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 Background and Purpose: Social skills are accepted and learned social behaviors that improve 

communication with others and improve the quality of life and play an important role in effective 

communication and social acceptance. On the other hand, problem solving is one of the most 

important skills that can preserve and enhance children's mental health in the face of present and 

future problems, so the aim of the present study was to determine the effect of problem solving on 

preschool children's social skills. 

Method: The method of this study was a quasi-experimental design with pretest-posttest and follow 

up with control group. The preschool children of Kermanshah in the academic year of 2017-2018 

formed the statistical population of this study. 24 children (16 boys and 8 girls) were selected by 

convenience sampling method and were randomly assigned into two experimental and control 

groups. Social Skills Rating Scale (Gersham & Elliott, 1990) was used to collect data. Pre-test was 

performed in both groups, then the experimental group received 16 sessions of problem solving skills 

training while the control group did not receive targeted intervention. Then, post-test was performed 

on both groups. After four months, the follow-up period was administered to both groups to evaluate 

the stability of the results over time. Finally, data were analyzed by repeated measure test and SPSS-

20 software. 

Results: Findings showed that problem solving training in two stages of post-test and follow-up 

increased social skills (including cooperation, assertiveness, responsibility and self-control) in 

preschool children (p <0.001). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that problem solving skills are 

related to how to solve problems and manage life issues, so teaching these skills to the child improves 

effective interaction and communication and interpersonal relationships. In this study problem-

solving skills training has been able to reinforce the favorable cooperation, responsibility, and 

interpersonal interaction in children and has ultimately increased the social skills of the individuals 

in the experimental group. 
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مقاله پژوهشی

 دبستانیهای اجتماعی کودکان پیشتأثیر آموزش حل مسئله بر مهارت
 

 3السادات حسینی، سعیده2*، کیوان کاکابرایی1بهروز فریدمرندی
 شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. دانشجوی دکترای تخصصی روان2

 شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. دانشیار گروه روان1
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 70/70/70دریافت شده: 

 10/72/79پذیرفته شده: 

 21/21/79منتشر شده: 

ای هسدددتند که موجر ارتباا با دیگران و بهبود های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی مورد قبول و فراگرفته شددددهمهارت زمینهه و ههد   

ین ترحل مسدددئله یای از مه از سدددویی دیگر پدذیر  اجتمداعی ن ش مهمی دارندد.  و مؤثرو در برقراری ارتبداا  شددددهکیفیدت زنددگی 

در این  بنابراین کند؛آینده حفظ و ت ویت کنونی و های با مشدددال رویاروییکودکان را در  سددلامت روانیتواند هایی اسددت که میمهارت

های ر مهارتحل مسئله ب تأثیرتعیین  هدف پژوهش حاضر های زندگی است های م ابله با مشالراستا ت ویت مهارت حل مسئله یای از راه

 دبستانی، بود. اجتماعی کودکان پیش

. آزمون و پیگیری با گروه گواه بودپس –آزمون آزمایشی از نوع طرح پیشرو  این پژوهش، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، نیمه روش 

، جامعه آماری این پژوهش را تشایل دادند. تعداد 2371-70در سال تحصیلی  های شدهر کرمانشداهدبسدتانی مهدکود کودکان م طع پیش

ه ب آزمایش و گواه، هگیری در دسددتر ، انتخاو و در دو گرودختر( از این کودکان، با اسددتفاده از رو  نمونه 9پسددر و  21نفر )شددامل  11

. شد( اسدتفاده 2777الیوت، و )گرشدا  اجتماعی هایمهارت بندیاز م یا  درجهها، آوری دادهدهی شددند. برای جمعجای شدیوه تصدادفی

ند در حالی جلسدده تحت آموز  مهارت حل مسددئله قرار گرفت 21گروه آزمایش، افراد آزمون به عمل آمد، سدد س ابتدا از هر دو گروه پیش

آزمون به عمل آمد. پس از گذشددت اهار ماه، دوره پیگیری نی  گروه گواه مداخله هدفمندی دریافت نارد. سدد س، از هر دو گروه پس که

گیری دازهها با استفاده از آزمون اندر نهایت داده .برای هر دو گروه به عمل آمد تا پایایی نتایج با گذشت زمان مورد بررسی قرار گرفته باشد

   تحلیل شدند. SPSS-20اف ار نر از با استفاده و مارر 

امل های اجتماعی )شمهارت های پژوهش نشدان داد که آموز  حل مسدئله در دو مرحله پس آزمون و پیگیری باعا اف ایشیافته ها یافته

 (.p<772/7دبستانی شده است )( در کودکان پیشخودمهارگریپذیری و ورزی، مسئولیتجرئتهمااری، 

گی برطرف اگونبه حل مسددئله  مهارت از آنجا کهتوان نتیجه گرفت دسددت آمده از این پژوهش می های بهبر اسددا  یافته گیری نتیجه

با  ؤثرمساز بهبود تعامل و ارتباا سازنده و به کود ، زمینهها این مهارت،آموز  شودمربوا میکردن مشدالات و مدیریت مسائل زندگی 

های حل مسئله در این آموز  مهارت شدود.میفردی مطلوو و روابط بین های اجتماعیسدط  مهارت ءو موجر ارت اشدده جهان پیرامون 

فردی مطلوو را در کودکان ت ویت کند و در نهایت موجر اف ایش بین و تعامل ،پذیریزمینه همااری، مسدددئولیت مطالعه توانسدددته اسدددت

 است.های اجتماعی افراد گروه آزمایش شده مهارت
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 مقدمه
ای طولانی دارای پیشینه 1«دانشمندان کواک»کودکان به عنوان  2استعاره

است. دیدگاه پذیرفته شده و گسترده کود  متفار که مبتنی بر اکتشاف 

فعالانه محیط اسدددت، هسدددته مرک ی یادگیری زودهنگا  کودکان درباره 

در شدددود متولد میای که کود  از لحظه(. 2دنیای پیرامون آنهاسدددت )

 فهای مختلتحول کود  در زمینهگیرد. تغیر دائمی قرار میوضدددعیت 

 تحول(. ما برای 1آیدد )تحدت تدأثیر عوامدل مدادی و  هنی بده وجود می

هایی را از طریق تشویق، ارتباا مؤثر، بنا نهادن حس مثبت کود  رو 

و ایجاد محیطی برای احترا  مت ابل، به آزمایش  ،همااری، انضددباا مؤثر

هدای کاوشدددگری دبسدددتدانی از مهدارتکودکدان پیش. (3گدذاری  )می

برگیرنده جستجوی اطلاعات از طریق پرسیدن به منظور  ای که دربرجسته

 کنند. اینکشددف و حل مسددایل دنیای پیرامون خود اسددت، اسددتفاده می

کنجاداوی و اکتشددداف، آندان را بده سدددمدت تعدامل با دیگر کودکان و 

های ت یادگیری مهارتضددرور و ب رگسددالان محیط خویش سددود داده

 (.2سازد )اجتماعی را برجسته می

های اولیه شدددناسدددانه، تجارو سدددالهای متعدد روانبراسدددا  نظریه

اهی شود. آگری ی پایه و اسا  شخصیت کود  میکودکی موجر پی

گذاری در زمینه آموز  از این موضدوع ما را به سددمت بیشدترین سددرمایه

سددبت ن مداخلهترین نوع بازدهعنوان پربه  در سددنین اولیه زندگی کودکان

(. بر همین اسدا  در بیشددتر کشورهای 1دهد )های بعد سدود میسدالبه 

صدددنعتی  رو از خددمدات مراقبدت کودکان و آموز  به آنها در دوره 

وزه به نحوی که امر ،شدددودای اسدددتفاده میدبسدددتانی به طور ف ایندهپیش

اولیه زودر  فر از خدمات سه ن ،شود از هر اهار کود تخمین زده می

 (.  0کند )استفاده می

می ان  رسند اف ایش طبیعی دردبستانی میوقتی کودکان به سدن پیش

ه ها با این همسالان بتعامل با همسالان و نی  کاهش متناظری در انجا  بازی

رابطه با  برقراری (. این از سدددویی بده معندای نیاز به0و 1آیدد )وجود می

ن پذیری این کودکان به علت نداشتدیگر آسیرسویی و از  بوده همسالان

زبانی  تحولهای رفتاری و ( و مهارت9هیجانی ) مهارسدددط  مناسدددبی از 

ر تمایل و فشاکه از یک طرف  آید(. در اینجا شداافی پدید می7اسدت )

                                                           
1. Metaphor  

2. Little scientist   

و از دیگر سدددو ظرفیت شدددناختی و  ،موقعیتی برای تعدامدل با همسدددالان

پر کردن این شدددااف، ن ش جهت  (27اجتماعی واقعی برای این تعامل )

 شود. های اجتماعی پررنگ میآموز  مهارت

ورزی، هددای اجتمدداعی کدده شددددامددل همادداری، جرئددتمدهددارت

ای از شدددود، به عنوان مجموعهو خودمهدارگری می ،پدذیریمسدددئولیدت

ه به افراد توانایی شددروع و حفظ روابط رفتارهایی تعریف شددده اسددت ک

و رویدارویی مؤثر با  ،اجتمداعی مثبدت، تعدامدل برای پدذیر  همسدددالدان

های اجتماعی اون یادگیری مهارت. (22دهد )به ن ل از مشددالات را می

ها، پذیر  دسدددتور و عذرخواهی، احوال رسدددی کردن، قبول اهاراوو

ا سال  و هماهنگی داشته سازد با محیط خویش ارتباکودکان را قادر می

های اجتماعی بخش مهمی از اجتماعی شدن و تحول (. مهارت21باشند )

های اجتماعی به شدددوند. کودکانی که در مهارتکود  محسدددوو می

ر ها، دکودکان فاقد این مهارت در م ایسددده با اندازه کافی قوی هسدددتند

 ، عملاردهای آموزشددیبرقراری رابطه با همسددالان و یادگیری در محیط

هدای اجتمداعی سدددبر بهبود روابط زیرا داشدددتن مهدارت ؛بهتری دارندد

 (.23شود )طلبی میو است لال ،فردی، تحول اجتماعیبین

هددای اجتمدداعی، محور اصدددلی تحول اجتمدداعی، اکتسددداو مهددارت

 افتگیی های اجتماعی، سازگیری روابط اجتماعی، کیفیت تعاملشدال

معت د  3(. پوپر21آید )فرد به شدددمار میو حتی سدددلامت روان  ،اجتماعی

اسددت که همه زندگی، حل مسددئله اسددت. این توصددیف کوتاه، تاکیدی 

اسدددت بر اهمیت و تلا  برای حل مشدددالات کواک و ب رگی که در 

ترین (. حددل مسدددئلدده یای از مه 20دهددد )زندددگی روزمره مددا روی می

ر ودکان را دتواند بالندگی و بهداشت روانی کهایی اسدت که میمهارت

های آینده حفظ و ت ویت کند. در این راسدددتا ت ویت مواجده با مشدددال

(. 21زندگی است ) اتهای م ابله با مشالمهارت حل مسدئله یای از راه

هد و دها ارایه مییندی برای یافتن پاسدد افر ،در واقع آموز  حل مسددئله

ی ارایدر نتیجدده در تغییر رفتددار کود  مؤثر بوده و در  وی را از کدد

 دهد.خویش اف ایش می

و اوایل  2717در اواخر دهه های حل مسدددئله مهارت کاربرد آموز 

ار رفتاری برای اصلاح رفت به عنوان بخشدی از جنبش شدناختی 2707دهه 

3. Popper  
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 هاشددار رفتارییند شددناختی ا(. آموز  حل مسددئله به فر20آ از گشددت ) 

 رایطشدد با م ابله برای را بال وه و جایگ ین هایپاسدد  از طیفی که دارد

 مؤثرترین و ترینمناسددر انتخاو اماان و کرده فراه  روپیش دشددوار

  ابلهم برای مؤثری هایکنش آن واسطه به فرد و دهدمی اف ایش را پاس 

(. 29کند )یم کشددف و شددناسددایی را زندگی آفرینمشددال شددرایط با

ها و مشدددالات نیدازمند تفسدددیر مناسدددر موقعیت ،کود  برای تعدامدل

ه ب ؛اجتماعی و انتخاو راهبرد مؤثر در مواجهه با موقعیت موردنظر اسددت

ای هلاز  در موقعیتاز توانایی و مهارت حل مسددئله  بایدعبارتی کود  

 برخوردار باشد. مختلف 

مطالعات نشان داده است که آموز  بر پایه حل مسئله باعا اف ایش 

 شدددناختی، مدیریتی، های فنی، اجتماعی،تواندایی افراد در حیطده مهارت

شود. که در این میان، می و اطلاعات دانشسط  و  ،، آموزشدیپژوهشدی

زردینی بخشدددایش و ده ان(. 27مورد اسدددت ) ، بارزترینحیطه اجتماعی

( در پژوهش خود دریددافتنددد کدده آموز  مهددارت حددل مسدددئلدده بدده 17)

هدای اجتمداعی و رفتاری لاز  در آموزان، موجدر پرور  مهدارتدانش

، و ی یرو توانایی مؤثر بودن،  لبه بر مشال، توانایی برنامهشدود می آنها

دهد. هدفمند و متناسدددر با مشدددال در آنها اف ایش می هایرفتار انجدا 

( اثربخشددی آموز  مهارت حل 29و پورکریمی ) شدداوهی یاتا، زمانی

و کاهش مشدددالات های اجتماعی مهدارتفردی بر اف ایش مسدددئلده بین

وزان پدایده اول دبسدددتان را تأیید کردند. معتمدی، حا  آمرفتداری دانش

( آموز  مهارت حل مسئله را در 12بابایی، بیگلریان و فلاح سدلوکلایی )

هددای رفتدداری، م یددا آموزان در خردهاف ایش کفددایددت اجتمدداعی دانش

مریل، اسدددمیت، کامینگ و  و انگی شدددی مؤثر گ ار  کردند. ،هیجانی

ا عنوان مرور مدداخلدات حدل مسدددئله ( پژوهشدددی مروری بد11دانیدک )

ا  گیری آینده، انجو جهت ،های گذشددته، وضددعیت فعلیاجتماعی: یافته

در این  1720تا  2773های های منتشددر شددده در سدددالپژوهش که دادند

د های مرور شده تاکیهای پژوهشیافته مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت.

ند به طور مؤثری نیازهای تواکه آموز  حل مسدئله اجتماعی می شدتنددا

. آنان برطرف کنددآموزان در معرض خطر را رفتداری و اجتمداعی دانش

که پژوهشدددگران در انجا  مداخلات حل مسدددئله  یادآور شددددندهمچنین 

رد که باید در تعمی  نتایج مو شونداجتماعی با مشالات زیادی روبرو می

مروری تحلیلی در پژوهش نی  ( 13. آکسدددوی و باران )توجده قرار گیرد

. قابل تغییر و ارت ا است ،های اجتماعی کودکانخود دریافتند که مهارت

( در پژوهش خود بددا عنوان ارزیددابی 11بوشدددمن و پیاو  )همچنین 

آموز  حل مسئله برای درمان مشالات رفتاری و اجتماعی در کودکان، 

 های اجتماعیمهارتبهبود آموز  مهارت حل مسدددئله بر دریدافتندد که 

 مؤثر است.

پذیری رآسی، کنجااوی و اکتشاف کودکان، نیاز به رابطه با همسالان

ایجاد شرایط لاز  وبرقراری تعامل مناسدر با همسالان،  ،(9این کودکان )

ضدددرورت ، همگی از عواملی هسدددتندد که زبدانیرفتداری و  برای تحول

 نتایج (.27و  7، 2کنند )های اجتماعی را برجسدددته مییدادگیری مهدارت

های اجتماعی با بروز مشالات مطالعات حاکی از آن است ف دان مهارت

های آینده و همچنین عملارد تحصدددیلی پایین، هیجانی رفتاری در سدددال

ف دان مهارت حل مسئله موجر (. همچنین 21) همبستگی معناداری دارد

 آمی  در کودکدان شدددده باعا احتمال بالاتربروز رفتدارهدای خشدددوندت

ماعی های اجتو سددرخوردگی و قرارگرفتن در ارخه تعامل نایافتگیکا 

(. ع یده 10شود )و مشالات رفتاری می ،های نامناسرنامطلوو، احسا 

های توانایی حل مسدددئله، فرد را بر این اسدددت که برخورداری از مهارت

ا کند در رابطه بکند و به شدددخم کمک میبرای م دابلده مؤثر یاری می

افته یای مثبت و ساز ها، و محیط خود به گونهنگسایر افراد جامعه، فره

همچنین از دلایل دیگر ضدرورت توجه به کسر توانایی (. 11عمل کند )

توان به این ناته اشدداره کرد که کودکان ضددمن یادگیری حل مسددئله می

حل مشدددالات سددداده و پیچیده، سدددرانجا  شدددیوه تفار سدددط  بالاتر را 

کنند که آموز  ( یدادآوری می19(. بدک و هماداران )10آموزندد )می

روی  هب« به اه اندیشیدن»گری ی است از وادی قالبی ، اقعدر وحل مسئله 

د تواننددبدددین ترتیددر کودکددان می«. اگونگی اندددیشدددیدددن»آوردن بدده 

ای برای خویش برگ ینند تا مشدددالات فردی و بین های مبتارانهحدلراه

  (.   17شان را حل کنند )فردی
ت ای جهنی  در همین راسدتا و به دنبال بررسی شیوهپژوهش حاضدر 

توان ب دبسدتانی است تادرونی کردن مهارت حل مسدئله در کودکان پیش

همااری و مشدارکت، تعاون، ت سی  کار، گو  دادن هایی مانند مهارت

به دیگران، توجه و تمرک ، حسددداسدددیت به احسدددا  و تفار سدددایرین، 

 ؛و تحمدل افادار و رفتار دیگران را به کود  آموخت پدذیری،انعطداف
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ای هبا هدف تأثیر آموز  حل مسدددئله بر مهارتحاضدددر بنابراین مطالعه 

 شد.دبستانی اجرا اجتماعی کودکان پیش

 روش
رو  پژوهش حاضر باتوجه   کنندگانالف( طرح پژوهش و شهرک 

طرح  آزمایشدددی از نوعبده هددف کداربردی و به لحاظ شدددیوه اجرا نیمه

تمامی آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل پس –آزمون پیش

 2371-70دبسدتانی شدهر کرمانشداه در سال تحصیلی کودکان م طع پیش

. بدین شدبه شیوه در دستر ، انجا   در مرحله نخست گیریبودند. نمونه

شا  گر های اجتماعیمهارتها، پرسدشنامه برای انتخاو آزمودنیترتیر 

ستانی در دبالیوت در اختیار تمامی والدین و مربیان کودکان م طع پیشو 

اسدددا  دسدددتورالعمل  بر ومهددکود  در دسدددتر  قرار داده شدددد  1

های اجتماعی ضعیف و کودکان دارای مهارت هنجاریابی اب ار پژوهش،

از سایر کودکان جدا شدند. س س از بین این کودکان نایافته ساز رفتار 

های آزمایش و و به طور تصددادفی در گروه ر انتخاو شدددندنف 31تعداد 

لاز  به توضدی  است که به علت  یبت بیش از گواه جایدهی شددند. اما 

 21ها )نفر از آزمودنی 11نهایت تعداد  ، دربرخی افراد نمونه سدده جلسدده

در پژوهش بدداقی مدداندددنددد.  نفر گروه گواه( 21نفر گروه آزمددایش و 

: رضدددایت آگاهانه برای عبدارت بودند از وهشهدای ورود بده پژملدا 

 ،داشدددتن حداقل مدر  دی ل  برای یای از والدین ،شدددرکت در مطالعه

ور حضور والدین به ط ،(طلاد نگرفته باشدندزندگی کردن والدین با ه  )

ای هموریتأهای طولانی مانند مبه معنای نداشددتن  یبتدر خانه مسددتمر 

شامل  نی  های خرو ملا . سدال 07 تا 10رده سدنی والدین بین  ،شدغلی

 پ شددای توسددط والدین و عد  رضددایت آگاهانهمصددرف داروی روان

 بودند. 

این  :الیوت و گرشا  2های اجتماعیمهارت بندیدرجه م یا   ب( ابزار

گویه( و معلمان  17دبسددتانی دارای دو فر  والدین )ر م طع پیشد م یا 

های اجتماعی شدددامل بخش مهارتگویه( اسدددت. در در فر  والدین  17)

و  ،پددذیریورزی، مسدددئولیددتهددای هدمادداری،جرئددتمد دیددا خدرده

هدای همادداری، م یددا در فر  معلمدان شدددامددل خرده ؛ وخودمهدارگری

 یک براسا  بندیدرجه هایفر  .مهارگری اسدتو خود ،ورزیجرئت

                                                           
1. Social skills rating systems (SSRS)   

2. Demaray  

 های اجتماعی و، فراوانی وقوع مهارت3تا  صفر از ایدرجه سده م یا 

جمع  با ند.نکمی ارزشددیابی والد و مربی دیدگاه از را رفتاری مشددالات

دست  به زیرم یا  آن کل نمره هر زیرم یا ، دهنده تشدایل هاینمره

ا ر)آلفای کرونباخ( فر  والدین  اعتبارآید. گرشددا  و الیوت ضددریر می

ها به ترتیر ، و برای خرده م یا 77/7 های اجتماعیبرای عدامل مهارت

( همسدددانی 32(. شدددهی  )37گ ار  کردند ) 93/7و  00/7، 01/7، 92/7

نین همچو  ،م یا  اعتباربه عنوان شاخم این اب ار را درونی و بازآزمایی 

روایی سدددازه و هم مان این م یا  را نی  مطلوو گ ار  کرده اسدددت. 

ای )آلف اعبتاربرای فر  معلمان ضریر نی  ( 37همچنین گرشدا  و الیوت )

ها م یا ، و برای خرده71/7 را های اجتماعیبرای عامل مهارت کرونباخ(

 بده دلیددل م یدا ، گ ار  کردندد. این 72/7و  77/7، 77/7بده ترتیدر 

 نی  و منبع اطلاعاتی اندین سددوی از ارزیابی و ایآورد اندحیطهروی

پژوهشگران همچون  از بسدیاری به وسدیله اماان مداخله، گرفتن نظر در

 و همااران  1وینسدددترا(، 2770) 3 کارنو فرلداندگ و (،2770)  1دمدارای

 گیریاندازهمطلوو  بسدددیار هدایم یدا  از یای عنوان بده ( 1770)

 (. 29است ) شده معرفی رفتاری مشالات و های اجتماعیمهارت

 با آموز در این مطالعه حل مسئله  ایمداخلهبرنامه   برنامه مداخلهج( 

مفاهی  زبانی )همچون  آ از شده است. این های زبانی و ادراکیمهارت

           ، به عنوان «(همه»، «بعضی»، «متفاوت»، «مشابه»، «نیست»، «است»

درآمد تسهیل تفار در کودکان، ن طه شروع این آموز  است. پیش

تمرک  این برنامه بر آموز  مفاهی  پایه کلامی حل مسئله به کود  و 

ه کودکان، کمک ب وی در تعامل اجتماعی با دیگر مشاکرت دادنس س 

رای گویی، اجفه  احساسات متفاوت و مشابه در آنان، استفاده از داستان

و در نهایت جستجو برای  ،های هدفمند با کود نمایش و انجا  بازی

ای ه. اجرای بازیشامل شودیافتن راه سومی است که رضایت طرفین را 

خان اده ینحسو تأثیر آن همسو با یافته پژوهش گروهی هدفمند با کودکان 

ی و فرددرمانی بر بهبود تعاملات بین( مبنی بر اثربخشی بازی31)

د توانند یاد بگیرنسالگی کودکان می 1در اوائل  خودکارآمدپنداری است.

رفتار دلایلی دارد، افراد احساساتی دارند و ایناه برای حل انجا  هر که 

 در که هاییمهارت ترینمه  از .ک راه وجود داردیک مسئله بیش از ی

3. Ferlang & Kareno 

4. Vinstra    
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 احساسات در »به  توانمی شد، آموز  داده ایمداخله جلسات

 هایحلراه یافتن»، «هاانگی ه در »، «آنان نظرات ن طه و دیگران

متوالی جهت  ری یبرنامه»، «امور نتایج و عواقر گرفتن نظر در»، «متعدد

ن ، و در نهایت هدایت کود  به سمت یافت«یادیگردر  ارتباا وقایع با 

اشاره کرد که بر تثبیت مهارت حل مسئله در آنان و  های مناسرحلراه

و  10بوده است )(2توان  مسئله را حل کن برنامه میرنا شر )من میگرفته از 

های اجتماعی به کودکان در آموز  مهارت ید توجه داشت که. با(33

رنامه ها، بخانواده در این آموز  مشارکت دادندبستانی، باید ضمن پیش

 ودشمحور بوده و در آن از فعالیت نمایشی استفاده بازی نی  باید آموزشی

 ای، ارائه شده است:، محتوای جلسات مداخله2در جدول (. 13)
 

   خلاصه جلسات مداخله آموزش حل مسئله1جدول 

 محتوا هد  جلسه

 یا 
 هایادگیری استفاده از کلمات برای بیان خواسته -

 در  ارتباا بین مفاهی  و کلمات -
 «همه»و « بعضی»؛ «نیست»؛ «است»آموز  مفاهیمی مانند  -

 دو 
 اولیه حل مسئله آشنایی با مفاهی  -

 بندیشروع آموز  طب ه -

 ؛«مشابه»؛ «متفاوت»آموز  مفاهی   -

 ها و زمانگروهبندی حیوانات، فصل -

 یادگیری و تشخیم احساساتی همچون خوشحال،  مگین، عصبانی، در خود و دیگران - آموز  شناسایی احساسات به کودکان - سو 

 اهار 
 تشویق کود  به گو  دادن و توجه کردن -

 احساسات دیگرانتشخیم  -

 بالا بردن می ان تمرک  کود  -

 و خش  در دیگری ،اهمیت در    ، شادی -

 «دلیل آوردن»، «اون» ،«ارا»مفاهی   - های فردیآموز  تشخیم تفاوت - پنج 

 شش 
 آموز  منتظر ماندن -

 آموز  مفاهی  منصفانه و  یرمنصفانه -

 های قطاراستفاده از بازی صندلی -

 نمایشاستفاده از داستان و  -

 هفت  و

 هشت 
 های احتمالیحلشناخت ماهیت مشال و تولید تعداد زیادی راه -

 مشخم کردن مشال -

 های متفاوت و مشابه جایگ ینپیدا کردن راه حل -

 استفاده از داستان جوجه ارد  زشت -

 نه  و

 ده 

 در  روابط علت و معلولی به عنوان -

 شرا اندیشیدنپیش

 شویداگر زیر باران بروید خیس می -

 کنیداگر تند بدوید عرد می -

 یازده  و

 دوازده 
 بررسی پیامدهای احتمالی هر موقعیت و تفار درباره آن -

 شویدخورید بیمار میوقتی  ذا نمی -

 سوزیدوقتی دست به بخاری داغ ب نید می -

 افتد؟وقتی مسوا  ن نید آنگاه اه اتفاقی می -

سی ده  و 

 اهارده 
 پیامدهای حاصل از آنحل و ارتباا بین راه -

 دهد؟دود کار مناسبی انجا  میزمانی که کود  داخل اتاد می -

 اه اتفاقی ممان است بیفتد؟ -

 اگر آن اتفاد بیفتد اه احساسی خواهید داشت؟ -

 اه کاری انجا  دهد که مناسر باشد؟ -

پان ده  و 

 شان ده 
 های مناسرحلدادن تمرین به کود  و همراهی وی تا یافتن راه -

 دوست خود را هُل دهید اه اتفاقی ممان است بیفتد؟ اگر -

 های جایگ یناستفاده از تصاویر داستانی برای بیان مشال و پیدا کردن راه -

 

در این مطالعه بعد از کسددر مجوزهای لاز  و تأییدیه علمی و ( روش اجرا  د

اخلاقی از مؤسدسات مربوطه جهت اجرای پژوهش، افراد نمونه به شرحی که در 

گروه آزمایش و  دودر بخش رو  توضدی  د اده شدد انتخاو شدند و س س 

ل آزمون به عمگروه پیش دودهی شدند. ابتدا از هر جایبه تصادف  گواه

جلسدده تحت آموز  مهارت حل مسددئله  21آمد، سدد س گروه آزمایش، 

                                                           
1. Myrna B. Shure (I can problem solve. ICPS)  

ر  ( قرار 1«توان  مشددال را حل کن من می»)برمبنای دسددتورالعمل میرنا شدد 

جلسددده در هفته و با حضدددور  3ای به صدددورت گرفتند. جلسدددات مداخله

ها فعالیت در حوزه کود  و حضور در مهدهای پژوهشگر که ساب ه سال

در هر جلسدده، دقی ه  10را داشددته و یک دسددتیار، با مدت زمان  کود 

2. I can problem solving  
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جلسه، با هدف  1برگ ار شد. همچنین والدین کودکان گروه آزمایش در 

، تحت آموز  قرار هاای و هماهنگی با آنآشنایی با دستورالعمل مداخله

گروه گواه، مداخله  یرهدفمند از نوع لداز  بده  کر اسدددت که گرفتندد. 

آزمون به گروه پسدو وهی دریدافت کرد. سددد س، از هر هدای گربدازی

ه ها بپس از گذشدددت اهار ماه، دوره پیگیری نی  برای گروه و عمل آمد

ر دگیرد. عمدل آمد تا پایایی نتایج با گذشدددت زمان مورد بررسدددی قرار 

گیری مارر، و آزمون اندازه SPSS-20اف ار ها با استفاده نر نهایت داده

  انجا  شد.

 

 هاتهیاف
گیری متغیرهای آزمودنی یا زمان اندازهدر این پژوهش یدک عامل درون

آزمودنی یا عضدددویت گروهی وجود داشدددت. پژوهش و یک عامل بین

اده ویلک استف-ها از آزمون شدداپیروبرای بررسدی نرمال بودن توزیع داده

(. p>70/7که نتایج این آزمون نشان داد، توزیع متغیرها نرمال است )شده 

ا هنتایج آزمون تحلیل واریانس با تارار سددنجش برای گروه 1ر جدول د

 های گروهنی  نمودار میانگین 1و شددال  2ارائه شددده اسددت. در شددال 

و پیگیری  ،آزمونآزمون، پسآزمایش و گروه گواه در سدده مرحله پیش

 .شده است ارائه

 های پژوهشها در متغیرواریانس با تکرار سنجش برای بررسی تفاوت گروه  نتایج آزمون تحلیل 2جدول 

 گروه متغیر
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

F p 
 انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین انحرا  معیار میانگین

گ ار  

 والدین

 همااری
 771/7 03/9 70/3 21/21 17/1 72/21 92/1 11/27 آزمایش

 771/7 00/21 21/3 33/22 10/3 72/7 72/3 21/27 گواه

 ورزیتئجر
 79/7 71/3 12/1 20 17/3 11/20 20/1 00/23 آزمایش

 72/7 02/1 00/1 79/20 11/1 93/21 79/3 12/21 گواه

 مسئولیت پذیری
 73/7 0 27/1 09/23 71/2 72/23 71/1 00/22 آزمایش

 <772/7 93/23 30/1 72/20 71/1 33/21 07/1 00/22 گواه

 مهارگریخود
 72/7 11/0 90/1 93/21 70/3 79/23 21/3 12/22 آزمایش

 70/7 77/3 17/3 21/23 12/3 00/21 77/1 09/27 گواه

های مهارت

 اجتماعی

 <772/7 77/21 91/0 09/03 77/7 09/00 70/22 09/10 آزمایش

 771/7 77/21 90/9 07/00 93/9 93/02 91/1 72/11 گواه

گ ار  

 معلمان

 همااری
 771/7 72/21 97/3 07/21 10/1 00/20 03/1 09/23 آزمایش

 773/7 99/27 73/1 12/21 99/1 11/22 92/1 33/7 گواه

 ورزیتئجر
 73/7 70/1 71/1 33/21 21/3 09/21 01/3 11/21 آزمایش

 72/7 73/1 20/0 00/27 91/1 10/7 07/1 9 گواه

 مهارگریخود
 79/7 21/3 31/1 00/23 77/1 09/21 79/1 93/21 آزمایش

 72/7 17/0 73/1 11/7 32/3 11/7 11/3 9 گواه

های مهارت

 اجتماعی

 <772/7 91/13 17/9 09/11 99/9 72/11 70/22 79/37 آزمایش

 <772/7 20/27 11/22 93/31 30/22 09/37 01/22 33/10 گواه
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، در بخش گ ار  والدین در مؤلفه 2و شدددال  1بدا توجه به جدول 

داری آزمون به صدددورت معنیمیانگین گروه آزمایش در پس ،هماداری

اما در گروه  ،(p=771/7آزمون و پیگیری اسدددت )بیشدددتر از مرحله پیش

مراحل  داری بیشتر از سایرمیانگین مرحله پیگیری به صدورت معنی ،گواه

آزمون، ورزی تفدداوتی بین پیشر مؤلفدده جرئددت(. دp=771/7اسددددت )

اما در  ،(p=79/7و پیگیری در گروه آزمدایش وجود ندارد ) ،آزمونپس

از سایر  داری بیشددترمیانگین مرحله پیگیری به صدورت معنی ،گروه گواه

پددذیری میددانگین گروه (. در مؤلفده مسدددئولیدتp=72/7مراحدل اسدددت )

مون آزری بیشتر از مرحله پیشداآزمون به صورت معنیآزمایش در پس

اما در گروه گواه میانگین مرحله پیگیری به  ،(p=73/7و پیگیری اسدددت )

(. در مؤلفه p<772/7داری بیشددتر از سددایر مراحل اسددت )صددورت معنی

آزمون بدده صدددورت خدودمهددارگری میددانگین گروه آزمددایش در پس

اما در  ،(p=72/7آزمون و پیگیری است )داری بیشدتر از مرحله پیشمعنی

ز سددایر داری بیشددتر اگروه گواه میانگین مرحله پیگیری به صددورت معنی

هدای اجتمداعی کل میانگین در متغیر مهدارت .(p=70/7مراحدل اسدددت )

داری بیشدددتر از مرحلدده آزمون بده صدددورت معنیگروه آزمدایش در پس

( امددا در گروه گواه میددانگین p<772/7آزمون و پیگیری اسددددت )پیش

داری بیشدددتر از سدددایر مراحل اسدددت یری بده صدددورت معنیمرحلده پیگ

(771/7=p .) 

، در بخش گ ار  معلمان در مؤلفه 1بدا توجده بده جددول و شدددال 

داری آزمون به صدددورت معنیهماداری میدانگین گروه آزمایش در پس

اما در گروه  ،(p=771/7آزمون و پیگیری اسدددت )بیشدددتر از مرحله پیش

راحل داری بیشدتر از سایر مبه صدورت معنیگواه میانگین مرحله پیگیری 

ورزی میدانگین گروه آزمایش در در مؤلفده جرئدت .(p=773/7اسدددت )

ری آزمون و پیگیداری بیشددتر از مرحله پیشآزمون به صددورت معنیپس

اما در گروه گواه میانگین مرحله پیگیری به صدددورت  ،(p=73/7اسدددت )

(. در مؤلفه خودمهارگری p=72/7داری بیشتر از سایر مراحل است )معنی

و پیگیری در گروه آزمایش وجود  ،آزمونآزمون، پستفداوتی بین پیش

امدا درگروه گواه میانگین مرحله پیگیری به صدددورت  ،(p=79/7نددارد )

های (. در متغیر مهارتp=72/7داری بیشددتر از سددایر مراحل اسددت )معنی

اری دورت معنیآزمون به صاجتماعی کل میانگین گروه آزمایش در پس

اما در گروه  ،(p<772/7آزمون و پیگیری اسدددت )بیشدددتر از مرحله پیش

راحل داری بیشدتر از سایر مگواه میانگین مرحله پیگیری به صدورت معنی

له توان نتیجه گرفت که مداخها می(. با توجه به این یافتهp<772/7است )

ا ام ،ده استهای اجتماعی کودکان گروه آزمایش شباعا بهبود مهارت

طی  دررسدددد در گروه گواه، انجا  بازی  یرهدفمند گروهی بده نظر می

 ها شده است. باعا اف ایش این مهارت تحولیمراحل و ابعاد 

 گیریبحث و نتیجه
های حل مسئله بر مهارتمهارت پژوهش حاضر با هدف بررسی آموز  

ین برنامه اه دبسدتانی انجا  شدد. نتایج نشدان داد کاجتماعی کودکان پیش

 اریمعناد دبسدددتانی تأثیرهای اجتماعی کودکان پیشبر مهارت مدداخلده

های طبق گ ار  والدین و معلمان، بین نمرات مهارت .(p≤772/7دارد )

آزمون و پیگیری، تفاوت معنادار ها در دو مرحله پساجتمداعی آزمودنی

جتماعی های ابه دسدت آمد و آموز  حل مسئله منجر به اف ایش مهارت

 هدست آمدبه های آن در گروه آزمایش شده است. این یافتهو زیرم یا 

(؛ شاوهی یاتا، زمانی 17های بخشایش و ده ان زرینی )پژوهش نتایجبا 

( و 11(، مریل و همااران )12(؛ معتمددی و همااران )29و پورکریمی )

 (، همخوان است.11بوشمن و پیاو  )

از  ای را به عنوان یایعمومی گستردهحل مسدئله توانسته است علاقه 

رسددد ظر میه نهای مه  زندگی در دنیای امروز به دسددت آورد. بمهارت

در آینده، حل مسئله مشارکتی، اب اری برای تعیین اثربخش بودن مهارت 

توان اگونگی (. حل مسدددئله را می20حدل مسدددئلده فردی خواهدد بود )

ه ب ؛درنظر گرفت برطرف کردن مشدددالدات و مددیریت مسدددائل زندگی

یری نیاز گشددود که به تصددمی عبارتی وقتی کود  با موقعیتی روبرو می

اگونه و از اه راهی آن موقعیت را با درنظر باید تصمی  بگیرد که دارد، 

و کمترین ه ینه )و در صدددورت اماان صدددرف  گرفتن بیشدددترین سدددود

اگونه گیرد ب باید تصمی تر به زبان ساده .کمترین زمان( به پایان برسداند

به  های اجتماعیهمچنین، مهارت .از موقعیتی به موقعیت دیگر گذر کند

و ایناه اگونه د؛ یعنی ها با یادیگر اشددداره داردارتباا و تعامل انسدددان

انسدان ارتباا و تعاملی مؤثر و سدازنده و مثبت را با یادیگر داشته باشند. 

ونه دهد که اگیاد میبه کودکان این ناته را فرایند آموز  حل مسددئله 

ند و ویادیگر نش نایافتگیکا دو کود  در ارتباا خود، موجر آزار و 

  بخش را فراهو تعامل رضددایت ،پذیریزمینه همااری، مسددئولیتحتی 
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گر تأثیر آموز  حل تواندد تبیین(. توجده بده این نادات، می22آورندد )

د. باشدد مطالعه در این های اجتماعی در کودکانمسددئله بر اف ایش مهارت

توجه به اگونگی احسا  طرف م ابل و مشاهده دنیا از دید وی، مستل   

 ،جسمانیتحول یک کود  با توجه به مراحل  .آموز  حل مسئله است

دارد ها نای از دنیا و آد و اجتماعی خود، توانایی در  گسترده ،شناختی

یه حل با آموز  و ارا ولی )که این خود یک مسدددئله اجتماعی اسدددت(،

توان اگونگی تعامل و ارتباا سدددازنده و مؤثر با مسدددئله به کود ، می

گیرد کدده بده عبدارتی، کود  یداد می ؛جهدان پیرامون را بده او آموخددت

دهی و برقراری ارتباا با جهان اجتماعی خود را حل اگونه مسئله شال

 (. ارتباا با تمامی20زندگی، حل مسئله است ) از که هر لحظهزیرا کند، 

افراد پیرامون به نوعی حل مسدئله با آنهاست. ت اضای همااری یا جرئت 

 ؛خواهد، نیازمند مهارت اسدددتابراز وجود و خواسدددتن آنچده که او می

 مهارت حل مسئله و مهارت بودن در کنار همدیگر.

ای هددبددا توجدده بدده یددافتدده این پژوهش مبنی بر تفدداوت نتددایج مهددارت

گروه آزمددایش و گواه، بدده نظر  وداجتمدداعی در مرحلدده پیگیری برای 

های رسدددد گروه آزمدایش و والددین آنهدا بده دلیدل دریافت آموز می

های مدت مهارت حل مسددئله، واجد جهشددی در مهارتمتراک  اما کوتاه

ماه بعد )مرحله  اهارد کده بدا اتمدا  مدداخلده و طی شدددونداجتمداعی می

بازی گروهی دیگر،  سدددوییند. اما از شدددوپیگیری( با کاهش مواجه می

های اجتماعی و بالا کودکدان در گروه گواه نی ، موجدر اف ایش مهدارت

که  دهدبه خوبی نشان می موضوعرفتن سدط  تعامل آنها شده است. این 

های اجتماعی مواجه هسدددتی . ارا در این گروه با اف ایش نمرات مهارت

ونی و بیر هایاسددتفاده از بازی به عنوان زبان کود  و تعامل با او نشددانه

(. همچنین تأثیر عامل 33دهد )درونی مشالات رفتاری آنها را کاهش می

به  ؛کندزمدان در آموز  مهدارت حدل مسدددئلده بده خوبی خودنمایی می

عبارتی، آموز  مهارت حل مسئله برای کودکان و والدینشان امری تازه 

  توان نتیجه گرفت که پس از قطع آموزمی. بنابراین و بدیع بوده اسددت

افراد نمونه ها، بده علدت کوتداه بودن زمدان مداخله و عد  تثبیت آموز 

اند، در حالی که گروه های کسر شده را از دست دادهم داری از مهارت

های اجتماعی با هدف در زمینه مهارتگواه به واسدددطه بازی گروهی بی

اف ایش نمرات در مرحله پیگیری روبرو شده است. از آنجایی که بسیاری 

( 37شوند )اند و ف ط نسبی و موقت حل میاز مشدالات زندگی تاراری

های ضددرورت آموز  پیوسددته و مداو  مهارت حل مسددئله و نی  مهارت

 بسدددیارنداپدذیر تحول دوران کودکی، اجتمداعی بده عنوان بخش جددایی

های این پژوهش، و بده مثدابده پیشدددنهاد حاصدددل از یافتهبوده ضدددروری 

های تجربی، در مبندای مشددداهددات بالینی و داده کندد. برخودنمدایی می

های دبسدددتدانی، تداکید عمده بر آموز  مهارتهدای م طع پیشآموز 

تحصدددیلی و آمداده کردن کودکدان برای ورود به مدرسددده اسدددت. این 

های اعدا شدددده کده آموز  مهارت حل مسدددئله و مهارتآورد بدروی

همچنین موجددر اجتمدداعی برای این کودکددان در سدددایدده قرار بگیرد و 

آموزی ای به علت خلاء مهارتعمده هایکشاکشتا مشالات و  شودمی

کنند که ( یادآوری می11مریل و همااران ) .برای کودکدان پددیدد آیدد

ترین دسدددتاوردهای اجتماعی را در ها، ضدددعیفکودکان فاقد این مهارت

ظا  ن اندرکارانبنابراین به دست ؛مدرسده و بعد از آن تجربه خواهند کرد

د که آموز  مهارت حل مسئله و شدودبسدتانی پیشدنهاد میآموز  پیش

های اجتماعی را مبنای اصدددلی آموز  برای کودکان این م طع مهدارت

گونه که آموز  مهارت حل مسدددئله برای  همان در ضدددمنقرار دهندد. 

ای پژوهش بدیهی اسددت و در دسددتورالعمل مداخله موضددوعیوالدین، 

ها برای رسد آموز  این مهارته شدده، به نظر میحاضدر، به آن پرداخت

مربیان و معلمان )به عنوان دیگر همراهان اصدلی کود (، ضروری و در 

جهدت انت دال و یدادگیری منسدددج  و کدارآمدد مهدارت حدل مسدددئله و 

 هاپژوهشهای اجتماعی کودکان، مؤثر باشدددد. همچنین اگراه مهدارت

سئله مأیید اثربخشی آموز  حل ای را برای تتاکنون شروع امیدوارکننده

های واقعی و مه  در فه  حل مسئله کودکان و د اما پیشرفتندهنشان می

 ،های پژوهشها و شدددیوههای اجتماعی با بهبود رو مدداخلدات مهارت

 شود. میسر می

تواند برای تبیین های پژوهش حاضدددر، میمحدودیت در نظر گرفتن

داز پژوهشدددی برای پژوهشدددگران آتی، انهای آن و نی  ایجاد اشددد یافته

نا ش ر تمامی مداخلات پژوهشی خود را به ایناه، میر نخستراهگشا باشد. 

کار کرده، اما در پژوهش حاضر اماان استفاده از انین « طولی»صدورت 

ر، به  موردی فراه  نشددد، به علاوه، اب ار پژوهشددی برمبنای نظریه میرنا شدد 

ند متواند برای پژوهشددگران علاقهی میدسددت نیامد که ف دان انین اب ار

این فرصدت را فراه  سازد که به طراحی و هنجاریابی انین اب اری اقدا  

های دیگر، در این بسیاری از پژوهش همانند. محدودیت دو  ایناه کنند
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از آنجایی که  اسددت و دهی اسددتفاده شدددهپژوهش از اب ار خودگ ار 

ین در تعیتانی بوده، اما خود آنها دبسدددکودکان پیش رویبرندامه مداخله 

ها از آن ارزیابیاثربخش بودن مداخله نظر ندادند، در نتیجه ممان اسدددت 

 به همین جهت ؛، به دور از دنیای ادراکی کودکان باشدددددیدگاه دیگران

 ین مانند های جایگشود، پژوهشگران آتی نسبت به تهیه شیوهپیشنهاد می

هنجاریابی اب ار پژوهشدددی که حاوی و یا طراحی و مندد نظدا مشددداهدده 

 ها یا تصددداویر عینی متناسدددر با دنیای روانی و ادراکی کودکانداسدددتان

های این پژوهش، پیشدددنهاد . همچنین بر مبنای یافتهکنند، اقدا  بداشدددندد

د کدده آموز  حددل مسدددئلدده برای والدددین و مربیددان کودکددان شدددومی

اک  ا واحد کار، در مردبسدتانی به عنوان قسدمتی از برنامه آموزشی یپیش

  آموزشی اجرا شده و مورد توجه مسئولین مربوطه قرار بگیرد.

از آنجددا کدده کودکددان در جعبدده اب ار تفار خود، برای م ددابلدده بددا 

هدای ف ایندده جهدان پیرامون، محدود بوده و اب ارهای زیادی کشددداکش

یجاد اآموز  حل مسدددئله به کودکان می تواند منجر به ؛ بنابراین ندارند

تواننددد از آن اسدددتفدداده مطلوو کرده و از مدهددارتدی شدددود کدده مدی

آوردهایی همچون سلامت روان، بهبود مناسبات خانوادگی، تسهیل دست

و در نهایت حال خوو،  ،بخش و بامعناروابط بدا دیگران، زنددگی لدذت

 بهره ببرند. 

پژوهش حاضدددر برگرفته از رسددداله دکتری دارای کد تشههکر و رهدردانی  

از معاونت پژوهشدی دانشدگاه آزاد اسدلامی واحد کرمانشاه  27117070702732

و مربیان مهد کود  که در  ،از تمامی کودکان، والدین اسدددت؛ بددین ترتیدر

  شود.میهمااری داشتند، تشار و قدردانی  انجا  این مطالعه

با توجه به ایناه این پژوهش تحت حمایت مالی سددازمان یا نهاد  تضههاد مناف  

 در این پژوهش هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.بنابراین صی نبوده، خا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فریدمرندی و همااران بهروز                                                                                                      دبستانیهای اجتماعی کودکان پیشتأثیر آموز  حل مسئله بر مهارت 

211 

 ، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

1
، شماره 
1

، زمستان 
2379

 

 

References 

1. Fusaro M, Smith MC. Preschoolers inquisitiveness and 

science-relevant problem solving. Early Child Res Q. 

2018; 42: 119-127. [Link]  

2. Mirhadi T. Then, who is child? What is the concept of 

the childhood? Tehran: Children’s Book Council of 

Iran; 2004, p: 21. [Persian]. 

3. Dinkmeyer D, Mc Key G, Dinkmeyer J. Parenting 

young children helpful strategies based on systematic 

training for effective parenting (STEP) for parents of 

children under six. Raees Dana M (Persian 

Translator). Tehran: Roshd Press; 2015, p: 13. 

[Persian].   

4. Heckman JJ, Mosso S. The economics of human 

development and social mobility. Annu Rev Econom. 

2014; 6: 689–733. [Link] 

5. Côté SM, Larose M-P, Geoffroy MC, Laurin J, Vitaro 

F, Tremblay RE, et al. Testing the impact of a social 

skill training versus waiting list control group for the 

reduction of disruptive behaviors and stress among 

preschool children in child care: the study protocol for 

a cluster randomized trial. BMC Psychol. 2017; 5: 29. 

[Link] 

6. Ouellet-Morin I, Tremblay RE, Boivin M, Meaney M, 

Kramer M, Côté SM. Diurnal cortisol secretion at 

home and in child care: a prospective study of 2-year-

old toddlers. J Child Psychol Psychiatry. 2010; 51(3): 

295–303. [Link] 

7. Geoffroy M-C, Côté SM, Parent S, Séguin JR. Daycare 

attendance, stress, and mental health. Can J 

Psychiatry. 2006; 51(9): 607–615. [Link] 

8. Gunnar MR, Donzella B. Social regulation of the 

cortisol levels in early human development. 

Psychoneuroendocrinology. 2002; 27(1-2): 199-220. 

[Link] 

9. Van Andel HWH, Jansen LMC, Grietens H, Knorth EJ, 

van der Gaag RJ. Salivary cortisol: a possible 

biomarker in evaluating stress and effects of 

interventions in young foster children? Eur Child 

Adolesc Psychiatry. 2014; 23(1): 3–12. [Link] 

10. Weber S, Kronberger N, Appel M. Immigrant 

student's educational trajectories: the influence of 

cultural identity and stereotype threat. Self-Identity. 

2018; 17(2): 211-235. [Link] 

11. Khan Mohammad Zade Z, Hani Hizani A. 

Comparison of social skills, positive thinking skills 

and problem-solving methods in male and female 

students at the 3rd degree of high school in Zahedan. 

Sociology of Education Journal. 2018; 11(11): 88-98. 

[Persian]. [Link] 

12. Seçer Z, Gülay H, Önder A, Kara C. The social skills 

and problem behaviors comparison of 6-year children 

who go to state and private preschool education 

institution. International Online Journal of Primary 

Education (IOJPE) ISSN: 1300-915X. 2013; 2(1): 1-

13. [Link] 

13. Ebrahimi T, Aslipoor A, Khosrojavid M. The effect 

of group play therapy on aggressive behaviors and 

social skills in preschool children. Quarterly Journal 

of Child Mental Health. 2019; 6(2): 40–52. [Persian]. 

[Link] 

14. Siadat SM. Effects of social skills teaching on the self-

esteem and identity dimensions of the labor children. 

Educational Psychology. 2015; 11(37): 83–101. 

[Persian]. [Link] 

15. Greiff S, Holt DV, Funke J. Perspectives on problem 

solving in educational assessment: analytical, 

interactive, and collaborative problem solving. J Probl 

Solving. 2013; 5(2): 71-91. [Link]  

16. Danesh E, Salimi Nia N, Falahati H, Sabeghi L, 

Shamshiri M. Effectiveness of group problem solving 

training on adaptability of adolescence girls 

incompatible. Journal of Apply Psychology. 2014; 

8(2): 23-40. [Persian]. [Link] 

17. Tajeri B. Effectiveness of problem solving training on 

interpersonal sensitivity & aggression in students. 

Journal of School Psychology. 2016; 5(3): 39–55. 

[Persian]. [Link] 

18. Shokoohi-Yekta M, Zamani N, Pourkarimi J. Effects 

of problem-solving instruction on improving social 

skills and decreasing behavioral problems: a single 

subject study on slow-learner students. Journal of 

Psychological Studies. 2015; 10(4): 7–32. [Persian]. 

[Link] 

19. Koh GC-H, Khoo HE, Wong ML, Koh D. The effects 

of problem-based learning during medical school on 

physician competency: a systematic review. CMAJ. 

2008; 178(1): 34–41. [Link] 

20. Bakhshayesh A, Dehghan Zardini R. Effectiveness of 

based problem-solving training on decrease 

behavioral problems of student. Journal of Behavioral 

Sciences. 2014; 7(4): 347-354. [Persian]. [Link] 

21. Moatamedi H, Hajbabaee H, Beiglarian A, Falah 

Soloklaee M. Effectiveness of problem solving skills 

training on increasing the social adequacy of 

adolescent girls. Quarterly of Social Research. 2012; 

5(14): 17-29. [Persian]. [Link] 

22. Merrill KL, Smith SW, Cumming MM, Daunic AP. 

A review of social problem-solving interventions: past 

findings, current status, and future directions. Rev 

Educ Res. 2017; 87(1): 71-102. [Link] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200617302442?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25346785
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5545840/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17007228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11750779
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00787-013-0439-1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15298868.2017.1380696
http://iase-jrn.ir/article-1-395-en.html
http://www.ijge.info/ojs/index.php/IOJPE/article/view/183
http://childmentalhealth.ir/article-1-390-en.html
http://jep.atu.ac.ir/article_3665_en.html
https://docs.lib.purdue.edu/jps/vol5/iss2/5/
http://apsy.sbu.ac.ir/article/view/4630
http://jsp.uma.ac.ir/article_462_en.html
http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1784_en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2151117/
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1028167
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160338
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654316652943


 و هماارانفریدمرندی  بهروز                                                                                                      دبستانیهای اجتماعی کودکان پیشتأثیر آموز  حل مسئله بر مهارت 

213 

ره 
دو
 ، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
مار

 ش
،

، 1ه 
ان
ست
زم

 
23
79

 

 

23. Aksoy P, Baran G. Review of studies aimed at 

bringing social skills for children in preschool period. 

Procedia Soc Behav Sci. 2010; 9: 663–669. [Link] 

24. Bushman BB, Peacock GG. Does teaching problem-

solving skills matter? An evaluation of problem-

solving skills training for the treatment of social and 

behavioral problems in children. Child and Family 

Behavior Therapy. 2010; 32(2): 103-124. [Link] 

25. Shure MB. I can problem solve (ICPS): an 

interpersonal cognitive problem-solving program 

(preschool). Shokohi Yekta M (Persian Translator). 

Tehran: Sepid Barg Press; 2014, p: 26. [Persian]. 

26. Shamsi M, Hemmati Alamdarloo G, Shojaee S. 

Comparison of social problem solving ability in girl 

students with intellectual disability and normally 

developing peers. Quarterly Journal of Child Mental 

Health. 2018; 5(1): 15–24. [Persian]. [Link] 

27. Dopp J, Block T. High school peer mentoring that 

works! Teach Except Child. 2004; 37(1): 56-62. 

[Link] 

28. Beck SR, Williams C, Cutting N, Apperly IA, 

Chappell J. Individual differences in children’s 

innovative problem-solving are not predicted by 

divergent thinking or executive functions. Philos 

Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2016; 371(1690): 

20150190. [Link] 

29. Chang EC, Zurilla TJ, Sana LJ. Social problem 

solving. Noori R, Noori MA. (Persian translator). 

Tehran: Arjmand Publication; 2015, pp: 156-170. 

[Persian].  

30. Gresham FM, Elliott SN. Social skills rating system 

Manual. San Antonio, TX: Pearson; 1990. 

31. Shahim S. Validity - Reliability - Scale of social skill 

grading method in a group of primary school children 

in Shiraz. Journal of Educational Sciences and 

Psychology. 1998; 5(3-4): 17-29. [Persian]. [Link] 

32. HosseinKhanzadeh AA. The effect of child-centered 

play therapy on the self-efficacy in peer relations 

among students with oppositional defiant disorder 

symptoms. Quarterly Journal of Child Mental Health. 

2017; 4(3): 49–59. [Persian]. [Link] 

33. Kakabraee K, Moradi AR. Effectiveness of based 

problem-solving training on student behavioral 

problems. Psychology of Exceptional Individuals. 

2017; 7(25): 175-202. [Persian]. [Link] 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810023190
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07317101003776449
http://childmentalhealth.ir/article-1-270-en.html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/004005990403700107?journalCode=tcxa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780532/
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=21495
http://childmentalhealth.ir/article-1-393-en.html
http://jpe.atu.ac.ir/article_7724_en.html

