر حل مسئله اجتماعیاثربخشی آموزش مهارت

175 

 

 

Siu, A. H; Shek, D. L. (2005). Relations between social problem solving and 
indicators of interpersonal and family well-being among Chinese adolescents in 
Hong Kong. Social Indicators Research, 71, 517-539.  

Smetana, J., & Rote, W. (2015). What do mothers want to know about teens' 
activities? Levels, trajectories, and correlates. Journal of Adolescence, 38, 5-15. 

Yeh, Y., Tsai, J., Hsu, W., & Lin, C. (2014). A model of how working memory 
capacity influences insight problem solving in situations with multiple visual 
representations: An eye tracking analysis. 13, 153-167. 


