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 چکیده
شاوند کاه   های زیادی در تعامالت اجتمااعی مای  آموزان در مدرسه دچار چالش: دانشمش:م 

از به توانایی حل مسائله اجتمااعی دارناد. هاد  از پاژوهش حاضار تعیاین        ها نیبرای رف  آن
اثربخشی آموزش هوش موفو بار حال مسائله اجتمااعی باا کنتارل اثار هاوش هیجاانی در          

 آموزان دوره ابتدایی بود.  دانش
پاس آزماون باا گاروه کنتارل و مرحلاه        –: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزماون  ر  

آموزان دختر پایه پانجم ابتادایی شاهر تهاران در ساال      ماری کلیه دانشپیگیری بود. جامعه آ
نفره انتخاب شده و به  39گیری در دسترس دو کالس بود. با روش نمونه 7361-61تحصیلی 

صااورت تصااادفی در دو گااروه آزمااایش و کنتاارل قاارار داده شاادند. در ایاان پااژوهش از      
( و هوش هیجانی صافت فارم   9999ران، های حل مسئله اجتماعی )دروزیال و همکاپرسشنامه

 99آموزان گاروه آزماایش باه مادت     ( استفاده شد. دانش9991کودکان )ماورولی و همکاران، 
( را دریافات  9977ای برنامه آماوزش هاوش موفاو )اساتبرگ و گریگورنکاو،     دقیقه 40جلسه 

 .تحلیل شدند و تجزیه تحلیل کوواریانس آزمون از استفاده با هانمودند. داده
: تحلیل کوواریانس بعد از کنترل اثر هوش هیجانی بر حال مسائله اجتمااعی نشاان داد     یارت 

باین دو گاروه پاس از مداخلاه در حال مسائله اجتمااعی وجاود دارد          داریکه تفاوت معنای 
(. همچنین در پس آزمون و پیگیری اثربخشای برناماه هاوش موفاو بار حال       )

 (.  د بو دارمعنیمسئله اجتماعی 
توان از آموزش هوش موفو برای افزایش حال  های این پژوهش می: مطابو یافتهنتیه  گیری

مسئله اجتماعی استفاده کرد و نتایج بسیار ارزشمند این برنامه آموزشی را در زندگی تحصیلی 
 .آموزان مشاهده نمودو غیر تحصیلی دانش
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Abstract 
Introduction: Students at school face many challenges in social 
interactions that require the ability to solve social problems to 
solve them. The aim of this study was to determine the 
effectiveness of succesfull intelligence training on solving social 
problems by controlling the effect of emotional intelligence on 
Elementary students. 
Methods: It was a half_experimental pre_test, post_test research 
with the Control group and follow-up stage. The statistical 
population was all fifth grade female students in Tehran in the 
97_98th academic year.  Two available classes of 30 students were 
selected by available sampling method. They were randomly 
divided into experimental and control groups. In this study, 
questionnaires of social problem solving and emotional 
intelligence of children were used.The students in the experimental 
group received the Steinberg Success Intelligence Training 
Program for 22 sessions of 45 minutes. Data were analyzed using 
analysis of covariance. 
Results: Analysis of covariance after controlling the effect of 
emotional intelligence on social problem solving showed that 
There is a significant difference between the two groups after 
intervention in solving social problems (p ≤0.05). Also, in the post-
test and follow-up, the effectiveness of a successful intelligence 
program on solving social problems was significant(p ≤0.05). 
Conclusion: According to the findings of this study, successful 
intelligence training can be used to increase social problem solving 
and see the very valuable results of this educational program in the 
academic and non-academic life of the students. 
Keywords: Successful Intelligence ,Social Solving Problem, 
Emotional intelligence 

 

 

                                           
1. PhD student in Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Azarbaijan 
Shahid Madani University, Tabriz,, Iran  

2. Associate Professor, Department of Educational Sciences,  Azarbaijan Shahid Madani 

University , Tabriz, Iran  
*Corresponding Author: habibikaleybar@gmail.com 
 

3. Associate Professor, Department of Educational Sciences,  Azarbaijan Shahid Madani 
University, Tabriz, Iran  

4. Professor, Department of Educational Sciences, ,  Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran  



  9011تابستان ، چهل و دوم شناسی اجتماعی، شمارهنهای رواپژوهش

60 

 

 

 مقدمه
مساائل  مواجهه و رویارویي با مسائل و مشکالت در زندگي جمعي و فردی امری طبیعاي اسات.    

ها از ضروریات یاک  احاطه کرده است که حل آنشخصي و اجتماعي بسیار زیادی زندگي افراد را 
زندگي سالم چه از لحا  بدني و چه از لحا  رواني است )شکوهي یکتا، دوایي، زماني، پور کریمي 

آموز در زندگي تحصیلي خود درگیر مسائل اجتمااعي زیاادی اسات. حال     (. دانش1937و شریفي، 
روهي است که در مدرسه و خارج از آن باه  های مورد نیاز زندگي گمسئله اجتماعي یکي از مهارت

ای مهمي است که توانایي و پیشرفت شخصاي  رود. حل مسئله اجتماعي یک راهبرد مقابلهکار مي
(. حل مسئله 7117، 1دهد )دزوریال، نزو و میدوو اجتماعي را افزایش و تنیدگي رواني را کاهش مي

کند )ایلمااز  ل یک مسئله اجتماعي طي ميرفتاری است که فرد برای ح -اجتماعي فرآیند شناختي
(. در این تعریف فرآیند حل مسئله باه عناوان یاک فعالیات هدفمناد، مجداناه و       7113، 7و ترا 

های مؤثر و بالقوه را برای یک مسئله در دسترس افراد قرار حلشود و راهآگاهانه در نظر گرفته مي
دهاد )اباو   هاای مختلاف افازایش ماي    حال ن راههای مؤثر را از بیحلدهد و امکان انتخاب راهمي

  (.1934المعالي، 
گیاری مسائله و    حل مسئله اجتماعي نوعي سازه شاناختي رفتااری اسات کاه شاامل جهات      

ها، احساسات و باورهای عمومي گیری مسئله، ارزیابي های حل مسئله است. منظور از جهتسبک
تواند به دو صاورت  است که مي زااسترس هایا  جهت مواجهه با موقعیتفرد در مورد توانمندی

های حال مسائله نیاز شاامل کاار      باشد. سبک 4یابي منفي مسئلهو جهت 9یابي مثبت مسئلهجهت
های شناختي رفتاری در طول فرایند حل مسئله است که هادف آن   -ای از فعالیت بست مجموعه
له شاامل ساه سابک حال     های حل مسئهای مؤثر برای مسئله مربوطه است. سبکحل یافتن راه

، 2اسات )وا ، یناگ، الو، لاو و تاام     2و سبک اجتنابي 1دقتي، سبک تکانشي / بي1مسئله منطقي
یاابي  جهات  سبک حل مسئله منطقي ابعاد سازنده حل مسائله و  و یابي مثبت مسئلهجهت(. 7111

ناساب  ابعااد حال مسائله باا کاارکرد نام      سبک اجتناابي  و دقتيمنفي مسئله، سبک تکانشي / بي
  .هستند

ی مثبت ارزیابي مسئله به عنوان یک چالش، باور به قابل حل بودن کلیه مساائل و  جهت گیر
ی شود و در جهات گیار  باور به اینکه حل موفقیت آمیز مسئله نیاز به زمان و تال  دارد، تلقي مي

  به مسئله به ای شناختي، هیجاني و بازدارنده که نگرمنفي نیز ارزیابي مسئله از طریق مجموعه

                                           
1. D’zurilla, Nezu & Maydeu 

2. Yilmaz   & Traş 

3. positive Orientation problem  
4. negative Orientation problem  

5. solving problem Rational  

6. style carelessness-Impulsivity 
7. style- Avoidance 

8. Kwok, Yeung, Low, Lo & Tam 



 آموزان دوره ابتداییاثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش

69 

 

 

شاود. از ساوی   عنوان تهدیدی مهم، شک به توانایي خود در حل موفقیت آمیز مسئله تفسایر ماي  
تاوان آن را کاار بسات آگاهاناه و منطقاي      دیگر، سبک منطقي رو  سازنده حل مسئله کاه ماي  

ها حل مسئله مؤثر توصیف نمود و سبک تکانشي نیز الگوی ناکارآمد حل مسئله اسات کاه   مهارت
گیرد و اغلب به صورت تکانش گری اولین راهي کاه  های محدودی را در نظر ميد فقط راه حلفر

سازد و در نهایت سبک اجتنابي، دیگار الگاوی ناکارآماد مقابلاه باا      رسد عملیاتي ميبه ذهنش مي
؛ 7112، 1نماید )فوساارو و اسامیت  مسائل اغلب تعلل، عدم فعالیت، انفعال و وابستگي را اتخاذ مي

های حل مسئله (. فقدان مهارت 1931وهي یکتا، اکبری زرد خانه، پرند، محمودی و مشروطي، شک
تواند به افسردگي و خودکشاي در کودکاان و بزرگسااالن،    گیری منفي مسئله مياجتماعي و جهت

رفتارهای خودزني و افزایش نگراني منجر شود به طوری که مسئله گرایاي منفاي در افاراد دارای    
 (. 7111، 7شخصیتي نشان داده شده است )اسمیت، روسر، جاکل، بروني، سوچان و ثوما اختالالت
های فکری را تاا ساطوح بااالیي توساعه دهناد. برخاورداری از       توانند مهارتحل مسائل مي 

در زندگي روزمره و در دنیای کار، نیاز باه   -1مهارت حل مسئله اجتماعي امر مهمي است چرا که، 
-حل مسئله به افراد انگیزه یاادگیری ماي   -7شود. ئله در همه جا احساس ميهای حل مسمهارت

، 9کند )ارلیناا، جااتمیکو و ویکاکساونو   شناخت مسائل ارائه شده، یادگیری را معنادارتر مي -9دهد. 
توانایي حل مسئله اجتماعي شامل فرایندهای شناختي سطح باال اسات کاه بارای مقابلاه      (.7112

شوند، ضروری است. به طور کلاي،  مختلفي که در زندگي تجربه مي زاسترسامناسب با مشکالت 
توانناد مقابلاه   ها ميتواند چندین مزیت داشته باشد. این مهارتهای موثر در حل مسئله ميمهارت

با موقعیت را افزایش دهند و پریشاني عاطفي را کاهش دهناد )ثوماا، ساوننبرگ، مارسینکوساکي،     
  (.7113، 1؛ رومانو، موسکویتچ، ما و هاپرت7171 ،4جاکل، ادل و سوچان

ها و معلم در مدرسه و البته در خارج از محیط مدرسه با افراد مختلف از کالسيشک تعامل با همبي 
تار از آن در زنادگي واقعاي اسات. وقتاي      هاای تحصایلي و مهام   ارکان اولیه موفقیت در تماامي جنباه  

شاوند را حال   ها در کالس ایجاد ماي ي که در روابط بین فردی آنآموزان بتوانند مسائل و مشکالتدانش
گیری دست خواهند یافات. باه ایان ترتیاب، در میاان      های چشمنمایند در مسائل درسي نیز به موفقیت

آموزان بیاموزد مسائل خاود را در ماورد   اهداف عمومي آموز  علمي، وظیفه معلم این است که به دانش
ل، استفاده مناسب از ذهن، عادت به مطالعه منظم، چگونگي سازگاری انساان  ی علت و معلودر  رابطه

کودکااني کاه    (.7113، 1جاین، الاین و بسانارد    -با شرایط اجتماعي را از طریق علم حل نمایند )سااینت 
های محدودی برای مسائل اجتماعي در اختیاار دارناد و نسابت باه     اند، راه حلدارای مشکالت سازگاری

                                           
1. Fusaro & Smith  
2. Schmidt, Roser, Juckel, Brüne, Suchan & Thoma 

3. Erlina, Jatmiko & Wicaksono 

4.Thoma, Sonnenburg, Marcinkowski, Juckel, Edel & Suchan 
5. Romano, Moscovitch, Ma & Huppert 

6. saint-Jean, Allain & Besnard 
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های آموزشي بایاد  (. نظام 1931تاری خود بر اطرافیان بي تفاوت هستند )هدایتي و ماهزاده، پیامدهای رف
(. باا در نظار   7111، 1آموزان را به مهارت مناسب برای رویاروی با مساائل مجهاز کنناد )پروکتاور    دانش

ناع و  باشاند ممکان اسات در برخاورد باا موا     های حل مسائله ماي  گرفتن اینکه افرادی که فاقد توانایي
مشکالت احساس ناکامي کرده و رفتارهای تکانشي از خود نشان دهند و برای دوری از موقعیت مشاکل  

های آموزشاي  ساز، گوشه گیر شده و یا رفتار غیر انطباقي از خود بروز دهند، بنابراین تهیه و اجرای برنامه
(. بهباود  1937و همکاران،  رسد )شکوهي یکتاها حل مسئله ضروری به نظر ميبه منظور ارتقای مهارت

 کناد هاای رواناي و اجتمااعي را در آناان ایجااد ماي      یتوانایي حل مسئله اجتماعي در نوجوانان توانمناد 
هاای شاناختي   ریزی برای ارتقاا ویژگاي  (. برنامه1933رحمتي، هوشمندی، موسوی انزهایي و دهاقین، )

اهداف آموزشاي چاون شااگرد محاوری     ترین چون حل مسئله اجتماعي گامي بلند در جهت تحقق مهم
 است. 
های درساي  اهداف شناختي حل مسئله اجتماعي با برنامه پرور  هو  موفق در مدارس و کالس 

توان فرصت یکسااني را بارای هماه    مختلف هو  موفق، ميهای قابل حصول است. با آموز  توانش
مختلاف مهیاا کارد )اساترنبرگ،     هاای  آموزان جهت پرور  و شکوفایي استعدادهایشان در حاوزه دانش
 (.  7112، 7و گریگورنکو کافمن

هو  موفق در قالب ارائه محتوای آموزشي به بهبود حل مسئله آنان از طریاق  های آموز  توانش 
های بازیابي بیشتر هنگاام یاادآوری و ایجااد    تر موضوعات، فراهم کردن سر نخفراهم کردن در  عمیق
آموزان، تقویت نقااط قاوت و   ( و در نهایت عملکرد تحصیلي باالتر دانش1932انگیزه بیشتر )اکبری موید،

کارگیری راهکارهای آموزشي ایان نظریاه منجار    ( با به7111ها و نقاط ضعف )استرنبرگ، جبران کاستي
ها نه تنها در تحصیل بلکه با تقویات توانمندیشاان در تاوانش عملاي در     شود که آنگردد و سبب ميمي

(. 7117ای و زندگي روزمره نیز کسب موفقیات کنناد )اساترنبرگ،    ختلف اجتماعي، حرفههای مموقعیت
های مورد نیاز برای موفقیت در زندگي است. البتاه فارد آن   توانایي  ای یکپارچه ازهو  موفق، مجموعه

ي (. هو  موفق توانایي دساتیاب 7111)استرنبرگ،  کندرا درون بافت اجتماعي و فرهنگي خود تعریف مي
به موفقیت در زندگي، با توجه به استانداردهای شخصي خود در محیط اجتماعي و فرهنگاي باه منظاور    

هاا از  انطبا، و انتخاب محیط؛ از طریق شناختن و سرمایه گیاری بر نقاط قوت و بهبود و جباران ضاعف  
؛ اساتنبرگ،  1127، 9الکسميباشد )مایسوره و ویجيهای تحلیلي، خال، و عملي ميطریق توازن توانایي
(. هو  موفق شامل هاو  تحلیلاي )تحلیال، ارزیاابي و مقایساه،      7171و استنبرگ،  4تادهانتر، لیتوا 

کارگیری دانش برای حال مشاکالت روزماره اجتمااعي( و هاو       تفکر و حل مسئله(، هو  عملي )به
، 1سزینساکا و تورنتاون  شود )باهای تازه با مشکالت( ميهای جدید و کنار آمدن با شیوهخال، )خلق ایده

                                           
1. Proctor  

2. Sternberg, Kaufman & Grigorenko   

3. Mysore   & Vijayalaxmi 
4. Todhunter, Litvak 

5. Baczynska & Thornton  
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-(. افراد دارای هو  موفق با برقراری تعادل میان تواناایي 7111، 1؛ مندلمن، باربوت و گریگورنکو7112

آن، و انتخااب محایط هساتند     ، قادر باه انطباا، باا محایط، تلییار     4، عملي9، خال،7های تفکر تحلیلي
دارد که این تحلیل از وظایف اصالي   (. حل مسئله اجتماعي نیاز به قدرت تحلیل خوب7111)استرنبرگ، 

 هو  تحلیلي است.  

 حال  سارعت  بار  موفق هو  آموز  که داد ( نشان1933پژوهش خاني، بهرامي پور و عابدی ) 

در پژوهشاي کاه بار روی     (1932اسات. همچناین مرتضاي راد )    ماؤثر  دبساتاني  پیش کودکان مسئله
برنامه آموزشي هاو  موفاق اساتنبرگ بار حال       آموزان پایه ششم ابتدایي انجام داد نشان داد کهدانش

(؛ جلیال آبکناار،   1931( حامادیان ) 1932های یوسفي و باقر پاور ) مسئله تأثیر مثبت دارد. نتایج پژوهش
( نشان داد که هو  شناختي بر مهارت حل مسئله اثربخش اسات. فار تاا     1931عاشوری و مولوی )

آماوزان نشاان داد   مالت بین فردی معلمین با داناش ( در بررسي کاربرد نظریه هو  موفق در تعا1931)
تواند به عنوان تسهیل گری در تعامالت اجتماعي و روابط باین فاردی   که برخورداری از هو  موفق مي

 آموزان عمل کند.معلمین با دانش
آماوزان  دهنده رابطه بهره هوشي دانشآموزان نشان( روی دانش7111) 1همچنین نتیجه مطالعه چو 
متوسطه با مهارت حل مسئله بود. اگر برای حل مسائل ریاضي یا فراگیری یک زبان بهاره هوشاي    دوره
ان و -شاود )باار  قدم است به طور یقین در زندگي اجتماعي پرچم به دست هو  هیجاني داده ماي پیش
ا باه  هاای حال مسائله ر   ( نیز هو  هیجاني را به دلیل آنکه زمینه7119و مایر ) 2(. براکت1،7111پارکر

توانند باین هیجاناات خاود و    اند؛ افراد به واسطه هو  هیجاني ميآورند نوعي از هو  دانستهوجود مي
دیگران تفاوت قائل شوند. هو  هیجاني به توانایي شناسایي و مدیریت احساسات خود و دیگران اشااره  

ختي است که تواناایي موفقیات   های غیر شناها، استعدادها و توانایيدارد. به عبارتي، یک دسته از مهارت
 (.  7171، 2دهد )جین، جین و راستوگيفرد را در مقابله با فشارها و مقتضیات محیطي افزایش مي

هاو    (7111) 11(؛ باار آن و پاارکر  7111(؛ باار آن ) 1331) 3هاای ترکیباي گلمان   بر اساس مادل 
باا حال مسائله دارای     هاای عااطفي باوده و   هیجاني شامل عناصر شخصیتي، انگیزشي و تسهیل کننده

( نشاان دادناد   1931( منعمیاان و شاعباني )  7171) 11های ارگین، کاراتا  و موتلوپژوهش .ارتباط است
( و کاکاابرایي و  1932هاای شمساي )  هو  هیجاني با مهارت حل مسئله رابطه دارد. همچنین پژوهش

مسائله اجتمااعي معناادار    در این زمینه نشان دادند که رابطه بین هو  هیجااني و حال    (1931عزتي )

                                           
1. Mandelman, Barbot & Grigorenko 

2. Analytical thinking 

3. creatiive 
4. Practical 

5.Cho 

  6. Bar-On, & Parker   
7. Brackett  

8. JAIN, JAIN & RASTOGI 

9. Goleman  
10. Parker 

11. Ergin, Karatas & Mutlu 
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است. با توجه به معناداری ارتباط بین هو  هیجااني و حال مسائله اجتمااعي امکاان دارد در بررساي       
ها تقویت هوشي مداخله نموده و نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین بایاد اثار   اثربخشي برنامه

ترین کاربردهای مهام  هش حاصل گردد. از مهمآن در پژوهش کنترل گردد تا نتایج قابل اعتمادی از پژو
هاای درس توساط   ی درساي و کاالس  های فردی در برناماه هو ، تشخیص ضرورت توجه به تفاوت

 آموزان خود مطلع باشند و بر اساس آن تدریس کنند.معلمان است. معلمان باید از سطوح شناختي دانش

تار و  هاای هرچاه پیچیاده   تجارب خود را در شکلکنند تا آموزان خود کمک ميمعلمان کارآمد به دانش
نظر از وضعیت نظاام آموزشاي، آماوز  بار     تر سازماندهي یا تجدید سازمان کنند. صرفهای مناسبراه

آموزان، اولیاای مدرساه، مادارس و    تواند کاربردهای مهمي را برای معلمان، دانشمبنای هو  موفق مي
باشاد. در  ترین کاربردها، تقویت حال مسائله اجتمااعي ماي    مهم جامعه نیز به دنبال داشته باشد. یکي از

های اطالعاتي به عمل آمد در زمینه اثربخشي آماوز  هاو  موفاق بار     ی جامعي که از پایگاهمطالعه
روی حل مسئله اجتماعي، شاید به جرات بتوان گفت که تحقیقي چه در داخل و چه در خارج از کشور تاا  

ی حاضر تقریباًًٌ اولین گامي است که در این زمینه برداشته شاده اسات.   العهکنون انجام نشده است و مط
با توجه به اهمیت تأثیر آموز  هو  موفق بر حل مسئله اجتماعي و نبود هیچ پژوهش تجربي در ایان  

 زمینه، تحقیق حاضر در نظر دارد تأثیر آموز  هو  موفق بر حل مسئله اجتماعي را بررسي نماید.
 

 روش  

 .پاس آزماون باا گاروه گاواه باوده اسات        –وهش، نیمه آزمایشي و طرح آن از نوع پیش آزماون  رو  پژ
ها به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گاروه آزماایش و کنتارل در    آزمودني

ناد.  دو نوبت قبل و پس از مداخله برنامه آموز  هو  موفق مقیاس حل مسائله اجتمااعي را تکمیال کرد   
ها در هر دو گروه با هم مقایسه شد تا اثربخشي برناماه هاو  موفاق بررساي شاود.      نتایج حاصل از آزمون

همچنین گروه آزمایش در مرحله پیگیری نیز مقیاس حل مسئله اجتماعي را تکمیال کردناد تاا اثار برناماه      
مرحلاه قبال از   هو  موفق در طول زمان بررسي شود. برای کنتارل اثار هاو  هیجااني مقیااس آن در      

مداخله در هردو گروه اندازه گرفته شد و اثار آن بار روی پایش آزماون کنتارل شاد. جامعاه آمااری کلیاه          
گیاری در  باا رو  نموناه   باود.  32-32آموزان دختر پایه پنجم ابتدایي شهر تهران در سال تحصایلي  دانش

ناوان نموناه انتخااب شادند و باه      آموز دختر به عدانش 11دسترس دو کالس پایه پنجم انتخاب شد. تعداد 
 نفره آزمایش و کنترل تفکیک گردیدند. 91صورت تصادفي در دو کالس 

 

 ابزارهای پژوهش

تجدیدنظر شده سایاهه حال    کوتاه فرم :  (SPSI)1پرسشنامه حل مسئله اجتماعی الف(

 71ه شاامل  ( مورد استفاده قرار گرفت. ایان پرسشانام  7117مسئله اجتماعي )دزوریال و همکاران، 

                                           
1. social problem solving inventory 
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 تاا  کند )یک(،نمي صد، من مورد وجه درهیچ به از ایدرجه ماده است که روی یک مقیاس پنج

 مقیااس  زیر پنج سیاهه دارای این است. شده بندیدرجه )پنج(، کندمي من صد، مورد در کامالً

 منطقي مسئله، حل مسئله، به نسبت منفي گیریجهت به مسئله، نسبت مثبت گیریجهت :است

دقتي است. پایایي آزمون مجدد برای این پرسشنامه باین  بي/  برانگیختگي سبک و اجتنابي سبک
گزار  شده است. روایي سازه این پرسشنامه  31/1تا  13/1و ضریب آلفای آن بین  31/1تا  12/1

هاای  های حل مسئله و ساازه نیز با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي و همبستگي با دیگر مقیاس
(. در ایران مخباری، در تااج و   7117 شناختي هم پو ، تأیید شده است )دزوریال و همکاران،روان

را برای پنج عامال سانجیده شاده و ضاریب پایاایي بااز        21/1(، ضریب آلفای 1931دره کردی )

همچنین بررساي   را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعي کوتاه شده به دست آوردند. 22/1آزمایي 
در پژوهش )شاطریان محمدی، میرزا  شده در باال است.عاملي بیانگر وجود پنج عامل اشارهساختار 

( همسااني دروناي پرسشانامه تجدیاد نظار شاده حال      1931علي شیخ رضایي، فرقداني، نیکوکار،
باود. در پاژوهش حاضار آلفاای      2/1هاا بااالی   مسئله اجتماعي برای کل مقیاس و خرده مقیاس

 بود که ضریب پایایي قابل قبولي است. 29/1کرونباخ مقیاس 

این پرسشانامه   :CF)-(TEIQue 1کودکان فرم صفت هیجانی هوش ب( پرسشنامه 

 21سااخته شاد. ایان پرسشانامه      2-17برای کودکان  7112در سال  7توسط ماورولي، پریدز، شاو و وایتهید
پاییری، آماادگي عااطفي، ادرا     خارده مقیااس انطباا،    3سؤال دارد که شامل  13سؤالي در هنجار ایراني 

هیجاني، ابزار هیجاني، تنظیم هیجاني، تکانشي پایین، ارتباط باا همسااالن، عازت نفاس و خاودانگیختگي      
دروناي   همساني از بخشي رضایت سطح از نشان کودکان فرم صفت هیجاني هو  انگلیسي است. نسخه

(. ایان  7112مااورولي و همکااران،   گازار  شاده اسات )    r=23/1ماهاه   9و پایاایي در یاک دوره    23/1
( مورد بررسي قارار گرفات. نتاایج عااملي     1931پرسشنامه در ایران و در پژوهش ناظمي مقدم و همکاران )

پییری، آمادگي عااطفي،  های انطبا،عامل به نام 3های اصلي، عالوه بر عامل کلي، اکتشافي با رو  مؤلفه
ن، ارتباط با همساالن، عزت نفس و خودانگیختگي را بارای ایان   ابزار هیجاني، تنظیم هیجاني، تکانشي پایی

گازار  شاد.    23/1تاا   13/1پرسشنامه مورد تأیید قرارداد و پایایي مقیاس بر حسب ضرایب آلفای کرونبااخ  
 بود. 21/1در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ 

 

 روش اجرا
هاای الزم صاورت گرفات، باا رعایات      اهنگيابتدا مجوز اجرای تحقیق از مسئولین مربوطه گرفته شد و هم

مالحظات اخالقي و بیان اهداف پژوهش، والدین از کم و کیف اجرای برنامه آگاه شدند و با کساب اجاازه از   
ماال  ورود رضاایت والادین بارای      آموزان جهت شرکت در این پژوهش جلاب شاد.  ها، رضایت دانشآن

                                           
2. trait emotional intelligence in children 

3. Mavroveli, Petrides, Shove  & Whitehead   
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مال  خروج نیز رضایت نداشتن والدین و غیبت بایش از  شرکت فرزندشان در گروه آزمایش و کنترل بود و 
آموزان در تمامي جلسااتي کاه در کاالس درس    آموزان در مراحل آموز  بود. که همه دانشجلسه دانش 7

شده و سپس گاروه آزماایش باه    برگزار گردید حضور یافتند. در مرحله اول از هر دو گروه پیش آزمون گرفته
دریس هو  موفق استرنبرگ انجام گرفت و گروه کنتارل هایچ آموزشاي از    ای تدقیقه 41جلسه  77مدت 

هو  موفق ندیدند. پس از آن هر دو گروه مجدداً پس آزمون دادناد. باه فاصاله ساه مااه از اتماام برناماه        
آموزان گروه آزمایش به عمل آمد. تا تداوم اثر آماوز   آموز  هو  موفق یک آزمون پیگیری نیز از دانش

 ر حل مسئله اجتماعي سنجیده شود.  هو  موفق ب

هاو  موفاق بار اسااس مادل      هاای  مداخله آموزشي شامل آموز  توانش: مداخله شیوه

( است. بسته آموزشي هو  موفق برای مربیان کودکستان تا معلمان 1937استبرگ و گریگورنکو )
تدریس و سانجش   و دبیران پایه دوازدهم و حتي استادان دانشگاه که قصد دارند مهارت خود را در

هاایي از  بهبود ببخشند نوشته شده است. این بسته آموزشي شامل هشت فصل است که با بخاش 
هاو  موفاق در زنادگي و    »، «بررساي نظریاه هاو  موفاق    »، «هو  موفق چیسات؟ »جمله؛ 
تدریس »، «آموز  تفکر عملي»، «آموز  تفکر خال،»، «تدریس برای تفکر تحلیلي»، «مدرسه
 ایان  (. در1937همراه اسات )اساتنبرگ و گریگورنکاو،    « و سنجش سه بعدی های آموز مؤلفه

 .است آمده زیر در جلسات خالصه که باشددرس مي تعدادی شامل مبحث هر آموزشي، بسته
 

 . شرح جلسات آموزش هوش موفق استرنبرگ0جدول 

 شرح جلسات جلسات ابعاد هوش موفق 

 هو  تحلیلي
 
 

 هو  خال،
 
 
 

 هو  عملي

مداخله، تشخیص مسائل، شاناخت مناابع،    برنامه معرفي و آشنائي ا هفتمنخست ت
 سازماندهي اطالعات، انتخاب راه حل، نظارت و ارزیابي.

ها، تولیاد  تعریف مجدد مسئله، سؤال کردن و تحلیل فرضیه هشتم تا چهاردهم
های خاال، و قادرت دفااع از آن، چناد بعادی      و ارایه ایده

ه بر موانع، خطر کاردن باه طاور    نگریستن، شناسایي و غلب
معقول و تحمل کردن ساردرگمي رشاد خاود کارآمادی و     

 آشکار کردن عالئق واقعي
ها، پشاتکار  های برانگیختن خود، کنترل کردن تکانهمهارت پانزدهم تا بیست و دوم

کاردن، بکاار باردن     ، خطار -داشتن و پشت کاار نداشاتن  
تمرکز بار  های درست، عمل کردن روی یک طرح، توانایي

، تعیین مسائولیت  نتیجه پایاني، مدیریت مشکالت شخصي
 و کنترل دلسوزی 
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 هایافته

هاای توصایفي )میاانگین،    ها و آزمون فرضیه در این پژوهش از شاخصبرای تجزیه و تحلیل داده
اساتفاده شاده   (ANCOVA) انحراف معیار و...( آزمون استنباطي تحلیل کوواریانس یک راهه 

 ها در جداول ذیل آمده است. ج آناست که نتای

 توصیفی حل مسئله اجتماعی در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیریهای آماره .2جدول 

 معیار          میانگین تعدیل شده انحراف           آزمون            میانگین ها               مرحلهگروه
 آزمایش

 
 
 

 کنترل
 

 2/111                    33/19             12/22              پیش آزمون
                                            1/11            19/33پس آزمون                
 43/11            21/31پیگیری                   

 
  72/11               39/34پیش آزمون              
 11/34                11/11               22/31پس آزمون               

 
برای کنترل اثر حل مسئله اجتماعي قبلي و هو  هیجاني این دو متلیر به عناوان کوریات و   
حل مسئله اجتماعي پس آزمون به عنوان متلیر وابسته در نظر گرفته شاده و تحلیال کوواریاانس    

بررسي شده و  ریق آزمون کولموگروف اسمیرنوفها از طانجام گردید. پیش فر  نرمال بودن داده
هاای پارت و وجاود رابطاه خطاي باین       نشان از رعایت این پیش فر  است. همچنین نبود داده

باشد. پیش فار  همگناي   ها ميو متلیر وابسته نشان از عدم تخطي از این پیش فر ها کوریت
 نشان داده شده است. 9ول واریانس نیز از طریق آزمون لون بررسي شده و نتایج آن در جد

 
 های آزمایش و کنترل در حل مسئله اجتماعیآزمون لون جهت بررسی همسانی واریانس گروه .3 جدول

F  داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

11/1 1 12 32/1 

 
ی عادم معنااداری   ( نشان دهندهشود )( مشاهده مي9همان طور که در جدول ) 
فر  استفاده از آزماون تحلیال کوواریاانس رعایات شاده اسات. یعناي        ون لون است و پیشآزم

های آزمایش و کنترل بعاد از مداخلاه در پاس آزماون     واریانس نمره حل مسئله اجتماعي در گروه
نشان داده شده  4های رگرسیون بررسي شد و نتایج در جدل همگن بود. پیش فر  همگني شیب

 است.
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 های رگرسیونیج آزمون پیش فرض همگنی شیبنتا .4جدول

 منابع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 معناداری F مجذورات

 74/1 41/1 79/111 1 79/111 اجتماعي پیش آزمون حل مسئلهگروه * 
 79/1 1/1 29/111 1 29/111 گروه *  هو  هیجاني

 
های رگرسیون مستقل پیش فر  همگني شیباز طریق اثر تعاملي متلیرهای مزاحم با متلیر 

( نشاان از  ) دهنده تعامل غیر معناادار باود  ها بررسي شد که نتیجه نشاندر بین گروه
 ها داشت. های رگرسیون در گروههمگني شیب
های پس آزمون تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنتارل باا هام تفااوت دارناد. بارای       میانگین
ها، یک تحلیل کوواریانس انجام شد. که نتایج در جادول  میانگین عناداری تفاوت ایناطمینان از م

 نشان داده شده است. 1
 

  جهت بررسی تأثیر برنامه هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی کوواریانس تحلیل نتایج خالصه  .5جدول 

 منبع
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F معناداری 

مجذور اتای 

 کیکیتف
 توان

 29/1 19/1 114/1 37/2 14/192 1 14/912 گروه
     12/21 11 97/4112 خطا

 

هاای گاروه   در عامل بین آزماودني  p≤11/1ی دارمعنيپس از تعدیل نمرات پس آزمون، اثر 
دهد میانگین نمرات حل مسئله اجتماعي گروه آزماایش  به طوری که نمرات نشان مي .وجود دارد

باشد. بناابراین آماوز    اند، بیشتر از گروه کنترل ميز  هو  موفق قرار گرفتهکه در معر  آمو
 دارمعناي هو  موفق با کنترل اثر هو  هیجاني بر حل مسئله اجتماعي تاأثیر دارد و اثربخشاي   

 باشد.( اندازه اثر بزرگي مي1322است که بر اساس مال  کوهن ) 19/1است. اندازه اثر 
هاای حال   ی مکرر برای بررسي معناداری تفاوت نمرهبا اندازه گیرتحلیل واریانس یک طرفه 

)ساه   9)بعد از مداخلاه( و زماان    7)قبل از مداخله(، زمان  1در زمان  آموزاندانشمسئله اجتماعي 
 نشان داده شده است. 1ماه بعد از مداخله( اجرا شد و نتایج آن در جدول 
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های نمرات حل مسئله اجتماعی در رای بررسی تفاوت میانگینی مکرر باندازه گیر ANOVAآزمون  .6جدول 

 های مختلفزمان

 منبع
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
F معناداری 

مجذور اتای 

 تفکیکی

 90/1 11/1 99/91 19/199 2 10/9101 های مختلفزمان

    91/11 19 20/9090 باقیمانده

  
های حل مسئله اجتمااعي در ساه زماان پایش از     نگین نمرهنتایج نشان داد که تفاوت بین میا

(. P= ،19/11=12، 7F 11/1اسات )  دارمعناي مداخله و بعد از مداخله و سه مااه بعاد از مداخلاه    
 باشد که اندازه اثر بزرگي است. مي 94/1اندازه اثر برابر 

 

 یگیرنتیجهبحث و 
تمااعي باا کنتارل هاو  هیجااني در      برای تعیین اثربخشي آموز  هو  موفاق بار حال مسائله اج    

آموزان تحلیل کوواریانس انجام شد و نتایج آن نشان داد که آماوز  هاو  موفاق، حال مسائله      دانش
ی بیشاتر از  دارمعنيآموزان را تقویت کرده و نمره پس آزمون گروه تحت آموز  به طور اجتماعي دانش

الحظه گردیاد کاه برناماه آماوز  هاو       های انجام شده مگروه آموز  ندیده شد. با بررسي پژوهش
آموزان دوره ابتدایي انجام نگردیاده اسات و اثار آن بار روی حال      موفق در هیچ پژوهشي بر روی دانش

هاای مارتبط   مسئله اجتماعي در این پژوهش برای اولین بار بررسي شده است. مطالعه بیشتر در پژوهش
خاني، بهراماي پاور و عابادی     هایحاضر با پژوهشانجام شده در این زمینه نشان داد که نتایج پژوهش 

باشاد. همچناین   ( همساو ماي  7111و چاو )  (1931(؛ جلیل آبکنار و همکاران )1931حامدیان ) (؛1933)
هاای  ( نشان دادند که آموز  هاو  1932( و یوسفي و باقر پور )1937های اسدیان، همت یار )پژوهش

ارد و با نتایج پژوهش حاضر که آموز  برنامه هو  موفاق  چندگانه بر حل مسئله اجتماعي تأثیر مثبت د
باشد. در تبیین ایان  باشد و بر حل مسئله اجتماعي مؤثر بوده هم سو ميکه خود نوعي هو  چندگانه مي

هاسات  ها در تمام زمینهآموزان، کلید رشد آنیافته پژوهشي قابل ذکر است ساختارهای ذهني خود دانش
ات نشان داده است که آموز  بر پایه حل مسئله باعث افازایش تواناایي افاراد در    ( و مطالع7119، 1)کلیا

شاود کاه در ایان    های فني، اجتماعي، شناختي، مدیریتي، تحقیقي، آموزشي و داناش ماي  حیطه مهارت
(. شواهد تجربي متعادد نشاان   7112، 7ترین مورد است )کوه، خو، وانگ و کومیان، حیطه اجتماعي قوی

های صریح و آشکاری دربااره فرایناد   ها و دستورالعملاني که به کودکان و نوجوانان، آموز دهد، زممي
هاا ایجااد   هاای در آن گردد، پیشرفت فراواني در کمیت و کیفیات راه حال  تعریف و بیان مسئله ارائه مي

شود و ی مثبت و اتخاذ سبک منطقي باعث کاهش رفتارهای منفي ميخواهد شد و این امر با جهت گیر

                                           
1. Celia  

Koh, Khoo,Wong & Koh 2. 
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؛ 1937دهاد )شاکوهي یکتاا و همکااران،     رفتارهایي نظیر همکاری و همدردی با دیگران را افزایش مي
شاود  های بشر در نتیجه یادگیری حاصل ماي (. همه پیشرفت7112؛ اوزکان و آکسوی، 1931کاکابرایي، 

لید دیگر ایان اسات   آموزان یکي از کلیدهای یادگیری با معناست و کبنابراین درگیر شدن و تعامل دانش
که اطالعات و دانش باید در ساختار قالبي به دانش آموز عرضه شود که برای وی ملموس باشد )سایف،  

(. آموز  هو  موفق این ساختار قالبي را مهیا خواهد ساخت و در اثر ایان آماوز  حال مسائله     1932
د تجربه خواهند کرد و نتیجاه  های خوکالسيآموزان تقویت شده و تعامالت بهتری با هماجتماعي دانش

در مادارس بیشاترین تفکاری کاه از      .ها را در پاي خواهاد داشات   این تعامل، یادگیری هرچه بیشتر آن
رود تفکر تحلیلي است اما آنچه در زندگي واقعي اهمیات دارد کاارایي در برخاورد    آموزان انتظار ميدانش

به نفاس باعاث ساازگاری و تعامال مناساب       با مسائل عملي زندگي است، هو  موفق با تقویت اعتماد
هاای  (. آموز  هو  موفق ترکیباي از تواناایي   7112شود )استرنبرگ، نوجوان با دنیای اطراف خود مي

تحلیلي، خال، و عملي است که به افراد یادگیرنده برای سازگاری، انتخااب و تلییار محایط باه منظاور      
تواند زمینه سااز  کند؛ بنابراین مياجتماعي کمک مي –رسیدن به اهداف خود در زندگي در بافت فرهنگي

ها شود. اثربخشي آموز  مبتني بر نظریه هو  چندگانه مانند نظریه هاو   حل مسئله اجتماعي در آن
هاای هیجااني و رفتااری    های مناسب حل مسئله با شاماری از تکنیاک  موفق استنبرگ با ایجاد مهارت

کند؛ چرا که حل مسئله تحت عنوان فراینادهای  ي مقابله آماده ميآموزان را برای پییر  یا چگونگدانش
شاود و باا شایوه    های دروني و بیروني تعریاف ماي  رفتاری و شناختي پیچیده با هدف سازگاری با چالش

تواناد  (. اجرای برنامه هو  موفق در مدارس مي1939نزدیکي در ارتباط است )زارع و برادران،  -اجتناب
هایي کاه در محایط یاادگیری و در ارتبااط باا هام       ه سالح مقابله با رویارویي با چالشآموزان را بدانش
از  شود مجهز سازد و قدرت حل مسائل اجتماعي في ما بین را باال ببارد. ها و معلم خود ایجاد ميکالسي

کاار   گیارد و یاک  آنجایي که امر یادگیری در اثر تعامل بین معلم، دانش آموز، والدین، محیط صورت مي
شود، توانایي حل مسئله اجتماعي نیز نوعي تعامل ماؤثر باا تکاالیف پویاای محیطاي      تیمي محسوب مي

تواند با محیط خود تنظیم شود که بتواند اطالعات حاصال از محایط را در   است و فرد تنها در صورتي مي

و گریاف و   آمیازی تحلیال نماوده و یکپارچاه ساازد )میبنار      ¬یک بازه زماني مشخص، به طور موفقیت
(. این تعامل مؤثر ارز  داناش آماوز را در ایان کاار تیماي افازایش       7111، 1فریچکورن و استین مایرن

آموزان و معلمان و والدین که آماوز   سازد. ایجاد این باور در دانشدهد و او را مولد تر و کارآمدتر ميمي
بااانگیزه و تواناا در حال مساائل      پییری، مبتکار، مساتقل و کنجکااو و   هو  موفق فراگیران را انعطاف

 کند، باعث استقبال از این طرح آموزشي خواهد شد.  مي
آموزان دختر مدارس عاادی از یاک بخاش    توان به انتخاب دانشهای این پژوهش مياز محدودیت

ها، اقشار دیگار و پساران داناش آماوز     در شهر تهران اشاره کرد که تعمیم پییری نتایج را به سایر مکان
گیاری  کند. متلیر حل مسئله اجتماعي با ابزارهای خود گزار  دهي از طریق پرسشنامه اندازهدود ميمح

                                           
1. Meibner, Greiff., Frischkorn & Steinmayr  
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شده که ممکن است نتایج پژوهش را دچار سو گیری نماید. با توجه به اثرگیاری برنامه آماوز  هاو    
ای الزم در ها شاود؛ آماوز   آموزان، پیشنهاد ميموفق در زمینه پرور  حل مسئله اجتماعي بهتر دانش

این زمینه به معلمین داده شود تا در کالس درس از این رو  بیشتر بهاره گیرناد و مسائولین و برناماه     
ریزان حوضه آموزشي، معلمان و مشاوران تحصیلي را به استفاده از برنامه هو  موفاق ترغیاب نمایناد.    

تاوای کتااب درساي را    های درسي با آگاهي از مباني نظری و تجرباي هاو  موفاق، مح   مؤلفین کتاب
شود معلماان  پیشنهاد مي .ای تدوین و سازماندهي کنند که از طریق این رو  قابل آموز  باشد گونهبه

آماوزان تجرباه   برانگیز در کالس فراهم کنناد تاا داناش   های چالشبعد از آموز  هو  موفق موقعیت
ها را از طریق کماي ماورد بررساي    موفقیت در حل این موقعیات را به دست آورند. در این پژوهش متلیر

دیگار باه ویاژه     هاای رو شود که در تحقیقات آتي متلیرهاای پاژوهش را باا    قرار داده شد توصیه مي
دیگار تحصایلي و بار روی    هاای  برنامه آموز  هاو  موفاق در دوره   .آمیخته مورد بررسي قرار دهند

دیگر روان شناختي بررسي شود همچنین های پسران نیز اجرا شود و اثر آن بر پیشرفت تحصیلي و متلیر
 های دیگر نیز انجام شود.تحقیق در دیگر مناطق جلرافیایي با بافت فرهنگي متفاوت و بر روی جمعیت

 

 تقدیر و تشکر
تهاران،   13دانند از همکاری و مسااعدت آماوز  و پارور  منطقاه     نویسندگان مقاله بر خود الزم مي

اناد  و هماه عزیزاناي کاه در ایان پاژوهش ماا را یااری نماوده         مدیریت محترم دبستان شهید رحمااني 
 .سپاسگزاری نمایند

 

 منابع
کاری )باا تاکیاد بار شاناخت اجتمااعي(.      شناسي و بزههای جرم(. نظریه1934ابو المعالي، خدیجه. ) -

  تهران: ارجمند.
های حال  ارتهای چندگانه با مه(. رابطه بین هو 1937اسدیان، سیروس و همت یار، میر بشیر. )  -

هاا و راهکارهاا،   المللي مادیریت، چاالش  کنفرانس بین آموزان پایه چهارم دوره ابتدایي. مسئله دانش

 ICMM01_0956.html-ICMM01-https://www.civilica.com/Paper شیراز، 
(. نقش منبع کنترل و توانایي حل مسئله اجتماعي در پیش بیناي انگیازه   1932اکبری موید، سمیه. ) -

 .29-21(، 9)2آموزان. رویش روان شناسي، پیشرفت دانش
. بررسي رابطه توانایي حل مسئله اجتماعي بر اسااس هاو  هیجااني و     (1932شمسي، معصومه ) -

 .   14-12(، 91)19هو  اجتماعي زنان پلیس، 
(.اثربخشاي آماوز  راهبردهاای    1931سمیه؛ عاشوری، محمد و مولوی، گیتاا. ) جلیل آبکنار، سیده  -

تاوان ذهناي پایاه ساوم     آموزان دختر کام های حل مسئله ریاضي در دانششناختي در بهبود مهارت
 .931-411(، 9)2بخشي، راهنمایي. مجله پژوهش در علوم توان

https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0956.html
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ی گااردنر بار عملکارد حال     ندگانههای چ(. بررسي میزان اثربخشي هو 1931حامدیان، صالحه. ) -
آموزان دختر دوم راهنماایي شاهر   ی بلوم در دانشبندی اصالح شدهی ریاضي بر اساس طبقهمسئله

 قوچان، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد.
(، اثربخشاي آماوز  هاو  موفاق بار      1933خاني، رضوان؛ بهرامي پور، منصوره و عابدی، احمد. ) -

 .41-17(، 9) 1ل مسئله کودکان پیش دبستاني. نشریه پرستاری کودکان، سرعت ح
(. تدریس در جهت هو  موفق برای افازایش  7111رابرت. ج استرنبرگ، النالئونیدوونا گریگورنگو. ) -

آماوزان )ترجماه فوالدوناد، خدیجاه؛ چراغاي، فاطماه، عبیادی زادگاان،         یادگیری و پیشرفت دانش
 اهي واحد خوارزمي. البرز.(. جهاد دانشگ1937افسانه)

(. 1933رحمتي، صامد؛ هوشامندی، روداباه؛ موساوی انزهاایي، آرزو ساادات و دهااقین، وحیاده. )         -
اثربخشي آموز  گروهي تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشاني و حل مسائله اجتمااعي نوجواناان     

 .41-14(، 92)11اجتماعي،  شناسيروانهای بزهکار، پژوهش
(. هنجاریاابي پرسشانامه حال مسائله پاارکر در دانشاجویان       1939رادران، مجیاد. ) زارع، حسین و ب -

   12-71 (،1) 7دانشگاه پیام نور استان گیالن، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهي و مجازی، 
یاادگیری و آماوز  )چااپ     شناساي روانپرورشاي ناوین:    شناسيروان(. 1932سیف، علي اکبر. )   -

 دوران.  هجدهم(.تهران: نشر 
شاطریان محمدی، فاطمه؛ میرزا علي شایخ رضاایي، ملیحاه؛ فرقاداني، آزاده، فرقاداني و نیکوکاار،        -

های روان سانجي فارم تجدیاد نظار شاده پرسشانامه حال مسائله         (. بررسي ویژگي1931اعظم. )
 (.  2)7اجتماعي،  شناسيرواناجتماعي در میان دانشجویان رشته ریاضي، پژوهش 

؛ اکبری زرد خانه، سعید؛ پرند، اکارم؛ محماودی، ماریم و مشاروطي، پریساا.      شکوهي یکتا، محسن -
(. آموز  حل مسئله به مادران و اثربخشي آن بر حال مشاکالت خاانوادگي و رو  فرزناد     1931)

 . 73-41(، 1)9پروری آنان. فصلنامه سالمت روان کود ، 
(. تاأثیر  1937و شریفي، علاي. )  شکوهي یکتا، محسن؛ دوایي، مهدی؛ زماني، نیره؛ پور کریمي، جواد -

هاای اجتمااعي   توانم مشکل را حل کنم بر بهبود مهاارت حال مسائله و مهاارت    من مي»آموز  
   29-27(،9)11علوم شناختي، های فصلنامه تازه«. آموزان پیش دبستاني و پایه اولدانش

آماوزان،  ن با دانش(. کاربرد نظریه هو  موفق در تعامالت بین فردی معلمی1931فرتا ، سهیال. ) -
های توسعه علم و فناوری، تهاران،  دومین کنگره ملي راهکارهای دستیابي به توسعه پایدار در بخش

https://civilica.com/doc/606636 
کاود   -والاد (. تاأثیر آماوز  حال مسائله خاانواده محاور بار ارتبااط         1931کاکابرایي، کیاوان. )  -

 .71-11(، 71)2آموزان دوره ابتدایي. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني، دانش
الگوی روابط ساختاری حل مسئله اجتماعي، ادرا  کیفیات   (.1931کاکابرایي کیوان و عزتي نسیم ) -

(، 49)11 روابط اجتماعي و بهزیستي هیجاني. اندیشه و رفتار در روانشناسي بالیني )اندیشاه و رفتاار(،  
11-2 

https://civilica.com/doc/606636
https://civilica.com/doc/606636
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هاای روا نسانجي و   (. بررساي شااخص  1931مخبری، عادل، در تااج، فریباا و دره کاردی، علاي )     -
 .11-27(، 4) 1گیری تربیتي، هنجاریابي پرسشنامه توانایي حل مسئله اجتماعي، فصلنامه اندازه

 (. اثربخشي آموز  هو  موفق بار حال مسائله و تفکار خاال، در     1932مرتضایي راد، حدیث. )  -

اولاین هماایش ملاي     آموزان دختر پایه ششم شهرساتان مسجدسالیمان،   درس علوم تجربي دانش
-https://www.civilica.com/Paper-FSCHOOL01 مدرسه فردا، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلاي،  

FSCHOOL01_097.html 
بررسي رابطه ابعاد هو  هیجاني و مهارت حال مسائله   ).1931(منعمیان، هنگامه و شعباني، احمد.  -

آموزان دوره اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شاهر اصافهان، کنفارانس ملاي فقاه،      در دانش
 https://civilica.com/doc/583897، شیراز، شناسيروانحقو، و 

سانجي هاو    هاای روان (. ویژگاي 1931ناظمي مقدم، مهسا؛ کدیور، پروین و عرب زاده، مهادی )  -
(، 72) 2گیاری تربیتاي،   فرم کودکان: ساختار عاملي، پایایي، روایي. فصلنامه انادازه  -هیجاني صفت

21-11. 
ت حال مسائله اجتمااعي.    (. فلسفه برای کودکان و مهاار 1931هدایتي، مهرنو  و ماهزاده، حامد ) -
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(. اثربخشي آموز  مبتني بر نظریاه هاو  چندگاناه بار     1932یوسفي، سمیه و باقر پور، معصومه. ) -
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