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 چکیده
آموزان انجام شد. دانش مشکالت رفتاریبر  محور مساله حلآموزش  تأثیرپژوهش حاضر با هدف تعیین 

با  آموزدانش 520 بود. تعداد با گروه گواه آزمونپس-آزمونز نوع پیشا آزمایشیشبهپژوهش  روش
گواه  نفره آزمایش و 00انتخاب و با انتساب تصادفی به دو گروه  گیری تصادفیاستفاده از روش نمونه

گروه آزمایشی به مدت سه ماه برنامه  و معلمان، به والدینیک ساعته جلسه آموزش  50تقسیم شدند. پس از 
آموزان، در سه فرم دانش هادادهآوری برای جمع را دریافت کردند.خانواده/ مدرسه محور  مسالهحل 

و والدین آموزان، گزارش دانش بر اساستفاده شد. اسمشکالت  بندیدرجهمقیاس  والدین و معلمان از
رات بین نمدر گروه آزمایشی نشان داد  آزمون و پیگیریپس-آزمونمعلمان در سه مرحله پیش

اما بین نمرات  ؛تفاوت معناداری وجود داشت مشکالت رفتاریهای زیرمقیاسآزمون در پس-آزمونپیش
 مسالهآموزش حل بنابراین  تفاوت معنادار نبود. مشکالت رفتاریهای زیرمقیاسپیگیری در -آزمونپس

برنامه پیشگیرانه  یک عنوانبه و استآموزان اثربخش دانش مشکالت رفتاریخانواده/ مدرسه محور بر 
 .دارداهمیت فراوانی 

 آموزان، دانشمشکالت رفتاریمحور،  مسالهحل  :کلیدی گانواژ

 مقدمه
توجه  همواره مورد در فرایند تحول آدمی بسیار مهممثابه یک مرحله به کودکی دوره

 هیجانی، از تغییرات یامجموعهتحولی  یگسترهدر این قرارگرفته است.  پژوهشگران

قرار  تأثیررا تحت  فرد آینده حال و زندگی اساس که دهدیمرخ و اجتماعی  روانی
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 دانشگاه خوارزمی  روانشناسیاستاد . 2
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مختلف نشان داده  هایپژوهش (.5255 منصور، ؛2052، 2بایزیت ؛2055، 5میلر) دهدیم
دوران کودکی و  شناختیترین مسائل رواناست، مشکالت رفتاری و هیجانی از شایع

 ،1میلر و جونز بست، ؛2001 ،4سمپل ؛2001، 2نباخ، دومنسی و رسکورال)آخ نوجوانی است
 گفتهشرایطی  مشکالت رفتاری به. (2051، 7اسمیت و روت ؛2052، 0لوسکیو؛ 2005

های هیجانی و رفتاری در مدرسه با هنجارهای فرهنگی، سنی و پاسخ که در آن شودمی
، روابط که بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت از خودطوریقومی تفاوت داشته باشد؛ به

منفی بگذارد.  تأثیرمحیط اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کالس و سازگاری در 
زای محیطی قبول کودک یا نوجوانان به عوامل تنش های قابلشامل پاسخ مشکالت رفتاری

های حاصل از منابع مختلف در مورد شوند؛ بلکه این مشکالت بر اساس دادهنمی
کم در دو موقعیت شوند و باید دستری فرد، شناسایی میکارکردهای هیجانی یا رفتا

نقل از ؛ 5555، 8شورای کودکان استثنایی) متفاوت، ازجمله خانه و مدرسه بروز کنند
راهنمای تشخیصی ویرایش پنجم بندی در آخرین طبقه بر اساس (.2055 ،5هاالهان و کافمن
ری، در خودکنترلی رفتار و کودکان دارای مشکالت رفتا 50های روانیو آماری اختالل

اختالل کنترل  و 52ایو مشکالتی مانند نافرمانی مقابله دچار مشکل هستند 55هیجانات
 نارساییمشترکی چون  رفتارهایمدرسه  خانه ودر  این افراد .دهندمیاز خود بروز  52تکانه

توجه، ناسازگاری و نافرمانی، لجبازی، ناپختگی هیجانی، تکانشگری، پرخاشگری، 
در حال حاضر  (.5254)گنجی،  دهندگیری و افسردگی را نشان میضطراب، گوشها

 هستند. آموزان با مشکالت رفتاری در مدارس عادی مشغول به تحصیلبسیاری از دانش
آموزان دارایی مشکالت رفتاری نقش معلم در موفقیت دانش ،بنابراین عالوه بر والدین
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برای معلمان، همزمان ریزی درمانی و آموزشی امهبسیار آشکار است. به همین دلیل برن
جانبه از آنان اهمیت بسیاری آموزان با مشکالت رفتاری و حمایت همهوالدین و دانش

کودکی بیش از پنجاه سال است که  شناسیروانپژوهشگران حوزه این اساس  بر دارد.
؛ 5،5515بندورا و والتر) اندداده های اصالح آن را مورد توجه قرارمشکالت رفتاری و روش

 ؛2051، 2فابینسون و دنسون ؛2055 هاالهان و کافمن،؛ 2001 ؛ سمپل،2،2002هرمن و وایتر

هایی از های پژوهشی وجود نشانه(. یافته2050 ،4آنی، آجوون و اومیگبودان ،عبدالملک
در کودکان نوجوانان با  ضعیف اجتماعی هایمهارتو  مسالهحل  هایمهارتضعف در 

 (.2051فابینسون و دنسون،  ؛2000 ،1)فیندلر و ویسنر اندشکالت رفتاری را گزارش کردهم
رین تاز اساسی مساله محورحل مداخله کاربست  و بر اساس شواهد تجربی در همین راستا

)فیندلر و  در کودکان و نوجوانان استبرای تعدیل مشکالت رفتاری  مندساختارروش 

(. 2051فابینسون و دنسون، ؛ 2052، 7ویلی و جاروز ؛2007 ،0بلنچر فیلد ؛2000ویسنر،
شود که به کمک آن شناختی ـ عاطفی ـ رفتاری اطالق میبه فرایندی  مسالهحل  الگوی

(. در الگوی 2001، 8کنند )سی یو و شِکزندگی تالش می برای حل مشکالت افراد
شناختی شامل  هایتمهارای از مثابه مجموعهبه مسالهپردازش اطالعات سنتی، حل 

فرض  مسالههای مناسب و ارزیابی نتایج حل حلگزینی، انتخاب راه، هدفمسالهشناسایی 
ست که کودکان و نوجوانان ا تجربی حاکی از آن شواهد (.2001)سی یو و شِک،  شودمی

 .اجتماعی دارند مسالهراهبردهای حل ینه زم متعددی در هاییتمحدود با مشکالت رفتاری
ها را تر آنان موقعیتتشخیص درستی از منظور و نیات دیگران ندارند. به بیان دقیق آنان

های کنند، واقعیتای خصمانه تفسیر میخصمانه درک کرده و منظور دیگران را به شیوه
پرخاشگرانه خصمانه و اندکی را مدنظر قرار داده و اهداف رفتاری نامناسبی را که معموالً 

؛ آگران و 2001، 5کسیدی و تیلور؛ 5554، 5هداگ و ند )الچمنکناست، انتخاب می
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چنین این افراد در مقابله هم(. 2،2050بک، ویلیامز، کتنگ، اپیرلی و چاپل؛ 2001، 2وهمایر
ها حلاظ کیفی این راهکنند و به لحهای اندکی ایجاد میحلبه لحاظ کمّی راه لبا مسائ

، 4شور و هیلی ؛5554، و داگه )الچمن هستند مؤثر و یا حداقل غیراجتماعیضعیف و نا
با مشکالت عنوان قاعده کلی، کودکان و نوجوانان بهبنابراین  (.2005، 1کیمبرلی ؛5552

در ساختار حافظه شناخت  لمسائحل برای  غیرمعمولیمتناقض و راهبردهای  رفتاری
یروزیان، ؛ ترجمه خانجانی و ف2001، 0مک موران و مک گوائردارند ) اجتماعی خود

برنامه آموزش  آیاکه  این سوال را مطرح ساخت توانمیدر یک سطح بنیادی حال  .(5255
 مشکالت رفتاری در کاهشعنوان یک شاخص از توانش فردی به محور مسالهحل 

 مسالهحل  برنامه آموزشی، دهدمی؟ شواهد تجربی نشان موثر است و نوجوانان کودکان
سی یو و شِک،  ؛2000شور،رتقای کیفیت روابط اجتماعی )ا برای کنندهتعیینیک عنصر 

 پرخاشگرانه و آمیزخشونت( و مدیریت رفتار 2000، 7استراتون -بایور و وبستر؛ 2001
 ؛2052؛ ویلی و جاروز،2007،بلنچر فیلد) در خانه و مدرسه است کودکان و نوجوانان

فیت زندگی و تغییر رفتار ی(. بنابراین در هنگام اندیشیدن به ارتقای ک2052بایزیت، 
 شد.متمرکز مدرسه  خانه و بر دو گستره توانمی مسالهبا استفاده از آموزش حل  کودکان

عنوان بخشی از به مسالهالگوی حل ندرت به به خانواده و مدرسه هاینظاممتأسفانه در 
، دشوتوجه میاز سوی معلمان و والدین همزمان  طوربهتحصیلی  برنامه اجتماعی و

 هامهارتآموزان، این در زندگی واقعی دانش مسالهاهمیت حل  با وجوددیگر، عبارتبه
 شود و تأکید نظام آموزشیداده میبه آنها آموزش  از سوی والدین و معلمان ندرتبه

آموزش که  مهمبنابراین، بررسی این  بیشتر بر چه فکر کردن هست تا چگونه فکر کردن.
آموزان را تعدیل تا چه میزان مشکالت رفتاری دانش رسه محورخانواده / مد مسالهحل 

ترین با توجه به شواهد تجربی امروزه مهم .ت فراوانی برخوردار است، از اهمیکندیم
به کودکان و  اجتماعی مسئولیت والدین و معلمان، یاددهی تشخیص و حل مشکالت
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وناگونی در زندگی آنان ظاهر های گطور مداوم و به شکلنوجوانان است؛ مشکالتی که به
 ؛2055، 2؛ مورالس لوپز2050، 5یانگ و سیلوان -ایموردینو  ؛2005شور،شوند )می

برنامه آموزشی حل اظهار کرد که  توانمیدر همین راستا (. 2050 ،و همکاران عبدالملک
ه محیط چرا ک ؛داشته باشداثرات امیدبخشی به دنبال  دتوانمی خانواده/ مدرسه محور مساله

آموزان فراهم برای دانش هاییبرنامهرا جهت اجرای چنین  مدرسه زمینه مناسبی خانه و
( آموزش چگونه اندیشیدن نه 5کند: را دنبال می ذیلاین برنامه آموزشی اهداف  سازد.می

کند تا بتوانند در مواجهه با و معلمان کمک می والدین که به کودکان، به چه اندیشیدن
حل را اتخاذ های مختلف بیندیشند و بهترین راهحلون فردی و میان فردی به راهمسائل در

گیری، ( پیشگیری از بروز و شدت یافتن مشکالت هیجانی و رفتاری نظیر گوشه2نمایند. 
والدین و  ،از سوی معلمان مسالهگیری روش حل کار( به2افسردگی و پرخاشگری. 

؛ 5285پژوه، رستمی و پرند، شکوهی یکتا، سالم، به ؛5287 کودکان )شکوهی یکتا و پرند،
 (.5255شکوهی یکتا و زمانی، 

را بر بهبود  مسالهآموزش حل  تأثیرشواهد پژوهشی بسیاری وجود دارد که  
آموزان تأیید اجتماعی، کاهش مشکالت رفتاری و کنترل تکانه در دانش هایمهارت

 مسالهحل  تأثیردر یک پژوهش  (0042) و همکاران 2گرین در همین راستا .اندکرده
نتایج  را بررسی کردند. ایمقابلهکودکان با اختالل نافرمانی  4گروهی بر آشفتگی عاطفی

خانواده محور باعث بهبود آشفتگی عاطفی کودکان مبتال به  مسالهمداخله حل  که داد نشان
خانواده  مسالهثرات حل ا پیگیری ماه 4همچنین پس از  .شده است ایمقابله نافرمانی اختالل

آزمودنی با چند ( نیز در پژوهشی با طرح تک2050)و همکاران  1کوت محور پایدار بود.
، شامل تشخیص مشکالت و مسالهآموز راهبردهای حل خط پایه، به چهار دانش

ای هفته 50را طی یک دوره  ها و خود ارزشیابیحلهای ممکن، تشخیص بهترین راهحلراه
های ممکن را حلآموزان تشخیص مشکالت و راهند. نتایج نشان داد همه دانشآموزش داد

های بردند. یافته تعمیم داده و در تعامل بین فردی به کار 0یاد گرفتند و به بازی نقش
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( نیز اثربخشی این 2002) 2گاردنر ، لنشن وریلیاُ و( 2005) 5، مسترپیری و اسکراگزگالگو
( در 2005) 2اند. اوستادهیید کردأکالسی کودکان ت هایرتمهاها را بر بهبود آموزش

با کاهش مشکالت رفتاری  مسالهپژوهش دیگری نشان داد مداخله رفتاری مبتنی بر حل 
دیگر نتایج حاکی از آن بود که والدین و کودکانی که در عبارتکودکان ارتباط دارد؛ به

ی کاهش رفتارهای تخریبی کودکان و طور معناداراند، بهشرکت نموده مسالهبرنامه حل 
اند. ساخودولسکی، افزایش کارآمدی والدین را در ارتباط با کودکانشان گزارش داده

به والدین  مسالهشان داد که آموزش مهارت حل ( نیز ن2004) 4گلوب، استون و اوربَن
پال و  .گیری کودکان کاهش پیدا کندشود مشکالت رفتاری همچون گوشهباعث می

محور از  مسالهحل  ایمداخله( نیز در پژوهشی نشان دادند کاربست برنامه 2050) 1رتبا
، بازداری رفتاری و عامل با دانش آموزان کاهش اضطرابسوی معلمان و والدین در ت

 در. بودهمچنان پایدار  ماه 52پس از  کفایت هیجانی آنها را به دنبال دارد و اثر برنامه
در  های آموزش به والدین( نشان دادند برنامه2052) 0سترمنهگرتی و کا پژوهشی دیگر

آموزان با مشکالت فسردگی دانشکاهش مشکالتی چون پرخاشگری، اضطراب و ا
( نیز نشان داد افزایش مهارت حل 2051) 7جاب شیلد پژوهش رفتاری مؤثر بوده است.

عاطفی  ت پیوندهایدر والدین و کاربست آن در ارتباط با فرزندانشان باعث تقوی مساله
 .دهندمیرا بروز  کمتری رفتاریمشکالت  اجتماعی هایمحیطو این کودکان در  شودمی

به این نتیجه دست یافتند که برنامه آموزشی  ( نیز در پژوهشی2050) و همکاران عبدالملک
محور باعث کاهش معناداری در بروز رفتارهای پرخاشگرانه کودکان شده  مسالهحل 
رفتاری مبتنی بر آموزش حل -ها دیگر حاکی از آن بود که رویکرد شناختیهیافت است.
به کودکان و نوجوانان با مشکالت رفتاری در افزایش کنترل تکانه، نظم کالمی و  مساله

اجتماعی را یاد گرفتند و به  مسالههای حل پذیر مؤثر بوده و کودکان گامتفکر انعطاف
، 8ضطراب آنان کاهش پیداکرده است )میتکوویسکانحوه چشمگیری میزان افسردگی و ا

                                                           
1. Glago, Mastropieri&Scruggs 

2. O'Reilly, Lancioni, Gardiner 

3. Austad 

4. Sukhodolsky, Golub, Stone & Orban 
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، 5چیلینگ و سامنتا ،2051اسمیت و روت،  ؛2052لوسکیو، ؛ 2055؛ مورالس لوپز، 2050
یانگ و  -؛ ایموردینو 5555، 2؛ بیل چیک 2007، 2لویت، ساکا، رومانلی و هاگود؛ 2050

که آموزش  ندان دادنشنیز در پژوهشی  (5255) شکوهی یکتا و زمانی .( 2050، 4سیلوان
گذار تأثیردیرآموز آموزان فردی در کاهش مشکالت رفتاری دانشبین  مسالهحل برنامه 

 .ده استقابل مشاهده بو همچنانمرحله پیگیری در  سازمشکلی بوده و روند نزولی رفتارها
 این نتیجه دست یافتندبه نیز در پژوهشی  (5252) بخشایش و دهقان زردینی در همین راستا

 است. ثر بودهمؤ آموزاندانشبر کاهش مشکالت رفتاری  مسالهحل که آموزش مهارت 
حل آموزش شیوه  بودن اثربخش نشانگرنیز  (5287) پور و مولویخوشکام، ملک هایافته

آزمایشی و ماندگاری  هایگروهدر  برون نمودگروهی بر کاهش مشکالت رفتاری  مساله
و مرحله  آزمونپساما این آموزش در مرحله  نشان داد؛را در مرحله پیگیری  آنات تأثیر

مغایر با  .نشان دهددرون نمود پیگیری نتوانست کاهش معناداری در مشکالت رفتاری 
نشان داد  (5254) پورزردخانه و سهرابیکتا، اکبریشکوهینچه گفته شد نتایج پژوهش آ

. از دالیل احتمالی عدم تنیس مؤثرمشکالت رفتاری کودکان  کاهش بر مسالهحل  آموزش
طبق شواهد تجربی اشاره  اشاره شده است. زمان مداخلهاثربخشی آموزش کوتاهی مدت 

کودکان و  برای مدرسه محور/خانواده مسالهبا رویکرد حل  آموزش رسدمی نظر به شده
ای حل الگوی مقابلهو اتخاذ اجتماعی شناخت  تغییر با هدفنوجوانان با مشکالت رفتاری 

. از سوی دیگر باید اشاره نمود که بسیاری از باشدبرخوردار توجهی اهمیت قابلاز  الهمس
میزان از جمله مدت زمان آموزش یا  مسالهحل آموزش های پژوهشی پیرامون حوزه مساله

آموزش همچنین تاکنون  است. قرار نگرفتهپژوهشگران هنوز مورد بررسی ماندگاری آن 
بنابراین است.  بررسی نشدههمزمان در خانواده و مدرسه  صورتبهمحور  مسالهبرنامه حل 

 در کاهشمدرسه محور خانواده/ مسالهآموزش حل  تأثیر تعیینبا هدف  حاضر پژوهشاین 
 انجام شده است. مشکالت رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی

                                                           
1. Schilling & Samantha 

2. Levitt, Saka., Roamanelli & Hoagwood 

3. Bilchik 

4. Immordino-Yang. & Silvan 
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 پژوهش روش
جامعۀ  .بود اهگوبا گروه آزمون پس-آزمونبا طرح پیش آزمایشینیمهپژوهش روش 

آموزان مدارس ابتدایی دولتی عادی شهر کرمانشاه آماری در این پژوهش شامل کلیۀ دانش
 ساده گیری تصادفیبا استفاده از روش نمونه نمونه گروه .ندبود 5251در سال تحصیلی 

پایه، چهارم، پنجم و ششم در مدارس ناحیه یک  آموز که در سهدانش 520 مشتمل بر
از با تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت و  پسرانه مشغول به تحصیل بودند انتخابدخترانه و 

( 2000) 5کانینگتقسیم شدند.  گواه و آزمایشنفره  00انتساب تصادفی به دو گروه  طریق
نفر است؛ نسبت  1کند که حداقل نسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده تأکید می

در این پژوهش  شود. بر این اساسمطلوب قلمداد می 5ه ب 20تر و نسبت مناسب 5به  50
آموز دختر و پسر پایه دانش 40نفری با تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت شامل  520نمونه 

 ندبود آموز دختر و پسر پایه ششمدانش 40پایه پنجم و  آموز دختر و پسردانش 40چهارم، 
، ابتدا با نمونه برای انتخابتقسیم شدند. که با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه 

 زمینه یادشده مسئوالندر پی فراخوان  پرورش شهر کرمانشاه و و هماهنگی سازمان آموزش
. سپس شدفراهم برای والدین و معلمان  مدرسه محورخانواده/ مسالهحل  کارگاهمعرفی 

های هر یک از گروه به را هاکارگاه برنامهآموزشی،  جلسهها در طی یک مسئوالن کارگاه
به در صورت تمایل  عمل آمد تا درخواست بهو از آنان  نددکرمعرفی  والدین معلمان و

 شدگاننامثبتاز بین . سپس انجام دهندمقدماتی  نامثبت ،های مذکورکارگاه شرکت در
 52تا  50سن  شاملهای ورود مالک .شدانتخاب نمونه گیری تصادفی ساده، صورت نمونهبه

تعهد و همکاری الزم والدین و  و قرار داشتن در پایه تحصیلی چهارم تا ششم دبستان سال،
دار به داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد را وا های خروج شاملبود. مالک معلمان

، والدین در شرکت فعال در عدم تمایل و رضایت معلمانجستجوی فوری درمان سازد، 
و بعد آموزش به مدت  آموزش مرحله )قبل سهها در ، دادهپژوهش توجه به طرح با بود. کارگاه

. بدین منظور شدگردآوری  (ماههسه ماه سپس مرحله پیگیری با در نظر گرفتن مدت مقرر یک
 ن و والدینآموزان، معلماهای دانشدر بین گروهقبل از شروع آموزش ابزارهای پژوهش 

سه ماه بعد  معلمین و والدین ام آموزشپس از اتم .شد اجرا کننده در پژوهششرکت
درنهایت بعد از یک ماه جهت  شد.آوری ها جمعو داده های مذکور مجدداً اجرانامهپرسش

                                                           
1  . Kanning 
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برای تحلیل  مرحله پیگیری انجام شد. خانواده/مدرسه محور مسالهبررسی ماندگاری برنامه حل 
 استفاده شد. چندمتغیرهتحلیل کوواریانس از  هاداده

 5الیوت و اجتماعی گرشام هایمهارت یبندمقیاس درجه نجش مشکالت رفتاریبرای س
شده  دبستانی، دبستان و دبیرستان تهیهبرای سه مقطع پیشاست. این مقیاس  شده استفاده( 5550)

های ویژه والدین و معلمان به آموزان است. فرمو دارای سه فرم ویژه والدین، معلمان و دانش
و مشکالت رفتاری  اجتماعی هایمهارتگویه بوده و از دو بخش  17و  11ترتیب دارای 

پذیری، مسئولیت های همکاری،زیرمقیاساجتماعی شامل  هایمهارتشده است.  تشکیل
های زیرمقیاسو بخش مشکالت رفتاری دربرگیرنده  خودکنترلی و جرأت ورزی

ای لم در بخش جداگانهو بیش فعالی است. فرم مع رفتارهای درون نمود، برون نمود
بر اساس یک  یبنددرجههای فرم کند.گیری میاندازه نیزآموزان را کفایت تحصیلی دانش

اجتماعی و مشکالت رفتاری را  هایمهارت، فراوانی وقوع 2ای از صفرتا درجهمقیاس سه
یاس، نمره دهنده هر زیرمقهای تشکیلکند. با جمع نمرهاز دیدگاه مربی و والد ارزشیابی می

ای و ارزیابی از آورد چند حیطهبه دلیل روی آید. این مقیاسرمقیاس به دست میکل آن زی
وسیله بسیاری از پژوهشگران گذار و نیز در نظر گرفتن امکان مداخله، به سوی چندین رتبه

( 2007، 2؛ وینسترا، لیندین برگ، اولدهنکال، وینتر، ویرهولت، اورمیل5551، 2)دمارای
اجتماعی و مشکالت رفتاری  هایمهارتگیری های اندازهعنوان یکی از بهترین مقیاسبه

است. قابلیت اعتماد مقیاس طی چند بررسی بر روی یک گروه از کودکان شده معرفی 
و در یک گروه از کودکان عادی این ضرایب از  شده گزارش 55/0و  77/0توان ذهنی کم
(. در 2005، 5555، 4لمان و والدین متغیر بوده است )شهیمهای معبرای فرم 50/0تا  45/0

آموز، والد و معلم مقطع دبستان در عامل مشکالت رفتاری که پژوهش حاضر، فرم دانش
برون نمود، رفتارهای درون نمود و بیش فعالی است،  رفتارهای هایزیرمقیاسشامل 

 هایمهارتم والدین برای عامل در فر بازآزماییضریب قابلیت اعتماد با روش  .استفاده شد
و همسانی درون نمود برای هر دو عامل  01/0و عامل مشکالت رفتاری  87/0اجتماعی 

آمده است. همچنین ضریب قابلیت  دستبه 87/0اجتماعی و مشکالت رفتاری  هایمهارت
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ل ، عام81/0اجتماعی  هایمهارتهای بازآزمایی در فرم معلم برای عامل اعتماد با روش
 هایمهارتو همسانی درون نمود  52/0و عامل کفایت تحصیلی  84/0مشکالت رفتاری 

شده است  گزارش 51/0و کفایت تحصیلی  88/0، مشکالت رفتاری 54/0اجتماعی 
(، با استفاده از روش 5255یکتا و زمانی )شکوهی پژوهش(. در 5550)گرشام و الیوت، 

و مشکالت  85/0اجتماعی در فرم والدین  یهامهارتقابلیت اعتماد  آلفای کرونباخ
 71/0و مشکالت رفتاری  80/0اجتماعی  هایمهارت، در فرم معلم عامل 08/0رفتاری 

طبق گزارش دانش  کرونباخدر پژوهش حاضر نیز، ضرایب آلفای آمده است. دستبه
مود و رفتارهای برون نمود، رفتارهای درون ن هایآموزان، والدین و معلمان برای عامل

و در کل  88/0و  82/0، 80/0بیش فعالی به ترتیب طبق گزارش دانش آموزان برابر با 
و طبق  50/0و در کل  88/0و  82/0، 55/0 ، در گزارش والدین به ترتیب برابر با85/0

 به دست آمد. 88/0و در کل  81/0و  87/0، 82/0گزارش معلمان برابر با 
برای والدین و معلمان  اندیشمند / نوجوانکارگاه تربیت کودک: مداخله برنامه

کودک  هایمهارتها افزایش شده است. هدف این کارگاه کودکان ده تا دوازده سال طراحی
در برخورد مؤثر با مسائل مختلف در خانه و محیط بیرون خانه است. توجه اصلی کارگاه بر 

ا کودک و نوجوان در حل مسائلی آموزش والدین و معلمان در استفاده از شیوه کارآمد تعاملی ب
در قالب کتاب  است که در ارتباط با والدین و همساالن برای کودک و نوجوان پیش خواهد آمد.

با توجه به  و معلمان است که در آن والدین شده ارائههایی طرح درس ،تمرین این کارگاه
 مسالهحل  سویبهرا  انانکودکان و نوجوتا  اندمسئولبینند، می هایی که در کارگاهآموزش

 -5توان به در جلسات کارگاه آموزش داده شد می هایی کهترین مهارتاز مهم هدایت کنند.
 -4های متعدد، حلیافتن راه -2ها، درک انگیزه -2درک احساسات دیگران و نقطه نظرات آنان، 

کودک و  کارگاه برنامه .ردکاشاره  ریزی متوالی،برنامه -1در نظر گرفتن عواقب و نتایج امور و 
ای و توسط مجریان دقیقه وپنجچهلیک ساعت و  جلسه 50در  نوجوان اندیشمند

والدین فرصت  معلمان و در هر جلسه بهآموزش داده شد.  دیده به معلمان والدینآموزش
اجرای تکالیف کتاب  زمینه درهای خود ها و شکستموفقیت دربارهشود که داده می
ها در شروع کارگاه بپردازند. کنندگانر شرکتبا مجری و سای نظرتبادلبحث و  تمرین به

های مختلف تعاملی خود در ارتباط با کودکان آشنا شدند. این معلمان و والدین با سبک
نام چهار پله  اند که برای والدین و معلمان باشدهبندیصورت چهار سطح طبقهها بهسبک
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های ناکارآمد تعاملی یعنی تنبیه و تحقیر در پله اول یکی از سبکشوند. رفتاری تعریف می
آمده است. پله دوم سبک توصیه بدون توضیح است. در این دو پله کودک بیشتر اوقات 
نقش اجراکننده دستورها یا پیشنهادها را دارد. در پله سوم والدین یا معلمان پیشنهاد خود را 

تواند درباره پیامد کار یا توجه به احساس ضیحات میدهند. این توبا توضیحاتی ارائه می
فرد مقابل باشد. پله چهارم شامل کارآمدترین روش تعاملی دوسویه است که با طرح 

های این مرحله، کودکان و دارد. در حین تمرینسؤال، کودک یا نوجوان را به تفکر وامی
پایه  اند و بر سهگذاری شدهنام مسالهکلمات حل شوند که انان با کلماتی آشنا مینوجو

بر  حل جایگزین و توجه به پیامدها استوار است. تکیهاساسی درک احساسات، یافتن راه
قدم بسیار مهم در حل  این کلمات بر این اساس است که داشتن زبان مشترک، یک

یکتا و همکاران، ؛ نقل از شکوهی5200، 5و دیجرومینو )شورتعارض یا مشکل است 
توان هست/ نیست، حاال/ بعد، مشابه/ متفاوت را نام برد می مساله. از کلمات حل (5255

 کاری مناسب هست/نیست؛ گیرد که چه چیزی برای چهکه در راستای آن کودک یاد می
یا اینکه زمان مناسب برای هر چیزی متفاوت است. درنهایت زمانی که این کلمات در 

تمرین شدند، والدین یا معلمان در تعامل با کودک های معمول روزمره با کودک موقعیت
 00موردنظر، مفاهیم کلی فوق را در قالب بیش از  مسالهحل  برنامه رسند.به پله چهارم می

های اجرایی، تعدادی دهد که در پژوهش حاضر با توجه به محدودیتارائه می درس طرح
مجری  و معلمان کالس ش داده شد. والدینطرح درس از کل برنامه انتخاب و آموز

ای هستند و طی جلساتی در مورد برنامه و نحوه اجرای آن، آموزش برنامه مداخله
طور هفتگی بر نحوه به آموزشاند. همچنین در طول های الزم را دریافت کردهآموزش

 معلمین، برنامه مداخله طی سه ماهشده است. پس از آموزش والدین و  اجرای مجریان نظارت
صورت گروهی یا انفرادی به دانش ای و بهدقیقه 10و مدرسه در هفته دو جلسه  نهدر خا

. ارزیابی شدسپس یک ماه بعد ماندگاری برنامه در قالب مرحله پیگیری  شد.آموزان ارائه 
نقش گردانی و بحث و  تصاویر، ها،عروسک ها،داستان ها،بازی از استفاده با آموزش

های رایج در روابط کودکان با یکدیگر مچنین مجریان موقعیته. ارائه شد گفتگوی گروهی
الزم به ذکر  .کندمی هدایت واقعی هایموقعیت در را هاتوانش از ساالن، استفادهبا بزرگو 

مدار را  مسالههای آموزش حل های متعددی در مقاطع مختلف برنامهدر ایران نیز پژوهش است

                                                           
1. Digeronimo 
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در  یکتا و همکاراناند. در همین راستا شکوهیکردههای متفاوت اجرا بر روی نمونه
( اعتبار و روایی این برنامه 5252، 5255، 5250، 5285، 5287های مختلفی )پژوهش

 نوجوانکودک/تربیت  اند. در پژوهش حاضر نیز پیش از اجرا برنامهآموزشی را تائید کرده
جدول در . شده استتائید  محتوای جلسات کارگاه توسط متخصصین این حوزه اندیشمند

 شده است. ارائه مداخله خالصه محتوا و هدف هر جلسه 5

 . خالصه جلسات مداخله1جدول
 تکالیف محتوا هدف جلسه

 اول
آشنایی با دوره 

کودکی و اهمیت 
 آن

تشریح اهداف کارگاه و بررسی اهمیت آن 
 با تاکید بر چهار شیوه تربیتی والدین

پخش کلیپ میوه درخت گردو و 
 و توضیح برگه تمرینارائه 

 دوم

آشنایی با 
حل  هایمهارت

 هایروشو  مساله
 تربیتی

درک احساسات دیگران، درک انگیزه 
جایگزین، در  هایحلراهدیگران، یافتن 

نظر گرفتن عواقب و نتایج کار و 
 متوالی ریزیبرنامه

 پخش کلیپ غم فردای موهوم

 سوم
پرداختن به مقوله 

 احساسات
در  هااحساسخت و بیان تشریح اهمیت شنا

 دیگرانزندگی واقعی در تعامل با 
پخش کلیپ رسائل و ارائه جدول 

 احساسی هایموقعیت

 چهارم
 پرداختن به موضوع
 گوش کردن فعال

یکی از اجزای  عنوانبهبررسی گوش دادن 
و چگونگی کاربست آن در  مسالهحل 

 دیگرانتعامل با

 و ارائه پخش کلیپ کیمیای دوست
 تمرین خوب گوش کردن یهابرگه

 پنجم
 پرداختن به مبحث

 هاانگیزهدرک 

در نظر گرفتن دالیل متعدد بروز یک رفتار 
با هدف متمایز کردن رفتارهای خصمانه یا 

 غیرعمدیعمدی از رفتارهای تصادفی یا 

پخش کلیپ بهترین شما، دادن جزوه 
جلسه پنجم و ارائه برگه تمرین درک 

 هاانگیزه

 ششم
 به مقولهپرداختن 

 هاحلراه

ی جایگزین هاحلراهچگونگی پیدا کردن 
آنها از طریق تشویق  گذاریارزشبدون 

 هایموقعیتبه تفکر درباره  کودکان
)نقاشی یا  هانمونهساختگی و بیان برخی از 

 نصفه( هایداستان

 22پخش کلیپ نامه 

 هفتم
 پرداختن به مبحث

 نتایج و عواقب
در  مسالهحل  تشریح گفت و گو از طریق

 زندگی واقعی ساختگی و هایموقعیت
پخش کلیپ سینی و ارائه برگه 

 آموزش تفکر بر اساس نتایج

 هشتم
 پرداختن به مهار

 متوالی ریزیبرنامه

هدف،  سویبه هاگامچگونگی طرح 
 بندیزمانموانع احتمالی،  بینیپیش
، چقدر طول خواهد کشید؟ و هافعالیت

 مختلف یهاگام سازییکپارچه

 پخش کلیپ دو لیمو
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 نهم

پرداختن به ترکیب 
حل  هایمهارت

و مروری بر  مساله
 سوال های

فرا گرفته شده تاکنون  هایمهارتمروری 
 کنندگانشرکتپرسش و پاسخ از  وسیلهبه

ترکیبی با تشکیل  هایتمرین
 هایداستانسه نفر و ارائه  هایگروه

 ناقص و تکمیل آن

 دهم
 مروری مطالب فرا

 گرفته
 شده و ارزیابی

، مسالهمرور نهایی بر گفت گو به شیوه حل 
 و در نهایت اجرای ارزیابی بندیجمع

 هایبرگهسه نفره  هایگروهبه 
داده شد سپس از  مسالهارزیابی حل 

خواسته شد تا روش  کنندگانشرکت
استفاده شده در آن عبارت را 

 مشخص نمایند

 های پژوهشیافته
ی هازیرمقیاسآزمون و پیگیری آزمون، پسین و انحراف استاندارد پیشمیانگ 2در جدول 

، آموزانی آزمایش و گواه طبق گزارش دانشهادر گروهآموزان مشکالت رفتاری دانش
 آمده است. والدین و معلمان

، آموزانطبق گزارش دانش آموزاندانش مشکالت رفتاری زیرمقیاسمیانگین و انحراف استاندارد  .2 جدول
 والدین و معلمان

 
 

 
 متغیر

 مرحله
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
ش

دان
ش 

زار
گ

ان
وز

آم
 

 برون نمود
 85/5 20/2 50/5 51/2 54/2 4 آزمایش

 88/2 88/2 57/2 71/2 00/2 02/2 گواه
درون 
 نمود

 07/5 15/5 70/5 40/5 22/2 21/2 آزمایش
 57/5 80/2 02/2 72/2 15/5 71/2 گواه

 بیش فعالی
 51/5 20/2 022/2 07/2 28/2 72/2 آزمایش

 45/2 21/4 12/2 22/4 24/2 07/2 گواه

 نمره کل
 50/4 55/1 48/4 05/1 45/0 000/50 آزمایش

 01/0 52/50 20/0 70/50 42/1 01/50 گواه

ین
لد

 وا
ش

زار
گ

 

 مودبرون ن
 آزمایش

 گواه

12/4 

02/4 

27/2 

55/2 

07/5 

52/2 

701./ 

22/2 

02/2 

22/4 

27/2 

21/2 

درون 
 نمود

 آزمایش

 گواه

22/2 

01/2 

25/2 

55/5 

11/5 

08/2 

55./ 

40/2 

52/2 

82/2 

14/5 

28/2 

 بیش فعالی
 آزمایش

 گواه

28/4 

07/4 

11/5 

50/2 

01/2 

01/4 

04/5 

50/2 

08/2 

21/4 

08/5 

52/5 
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 نمره کل
 زمایشآ

 گواه

40/55 

21/50 

52/4 

02/1 

00/7 

55/50 

00/1 

87/1 

22/8 

85/5 

52/1 

52/2 

ان
علم

ش م
زار

گ
 

 برون نمود
 آزمایش

 گواه

42/2 

02/2 

51/2 

55/2 

50/5 

01/2 

75/2 

05/2 

51/2 

08/2 

45/5 

00/2 

درون 
 نمود

 آزمایش

 گواه

07/2 

52/2 

52/2 

00/5 

02/2 

57/2 

22/2 

08/5 

52/2 

54/2 

27/2 

77/5 

 بیش فعالی
 آزمایش

 گواه

07/2 

20/2 

70/2 

44/2 

21/2 

20/2 

74/2 

47/2 

51/5 

22/2 

52/5 

25/2 

 نمره کل
 آزمایش

 گواه

02/7 

70/50 

0/0 

20/0 

45/1 

75/50 

58/4 

00/0 

00/1 

25/50 

70/1 

00/0 

های زیرمقیاسدهد که نمره میانگین و انحراف استاندارد نشان می 2نتایج جدول
آزمون و پیگیری طبق گزارش در پسآموزان در گروه آزمایش شمشکالت رفتاری دان

اما در گروه گواه نمرات  ؛کاهش چشمگیری داشته است ، والدین و معلمانآموزاندانش
 ی نداشته است.توجهقابلتغییر  آزمون و پیگیریدر پس

همگونی ضرایب  چندمتغیریهای آزمون تحلیل کوواریانس یکی از مفروضه
الزم به ذکر است که آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل  رگرسیون است.

و  بیش فعالی، درون نمود، رفتارهای رفتارهای برون نمود هایزیرمقیاسآزمون پیش
ی قرار بررس موردآزمون مشکالت رفتاری و متغیر مستقل )روش درمان( در مرحله پس

نادار نبوده و حاکی از همگونی ضرایب ها با متغیر مستقل معآزمونگرفت. تعامل این پیش
، بررسی همگونی چندمتغیریهای مهم تحلیل کوواریانس از دیگر مفروضهرگرسیون بود. 

ن استفاده یهای لوآزمون است که از آزمون همگونی واریانسواریانس دو گروه در مرحله پس
 آمده است. 2جدول در آموزان، والدین و معلمان، طبق گزارش دانش این آزموننتایج شد. 

 های مشکالت رفتاریها در زیرمقیاسن برای بررسی برابری واریانسی. نتایج آزمون لو3جدول 
 داریسطح معنا F 1df 2df متغیر 

ش
 دان

ش
زار

گ
زان

مو
آ

 

 228/0 558 5 501/0 رفتارهای برون نمود
 271/0 558 5 20/5 درون نمودرفتارهای 

 07/0 558 5 28/2 بیش فعالی
 212/0 558 5 25/5 مره کلن

ش 
زار

گ
ین

لد
وا

 

 580/0 558 5 77/5 برون نمود رفتارهای
 707/0 558 5 088/0 درون نمودرفتارهای 
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 250/0 558 5 14/5 بیش فعالی
 407/0 558 5 150/0 نمره کل

ان
علم

ش م
زار

گ
 

 220/0 558 5 12/5 برون نمود رفتارهای
 008/0 558 5 40/2 درون نمودرفتارهای 

 780/0 558 5 074/0 بیش فعالی
 554/0 558 5 20/4 نمره کل

در  شدهمحاسبهآموزان( )طبق گزارش دانشن ینشان داد که آزمون لو 2نتایج جدول 
برون  رفتارهایدار نبود}آماری معنا لحاظ ازی بررس مورداز متغیرهای  کیچیهمورد 

 271/0<01/0 ؛درون نمودهای رفتار{، })5Fو 558)=501/0 و=P 228/0<01/0؛ نمود
P= 5و 558)=20/5 وF({ ،}07/0>01/0؛ بیش فعالی P= 28/2 و= (5و 558F و })

بنابراین مفروضه  .{)5Fو 558) =25/5و  =P 212/0>01/0مشکالت رفتاری؛ نمره کل }
 نینشان داد که آزمون لو نیز نتایج طبق گزارش والدین شد. دیتائها همگونی واریانس

دار نبود؛ آماری معنا لحاظ ازی بررس مورداز متغیرهای  کی چیهدر مورد  شدهمحاسبه
 ؛درون نمودرفتارهای {، })5Fو 558)=77/5 و=P 58/0<01/0؛ برون نمود رفتارهای}

01/0>70/0P= (5و 558)=088/0 و F،}{250/0 >01/0؛ بیش فعالی P=  150و= 
 .{)5Fو 558) =150/0و  =P 407/0<01/0مشکالت رفتاری؛ { و}نمره کل )5Fو 558)

نتایج نشان  همچنین طبق گزارش معلمان شد. دیتائها نیز بنابراین مفروضه همگونی واریانس
 لحاظ ازی بررس مورداز متغیرهای  کی چیهدر مورد  شدهمحاسبهن یداد که آزمون لو

و 558)=12/5و =P 220/0<01/0؛ برون نمود رفتارهای} دار نبودآماری معنا
5)F{،}008/0<01/0؛ درون نمودفتارهای ر P= 40/2 و=(5و 558 F{ ،})؛ بیش فعالی

01/0<780/0 P=  5و 558) = 074/0وF( 554/0<01/0مشکالت رفتاری؛ { و }نمره کل 
P= 5و 558)=20/4 وF(}. در ادامه  شد. دیتائها نیز بنابراین مفروضه همگونی واریانس

 -نمرات در جامعه از آزمون کولوموگرفبودن توزیع  طبیعیفرض بررسی پیش منظوربه
فرض نرمال اسمیرنوف جهت پیش -اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون کولوموگرف

طبق گزارش دانش آموزان، والدین و بودن توزیع نمرات در جامعه، برای متغیرهای تحقیق 
 شده است. ارائه 4 در جدولمعلمان، 
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توزیع نمرات  بودن طبیعیفرض پیش  مورد اسمیرنوف در -آزمون کولوموگرف .4جدول 
 های مشکالت رفتاریزیرمقیاس

 
 سطح معناداری اسمیرنوفکولوموگرف  متغیر

زان
آمو

ش 
ش دان

زار
گ

 

 برون نمود رفتارهای
 درون نمودرفتارهای 

 بیش فعالی
 نمره کل

22/5 

508/0 

572/0 

525/0 

055/0 

255/0 

474/0 

245/0 

ین
لد

 وا
ش

زار
گ

 

 ودبرون نم رفتارهای
 درون نمودرفتارهای 

 بیش فعالی
 نمره کل

55/5 

05/5 

20/5 

07/5 

558/0 

584/0 

008/0 

550/0 

ان
علم

ش م
زار

گ
 

 برون نمود رفتارهای
 درون نمودرفتارهای 

 بیش فعالی
 نمره کل

40/5 

22/5 

54/5 

24/5 

018/0 

005/0 

05/0 

085/0 

 والدین و معلمان طبق گزارش دانش آموزان، شودمشاهده می 4 طور که در جدولهمان
دیگر عبارتد. بهشوپژوهش تأیید میبودن توزیع نمرات متغیرهای  طبیعیفرض صفر برای 

 تعیینبرای  تأیید شد. پژوهشآزمون برای متغیرهای بودن توزیع نمرات در پس طبیعیفرض پیش
 چندمتغیرههای مشکالت رفتاری باید از تحلیل کوواریانس زیرمقیاسبر  شده مداخله انجام تأثیر

 آمده است. 1ها نتایج تحلیل در جدول ها و برقراری آنفرضاستفاده کرد، پس از بررسی پیش

های مشکالت آزمون زیرمقیاسهای پس. نتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمره5جدول 
 آزمونبا کنترل پیشهای آزمایش و گواه، رفتاری گروه

 F مقدار نام آزمون 
 هیفرض
df 

 dfخطا 
سطح 

 معناداری
اندازه 

 اثر
توان 
 آماری

زان
آمو

ش 
ش دان

زار
گ

 

 5 215/0 005/0 00/552 00/2 02/52 215/0 اثر پیالیی

 5 215/0 005/0 00/552 00/2 02/52 745/0 ویلکزالمبدای 

 5 215/0 005/0 00/552 00/2 02/52 /.221 اثر هتلینگ

ترین ریشه بزرگ
 روی

221./ 02/52 00/2 00/552 005/0 215/0 5 
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ین
لد

 وا
ش

زار
گ

 

 5 450/0 005/0 00/555 00/4 27/27 450/0 اثر پیالیی

 5 450/0 005/0 00/555 00/4 27/27 104/0 ویلکزالمبدای 

 5 450/0 005/0 00/555 00/4 27/27 582/0 اثر هتلینگ

ترین ریشه بزرگ
 روی

582/0 27/27 00/4 00/555 005/0 450/0 5 

ان
علم

ش م
زار

گ
 

 5 252/0 005/0 00/551 00/4 15/58 252/0 اثر پیالیی

 5 252/0 005/0 00/551 00/4 15/58 007/0 ویلکزالمبدای 

 5 252/0 005/0 00/551 00/4 15/58 047/0 اثر هتلینگ

ترین ریشه بزرگ
 روی

047/0 15/58 00/4 00/551 005/0 252/0 5 

 مسالهآموزش حل شود میمشاهده آموزان طبق گزارش دانش 1جدول در 
واریانس نمرات  21/0بوده است و این بدان معناست که  21/0 خانواده/مدرسه محور بر

و سطح  5آزمون متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده است. توان آماری پس
آزمون . همچنین با کنترل پیشاستحجم نمونه احتمال نزدیک به صفر، داللت بر کفایت 

های آزمایش و آموزان گروهها بیانگر آن هستند که بین دانشسطوح معناداری همه آزمون
داری ( تفاوت معنامشکالت رفتاریهای زیرمقیاسی از متغیرهای وابسته )کی درگواه حداقل 
 مسالهآموزش حل  تأثیرن میزاشود که مشاهده مینیز  طبق گزارش والدینوجود دارد. 

واریانس نمرات  45/0بوده است و این بدان معناست که  45/0مدرسه محور خانواده/
و سطح  5آزمون متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده است. توان آماری پس

آزمون . همچنین با کنترل پیشاستاحتمال نزدیک به صفر، داللت بر کفایت حجم نمونه 
آموزان بین دانش از دیدگاه والدین ها بیانگر آن هستند کهاداری همه آزمونسطوح معن

مشکالت های زیرمقیاسی از متغیرهای وابسته )کی درهای آزمایش و گواه حداقل گروه
که شود مشاهده میطبق گزارش معلمان چنین هم داری وجود دارد.( تفاوت معنارفتاری
بوده است و این بدان معناست  25/0مدرسه محور ه/خانواد مسالهآموزش حل  تأثیرمیزان 

آزمون متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده واریانس نمرات پس 25/0که 
. استو سطح احتمال نزدیک به صفر، داللت بر کفایت حجم نمونه  5است. توان آماری 

هستند که بین ها بیانگر آن آزمون سطوح معناداری همه آزمونهمچنین با کنترل پیش
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های زیرمقیاسی از متغیرهای وابسته )کیدرهای آزمایش و گواه حداقل آموزان گروهدانش
برای پی بردن به این  داری وجود دارد.( از دیدگاه معلمان تفاوت معنامشکالت رفتاری

 0تفاوت نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا در متن مانکوا در جدول شماره 
 .شده استآورده 

آزمون و پیگیری های پس. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره6جدول 
 های مشکالت رفتاریزیرمقیاس

 مرحله هازیرمقیاس 
درجه 
 F آزادی

سطح 
 داریمعنی

اندازه 
 اثر

توان 
 آماری

ان
وز

آم
ش 

دان
ش 

زار
 گ

برون  رفتارهای
 نمود

 آزمونپس
 پیگیری

5 
5 

07/54 
80/50 

005/0 
005/0 

507/0 
527/0 

5 
5 

درون ی رفتارها
 نمود

 آزمونپس
 پیگیری

5 
5 

70/54 
57/52 

005/0 
005/0 

507/0 
508/0 

5 
5 

 بیش فعالی
 آزمونپس

 پیگیری
5 
5 

74/21 
58/22 

005/0 
005/0 

000/5 
228/0 

5 
5 

 نمره کل
 آزمونپس

 پیگیری
5 
5 

01/22 
07/24 

005/0 
005/0 

000/5 
222/0 

5 
5 

ین
لد

 وا
ش

زار
 گ

برون  رفتارهای
 نمود

 آزمونپس
 پیگیری

5 
5 

025/04 
100/21 

005/0 
005/0 

202/0 
58/0 

5 
5 

درون ی رفتارها
 نمود

 آزمونپس
 پیگیری

5 
5 

57/22 
22/52 

005/0 
005/0 

574/0 
058/0 

558/0 
5 

 بیش فعالی
 آزمونپس

 پیگیری
5 
5 

525/84 
07/24 

005/0 
005/0 

421/0 
574/0 

5 
5 

 نمره کل
 آزمونپس

 پیگیری
5 
5 

74/25 
21/22 

005/0 
005/0 

500/0 
570/0 

5 
550/0 

ان
علم

ش م
زار

 گ

برون  رفتارهای
 نمود

 آزمونپس
 پیگیری

5 
5 

257/10 
52/4 

005/0 
028/0 

22/0 
40/0 

5 
5 

درون رفتارهای 
 نمود

 آزمونپس
 پیگیری

5 
5 

54/55 
55/1 

005/0 
024/0 

080/0 
042/0 

552/0 
055/0 

 ش فعالیبی
 آزمونپس

 پیگیری
5 
5 

44/45 
40/52 

005/0 
005/0 

20/0 
50/0 

5 
512/0 

 نمره کل
 آزمونپس

 پیگیری
5 
5 

17/1 
04/1 

020/0 
02/0 

041/0 
045/0 

048/0 
052/0 
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 مدرسه محورخانواده/ مسالهآموزش حل  آموزاننشان داد طبق گزارش دانش 0جدول 

 در مشکالت رفتاری نمره کل و بیش فعالی ،نموددرون ی رفتارها، برون نمود بر رفتارهای

آزمون مؤثر بوده و این اثربخشی نیز در مرحله پیگیری آموزان گروه آزمایش در پسدانش
داری طور معناو پیگیری گروه آزمایش بهآزمون بنابراین میانگین نمرات پس .برقرار است

طبق گزارش  همچنینست. مشکالت رفتاری متفاوت از گروه گواه ا یهازیرمقیاس در
 هایزیرمقیاسبر  مدرسه محورخانواده/ مسالهزش حل آموشود مشاهده می والدین

دانش  مشکالت رفتارینمره کل  و بیش فعالی، درون نمودرفتارهای ، رفتارهای برون نمود
آزمون مؤثر بوده و این اثربخشی نیز در مرحله پیگیری آموزان گروه آزمایش در پس

داری در اطور معنآزمون و پیگیری گروه آزمایش بهبنابراین میانگین نمرات پس .برقرار است
نتایج نشان طبق گزارش معلمان در نهایت متفاوت از گروه گواه است.  مسالههای حل سبک

، رفتارهای برون نمود هایزیرمقیاسخانواده/مدرسه محور بر  مسالهآموزش حل که داد 
دانش آموزان گروه مشکالت رفتاری نمره کل  و عالیبیش ف، درون نمودرفتارهای 

 نیز در مرحله پیگیری برقرار است. آزمون مؤثر بوده و این اثربخشیآزمایش در پس
 داری درطور معنیآزمون و پیگیری گروه آزمایش بهبنابراین میانگین نمرات پس

توان گفت که میهای مشکالت رفتاری متفاوت از گروه گواه است. به عبارتی زیرمقیاس
 مشکالت رفتاریداری موجب کاهش اطور معنیمدرسه محور بهخانواده/ مسالهبرنامه حل 
، آموزاندانشآموزان از دیدگاه پیگیری در دانش و همچنین آزمونی پسدر مرحله
 معلمان شده و دارای قابلیت اعتماد و روایی الزم است.والدین و 

 گیریو نتیجه بحث
حور بر بهبود مشکالت مدرسه مخانواده/ مسالهآموزش حل  تأثیر تعیین هدف باپژوهش حاضر 

نشان آموزان، والدین و معلمان طبق گزارش دانشنتایج  انجام شد. آموزان دوره ابتداییرفتاری دانش
های آن زیرمقیاسمشکالت رفتاری و  نمره کل مدرسه محور برخانواده/ مسالهداد برنامه آموزش حل 

دیگر  به عبارتمثبت داشته است.  تأثیر بیش فعالیو درون نمود ، رفتارهای های برون نمودرفتار شامل
در گروه در یک فرایند زمانی سه ماهه آزمون پس-آزموندر مقایسه مراحل پیشنتایج نشان داد 

و درون نمود ، رفتارهای رفتارهای برون نمود هایزیرمقیاسنمرات کل مشکالت رفتاری و  آزمایش
آموزان، نتایج پژوهش حاضر طبق گزارش دانشکاهش چشمگیری داشته است. همچنین  ش فعالیبی
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در گروه آزمایشی تغییر پس از یک ماه پیگیری -آزموننشان داد نمرات مراحل پس والدین و معلمان
پیگیری بیانگر ماندگاری معنادار -آزمونچشمگیری صورت نگرفته است. این ثبات در مراحل پس

آموزش گفت  توانمی بنابراینمدرسه محور در گروه آزمایشی است. خانواده/ مسالهآموزش حل  تاثیر
و این شده مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان مدرسه محور باعث کاهش خانواده/ مسالهبرنامه حل 

در  آفرینمشکل هایکارهای سازشی مقابله با مشکالت و موقعیتزمینه راهبرنامه آموزشی پیشگیرانه 
و  ریلیاُ هایپژوهشبا نتایج  ی این پژوهشهایافته. ساخته استفراهم  را فرایند زندگی اجتماعی

 (،2050پال و بارت ) (،2005اوستاد ) (،2004گرین و همکاران ) ،(2002)همکاران 
و  عبدالملک (،2051) شیلد جاب (،2051) روتاسمیت و  (،2052هگرتی و کاسترمن )

 داشت. همسو (5255) یکتا و زمانیشکوهی (،2050) سامنتالینگ و چی (،2050همکاران )
بخشایش  (5287) و همکاران خوشکامهای پژوهشی این پژوهش با نتایج هایافتههمچنین 

که حکایت از عدم اثربخشی  (5254) و همکارانیکتا شکوهیو  (5252) و دهقان زردینی
  .همخوانی نداشت، داردمشکالت رفتاری کودکان  کاهش بر مسالهحل  آموزش

 چنین پردازش اطالعات اجتماعی روی آوردبر اساس  توانمیپژوهش حاضر را  نتایج
هستند کنترل  قابل ساختارمند هایماعی تا حد زیادی با برنامهرفتار اجتکرد که بروز تبیین 

ن همی در .شوندمیکسب در خانه و مدرسه  دوره کودکی از طریق آموزشدر این فرایند  و
عنوان رونوشت بهساختارمند ها برنامهکه  ندمعتقد (2001) راستا مک موران و مک گوائر

خانجانی و فیروزیان،  نقل ازشوند )شناختی در حافظه فرد رمزگذاری، تکرار و ذخیره می
فرد توصیف کنیم،  شناختیرونوشت محور را نوعی  مسالهحل  هایبرنامهحال اگر (. 5255

ابتدا فرد  به عبارت دیگر،. کندمیحرکت گام  به سلسله توالی گاماساس  بر بروز رفتاردر 
پردازد، سپس اهداف و به رمزگذاری و تفسیر اطالعات موقعیت و عالئم اجتماعی آن می

رفتارهای جدید و  خواندیم های محتمل را از حافظه فرانتایج مطلوب را برگزیده، واکنش
را ارزیابی و تصمیم الزم را  شده یدحل تولاد کرده و راهدر واکنش به عالئم اجتماعی ایج

 .کندمیو نهایتاً به انجام عمل مبادرت  اتخاذ نموده شدهیابیترین اقدام ارزدرباره مطلوب
ست که کودکان و ا تجربی حاکی از آن شواهدنتایج نیز اشاره شد  ترپیشهمین راستا  در

 مسالهراهبردهای حل ینه زم متعددی در هاییتمحدود با مشکالت رفتارینوجوانان 
تر آنان به بیان دقیق، از منظور و نیات دیگران ندارند اجتماعی دارند. آنان تشخیص درستی

ای خصمانه تفسیر و منظور دیگران را به شیوه کنندمیها را خصمانه درک موقعیت
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مناسبی را که معموالً های اندکی را مدنظر قرار داده و اهداف رفتاری ناکنند، واقعیتمی
 ؛5554داگه،  و الچمن؛ 2000شور، کنند )است، انتخاب می یا اجتنابی پرخاشگرانه

و  بک ؛2007، وهمکاران لویت؛ 2001آگران و وهمایر، ؛ 2001کسیدی و تیلور، 
در بروز رفتار در کودکان و نوجوانان با مشکالت رفتاری  بنابراین(. 2050همکاران،

ها حلاظ کیفی این راهکنند و به لحهای اندکی ایجاد میحلراه عیاجتما هایموقعیت
در  ها همچنینآن .اندمؤثر و معموالً پرخاشگرانه بوده و یا حداقل غیراجتماعیضعیف و نا

نامناسب ارزیابی کرده و  یاگونهها را بهدارند و واکنش مشکلیارانه انتخاب اهداف هم 
با علم به این مهم  .مؤثر خواهد بودمعمول و غیرخاشگرانه کنند انجام رفتار پراحساس می

مدرسه /خانواده مسالهحل  هایمهارتهدف آموزش  با که حاضرپژوهش  مفروضه اصلی
تمرکز بر فرایندهای تفکر بیش از رفتار اهمیت م اصالح رفتاردر ، شده استطراحی  محور

پژوهش حاضر برای  (.2052 ؛ هگرتی و کاسترمن،2005 ؛ شور،5555 دارند )بیل چیک،
همزمان در خانه و مدرسه  صورتبه را مسالهآموزش حل بررسی مفروضه اشاره شده 

 فراوانیاز اهمیت  مورد تاکید قرار داد کهآموزان مشکالت رفتاری دانشجهت تعدیل 
شخیص و حل و معلمان آموزش ت های والدینمسئولیت یکی از زیرا ت.برخوردار اس

های مختلف و از ساده تا طور مداوم به شکلمشکالتی که به ان است.مشکالت به فرزند
خانواده/مدرسه  مسالهحل  شوند. در روشدر زندگی ظاهر میمداوم  صورتبهپیچیده 

ای وارد کنند، به آنان نفس کودک خدشه به که به اعتمادوالدین یا معلمان بدون آنمحور 
های مختلفی برای آن بیابند و با انتخاب حلراهکنند که به مسائل خود بیندیشند، کمک می
گیرند که با حل به حل مسائل خود مبادرت ورزند. عالوه بر این کودکان یاد میبهترین راه

شفتگی رفتاری نشوند و با ای برخورد کنند که دچار آگونهبهمسائل و مشکالت خود 
که حضور  کرداین باید اشاره  . عالوه برهای احتمالی برخورد مناسبی داشته باشندشکست

و والدین های آموزشی نقش مهمی بر عهده مداوم کودکان و نوجوانان در خانه و محیط
و با یادگیری رویکرد حل  وارد عمل شوند مسالهقرار داده است که در حوزه حل  معلمان

با د. باشن آفریننقش و نوجوانان اجتماعی کودکان هایمهارتدر ارتقای کفایت و  مساله
ترین مسئولیت والدین و معلمان، یاددهی تشخیص و حل توجه به شواهد تجربی امروزه مهم
و شوارتز،  توورسکی ؛5255یکتا و زمانی، یشکوه) استمشکالت به کودکان و نوجوانان 

(. این مهم زمانی محقق خواهد شد که شرایط آموزش 2052؛ هگرتی و کاسترمن،2001
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به والدین و  مسالهحل  هایمهارتمعلمان فراهم شود. آموزش  برای والدین و مسالهحل 
رفت تحصیلی وخو و پیشصورت مستقیم و غیرمستقیم بر شخصیت، خلقتواند بهمعلمان می

یکتا و م و تربیت تسهیل خواهد شد )شکوهیآموزان اثر گذاشته و از این طریق تعلیدانش
در همین راستا در پژوهش حاضر  (.2050یانگ و سیلوان،  -؛ ایموردینو 5250همکاران، 
به معلمان و والدین های روزمره ها در موقعیتو نحوه کاربرد آن مسالهگانه حل مراحل پنج

منزله دستورات کالمی هستند که کودکان را . مراحل بهشدداده  آموزشگروه آزمایشی 
کنند از ایفاء نقش ار میکنند، وادو اعمالی که رفتار آنان را هدایت می ربه پیروی از افکا

خواهند ها میدر حد وسیعی برای ارائه فرصت به کودکان جهت اجرا آنچه در موقعیت
تا به کودکان خود در  شدشود. همچنین به والدین آموزش داده انجام دهند، استفاده می

 انجام تکالیف در خانه کمک کنند. 
های در مقایسه با درمان سالهمحل  هایمهارتکه آموزش  اندها نشان دادهپژوهش

غیرمستقیم موجب کاهش رفتارهای آشفته و افزایش رفتارهای اجتماعی در محیط خانه و 
( 2052گرتی و کاسترمن )ههمین راستا و همسو با نتایج پژوهش حاضر  شود. درمدرسه می
های آموزش به والدین و معلمان، در کاهش مشکالتی چون برنامهاند نشان داده

-ی دانشاشگری، اضطراب و افسردگی و همچنین کمک به افزایش سالمت روانپرخ

 مسالهبا رویکرد حل  با آموزش رسدمی نظر آموزان با مشکالت رفتاری مؤثر بوده است. به
شناخت این  تغییر به کودکان و نوجوانان با مشکالت رفتاری واز طریق والدین و معلمان 

 سلوک ، مشکالتبیش فعالی لجبازی، جمله از هانآ رفتاری مشکالت از کودکان، برخی
 برقراری اجتماعی، پذیرش افزایش همچنین یابد. تا حدودی بهبود ضداجتماعی رفتار و

 ؛5554داگه،  و الچمن) باشدداشته  پی در را خشم مهارگری و همساالن با مناسب ارتباط

در همین راستا پژوهش  .(2051فابینسون و دنسون،  ؛2005کیمبرلی،  ؛2000 فیندلر و ویسنر،
متفاوت را از ابعادی پژوهش باید این  از سوی دیگر .حاضر نیز بر این امر صحه گذاشت

قرار گرفتند و  محور مسالهحل  زیرا همزمان والدین و معلمان مورد آموزش .توصیف کرد
 رایطیشفاصله زمانی این  فاصله زمانی داشت.سه ماه  آزمونپسو  آزمونپیشفاصله بین 

موزشگاهی محور را در زندگی عادی و آ مسالهبرخورد حل  ایجاد کرد تا والدین و معلمان
اثر برنامه حل  پس از یک ماه با اجرای مرحله پیگیری همچنین. با کودکان تمرین نمایند

دانش که این پژوهش  کرداظهار  توانمیبنابراین  مدرسه محور ماندگار بود.خانواده/ مساله



 111  آموزاندانش رفتاری مشکالت بر محور مساله حل برنامه آموزش تاثير

راستای تعدیل مشکالت در مدرسه محور خانواده/ مسالهزمینه آموزش حل  موجود در
  توسعه داده است.عملی ای گونهبهآموزان رفتاری دانش

های آن باید در بافت محدودیت نیز های این پژوهشیافته هاپژوهشهمانند سایر 
دیگر به ای هپژوهشمانند بسیاری از  پژوهشاین  سیر و تعمیم داده شود. نخست آنکهتف

ی مطالعه رفتار واقعی، ممکن است جابه دهیخودگزارشدلیل استفاده از ابزارهای 
های مبتنی بر کسب تأیید ها به استفاده از شیوهرا در پاسخ به سؤال کنندگانمشارکت

منظور ، بهگریدانیببهفردی ترغیب کند.  تیکفاعدماجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به 
های بالینی استفاده نشد. از مشاهده رفتاری و شاخص دهیخودگزارشهای قیاستأیید م

آموزان، والدین و معلمان بودند که گروه والدین کنندگان شامل دانش، آنکه مشارکتدوم
آموزان را پاسخ دادند. بررسی اثر برنامه های مربوط به دانشفقط پرسشنامه و معلمان
 .حاضر بررسی نشده است پژوهشن در ود والدین و معلمامدرسه محور بر روی خخانواده/

اثر  پژوهشسوم، در این  های باید احتیاط کرد.ها به این گروهبنابراین در تعمیم داده
ی نتایج پژوهش طورکلبه مداخله با در نظر گرفتن عامل جنسیت نادیده گرفته شده است.

بهداشت  نلیم و تربیت و مسئوالتع انیمتصدتواند اطالعات مفیدی در اختیار حاضر می
از  آمدهدستبهشناسان و مشاوران قرار دهد. عالوه بر این با کسب اطالعات روانی، روان

آموزان، های پیشگیری، آموزشی و درمانی مناسبی برای دانشتوان برنامهاین پژوهش می
 درسه محورمخانواده/ مسالهشود آموزش حل والدین و معلمان فراهم کرد. پیشنهاد می

 ژهیوبه، در برنامه آموزشی مدارس، ربطیذاز سوی مراجع  برنامهفوقیک برنامه  عنوانبه
ها اهتمام مهارت گونهنیاهای متوسطه، گنجانده شود و والدین و معلمان به آموزش پایه

 مسالهکه پژوهشگران آتی اثر برنامه حل  شودمیپیشنهاد  همچنین .آورندعملفراوانی به 
با توجه به آنچه گفته شد  ند.کنحور را با در نظر داشتن عامل جنسیت و فرهنگ بررسی م
نشان داده  یاکنندهطور قانعدو دهه اخیر به هایپژوهشگیری کرد نتایج یجهنتتوان یم

 مسالهحل  هایمهارتداری در ، نقایص نظامبا مشکالت رفتاری است که کودکان
های حلهای قاطعانه کالمی کمتر و راهحلامل ایجاد راهاجتماعی دارند. این نقایص ش

های پرخاشگرانه در حلاین انتظار که راه یلبه دل .رخاشگرانه و عمل محور فراوان استپ
راهبردهای مقبولی هستند. ارتقاء سطح آگاهی ما  ،شده ل مشکالت بین فردی مؤثر واقعح

به  منجر و نوجوانان با مشکالت رفتاریاجتماعی کودکان  مسالهدرباره ماهیت نقایص حل 
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همچنین شده است.  این افرادرفتاری نوینی در -های شناختیوسعه و گسترش درمانت
اند که مداخالتی نشان دادهچنانکه اشاره شد نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی 

محور با سه مدرخانواده/ مسالهبرنامه آموزش حل  جمله رفتاری از-شناختی مداخالتابداع 
، در کاهش اندشده یطراح و نوجوانان اجتماعی کودکان مسالهتمرکز بر نقایص حل 

 .اندمشکالت رفتاری آنان مؤثر بوده

 تقدیر و تشکر
مصوب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی )پستاک(

 کمال تشکر را دارم. دریغشانبی هایحمایتاز  که استآزاد اسالمی واحد کرمانشاه 

 منابع
 کاهش بر مسالهحل  مهارت آموزش اثربخشی(. 5252) .ر زردینی، دهقان ؛ع بخشایش،

 .247-212 ،(4) ،7 رفتاری، علوم مجله .آموزاندانش رفتاری مشکالت
 بر گروهی مسالهحل  آموزش اثربخشی (.5287) .ح مولوی، ؛م پور،ملک ؛ز خوشکام،

 کودکان حیطه در پژوهش. بینایی آسیب با آموزاندانش عیاجتما هایمهارت
 .545-510 ،(2) ،8 استثنایی،

آن بر روابط  تأثیربه مادران و  مساله(. آموزش روش حل 5287). یکتا، م؛ پرند، اشکوهی
 .1 -50، 2(5)، 4، مجله خانواده پژوهیخانوادگی. 

 کاهش رد یفرد نیب مساله حل مهبرناآموزش  کاربرد (.5255. )یکتا، م؛ زمانی، نشکوهی
 و هاروش مجله: مطالعه تک آزمودنی. رآموزید آموزاندانش سازمشکل یرفتارها

 .75-11 ،8شناختی، نروا هایلمد
آموزش مهارت  تأثیر(. 5285) .ا؛ پرند، ، ا؛ رستمی، رپژوهبه؛ یکتا، م؛ سالم، صشکوهی

بیش کان با اختالل نارسایی توجه/ اجتماعی کود هایمهارتبر میزان  مسالهحل 
 .10 -27 ،2مجله روانشناسی و علوم تربیتی،  .فعالی

 آموزشی کارگاه اثربخشی(. 5254) .غ پور، سهراب ؛س زردخانه، اکبری ؛م یکتا،شکوهی
 کودکان رفتاری مشکالت و والدین فرزندپروری هایشیوه بر اندیشمند کودک

 .5-55 ،(2) ،2 کودک، روانی سالمت فصلنامه. دبستانیپیش
 .الناتهران: انتشارات ساو .DSM-5بر اساس  روانشناسی کودکان استثنایی .(5254) .گنجی، م
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اجتماعی و ارتکاب جرم رویکردهای  مسالهحل (. 2001) .موران، م؛ مک گوائر، جمک
. تهران: (5255) زینب خانجانی و عبداهلل فیروزیان ترجمه ،درمانی جدید به بزهکاری

 .نتشارات روشنکا
. تهران . انتشارات روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیری(. 5255) .منصور، م
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