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اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و
راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق
عابد مهدوی* ،علیرضا گلستانی** ،مریم آقائی*** ،گیتی همتی راد**** ،منصوره حاج
حسینی***** ،مسعود غالمعلی لواسانی****** ،شهربانو سپهر یگانه******* و
فاطمه سادات قربانی نیا

********

چکیده
طالق والدين به منزله از بین رفتن چتر امنیتی کودکان به شمار میرود که میتواند بر سالمت
روانی و اجتماعی آنها تاثیر بسزايی بگذارد .هدف اين پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت
حل مسئله بر افزايش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق در شهر تهران
بود که به شیوه نیمه آزمايشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل صورت گرفت .جامعه
آماری پژوهش شامل تمامی کودکان طالق مناطق 01و  00تهران در سال  69بودند .با استفاده از
روش نمونه گیری در دسترس ،نمونهای به تعداد  91نفر(پسر) در نظر گرفته شد که به صورت
تصادفی  01نفر در گروه آزمايش و  01نفر در گروه کنترل گمارده شدند .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا(فرم کوتاه 61سوالی) و پرسشنامه راهبردهای
يادگیری خودتنظیمی(74سوالی) استفـاده شد .برای تجـزيه و تحلیل دادهها از تحلیـل کوواريانس
* دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
Abed_mahdavi@yahoo.com
** استاديار مردم شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور بوشهر ،بوشهر ،ايران.

*** دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران.
**** دکتری روان شناسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،واحد کرج ،ايران.
***** استاديار روان شناسی تربیتی ،دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
****** دانشیار روان شناسی ،دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
******* دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،ايران.
******** دکتری روان شناسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،ايران.
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0065 61
جلسه بهار
شماره ،00
تربیتی،
مطالعات
دقیقهای
مدت 8
روانشناسی به
گروه آزمايش
فصلنامهبرای
يک راهه استفاده گرديد .مداخله درمانی

انجام شد .نتايج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله موجب افزايش سازگاری
اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی در کودکان طالق شده است.

واژگان کلیدی :مهارت حل مسئله ،سازگاری اجتماعی ،راهبردهای خودتنظیمی ،کودکان
طالق.
مقدمه

خانواده کوچکترين واحد اجتماعی است ثبات يا ناپايداريش بر اعضای خانواده و
جامعه اثر می گذارد و فروپاشی اين واحد کوچک گاه چنان تاثیر عمیقی بر کودکان دارد
که باورکردنی نیست .گذشته از اثراتی که طالق بر زوجین میگذارد در مواردی که
زوجین دارای کودکانی هستند ،اثرات آن گريبان آنها را نیز میگیرد ،حتی میتوان گفت
کودکان از اين پديده بیشترين ضربه را متحمل میشوند .نسبت بزهکاری در خانوادههای
متالشی شده خیلی بیشتر از خانوادههای بادوام است و بیسرپرستی در کودکان ،موجب
عقدههای روانی در آنان میشود .امروزه شاخص آمار طالق بسیار قابل توجه است به
طوری که براساس آمار سازمان ثبت احوال از  8,8ازدواج ،يک ازدواج به طالق میانجامد
و اين رقم در تهران وضعیت بدتری را نشان میدهد  ،به طوری که در تهران از هر 2,6
ازدواج ،يک مورد به طالق میانجامد .براين اساس ،آمارها نشان دهنده نرخ باالی طالق و
به دنبال آن ازدياد کودکان طالق است(يحییزاده و حامد .)0067 ،طالق به هر دلیل،
درست يا نادرست ،برای افراد خانواده و جامعه ،و نیز زوجین مطلقه مشکالت اقتصادی،
روانی ،عاطفی و اجتماعی ناگواری به دنبال دارد و آنها را به انزوا میکشاند .تاثیر طالق
بر کودکان به مراتب پیچیدهتر و مخربتر است .فرزند تک والد ،ناخواسته درگیر
تعارضهايی می گردد که توان درک آن و تاب کنارآمدن با آنها را ندارد .کودکان حاصل
از چنین ازدواجهايی عالوه بر اينکه نیازهای ويژهای دارند در معرض آسیبهای روانی و
اجتماعی فراوانی قرار میگیرند .به طوری که يکی از پیامدهای طالق در جوامع امروز،
افزايش میزان و نوع رفتارهای انحرافی است .طالق از مهمترين و بدخیمترين آسیبها و
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معضالت خانوادههای جوامع صنعتی و يا در حال گذار مانند ايران است .بايد توجه داشت
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

که يکی از عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان نابسامانی خانواده است(شکربیگی.)0058 ،
طالق کانون توجه قرار گیرد و در
مورد کودکان
مطلوب براست در
متغیرهايیهایکه الزم
تأثیر از
يکی
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
آموزش مهارت
مراکز تربیتی و خانوادهها به عنوان يک اصل مهم در فرايند اجتماعی شدن نگريسته شود،
951
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب
سازگاریتأثیر
...
زندگیدرمیکنیم و الزم است برای
دشواری
دنیایبر پیچیده و
هایدر
مهارت ما
آموزش است.
اجتماعی

موفقیت و پیشرفت در اين دنیا و مقابله موثر با مشکالتی که رو در روی ما قرار میگیرند،
مجموعه ای از مهارتهای اجتماعی را بدست آوريم .يکی از ويژگیهای مهارتهای
اجتماعی اکتسابی بودن آنهاست و در حال حاضر بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که
بیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی است .برای سازگاری اجتماعی تعاريف زيادی ارائه
شده است ،به طوری که آن را مترادف با مهارت اجتماعی توصیف نمودهاند و آن عبارت
است از توانايی برقراری ارتباط متقابل با ديگران به طريقی خاص که در عرف جامعه قابل
قبول باشد(خداياری فر .)2101 ،سازگاری اجتماعی ،مهمترين جنبه رشد اجتماعی هر فرد
محسوب می شود که در تعامل با ديگران ،موفقیت شغلی و تحصیلی شخص تاثیر بسزايی
دارد(بصیرشبستری و همکاران .)0062،متغیر ديگری که در ارتباط با کودکان طالق حائز
اهمیت است ،راهبردهای خودتنظیمی است .خودتنظیمی يکی از مقولههايی است که به
نقش فرد در جريان يادگیری توجه دارد .اصل اساسی يادگیری خودتنظیمی اين است که
افراد هنگامی که خود مسئول يادگیریشان هستند ،به طور موثرتری ياد میگیرند (کويپر،0
 .) 2112براساس نظر پینتريچ خودتنظیمی به استفاده بهینه از راهبردهای شناختی،
فراشناختی و مديريت منابع جهت بیشینه کردن يادگیری گفته میشود .استفاده از
استراتژیهای خودتنظیمی ممکن است انگیزش درونی الزم را به وجود آورده يا
چارچوبی برای کمک به يادگیرنده برای توسعه توانايی وی فراهم میکند(پینتريچ،2
 .)2117همچنین يکی از مهارتهای اجتماعی که نقش مهمی در سازگاری اجتماعی و
يادگیری راهبردهای خودتنظیمی دارد ،مهارت حل مسئله است .مهارتهای حل مسئله به
. Kuiper
. Pintrich
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0065
خود بهار
شماره ،00
روانشناسی
کرده
جلب
تربیتی،را به
متخصصان
مطالعاتتوجه
فصلنامهحاضر
عنوان مهارتی حیاتی برای زندگی در عصر

است .آموزش مهارت حل مسئله اشاره به يک فرايند شناختی -رفتاری دارد که تنوعی از
پاسخهای بديل و بالقوه را برای مقابله با شرايط مشکل ساز فراهم میکند و امکان انتخاب
بهترين و موثرترين پاسخهای بديل و بالقوه را افزايش میدهد(گلیس و کنالی .)2115 ،0در
حل مسئله پیدا کردن راهحل بخصوصی برای يک مسئله ويژه ،مد نظر نیست .مهم آن است
که در اثر حل مسئله ،يک اصل يا قانون انتزاعی به دست آيد که برای موقعیتهای ديگر
قابل تعمیم باشد .به همین سبب است که يادگیری به دست آمده از حل مسئله ،از ساير
يادگیریها انتقالپذيری بیشتری به موقعیتهای جديد دارد (خوشکام ،ملک پور و مولوی،
 .)0054بنابراين از آنجا که هدف تعلیم و تربیت به طور اعم ،يادگیری است و هر عاملی
که تحقق يافتن اين هدف را میسر سازد ،بايد مورد توجه قرار گیرد .در اين راستا ،بررسی
ادبیات نظری نشان داد که سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی از مولفههای شناختی-
رفتاری هستند که میتوانند منجر به انطباق بیشتر و بهبود عملکرد خودنظمدهی در زندگی
روزمر ه افراد شوند .همچنین با توجه به اينکه تاکنون مطالعه ای با اين عنوان مورد بررسی
قرار نگرفته است محققین در پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين سوال هستند که آيا
آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی
کودکان طالق موثر است؟
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمايشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه
کنترل است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان طالق مناطق 01و  00تهران در
سال  69بودند .با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ،نمونهای به تعداد  91نفر(پسر)
در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی  01نفر در گروه آزمايش و  01نفر در گروه کنترل
گمارده شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد شده سازگاری اجتماعی فرم
کوتاه( 61سوالی) و پرسشنامه راهبردهای يادگیری خودتنظیمی(74سوالی)استفاده شد .در
. Gellis & Kenaley
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اين پژوهش برای برآورد پايايی پرسشنامه سازگاری اجتماعی و راهبردهای يادگیری
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

خودتنظیمی از روش دو نیمه کردن با روش اسپیرمن و ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد
بدست درآمد ...که به لحاظ آماری قابل تايید
1/504
ترتیببر 1/586و
آنها
پايايی
ضرايب
خودکارآمدی
پرخاشگری و
هایبهمطلوب
مهارت
آموزش
تأثیر
است .بعد از گردآوری دادهها ،برای تجزيه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواريانس يک راهه
969
خودکارآمدی
پرخاشگری و
های مطلوب
برایمهارت
آموزش
استفاده ...تأثیر
نمونهدرپژوهشی انتخاب شدند .با
مناطق مذکور
پژوهش براز بین
اجرای
گرديد.

اعضای گروه راجع به اهداف اجرای طرح صحبت کرديم و رضايتشان جهت همکاری
جلب شد .بعد از اجرای پیشآزمون برای هر دو گروه ،گروه آزمايش به مدت  8جلسه 61
دقیقهای توسط محققین در معرض متغیر مستقل قرار گرفتند.

بعد از اتمام مرحله

مداخلهای ،پسآزمون برای هر دو گروه با استفاده از همان پرسشنامهها اجرا گرديد.
ابزارهای پژوهش

الف) پرسشنامه استاندارد شده سازگاری اجتماعی کالیفرنیا :اين پرسشنامه توسط ثورپ،
کالرک و تیکز در سال( ،0606به نقل از خداياری فرد و همکاران )2112 ،برای اولین بار
منتشر شد و در سال( )0680مورد تجديدنظر قرار گرفت .اين فرم آزمون ،نیمرخ اجتماعی
فرد را اندازهگیری میکند .نمره سازگاری اجتماعی کلی از نمرههای مقیاس فرعی بدست
میآيد(توزنده جانی و همکاران .)2114 ،هماهنگی درونی آزمون به وسیله دو نیمه کردن
با روش اسپیرمن برای خرده آزمونهای سازگاری اجتماعی از ( ): 1/54تا (): 1/61
گزارش شده است که نشان میدهد تمام سواالت شش زير مقیاس از انسجام درونی
مناسبی برخوردارند(خداياری فرد و همکاران .)0050 ،اعتبار و پايايی برای مقیاس
سازگاری شخصی در حدود  1/56تا  1/60و برای مقیاس سازگاری اجتماعی در حدود
 1/54تا  1/60گزارش شده است .اين ضرايب برای مقیاسهای فرعی آزمون در دامنه
 1/91تا  1 /54و برای کل آزمون  1/62تا  1/60قرار دارد(توزنده جانی و همکاران،
.)2114
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 ،00بهار
پرسشنامه شماره
روانشناسی تربیتی،
ب)پرسشنامه راهبرهای یادگیری فصلنامه
 0065و
پینتريچ
توسط
مطالعات اين
خودتنظیمی:

دیگروت )0661(0ساخته شده است .اين پرسشنامه با  74عبارت در دو بخش باورهای
انگیزشی و راهبردهای يادگیری خودتنظیمی تنظیم شده است .خرده مقیاس راهبردهای
يادگیری خودتنظیمی شامل  22عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی (راهبردهای
شناختی ،فراشناختی و مديريت منابع) را میسنحد که در اين پژوهش فقط سواالت
خودتنظیمی مورد استفاده قرار گرفت .نمره گذاری پرسشنامه به صورت پنج گزينهای
لیکرت بوده و باالترين نمره  001و پايینترين نمره  22است .پینتريچ و
دیگروت()0661در بررسی روايی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای
انگیزشی سه عامل خوکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس
راهبردهای يادگیری خودتنطیمی سه عامل استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و
مديريت منابع را بدست آوردند و ضرايب پايايی خرده مقیاسهای خوکارآمدی،
ارزش گذاری درونی  ،اضطراب امتحان و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با
روش آلفای کرونباخ به ترتیب  1/47 ،1/50 ،1/48 ،1/54 ،1/56تعیین کردند .البرزی و
ساسانی( )0054ضريب پايايی اين پرسشنامه را  1/49گزارش کردند.
جدول( :)0برنامه آموزش مهارت حل مسئله براساس الگوی پنج مرحله ای ديکسون
و گلوور(به نقل از حیدری و رسول زاده طباطبايی)0059 ،
جلسه( :)0تعريف مسئله شامل شروع ،دعوت به صحبت آزاد ،دستهبندی موضوعها و
پیگیری مشکل.
جلسه( :)2تعیین هدف شامل پرسشهای مستقیم ،پرداختن به ناهمخوانیها و تعیین
اهداف.
جلسه( :)0انتخاب راهبرد شامل پیش بینی موقعیتها ،سرمشقدهی ،و ايفای نقش.
جلسه( :)7اجرای راهبرد شامل واقعه نويسی ،آگاهی و آرمیدگی افکار و تصويرسازی
ذهنی.

.Pintrich & DeGroot
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جلسه( :)8وارسی شامل ارزيابی نتايج ،جمعبندی و تعمیم.
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یافته ها
آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
تأثیر

 961برای بررسی متغیرهای پژوهش در کودکان طالق شهر تهران در گروه آزمايش و
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارتهای
کنترل ...ازتأثیر
آزمون که در جدول شماره
آزمون و پس
تفکیک پیش
توصیفی به
آموزشهای
شاخص

( )2آمده ،استفاده شد.
جدول( :) 2آماره های توصیفی مربوط به سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق در پیش
آزمون و پس آزمون
سازگاری اجتماعی
گروه

متغیر

تعداد

میانگین

آزمايش

پیش آزمون

01

پس آزمون
پیش آزمون

کنترل

01

پس آزمون

راهبردهای خودتنظیمی

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

05/00

4/89

84/58

5/05

74/16

9/76

95/70

01/69

06/07

4/60

87/00

4/58

71/19

4/90

80/16

4/95

همانطور که در جدول شماره ( )0مشاهده میشود نتیجه آزمون لون جهت بررسی
همسانی واريانسها آورده شده است .براساس نتايج اين جدول ،تجانس واريانسهای دو
گروه در سطح ( ): 1/18برقرار است با توجه به برقراری مفروضههای تحلیل کوواريانس
میتوان از تحلیل کوواريانس جهت تحلیل فرضیههای پژوهش استفاده کرد.
جدول( :)0نتیجه ازمون لون جهت بررسی همسانی واريانسها
متغیر

آماره ()F

آزادی

درجه
()Df1

0

آزادی

درجه

2

سطح معناداری()Sig

()Df2

سازگاری اجتماعی

0/46

0

85

1/192

راهبردهای

2/07

0

85

1/057

خودتنظیمی
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بهار 0065
شماره ،00
روانشناسی تربیتی،
کودکان
اجتماعی
سازگاری
مطالعات افزايش
فصلنامهمسئله بر
 فرضیه( :)0آموزش مهارت حل

طالق شهر تهران موثر است.
نتايج حاصل از اجرای تحلیل کوواريانس که در جدول شماره ( )7مشاهده میشود
حاکی از معنی دار بودن اثر آموزش مهارت حل مسئله بر سازگاری اجتماعی کودکان
طالق است( .) F= 6/465, P= 1/110نتايج بدست آمده نشان میدهد میزان تاثیر
آموزش مهارت حل مسئله بر سازگاری اجتماعی کودکان طالق معنیدار است .بعبارت
ديگر آموزش مهارت حل مسئله باعث افزايش سازگاری اجتماعی در کودکان طالق شده،
اما در گروه کنترل هیچ تغییری ايجاد نکرده است و لذا فرضیه پژوهش تايید میگردد.
فرضیه( :)2آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش راهبردهای خودتنظیمی کودکان
طالق شهر تهران موثر است.
نتايج حاصل از اجرای تحلیل کوواريانس که در جدول شماره ( )7مشاهده میشود
حاکی از معنیدار بودن اثر آموزش مهارت حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی کودکان
طالق است( .) F= 08/00, P= 1/110نتايج بدست آمده نشان میدهد میزان تاثیر آموزش
مهارت حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق معنیدار است .بعبارت ديگر
آموزش مهارت حل مسئله باعث افزايش راهبردهای خودتنظیمی در کودکان طالق شده،
اما در گروه کنترل هیچ تغییری ايجاد نکرده است و لذا فرضیه پژوهش تايید میگردد.
جدول( :) 7نتايج آزمون تحلیل کوواريانس سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق
منبع تغییرات
پیش آزمون سازگاری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره

سطح معناداری

64/065

0

64/065

0/656

1/096

اجتماعی
گروه

746/249

0

746/249

خطا

2446/819

84

75/489

کل

008252

91

پیش آزمون راهبردهای

795/210

0

795/210

6/465

9/65

1/110

1/10

خودتنظیمی
گروه

2218/20

0

2218/20

خطا

7089/80

84

45/77

کل

208050/19

91

08/00

1/110
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بحث و نتیجه گیری
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آثار و عوارضی که طالق برای کودکان طالق به همراه دارد ،از آن جهت قابل اهمیت

رفتاری ،...روحی و روانی در آنان باشد
است که می تواند زمینه بروز بسیاری از اختالالت
تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در
و965زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد .بروز افسردگی ،اضطراب،
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارتهای
تأثیر وآموزش
...
ديگران ،فرار از منزل ،ترک
بدبینی نسبت به
سوءظن و
حسادت،
عصیان،
پرخاشگری

تحصیل و افت تحصیل ،بزهکاری و کجروی های اجتماعی ،ازدواج زودرس ،ضعف
اعتماد بنفس ،اختالل هويت ،اعتیاد ،فقر ،ضعف سالمت جسمی و روانی ،احساس
درماندگی و سرخوردگی ،تجربه احساس حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط امن و
عاطفی خانودگی از جمله پیامدهای مخرب و ناخوشايند طالق در کودکان و نوجوانان
است .عالوه بر اين ،پیامدهای ناشی از طالق میتواند اجتماع را تحت تاثیر قرار داده و
تبعات گستردهای از جمله تکدیگری ،اعتیاد ،قاچاق و فساد اخالقی را در جامعه به همراه
داشته باشد .بنابراين ،مهم است که برای کاهش آسیبهای اجتماعی در اين طیف از
کودکان و افزايش سازگاری اجتماعی و همچنین کمک به آنها در جهت خودتنظیمی
رفتاری در زندگی روزمره ،مهارتهای الزم را به منظور برخورد شايسته و کارآمد با
مسائل و مشکالت پیش رو آموزش داد تا بتوانند زندگی موفق و تجربیات مسرتآمیزی
داشته باشند .با توجه به يافتههای مندرج در جداول اين پژوهش به بررسی و تبیین
فرضیهها میپردازيم:
فرضیه اول پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله در گروه آزمايش نسبت
به گروه کنترل باعث افزايش سازگاری اجتماعی در کودکان طالق شده است .به عبارت
ديگر ،آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش سازگاری اجتماعی کودکان طالق موثر است.
نتايج اين پژوهش با يافتههای حاتمی فرد ،کافی و خوش روش ( ،)0061کريمیان ،نکونام،
مهری و احمدپناه( ،)0067درير 0و همکاران( )2118و بارکر )2112( 2همسو است .در
تبیین اين فرضیه میتوان گفت سازگاری اجتماعی میتواند يک عامل موثر از راهبردهای
. Dreer
. Barker

1
2
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زمینه بهار
شماره ،00
روانشناسی
مطالعات
0065داد،
مرتبط
تربیتی ،اين
موجود در
شناختی
فصلنامههای
شناختی باشد که میتوان آن را به ديدگاه

هسته اصلی ديدگاههای شناختی درباره اختالالت روانی(ناسازگاری) ،چگونگی پردازش
اظالعات در ذهن فرد است .اگر نظام باورهای فرد کارآمد باشد ،اطالعات به گونهای دقیق
در ذهن او پردازش می شوند که نتیجه آن رفتار مطلوب است ،اما اگر در پردازشها و
ادراکهای فرد مشکلی وجود داشته باشد نتیجهای بجز هیجان ناخوشايند و رفتار مخرب
نخواهد داشت .امروزه ديدگاه شناختی درباره تبیین رفتار کودکان نیز به کار میرود و
بسیاری از شناختدرمانگران بر اين باورند که پردازشهای شناختی ناکارآمد در کودکان
باعث بروز رفتارهای ناسازگارانه میشوند(رنکی ،داتیلیو و فريمن .)0668 ،0با اين وجود،
اسالمی نسب ( )2110نیز بر اين باور است که سازگاری اجتماعی ،به فرد امکان میدهد تا
انگیزههای خود را در محیط ارضا نمايد و يا به عبارت ديگر بتواند بین خود و محیط
اجتماعی رابطه سالم برقرار نمايد.
فرضیه دوم پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله در گروه آزمايش نسبت
به گروه کنترل باعث افزايش راهبردهای خود تنظیمی در کودکان طالق شده است .به
عبارت ديگر ،آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش راهبردهای خودتنظیمی کودکان طالق
موثر است .اين فرضیه با نتايج پژوهشهای سانگر و تکايا )2119( 2هیکیال و
لونکا ،)2119(0مرادی و نقی اقدسی( )0067و زراعت و غفوريان ( )0055همسو است .در
تبیین اين فرضیه می توان گفت حل مسئله ،مهارت شناختی فوقالعاده پیچیدهای است که
در مقايسه با ساير فرايندهای شناختی نظیر زبانآموزی و تشکیل مفهوم ،مستلزم سطوح
باالتری از پردازش اطالعات است و معرف يکی از هوشمندانهترين فعالیتهای آدمی
میباشد .بطوری که حل مسئله سبب میشود که توجه ،ادراک ،حافظه و ساير فرايندهای
پردازش اطالعات ،به شیوهای هماهنگ برای دستیابی به هدف برانگیخته شوند .از اين رو
حل مسئله حتی در مورد تکالیف و مسالههايی که ساختار روشن و تعريف شدهای دارند،

1

. Reineche & Dattitlio & Freeman
. Sungur & Tekkaya
3
. Heikila & Lonka
2
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به عنوان يکی از پیچیدهترين شکلهای رفتار آدمی تلقی میشود(سانگر و تکايا.)2119 ،
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

همچنین در آموزش مهارت حل مسئله ،بیشتر به استراتژهای اکتشافی توجه شده است که
است ...و به طور ضمنی به حل مسئله
پرخاشگری وبا فکر کردن
نظريهبردر ارتباط
لمپراچز
خودکارآمدی در
يکمطلوب
کههای
مهارت
نظرآموزش
ازتأثیر
اشاره دارد ،گرفته شده است .اين استراتژیها شامل کاهش و تسهیل موقعیت مسئله،
961
جنبه در
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مهارت
آموزش
قابلیت ...تأثیر
های ثابت مسئله و  ...است.
مختلف و
مطلوب بهبر جوانب
های توجه
مسئله،
پذيری
برگشت

بنابراين اين ويژگیهای مهارت حل مسئله باعث افزايش يادگیری خودتنظیمی میشود.
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