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یلی مثبت تحص یها یجانحل مسئله بر ه یآموزش مهارت ها یاثربخش

 8ششم یهدانش آموزان پا منفیو 

 0، باقر سرداری2پویا قربانزاده

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آمـوزش مهـارت هـای حـل مسـئله بـر هیجـان هـای         

پژوهش از نـوع مطالعـات نیمـه    این . دانش آموزان پایه ششم انجام شد مثبت و منفیتحصیلی 

جامعه آماری شـامل کلیـه دانـش    . کنترل بودپس آزمون و گروه  -آزمون آزمایشی با طرح پیش

-56نفـر در سـال تحصـیلی     1143آموزان پسر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر ماکو به تعـداد  

نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بـه   03از این جامعه، نمونه ای به حجم . بود 1051

آوری اطالعـات در مراحـل   ابـزار جمـع   . تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شـدند 

تجزیـه و   .بـود ( AEQ)پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه هیجان های تحصیلی دانش آمـوز  

یافته هـای پـژوهش    .انجام شد SPSSتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه 

مثبـت  های تحصـیلی   نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله تاثیر معنی داری بر هیجان

 درصـد داشـته اسـت    90بـه میـزان    درصد و بـر هیجـان هـای تحصـیلی منفـی      09به میزان 

(39/3p<). تـاثیر معنـی    آموزش مهارت های حل مسـئله  کردتوان مطرح  با توجه به نتایج می

منفـی دانـش    کـاهش هیجـان هـای تحصـیلی     هیجان های تحصیلی مثبـت و  داری بر افزایش

 . است داشتهآموزان پایه ششم 

، مثبـت و منفـی   آموزش مهارت هـای حـل مسـئله، هیجـان هـای تحصـیلی      : اژگان کلیدیو

 .آموزان پایه ششم دانش
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 مقدمه

یکی از موضوعاتی که در طـی دو دهـه گذشـته توجهـات تجربـی و نظـری فراوانـی را در امـر         

تحقیقـات  (. 1050شهیدی و منشئی، )یادگیری به خود جلب کرده است، بحث هیجانات است 

-ر روی یادگیری دانش آموزان به طور اساسی بر جنبه های شناختی، انگیزشی و رفتاریاخیر ب

اجتماعی متمرکز بوده است، اما امروزه تمرکز اصلی مطالعات بر هیجان های دانـش آمـوزان در   

هیجان مؤلفه مرکزی عملیات ذهنی انسـان در کنـار شـناخت و انگیـزش     . بافت آموزشی است

توالی پـژوهش هـای مـرتبط بـا     (. 2316، 1ن، هایلیکاری و ماتسونآسیکاین)محسوب می شود 

از نظـر  . شده اسـت  2نقش هیجان در یادگیری اخیراً منجر به معرفی واژه هیجان های تحصیلی

هیجـان هـای   ( 2316، 0؛ بـه نقـل از هینتسـانن و پیـالتو    a2332) 0پکران، گوئتز، تیتز و پـری 

هیجانی در بافت آموزشی دارند که به طور مستقیم  تحصیلی اشاره به انواع مختلفی از تجربیات

براسـاس  . های آموزشی همچون مطالعه، آموزش، یادگیری و پیشرفت مرتبط هسـتند  با فعالیت

هیجان های تحصیلی از دو عامل بوجود مـی  ( a2332)پکران و همکاران  9ارزش-نظریه کنترل

بـرای مثـال   )و پیامـدهای یـادگیری   اول، ارزیابی دانش آموزان در مورد ارزش یـادگیری  : آیند

. و دوم، ارزیابی کنترل مرتبط با کنترل پـذیری وظـایف یـادگیری   ( اهمیت ادراک شده موفقیت

مثبت باشد و کنترل ادراک شده باال باشد، دانـش آمـوز از انجـام     یفیمثال، اگر ارزش تکل یبرا

ا به عنـوان واسـطه در   ر یذهن ارزشو  یکنترل ذهن یهنظر ینا ین،همچن. برد یلذت م یفتکل

 .کند یم یمعرف یجانو تجربه ه (آموزش یفیتک) یادگیری یطمح یژگیو ینرابطه ب

هـای    از هیجـان  یبنـد  طبقـه  ینـوع ( 2313، 4به نقل از پکـران و اسـتیفانز  )همکاران  پکران و 

 (1: شـوند  یمـ  یبنـد  یمها بر اساس چهار بعـد تقسـ   یجانهکه در آن  ارائه داده اند یلیتحص

 یت،فعال (2، (یمنف یامثبت )نامطلوب  یامطلوب است  یجانه یکاشاره دارد که  ینبه ا ش،زار

 یـا کند  یم یریجلوگ یروان شناخت یتبا فعال یختگیاز برانگ یجانه یکاشاره دارد که  ینبه ا

کـه بـروز    یجـانی که ه یمعن ینتمرکز بر هدف، به ا (0(. منفعل یافعال )کند  یم یلآن را تسه

 یهـا  یجـان مثـال، ه  یبـرا )محور در ارتباط است  یفتکل یتفعال یا یادگیریآزمون،  باکند  یم

                                                      
1 . Asikainen, Hailikari & Mattsson 
2 . academic emotions 
3 . Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
4 . Hintsanen & Pyhältö 
5 . control–value theory of academic emotions 
6 . Stephans 
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 یـن بـه ا  ی،منبـع زمـان   (0(. کنـد  یاشاره م یادگیری یا یادگیری یندکه به فرا یتمرتبط با فعال

 گذشـته ) نـه؟  یاشود  یتجربه م ینمع یدادرو یکو بعد از  ینقبل، در ح یجاناشاره دارد که ه

هـا را   یجاناز ه ییدسته ها( 2312)پکران و استیفانز (. نگر و معطوف به زمان حال یندهنگر، آ

 (2و غـرور،   یـد مثبت فعال، مثل لذت، ام یها یجانه (1: کرده است یابعاد معرف ینبر اساس ا

منفعـل، مثـل    یمنفـ  یهـا  یجـان ه( 0فعال، مثل اضـطراب، خشـم و شـرم،     نفیم یها یجانه

کلی، هیجانات مثبت بـا برونـداد آموزشـی مثبـت و پیشـرفت بـاال       به طور  .یو خستگ یدیناام

کینــگ و )، اســتفاده بیشــتر از راهبردهــای یــادگیری مــوثر (2312، 1تریگــول، الــیس و هــان)

والینــت، )، خودکارآمــدی تحصــیلی و انگیــزش (2312، 0؛ کتــونن و لونکــا2310، 2آرپتامانیــل

، 9لیوبومیرسـکی، کینـگ و دینـر   )اعی ، و افـزایش تعامـل اجتمـ   (2312، 0سوانسون و ایزنبرگ

کتـونن  )و همچنین، هیجانات منفی همچون خستگی یا اضطراب نیز با پیشرفت پایین ( 2339

 . ، مرتبط هستند(2330و لونکا،  4ماکینن، اولکینورا)، و شکست تحصیلی (2312و لونکا، 

حفـظ سـطح    یاد کـه بـر  نشـو  یروبرو مـ  ییها یتبا موقع یوستهپ در این میان، دانش آموزان

یکـی   (.2310، 1اوالبیسی-اولورنفمی) بزنندحل مسئله دست به  یداز عملکرد با یا یافتهسازش 

آموزان، آمـوزش مهـارت هـای     های سودمند برای بهبود هیجان های تحصیلی در دانش از روش

 -یشـناخت  ینـدی و فرا یشـناخت اجتمـاع   یاز مؤلفـه هـا   یکـی حل مسئله، . است 6مسئله حل

روزمـره   یکه در زندگ ینیمشکل آفر یها یتموقع یکوشد برا یاست که در آن فرد م یرفتار

 یـن در ا. و کشـف کنـد   ییو مـؤثر را شناسـا   یافتـه سـازش   یشود راه حل ها یبا آنها مواجه م

نزو )شود  یمجدانه و آگاهانه در نظر گرفته م ند،هدفم یتفعال یکمسئله به عنوان  حل یف،تعر

 یطمسـئله در محـ   حـل  یندبه فرا  13یدمسئله در مدل دزوریال و گلد فر حل (.2339، 5و دزوریال

، و عمدتاً توسط دو فراینـد  (1051شهبازی و حیدری، )شود  یاطالق م ی،واقع یایو دن یعیطب

جهـت   .تعیـین مـی شـود    1سبک حل مسئله( 2و  11جهت گیری مسئله(1کلی نسبتاً مستقل 

                                                      
1 . Trigwell, Ellis & Han 
2 . King & Areepattamannil 
3 . Ketonen & Lonka 
4 . Valiente, Swanson, & Eisenberg 
5 . Lyubomirsky, King, & Diener 
6 . Mäkinen & Olkinuora 
7 . Olorunfemi-Olabisi 
8.  problem solving skills  
9 . Nezu & D’zurilla 
10 . goldfried 
11 . problem orientation 
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به مثابه کارکرد انگیزشی حل مسئله عمـل مـی    گیری به مسئله فرایندی فراشناختی است که

کند و سبک حل مسئله نیز به فعالیت های شناختی و رفتاری اشاره دارد که فرد از طریـق آن  

سعی می کند به درک درستی از مسائل زندگی روزمره اش رسیده و روش هـا و راه حـل هـای    

از نظـر نـزو، نـزو و دوزوریـال     (. 1051کاکـابرایی و صـیدی،   )موثری برای مقابله بـا آنهـا بیابـد    

و  یـانی م ین،آغـاز  یدرمـان  یساختارمند اسـت و در جلسـه هـا    ییمسئله گشا یکردرو( 2310)

مشـارکت فعـال    یازمنـد شود کـه ن  یروشن و واضح به شرکت کنندگان داده م یفیتکال یانی،پا

سـت کـه   ا یو عملـ  یحل مسئله، مهارت مقابلـه ا . شرکت کنندگان و فرد آموزش دهنده است

مطلوب ارتبـاط دارد و شـامل    یشخص یافتگیشود و با سازش  یحرمت خود م یشموجب افزا

 یـری گ یممختلف، تصم یاز راه حل ها یفهرست یهمسئله، ته یفتعر یشتن،ادراک خو: پنج گام

شـریفی و افالکـی فـرد،    )است  یراه حل، و امتحان کردن راه حل انتخاب یندر مورد مناسب تر

هارت های حل مسئله روشی مبتنی بر کاربرد استعدادها، تسـلط و پتانسـیل   آموزش م(. 1059

در آموزش مهارت های حل مسئله دانـش  . ها در هماهنگی با سبک های آموزشی مدرسه است

آموزان برای تالش مشارکتی و تصمیم گیری براساس فعالیت های مفید گذشته، حال و آینـده  

، برخـی از  2با توجه به نظریه حـل مسـئله  (. 2310، سهرابی، محمدی و اقدم)تشویق می شوند 

هیجانات فردی، عزت نفس و  متغیرها همچون عواطف مثبت، خوش بینی، امید، خودکارآمدی،

 (. 2331دزوریال و نزو، )احساس کنترل ممکن است در نتیجه آموزش حل مسئله بهبود یابند 

آن،  یقشده که افراد از طر یهدفمندانه خاص یحل مسئله، موجب خط مش یمهارت ها یاجرا

راه  ینکه بهتـر  یرندگ یم یمنموده و تصم یدمختلف را تول یکرده، راه حل ها یفمسئله را تعر

 یمنفـ  یجانـات ه دانش آمـوز شود  یمسئله مدارانه سبب م یشگرا .حل را انتخاب و اجرا کنند

د نـ شوند را دفع ک یاز حل مسئله م یریکه سبب جلوگ یاضطراب، خشم و افسردگ یرخود نظ

مثبت و ادراک فـرد   یجاناته. کند یمنفعالنه منع م یفرد را به نشان دادن پاسخ ها یالتو تما

فـرد را   یـت و در نها ی دهـد م یشخود و آسان بودن حل مسئله افزا یستگیو شا یترا از صالح

اصـلی   تمرکـز  .(1065باپیری، بهامین و فـیض اللهـی،   )یزاند انگ ینسبت به حل مسائلش بر م

نـزو  )آموزش حل مسئله بر بهبود دیدگاه ها و مهارت های حل مسئله فردی و بین فردی است 

برخی از مطالعات نشان داده اند که حل مسئله کلید اصلی بهبود هیجان و (. 2310و همکاران، 

 1در ایـن راسـتا، کوزوجـو   (. 2310، 0اسـکین، آکیـول، چلیـک و گـولتکین    )سالمت روان است 

                                                                                                                            
1 . problem solving style 
2 . social problem-solving theory 
3 . Eskin, Akyol, Celik & Gültekin 
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مطالعه ای اشاره نمود که مهارت های حل مسـئله رابطـه منفـی و معنـی داری بـا      در ( 2314)

اشـاره  ( 1059)شـریفی و افالکـی فـرد    . مشکل در تنظیم هیجانی و پرخاشگری نوجوانان دارد

کردند که آموزش مهارت حل مسئله تاثیر معنی داری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان 

خاطر نشان ساختند که بین واکنش هـای هیجـانی و رفتـار     (2316) 2نقش و توشیموری. دارد

حل مسئله رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و واکنش های هیجانی مثبت به طـور معنـی   

مطـرح سـاخت   ( 1051)تیموری براکوهی . داری منجر به بهبود رفتارهای حل مسئله می شود

آن شامل خشـم، خلـق افسـرده،     و مؤلفه های)که بین مهارت های حل مسئله، کنترل عواطف 

 0گوردون-دیکسون. و سازگاری با مدرسه روابط معنی داری وجود دارد( اضطراب، عاطفه مثبت

نیز در مطالعه خود گزارش نمود که رابطه معنی داری بین هیجانات مثبت و منفی بـا  ( 2336)

منفـی مـی    حل مسئله اجتماعی وجود دارد و حل مسئله قادر به پیش بینی هیجـان مثبـت و  

 . باشد

امروزه متخصصان تربیتی معتقدند که دانش آموزان در طی آموزش هـای رسـمی نـه تنهـا بـه      

کسب دانش و مهارت های شناختی نایل می شوند، بلکه هیجان هـای خوشـایند و ناخوشـایند    

بنابراین، با وجود اهمیت هیجـان  (. 1053حسینی و خیر،)مرتبط با یادگیری را رشد می دهند 

ر بافت آموزشی به ویژه هیجان های خوشایند، مطالعات و پژوهش ها در این حـوزه انـدک   ها د

از سویی، به لحاظ اهمیت مهارت های حل مسئله و نقش آن در هیجان هـای تحصـیلی   . است

دانش آموزان، آموزش مهارت های حل مسئله می تواند به عنوان یکـی از اهـداف مهـم برنامـه     

حـل   یآموزش مهارت هاذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ل. های آموزشی تلقی گردد

 .انجام شد ششم یهدانش آموزان پا یلی مثبت و منفیتحص یها یجانمسئله بر ه

 

 روش

پس آزمون و گـروه کنتـرل    -پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

روش نیمه تجربی در شرایطی به کار برده می شودکه پژوهشگر بـه دنبـال مطالعـه نمونـه      .بود

های انسانی در موقعیت های طبیعی بوده و شرایط انتخاب تصادفی آزمودنی ها فـراهم نیسـت   

                                                                                                                            
1 . Kuzucu 
2 . Naghsh & Toshimori 
3 . Dixon-Gordon 
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جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آمـوزان پسـر پایـه ششـم مـدارس      (. 1051رضائیان، )

جهـت تعیـین حجـم    . بـود  1051-56نفر در سال تحصـیلی   1143اد ابتدایی شهر ماکو به تعد

قاعده ای را پیشنهاد کرده انـد کـه طبـق آن بـرای     ( 1051)و گال  1نمونه پژوهش، گال، بورگ

نفر برای هر یک از گـروه هـای آزمـایش و گـواه      19تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی، تعداد 

نفـر بـه روش نمونـه گیـری      03مونه ای به حجـم  بنابراین از این جامعه، ن. پیشنهاد شده است

نحوه انتخاب نمونه آماری نیز بدین صورت بود که ابتـدا از بـین تمـامی    . هدفمند انتخاب شدند

هیجان مدرسه به تصادف انتخاب و سپس پرسشنامه  0مدارس پسرانه سطح ابتدایی شهر ماکو 

نفر براساس معیارهای ورود  03در بین دانش آموزان اجرا و ( AEQ)های تحصیلی دانش آموز 

 .جایگزین شدند( نفر 19)و کنترل ( نفر 19)به مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش  

 

رضایت آگاهانه دانش آموز و موافقـت کتبـی پـدر و مـادر بـرای شـرکت در        :مالک های ورود

در  193 در هیجان های تحصیلی مثبـت و نمـره بـاالتر از    19پژوهش، کسب نمره پایین تر از 

، تحصـیل در  (AEQ)هیجان های تحصیلی منفی پرسشنامه هیجان های تحصیلی دانش آموز 

 .مقطع ششم ابتدایی، وضعیت جسمی و روانی مطلوب برای شرکت در مطالعه

 

هفته قبل از شروع آموزش، ابـتال   2استفاده از داروهای روانپزشکی حداقل  :مالک های خروج

 .ا روانی یا وجود سابقه بیماری جسمانی و روانپزشکیبه بیماری های شدید جسمانی ی

 

 ابزار

نسخه هیجان هاای مرباوط باه     -AEQ)پرسشنامه هیجان های تحصیلی دانش آموز 

به منظور اندازه گیـری هیجـان هـای     2پرسشنامه هیجان های تحصیلی دانش آموز: (یادگیری

ایـن  . راحی و ساخته شـد ط( a2332)پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط پکران و همکاران 

کاغذی و دارای سه قسمت است که شامل بخش هیجان -پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد

                                                      
1 . gall & burg 
2 . achievement emotions questionnaire (AEQ) 
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زیـر   6در هـر قسـمت   . های مربوط به کالس، مربوط به یادگیری و مربـوط بـه امتحـان اسـت    

سـوال اسـت و هشـت     19نسخه مربوط به هیجان هـای یـادگیری، شـامل    . مقیاس وجود دارد

 11سواالت )، افتخار (14تا  11سواالت )، امیدواری (13تا  1سواالت )از یادگیری  هیجان لذت

، (90تـا   00سـواالت  )، شـرم  (02تـا   02سواالت )، اضطراب (01تا  20سواالت )، خشم (22تا 

همچنـین   .را اندازه گیری می کند( 19تا  49سواالت )و خستگی ( 40تا  90سواالت )ناامیدی 

 ؤلفه های لذت از یادگیری، امیدواری و افتخار هیجان تحصیلی مثبت کـل از جمع نمرات زیر م

و از مجموع نمرات مؤلفه های خشم، اضطراب، شرم، ناامیـدی و خسـتگی هیجـان     (سوال 22)

 9نحوه نمره گذاری مقیاس نیز بصورت لیکـرت  . بدست می آید (سوال 90) تحصیلی منفی کل

حـداقل  و حـداکثر نمـره بـرای     . مـی باشـد  ( 9)موافقم  تا کامالً( 1)درجه ای از کامال مخالفم 

و برای هیجان های تحصیلی منفی نیـز   113تا  22هیجان های تحصیلی مثبت در دامنه ای از 

آلفـای  (. 1066کـدیور، فـرزاد، کاوسـیان و نیکـدل،     )خواهـد بـود    249الی  90در دامنه ای از 

به دست آمده است کـه بیـانگر پایـایی     59/3تا  19/3کرونباخ خرده مقیاس های پرسشنامه از 

ضـمن تاییـد   ( 1066) و همکاران کدیور(. a2332پکران و همکاران، )قابل قبول این ابزار است 

پایـایی مقیـاس هـای هیجانـات     روایی سازه مقیاس از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، 

، افتخـار بـه   16/3دگیری ، امیـدواری بـه یـا   14/3مربوط به یادگیری را برای لذت از یـادگیری  

، 60/3، شـرم از یـادگیری   63/3، اضـطراب یـادگیری   63/3، خشم از یـادگیری  19/3یادگیری 

 .گزارش کردند 64/3، خستگی از یادگیری 69/3ناامیدی از یادگیری 

 

جلسات آموزشی و تمـرین هـای عملـی آن در ایـن     : بسته آموزش مهارت های حل مسئله

( 1050، ، نوروزی و تقـی زاده رمـی  به نقل از طاهر)ال و گلدفرید پژوهش بر اساس الگوی دزوری

انجام شد که شامل مراحل جهت گیری کلی، تعریف و صورت بندی مسئله، تولید راه حل های 

این مداخلـه در  . مختلف، تصمیم گیری در مورد انتخاب راه حل، اجرای راه حل و بازبینی است

( 1)ای دانش آموزان اجرا شد که شرح آن در جـدول  هفته بر 6دقیقه ای به مدت  43جلسه  6

 .ارائه شده است
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به نقل از )ید دزوریال و گلدفر یبر اساس الگو جلسات آموزش مهارت های حل مسئله: 1جدول شماره 

 (1050طاهر و همکاران، 

 توصیف جلسه

 اول

صـحبت   یآموزشـ  یجلسه هـا  یو نحوه اجرا و زمان برگزار یضمن معارفه، در مورد اهداف آموزش

هیجـان هـای   نقـش آن در   یـت مهارت حـل مسـئله و اهم   یکل یفها با تعر یو آزمودن خواهد شد

می شوند، زمینه درک و تفاهم متقابل و بیان انتظارات پژوهشـگر از  آشنا  روزمره یزندگتحصیلی و 

 . دانش آموزان فراهم می شود

 دوم

آن،  یحصـح  ییمسـئله و بازنمـا  ک در عنـی یحل مسـئله   یادگیریگام مهم  ینجلسه نخست یندر ا

بالقوه قابل حل هستند مورد بحث قـرار   یکه مسئله ها یتواقع یناز ا یارتباط آن با رفتارها و آگاه

اهمیت این مرحله در جایگاه اولین گام در حل مسئله در ابعاد شناختی و هیجـانی قابـل   . می گیرد

 . توجه است

 سوم

 یواژه هـا  الـب مسـئله در ق  یقدق یفو توص یصبر مطالب جلسه قبل، در مورد تشخ یپس از مرور

مسائل مـرتبط  ) یفخود را تعر یو سپس دانش آموزان مسئله ها خواهد شدو صریح صحبت  یقدق

  .می شوندمسئله ها انتخاب  ینو مهم تر کرده یبند یتو اولو( با امور تحصیلی و مشکالت روزمره

 چهارم
و دانـش آمـوزان بـه     می شودآموزش داده  یبر مطالب جلسه قبل، روش بارش مغز یپس از مرور

 .پردازند میمهم خود  یمسئله ها برایممکن  یرموجود ممکن و غ یارائه راه حل ها

 پنجم

یا و همچنین تاثیر شکست در حـل مسـئله بـر هیجـان     و مزا یبفن معا یااستفاده از فن دو ستون 

های مثبت و منفی، اجرای راه حل و بازبینی آن، در این مرحله به دانش آموزان آمـوزش داده مـی   

شود که بهترین راه حل شناسایی شده اجرا شود، در صورت موفقیت به خودشان تقویـت و پـاداش   

تا مشخص شود اشکال در کدام مرحله بـوده و  دهند و در صورت عدم موفقیت مراحل بازبینی شده 

بـه عنـوان    .آن رهـا نسـازند   یبـرا  یراه حلـ  یافتنو مشکل را بدون  یازمایندب را یگرد یراه حل ها

تکلیف خانگی به دانش آموزان برگه هایی داده شد تا هـر روز تجـارب حـل مسـئله خـود بـا روش       

 .فراگیری شده یادداشت نموده و در جلسه مداخله ارائه کنند

روش های یادگرفته شده را هر روز در خانه مرور و تمرین کنند و مسئله های مربوطه رو یادداشت  

 .  کنندنمونه و در جلسه ارائه 

 ششم
در این مرحله، طبق الگوی حل مسئله چند نمونه از مشکالت افراد حاضـر در کـالس تشـریح مـی     

 . گردد و با استفاده از ایفای نقش موقعیت های اجتماعی و تحصیلی فرضی تمرین می شود

 هفتم
و تقویـت  از شیوه پسـخوراند گروهـی   . بیان موقعیت واقعی که دانش آموزان با آن مواجه می شوند

 . به تمام موقعیت ها و مراحل زندگی پرداخته می شوداستفاده می شود و به تعمیم الگوی حل مسئله 

 هشتم
و پـس   گیـرد  مـی صورت  یکل یمرور و سپس جمع بند یقبل یجلسه مطالب کل جلسه ها یندر ا

 .می شود آزمون اجرا
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آزمون  در این پژوهش شرکت کنندگان دو گروه در مرحله پیش :روش اجرا و تحلیل داده ها

را تکمیل و سـپس آزمـودنی هـای گـروه     ( AEQ)هیجان های تحصیلی دانش آموز پرسشنامه 

مسـئله   جلسه تحت آموزش مهارت هـای حـل   1دقیقه ای، هفته ای  43جلسه  6آزمایش طی 

جـدداً هـر دو گـروه پرسشـنامه     بعد از اتمـام جلسـات درمـانی، م   . توسط پژوهشگر قرار گرفتند

تجزیـه و   .را در مرحله پس آزمـون تکمیـل نمودنـد   ( AEQ)هیجان های تحصیلی دانش آموز 

 .انجام شد SPSSتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه 

 یافته ها

 درصـد در رده  0/90سـال، و   11درصد از شرکت کنندگان در رده سنی  1/04در این پژوهش 

و  43/11، برای گروه کنترل 01/11میانگین سنی برای گروه آزمایش . سال قرار دارند 12سنی 

 .بود 90/11میانگین سنی کل شرکت کنندگان 

ویلک برای هیجان های -شاخص های مرکزی، پراکندگی و نتایج آزمون شاپیرو: 2جدول شماره 

 تحصیلی مثبت و منفی
ــر  متغیـ

 ها

انحــــراف  یانگینم حداکثر حداقل مرحله گروه

 معیار
ــی  zآماره  معنـ

 داری

ــان  هیج

تحصیلی 

 مثبت 

 611/3 541/3 04/9 23/40 10 92 پیش آزمون آزمایش

 549/3 515/3 54/9 41/45 62 96 پس آزمون

 013/3 502/3 94/9 21/40 12 90 پیش آزمون کنترل

 194/3 540/3 03/4 01/44 16 90 پس آزمون

ــان  هیج

تحصیلی 

 منفی

 923/3 593/3 01/5 21/141 161 190 پیش آزمون آزمایش

 240/3 501/3 04/5 61/194 114 104 پس آزمون

 210/3 520/3 03/1 41/140 119 190 پیش آزمون کنترل

 293/3 521/3 35/1 00/195 112 193 پس آزمون

شرکت کنندگان گروه آزمایش در پـس آزمـون هیجـان هـای تحصـیلی      ( 2)با توجه به جدول 

مثبت سطح میانگین باالتر و در پـس آزمـون هیجـان هـای تحصـیلی منفـی سـطح میـانگین         

( 2)ویلـک در جـدول   -همچنین، نتـایج آزمـون شـاپیرو   . پایینتری نسبت به گروه کنترل دارند

ودن توزیع داده ها در هیجان های تحصیلی مثبت و منفی حاکی از برقراری پیش فرض نرمال ب

کوواریـانس حـاکی از   -مـاتریس واریـانس  واریانس ها و همگنی نتایج پیش فرض همگنی . است
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هیجـان هـای   بـرای   (=192/3P= ،14/1F)و آزمون ام بـاکس  ( <39/3p)برقراری آزمون لون 

  .بودتحصیلی مثبت و منفی 

هیجان های تحصیلی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای دو گروه در  : 0 شماره جدول

 مثبت و منفی
 ضریب اتا معناداری F ارزش نام آزمون

 432/3 3331/3 66/16 056/3 المبدای ویلکز

 432/3 3331/3 66/16 432/3 اثر پیالیی

با کنترل اثر پیش آزمون، سطح معناداری آزمون المبـدای ویلکـز،   ( 0)با توجه به نتایج جدول 

در دو گـروه  هیجان های تحصیلی مثبـت و منفـی   حاکی از این است که حداقل از نظر یکی از 

درصد از تفاوت مشاهده  43آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و نشانگر آن است که 

هـای حـل    آموزش مهارتمربوط به تاثیر بت و منفی هیجان های تحصیلی مثشده در میانگین 

 . مسئله است

های همگنی شیب خط رگرسیونی و رابطـه خطـی بـین متغیـر همپـراش و متغیـر        پیش فرض

حـاکی از برقـراری ایـن پـیش     ( 0)وابسته نیز مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن در جدول 

 .فرض ها برای هیجان های تحصیلی مثبت و منفی بود

 هیجان های تحصیلی مثبت و منفینتایج تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی میانگین  :0جدول 

 منبع تغییرات مؤلفه ها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

هیجان 

های 

تحصیلی 

 مثبت

 330/3 114/3 360/3 915/3 1 915/3 پیش آزمون*گروه

 694/3 3331/3 24/190 01/651 1 01/651 پیش آزمون

 093/3 331/3 55/10 01/61 1 01/61 گروه

    62/9 24 20/191 خطا

هیجان 

های 

تحصیلی 

 منفی

 332/3 603/3 301/3 095/3 1 095/3 پیش آزمون*گروه

 651/3 3331/3 13/212 61/1131 1 61/1131 پیش آزمون

 906/3 3331/3 20/03 62/202 1 62/202 گروه

    30/6 24 14/236 خطا
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دار بـین   منجـر بـه تفـاوت معنـی    آموزش مهارت های حل مسـئله  ( 0)نتایج جدول با توجه به 

درصد و در هیجان هـای تحصـیلی منفـی     09هیجان های تحصیلی مثبت به میزان ها در  گروه

هیجـان  میانگین  افزایشمنجر به آموزش مهارت های حل مسئله لذا، . بوددرصد  90به میزان 

 شرکت کننـدگان گـروه آزمـایش    های تحصیلی مثبت و کاهش هیجان های تحصیلی منفی در 

حل مسئله  یآموزش مهارت ها می توان مطرح کرد بنابراین،. نسبت به گروه کنترل شده است

 . موثر استدانش آموزان  یلیتحص یها یجانبر ه

 بحث و نتیجه گیری

 یهـا  یجـان حـل مسـئله بـر ه    یآمـوزش مهـارت هـا    یبخشاثرپژوهش حاضر با هدف تعیین 

یافتـه اول پـژوهش نشـان داد کـه     . انجام شـد  ششم یهدانش آموزان پا مثبت و منفی یلیتحص

هیجان های تحصـیلی  ها در  دار بین گروه حل مسئله منجر به تفاوت معنی یآموزش مهارت ها

حـل مسـئله منجـر بـه      یهـا آموزش مهارت به عبارتی،  .شده استدرصد  09به میزان  مثبت

نسـبت  هیجان های تحصیلی مثبـت  میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در  افزایش

مثبـت   یلیتحص یها یجانحل مسئله بر ه یآموزش مهارت ها لذا،. به گروه کنترل شده است

 1، آالن(2311)این یافتـه بـا یافتـه هـای نـزو و همکـاران       . موثر است ششم یهدانش آموزان پا

، قربـانعلی  عظیمی، (2316)، نقش و توشیموری (2319) 2، بدل(1050)چیت سازها ، (2319)

در این راستا، زارع، عباسـپور و  . همسو است( 2310)و سهرابی و همکاران  (1052)پور و فرید 

مطرح کردند که آموزش مهارت حل مسئله و بازسازی شناختی به طور معنـی  ( 1050)یوسفی 

کاچـار  . ود نمرات تنظیم شناختی هیجان مثبـت و منفـی زنـان شـده اسـت     داری منجر به بهب

اشاره کردند که رابطـه معنـی داری بـین تنظـیم     ( 2314) 0باشاران، اردوغان یلدیریم و کوکداغ

هیجانی و حل مسئله وجود دارد و افزایش توانایی تنظیم هیجانی منجر به بهبـود حـل مسـئله    

نشان دادند کـه  ( 2310)سهرابی و همکاران و ( 1052) و همکاران عظیمیمطالعات . می گردد

آموزش مهارت حل مسئله موجب افزایش نمرات شادکامی و خودکارآمدی تحصـیلی در دانـش   

خاطر نشـان سـاختند کـه رابطـه معنـی داری بـین       ( 2311)نزو و همکاران . آموزان می گردد

، ارتضــائی و شــانیاحمــدی فرو. مســئله و واکــنش پــذیری هیجــانی وجــود دارد مهــارت حــل

مطرح نمودند که بهبودی معنـی داری در متغیرهـای شـادکامی، لـذت و     ( 2316)یزدخواستی 

                                                      
1 . allan 
2 . Bedel 
3 . Kaçar Başaran, Erdoğan Yıldırım & Gökdağ 
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سالمت روان گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیـری نسـبت بـه گـروه کنتـرل پـس از       

نشـان  ( 1050)چیت سازها  .بکارگیری مداخله حل مسئله مبتنی بر تقویت معنوی بدست آمد

و آموزش مهارت های ارتباطی و مهارت حل مسـئله تـاثیر معنـی داری بـر بهبـود      داد که هر د

تنظیم هیجان مثبت ومنفی در دانش آموزان دارند اما تاثیر مهارت های حل مسـئله در بهبـود   

و ( 2316)نقش و توشـیموری  . تنظیم هیجان مثبت و منفی بیشتر از مهارت های ارتباطی بود

ش کردند که بین واکنش های هیجانی و رفتار حـل مسـئله و   گزار(  2336)گوردون -دیکسون

همچنین بین هیجانات مثبت و منفی با حل مسئله اجتماعی رابطـه معنـی داری وجـود دارد و    

واکنش های هیجانی مثبت به طور معنی داری منجر به بهبـود رفتارهـای حـل مسـئله و حـل      

 . نفی می باشدمسئله اجتماعی نیز  قادر به پیش بینی هیجان مثبت و م

با آموزش مهارت حـل مسـئله و   : توان به چند نکته اشاره کرد یپژوهش م یها یافته ییندر تب

ها و ارزش قائـل   ییآنان از توانا یبه موقع به دانش آموزان موجبات آگاه یها یتبازخورد و تقو

. یابـد  یمـ  یشآنـان افـزا   یشـرفت پ یـزش انگ یقطر ینشود و از ا یفراهم م یی هاشدن به توانا

عمـل کـردن،    یو تـأمل  یدرسـت و منطقـ   یـری گ یمتصـم  یـق آمـوزان از طر  انـش د ینهمچن

 یهسـتند و برداشـت هـا    یخودپنداره بهتر یکه دارا یافراد ی کنند،م یداپ یخودپنداره مثبت

عظیمی و ) هم برخوردارند یباالتر هیجان های مثبتخود دارند از  یها ییاز خود و توانا یخوب

نسبت به  یمثبت یابیآموزان با آموزش مهارت حل مسئله، نگرش و ارز دانش .(1052همکاران، 

 یـری گ یمتصـم  ییحل مسئله توانـا  یمهارت ها یریآنها با بکارگ. ی کنندم یداپ یخود و زندگ

شوند در واقع آموزش حـل   یاحساسات، افکار، رفتار و شناخت خود را دارا م یریتدرست و مد

د تا با مشکالت مقابله مسئله مدار داشته باشند و بتواننـد  ی کنمسئله به دانش آموزان کمک م

مثبـت   یـن مثبـت بنگرنـد کـه ا    یـد ها بـا د  ینموده و به مشکالت و سخت یحافکار خود را تصح

شـده، عـزت نفـس آنهـا را      یگـران فرد نسبت به خـود و د  یدگاهد ییرباعث تغ ی تواندم یشیاند

. (2311، 1جـون و لـی  )ود ش های تحصیلی مثبتهیجان  یشامر موجب افزا یندهد و ا یشافزا

را  ینـه زم یارتبـاط  یلافراد در حـل مسـا   یها یتوانمند یشافزا یلحل مسئله به دل ینهمچن

 یجـه و در نت یـت احساسـات کفا  یشکند و منجر به افـزا  یفراهم م یبهبود روابط اجتماع یبرا

آمـوزد   یان طریق فرد ماست که بدمداخله ای در واقع آموزش حل مسئله  .شود یم یشادکام

 یفـرد  ینبـ  یهـا  یـت کنار آمـدن بـا موفق   یمؤثر خود برا یشناخت یتا از مجموعه مهارت ها

مواجهـه بـا    یبـرا  یتوانـد در حکـم ابـزار    یحل مسـئله مـ   یکردرو. استفاده کند ینمشکل آفر

                                                      
1 . Jun & Lee 



 پویا قربانزاده، باقر سرداری       ...یلیتحص یها یجانحل مسئله بر ه یآموزش مهارت ها یاثربخش

101 

 

در راهبـرد آمـوزش حـل     ینهمچنـ . شـد و حل آنهـا با  یتی و هیجانیاز مشکالت موقع یاریبس

 یـت و کفا یانتظـار خودکارآمـد   یـزان آمـوزش م  ینا یرباور وجود دارد که تحت تأث ینمسئله ا

 (. 2334، 1هپنر، ویتی و دیکسون) یافتخواهد  یشافراد افزا یشخص

دار بـین   حل مسئله منجر به تفاوت معنـی  یآموزش مهارت هایافته دوم پژوهش نشان داد که 

 یلذا، آموزش مهارت هـا . شده است درصد 90به میزان های تحصیلی منفی  هیجانها در  گروه

هیجان میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در نمره کل  کاهشحل مسئله منجر به 

از این رو می توان مطـرح کـرد آمـوزش    . نسبت به گروه کنترل شده استهای تحصیلی منفی 

ایـن  . موثر است ششم یهدانش آموزان پامنفی  ییلتحص یها یجانحل مسئله بر ه یمهارت ها

، (1064)، وکیلـی  (1051)تیمـوری براکـوهی   ، (1050)یافته با یافته هـای طـاهر و همکـاران    

و شـریفی و  ( 2319)، بـدل  (2314)کوزوجـو  ، (1065)، بهرامـی  (2316)و همکـاران   2بیودرئو

نمـود کـه مهـارت هـای     اشـاره  ( 2314)بطوری که کوزوجـو  . همسو است( 1059)افالکی فرد 

. مسئله رابطه منفی و معنی داری با مشکل در تنظیم هیجانی و پرخاشگری نوجوانـان دارد  حل

اشاره کرد که بین ابعاد جهت گیری منفی نسبت بـه مسـئله، فقـدان اعتمـاد بـه      ( 2319)بدل 

بین نفس و عدم تمایل به مسئولیت پذیری با عاطفه منفی و اضطراب رابطه مثبت، و همچنین 

حل مسئله ساختاری با عاطفه مثبت رابطه مثبت و با عاطفه منفی و اضطراب رابطـه منفـی، و   

استقامت با عاطفه مثبت رابطه مثبت و با عاطفه منفی رابطه معنی دار -بین جهت گیری پایدار

، غالمعلــی خلیلـی و ( 1064)، وکیلـی  (1052)گنجـه، دهسـتانی و زاده محمــدی   . وجـود دارد 

آمـوزش مهـارت حـل    مطرح نمودند کـه  در مطالعات متفاوتی ( 1050)زاد فارسانی لواسانی و آ

در بـین دانـش   کنتـرل خشـم   به طور معنی داری موجب کاهش میـزان پرخاشـگری و   مسئله 

اشاره نمودند کـه  ( 1059)و شریفی و افالکی فرد ( 1050)طاهر و همکاران . آموزان می گردند

های حل مسئله به طور قابل توجهی منجر به کاهش نمرات آزمودنی های گـروه   آموزش مهارت

و همکـاران   بیودرئـو . آزمایش در پس آزمون اضطراب امتحان نسبت به گروه کنترل شده است

اشاره نمودند که بکارگیری روش های درمانی مبتنی بـر حـل مسـئله و همچنـین در     ( 2316)

تلفیق با آموزش مهارت های تنظیم هیجانی به طور معنی داری منجر به بهبود سطح اضـطراب  

اشاره کرد که آمـوزش مهـارت هـای حـل مسـئله      ( 1065)بهرامی . شرکت کنندگان می گردد

روه آزمــایش و کنتــرل در میــانگین نمــرات افســردگی و منجــر بــه تفــاوت معنــی دار بــین گــ

                                                      
1 . Heppner, Witty & Dixon 
2 . Beaudreau 
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کرمـی  . خودکارآمدی شده و کاهش افسردگی و بهبود خودکارامدی را به دنبـال داشـته اسـت   

خاطر نشان کرد که آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت هیجان به طور معناداری بر ( 1051)

 . کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان موثر بوده است

 دانـش آمـوزان  هدف از ارائه حل مسئله، کمک به تبیین این یافته می توان مطرح نمود که در 

 یجانـات، مناسب و مؤثر، کنترل ه یفرد ینروابط ب یدر جهت شناخت هرچه بهتر خود، برقرار

 ینتـأم  یهدر سـا . تنش زا و حل کردن مسائل و مشکالت افراد اسـت  یطداشتن بر شرا یریتمد

 ییچنانچـه افـراد توانـا   . نـد ک یمـ  یداپ یشافراد افزا یاجتماع-یروان یها ییتوانا ی،هدف ینچن

فرنـام،  )ناسازگارانه منجر شود  یو بروز رفتارها یجادمسئله را کسب نکنند، ممکن است به ا حل

آنهـا   یاثرسـاز  یافکار ناکارآمد و ب یصتشخ ییتوانا یافراد توانمند در حل مسئله دارا(. 1051

 یـل مشـکل را دل  یاافراد وجود مسئله  ینا. خود را کنترل کنند یافکار منفتوانند  یهستند و م

 یامـد توانند پ یدانند و م ینم اتوانین یا یو نادان یاستعداد یب یاقتی،ل یب یتی،کفا یبر ضعف، ب

پس به نظر . (1050زر،  غریبی و بهاری) کنند ینیب یشخود را پ های یریگ یجهحل ها و نت راه

و حـذف   ییآمـوزان در شناسـا   رسد که آموزش مهارت حل مسئله توانسته است بـه دانـش   یم

بـه عبـارت دیگـر،     .کمک کرده و سطح هیجان های تحصیلی منفی را کاهش دهـد  یافکار منف

را  یانسان برخوردار از مهارت حل مسئله قادر است تا به طور مؤثرتر مسائل و مشـکالت زنـدگ  

حـل مسـئله بـه فـرد امکـان       ییتوانـا . یردحل آن به کار گ یا براکند و تالش خود ر ییشناسا

بـر رفتـار را بدانـد و     یجـان ه یردهد، نحوه تـأث  یصرا تشخ یگرانخود و د یجانهایدهد تا ه یم

در آمـوزش   .(1052ابوطالبی احمدی، ) متفاوت نشان دهد یجانهایبه ه یمناسب نشبتواند واک

کـه   یمبیـک ل یسـتم بـر س  یـری گ یمز تفکر و تصممرک)مهارت حل مسئله، بخش فرونتال مغز 

بهتـر صـورت   یجانـات منفـی   کنترل ه یب،ترت ینشود و به ا یمسلط م( است یجاناتمسوول ه

 ش هـا پـژوه . اسـت  یدار یشـتن خو یبرا یدمف یها یوهاز ش یکیآموزش حل مسئله . یردگ یم

 یها رشد کرده است، در برابر خواسته یکاف یدار یشتنکه در آنها خو یدهد نوجوانان ینشان م

 یـک کمتر تحر یطی،مح یها یختگیکنند و در برابر برانگ یبهتر عمل م ی،و اجتماع یفرد ینب

 (.1064به نقل از وکیلی، )شوند  یم

از جمله محدودیت های پژوهش می توان به مواردی همچون وجود دشـواری هـایی در فراینـد    

به دانش آموزان ابتدایی به دلیل ماهیت انتزاعی برخـی   اجرای آموزش مهارت های حل مسئله

از فنون، عدم اجرای مرحله پیگیری، و محدود شدن نمونه آماری پژوهش به دانش آموزان پسر 

بنابراین، بمنظور بررسی تداوم اثربخشی مداخله آموزشی اجرای مطالعات مشابه بـا  . اشاره نمود
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هـای   همچنـین، انجـام پـژوهش   . شنهاد مـی گـردد  در نظر گرفتن مراحل پیگیری چند ماهه پی

مشابه بر روی هر دو جنس و در سایر مقاطع تحصیلی می تواند تعمیم پذیری نتایج را افـزایش  

با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد بسته آموزشی مهارت هـای حـل مسـاله    . دهد

ز مشاوره سطح مدارس استفاده برای بهبود هیجان های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در مراک

 .شود

 

 سپاسگزاری

. اسـت  خـوی  واحـد  اسـالمی  آزاد دانشـگاه  ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته پژوهش این 

همـه عزیزانـی کـه در ایـن      مسـاعدت  و همکـاری  از داننـد  مـی  الزم خود بر مقاله نویسندگان

 .سپاسگزاری نمایند رسان بودند،پژوهش یاری 

 

 و ماخذ منابع

اثربخشی آموزش روش های حل مسـئله در بهبـود اسـترس،    (. 1052. )ابوطالبی احمدی، تقی -

فصـلنامه تعلـیم و   . اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت معلم شـهر تهـران  

 .119-100، 111تربیت، 

حـل   بررسی تاثیر آموزش گروهـی (. 1065. )، فیض اللهی، علی.، بهامین، قباد.باپیری، امیدعلی -

مجلـه علمـی   . مسئله بر برخی ویژگی های روانشناختی نوجوانان اقـدام کننـده بـه خودکشـی    

 .14-21، (1) 16دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 

بررسی اثر آموزش مهارت حل مسئله بر افسـردگی و خودکارآمـدی   (. 1065. )بهرامی، منصوره -

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند. دانشجویان

بررسی رابطه مهارت های حـل مسـئله و کنتـرل عواطـف بـا      (. 1051. )یموری براکوهی، الههت -

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . سازگاری با مدرسه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 .پیام نور خراسان رضوی

حـل  مقایسه اثربخشی آمـوزش مهـارت هـای ارتبـاطی و مهـارت      (. 1050. )چیت سازها، امیرا -

پایـان  . مسئله بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مقطع دوم متوسـطه شهرسـتان میـامی   

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اسالمی شاهرود
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نقش ارزیابی شـناختی در تبیـین رابطـه ابعـاد     (. 1053. )، خیر، محمد.حسینی، فریده السادات -

فصـلنامه مطالعـات آمـوزش و    . م هیجـانی فرزندپروری بـا هیجانـات تحصـیلی ریاضـی و تنظـی     

 .11-04، (1) 0یادگیری، 

اثربخشـی آمـوزش   (. 1050. )، آزاد فارسـانی، یاسـر  .، غالمعلـی لواسـانی، مسـعود   .خلیلی، شیوا -

فصلنامه پژوهش های . گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه

 .1-13، (1) 4کاربردی روانشناختی، 

 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسـنجان  .طراحی مطالعه نیمه تجربی (.1051) .محسن ،رضائیان -

11 (6) ،456-451 .  

نقـش آمـوزش مهـارت حـل مسـئله و      (. 1050. )، یوسفی، فایق.، عباسپور، پرستو.زارع، حسین -

مجله . بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور

 .61-50، (1) 2روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 

اثربخشـی آمـوزش مهـارت حـل مسـئله بـر       (. 1059. )، افالکی فرد، حسین.شریفی، مهرافشان -

فصـلنامه مطالعـات روانشناسـی و    . اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر میمنـد 

 .1-10، (6) 2علوم تربیتی، 

تاثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتمـاعی دزوریـال و   . (1051. )، حیدری، محمد.شهبازی، سارا -

 .1-5، (14) 29نشریه پرستاری ایران، . گلدفراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری

اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشـناخت، بـر تنظـیم    (. 1050. )، منشئی، غالمرضا.شهیدی، الله -

فصـلنامه تـازه هـای علـوم     . سطه دومهیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره متو

 .03-01، (0) 11شناختی، 

اثربخشی آموزش مهـارت حـل   (. 1050. )، تقی زاده رمی، فاطمه.، نوروزی، اصغر.طاهر، محبوبه -

 .5-11، (1) 1فصلنامه تحول روانشناختی کودک، . مسئله بر اضطراب امتحان دانش آموزان

ــر  اث(. 1050. )زر، کیفســان ، بهــاری.غریبــی، حســن ربخشــی آمــوزش مهــارت حــل مســئله ب

نشـریه علمـی آمـوزش و ارزشـیابی،     . آمـوزان  خودتنظیمی تحصیلی و اضطراب ریاضـی دانـش  

6(02) ،41-16. 

اثربخشی آموزش مهـارت حـل   (. 1052. )، فرید، ابوالفضل.، قربانعلی پور، مسعود.غریبی، فاطمه -

متوسطه شهرستان خـوی در   مسئله بر انگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع

 .09-02، (2) 1مجله تدریس پژوهشی، . 53-51سال تحصیلی 
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اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارضـات  (. 1051. )فرنام، علی -

 .114-105، (25)19مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، . آموزان پسر والد نوجوان در بین دانش

اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بین فردی (. 1051. )یدی، مریم، ص.کاکابرایی، کیوان -

فصـلنامه پـژوهش هـای کـاربردی     . بر حـل مسـئله اجتمـاعی دانـش آمـوزان پـیش دبسـتانی       

 .195-119، (5) 0روانشناختی، 

رواسـازی پرسشـنامه   (. 1066. )، نیکدل، فریبرز.، کاوسیان، جواد.، فرزاد، ولی اهلل.کدیور، پروین -

 . 1-06، (6) 02فصلنامه نوآوری های آموزشی، . ای تحصیلی پکرانهیجان ه

اثربخشی آمـوزش مهـارت حـل مسـئله و مـدیریت هیجـان بـر کـاهش         (. 1051. )کرمی، الناز -

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهـران  . اضطراب و پرخاشگری نوجوانان

 .مرکزی

روش های تحقیق کمی و کیفـی در  (. 1051. )، گال، جویس.، بورگ، والتر.مردیت. گال، دامین -

انتشـارات  : تهـران . ، ترجمه احمد رضا نصـر و همکـاران  (جلد اول)علوم تربیتی و روان شناسی 

 .سمت

مقایسه اثربخشی آمـوزش  (. 1052. )، زاده محمدی، علی.، دهستانی، مهدی.گنجه، سیدعلیرضا -

دانـش  . شگری دانش آموزان پسر دبیرستانیمهارت حل مسئله و هوش هیجانی در کاهش پرخا

 .06-93، (2) 10و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

در کنترل خشـم  ( P.S.S.T)ارزیابی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله (. 1064. )وکیلی، پریوش -

 .05-06، (4) 2اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، . ساله 12-19نوجوانان پسر 
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