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 چکیده
 دوره راهنمرايي  یدختران كمررو اجتماعي بر سازگاری اجتماعي و پيشرفت تحصيلي  مسئلهآموزش حل  تأثيربررسي در پژوهش حاضر، هدف  :هدف

اير    همر  . ندانتخاب شد آموزدانش 700 ایتصادفي چندمرحله گيرینمونهبا استفاده از روش  :روش. بوددر شهرستان اردبيل  سال 11-14با دامنه سني 

كه نمراتشان دو انحراف استاندارد باالتر از ميرانگي  برود، انتخراب و بره  رور       آموزدانشمقياس كمرويي را تکميل كردند. از ميان آنها هشتاد  ،انآموزدانش

هفرت جلسره آمروزش داده     اجتمراعي  ري   مسئلهان گروه آزمايشي روشهای حل آموزدانشبه سپس تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند. 

ی نيمسال تحصيلي برای تعيري   هاشد. از خرده آزمون سازش اجتماعي آزمون شخصيتي كاليفرنيا برای تعيي  ميزان سازگاری اجتماعي و از ميانگي  نمره

در دو  آزمرون پرس -آزمرون پيشت نمرات نتايج نشان داد كه تفاو: هايافته  استفاده شد. آزمونپسو  آزمونپيشان در آموزدانشميزان پيشرفت تحصيلي 

 مسرئله : آمروزش حرل   گیهری نتیجهه (.P=001/0در گروه كنتررل اسرت    آزمونپس-آزمونپيشی بيشتر از تفاوت نمرات دارمعنيگروه آزمايشي به  ور 

 ان كمرو را بهبود بخشد.آموزدانشتواند سازگاری اجتماعي و عملکرد تحصيلي مياجتماعي 

 

 اجتماعي، پيشرفت تحصيلي مسئلهحل آموزازگاری اجتماعي، كمرويي، سکلیدی:  هایواژه

 

مقدمه

ل موجرود در اياراد روابرا عرا في و     يکي از مسائ

اخيررر مررورد توجرره    كرره در سررالهای  برري  فررردی 

شناسان و مشاوران خرانواده رررار گرفتره، پديرده     روان

اسررت. محققرران بسررياری از جملرره برراس    1كمرويرري

( عقيررده 1983ری  يرر(، ل1977  (، زيمبرراردو1980 

ذهني است كره برا تررس،      ایتاربه دارند كه كمرويي

 همراه اسرت.  ،عصبانيت و برخوردهای ميان فردیبيم ،

( كمرويي را گرايش بره  1977و زيمباردو   2پيلکونيس

 اجتناب از تعرامتت اجتمراعي و احسراس شکسرت در    

 ایكمرويي پديرده داننرد. ميشركت كردن در تعامتت 

اجتماعي است كه بر اثر روابرا نادرسرت بري      -رواني

نايرافتگي اجتمراعي در مراحرل اوليره     فردی و سرازش 

 مطرابق اير    .شرود اياراد مري  رشد، در خانه و مدرسه 

افترد، در  مري كمرويي در بستر اجتماعي اتفاق   ،تعريف

شود و به سازش نايرافتگي  مياثر روابا نادرست ايااد 

 .اناامدمياجتماعي 

ستمت   تري  نشانمهممثاب  ماعي به سازگاری اجت

توجره   ،ی اخيرر هرا روان، از مباحثي است كره در دهره  

بسياری را جلب كرده است. شايد بتوان گفت كه رشرد  

در افراد كمررو   ستمت است.  تري  نشانمهم ،اجتماعي
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در ارضرای نيازهرا و ارتبا رات     وجود مشرکتت پايردار  

ازگاری اجتماعي تواند منار به ناسمي ،اجتماعي آشفته

تواند مي مؤثرسفانه فقدان ارتبا ات اجتماعي شود. متأ

منار به هياانات منفي، اضطراب، افسردگي، تنهرايي،  

 بوميسرتر و   شرود احساس انزوا و خودپنرداره ضرعيف   

؛ گاردنر، پيکت  1995؛ بوميستر و لری،  3،1990تايس

 1995، 5؛ ليری و دونرز  1990ليری، ؛  4،2000و بريور

 (.2006ه نقل از تريچي،؛ ب

( سرازگاری  1983  6افرادی ماننرد پراركر و اسرلبي   

داننرد. از  مياجتماعي را مترادف با مهارتهای اجتماعي 

ست از توانرايي اياراد   انظر آنها مهارت اجتماعي عبارت

بره  ريقري    معي ي ارتباط با ديگران در زمينه اجتماع

ه نقل از بو ارزشمند باشد  پذيرفته ،كه در عرف جامعه

 ،(. از جمله اي  مهارتهرای اجتمراعي  1380بهرامگيری،

اجتماعي است. بلررز، دی زوريرت و ميرديو     مسئلهحل 

 مسرئله ( بي  نگرانري،  اضرطراب و ابعراد حرل     2002 

 ، رابطرر منطقرري مسررئلهحررل  یاجتمرراعي برره اسررتثنا

، داری به دست آوردند. همچنري  ساخودولسرکي  معني

( دو مرردل آمرروزش  2004  گلرروب، اسررتون و اربرران 

مهارتهای اجتماعي را در كودكان مرورد آزمرايش رررار    

 مسرئله دادند و به اي  نتياه رسيدند كه آموزش حرل  

آموزش حل  تأثير( 1382ی است. محمدی مؤثرروش 

ان آمروز دانرش اجتماعي را برر اخرتتل رفتراری     مسئله

كره آمروزش حرل     رسريد نتياره   به اي  و بررسي كرد

ان را آمرروزدانررشتل رفترراری اجتمرراعي، اخررت مسررئله

( 1385 ي، حسينيان و يرزدی درخشاندهد. ميكاهش 

آمرروزش مهارتهررای اجتمرراعي را بررر كمرويرري    تررأثير

كرره  نررددريافت و نرردمررورد مطالعرره ررررار دادنوجوانرران 

آمرروزش مهارتهررای اجتمرراعي  ابررراز وجررود( كمرويرري 

 دهد.ميان را كاهش آموزدانش

رو از مورعيتهرای  يکي از علتهای پرهيرز افرراد كمر   

تواند مياجتماعي، كمبود مهارتهای اجتماعي است كه 

سازگاری فرد را به شدت مختل كنرد. الز  اسرت اير     

افراد برای ايااد روابا اثربخش برا ديگرران مطرالبي را    

درمراني اير     ترأثير فرا بگيرند و تمري  كنند. بهترري   

ی آموزشي اي  است كه مراجر  را بررای   هاگونه برنامه

 گيررد ميرفتارها و مورعيتهای اجتماعي كه در آن ررار 

د به نقرل  كنميتاهيز  ،ابزارهای رفتاریاز  ایبا سلسله

 (.1382از محمدی،

در اي  رلمرو با استناد به نتايج تحقيقات تاربري،   

توان گفت كه افراد مبتت به كمرويي در روابا بري   مي

بره   ،كننرد ی محدودی را آزمرايش مري  هافردی، راه حل

نگرری  و در پيشراپيش رند اهداف بلند مدت توجهي ندا

مشرکل دارنرد. عرتوه برر اير        ،پيامدهای رفترار خرود  

ينردهای  اتوان گفت كه افراد مبتت به كمرويي در فرمي

 مسرئله و حرل   7پردازش ا تعات، استدالل اجتمراعي 

يافتگي فردی و كه اي  به سازش رنداجتماعي ضعف دا

بررره نقرررل از كند مررريارد اجتمررراعي آنهرررا لطمررره و

 (.1382محمدی،

بر پيشررفت   اجتماعي مسئلهدر زمينه آموزش حل 

تحصيلي تحقيقرات كمترری ررورت گرفتره اسرت. از      

( نشران دادنررد كرره  2000  س و اليررورسجملره فررورنل 

بري درتري برا پيشررفت      -تکانشري  مسئلهرويکرد حل 

 بري   ( دريافرت كره  2002كر  رتحصيلي رابطه دارد. با

 اجتماعي و عملکرد تحصيلي رابطره  مسئله توانايي حل

 .وجود دارد

ی پژوهش حاضرر بره شرری زيرر     هابنابراي  فرضيه

 :اندمورد بررسي ررار گرفته

اجتماعي، سرازگاری اجتمراعي    مسئلهآموزش حل  -1

 دهد.ميرا افزايش  ی دورة راهنماييان كمروآموزدانش

اجتمراعي، پيشررفت تحصريلي     مسئلهآموزش حل  -2

 دهد.ميرا افزايش  ی دورة راهنماييكمروان موزآدانش

 

 روش

 گیرینمونهجامعه، نمونه و روش 

 آزمرون پيشآزمايشي با  ری  ،روش پژوهش حاضر

برا   با گروه كنترل و انتساب تصادفي است. آزمونپسو 

توان مطمئ  شد كره  مياستفاده از  رحهای آزمايشي 

 ی تحقيررق ناشرري از متميررر مسررتقل اسررت وهررايافترره

شرده بري  گروههرای مرورد مطالعره      تفاوتهای مشاهده
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نظيرر نحروه انتخراب     مري متميرهرای مزاح  تأثيرتحت 

ديگر نيسرت   ةكنندو ساير متميرهای مشتبه هاآزمودني

(. گروههای مرورد مطالعره  آزمايشري و    1385 دالور، 

و  آزمررونپرريشكنترررل( در روش آزمايشرري بررا  ررری 

تصرادفي از لحرا    با گروه كنترل و انتساب  آزمونپس

 یگذار برر متميرهرای وابسرته  بره اسرتثنا     تأثيرعوامل 

ات ناشي از متميرر مسرتقل( يکسران و مشرابه در     تأثير

زيرا افراد نمونه به  ور تصادفي از  ؛شوندمينظر گرفته 

جامعه آماری انتخاب و به  رور تصرادفي بره دو گرروه     

شوند. با اسرتفاده از روش  ميآزمايشي و كنترل تقسيم 

تفاوتهرای   همر  تصادفي و تقسيم تصادفي  گيرینمونه

ات ترأثير  یبي  گروههای مرورد مطالعره   بره اسرتثنا    

 ناشرري از متميررر مسررتقل( حارررل خطاهررای تصررادفي

ان آمروز دانرش جامعه آمراری اير  پرژوهش را     .هستند

دختررر دوره راهنمررايي شهرسررتان اردبيررل در سررال    

وش با اسررتفاده از رتشررکيل دادنررد. 86-87تحصرريلي 

ابتدا از دو منطقره   ،ایتصادفي چند مرحله گيرینمونه

آموزش و پرورش شهرسرتان اردبيرل يرن منطقره برر      

حسب تصادف انتخاب شد و از منطقه انتخاب شده، ده 

مدرسه راهنمايي به تصادف برگزيرده شرد. سرپس بره     

ان مردارس انتخراب شرده، پرسشرنامه     آموزدانش هم 

ن آنها هشرتاد نفرر   (. از مياn= 700كمرويي داده شد 

كه نمرات آنها دو انحراف اسرتاندارد براالتر از سرايري     

نفرره،   40بودند، انتخاب و به  ور تصادفي به دو گروه 

تقسريم   ،يکي گروه آزمرايش و ديگرری گرروه كنتررل    

 شدند.

 

 ابزار

ابزار مورد استفاده بررای سرناش    كمرويي: مقياس

 الي مقيراس كمرويري پينرارد   سرؤ  40كمرويي نسرخه  

، برره نقررل از درخشرراني، حسررينيان و يررزدی،  1981 

با پاسخ دهي بره هرر يرن از     ها( بود كه آزمودني1385

االت اي  مقياس مطابق با وضعيت فعلي خرود روی  سؤ

ميزان كمرويي خود  ایين مقياس ليکرت چهار درجه

، حسرينيان و يرزدی   كردنرد. درخشراني  مري را گزارش 

كردنرد. اير    ريرابي  هناا( مقياس كمرويري را  1385 

پژوهشگران از روش آمراری تحليرل عراملي اكتشرافي     

 برای تعيي  روايي سازه استفاده كردند. مقدار شاخص 

KMO   و همچنرري  مقرردار عررددی    89/0برابررر بررا

و در  342/1154در آزمون بارتلت برابر با   χ 2شاخص

بود. با توجه بره تحليرل عراملي     دارمعني 001/0سطح 

ياس و متک ررار دادن مقادير رورت گرفته بر روی مق

و باالتر از آن ين عامل كلي شناسايي و  1ويژه برابر با 

عنوان كمرويي برای آن در نظر گرفته شد. فرر  اررلي   

ال داشت كه پس از هنااريرابي در  سؤ 44اي  مقياس 

ال براري مانرد. در   سؤ 40ال آن حذف و سؤايران چهار 

( بررای   1385پژوهش درخشاني، حسينيان و يرزدی   

بررسي پايايي از روش آلفای كرونباخ استفاده شرد كره   

برود. در پرژوهش    84/0ضريب محاسبه شده برابرر برا   

ضريب پايايي اي  مقياس برا اسرتفاده از آلفرای     ،حاضر

به دست آمد كه مبي  همساني درونري   89/0كرونباخ 

 مناسب مقياس است.

برای  ،در پژوهش حاضر آزمون شخصيتي كاليفرنيا:

سازگاری اجتماعي از خرده آزمون سرازش   گيریازهاند

اجتماعي در فر  مخصوص كودكان و نوجوانان آزمرون  

شخصرريتي كاليفرنيررا اسررتفاده شررده اسررت. آزمررون    

كترک و همکاران   به نقرل از  شخصيتي كاليفرنيا كه 

سراخته   1953در سرال  (1384و نريمراني،  ابوالقاسمي

مراعي و سرازش   از دو خرده آزمون سازش اجت اند،هشد

فردی تشکيل شده. خرده آزمرون سرازش اجتمراعي از    

ال تشررکيل شررده اسررت و در آن شررش نمررره سررؤ 90

مربرروط برره عاملهررای رالبهررای اجتمرراعي، مهارتهررای  

اجتماعي، عتيق ضد اجتماعي، روابا خانوادگي، روابا 

سررازش  ة، روابررا اجتمرراعي و يررن نمررر  ایمدرسرره

، بره نقرل از   1935شرافر   آيرد. مري اجتماعي به دست 

( ضرايب پايرايي آزمرون را   1384و نريماني، ميابوالقاس

برراون بررای   -اسرپيرم   ةشرد با استفاده از فر  تصحيح

، بررای خررده   89/0-90/0خرده آزمون سازش فرردی  

و برای نمرره كرل    87/0-91/0آزمون سازش اجتماعي 

به دست آورد. ضرايب پايايي اير  آزمرون    93/0آزمون 
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، بررره نقرررل از 1373مهرررر   در پرررژوهش خاسرررته

( بر روی نوجوانران بينرا و   1384و نريماني، ميابوالقاس

ريچاردسرون  -( با استفاده از فرمول كودر n=70نابينا  

 80/0برای خرده آزمون سازش فردی در گروه بينا  20

، برررای خرررده آزمررون سررازش 88/0و در گررروه نابينررا 

 88/0 و در گرروه نابينرا   79/0اجتماعي در گرروه بينرا   

گزارش شده است. در پرژوهش حاضرر ضرريب پايرايي     

خرده آزمون سازش اجتمراعي برا اسرتفاده از روش دو    

   به دست آمد. 68/0نيمه سازی 

 

   روش اجرا

افراد مرورد مطالعره بره     ،به منظور اجرای پژوهش 

 ور تصادفي به دو گرروه آزمايشري و كنتررل تقسريم     

خصريتي  آزمون ش خرده آزمون سازش اجتماعي شدند.

اجرا شد و  آزمونپيشبرای دو گروه به مثابه  ،كاليفرنيا

معدل تر  ربل آنان به عنوان نمره پيشررفت تحصريلي   

 مسررئلهدر نظرر گرفتره شرد. بره گرروه آزمرايش حرل        

اجتماعي در  ي هفت جلسه دو سراعته آمروزش داده   

شد. در  ي اي  جلسات بره گرروه كنتررل هريع نرو       

خررده   آموزش هر دو گروه آموزشي داده نشد. در پايان

شخصريتي كاليفرنيرا را   آزمون  آزمون سازش اجتماعي

تکميل كردند و معدل تر  جديد آنران نيرز بره عنروان     

شاخص پيشرفت تحصيلي جهت مقايسه با معدل ترر   

 به دست آمد. ،ربل

 مسرئله برنامه آموزشري برا اسرتفاده از مردل حرل      

اجتمرراعي كرره ابترردا توسررا دی زوريررت و گلدفريررد   

وررريف شررد و سررپس دی زوريررت و نررزو    ( ت1971 

 .شد( با ارتحاتي آن را گسترش دادند، تدوي  1982 

اهداف اي  مدل  (1992، و شدی به نقل از دی زوريت 

 ند از:اعبارت

 ل گوناگون خود را شناسايي كند.د بتواند مسائفر 

 برای غلبره  ميكمن به فرد تا بتواند از روش منظ

 اری زندگي استفاده كند.ل روزمره و جبر مسائ

 اب  و امکاناتيرا بتواند منرود تررد كمن شره فرب 

 فرردی، خرانوادگي، اجتمرراعي( را كره در اختيررار دارد    

بهره  ،ل خودئشناسايي كند و از آنها در جهت حل مسا

 .بگيرد

  .احساس كنترل بر شرايا و مورعيت 

  ي كه در آينده مسائلتوانمندتر كردن فرد در حل

 د.رو خواهد شهروببا آنها 

اهداف فروق در  ري هفرت جلسره بره شرری زيرر        

 آموزش داده شد:

اير    معارفه و تشخيص مورعيرت كلري؛   جلسه اول:

ان برا پژوهشرگر و   آمروز دانرش جلسه با هدف آشرنايي  

فررراهم كررردن زمينرره درک و تفرراهم متقابررل و بيرران  

ان انارا  شرد. در اير     آموزدانشانتظارات پژوهشگر از 

ثي در زمينه بروز مشکتت رفتراری نظيرر   مباح ،جلسه

ي ساده با زبان آن، با  مؤثر ایی مقابلههاكمرويي، شيوه

 ه شد.و در محدوده درک آنها ارائ

: انتخراب رويکرردی ررحيح نسربت بره      جلسه دو 

اولي  گا  در حل  اهميت اي  مرحله در جايگاه ؛مسئله

رابل توجره اسرت.    ،در ابعاد شناختي و هيااني مسئله

و  نگاه و احساس فررد نقرش برانگيزاننرده مثبت يرا     ن

گيری منفي( در رفتار فرد دارد. افرادی كه دارای جهت

 ررورت بره   مسرائل به هستند،  مسائلمثبت نسبت به 

نگرند و چني  باور دارنرد  ميين مورعيت چالش انگيز 

را حل كننرد.   مسئله ،توانند با مقاومت و پشتکارميكه 

جلسره سرعي برر آن برود كره      بر اير  اسراس در اير     

گيری مثبت آموزش داده شود. بدي  رورت كره  جهت

شد به هنگا  رررار گررفت  در   ميخواسته  آموزدانشاز 

م   "تعامتت و مورعيتهای اجتماعي جمتتي از ربيل:

ی هرا به اندازه كافي براهوش هسرتم، مر  دارای توانايي   

مناسبي برای ايااد روابا برا ديگرران هسرتم، اگرر در     

دچرار مشرکل شرد ، براز      ایبررراری و يا حفظ رابطره 

 .را با خود تکرار كند "گير ....ميكوشش را از سر 

هردف از اير     ؛مسرئله تعريرف دريرق    جلسه سو :

برای مشخص شدن  مسائلبندی لويتومرحله آموزش ا

ترر و  كرم اهميرت   مسرائل ارلي و كنار گذاردن  مسائل

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
88

.9
.3

.1
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1388.9.3.1.9
http://joec.ir/article-1-307-en.html


  1388 ،3 هشمار ،نهم سال/ یثناياست کودکان حیطه در پژوهش

___________________________________________________________________________________________ 

 197 

خواسته  آموزدانشغيرمرتبا است. بدي  رورت كه از 

 الهای زير پاسخ دهد:سؤشد به مي
 ارلي چيست؟ مسئله -1
 شود؟ميكمرويي در چه زماني شرو   -2

شرود و يرا شرکل    مري و  كمرويي در كاا شر -3
 گيرد؟مي

 كمرويري(   مسئلهچه كسي يا كساني در اي   -4
 نقش دارند؟

تر و يرا  توانيم آن را به ابعاد كوچنميچگونه  -5
 ساده تر تقسيم كنيم؟

پرس از   ی متعردد؛ هرا يرافت  راه حل ار : جلسه چهر 

ارلي  كمرويي( در اي  جلسه با  مسئلهمشخص شدن 

خواسرته   آمروز دانرش از  ،استفاده از روش بارش ذهنري 

رسد، ثبت كنرد. و  ميكه به ذهنش را شد هر راه حلي 

سپس برای ارزيرابي سرودمندی و غيرسرودمندی ترن     

بدي  رورت آموزش داده شرد كره بررای     هاتن راه حل

در يرن   ، سرپس هر راه حرل دو سرتون تشرکيل دهرد    

 را ستون معايب و در ستون ديگر مزايرای هرر راه حرل   

 .بنويسد

در اير    ؛اجررای راه حرل و برازبيني    جلسه پرنام: 

داده شد كه بهتري  راه ان آموزش آموزدانشمرحله به 

شده، اجرا شود. در ررورت موفقيرت بره    حل شناسايي

در رررورت عررد  خودشرران تقويررت و پرراداش دهنررد و 

شرده ترا مشرخص شرود     موفقيت مراحل ربلي برازبيني 

بره   ،اشکال در كدا  مرحله بوده است. در اير  مرحلره  

كمن شد تا بتواند مناب  و امکاناتي  فرردی،   آموزدانش

خانوادگي، اجتماعي( را كه در اختيرار دارد، شناسرايي   

 ؛بررداری كنرد  بهرره  مسائلكند و از آنها در جهت حل 

زمينه خانوادگي داشت  پدر، مادر، خواهر و يرا   در مثتً

در گير  برادری كه فرد نسبت به آنها ديد مثبت دارد و

كردن آنها برای كاهش كمرويري، يرا در زمينره فرردی     

كسب ين مهارت مثل نواخت  آالت موسيقي، نقاشري،  

 غيره.و 

الگروی    برق  ،در اي  مرحلره  ؛وارسي جلسه ششم:

کتت افراد كمروی حاضر چند نمونه از مش مسئلهحل 

در كتس تشرريح شرد. در اير  مرحلره برا اسرتفاده از       

مورعيتهای اجتماعي فرضري تمرري  شرد.     ،ايفای نقش

شد كره  ميان خواسته آموزدانشدر پايان اي  جلسه از 

برای مرحله بعدی يکي از مورعيتهايي را كه در زندگي 

برا   ،و مشرکل كررده اسرت    مسئلهوارعي برای او ايااد 

 د.كناجتماعي حل  مسئلهستفاده از فرايند حل ا

در اير  مرحلره مورعيتهرای     ؛تثبيرت  جلسه هفتم:

در كتس  ،با آنها مواجه بوده است آموزدانشوارعي كه 

از  ،ي  در اير  مرحلره  نر شرد. همچ ميمطری و تشريح 

شرد و از  مري شيوه پسخوراند گروهي و تقويت استفاده 

تعميم الگروی حرل   شد كه به ميان خواسته آموزدانش

  بپردازند. ،در تما  مراحل زندگي مسئله

 

 هايافته

شاخصهای آمراری سرازگاری اجتمراعي و     1جدول 

مطالعره نشران    دزير مقياسهای آن را در گروههای مور

 دهد.مي

 

 میانگین و انحراف استاندارد سازگاری اجتماعی و  -1جدول

 شی و کنترلگروههای آزمايآموزان دانشزير مقیاسهای آن در 
 کنترل آزمايشی گروهها

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش 
انحراف  میانگین متغیرها

 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

 6/1 68/21 56/1 75/20 38/1 7/22 73/1 05/20 رالبهای اجتماعي
 27/3 90/20 9/1 05/20 73/1 80/21 8/1 15/19 يمهارتهای اجتماع

 49/3 1/24 27/3 1/24 78/2 91/25 34/2 65/24 عتيق ضد اجتماعي
 85/1 2/22 48/2 6/22 27/1 22 20/2 25/21 روابا خانوادگي
 66/1 4/21 57/1 05/21 62/1 25/23 59/1 3/22 ایروابا مدرسه

 33/1 18 41/1 3/18 26/2 2/22 82/1 25/21 روابا اجتماعي 
 8/7 95/137 26/5 8/131 91/3 35/134 89/5 8/125 سازش اجتماعي
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 ،رابرل مشراهده اسرت    1 ور كره در جردول   همان

زيرمقياسرهای آن در   كرل  نمرات سازگاری اجتماعي و 

نسبت بره مرحلره    آزمونپسگروه آزمايشي در مرحله 

 دهد.ميافزايش نشان  ،آزمونپيش

 
انحراف استاندارد معدل نمرات دروس میانگین و  -2جدول

 ان در گروههای آزمايشی و کنترلآموزدانش

 کنترل آزمايشی گروهها 

 متغیر
شاخص 

 آماری
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 
 98/1 44/15 44/1 40/16 آزمونپيش

 08/2 5/15 57/1 70/17 آزمونپس

 

شود نمرات ميده مشاه 2همان  ور كه در جدول 

ان در دو گرروه  آمروز دانرش معردل نمررات    آزمرون پس

اما اير  افرزايش    ،آزمايشي و كنترل افزايش يافته است

 بيشتر از گروه كنترل است. يدر گروه آزمايش

 با استفاده از تحليل واريرانس چنردمتميری تفراوت   

تفاضررل برري  دو گررروه آزمايشرري و كنترررل از لحررا   

در متميرهرای   آزمرون پس-ونآزمپيشميانگي  نمرات 

وابسته سازگاری اجتماعي و پيشرفت تحصيلي( مرورد  

 بررسي ررار گرفت.

 
( MANOVAنتايج تحلیل واريانس چندمتغیری) -3جدول 

ی دو گروه آزمايشی و کنترل در سازگاری اجتماعی و هانمره

 پیشرفت تحصیلی
نام  هامتغیر

 آزمون

 ةدرج F مقدار

  آزادی

 ةدرج

 آزادی 

سطح 

 یدارعنیم

سرررازگاری 

 اجتماعي

 001/0 70 7 378/16 379/0 ويلکز

پيشررررفت 

 تحصيلي

 0/.001 70 7 378/16 638/1 هتلينگ

 

دهد كه بي  دو مينشان  3نتايج موجود در جدول 

گررروه آزمايشرري و كنترررل از لحررا  تفاضررل ميررانگي  

در سازگاری اجتمراعي و   آزمونپس-آزمونپيشنمرات 

دار وجرود دارد. يعنري   ت معنري پيشرفت تحصيلي تفاو

در  آزمرون پرس -آزمرون پريش تفاضل ميانگي  نمررات  

ان گروه آموزدانشان گروه آزمايشي بيشتر از آموزدانش

ست كه گرچره  ا مبي  آن 3نتايج جدول  كنترل است.

سازگاری اجتماعي گرروه كنتررل در    آزمونپسنمرات 

ان دهد، اما ميرز ميافزايش نشان  آزمونپيشمقايسه با 

در گروه آزمايشي به  آزمونپس-آزمونپيشتفاوت بي  

بيشررتر از ميررزان تفرراوت برري      ،داری ررور معنرري 

 گروه كنترل است. آزمونپس - آزمونپيش

ی سرازگاری اجتمراعي را   هاميانگي  نمره 4جدول 

در هرررر دو گرررروه آزمايشررري و كنتررررل در مرحلررره  

 دهد.مينشان  آزمونپسو  آزمونپيش

 
ی سازگاری اجتماعی در گروه هاگین نمرهمیان -4جدول

 آزمونآزمون و پسآزمايشی و کنترل در پیش

 کنترل آزمايشی گروهها

 مراحههههل

 اجرا

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 95/137 8/131 35/134 8/125 میانگین

 

برای دو گروه مستقل، تفاضل  tبا استفاده از آزمون 

، بري  دو گرروه   آزمونپس-آزمونپيشميانگي  نمرات 

 5مورد مقايسه رررار گرفرت كره نترايج آن در جردول      

 آمده است.
 

آزمون و ی پیشهامقايسه تفاضل میانگین نمره- 5 جدول

آزمون سازگاری اجتماعی به تفکیک گروههای آزمايشی و پس

 کنترل
انحراف  ميانگي  گروهها/شاخصها

 استاندارد

درجه 

 آزادی

t P 

 78 32/4 55/8 آزمايش
26/2 001/0 

 78 14/5 15/6 كنترل
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دهد بي  تفاضرل  مينشان  5همان  ور كه جدول 

آزمون و ی سازگاری اجتماعي در پيشهاميانگي  نمره

تفرراوت  ،گررروه آزمايشرري و گررروه كنترررل آزمررونپررس

بره عبرارت ديگرر ميرزان تفاضرل       ؛وجود دارد دارمعني

-نآزمرروپرريشی سررازگاری اجتمرراعي در  هرراميانگين

ی بيشرتر  دارمعنيدر گروه آزمايشي به  ور  آزمونپس

ی سرازگاری اجتمراعي در   هرا از ميزان تفاضرل ميانگين 

 گروه كنترل است. آزمونپس-آزمونپيش

ميررانگي  معرردل پيشرررفت تحصرريلي    6جرردول 

و  آزمرون پيشی هاگروههای مورد مطالعه را در مرحله

 دهد.مينشان  آزمونپس

 
یشرفت تحصیلی گروههای میانگین معدل پ -6جدول

 آزمونپسو  آزمونپیشآزمايشی و کنترل در مرحله 

 کنترل آزمايشی گروهها

مراحل 

 اجرا

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 5/15 44/15 70/17 40/16 میانگین

 

از لحا  نتايج بررسي تفاوت بي  دو گروه  7جدول 

از آزمرون  تفاضل معدل پيشرفت تحصيلي را با استفاده 

t  دهد.مينشان 
 

معدل پیشرفت ی هامقايسه تفاضل میانگین نمره-7جدول

به تفکیک  آزمونپسو  آزمونپیشتحصیلی در مرحله 

 روههای آزمايشی و کنترلگ

 میانگین گروهها/شاخصها

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
t P 

 78 54/1 3/1 آزمايش
1/3 001/0 

 78 96/1 06/0 كنترل

 

دهرد  مري نشران   7 رور كره نترايج جردول     همان 

مقايسه تفاضل ميانگي  معدلهای پيشرفت تحصيلي در 

دار به دسرت آمرده   يگروه آزمايشي و گروه كنترل معن

به عبارت ديگر ميزان افرزايش معردل پيشررفت     ؛است

نسرربت برره  آزمررونپررسگررروه آزمايشرري در تحصرريلي 

يش ی بيشتر از ميزان افزادارمعنيبه  ور  آزمون،پيش

 آزمونپيشنسبت به  آزمونپسمعدل گروه كنترل در 

 است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

آمروزش حرل    تأثيرهدف از پژوهش حاضر بررسي 

اجتمراعي برر سرازگاری اجتمراعي و پيشررفت       مسئله

ان كمرو بوده است. در اير  راسرتا   آموزدانشتحصيلي 

 ،اجتمراعي  مسرئله آموزش حل  كه فرضيه اول اي  بود

ان كمرررو را افررزايش آمرروزدانررشتمرراعي سررازگاری اج

دهد. نتايج به دست آمده در مطالعره حاضرر نشران    مي

اجتماعي ميرزان سرازگاری    مسئلهداد كه آموزش حل 

 دهد.ميان كمرو را افزايش آموزدانشاجتماعي 

؛ 1998و همکراران،  نتايج پژوهشهای مختلف ماژور

سررت كرره  ا ( حرراكي از آن1997پررارک و همکرراران، 

تفکرر مبتنري برر     ترأثير تحت  ،تگي اجتماعييافسازش

سرازی  غني ،به عبارت ديگر ؛اجتماعي است مسئلهحل 

 مسررئلهمحرريا اجتمرراعي از لحررا  مهارتهررای حررل   

گيررری سررازگاری توانررد سرربب شررکلمرري ،اجتمرراعي

 و همکراران،  . محققري  بسرياری گرانت  شوداجتماعي 

فلچررر و  ، ؛ هرراروی 2001؛ تگتسرري و راتمرر ،2001

معتقدنرد، الگوهرای    ( 2000؛ پاكساالتي، 2001 ،فرنع

راهبردهرای   نادرست در پردازش ا تعرات اجتمراعي،  

اجتمررراعي و اسرررتدالل اجتمررراعي در  مسرررئلهحرررل 

ايفررا  اینقررش عمررده ،نايررافتگيگيررری سررازششررکل

شود با استفاده از انوا  ميكنند. بر اي  اساس سعي مي

 ی مبتنري برر تروانش اجتمراعي ماننرد حرل      هامداخله

اجتمرراعي و مهارتهررای اجتمرراعي ايرر  گونرره   مسررئله

 اندی متعددی نشان دادههامرتف  شود. يافته ،مشکتت

كه كودكان و نوجوانان مبتت به اختتل رفتار كمرويري  

 از لحا  انوا  توانش اجتمراعي دچرار مشرکل هسرتند    

؛ كرروپتن و  2008 ،اشررميتز و وايررتت كررورت ، ميلررر

 ؛2004 ،شرميتز و فراكس  ، ا؛سانتسرو  2004 همکاران،

(. بنابراي  در افرراد كمررو    2001، 8گلدبرگ و اشميت

نقررص در ارتبا ررات فررردی و اجتمرراعي وجررود دارد.   
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 مسررئلهپررژوهش حاضررر نشرران داد كرره آمرروزش حررل 

افررزايش سررازگاری  برررای ی مررؤثرروش  ،اجتمرراعي

. اي  نتايج همسو با تحقيرق دريرر و   استان آموزدانش

برري   انرردگررزارش كرررده ( اسررت كرره2005  همکرراران

منفي و سازگاری ضعيف رابطه  مسئلهگيری حل جهت

مثبرررت   مسرررئلوجرررود دارد و مهارتهرررای حرررل   

و كارآمرد اسرت. در    مرؤثر كننرده سرازگاری   بينيپيش

( بره اير  نتياره دسرت     2002 كررپژوهش ديگری برا 

بررر  ميمسررتقي تررأثير مسررئلهيافررت كرره توانررايي حررل 

پيگيرری   همچنري   سازگاری دانشاويان داشته اسرت. 

ادامه تا ين سال بعد  تأثير كه حاكي از آن بوديکساله 

نشران  ( 2001 و ريچرارد كشوچو ،پژوهش اليوت يافت.

 بينري پريش  ،منفري  مسرئله گيرری حرل    كه جهت داد

اضررطرابي و ناسررازگاری  كننررده رفتارهررای افسررردگي،

مشابه ديگری كه گرانرت و   پژوهشاست. همچني  در 

اي  يافته به دست آمرد   ،اا  دادند( ان2001  همکاران

اجتماعي با حمايت اجتمراعي و   مسئلهكه توانايي حل 

با استناد به نتايج اي  پژوهشرها   سازگاری ارتباط دارد.

ترروان چنرري  نتيارره گيررری كرررد كرره مهارتهررای مرري

 مسررئلهرهگررذر آمرروزش حررل شررناختي متعررددی از 

آيند،ماننرررد تشرررخيص مرررياجتمررراعي بررره دسرررت 

ی تنراوبي، بررسري پيامردهای راه حرل     ،پاسخهامسئله

انتخاب شده، تفکر ربل از عمل، تفکرر در خصروص راه   

تروان گفرت   ميحلهای مناسب و غيره. با اي  استدالل 

را  ایاجتماعي مهارتهای مقابلره  مسئلهكه آموزش حل 

دهرد  مري به دست  ایدهد. اي  روش شيوهميافزايش 

كه با را ضهايي توانند تعارميكه نوجوانان از رهگذر آن 

 .كنندوالدي ، اوليای مدرسه و همساالن دارند، حل 

 مسررئلهبنررابر فرضرريه شررماره دو، آمرروزش حررل   

ان كمررو را  آمروز دانرش اجتماعي، پيشررفت تحصريلي   

فرضريه   برا توجره بره نترايج پرژوهش      دهد. ميافزايش 

 ترأثير  ،( در ين مطالعره  رولي  2002كر رييد شد. باأت

بر سازگاری در دانشرگاه،   اجتماعي مسئلهآموزش حل 

را مرورد  استرس، ستمت و انگيزه پيشررفت تحصريلي   

 (2002كر ری پررژوهش برراهررا. يافتررهمطالعرره ررررار داد

همسو با نتايج پژوهش حاضر نشان داد كره برا كنتررل    

 مسرئله س ، جنس و استعداد تحصيلي، توانرايي حرل   

بر سازگاری در دانشگاه، سرطح  ميمفيد و مستقي تأثير

جهت يابي هيااني و عملکرد دارد. عرتوه برر    استرس،

( حراكي از  2002كر راي ، نتايج پيگيری در مطالعه برا 

در ات تا مقرا   براالتر ادامره دارد.   تأثيرآن بود كه اي  

( انارا   2000 س و اليرورس ديگری كه فرورنل  پژوهش

اجتماعي، مولفه سربن   مسئلهلفه حل ؤدادند از پنج م

ترري  مولفره   ي مهرم بري احتيرا   -تکانشي مسئلهحل 

ده اسرت. سربن   بيني كننده پيشرفت تحصيلي بوپيش

است كه با رفاتي نظير  ایلفهبي احتيا ي مؤ-تکانشي

تکانشي بودن، با عالره و بري دررت برودن و نرارص و      

شود. نتايج پژوهش ميناكارآمد بودن راه حل مشخص 

حاضر همچني  همسرو برا نترايج دی زوريرت و شردی      

 مسررئلهكننررد حررل مرريارش اسررت كرره گررز (1992 

اجتمرراعي وضررعيت تحصرريلي دانشرراويان را بهبررود   

 بخشد.مي

ی تصويری كه به ررورت  هادر دسترس نبودن الگو

فيلم، مهارتهای شناختي و اجتماعي را ارايه كننرد، بره   

ی مهررم ايرر  پررژوهش برره هاعنرروان يکرري از محرردوديت

ی هاهمچني  يکري ديگرر از محردوديت    آيد.ميحساب 

گيری نتايج آموزش بوده است، بره  عد  پياي  تحقيق 

درمراني پرس از اتمرا  دوره     ترأثير اي  رورت كره آيرا   

شرود در  مري بنرابراي  پيشرنهاد    ؛يابرد ميادامه درمان 

يند مداخله پس از اتما  دوره افر تأثيرپژوهشهای آتي، 

مرورد پيگيرری    ،درمان در محيطهرای زنردگي وارعري   

 ررارگيرد.
 

 يادداشتها
1) Shyness 

2) Pilkonis 

3) Bummeister & Tice 

4) Gardner, Pickett & Brewer 

5) Downs  

6) Parker &Slaby 

7) Social reasoning 

8) Goldberg &Schmidt 
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موزش مهارت بررسي تأثير آ(. 1380بهرا  گيری، فا مه 
آموزان دانش حل مسئله در بهبود مهارتهای اجتماعي

پايان نامه كارشناسي ارشد. . عقب مانده ذهني خفيف

 دانشگاه تربيت معلم.
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