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Abstract: 

Background and Purpose: Problem solving is one of the structured cognitive programs that 

provides a range of efficient responses to deal with the problematic situations of life. The purpose 

of this study was to determine the effect of family / school-based problem solving training on 

problem-solving styles of elementary students. 

Method: The present study was an experimental research with pretest, post-test, follow up design 

with a control group. A sample of 120 students were selected using random sampling method and 

were randomly assigned to experimental (60 subjects) and control (60 subjects) groups. After 10 

two-hour sessions of education for the parents and teachers, the experimental group received a 

family/school oriented problem-solving program for three months. A short version of the social 

problem solving (D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2004) was used to collect data in three 

forms of students, parents, and teachers. 

Results: According to the reports by the students (participants), parents, and teachers, the results 

showed that in the experimental group, there was a significant difference between pretest and 

posttest scores on the subscales of problem solving, but there was no significant difference between 

the scores of posttest and follow-up on the subscales of problem solving (P ≤ 0.05) 

Conclusion: Family/school problem-solving training is effective on student's problem solving 

styles, so using this method is important as a preventive program for parents and teachers to adopt 

an effective problem-solving style for students. 
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 اییآموزان دوره ابتدی حل مسئله دانشهاسبکمحور بر خانواده/ مدرسهثیر آموزش حل مسئله تأ
 

 1*کیوان کاکابرایی

 شناسي، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي، کرمانشاه، ايراندانشیار گروه روان. 4

 34/20/99تاريخ پذيرش:  44/44/96تاريخ دريافت: 

 چکیده

های یتهای کارآمد را برای مقابله با موقعکه طیفي از پاسخ استهای سئاخااريافاه شئناخاي حل مسئئله، يیي از برنامه :هدفزمینه و 

ل مسئله ی حهاسبکمدرسه محور بر ن تأثیر آموزش حل مسئله خانواده/. پژوهش حاضر با هدف تعییکندزندگي فراهم مي سازمشئیل

 آموزان انجام شد.دانش

آموز با اسافاده از روش دانش 402 بود. تعداد پیگیری با گروه گواه -آزمونپس-آزموناز نوع پیش تجربي ،پژوهشاين طرح روش:  

 42آموزشنفر( تقسیم شدند. پس از  62نفر( و گواه ) 62) و با اناساب تصادفي به دو گروه آزمايشي اناخاب شدند گیری تصئادفينمونه

 .برنامه حل مسئله خانواده/ مدرسه محور قرار گرفاندآموزش گروه آزمايش به مدت سه ماه تحت  و معلمان، به والدين دو سئاتاه جلسئه

( 0221 له اجاماتي )دزوريلا و همیاران،و معلمان از نسئئخه کوتاه حل مسئئئ ،آموزان، والديندر سئئه فرم دانشداده ها آوری برای جمع

 اسافاده شد. 

( و ماههآزمون )فاصئئله سئئهپس -آزمونو معلمان در سئئه مرحله پیش ،کنندگان(، والدين)شئئرکتآموزان : طبق گزارش دانشهایافته

تفاوت  های حل مسئلهمقیاسآزمون در زيرپس -آزمونمرات پیشدر گروه آزمايشي، بین ن نشئان داد، ناايج ماهه(فاصئله يک) پیگیری

 ( P ≤ 21/2) تفاوت معنادار نبود ،های حل مسئلهمقیاس پیگیری در زير -آزموند داشت اما بین نمرات پسمعناداری وجو

اده از اين اسافبنابراين  ،استآموزان اثربخش حل مسئئله دانشهای مدرسئه محور بر سئبک: آموزش حل مسئئله خانواده/گیرینتیجه

راواني فاهمیت  از ،آموزاندانشسئئبک حل مسئئئله کارآمد از سئئوی تنوان يک برنامه پیشئئگیرانه به والدين و معلمان در اتخا  هشئئیوه ب

 .استبرخوردار 

 آموزان دوره ابادايي، دانشهای حل مسئلهمحور، سبکحل مسئله خانواده/ مدرسه :هاهکلیدواژ
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 مقدمه
ني تنوان يک گساره س، کودکي بهتحولي شئناسيدر ماون روان

ای ورهبلیه د ،نیست های ديگر زندگييیپارچه و مامايز از دوره

از طريق تغییراتي ژرف  و از تولد تا نوجواني ادامه دارد است که

فردی مشئئئخ  ، و روابط بیندر گسئئئاره آموزش، بهئئداشئئئت

منظور ها، بهای از پژوهشطور ويژه، در پارهبه. (0 و 4) شئئودمي

 هتبیین و تفسیر الگوی مامايز تجارب بهزيساي در بین کودکان، ب

بر  (.3و  4اند )بررسي نقش توامل فردی و اجاماتي تأکید کرده

مند الگوی پسايندهای هیجاني و شناخاي اين اسئاس، ماالعه نظام

فردی بازدارنده يا امت، با تأکید بر نقش توامل درونسلوابساه به

کننئده بروز رفائار اجامئاتي کودکان مانند الگوی حل تسئئئهیئل

بسئئئارهای مهم ماالعات تلوم يیي از مثابه به (1و  1)  4مسئئئئلئه

 .شود تلقي مي اولويت پژوهشي انیارناپذيريک ،شناخاي

اسئئاوار فرض  بر اين (3دزوريلا و نزو )الگوی تجديدنظر شئئده 

تمدتاً توسئئئط دو اجاماتي که مهارت های حل مسئئئئله اسئئئت 

مسئله به  آوردن( روی4شوند: فرايند کلي نسئبااً مساقل تعیین مي

اي فرايندی فراشناخ ،به مسئلهآوردن روی .مسئله( سبک حل 0و 

ند و کمثابه کارکرد انگیزشئئي حل مسئئئئله تمل مياسئئت که به

ي ئ شئئناخا هایبنهروانشئئامل فعالیت مجموته نسئئبااً پايداری از 

 به را نسئئبتاو  هایتقايد کلي فرد و ارزيابيکه  اسئئتهیجاني 

ديگر، سبک حل سئئوی کند. از منعیس مي ،اشمسئالل زندگي

های شئئئناخاي و رفااری اشئئئاره دارد که فرد از به فعالیت مسئئئئله

کنئد به درک درسئئئاي از مسئئئالل زندگي طريق آن سئئئعي مي

های مؤثری برای مقابله با حلها و راهاش رسئئیده و روشروزمره

نوان به تتوان های حل مسئئئئله را ميسئئئبکبنابراين  ؛بیابد آنهئا

مواجهه با بسئئیاری از مشئئئیلات موقعیاي و ابزارهای مهمي در 

 ریحل مناقي مسئله، سبک غ حل آنها در نظر داشئت که شامل

ناقي م سئئبک. اسئئت و سئئبک اجانابي ،ورزیمحااطانه/ تیانش

ای است که به کاربرد مناقي، آگاهانه سازنده مهارتحل مسئله، 

/ دقاييسبک ب (.1) شئودهای حل مؤثر مسئئله اطلا  ميمهارت

الگوی ناکارآمدی است که وجه مشخصه آن تلاش  نیز، يتیانش

                                                           
1. Problem Solving 

های حل مسئئئله است اما کار بسئان راهبردها و روشهفعالانه در ب

. اسئئتو بدون تأمل  ،زدهها، تیانشئئي، شئئااباين سئئعي و تلاش

 ،فعالفره رفان، انکاری، طاهمال نیزسبک اجانابي وجه مشخصه 

 حل هایسبکبه اهمیت  نظربنابراين (؛ 9و  6) و وابسئاگي است

و  شئئئناخايو نقش آن در پیشئئئگیری از بروز مشئئیلات  مسئئئله

های مدون آموزش برنئامئه ارالئه، کودکئان و نوجوانئانرفائاری 

بر اساس مدل حل مسئله در جهت ارتقای محور مدرسئه/خانواده

 ، موضوتيدر محیط خانه و مدرسهسئلامت کودکان و نوجوانان 

 .(6و  1) شودتلقي ميضروری 

در هنگام انديشیدن به ارتقای کیفیت زندگي و به طور کلي 

انواده و خ توان بر دو گسئئارهو نوجوانان، ميتغییر رفاار کودکان 

پژوهشي مربوط به توامل ارتقادهنده  پیشینهمدرسئه مامرکز شد. 

رد کارکتمدتاً بر اهمیت  ،کودکان و نوجوانان سئئاوح شئئناخاي

بدون شئئئک والدين بر رفاار . کرده اند تئأکید (6و  0خئانواده )

ای هدر دهه اخیر، زمینه موضئئوع گذارند، اينتأثیر شئئانفرزندان

حل مسئئئئله  های مداخلهمئهژوهش و طراحي برنئابرای پ مخالفي

فردی فراهم آورده های میانمنظور بهبود مهارتبه محورخانواده

های والدين، آموزش تشئئخی  و حل اسئئت. يیي از مسئئئولیت

طور مداوم به مشئئئیلئات بئه فرزنئدان اسئئئت؛ مشئئئیلاتي که به

وند. شهای مخالف و از ساده تا پیچیده در زندگي ظاهر ميشیل

فرزندان خود  خودکه به اتامادبهوالئدين بئدون آن در اين روش

کنند که به مسئئالل خود ای وارد کنند، به آنان کمک ميخدشئئه

اب بهارين و با اناخ ،یابندهای مخالفي برای آن بحلبینديشند، راه

اين کودکان  همچنینحل به حل مسالل خود مبادرت ورزند. راه

ورد ای برخگونهگیرند که با مسئئئالل و مشئئئیلات خود بهياد مي

ورد های احامالي برخکنند که دچار اضاراب نشوند و با شیست

(. تلاوه بر خانواده، مدرسه نیز نقش بسیار 4مناسئبي داشاه باشند )

کند ايفا مي کودکان و نوجوانانمي در فرايند اجاماتي کردن مه

ويژه در آموزش و پروش دوره ابائئدايي از (. اين مسئئئئلئئه بئئه6)

پرورش دوره  و زيرا آموزش ،اهمیت خاصئئي برخوردار اسئئت

اتي و اجام ،سئئئايشئئئنئاخاي، زي تحولتیوين  ، مرحلئهابائدايي
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افزايش موجئئش شئئئیوفئئايي اسئئئاعئئداد و آموزان بوده و دانش

 (.9) شئئئودو تحصئئئیلي آنئئان مي ،تئملیرد رواني، اجامئئاتي

های آموزشي در محیط آموزاندانشکه حضور مداوم ازآنجايي

؛ ودطبیعي تلقي مي ش ، موضوتيو ارتباط مسئامر آنان با معلمان

های حل مهارتآموزش حوزه تا در ضئئئروری اسئئئت  بنئابراين

کرد که امروزه با توجه بايد اظهار  (.9و  8مسئله، کارآمد شوند )

ن تريمهم ،های پیش روبه وضئئئعیت زندگي اجاماتي و آسئئئیش

والئدين و معلمئان، ياددهي تشئئئخی  و حل  خایر مسئئئئولیئت

 ،مهمموضوع اين (. 9و  8) مشیلات به کودکان و نوجوانان است

والدين و  بهزمئاني محقق خواهد شئئئد که آموزش حل مسئئئئله 

ر د پژوهش حاضرکه  ر گیرد،قراهمسئو و در يک راساا معلمان 

 واقع در تأيید همین موضوع انجام شده است. 

شئئواهد پژوهشئئي بسئئیاری وجود دارد که تأثیر آموزش حل 

اجاماتي، کاهش  ،شئئئنئاخاي هئایمسئئئئلئه را بر بهبود مهئارت

ند اآموزان تأيید کردهتیانه در دانش مهارو  ،مشئئئیلئات رفااری

کودکان و نوجوانان طیفي آموزش حل مسئله به  .(9-44،  8، 1)

آفرين های بديل و بالقوه را برای مقابله با شرايط مشیلاز پاسئخ

ها را و امیئان اناخاب بهارين و مؤثرترين پاسئئئخکنئد فراهم مي

راهبردهای مؤثری برای  ،واسئئئاه آندهئد و افراد بئهافزايش مي

شئئئناسئئئايي و کشئئئف  را زندگي دشئئئوارهای مقابله با موقعیت

 و درگاهي ،شیوهي يیاا، پرند در همین راساا (.6و  0کنند )مي

ئله به والدين در پژوهشئي نشئان دادند که آموزش روش حل مس

ثر بوده مو ،های تربیاي والدينبئه طور معناداری بر بهبود سئئئبک

نیز در پژوهشئي ديگر نشان  (40) اسئمیت و فوسئارو (.9) اسئت

اني دبسئئئاپیشدادنئد، يادگیری مهارت حل مسئئئئله به کودکان 

 آورشبا رويدادهای تن روياروييکند تا آنها در هنگام کمک مي

 و مسئئئئله از مناقي درک و زنئدگي، احسئئئاس تسئئئلط کننئد

( 41) و همیاران کوته.دهند نشئئان خود زاموجود،  هایحلراه

يق از طربا چند خط پايه،  بررسئئئينیز در پژوهشئئئي با طرح تک

 ،خفیف و ماوسئئئط  هنيتوان کمآموز بئئه چهئئار دانشمعلمئان 

های حلراهبردهای حل مسئئله، شئامل تشئخی  مشیلات و راه

 را طي يک ارزشئئیابي، و خودهاحلممین، تشئئخی  بهارين راه

همئئه  کئئه آموزش دادنئئد. نائئايج نشئئئئان داد ،ایهفائئه 46دوره 

های ممین را ياد حلآموزان تشئئئخی  مشئئئیلئات و راهدانش

ي ننشان داد آموزش حل مسئله مبا نیز (40) کارگرفاند. پژوهش 

برای ايجئئاد  هئئای جئئايگزين چئئارچوب منئئاسئئئبيحئئلبئر راه

های مزمن خانوادگي فراهم راهبردهئايي مئديريئت نئاکئارآمدی

( در پژوهش ديگری نشان داد مداخله 43خواهد آورد. اوسئااد )

با کاهش مشئئئیلات در خانواده مباني بر حل مسئئئئله  شئئئنئاخاي

اکي از ديگر ناايج ح تبارتاط دارد؛ بهکودکان ارتب تیانشگری

آن بود والئدين و کودکئاني که در برنامه حل مسئئئئله شئئئرکت 

طور معناداری کاهش رفاارهای تخريبي کودکان و ، بئهانئدکرده

ش ، گزارافزايش کارآمدی والدين را در ارتباط با کودکانشئئئان

 ند.داد

ديگر بر روی هئئای ماعئدد در همین راسئئئائا، نائئايج پژوهش

تنوان يک دهد حل مسئئئله بهنشئئان ميمخالف  سئئنيهای گروه

های بالقوه، به افراد حلاهمهئارت در شئئئناسئئئايي مشئئئیلات و ر

 دقت ماالعههای ممین، بهحلشئئود راهو باتث مي کمک کرده

 و شئئودبا شئئرايط فرد، اناخاب و اجرا  آنهاترين و مناسئئش شئئده

گشئئئايي، هئای مخالفي همچون مشئئئیلدرنهئايئت در موقعیئت

مديرت  و گیری، مشئئیلات ارتباطي، رفااری، تحصئئیلي،تصئئمیم

در نایجئئه  (.41،41، 1-3) کنئئدگر ايفئئا بحران، نقش تعئئديئئل

ور به طاز طريق والدين و معلمان يا آموزش حل مسئله کاربست 

از  ييهارفااربر کاهش  کودکئان و نوجوانئانيق رمسئئئاقیم از ط

 و بهبود تملیرد يروي، کمگیریگوشئئئه ،جملئئه تیئئانشئئئگری

 ،موزانآدانشگیری و تصئئمیم ،تحصئئیلي ،اجاماتي يافاهشسئئاز

و  هاپژوهشبا گسئئارش (. 49 -46) مورد تأيید قرارگرفاه اسئئت

اره شد، اشئئ آنهاين ترمهممباني نظری مرتبط با حل مسئئله که به 

 که با اسئئافاده يهايجز معدود پژوهشدر مرور شئواهد تجربي به

 تا اکنون تأثیر اندهای همبسئئئاگي به سئئئرانجام رسئئئیدهاز روش

های بر سبکمحور مدرسئئه/خانوادهآموزش حل مسئئله همزمان 

ی برنامه و فرايند پیگیرو اجانابي(  ،، تیانشئئي)مناقيحل مسئئئله 

بررسئئئي  مورد ،ويژه در جامعه هدفدر کودکئان و نوجوانان به

نامه حل مسئله بر اين مسئله که بنابراين بررسيقرار نگرفاه اسئت، 
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را تعديل راهبردهای حل مسئله  محور تا چه میزان/مدرسئهخانواد
قي تليک ضئئئرورت پژوهشئئئي انیارناپذير توان را مي مي کند؟

پیامدهای  ماالعه، هئدف پژوهش حاضئئئر بر اين اسئئئاس .کرد

و  والدينبه  محورمهارت های حل مسئئئئله حاصئئئل از آموزش

چگونگي اتخا  سئئئبک های حل در آن  تأثیرو بررسئئئي معلمان 

  آموزان است.از سوی دانش کارآمد مسئله

 روش
شئئیوه اجرا،  از نظر کاربردی و ،توجه به هدف پژوهش حاضئئر با

ه پیگیری بئئا گرو -آزمونپس -آزمونجربي از نوع طرح پیشت

در اين پژوهش شئئامل  ماالعه موردجامعۀ آماری  اسئئت. 1گواه

ششم مدارس  تا های چهارميهپاآموزان دخار و پسر دانش تمامي

 91 - 96شئهر کرمانشئاه در سال تحصیلي  تموميابادايي دولاي 

 املش گیری تصادفيبا اسافاده از روش نمونه نمونه گروه اسئت.

آموز مئدارس نئاحیئه يئک دخارانئه )آنئاهیائا قبايیان، دانش 402

چهر شريفي( رای( و پسئرانه )شاهد شیرزادی، منوسئیمین دخت 

 88/2و  6/42به ترتیش آنهاکه میانگین و انحراف معیار سئئن  بود

بئا تفییئک پئايه تحصئئئیلي و  گروه نمونئهدر اين پژوهش  بود.

 گواهو نفر( 62ي )جنسیت با اناساب تصادفي به دو گروه آزمايش

ا با ، ابادنمونه هایگروهبرای اناخاب تقسئئئیم شئئئدنئد.  نفر( 62)

در پي  پرورش شئئهر کرمانشئئاه و و هماهنگي سئئازمان آموزش

ئله حل مسهای کارگاهمعرفي  زمینه در يادشده مسئئولانفراخوان 

. سئئپس برای والدين و معلمان انجام شئئد محورخانواده/ مدرسئئه

 هااهکارگ برنامهآموزشي،  جلسهها در طي يک مسئئولان کارگاه

و از  کردهمعرفي  والدين هئای معلمئان وهر يئک از گروه را بئه

 به شرکت دردر صئورت تمايل  تمل آمد تا درخواسئت بهآنان 

انجام دهند. سئئئپس مقئدمئاتي  نئامثبئت ،هئای مئذکورکئارگئاه

 و دهکرنام مقدماتي ثبت آنها معلمان ووالدين  آموزاني کهدانش

صئئئورت بئئه، بودنئدهئای مئذکور در کئارگئئاهموافق شئئئرکئئت 

 آمد. نام نهايي به تملگیری تصئادفي ساده، اناخاب و ثبتنمونه

سئئال و قرار  40تا  42( سئئن 4های ورود تبارت بودند از: ملاک

                                                           
1  . Pretest-posttest - follow up  with control group design 

( تعهد و 0،  داشئئان در پايه تحصئئیلي چهارم تا شئئشئئم دبسئئاان

( 4های خروج شئئئامل: همیئاری لئازم والئدين و معلمان. ملاک

رد را به جسئئئاجوی فوری داشئئئان نوتي بیماری پزشئئئیي که ف

و  ،( تدم تمايل و رضئئايت معلمان، والدين0سئئازد، وادار درمان 

  آموز در شرکت فعال در کارگاه، بود.دانش

نسئئخه کوتاه فهرسئئت تجديدنظر شئئده : ابزار پژوهشالف( 

( با 46توسئئئط دزوريلا و همیاران ) 0سئئئبک های حل مسئئئئله

اجاماتي طراحي های حل مسئله هدف ارزيابي توانايي مهارت

های گیری( جهت4 :. اين ابزار، شئئئامل دو بخششئئئده اسئئئت

( سبک های حل مسئله که مورد نظر 0)مثبت و منفي( و  مسئله

( 0( سئئبک مناقي حل مسئئئله،4شئئامل: و  پژوهش حاضئئر بود

( سئئبک اجانابي 3و  ،دقاي حل مسئئئلهگری/ بيسئئبک تیانش

کنندگان حل مسئئئله، اسئئت. در اين پرسئئشئئنامه از مشئئارکت

شئئود تا پاسئئخ صئئحیر را بر روی يک مقیاس درخواسئئت مي

تنوان درباره من درسئئت نیست تا هیچبه»ای از درجه 1لییرت 

ي ناايج ماالعه سند. اناخاب کن« درباره من کاملاً درسئت است

سئئؤالي در  01( نشئئان داد که اين نسئئخه کوتاه 49يو و شئئک )

يئايي قابل قبولي جمعیئت کودکئان و نوجوانئان از روايي و پئا

های سه بخش اين مقیاس شامل: سبک برخوردار اسئت. سئؤال

سئبک تیانشگری/  (؛49، 41، 43، 9، 3، 4) مناقي حل مسئئله

( 44، 42، 8، 6، 1) و سبک اجانابي(؛ 41، 40، 9، 1، 0) دقايبي

( نشئئان داد همسئئاني 49اسئئت. ناايج ماالعه سئئي يو و شئئک )

ني مخالف ازهمسئئئاني های سئئئدروني اين فهرسئئئت در گروه

در پژوهش (. 91/2تئئا  69/2دروني بئئالئئايي برخوردار اسئئئت )

قي های سبک منابرای تاملونباخ حاضر نیز، ضرايش آلفای کر

اجانابي  و سبک ،دقاي حل مسئلهحل مسئئله، سبک تیانشي/ بي

، 98/2برابر با به ترتیش حئل مسئئئئله طبق گزارش دانش آموزان 

در گزارش والدين به ترتیش برابر  ؛88/2و در کل  83/2و  84/2

و طبق گزارش معلمان ؛ 94/2، و در کئل 99/2و  86/2، 88/2 بئا

 به دست آمد. 89/2و در کل  89/2و  89/2، 81/2برابر با 

2. Social problem-solvig Inventory-Revised 
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 / نوجوانتئربیئئت کودککئئارگئئاه : مرداخلره بررنرامرهب( 

 سال طراحي 40تا  42برای والدين و معلمان کودکان 4انديشئمند

های کودک در افزايش مهارت ،اين کارگاهشئئده اسئئت. هدف 

برخورد مؤثر بئا مسئئئالئل مخالف در خئانئه و محیط بیرون خانه 

اسئئئت. توجئه اصئئئلي کئارگئاه بر آموزش والدين و معلمان در 

اسئئئافئاده از شئئئیوه کارآمد تعاملي با کودک و نوجوان در حل 

مسئاللي است که در ارتباط با والدين و همسالان برای کودک و 

 ،در قئالئش کااب تمرين اين کارگاه پیش خواهئد آمئد. نوجوان

با  و معلمان اسئئت که در آن والدين شئئدهاراله هايي طرح درس

ا ت اندمسئئئئولبینند، مي هئايي کئه در کئارگاهتوجئه بئه آموزش

از  له هدايت کنند.ئحل مسئئئ سئئئویبئهرا  کودکئان و نوجوانئان

شئئئد در جلسئئئات کئارگاه آموزش داده  کئه اهئدافترين مهم

درک احسئاسات ديگران و نقاه نظرات آنان، درک  :توان بهمي

 ،های ماعدد، در نظر گرفان تواقش و ناايجحلها، يافان راهانگیزه

ر، نظ له موردئاشئئئاره کرد. برنامه حل مسئئئ ريزی ماوالي،و برنامه

دهد اراله مي درس طرح 62مفاهیم کلي فو  را در قالش بیش از 

های اجرايي، توجئه بئه محئدوديتکئه در پژوهش حئاضئئئر بئا 

از کئل برنئامئه اناخاب و مرتبط بئا اهئداف  تعئدادی طرح درس

مجری آموزش برنامه  ،آموزش داده شد. والدين و معلمان کلاس

ای هسئئاند و طي جلسئئاتي در مورد برنامه و نحوه اجرای مداخله

جلسئئئه دو  42اند. پس از های لازم را دريافت کردهآن، آموزش

 و والدين و معلمین، برنامه مداخله طي سئئه ماه در خانهسئئاتاه به 

صئئورت و بهدر هفاه ای دقیقه 12دو جلسئئه  به صئئورتمدرسئئه 

آموزان بئئه دانشاز طريق والئئدين و معلمئئان گروهي يئئا انفرادی 

 ،يک ماه بعد ،آزمونپس از اجرای پسدر نهئايئت ارالئه شئئئد. 

به  شئئئد. لازم مئانئدگئاری برنامه در قالش مرحله پیگیری ارزيابي

اتابئار و روايي اين برنامه آموزشئئئي  در راسئئئائای  کر اسئئئت

هئئای هئئای ماعئئددی در مقئئاطع مخالف بر روی نمونئئهپژوهش

 4جدول ادامه در در (. 41و  9، 8) شده استاجرا  ايراني مافاوت

 خلاصه محاوا و هدف هر جلسه مداخله اراله شده است.

 
 خلاصه جلسات مداخله :1جدول

 تکالیف محتوا هدف جلسه

 اول
 آشنايي با دوره کودکي

 و اهمیت آن 

تشرير اهداف کارگاه و بررسي اهمیت آن با تاکید بر چهار شیوه 

 تربیاي والدين

 پخش کلیپ میوه درخت گردو و اراله 

 و توضیر برگه تمرين

 دوم
و  مسئلههای حل آشنايي با مهارت

 های تربیايروش

 هایحلدرک احساسات ديگران، درک انگیزه ديگران، يافان راه

 اواليريزی مجايگزين، در نظر گرفان تواقش و ناايج کار و برنامه
 پخش کلیپ غم فردای موهوم

 پرداخان به مقوله احساسات سوم
ها در زندگي واقعي در تعامل با تشرير اهمیت شناخت و بیان احساس

 ديگران

 پخش کلیپ رسالل و اراله جدول 

 های احساسيموقعیت

 چهارم
 پرداخان به موضوع

 گوش کردن فعال

 و چگونگي مسئلهتنوان يیي از اجزای حل بررسي گوش دادن به

 ديگران کاربست آن در تعامل با

 هایو اراله برگه پخش کلیپ کیمیای دوست

 تمرين خوب گوش کردن 

 پنجم
 پرداخان به مبحث

 هاانگیزهدرک 

در نظر گرفان دلايل ماعدد بروز يک رفاار با هدف مامايز کردن 

 رفاارهای خصمانه يا تمدی از رفاارهای تصادفي يا غیرتمدی

 پخش کلیپ بهارين شما، دادن جزوه جلسه پنجم

 هاو اراله برگه تمرين درک انگیزه 

 ششم
 پرداخان به مقوله

 هاحلراه

گذاری آنها جايگزين بدون ارزش هایحلچگونگي پیدا کردن راه

ي و بیان های ساخاگاز طريق تشويق کودکان به تفیر درباره موقعیت

 ی نصفه(هاناها )نقاشي يا داسابرخي از نمونه

 30پخش کلیپ نامه 

 هفام
 پرداخان به مبحث

 ناايج و تواقش

 و های ساخاگيدر موقعیت مسئلهگو از طريق حل وتشرير گفت

 زندگي واقعي

 پخش کلیپ سیني و اراله برگه آموزش تفیر

 بر اساس ناايج 

 هشام
 پرداخان به مهار

 ريزی ماواليبرنامه 

بیني موانع احامالي، سوی هدف، پیشها بهچگونگي طرح گام

 سازیها، چقدر طول خواهد کشید؟ و يیپارچهبندی فعالیتزمان

 های مخالفگام

 پخش کلیپ دو لیمو

                                                           
1. Raising a Thinking Child /pre teen 
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 نهم
های حل پرداخان به ترکیش مهارت

 هایمسئله و مروری بر سوال

از  وسیله پرسش و پاسخهای فرا گرفاه شده تاکنون بهمروری مهارت

 کنندگانشرکت

 های سه نفرهای ترکیبي با تشییل گروهتمرين

 ی ناق  و تیمیل آنهاناو اراله داسا 

 دهم
 مروری ماالش فرا گرفاه

 شده و ارزيابي 

ت بندی و در نهاي، جمعمسئلهمرور نهايي بر گفت گو به شیوه حل 

 اجرای ارزيابي

از  داده شد سپس مسئلههای ارزيابي حل های سه نفره برگهبه گروه

کنندگان خواساه شد تا روش اسافاده شده در آن تبارت را شرکت

 کنندمشخ  

 

رد نظر و اخذ بعد از تصويش طرح پژوهشي مو: روش اجراج( 

های لازم با کادر اداری مجوزهای لازم اجرايي و تلمي، هماهنگي

و آموزشي مدارس مربوطه صورت گرفت. سپس افراد نمونه بر 

شده، اناخاب شده و هايي از قبل تعیینها و ملاکحسش شاخ 

بعد، اند. در مرحله های آزمايش و گواه جايدهي شدهدر گروه

اساس مراحلي که در بخش قبلي توضیر داده ای بر برنامه مداخله

آزمون، ها در مراحل مخالف پیششد، اجرا شد و در نهايت داده

ابزارهای بدين منظور آوری شد؛ آزمون، و پیگیری جمعپس

های آزمايش و گواه، در بین گروهقبل از شروع آموزش پژوهش 

 زشپس از اتمام آمو .شد اجرادانش آموزان، معلمان، و والدين 

آموزان نیز به مدت سه ماه مداخله حل معلمان و والدين، دانش

ر آزمون اجرا و دسپس مرحله پس ،محور را دريافت کردندمسئله

  ، مرحله پیگیری انجام شد.نهايت بعد از يک ماه

لازم به  کر است تمامي ملاحظات اخلاقي در اجرای اين 

، به لازمماالعه رتايت شد. بدين ترتیش ضمن کسش مجوزهای 

افراد نمونه اطمینان داده شد که ناايج اين پژوهش به صورت 

ماند. شود و اطلاتات آنها محرمانه باقي ميگروهي تحلیل مي

ز و معلمان آنها نی ،والدين ،آموزاندانش از همچنین رضايت کابي

 گرفاه شد. 

 هایافته
 های توصئئئیفي،شئئئده شئئئاخ ، نمرات محاسئئئبه0در جدول 

های حل های سئئئبکمیانگین و انحراف اسئئئااندارد زيرمقیاس

و  ،آزمونآزمون، پسآموزان در مراحئئل پیشمسئئئئلئئه دانش

شئئده ارايه  کنندگانپیگیری به تفییک، طبق گزارش شئئرکت

 است.

 

 اجتنابی بر حسب گروه تکانشی و سبک منطقی، سبک های توصیفی متغیرهای سبکآماره :2جدول

 فراوانی گروه
-میانگین پیش

 آزمون

 میانگین

 آزمونپس
 میانگین پیگیری

 آموزاندانش

 سبک مناقي

 14/00 90/00 18/49 62 آزمايش

 24/48 41/48 04/48 62 گواه

 06/02 13/02 89/48 402 کل

 سبک تیانشي

 21/6 62/1 01/8 62 آزمايش

 84/6 86/6 02/9 62 گواه

 13/6 03/6 93/9 402 کل

 سبک اجانابي

 90/1 40/6 21/9 62 آزمايش

 49/1 04/1 23/6 62 گواه

 16/1 69/1 11/6 402 کل

 معلمان

 سبک مناقي

 94/02 26/04 04/41 62 آزمايش

 43/41 16/41 01/41 62 گواه

 90/49 06/48 03/41 402 کل

 سبک تیانشي

 13/6 20/6 18/1 62 آزمايش

 32/8 38/8 99/9 62 گواه

 39/9 02/9 98/6 402 کل
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 سبک اجانابي

 48/9 28/9 91/9 62 آزمايش

 69/6 68/6 91/6 62 گواه

 93/6 88/6 31/9 402 کل

 والدين

 سبک مناقي

 66/02 93/02 82/49 62 آزمايش

 32/46 36/46 49/46 62 گواه

 18/48 11/48 98/46 402 کل

 سبک تیانشي

 92/9 98/9 89/8 62 آزمايش

 39/8 13/8 61/8 62 گواه

 41/8 02/8 96/8 402 کل

 سبک اجانابي

 20/6 26/6 08/9 62 آزمايش

 68/6 91/6 63/6 62 گواه

 31/6 14/6 96/6 402 کل

 

ی اثر پیلايي را ، نائايج آزمون آزمون چنئدماغیره3جئدول 

 ماغیرهای سئئئبکهای برای بررسئئئي معناداری تفاوت میانگین

 و زمايشآ گروه بین اجانابي سبک و تیانشي، سئبک مناقي،

نشئئئان  آموزان، معلمان، و والدين،گواه را طبق گزارش دانش

 دهد. مي

 
  گواهمایش و بین گروه آز اجتنابی و ،تکانشی منطقی، هایسبک اثر پیلایی برای بررسی معناداری تفاوت متغیرهایچندمتغیری  آماره :3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F اثر پیلایی 

 224/2 443 3 41/44 008/2 آموزاندانش

 224/2 443 3 48/40 011/2 معلمان

 224/2 443 3 11/9 024/2 والدين

 

طبق گزارش  شود،مشئاهده مي 3در جدول گونه که همان

لحاظ بوده و از  008/2اثر پیلايي،  مقئدار آمئاره ،آموزانانشد

طبق گزارش معلمان نیز  معنادار اسئئت. 21/2آماری در سئئار 

و از لحاظ آماری در سئئار  بود 011/2اثر پیلايي،  مقدار آماره

 مقدار آماره نیزهمچنین طبق نظر والدين  اسئئت و معنادار 21/2

 .بودمعنادار  21/2ری در سار و از لحاظ آما 024/2اثر پیلايي، 

 حداقل در يیي از ماغیرهای سئئبک نشئئان مي دهد هايافاه اين

ای هاجانابي در بین گروه سئئبک و ،تیانشئئي سئئبک مناقي،

 .( P≤ 21/2) تفئئاوت معنئئادار وجود دارد آزمئئايش و گواه،

های حل هئای سئئئبکمقیئاسگروهي زيربین نیز اثر 1جئدول 

 ها را برای ماغیرهای سبکبین آزمودني و آزمون مقايسهمسئله 

اجانابي طبق گزارش  سئئئبک و تیانشئئئي، سئئئبئک مناقي،

 دهد. آموزان، معلمان، و والدين را نشان ميدانش

 

 واهگ و آزمایش گروه بین اجتنابی سبک و ،تکانشی سبک منطقی، گروهی متغیرهای سبکبین اثر هایآزمون :4جدول 

 سطح معناداری F مجذورات میانگین درجه آزادی متغیر وابسته تغییراتمنبع 

 گروه آموزاندانش

 224/2 01/39 99/169 4 سبک مناقي

 248/2 91/1 80/98 4 سبک تیانشي

 096/2 02/4 10/41 4 سبک اجانابي

 گروه معلمان

 224/2 30/14 82/912 4 سبک مناقي

 229/2 19/9 23/468 4 سبک تیانشي

 609/2 031/2 82/1 4 سبک اجانابي
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 گروه والدين

 224/2 69/08 33/101 4 سبک مناقي

 111/2 18/2 80/9 4 سبک تیانشي

 486/2 99/4 60/02 4 سبک اجانابي

 
طبق گزارش  شئئئودمشئئئاهده مي 1در جدول  گونئه کههمئان

 گروه برای بررسئئئي تفاوت بین F ، مقدار آمارهآموزاندانش

 ، سئئبک 01/39مناقي،  سئبک به ترتیش برای گواه و آزمايش

وده و از نظر آماری در ب 02/4اجانابي،  و سبک 91/1تیانشي، 

طبق گزارش معلمان (.  P ≤ 21/2) اسئئتمعنادار  21/2سئئار 

 و آزمايش گروه برای بررسي تفاوت بین F، مقدار آمارهي نیز

 و 19/9تیانشي،  سئبک ،30/14مناقي،  در مورد سئبک گواه

 21/2نظر آماری در سئئئار  بوده و از 82/1اجانئابي،  سئئئبئک

، در نهايت بر اساس گزارش والدين(.  P ≤ 21/2) معنادار است

در  اهگو و آزمايش گروه برای بررسي تفاوت بین F مقدار آماره

 21/2از نظر آماری در سئئئار  و 69/08مناقي،  مورد سئئئبئک

تیانشئئي،  سئئبک چون مقادير (، اما P ≤ 21/2) اسئئتمعنادار 

 21/2بوده از نظر آماری در سئئار  99/4اجانابي،  و سئئبک 18/2

 (.  P > 21/2) یستمعنادار ن

گیسئئئر -گروهي گرينهئئاوسدرون اثر ، آزمئون1جئئدول 

برای  ابي رااجان سبک و ،تیانشي سبک مناقي، ماغیرهای سبک

 د. دهها در طول زمان نشان ميگیریبررسي تفاوت کلي اندازه

ها گیریاندازه برای بررسی تفاوت کلی اجتنابی سبک و ،تکانشی سبک منطقی، متغیرهای سبک گیسر-گروهی گرینهاوسدرون اثر آزمون :5جدول 

 در طول زمان

 سطح معناداری F مجذورات میانگین درجه آزادی متغیر وابسته منبع تغییرات 

-دانش

 آموزان

 زمان

آزمون و آزمون، پس)پیش

 پیگیری(

 220/2 43/42 94/393 26/4 سبک مناقي

 223/2 81/8 99/021 48/4 سبک تیانشي

 219/2 43/1 39/10 32/4 سبک اجانابي

 معلمان

 زمان

آزمون و آزمون، پس)پیش

 پیگیری(

 224/2 09/36 84/4492 28/4 سبک مناقي

 206/2 06/1 28/41 13/4 سبک تیانشي

اجانابيسبک   20/4 18/06 03/4 093/2 

 والدين

 زمان

آزمون و آزمون، پس)پیش

 پیگیری(

 226/2 04/8 16/331 22/4 سبک مناقي

 008/2 18/4 40/31 24/4 سبک تیانشي

 284/2 41/3 12/64 22/4 سبک اجانابي

 

برای بررسئئي  F آموزان ، مقدار آمارهبر طبق گزارش دانش

، و سئئبک  81/8، سئئبک تیانشئئي 26/42سئئبک مناقي تفاوت 

گیری از نظر آماری در های مخالف اندازهدر زمان 43/1اجانابي 

(. طبق گزارش معلمان نیز،  P≤ 21/2معنادار بود ) 21/2سئئئار 

و  09/36برای بررسئئئي تفاوت سئئئبک مناقي  F مقئادير آماره

نظر گیری از های مخالف اندازهدر زمان 06/1سئئئبک تیانشئئئي 

(. تلاوه بر اين،  P ≤ 21/2معنادار بود ) 21/2آماری در سئئئار 

ای هبرای بررسئئي تفاوت سئئبک اجانابي در زمان F مقدار آماره

 21/2بوده و از نظر آماری در سئئار  03/4گیری، مخالف اندازه

( که نشان از پايداری ناايج مداخله برای P > 21/2معنادار نبود )

ن دارد. طبق گزارش والئدين نیز، سئئئبئک اجانئئابي در طول زمئئا

 هایبرای بررسئئي تفاوت سئئبک مناقي در زمان F مقدار آماره

 21/2و از نظر آمئئاری در سئئئار  04/8گیری، مخالف انئئدازه

برای بررسئئئي  F(، ولي مقئئادير آمئئاره  P≤21/2معنئئادار بود )

و از نظر  41/3و سئئئبک اجانابي  06/1تفاوت سئئئبک تیانشئئئي 

( که نشئئان از  P> 21/2معنادار نیسئئت ) 21/2آماری در سئئار 

ي بررس پايداری ناايج مداخله در طول زمان داشت. در ادامه برای
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            اسئئئافئئاده شئئئد LSDمحئل دقیق تفئاوت، از آزمون تعقیقبي 

 (.6)جدول، 

 در طول زمان اجتنابی سبک و ،تکانشی سبک منطقی، برای بررسی محل تفاوت متغیرهای سبک LSDتعقیبی  : آزمون6جدول 

 سطح معناداری هاتفاوت میانگین محل تفاوت متغیر وابسته 

 آموزاندانش

 

 سبک مناقي

 

 210/2 -12/2 آزمونپس-پیگیری

 220/2 33/3 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  93/0 221/2 

 

 سبک تیانشي

 

 429/2 11/2 آزمونپس-پیگیری

 220/2 -61/0 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  02/0- 229/2 

 سبک اجانابي

 436/2 -12/2 آزمونپس-پیگیری

 433/2 -93/2 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  33/4- 208/2 

 معلمان

 

 سبک مناقي

 

 449/2 -31/2 آزمونپس-پیگیری

 224/2 91/2 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  93/2 224/2 

 

 سبک تیانشي

 

 490/2 14/2 آزمونپس-پیگیری

 233/2 13/2 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  81/2 241/2 

 سبک اجانابي

 480/2 42/2 آزمونپس-پیگیری

 011/2 -89/2 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  99/2- 326/2 

 والدين

 

 مناقيسبک 

 

 419/2 -29/2 آزمونپس-پیگیری

 221/2 93/0 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  86/0 226/2 

 

 سبک تیانشي

 

 469/2 -28/2 آزمونپس-پیگیری

 012/2 -88/2 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  99/2- 029/2 

 سبک اجانابي

 480/2 -21/2 آزمونپس-پیگیری

 286/2 -00/4 آزمونپیش-آزمونپس

آزمونپیش-پیگیری  49/4- 298/2 

 

را برای بررسي محل  LSDتعقیبي  ، ناايج آزمون6جدول 

 بکسئئ و ،تیانشئئي سئئبک مناقي، تفاوت ماغیرهای سئئبک

 و ،آموزان، معلماندانشرا طبق گزارش  در طول زمان اجانابي

گونه که مشئئاهده  همانبر اين اسئئاس دهد. والدين نشئئان مي

در و والئئدين  ،آموزان، معلمئئاندانش شطبق گزارشئئئود، مي

 آزمونپس هایتفاوت میانگینهای حل مسئله یاسمقتمامي زير

 (؛ بنابراينP > 21/2) نبوداز لحاظ آماری، معنادار پیگیری  -

نان همچ ،پیگیری در مرحله داخلهتوان گفئت کئه نائايج مئمي

 باقي مانده است.پايدار 

 گیریبحث و نتیجه
ر آموزش حل مسئله خانواده/ تاثیبررسي هدف پژوهش حاضر 

آموزان دوره ی حل مسئئئئله دانشهاسئئئبکمحور بر مدرسئئئه

ان، آموزان، والدين و معلماايج طبق گزارش دانش. نابادايي بود
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/ سئئئئله خانوادهحئاکي از آن اسئئئت کئه آموزش برنامه حل م

در  و بهبود آموزان باتث افزايش تواندانشمحور در مدرسئئئه

های سبککاربسئت کاهش باتث سئبک حل مسئئله مناقي و 

گر دي تبارت به؛ حل مسئئئله اجانابي و تیانشئئي شئئده اسئئت

های حل مسئئئئله و در سئئئبک گروه آزمايشئئئيمیانگین نمرات 

آموزان، والدين و معلمان دانش طبق گزارشهای آن مقیاسزير

 ، افزايشآزمونون در مقايسئئه با مرحله پیشآزمدر مرحله پس

در سئبک حل مسئله مناقي  گواهگروه  لي درو دادشئاه اسئت

 اهشک ،های حل مسئله تیانشي و اجانابيافزايش و در سئبک

يئافاه اسئئئت. همچنین ديگر ناايج اين پژوهش نشئئئان داد بین 

 های سئئئبکمقیاسآزمون و پیگیری در تمامي زيرپس نمرات

تغییر چشئئمگیری  ،آموزان در گروه آزمايشدانشحل مسئئئله 

صل احاصل نشده است که بیانگر ماندگاری معنادار تغییرات ح

محور در مرحله پیگیری مدرسهاز آموزش حل مسئئله خانواده/

 و استهمس هاساير پژوهشناايج  بخشي از ها بااسئت. اين يافاه

که ی ماعددی هاپژوهشاشئاره شد  . چنانیه(49 و41 ،42، 6، 4)

ی هاشاخ  و نقش آن درمحور در راباه با آموزش حل مسئله

به  دن، هنوز کامل نیسااندکردهي را بررسي شئناخاروانمخالف 

تلاوه بر بررسي کارکرد حل مسئله  اسئتهمین دلیل ضئروری 

ي شئئناخاروانی هاشئئاخ ي منفي بر شئئناخاروانیرهای ماغبر 

ی از يي نیز تمرکز بیشئئارگشئئاهای مسئئئلهسئئبک جمله ازمثبت 

در همین راساا ناايج پژوهش سئوی پژوهشگران صورت گیرد. 

دهد کساني که از توانايي شواهد تجربي نشان مي حاضئر و ساير

برخوردار نیسئئاند، زماني که با مانعي برخورد مناقي حل مسئئئله 

کننئد ممین اسئئئت از خود رفائارهای تیانشئئئي بروز دهند، يم

یری را گگوشئئهکنند، پرخاشئئگر شئئوند يا  نايافاگيکاماحسئئاس 

، 42، 1) کنند اتخا  سئازمشئیلراهبرد مقابله با موقعیت  تنوانبه

شواهد تجربي ماعدد ناايج پژوهش حاضئر همسئو با  .(48 و44

هئئا و زمئئاني کئئه بئئه افراد، آموزش دادنئئدديئگری نشئئئئان 

های صئئرير و آشئئیاری درباره فرايند تعريف و دسئئاورالعمل

ت ، پیشرفت فراواني در کمیت و کیفیشودبیان مسئئله اراله مي

همچنین در (. 41 و40، 8، 1ايجاد خواهد شد ) در فرد هاحلراه

بعضئئي از ماالعات بر ارزيابي  ،ناايج پژوهش حاضئئر راسئئاای

ی واحئدی از آموزش حئل مسئئئئلئه همچون توانايي هئامؤلفئه

ه کگیری یمتصئئئمو حل جايگزين تولیئد راه ،تعريف مسئئئئلئه

، 41اند )دهش مامرکزکننده سبک حل مسله مناقي است، تبیین

 بئئا تنوان در پژوهشئئئينیز ( 44)و همیئئاران  کوتئئه .(49و 46

، شئئامل تشئئخی  مشئئیلات و آموزش حل مسئئئله به معلمان

 ها و خودارزشیابيحلممین، تشئخی  بهارين راههای حلراه

همئئه ؛ نایجئئه گرفانئئد کئئه ایهئفائئه 46را طئي يئئک دوره 

های ممین را ياد حلتشئئخی  مشئئیلات و راه ،آموزاندانش

حل مسئئئله را طي جلسئئات های گرفاند و تلاوه بر اين، مهارت

و، های گلاگبردنئد. يئافاهو بئه کئار تعمیم دادهبئه بئازی نقش، 

( نیز نشئئئئان داد يئئادگیری 48) ی و اسئئئیراگسیرمسئئئاروپ

آموزان برای تعمیم راهبردهئای حئل مسئئئئلئه در توانايي دانش

و  ريلياُراهبردهئا بئه مشئئئیلئات کلاسئئئي، مؤثر بوده اسئئئت. 

هئئا را بر بهبود ( نیز اثربخشئئئي اين آموزش49) هئمئیئئاران

ناايج  انئد.هيیئد کردأتئ ،کودکئانمقئابلئه مناقي هئای مهئارت

( نشان داد کودکاني که احساسات 41به نقل از پژوهش شئور )

کننئد در مواجهه با مسئئئالل، به ينمي درک خوببئهديگران را 

یشئئار کنند و بينمی جايگزين و پیامد رفاار خود فیر هاحلراه

اما افرادی که از  کننئد،يمیری را جئايگزين گگوشئئئهراهبرد 

ی مناقي هاحلراهتوانند يمتوانئايي حئل مسئئئئله برخوردارند 

ی ؤثرماقداماتي  ،برای حل مسئله خود برگزينند و در رفع موانع

  یرند.گمي نظرو بهنگامي را در 

و همسئئئو با ناايج پژوهش حاضئئئر ناايج  در همین راسئئئاا

های مخالف سني نشان های ماعدد ديگر بر روی گروهپژوهش

شئناسايي مشیلات تنوان يک مهارت در دهد حل مسئئله بهمي

شئئئود و باتث مي کرده هئای بئالقوه، به افراد کمکحئلو راه

 با شرايط آنهاترين دقت ماالعه و مناسشهای ممین، بهحلراه

 های مخالفيد و درنهايت در موقعیتشئئودفرد، اناخاب و اجرا 

گیری، مشئئیلات ارتباطي، گشئئايي، تصئئمیمهمچون مشئئیل

 فا کننداي ، نقش تعديلگرمديرت بحرانو رفااری، تحصئئئیلي، 

مي توان اظهار کرد زماني  نایجئه اين کئه (.49 و 41، 40،  42، 9)
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که والدين يا معلمان به تینیک های حل مسئله آگاهي دارند و 

ها را به کار مي بئا کودکان و نوجوانان، اين مهارت در تعئامئل

برنئد اين فراينئد شئئئراياي را برای کودکان و نوجوانان فراهم 

تا آنها در تمامي مناسئئبات اجاماتي برای يافان الگوی  کندمي

يا  پاسخ های هیجانياز و کنند تلاش  ،ای موثرپاسخ های مقابله

مده به با بازنگری مسئئئله پیش آ ،کنند اسئئافادهکمار  ،اجانابي

و در نهايت با های آن، فیر کنند، حلنوع مشئئئیل و انواع راه

آن اناخاب و بهارين راه حل را برای حل  شئئوندمسئئئله روبرو 

يا مدرسئئه،  آموزان در خانهکنند. آنچه مبرهن اسئئت اگر دانش

با ی از روياروهای مقابله ای را فرانگرفاه باشئئند ممین اسئئت مهارت

مین در ه .کنند اجاناب کنند و يا راهبرد تهاجمي اتخا مشئئیل 

که از طريق آموزش  کردراسئاا ناايج پژوهش حاضر مشخ  

 ،والدين و معلمان و مجهز کردن آنها به مهارت های حل مسئله

به سئئئمت اتخا  کودکان و نوجوانان نسئئئخئه های شئئئناخاي 

وافق، مصئئالحه يا مذاکره هدايت های مناقي از جمله تتصئئمیم

ی توان از پیامدهانئد کئه اين رفائارهای کارآمد را ميشئئئومي

 قلمداد کرد.محور سهآموزش حل مسئله خانواده/ مدر

ر برنامه آموزش حل اث ،دانشئئئان د ديگر يافاه اين پژوهش

گروه آزمايش در مرحله  محور در/مئدرسئئئهمسئئئئلئه خئانواده

ي تبارت به ؛پايدار اسئئئت مانا و همچنان ،پیگیری -آزمونپس

 سبتن آزمونپس در کنندگانمشارکت نمرات میانگین مقايسه

 لیردتم در نایجه و معنادار ماندگاری دهنده نشئئان ،پیگیری به

 طبق ،مهم موضوع ينکه ا است طي زمان در آموزاندانش بهار

 و والدين پشئئایباني شئئده ،، معلمانکنندگانگزارش مشئئارکت

 به جهتو با يک يافاه مهم تلقي مي شود. ،است که در نوع خود

 بر يمبن سئئاير شئواهد تجربي اشئئاره شئئدهو  پژوهشئئي اين يافاه

 افزايش رب گشاييهای مسئلهشیوهمرتبط با مداخلات  اثربخشئي

 رفائئار خودتنظیمي چگونگي و خئودگئردانئي هئئایتئوانئش

 اثربخشئئي که موضئئوع اين به توجه با همچنین و آموزاندانش

محور و روند مدرسئئئهخانواده/ مسئئئئله حل آموزشهمزمئان 

 به سئئت،ا گرفاه قرار توجه مورد کمار گذشئئاه درپیگیری آن 

 ياثربخشئئ زمینه در بیشئئار هایپژوهشانجام  که رسئئدمي نظر

 بربه صورت همزمان محور خانواده/ مدرسه مسئله حل آموزش

خودآغازگری،  جمله از اجاماتي -رواني هایلفهؤم ساير روی

 مفید ندتوامي ،آينده بینيپیش و ،دهيسازمان شناخاي، انعااف

اسئئئافاده از برنامه  توان اظهئار کرددر نایجئه مي .شئئئود واقع

يک مداخله کارآمد در به تنوان توان را ميآموزش حل مسئله 

ند زيرا اين فراي داشتنظر  معرفي و درمدرسه  وخانواده  گساره

 مسئئئاقیمارهای تملي به صئئئورت مسئئئاقیم و غیربا ارايه راهی

 مثبت خود ها را تحت پوششو خانواده ،آموزان، معلماندانش

در ر گکننده و تسريعسهیلتتوامل  بدين وسئیله و دهدميقرار 

اني رو و سلامت بهداشتپیشئگیرانه در امر اراله خدمات زمینه 

که  آوردميافراد جئامعئه بئه ويژه کودکئان و نوجوانان فراهم 

از  .را پشایباني کرده استموضوع  اين نیز ناايج پژوهش حاضر

اهئمئیئئت آمئوزش حئئل مسئئئئلئئه بئئا وجئود سئئئوی ديئگئر 

، حل مسئله راهبردهای کرد که بیانتوان مي محور/مدرسهخانواده

 هئئای خئئانواده ونظئئامکئه در  هسئئئانئئدهئئايي مهئئارتجملئئه از 

 ،تاس قرارگرفاه توجه موردکشئورمان کمار  وپرورشآموزش

هئا و مشئئئیلات ت در کئاهش تعئارضاين مهئار کئهدرحئالي

 . دارندفردی نقش اساسي فردی و درونبین

رنامه ب توان بیئان کردپژوهش حئاضئئئر ميین نائايج یدر تب

محور از طريق والدين و مدرسئئئهآموزش حل مسئئئئله خانواده/

ايد ب"نوجوانان بر اساس ايده و الگوی معلمان برای کودکان و 

 اسئئئاوار ،"چگونه فیر کردن را به کودک و نوجوان آموخت

شئئود تا کودکان و محور باتث مياين الگوی شئئناخت اسئئت.

های مخالف اجاماتي در خانه موقعیت مواجهه بانوجوانئان در 

از  دور مند شئئئوند و بهو مدرسئئئه از کارکرد تالي  هني بهره

ناقي تملیرد مناسش و م ،هرگونه رفاار تیانشئگری يا اجانابي

نامه ی کرد، برگیرتوان نایجئهبنئابراين مي از خود بروز دهنئد؛

دک و محور در جهت ياری به کومدرسئئهحل مسئئئله خانواده/

اتي شناخاي و اجام تحولنوجوان و ايجاد فرصاي مناسش برای 

 ناايج پژوهش حاضئئر بر اسئئاس اسئئت. گذارتاثیرآنان بسئئیار 

، در آيندبرميفردی حئل مسئئئالل بین تهئدهکودکئاني کئه از 

توانند بر الزامات مربوط مدرسئئه نیز تملیرد بهاری دارند و مي
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 باشئئئند. در ای تمرکز بیشئئئاری داشئئئاهبئه تیئالیف مدرسئئئه

و  ،شئئناسئئان، مشئئاورانبسئئیاری از روان مخالف،های بررسئئي

 ئلههای آموزش حل مسبرنامهمددکاران اجاماتي بر تأثیر مثبت 

که ناايج اين ماالعه، همسو با ناايج ماالعات  اندصئحه گذاشاه

يافاه های حاصل از اين پژوهش  همچنین بر اساسقبلي اسئت. 

 آوردرویهای حل مسئئئله با مهارتآموزش بیان کرد  توانمي

رفااری در کودکان و نوجوانان، توانمندی شناخاي و  -شناخاي

اجامئاتي آنان را افزايش مي دهد تا باوانند در مواجهه با موانع 

های ات زنئدگي شئئئخصئئئي و اجامئاتي در محیطو مشئئئیلئ

های حل مسئله اجاماتي، از جمله مدرسه و خانواده، از مهارت

و  ،اتو بر افیار، هیجانکنند جايگزين اسئئئافاده  از جمله تفیر

د، طور که پیشار اشاره ش همانرفاار خود تسئلط داشئاه باشند. 

پژوهش حاضئر ضئمن اطلاع از ضئئرورت ماالعه و بازشئناسئئي 

فردی اثرگئذار بر تجربئه بهزيسئئئاي هیجاني، نقش منئابع درون

ل امرا به مثابه تو های حل مسئئئئلهسئئئبک کننئده تواناييتعیین

ورد نوجوانان مکودکان و فردی اثرگذار بر بهزيساي، در درون

های پژوهش حاضئئر بايد در بافت توجه قرار داده اسئئت. يافاه

های آن تفسیر و تعمیم داده شود. نخست آنیه، اين محدوديت

ماالعه نیز مانند بسئئئیاری از ماالعات ديگر به دلیل اسئئئافاده از 

عه رفاار واقعي، ممین ماالدهي به جای ابزارهئای خودگزارش

ز ها به اسافاده اکنندگان را در پاسئخ به سئؤالاسئت مشئارکت

های مباني بر کسئئش تأيید اجاماتي و اجاناب از بدنامي شئئیوه

اظ دوم آنیه به لحترغیش کند.  ،مربوط بئه تدم کفايت فردی

ر دت زمان بیشامدر نظر گرفان های اجرايي، امیان محدوديت

پیگیری در اين پژوهش وجود نداشئئاه  -مونآزدر فاصئئله پس

 است. 

در مجموع، پژوهش حئئاضئئئر در قلمرو مائالعئئات موجود 

در مشئئئیلات زندگي اجاماتي ی مواجهه با هادرباره روش

 «دهندهبسئئئط»و « میمل»های فرهنگي مخالف، بین گروه

رباره ای دهای اخیر، شواهد تجربي تازهشود. يافاهتلقي مي

آورد با روی محورمدرسئئئهخانواده/حل مسئئئئله آموزش 

نوجوانان در جامعه هدف کودکان و رفااری در -شناخاي

مند حوزه تواند برای پژوهشگران تلاقهفراهم آورده و مي

به بیان ديگر، ناايج پژوهش حاضر  ؛مفید باشئد ،اشئاره شئده

نوجوانان آموزش ديده در مهارت  کودکان و دهد کهنشان مي

وابسئئاه به  آورتنشواجهه با رخدادهای در م محورحل مسئئئله

مدار مدرسئئئه از الگوی مسئئئئلهخانه و نقش خود، بئه ويژه در 

بر اين اسئئاس، با توجه به کاربردپذيری آموزش  .کننداسئئافاده 

ای های مداخلهدر طرح برنامه محورحل مسئئله خانواده/مدرسه

، اين نوجوانانکودکئان و هئای مخالف از جملئه در بین گروه

اين، بنابراز لحاظ کاربردی، حالز اهمیت فراواني اسئئت.  ماالعه

ماالعۀ تغییر پسئئايندهای چندگانه مواجهه با تجارب آموزشئئي در 

یجۀ شناخاي آنان به مثابه ناسئلامت روان نوجوانان وکودکان و بین 

هئئای پژوهشئئئي فراروی تئرين الويئئتيئیئي از مئهئم ،آمئوزش

و پیشئنهاد مي شود که پژوهشگران  شئودقلمداد مي ،پژوهشئگران

کئئاربرد آموزش حئئل مسئئئئلئئه خئئانواده/  ،در مئائئالئعئئات آتئي

محور را در گروه های مخالف سني با در نظر داشان تامل مدرسئه

همچنین سازمان آموزش و پرورش  .جنسیت مورد توجه قرار دهند

شئئئراياي تملي برای آموزش برنامه حل  ،و سئئئاير نهادهای مرتبط

 کنند.را فراهم  لدين و معلمانمسئله به وا

 (429)کد  مقاله حاضئئر مسئئاخرج از طرح پژوهشئئي: تقدیر و تشررکر

معئاونئت پژوهش و فنئاوری دانشئئئگاه آزاد 06/3/4391مورخ مصئئئوب 

وسئئیله از حمايت حوزه معاونت  بدين اسئئت.اسئئلامي واحد کرمانشئئاه 

پژوهش و فناوری دانشئگاه آزاد اسئلامي واحد کرمانشئاه که شرايط 

 واز پژوهشئئیده تلوم شئئناخاي کردند، اجرای اين پژوهش را فراهم 

جهت همراهي در شئئئناخاي کاربردی های روانمرکز تحقیقات تازه

ند گراوند از زحمات جناب آقای دکار سئئه، و همچنین اين پژوهش

 سپاسگزارام. ،همراهي مجدانه داشاندها ه در تحلیل مجدد دادهک

ي هیچ گونه تضئئاد منافع هاين پژوهش برای نويسئئند تضرراد منافع:

 ايجاد نیرده است.
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