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 مقدمه

در رد، تسـلط گی ماعـی، هیجانـی و شـناختی صـورت میی، اجتای روانه ان در زمینهانس زندگی جانبهه تحول همهه به اینکا توجب
ای اجتماعـی هد، گـذار از مراحـل تحـول، وابسـته بـه مهارتی اسـت. بـدون تردیارت و توانایها، نیازمنـد مهن زمینهک از ایهـر ی

 از و داشته بخشاثر رابطه دیگران با ازدس می قادر را فرد كه است ای شده آموخته های رفتار مجموعه های اجتماعی، هارتماسـت. 

ه آنهـا، ـرد بهینراد مهارتهای اجتماعی اساسـی را كسـب كننـد، عملکهنگامـی كه اف كند. خودداری اجتماعی نامعقول هایواكنش
 مقاطع و مدرسه سنین در خصوص به اجتماعی، و روانی تحوالت مراحل از گذار این(.  1،2004)دینر و كیم دیاب ود میافزایـش و بهب

 ورود با متوسطه، به ابتدایی مقطع از آموزان دانش متوسطه اول، ورود دوره در .است برخوردار خاصی اهمیت از تحصیلی دبیرستان
 سازگاری نوجوان، برای هویت شدن مطرح و عاطفی تحول راستای در مرحله این در است. به طوری كه همراه نوجوانی مرحله به آنان

 و اجتماعی مشکالت با آموزان نیز، دانش دوم متوسطه دوره در (.1395بیرامی،) كند می جلوه مهم ای مسئله عنوان به 2یاجتماع
اجتماعی و  دو عامل سازگاری .اسـت 3خودتوانمندسازی نبود این امر، در موثر عوامل از یکی شوندكه می مواجه بسیاری هیجانی

 دوره این در كه سریعی و پیچیده تغییرات دلیل به نوجوانان ه نوجوانی برخوردار است چراكهخودتوانمندسازی از اهمیت خاصی در دور
 ( .4،2013كیپ و شافر)دارند بیشتری پذیری آسیب روانی های نابهنجاری و رفتاری های اختالل مقابل در كنند، می تجربه زندگی از

 در را آنها یا و كند می مقابله روزمره زندگی های چالش و مایالتت با فرد آن اساس بر كه است روانشناختی فرایند یک سازگاری
 تامین در اساسی نقش كه شود می تلقی هایی خصیصه جمله از انسان نیز در سازگاری توان .(5،2008چن)آورد  درمی خود كنترل

 قادر آدمی كه آورد می فراهم جدید های موقعیت و شرایط رفتارها و ها كنش از ای زیرا مجموعه دارد او جسمانی و روانی بهداشت
 (. 1393دشتی، از نقل به نوربان،) كند طی را كمال راه مناسب های پاسخ ارایه با شود می

مشکالتی  بـا اجتماعی تعامالت زمینه كـه در متوسطه آموزان پایین بودن میزان سازگاری اجتماعی و توان سازگاری در دانش
 مواجه مسائلی با اجتماعی روابط نظـر از است ممکن و شوند مشکل دچار دیگران بـا در ارتباطآنها كه شود می باعث هستند مواجه

شوند كه این مسئله باعث بروز مشکالت اجتماعی و روانی و  تردیدهایی و شک دچار اجتماعی خودتوانمندسازی لحاظ شده و از
كند  می فراهم را غیره و افسردگی، اعتیاد خانواده، با نزاع، تحصیل می شود و بروز معضالتی از قبیل ترک آموزان تحصیلی در دانش

 اقتدار و اختیار میزان افزایش معنای به كه خودتوانمند سازی نقش مهم و اساسی در مواجهه با این مشکالت دارد. خودتوانمندسازی
 راه از یکی(. 1383 توسلی،)دهند می قرار تأثیر تحت را او زندگی كه است تصمیماتی در نظر اعمال محیطی و منابع انتخاب برای فرد

 6مسئله حل های مهارت و دهد تشخیص را خود مشکالت و مسائل بتواند فرد كه است این اجتماعی سازی توانمند خود افزایش های
 باور این به یزن فرد و شود می فرد در نفس به اعتماد افزایش باعث این و شود نائل مسائل حل به و بگیرد كار به مشکل حل برای را

 مراقبتی فرایند اسـاس و پایـه مسـئله، حـل و گشایی مشکل .باشد سودمند تواند می نیز جامعه و دیگران برای تواند می كه رسد می
 اجتماعی بـر به عنوان یک مهارت آن آمـوزش و( 7،2010پوتر) باشد می اهمیت حائز آن پـرورش و موضـوع این به پرداختن و است

(، 1396طبق تحقیق حسین خانزاده ) (.8،2005مورتن)شـود مـی آنهـا خودكارآمـدی افـزایش باعث و گذارد می تـاثیر فـرادا رفتـار

                                                           
1 . Diner & Kim 
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 می دهد. شواهد كاهش آموزان دانش در را هیجانی ناگویی داده و افزایش را اجتماعی خودتوانمندسازی اجتماعی، های مهارت آموزش
 روابط در را كمتری پرخاشگری و استرس نوجوان گیرد، انجام آمیزی موفقیت طور به اجتماعی مسائل حل اگر كه داده نشان تجربی

 انجام آمیزی موفقیت طور به مسئله حل چنانچه كه است حالی در این(. 1،2015دنگ و ژانگ جو،)نمود  خواهد تجربه فردی بین

 ،(2010، 4همکاران بکرو) افسردگی ،(2015 ،3همکاران و سیلویا ؛2،2012جگلیک و چانگ هیرچ،) خودكشی همچون پیامدهایی نشود،
 در را( 2014، 6بیماریها پیشگیری و كنترل مركز)پرخطر رفتارهای ارتکاب و(  5،2012همکاران موران و مک) شـخصیتی اختالالت

 داشت. خواهد همراه به نوجوان، برای آینده

 و( 2004دینر و كیم، )یابد می بهبود و افزایش نها، آ بهینه عملکرد كنند، كسب را اساسی اجتماعی های مهارت افراد كه هنگامی
 این رفتاری هیجانی، مشکالت كاهش و تحصیلی اجتماعی، خودتوانمندسازی افزایش منجربه توان می اجتماعی تهای مهار ش آموز

 درتعامالت موفقیت داد، نشان پژوهشی در( 1981) 10گرشام (. 9،2007، سادوک8،2004وینر ،7،2004وبستر)  شد آموزان دانش
 می مدرسه وارد وقتی دارند، ضعیف رفتاراجتماعی كه كودكانی و است اجتماعی های مهارت آموزش از برخورداری نیازمند اجتماعی

 مهارت آموزش داد نشان همکاران و مومنی پژوهش نتایج. شوند می رو روبه پایین تحصیلی موفقیت و طرد نظیر مشکالتی با شوند
 های پژوهش نتایج همچنین دارد، یادگیری ناتوانی با آموزان دانش عاطفی و اجتماعی صالحیت برافزایش مثبتی تاثیر اجتماعی یها

 افزایش در اجتماعی مهارتهای آموزش تاثیر از حاكی(1984)12فورمن و بیرمن و( 2013)11همکاران و باری ،(2014)همکاران و بیرانوند
 .تاس اجتماعی خودتوانمندسازی

 كه است ای گونه به دختران و پسران برای اغلب نوجوانان، مسائل حال این با اما دارد را خودش خاص مسائل سنی هر چه اگر 
 و والدین توسط بالخره آنها مسائل كودكی دوره سرتاسر در كه این نخست. آیند می بر شان حل عهده از سختی به دلیل دو به آنها

 نوجوانان ثانیا؛. آیند برنمی شان حل عهده از تنهایی به تجربگی، بی دلیل به نوجوانان از بسیاری كه حالی در شود، می حل معلمان
 كردن حل عهده از بتوانند خودشان كه كنند می درخواست را راهی آنها. هستند آزاد و مستقل افرادی كه كنند احساس دارند دوست
 ناتوانی دلیل به. پذیرند نمی شود می ارائه آنها به كمک برای معلمان و الدینو جانب از كه را هایی كوشش و بربیایند شان مسائل

 حل از آنها از بسیاری برخوردارند، توانایی از دارند اعتقاد آنها كه اندازه همان به تنهایی، به شان مسائل بر كردن غلبه در نوجوانان
 های مهارت دادن آموزش جهت در شناسان روان است الزم كه است دوجو این با. یابند می خود انتظارات مافوق را مشکالت و مسائل

 روان انطباق و رشد از دوره این ی ویژه عطف نقاط به یافتن دست موانع، از كردن عبور به آنها كردن كمک برای نوجوانان به الزم
 را نوجوانان و كودكان روانی بهداشت و بالندگی است قادر كه هایی مهارت ترین مهم از یکی. گردد می احساس آمیز موفقیت شناختی

 مشکالت و مسائل این حل از ناتوان افراد كه طوری به. است مسئله حل مهارت نماید تقویت و حفظ آینده مشکالت با مواجهه در
 جلب برای ارسیگ از كردن استفاده آرامش، به رسیدن برای مواد از كردن استفاده مانند ناموثر های حل راه به اقدام با است ممکن
 در است ممکن حتی كنند تر بزرگ و تر پیچیده را مشکالت تنها نه مشکالت كردن برطرف در ناتوانی علت به تحصیل ترک و توجه
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است  زندگی مشکالت با مقابله های راه از یکی مسئله حل های مهارت كردن تقویت راستا این در. بگیرند قرار نیز مرگ خطر معرض
شواهد به دست آمده از منابع گوناگون، تاثیر مهارت های حل مسئله در سازگاری اجتماعی را تایید می كنند.  .(2005)مک موران، 

 حل های مهارت و دارد وجود رابطه ضعیف سازگاری و منفی مسأله حل گیری جهت بین گزارش كردند كه (2005) 1و همکاران دریر
  است. دكارآم و مؤثر سازگاری كننده بینی پیش مثبت مسأله

 اجتمـاعی، فنـی، مهارتهـای حیطة در افراد توانایی افزایش باعث لهأمس لح پایة بر آموزش كه است داده نشان مطالعات
 ،2هاتکو چون) اسـت مـورد قـویتـرین اجتمـاعی حیطـة میـان، این در كه شود می دانش و آموزشی تحقیقی، مـدیریتی، شـناختی،

. كنند تسلط احساس زا، استرس زنـدگی رویـدادهای بـا شـدن رو بـه رو هنگـام كنـد مـی كمـک كانكود به گشایی مسئله (.2008
 كـه دارد وجـود بسـیاری یپژوهش (. شـواهد2010، 3كوت) دهد می كـاهش را كودكان ناسازگاری مشکالت خطر آموزش، نوع این

 اند كرده تأیید آموزان دانش در تکانـه كنتـرل و اریرفت مشکالت شكاه اجتماعی، های مهارت بهبود بر را لهأمس حل آموزش تـأثیر
 (.1993، 6استراتون -وبستر و باور ؛2006 ،5سانتینلو ،2005 ،4اسکات ؛1389 همکاران، و یکتا شکوهی)

 مختلف دابعا بر مسئله حل های مهارت آموزش تاثیر مورد در متعددی مطالعات رسد می نظر به تحقیقات، نتایج به توجه با
 بر مسئله حل های مهارت آموزش اثربخشی بررسی به معدودی های پژوهش شده اما انجام آموزان دانش در اجتماعی، سازگاری

و  مسئله حل های مهارت دادن لذا در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت آموزش. است یافته اختصاص اجتماعی خودتوانمندسازی
 بر اجتماعی -شناختی مسئله حل آموزان در صدد آن است كه تاثیر آموزش دانش آموزشی یها نادیده گرفته شدن آن در برنامه

 متوسطه را مورد بررسی قرار داده و تاثیرآموزش مقطع آموزان دختر را بر روی دانش اجتماعی سازگاری و اجتماعی خودتوانمندسازی
  .نماید تبیین و مشخص را متغیر هر سهم و ردهك بررسی متغیر روی هردو بر همزمان طور به را هلأمس حل های مهارت

 

 پژوهش روش

 را لهأمس حل های مهارت آزمایش گروه كنترل بود. گـروه با آزمون پس و آزمون پیش آزمایشی آزمایشی، طرح نوع از پژوهش روش
 98-97در سال تحصیلی زشهر تبری )دوره دوم( مقطع متوسطه دختر دانش آموزان كلیه پژوهش حاضر آماری جامعه. دریافت كردند

 بین از ابتدا. گردید انتخاب ای خوشه تصادفی شیوه به آموز دانش نفر 60 تعداد نظر، مورد جامعه میان از اهداف به دستیابی . جهتبود
( پنج ناحیه فاطمیه مدرسه) مدرسه یک مذكور ناحیه از و گردید انتخاب ناحیه یک تبریز شهر پرورش و آموزش گانه پنج نواحی

 و(  نفر 30)آزمـایش گروه دو در و انتخاب هدف گروه عنوان به سوم مقطع كالس دو مدرسه،  های كالس بین از و انتخاب
 گروه دو هر روی بر آزمون پیش عنوان به اجتماعی سازگاری و اجتماعی توانمندسازی خود های پرسشنامه و داده قرار(  نفر 30)كنترل
 60جلسه ده مدت به ای مداخله متغیر عنوان به را دزوریال و گلدفرید روش به مسئله حل های مهارت. شد اجرا آزمایش و كنترل
 اجتماعی و توانمندسازی های خود پرسشنامه دوباره آموزش جلسات اتمام از بعد آموزش داده و آزمایش گروه روی بر ای دقیقه

                                                           
1 . Dreer  et al 
2 . Choon-Huat Koh 
3 . Cote 
4 . Scott 
5 . Santinello 
6 . Bauer & Vebster-Straton 
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 آزمون با حاصل، داده های كنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده شد. الزم به ذكر است كه گروه هر دوگروه به اجتماعی سازگاری
 .گرفت قرار تجزیه وتحلیل مورد تحلیل كوواریانس

 

 ابزار پژوهش

 كـه (،1990)1لیس و فیلیپسفلنـر و  از پرسشنامه خودتوانمندسـازی اجتماعیبرای  :خودتوانمندسازي اجتماعيپرسشنامه 

استفاده  سـنجد هـای انگیزشـی را می اختی، مهـارت رفتـاری، كفایـت هیجانـی و آمایههـای شـن هـا و توانایی مهارت عدبچهار 
ت با كل البود، همچنیـن تمامی مقادیر همبسـتگی سـوا 83/0عاملـی  وسـیله تحلیل روایـی سـازه ایـن مقیـاس بهگردید. شاخص 

)كاظمی و گـزارش شـده اسـت  83/0و روایـی آن 89/0اس در ایـران پایایی این مقیـ گزارش شـده اسـت. 50/0تر از الآزمون با
  (.2011كیامرزی،

استفاده شدكه در آن دانش آموزان  نامه سینها وسینکپرسش برای سازگاری اجتماعی از: 2سینک سازگاري سینها وپرسشنامه 

آموزشی( جدا می كند. برای نمره گذاری  دبیرستانی با سازگاری خوب را با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری)عاطفی، اجتماعی،
به پاسخ های منطبق بر سازگاری نمره صفر و به پاسخ های غیر منطبق نمره یک تعلق می گیرد. نمرات پایین، سازگاری باالتر و 

 سینگ و ااجرا شد. سینهسؤال مربوط به سازگاری اجتماعی  20در پژوهش حاضر فقط نمره باال، سازگاری پایین را نشان می دهد. 
 ،(1384) نویدی. كردند  گزارش 96/0 تا 90/0 از كردن نیمه دو و بازآزمایی روش به آزمون كل و ها مقیاس خرده برای را آن پایایی

 .آورد دست به 80/0 تا 72/0 از ترتیب به كلی سازگاری و ها مقیاس خرده برای سازگاری نامه پرسش برای را كرونباخ آلفای ضرایب

 و دزوریال ین برنامه آموزشی ابتدا با استفاده از مدل حل مسئله اجتماعی توسطا له اجتماعي؛أآموزش حل مس مداخله

 تولید مسئله، بندی صورت و تعریف كلی، گیری جهت شامل: آن عملی های تمرین و آموزشی جلسات .توصیف شد (1990)گلدفرید
 به ای دقیقه60 جلسه 10 در و طراحی است، بازبینی و حل راه اجرای ل،ح راه انتخاب مورد در گیری تصمیم مختلف، های حل راه

به شرح زیر  گردیدآموزان اجرا  ایی كه برای دانشه ه جلسهالصخ اجرا گردید گروهی صورت به و تنظیم ای دوجلسه هفته 5 مدت

 :است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Felner, Lease, Philips  
2 . Sinha & Sing 
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 مسئله حل مهارت یآموزش برنامه فهرست

های آموزشی  اری جلسهزارفه، در مورد اهداف آموزشی و نحوه اجرا و زمان برگعضمن م این جلسه، جلسه ای توجیهی بود كه جلسه اول
 شدند.ریف كلی مهارت حل مسئله و اهمیت نقش آن در زندگی روزمره آشنا عو آزمودنی ها با ت شدبت صح

 ابعاد در مسـئله حل در گام اولین یگاهجا در مرحله این اهمیت بود، مسئله حل توانایی در انگیزش حداكثر و مثبت نگرش ایجاد دوم جلسه
 .شود داده آموزش مسائل به مثبت گیری جهت عینی مثالهای با شد سعی بنابراین است توجه قابل هیجانی و شناختی

 های مسئله آموزان دانش سپس و شد صحبت وصریح دقیق های واژه قالب در مسئله دقیق توصیف و تشخیص مورد در مباحثی سوم جلسه
 مسئله حل برای منطقی توالی یک شروع این، واقع در. كردیم انتخاب را ها مسئله ترین مهم و كردند بندی اولویت و تعریف را خود
 .كرد می كمک خالق فرآیند شروع به و بود

 های مسئله برای ممکن غیر و ممکن موجود های حل راه ارائه به آموزان دانش و شد داده آموزش( پردازی ایده) مغزی بارش روش جلسه چهارم
 .پرداخت مسئله حل برای متعدد های حل راه یافتن به جلسه این در فراگیر. پرداختند خود مهم

 یک برای شد خواسته آموز دانش ازهر است، پردازی ایده مرحله ادامه. شد صحبت مزایا و معایب فن یا ستون دو فن از استفاده پنجم جلسه
 و خانوادگی فردی،)امکاناتی و منابع شد خواسته وی از مرحله این در. كند ثبت رسد می ذهنش به كه حلی راه هر شخصی مسئلة

 .كند شناسایی دارد اختیار در كه را( اجتماعی

 .كنند ارزیابی را هایشان حل راه چطور كه شد خواهد داده آموزش آموزان دانش به ها حل راه ارزیابی نحوه ششم جلسه

 در كنند، اجرا داشـت را معایب كمترین و مزایا بیشـترین كه را حلی راه چگونه شد؛یعنی داده آموزش عمل برای ریزی مهبرنا مرحلة هفتم جلسه
 كدام در اشکال شود مشخص تا كنند بازبینی را قبلی مراحل موفقیت عدم صورت در و دهند پاداش خودشان به موفقیت صورت
 .است بوده مرحله

 توضیحاتی داده شدمی شوند دچار مشکل آموزان، در آن موقعیت ها،  هایی كه دانش مسئله موقعیتطبق الگوی حل  جلسه هشتم

 در و داده توضیح خود اجرایی های حل راه اثربخشی مورد در افراد سپس شد، داده توضیح شده مطرح مشکالت با مقابله نحوه جلسه جلسه نهم
 بازگشت قبلی مراحل به باید حل، راه بهترین یا نخست حل راه انتخاب در شکست درصورت كه شد داده توضیح آنها برای نهایت
 .نسازند رها آن برای حلی راه یافتن بدون را مشکل و بیازمایند را دیگر های حل راه و كرده

 ارزشیابی و اجرا از حاصله نتایج مشاهده دهم جلسه

 

 يافته ها

 و معیار انحراف میانگین، شامل آمار توصیفی از به دست آمده داده های لتجزیه وتحلی طبقه بندی، توصیف، جهت پژوهش این در
 و شد انتخاب نفر 60( دوم دوره) متوسطه مقطع دختر آموزان جامعه دانش كل از .شد استفاده كوواریانس تحلیل شامل استنباطی روش

 .شد گزینجای كنترل و آزمایشی گروه عنوان های تحت نفره 30 دو گروه در تصادفی به صورت
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 توانمندسازي خود و اجتماعي پیش آزمون و پس آزمون سازگاري معیار انحراف و میانگین (1) جدول

 کنترل آزمايش متغیر

 استاندارد انحراف میانگین انحراف استاندارد میانگین

 87/2 53/11 11/2 78/12 آزمون سازگاری اجتماعی پیش

 07/1 17/12 64/3 66/8 اجتماعی آزمون سازگاری پس

 9/6 36/169 07/8 34/173 آزمون خود توانمندسازی اجتماعی پیش

 54/8 53/172 11/9 11/205 اجتماعی توانمندسازی آزمون خود پس

 

را در گروه آزمایشی و  اجتماعی توانمندسازی خودو  اجتماعی سازگاریآزمون  آزمون و پس شاخصهای توصیفی پیش( 1)نتایج جدول 
و برای گروه  53/11آزمون برای گروه كنترل  گردد میانگین سازگاری اجتماعی در پیش كه مشاهده می د. چنانده كنترل نشان می

است.  66/8و برای گروه آزمایشی  17/12آزمون برای گروه كنترل  همچنین مقادیر سازگاری اجتماعی در پس .است 78/12آزمایش 
میانگین و  34/173و در گروه آزمایش 36/169آزمون در گروه كنترل برابر پیش، میانگین اجتماعی توانمندسازی خوددر مورد متغیر 

-گیری از روش تحلیل كوواریانس پیش فرض جهت بهره .است 11/205و در گروه آزمایش  53/172آزمون در گروه كنترل برابر  پس

 . گرفتهای مطالعه موردبررسی قرار  و برابری واریانس خطای گروههای همگنی رگرسیون 

 اجتماعي توانمندسازيخودو  اجتماعي سازگاري در کنترل و آزمايش گروه دو  کوواريانس تحلیل نتايج (2) جدول

 مجموع تغییرات منبع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

-معني

 داري

 مجذور

 اتا

 

 

 اجتماعي سازگاري

 44/0 052/0 54/17 35/4421 1 35/4421 آزمون پیش

 67/0 01/0 98/59 764/1678 1 764/1678 گروه

    823/47 57 96/2725 خطا

 

 توانمندسازي خود

 اجتماعي

 57/0 057/0 95/9 91/3721 1 91/3721  پیش آزمون

 73/0 002/0 70/82 161/2756 1 16/2756 گروه

    142/67 57 13/3827 خطا

در دو گروه آزمایشی و كنترل در  خود توانمندسازی اجتماعی و شده بر روی نمره سازگاری اجتماعی نتایج تحلیل كوواریانس انجام
دهد بین نمره سازگاری اجتماعی گروه آزمایش و كنترل تفاوت معناداری دیده  نشان میطور كه نتایج  همانشده است.  جدول ارائه

آموزش حل مربوط به درصد از واریانس نمره سازگاری اجتماعی  67 یعنی است؛ 67/0 اتا . مجذور( 05/0P< ،98/59  =F) شود می

دیده گروه آزمایش و كنترل تفاوت معناداری  توانمندسازی اجتماعیخود میزاننتایج حاكی از آن است كه بین  ،بعالوه .است لهأمس
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مربوط به  درصد از واریانس نمره خود توانمندسازی اجتماعی 73است؛ یعنی  73/0اتا  ورمجذ.( = 05/0P< ،70/82 Fشود )می

 .است لهأمس حل آموزش

 

 گیري نتیجه و بحث

 اجتماعی سازگاری اجتماعی، توانمندسازی خود بر اجتماعی -شناختی روش به لهأمس حل آموزش تأثیر بررسی پژوهش، این هدف
بهبود  موجب مؤثر ای مداخله عنوان به تاس توانسته مداخله این كه داد نشان نتایج. بود( دوم دوره) متوسطه مقطع دختر آموزان دانش

 دو دتم به 1اسپیواک و شور حاضر، بررسی یافته ی با همسو. شود متوسطه مقطع دختر آموزان دانش اجتماعی سازگاری افزایش و
 و آمـوزش دیدند بـازی از اسـتفاده بـا را مسئله حل روش آنها از نیمی. كردند مطالعه را ان پیش دبستانیكودك از گروهـی سـال
 سازگاری و تکانشی رفتارهای مسئله، حل مهارتهای شناختی آموزش كه ریافتندد پژوهشگران این. نکردند دریافت آموزشی دیگر نیمی

. دزوریال نیز در پژوهش خود دریافت كه توانایی حل مسئله یکی از فاكتورهای تعیین كننده می بخشد بهبود را كودكان اجتماعی
دانـشجویان  اجتمـاعی سـازگاری و خالقیـت ،مسئله بـین حـلو  باشد ســطح میــزان ســازگاری اجتمــاعی در دانــشجویان می

 و (، هگرتی2010) 3بارت و ، پال( 2004)2همکاران و گرین پژوهشهای نتایج با پژوهش این یافته های .دارد وجود رابطه
 ( 1391) زمانی و شکوهی یکتا ،(2016) وهمکاران عبدالملک (،2015) 6شیلد جاب(،2015) 5روت و ، اسمیت( 2012)4كاسترمن
  داشت. همسویی

 حد تا اجتماعی رفتار بروز كه كرد چنین تبیین اجتماعی اطالعات پردازش آورد روی اساس بر می توان را حاضر پژوهش نتایج
. می شوند كسب مدرسه و خانه در آموزش طریق از كودكی دوره در فرایند این هستند و كنترل قابل ساختارمند برنامه های با زیادی

 رمزگذاری، فرد حافظه در رونوشت شناختی به عنوان ساختارمند برنامه ها كه معتقدند ( 2005) گوائر مک و موران مک همین راستا در
 توصیف شناختی رونوشت نوعی را محور مساله حل برنامه های اگر حال (.1391فیروزیان، و خانجانی از )نقل شوند می ذخیره و تکرار
 اطالعات تفسیر و رمزگذاری فرد به ابتدا عبارتی، به. می كند حركت گام به گام توالی سلهسل اساس بر رفتار بروز فرد در كنیم،

 و می خواند فرا حافظه از را محتمل واكنشهای برگزیده، را مطلوب و نتایج اهداف سپس می پردازد، آن اجتماعی عالئم و موقعیت
 اقدام مطلوب ترین را درباره الزم تصمیم و ارزیابی را شده تولید لراه ح و كرده ایجاد اجتماعی عالئم به واكنش جدید در رفتارهای

 .می كند مبادرت عمل انجام به نهایتاً و نموده اتخاذ ارزیابی شده

آموزان دانش اجتماعی توانمندسازی خود بر اجتماعی -شناختی روش به لهأمس حل آموزشكه  دادیافته دیگر این پژوهش نشان 
 تبیین اجتماعی در آنان شود. در توانمندسازی خود افزایش و بهبود موجب مؤثر ای مداخله عنواناثیر گذاشته و بت متوسطه مقطعدختر 

 و شروع اجتماعی، محیط با تطابق در نیست، برخوردار مطلوبی اجتماعی خودتوانمندسازی از كه فردی كرد بیان توانمی یافته این
 ،7،2008بیرمن) است مشکالتی دچار جدید هایموقعیت با كنارآمدن و دیگران با رتباطا هنگام مثبت، اجتماعی مهارتهای تداوم

                                                           
1 . Shure & Spivack 
2 . Greene 
3 . Pahl , Barrett 
4 . Haggerty 
5 . Smeit, J. G., Rote 
6  .Jobe-Shields 
7 . Bierman 
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 و كودكان برای را پذیری جامعه های راه مسئله حل مهارت بخصوص و اجتماعی . مهارتهای(2،2002، باتوین1،2005باومینگر
 انحرافی رفتارهای به گرایش از و شوند جامعه دوار سالم و صالح عضو یک عنوان به نها آ كه نحوی به كنند؛ می مهیا نوجوانان

 خود در را پذیری مسئولیت احساس چگونه كنند، گیری تصمیم چگونه گیرند می یاد نوجوانان و كودكان كه معنا این به. بمانند مصون
 دانش اجتماعی، توانمندسازیخود (.1999طارمیان، )بگیرند یاد را همساالن با مناسب رفتار نحوه چگونه مهمتر همه از و دهند افزایش
 مختلف های موقعیت در اجتماعی های نشانه این موثر تفسیر برای مختلف های زمینه در مناسب رفتارهای انتخاب به قادر را آموزان

 می فرد به را اجتماع در شركت فرصت و بودن ش ارز با احساس همچنین و كند می دیگران و خود برای رفتارها پیامد بینی پیش و
وستلینگ و )كند می بروز آموزان دانش در رفتاری مشکالت صورت به اجتماعی خودتوانمندسازی كمبود دیگر طرفی از و دهد

 و بیرمن و( 2013) همکاران و باری ،(2014)همکاران و بیرانوند پژوهش های نتایج با پژوهش این های یافته (.2012، 3همکاران
 .داشت همسویی (1984) فورمن

 آموزش مهارت برنامه آموزان، دانش روانی بهداشت تامین در مدارس مهم نقش به توجه لی می توان نتیجه گرفت كه باطور كب
 حفظ و تامین و آموزان دانش سالم شخصیت رشد جهت در موثری روش زندگی های اجتماعی مهارت مسئله بعنوان یکی از حل

 بر باید آموزان، دانش تحصیلی عملکرد افزایش بر صرف تاكید جای به مدارس ترتیب، این به. رود می شمار به آنها روانی بهداشت
 تحصیلی مشکالت از بسیاری كاهش موجب خود نوبه به فوق هدف تحقق. گمارد همت نیز آنها روان سالمت حفظ و تامین

ان است. با استفاده از نتایج آموزش مهارت حل مسئله روش موثری برای ایجاد و بهبود سازگاری نوجوان .شد خواهد وآموزشگاهی
توان در زمینه شناسایی، پیشگیری و از بین بردن عوامل اخالل زا، از طریق آموزش های حضوری پژوهش و نحوه ایجاد سازگاری می

 و غیرحضوری، مهارت حل مسئله را برای دانش آموزان و سایر افراد جامعه فراهم كرد.

، مشاهده رفتاری و شاخصهای بالینی بجایدهی  های خودگزارش مقیاس استفاده از های این پژوهش می توان بهاز محدودیت 
 پژوهش حاضر نتایج به طوركلی. اشاره داشتخاص  و یک ناحیه آموزشی آموزان دختر یک مقطع انجام پژوهش فقط بر روی دانش

می  پیشنهاد. دهد قرار مشاوران و روانشناسان نی،بهداشت روا مسئوالن و تربیت و تعلیم متصدیان اختیار در مفیدی اطالعات می تواند
 به ویژه پایه های مدارس، آموزشی برنامه در ذیربط، مراجع سوی از فوق برنامه برنامه یک به عنوان اجتماعی مساله حل آموزش شود

 كه می شود پیشنهاد همچنین .عمل آورند به اهتمام فراوانی مهارتها اینگونه آموزش به معلمان و والدین و شود گنجانده متوسطه،
 این تاثیر پایداری بررسی كرده و برای بررسی فرهنگ خانواده و عامل داشتن نظر در با را مساله محور حل برنامه اثر آتی پژوهشگران
 شود. پیگیری استفاده آزمون از آموزش ها
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Abstract 

The aim of present research was to study the effectiveness of problem solving skills training in social self–

empowerment and social adjustment. In this quasi-experimental research with pre-test, post-test design 

and control group, the study population included female second-year high school students in Tabriz in 

academic year 2017-2018. Therefore, using multistage random sampling, 60 subjects were selected and 

divided into experimental and control groups (30 subjects in each group). In pretest stage, they were 

assessed by and self–empowerment questionnaire of Felner (1990) and social adjustment of Sinha & Sing. 

Then the experimental group participated in 10 sessions of problem solving training, however the control 

group did not receive any intervention. Subsequently, posttest was conducted. Data were analyzed by 

univariate analysis of covariance. Results showed the experimental group had a higher social self–

empowerment and social adjustment than the control group. So, problem solving skills training was 

effective in the improvement of social self–empowerment and social adjustment. 

Key words: Problem solving skills training;Self–Empowerment; Social Adjustment  

 

 


