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 آموز در کاهش پرخاشگری دختران دانشآموزش مهارت حل مسأله کارایی                      

 
 *فاطمه بهرامی

 چکیده
  .آمـوز انجـام شـده اسـت         با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسـأله بـر کـاهش پرخاشـگری دختـران دانـش                  پژوهش  این   :مقدمه

بـا  )  نفـر  30هـر گـروه     (موز دختر دوم دبیرستان در دو گروه آزمایشی و دو گروه گـواه              آ   دانش 120این بررسی بر روی      :ارک  روشمواد و   
 دو  .شـناختی اجـرا شـد       های جمعیت   نامه ویژگی   گیری از آزمون تفکر منظم و معطوف به هدف، مقیاس انحراف شخصیت و یک پرسش                بهره

کمـک تحلیـل واریـانس و         های پژوهش به    داده. ردار شدند  ماه از آموزش مهارت حل مسأله برخو       دو جلسه در مدت     10گروه آزمایشی طی    
آزمایشی نسـبت بـه میـانگین     اول  زمون گروه   آ  پسپرخاشگری  های    نتایج نشان داد که میانگین نمره      :ها  یافته . تحلیل گردیدند  tآزمون آماری   

هـای    و دوم پس از آمـوزش گـروه       اول  های   چنین کاهش آشکاری بین واریانس گروه       هم.  همان گروه کاهش یافته است     آزمون  های پیش   نمره
 .دهد  پرخاشگری دختران را کاهش می،آموزش مهارت حل مسأله :گیری نتیجه  .گواه دیده شد

 

 ، آموزش مهارت حل مسألهآموزان  رفتاري، پرخاشگري، دانش-درمان شناختي: كليدواژه
 
 

 مقدمه
ارایـه  هـا     آموزش حل مسأله، فرآیندی برای یافتن پاسخ      

 و  1زوریـال د(حـل مسـأله     فرآینـد   در ایـن راسـتا       .دده  می
 تـا ) 1976،  5 و شـور   4، پـالت  3؛ اسـپیواک  1971،  2گلدفراید

در ایـن زمینـه     هـایی را       مهارت وکاربرد زیادی داشته    کنون  
، 9 و وهـر   8، داویدسـون  7، کار 6گلدشتاین(فراهم نموده است    

1981.( 
هـای    گیری از گـرایش     برخی از متخصصان بالینی بر بهره     

انـد     در درمان پرخاشـگری تأکیـد نمـوده         رفتاری -ناختیش
امکـان   ).1375 نلسون،   ؛1977،  11؛ ماهونی a1977،  10باندورا(

 مـدل قـراردادن،     ماننـد (های گونـاگون درمـانی        دارد روش 
همه در تغییر رفتار کودکان مـؤثر       )  تشویق شفاهی   و تقویت

تواننـد درک کـودک را از         باشند زیرا هر یـک از آنـان مـی         
چنین دربـاره      هم .)b1977باندورا،  (خویش باال ببرند     راییکا

اند کـه     های آماری چند متغیره، نشان داده       بررسیپرخاشگری  
رفتـار پرخاشـگرانه    با  ساز    لهأرفتارهای مس تقریباً بدون استثنا    

بـا  کودکـان    روابـط متقابـل       و کالمی و بدنی همراه هسـتند     
ــا همســاالنبزرگســاال ــامطلوب اســتن ی  و 12نپترســو ( ن
، 16 و کنــدال15؛ اوربــین1966، 14کــوای؛ 1964، 13اندرســون

1980( . 
هـای    هدف از پژوهش حاضر، بررسـی کـارایی درمـان         

 رفتاری از نـوع آمـوزش حـل مسـأله در کـاهش              -شناختی
 .پرخاشگری نوجوانان بود
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 كار روشمواد و 
های نیمه تجربی و جامعـه        این پژوهش از نوع پژوهش    

ـ    ان دختـر    آموز  آماری آن دانش    یـک  ۀدوم دبیرسـتان ناحی
از میان مدارس شـهر قـزوین       نخست  . بودشهرستان قزوین   

ایـن چهـار    تصادف گزینش و از        به انهچهار دبیرستان دختر  
 گروه آزمایش و    دوآموز انتخاب و در        دانش 120 ،دبیرستان

ــأثیر  .جــای داده شــدنددو گــروه گــواه  ــرای آن کــه ت ب
آزمون کنترل شود     ه در پس  دست آمد   آزمون در نتایج به     پیش

هـای آزمـایش و یـک گـروه از            به یک گروه از آزمـودنی     
نامـه    آزمـون پرسـش     های گـواه در مرحلـه پـیش         آزمودنی

 .پرخاشگری داده نشد
آزمـون انحـراف    نامـه     هـا پرسـش     برای گـردآوری داده   

ــأله و  (PDS) 1شخصــیت ــارت حــل مس ــرین مه ــرم تم ، ف
 . کـار بـرده شـد       شناختی بـه    های جمعیت   نامه ویژگی   پرسش

گیـری    آزمون انحراف شخصیت میزان پرخاشگری را انـدازه       
بـه روش   نامـه     برای محاسـبه پایـایی ایـن پرسـش        . کند  می

هـومن،  (دسـت آمـد     بـه 89/0یی ضریب همبسـتگی   بازآزما
1376.( 

، فـرم   )1376راس،   (به همراه آموزش مهارت حل مسأله     
 حـل   مناسـب پـس از    در کالس ارایه و بازخورد      نیز  تمرین  
 .ها داده شد تمرین

یک گروه آزمایش و یک گروه      ( دو گروه    ،پیش از آموزش  
نامه پرخاشگری را تکمیل نمودند و پس از پایان           پرسش) گواه

 .پاسخ دادندنامه  پرسشبه این هر چهار گروه آموزش نیز 
 tهای پژوهش تحلیل واریانس و آزمون         برای تحلیل داده  

 .کار برده شد به
صورت ناقص ارایه شـد و از   هایی به داستاندر این آزمون    

فرد خواسته شد به قهرمان داستان کمک نماید تا مشکل خـود            
 ).1373شریفی، (کند فردی حل  را در مسائل بین

 
 ها يافته

آزمـون دو   آزمـون و پـس   دست آمده در پیش    های به   داده
 . ارایه شده است1گروه در جدول

 پژوهش یعنی تأثیر    تحلیل واریانس در تأیید فرضیه    نتایج  
 ).01/0p< ، 84/7=F(بود آموزش بر کاهش پرخاشگری 

ــرین  -1جــدول  ــانس، کــوچکترین و بزرگت ــانگین، واری می
 آزمـون    آزمـون و پـس      دسـت آمـده در پـیش        هـای بـه     نمره

 چهار گروه مورد بررسی (PDS)انحراف شخصیت 

 واریانس میانگین ها گروه
 کوچکترین

 نمره 
 بزرگترین
  نمره

 101 69 48/71 7/82 آزمون پیش
1 

 85 68 64/27 2/78 آزمون پس
 - - - - آزمون پیش

2 
 90 64 52/48 9/79 آزمون پس
 94 66 52/62 9/79 آزمون پیش

3 
 104 65 62/75 6/83 آزمون پس
 - - - - آزمون پیش

4 
 97 71 2/62 25/83 آزمون پس

 
  -آزمـون   هـای پـیش      تفـاوت نمـره    tچنـین آزمـون       هم

ـ    پس ـ معنرا  واه  ـآزمون گروه گ ، >01/0p( داد دار نشـان    یــ
492/3=t( .     یعنـی  . شـود   تأیید مـی  پژوهش  از این رو فرضیه

یک گروه آزمـایش و یـک گـروه         ( دو گروه    نمیانگیتفاوت  
مورد بررسی از نظـر تـأثیر آمـوزش حـل مسـأله بـر          ) گواه

 .)>01/0p(دار بود  پرخاشگری معنی
 
 بحث

در حـل مسـأله     نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش        
ـ              هـای   هکاهش پرخاشگری مؤثر است و ایـن نتـایج بـا یافت

در زمینـه تـأثیر درمـان       ) 1379(جـانی و همکـاران       توزنده
چنـین    هـم . خـوانی دارد    رفتاری بر پرخاشگری هم    -شناختی
 حل مسأله   شنیز در مورد تأثیر آموز    ) 1375،  1373(شریفی  

های مشـابهی      اجتماعی و کاهش افسردگی یافته     بر سازگاری 
آمـوزش  توان گفـت کـه        طور کلی می    به. را گزارش نمودند  

از سوی دیگـر    . حل مسأله بر کاهش پرخاشگری مؤثر است      
آزمـون مـؤثر نبـوده و انجـام           پـیش آزمـون بـر پـس       انجام  
آزمون بر میزان اثر آموزش بر کاهش پرخاشگری تأثیری           پیش

 1 .نداشته است
 کلی بـه پرخاشـگری و عـدم توجـه بـه سـطوح               توجه

 عـدم   ، محدودیت بـرای آمـوزش در مـدارس        ،گوناگون آن 
_____________________________ 
1- Personal Deviance Scale 



 نبود ساعات معـین و مفیـد        ،توجه به شرایط روحی و روانی     
هـای پـژوهش      ها از محدودیت     افت آزمودنی   و برای آموزش 

 .روند شمار می به
 طـرح در    ،هـا   شود برای تعمیم بیشـتر یافتـه        پیشنهاد می 

سـایر  چنـین     هـم . آموزان پسر نیـز اجـرا شـود         شجامعه دان 
طـرح بـرای    اجـرای   . های درمانی نیز بررسـی شـوند        روش

ای از مسـائل      آمـوزش پـاره   بـرای   مانده ذهنی     کودکان عقب 
 .شود پیشنهاد میعمومی و اجتماعی نیز 

 
 سپاسگزاري

آموزانی که در اجرای طـرح شـرکت داشـتند و        از دانش 
 ن مشمول طرح و استادا    یها  انچنین مدیران محترم دبیرست     هم

 دکتـر حیـدرعلی     ، دکتر حسن عشـایری    انمحترم جناب آقای  
ای را    هـای ارزنـده     زاده که راهنمـایی     هومن و مجید کوروش   

 .ارایه نمودند بسیار سپاسگزارم
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