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 دهیچک
این مطالعه  .بود گام آهستهنفس نوجوانان های اجتماعی و عزتفردی بر مهارتمسئله بینهای حلهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت
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 مقدمه
دهد و سالگی رخ می 18، ناتوانی است که قبل از 1یگام آهسته

رفتار  دار هم در کارکرد هوشی و هم درامحدودیت معن وسیلهبه
اجتماعی و  هایهای مفهومی، مهارتسازشی، شامل مهارت

شود )کرک، گاالگر و کولمن، عملی، مشخص میهای مهارت
قلمداد کرد  گام آهستهکه بتوان فردی را (. برای این2011

رنگ شده تر از متوسط تا حدودی کمشاخص بهره هوشی پایین
و کانون توجه بر روی سطح عملکرد سازگارانه فرد متمرکز شده 

 2یهای سازشدر مهارت گام آهسته(. افراد 1394است )گنجی، 
طوری که ممکن های اجتماعی نارسایی دارند؛ بهاز جمله مهارت

های اجتماعی خاص را درک نکرده و در پاسخ است آنان موقعیت
به آن، واکنش مناسبی نشان ندهند )گاسما، ماتیس، آلچری و 

 (.2019چیانکا، 
از نظر بلوغ  ،گام آهستهها حاکی از آن است که افراد یافته

ای مالحظهاجتماعی نسبت به همتایان عادی خود از ضعف قابل
مچنین ه. های اجتماعی الزم هستندبرخوردار بوده و فاقد کفایت

دارای مشکالت ارتباطی خاص، مشکل در سازگاری با محیط 
نوادگی اجتماعی پیرامون خود و اختالل در روابط اجتماعی و خا

شوند می با مشکل مواجه همساالنبط با هستند. این افراد در روا
که از  باشندتوجهی میهای سازش نایافته قابلو دارای رفتار

و، شوند )دیدسکالمنزوی می ،طرد و در نهایت همساالنسوی 
 (.2015والکو و استاوروزی، 

یکی دیگر از مشکالت مرتبط با حوزه بهداشت روان در 
نوعی  ،3نفسباشد. عزتنفس پایین می، عزتگام آهستهکودکان 

ارزیابی از خود است که میزان اعتقاد فرد به قابلیت، اهمیت، 
و  کند )اسمیجرسموفقیت و ارزش خویش را منعکس می

گونه آسیب نشان داده است که هر (. تحقیقات2017، همکاران
ها از موجب برداشت و تصویر منفی آن یا نقص بدنی در افراد

گذارد ها اثر منفی میکارایی و عملکرد آنبر  گردد وخویشتن می
نفس، رابطه مستقیمی با (. عزت2013)هاالهان، کافمن و پولن، 

که  های ارتباطی و اجتماعی دارد. افرادیمهارت فرد در توانایی
 های ارتباطی بهتری هم دارند.نفس باالیی دارند، مهارتعزت

، صادقی و اساس شواهد مبتنی بر تحقیقات )سوفی، دمیرچی بر
های اجتماعی ارتباط نفس و مهارت(، بین عزت2014صبایان، 

تعامل  رنفس بی وجود دارد. در واقع، عزتمتقابل و همبستگ

                                                           
1. Intellectual Disability 

2. adaptive skills 

گذارد؛ از سوی نوجوانان با دیگران و سالمت روانی تأثیر می
و داشتن انگیزه، از  همساالناجتماعی با  دیگر، برقراری تعامل

های مطالعات متعدد است. یافته نفسعوامل اصلی تقویت عزت
های اجتماعی و ارتباطی در بهبود دهد آموزش مهارتنشان می

پوررجب، نفس نوجوانان مؤثر بوده است )و افزایش عزت
؛ نسائیان و اسدی گندمانی، 1398بابااحمدی میالنی و سخایی، 

1395 .) 
های مختلفی برای روش ،دهدادبیات پژوهش نشان می

های اجتماعی به کودکان و نوجوانان استفاده آموزش مهارت
تر های عینیآموزش جنبه شود. رویکردهای رفتاری برمی

هایی چون دارند و از تکنیك های اجتماعی تأکیدمهارت
 اما ؛کنندبازخورد و تقویت استفاده می الگوسازی، تمرین،

اجتماعی  هایر آموزش مهارترویکردهای شناختی بیشتر ب
اجتماعی را در نظر  هایتأکید دارند و تعمیم مهارتتر پیچیده

مسئله ها در رویکردهای شناختی، حلگیرند. از جمله تکنیكمی
اعتقاد (. 2011پوژول،  -اولیوارز و گاالردو -)دزوریال، مایدو 4است

بر این است تغییری که در رفتار یادگیرنده در اثر یادگیری 
تغییراتی است که در  پایدارتر از ،شودمسئله ایجاد میحل

گونه یادگیری در مقایسه با دهد و اینهای ساده رخ مییادگیری
ها، به تمرین و تکرار کمتری احتیاج دارد )نیکنام، انواع یادگیری

 (. 1398زاده، بناب و حسنغباری
ترین یکی از مهم ،فردی(مسئله اجتماعی )یا بینتوانایی حل

یافتگی با محیط است که از طریق آن افراد های سازش راهبرد
های خاصی که در زندگی با آن برای موقعیت تا کنندمی تالش
دزوریال، های سازش یافته دست یابند )شوند، به پاسخمی مواجه
(. افرادی که قادر به 2011، پوژول -اولیوارز و گاالردو -مایدو

در  ،تندهای مؤثر برای مشکالت اجتماعی هسحلراه انتخاب
سازش یافتگی شخصی و عملکرد اجتماعی بهتری  درازمدت
(. توانایی برای حل مسائل 2014داشت )نلسون و سیم،  خواهند

تواند رفتار مثبت، پیشرفت تحصیلی، آمیز میطور موفقیتبه
های اجتماعی را افزایش دهد و ناکامی طی نفس و فرصتعزت

شولتز و اوستراسکی، های روزمره را کاهش دهد )فتیگ، موقعیت
هایی هستند که از جمله گروه گام آهستهآموزان (. دانش2016

مسئله اجتماعی توانایی حل در مقایسه با همساالن عادی در
 همساالنو در معرض این خطر هستند که در میان ضعف دارند 

3. self steem 

4. problem solving  
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 ؛(2014جایگاه اجتماعی پایینی داشته باشند )عللی، میلر و فوگ، 
موجب عدم آگاهی از چگونگی  ،های شناختیمحدودیت زیرا

آموزانی شود. دانشهای اجتماعی گوناگون میرفتار در موقعیت
که رفتارهای ناپخته دارند، در برابر ناکامی تحمل اندکی دارند و 

دهند. ای نامناسب انجام میگونههای اجتماعی را بهفعالیت
د مشکل آموزان در تشخیص و حتی درک وجواین دانش ببیشتر

در مواجهه با  گام آهستهآموزان هایی دارند. دانشدشواری
 ،های مختلف رفتاریمیم شیوههای مشکل و در تعموقعیت

تر را هایی دارند و اغلب یك سبك رفتاری آشناتر و آساندشوار
شود که باعث می ،مسئلهعدم مهارت در حلکنند. انتخاب می

های دشوار، به دیگران از جمله معلم و برای پاسخ به موقعیت
 (. 1393یکتا، زمانی و پورکریمی، )شکوهیوالدین مراجعه کنند 

بر اهمیت  ،(2016و و استاوروسی، ئنتایج تحقیقاتی )والچ
آموزان سازی دانشمنظور آمادهمسئله بههای حلآموزش مهارت

اند. های فراگیر تأکید کردهدارای ناتوانی برای حضور در محیط
اعی، کاهش های اجتممسئله در بهبود مهارتآموزش حل

ساز کالسی، افزایش ارائه های مشکلمشکالت رفتاری و رفتار
مسئله )والچئو، پذیری و حلهای مرتبط )سیالی(، انعطافحلراه

؛ اروین، ماد، پالمر و سامر، 2017استاوروسی و دیداسکالو، 
ی کالسی، مهارگری ها(، و همچنین در افزایش مهارت2016

( 2014 و همکاران، پذیر )کوتهتکانه، نظم کالمی و تفکر انعطاف
مؤثر بوده است. عالوه بر این، اجرای  گام آهستهآموزان دانش
مسئله در مدارس در کاهش پرخاشگری آشکار، های حلبرنامه

آموزان پرخاشگری ارتباطی و افزایش مقبولیت اجتماعی دانش
های (، افزایش مهارتب 1393همکاران، یکتا و )شکوهی

ورزی، خودکنترلی، سیالی و جرئتپذیری، همکاری، مسؤولیت
یکتا، زمانی، پورکریمی ها )شکوهیحلپذیری در ارائه راهانعطاف

( 2018( و کاهش استرس )روکاش، 1395و شیخ محمدی، 
ثیر أاثربخش بوده است. همچنین شواهد پژوهشی حاکی از ت

باشد )فتیگ، شولتز و نفس میمسئله بر افزایش عزتحلمثبت 
 (. 2016اوستراسکی، 

آموزان با ه نیازهای این دانشگویی بمنظور پاسخبه
های مختلف های خاص در حوزهکارگیری آموزش ویژه، رفتاربه

باید آموزش داده شوند. با توجه به اصالحات اخیر در قانون، 
 آهستهای برای افراد طور ویژهبههای مبتنی بر تحقیقات برنامه

، به رفتارهای این طراحی و گسترش یافته است. با وجود گام
های های زندگی روزمره و مهارتتحصیلی مانند مهارتغیر

، هاالهان، کافمن و پولناجتماعی توجه کافی نشده است )
نه تنها برای انطباق  ،های متناسب با سنفراگیری مهارت(. 2013

بلکه  ؛میز در خالل مرحله کنونی رشد کودک و نوجوانآموفقیت
های فردی و عنوان مبنایی ضروری جهت ارتقای توانمندیبه

آمیز مراحل بعدی رشد الزامی اجتماعی که برای سیر موفقیت
 هستند، از اهمیت اساسی برخوردار است. 

های اجتماعی و بهداشت نظر به ضرورت توجه به مهارت
مسئله ، ضعف مهارت حلگام آهستهآموزان نوجوان روان دانش

بستگی و ارتباط متقابل بین فردی در این افراد و همبین
با توجه به پیشینه  ،نفس و در نهایتهای اجتماعی و عزتمهارت

فردی در ارتقا مسئله بینپژوهش، دال بر اثربخشی آموزش حل
 آهسته آموزان نوجواننفس دانشهای اجتماعی و عزتمهارت

مسئله طرف و آگاهی از اهمیت و ضرورت توجه به حل از یك گام
بهداشتی که  -عنوان یك راهبرد پیشگیریبه ،فردیمیان
 ؛اجتماعی تسهیل کند تواند دستیابی نوجوان را به کفایتمی

فردی مسئله بینبررسی تأثیر آموزش حل ،هدف از پژوهش حاضر
 گام آهستهنفس نوجوانان دختر های اجتماعی و عزتبر مهارت

 ت.اس

 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه
آزمون پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشاین پژوهش از نوع نیمه

جامعه آماری آن شامل همه نوجوانان دختر بود.  با گروه کنترل
بود. با  1397شهرستان شهریار در سال تحصیلی  گام آهسته

نفر از  120ر دسترس از بین گیری داستفاده از روش نمونه
طور نفر انتخاب و به 30، گام آهستهآموزان نوجوان دختر دانش

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. در بسیاری 
های زمانی و مالی تدلیل محدودیاز مطالعات، پژوهشگران به

 ،همین دلیلبه ؛سازندهای یك نمونه را محدود میتعداد آزمودنی
های منظور تعیین حداقل حجم نمونه موردنیاز برای تحقیقبه

نفر  15آزمایشی در هر گروه آزمایش و کنترل آزمایشی و شبه
(. رضایت 1391 میرز، گامست و گارینو،پیشنهاد شده است )

شرکت در آزمون، جنسیت دختر، داشتن بهره آموزان از دانش
، عدم ابتال به اختالالت حسی و عدم اختالالت 70تا  50هوشی 

ها به مطالعه بود. غیبت بیش های ورود آزمودنیگفتاری مالک
خروج از مطالعه  عنوان مالکبه ،از دو جلسه در برنامه مداخله نیز

 در نظر گرفته شد.
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راجعه پرورش استثنائی با موآموزشبعد از هماهنگی الزم با 
وش به مدرسه دخترانه نور )شهرک وائین(، با استفاده از ر

آموزان نوجوان نفر از دانش 120گیری در دسترس از بین نمونه
طور به ونفر از افراد واجد شرایط انتخاب  30، گام آهستهدختر 

سپس  تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.
ها نفس در مورد آنهای اجتماعی و عزتهای مهارتنامهپرسش

 60جلسه  10تکمیل شد. برنامه مداخله توسط پژوهشگر طی 
های جداگانه مدرسه برای گروه ای در یکی از کالسدقیقه

زش خاصی آزمایشی اجرا شد و گروه کنترل در این بازه زمانی آمو
اخله نامه مددریافت نکردند و در لیست انتظار جهت دریافت بر

ذکور در مقرار گرفتند. پس از اتمام برنامه، مجدد دو پرسشنامه 
انجام  های دو گروه اجرا شد. مالحظات اخالقی درمورد آزمودنی

ادن شد: در جریان قرار دپژوهش حاضر این موارد را شامل می
نامه کتبی مدیر مدرسه در رابطه با محتوای آموزش، اخذ رضایت

ظیم ها، محرمانه حفظ کردن اطالعات و تننیاز والدین آزمود
 ،هایتندر ساعات آموزش با نوجوانان با توجه به ساعات کالسی. 

آزمون با آزمون و پسدست آمده از مرحله پیشههای بداده
نیز آزمون  و با روش آمار توصیفی و Spss-22 افزاراستفاده از نرم

 .کوواریانس تحلیل گردید

 ابزار سنجش
 (:SSRS) 1های اجتماعیبندی مهارتدرجهمقیاس 

برای سه مقطع ( 1990این مقیاس توسط گرشام و الیوت )
دبستانی، دبستان و دبیرستان تهیه شده است و دارای سه پیش

های ویژه آموزان است. فرمفرم ویژه والدین، معلمان و دانش
گویه بوده و از دو  57و  55ترتیب دارای والدین و معلمان به

های اجتماعی و مشکالت رفتاری تشکیل شده خش مهارتب
های همکاری، مقیاس های اجتماعی شامل خردهاست. مهارت

ورزی، و بخش مشکالت رفتاری در برگیرنده خودکنترلی و جرئت
الی است. های درونی، بیرونی و بیش فعهای رفتارخرده مقیاس

آموزان را ای کفایت تحصیلی دانشهنافرم معلم در بخش جداگ
 کند. گیری میهم اندازه
ای از اساس یك مقیاس سه درجه بندی برهای درجهفرم
های اجتماعی و مشکالت رفتاری ، فراوانی وقوع مهارت3صفر تا 

های کند. با جمع نمرهرا از دیدگاه مربی و والد ارزشیابی می

                                                           
1. Social Skills Rating System (SSRS) 

2. Rosenberg Self-esteem Scale (SES) 

دست تشکیل دهنده هر زیرمقیاس، نمره کل آن زیرمقیاس به
آید. ضریب قابلیت اعتماد با روش بازآزمایی در فرم والدین می

ترتیب های اجتماعی و مشکالت رفتاری بهبرای دو عامل مهارت
 87/0و همسانی درونی برای هر دو عامل مذکور  65/0و  87/0
، زمانی یکتا(. شکوهی2007دست آمده است )گرشام و الیوت، به

استفاده از روش آلفای با ( در پژوهش خود 1393) و پورکریمی
رم دبستانی والدین را برای ، قابلیت اعتماد در فکرونباخ
 68/0، 89/0ترتیب های اجتماعی و مشکالت رفتاری بهمهارت

دست آوردند. اعتبار این مقیاس به75/0و  80/0و در فرم معلم 
( به روش آلفای کرونباخ 1394در پژوهش سوری و نورمحمدی )

مقیاس به روش روایی همگرا با پرسشنامه  ، همچنین روایی88/0
گزارش شده است.  81/0های اجتماعی ماتسون برابر با مهارت

 در پژوهش حاضر، فرم معلم مقطع دبیرستان استفاده شد.

این مقیاس که توسط رزنبرگ  (:SES) 2نفسمقیاس عزت
نفس تهیه شده، یکی از ری عزتگی( برای اندازه1979)

ابزارها در این زمینه بوده و دارای اعتبار و روایی ترین استفادهپر
عبارت کلی است که در طیف  10باالیی است. این مقیاس شامل 

ای )کامالً موافقم، موافقم، مخالفم و کامالً لیکرت چهار درجه
مخالفم( بوده و میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب 

بر روش  سنجد. این ابزار، مبتنیدر مورد خود را می
نفس نفس کلی یا بُعد شناختی عزتدهی است و عزتخودگزارش

به شکل مثبت  ،عبارت آن پنجدهد. را مورد سنجش قرار می
صورت منفی به ،عبارت دیگر پنج( و 5تا  1های شماره )گویه
بین  ،باشد. دامنه نمرات آزمون( می10تا  6های شماره )گویه

نفس باال باالتر بیانگر عزتهای است که کسب نمره 10صفر تا 
های داخلی و خارجی است. روایی و اعتبار این مقیاس در پژوهش

کرونباخ این  یضریب آلفا ،یید شده است. در تحقیقات رزنبرگأت
 اساس نتایج تحقیق ماکیکانگاس، کینونن و و بر 93/0مقیاس 

 86/0برای مردان  87/0ضرایب آلفای کرونباخ  ،(2004) فدت
 ن گزارش شده است.برای زنا

برای  :«له را حل کنمئتوانم مسمن می»برنامه آموزش 
« 3توانم مسئله را حل کنممن می»مسئله، برنامه آموزش حل

مورد استفاده قرار گرفت. این برنامه برای کودکان سه گروه پیش 
های های تحصیلی اول تا سوم دبستان و پایهدبستانی، پایه

3. I Can Problem Solve 
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( طراحی و 1993دبستان توسط شور )تحصیلی چهارم تا ششم 
( به فارسی ترجمه و هنجار شده است. 1393یکتا )توسط شکوهی

های متعدد از جمله پژوهش روایی و اعتبار آن در پژوهش
( مورد بررسی 1395، الف و ب 1393یکتا و همکاران )شکوهی

 و تأیید قرار گرفته است.
برخی طبق مدل اولیه برنامه، فرض بر این است که 

های شناختی مشکالت شخص از فقدان یا ضعف در توانمندی
ظیر مسئله شامل مواردی نگیرد. نقص در حلت میئفردی نشبین

ناپذیری شدید، هنگامی که موقعیت اقتضای واکنش انعطاف
های منعطف را دارد؛ عمل تکانشی، بدون در نظر گرفتن راه

بینی نتایج تعمیم ریزی؛ عدم پیشجایگزین دیگر یا عدم برنامه
گردد. این برنامه نوعی فعالیت در آموزش منظم خاص می

مفاهیم  ها وکند که شامل تواناییمسئله ارائه میهای حلمهارت
 زیر است: 

گذاری عواطف، تشخیص عواطف دیگران و عواطف؛ نام
 ها.یادگیری مقابله با انواع احساس

مل دارد د عاکه هر موقعیتی چنتحلیل موقعیت؛ تشخیص این
 توجه قرار گیرند.که باید قبل از عمل مورد

ها تمایل رک این که مردم نسبت به برخی چیزتمایالت؛ د
 کند.بیشتری دارند و نوع این تمایالت در افراد تفاوت می

روابط سببی؛ درک ارتباط میان وقایع و تأثیری که شخص 
 بر رفتار دیگری دارد.

 دیگران.انصاف؛ در نظر داشتن حقوق 

با توجه به محدودیت زمانی، محدودیت  ،در پژوهش حاضر
ها و با توجه به پیشینه پژوهش و با نظر و تأیید شناختی آزمودنی

طرح درس از کل برنامه انتخاب و  10متخصصان این حیطه، 
 آموزش داده شد.

 «توانم مسئله را حل کنممن می»خالصه جلسات برنامه آموزشی  -1 جدول

 هدف محتوا ابزار عنوان جلسات

معارفه و آشنایی، توضیح و کاربرد  اول
 مسئله و شناسایی احساسحل

آموزش مفهوم خوشحال  تصویر صورت خوشحال
 بودن

شناسایی احساسات خود و دیگران، 
های مثبت و بینی پیامدبرای پیش

 کارهامنفی 

شناسایی احساسات خود و دیگران،  آموزش مفهوم غمگین بودن تصویر خوشحال و غمگین شناسایی احساس دوم
های مثبت و بینی پیامدبرای پیش
 منفی کارها

های پی بردن یا چگونگی راه کلیدو  پول تمرین دیدن و شنیدن سوم
 احساسات افراد

تقویت حس بینایی و شنوایی برای 
 احساس افرادشناسایی 

شناسایی احساس عصبانی بودن در  آموزش مفهوم عصبانی بودن تصویرسه صورت عصبانی شناسایی احساس چهارم
 خود و دیگران

های عدم توجه به پیامد کتاب داستان یك داستان پنجم
 احساسات افراد

ت دیگران و درک بیشتر احساسا
حساسیت نسبت به پیامدهای 

 هاآنتوجهی به احساسات بی

تبین احساسات دیگران و  تصویر دو کودک در حال بازی احساسات دالیلی دارند ششم
 هاگذاری بر آنتاًثیر

 اندیشیدن به دالیل متفاوت

 و های دستی )نهنگعروسك داستان و نمایش احساسات هفتم
 تمساح(

کمك به درک فرآیند تغییر 
 احساسات

های اشتباه گیریپرهیز از نتیجه
 های دیگرانانتخابدرباره 

های یکسان و درک درک موقعیت رعایت حقوق خود و دیگران خوراکی و سکه پول منصفانهمنصفانه و غیر هشتم
حقوق دیگران هنگام 

 هاگیریتصمیم

و مادر و  تصویر بازی کودکان مشکل چیست؟ نهم
 دختر

مسئله، تقویت مهارت حل
 توجه دادن به رفتار مناسب

آغاز  درک ماهیت مشکل و
های جایگزین حلاندیشیدن به راه

 برای حل آن

تصاویر پسر در رختخواب و  توالی ناشناخته دهم
 مسواک زدن دختر

مسئله و توالی تقویت حل
 هااتفاق

 هادرک توالی رویداد
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 هایافته
هم دهای تحصیلی از پایه ،کننده در پژوهشهای شرکتآزمودنی

ماه  8 و 19متوسطه بودند. میانگین سنی گروه آزمایش و یازدهم 
 ماه بود. 6و 19و گروه کنترل 

های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد شاخص
متغیرهای اصلی پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل در دو 

بندی آزمون، برای مقیاس درجهآزمون و پسمرحله پیش
 آمده است. 2نفس در جدول عزت های اجتماعی و مقیاسمهارت

 بندی مقیاس درجهآزمون آزمون و پسگروه آزمایش و کنترل در پیشهای توصیفی شاخص -2جدول 
 نفسهای اجتماعی و مقیاس عزتمهارت

 آزمونپس                          آزمونپیش   

 M SD M SD گروه متغیر

 28/3 07/15 50/3 67/12 آزمایش همکاری

 67/3 67/13 46/3 87/13 کنترل

 31/3 53/13 23/5 67/11 آزمایش ورزیجرئت

 49/4 27/12 49/4 53/12 کنترل

 14/3 20/16 22/3 60/13 آزمایش خودکنترلی

 74/3 40/13 75/3 93/13 کنترل

 07/8 73/44 66/10 93/37 آزمایش های اجتماعیمهارت

 55/10 33/39 45/10 33/40 کنترل

 18/3 33/3 52/4 -20/1 آزمایش نفسعزت

 06/4 -06/1 14/4 00/0 کنترل

های گروه ، میانگین نمرات آزمودنی2اساس نتایج جدول  بر
های ها و نمره کل مقیاس مهارتآزمایش در خرده آزمون

آزمون در مقایسه با مرحله نفس مرحله پساجتماعی و نمره عزت
آزمون افزایش داشته که در راستای اهداف پژوهشی پیش
های گروه کنترل از میانگین نمرات آزمودنیباشد. همچنین می

ای نکرده مالحظهآزمون تغییر قابلآزمون به پسمرحله پیش
های ایجاد منظور بررسی معناداری آماری تفاوتاست. در ادامه به
از آزمون  ،آزمونآزمون و پسهای مراحل پیششده در میانگین

 تحلیل کوواریانس استفاده شد. 
بررسی نرمال بودن  منظورحلیل نتایج، بهقبل از بررسی و ت

فرض الزم برای استفاده از عنوان پیشمطالعه، بهمتغیرهای مورد

تحلیل کوواریانس، با استفاده از آزمون شاپیرو ویلکز اطمینان 
باشند. عالوه براین، های پژوهش نرمال میحاصل شد که داده

فروضه آن با تحلیل کوواریانس اولین م کارگیری طرحقبل از به
توجه به وجود یك عامل بین آزمودنی )گروه آزمایشی و کنترل( 

آزمون لوین برای  ،همین منظورها بود. بهبررسی همگنی واریانس
 های خطا آزمون و تأیید شد.تعیین همگنی واریانس

های دو گروه منظور بررسی همگنی واریانسهمچنین به
دو گروه مستقل آزمون  tآزمون، آزمایش و کنترل در مرحله پیش

( حاکی از این است که بین دو گروه تفاوت 3شد و نتایج )جدول 
ها وجود ندارد و یك از مؤلفهآزمون هیچمعناداری در پیش

 باشند.ها از لحاظ پراکندگی یکسان میواریانس

نفس در های اجتماعی و عزتنمرات مقیاس مهارتدو گروه مستقل برای مقایسه میانگین  tنتایج آزمون  -3جدول 
 آزمونمرحله پیش

 
 
 
 
 
 

 داریاسطح معن درجه آزادی t میزان  انحراف معیار هاتفاوت میانگین متغیر
 353/0 28 -944/0 27/1 -20/1 همکاری

 630/0 28 -487/0 78/1 -87/0 ورزیجرئت
 796/0 28 -261/0 28/1 -33/0 خودکنترلی

 539/0 28 -623/0 85/3 -40/2 اجتماعیهای مهارت
 455/0 28 -758/0 58/1 -20/1 نفسعزت
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هد که با در نظر گرفتن نمرات دنشان می، 3نتایج جدول 
عنوان متغیر کمکی )همپراش(، بین میانگین نمرات آزمون بهپیش
 نفس در گروه آزمایش و کنترل تفاوتآزمون مقیاس عزتپس

(. تفاوت بین نمرات دو گروه P<05/0معناداری وجود دارد )

فردی بر مسئله بینکننده این مطلب است که برنامه حلبیان
گذار بوده و با های گروه آزمایش اثرنفس آزمودنیافزایش عزت

درصد واریانس  60توان گفت که در نظر گرفتن مجذور اِتا، می
 ست. مسئله اآزمون ناشی از برنامه حلپس

 در دو گروه آزمایش و کنترلنفس طرفه برای نمره مقیاس عزتاریانس یكونتایج تحلیل کو -4جدول 
 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

 داریمعنی

 میزان

 اثر

  000/0 431/49 760/240 1 760/240 آزمونپیش
 000/0 982/40 607/199 1 607/199 گروه 603/0

   871/4 27 507/131 خطا
    30 000/556 کل

های اجتماعی دارای سه خرده مهارت ،با توجه به این مقیاس
آزمون و یك نمره کل است از طرح تحلیل کوواریانس 

کارگیری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. قبل از به
باکس برای تعیین همگنی های آزمون امچندمتغیری، مفروضه

نتایج این  های کوواریانس آزمون و تأیید شد. در ادامهماتریس
های آزمایش و آزمون گروهتحلیل در متغیرهای وابسته در پس

 شود.آزمون آورده میکنترل با حذف اثر پیش

 های اجتماعیهای مقیاس مهارتنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خرده آزمون -5جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F ارزش 

 001/0 23 3 128/8 515/0 اثر پیالیی
 001/0 23 3 128/8 485/0 المبدای ویلکز

 001/0 23 3 128/8 060/1 اثر هتلینگ
 001/0 23 3 128/8 060/1 بزرگترین ریشه خطا

، نتایج آزمون چندمتغیری نشان داد اثر بین 5اساس جدول  بر
های که بین گروه امعنادار است. بدین معنآزمودنی )گروه( 

های وابسته تفاوت ش و کنترل حداقل در یکی از متغیرآزمای

معنادار وجود دارد. برای پی بردن به این نکته که بین دو گروه 
متغیری در کدام متغیر تفاوت وجود دارد، تحلیل کوواریانس تك

 بررسی شد. 

 های اجتماعی های مهارتمتغیری برای خرده آزمونتحلیل کوواریانس تك نتایج -6جدول 
 اثر میزان سطح معناداری F مجذورات میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات 

 گروه همکاری
 خطا

003/45 
081/77 

1 
25 

003/45 
083/3 

596/14 001/0 369/0 

 گروه ورزیتئجر
 خطا

692/27 
896/59 

1 
25 

692/27 
896/59 

558/11 002/0 316/0 

 گروه خودکنترلی
 خطا

943/70 
913/89 

1 
25 

943/79 
597/3 

725/19 000/0 441/0 
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تغییرات تفاوت بین دو گروه در بین  ،دهدنشان می 6نتایج جدول 
آزمون معنادار ها در پسیك از خرده آزمونها در هرآزمودنی

ها در همکاری، آزمون خرده آزمونکه نمرات پس امعن است. بدین
طور معناداری ورزی و خودکنترلی، در گروه آزمایش بهجرئت

آزمون گروه کنترل بوده که حاکی از باالتر از نمرات پس
اثربخشی برنامه مداخله است. همچنین با توجه به نمرات مجذور 

درصد، در خرده  36همکاری  آزمون توان گفت که در خردهاِتا می
 44خودکنترلی  درصد و در خرده آزمون 31ورزی جرئتآزمون 

 مسئله است. ثیر برنامه حلأدرصد این تغییرات ناشی از ت

های اجتماعی دارای یك نمره کل جا که مقیاس مهارتاز آن
متغیری اریانس تكونتایج تحلیل کو ،همین دلیلبه ؛باشدنیز می

بین دو گروه  ،نتایج اثر بین آزمودنی نشان داد نیز محاسبه شد.
آزمون در نمره کل که نمرات پس امعن تفاوت وجود دارد. بدین

طور معناداری باالتر از های اجتماعی، در گروه آزمایش بهمهارت
آزمون گروه کنترل بوده که حاکی از اثربخشی برنامه نمرات پس

توان گفت ذور اِتا میمداخله است. همچنین با توجه به نمرات مج
مسئله است درصد این تغییرات ناشی از تأثیر برنامه حل 48که 

 (.7)جدول 

 های اجتماعی متغیری برای نمره کل مهارتواریانس تكونتایج تحلیل ک -7جدول 
 ضریب اتا داریمعنا سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع
430/13 261/2048 1 261/2048 آزمونپیش

0 

000/0  
485/0 

 000/0 410/25 038/33 1 038/399 گروه
   704/15 27 005/424 خطا
    30 00/55695 کل

و سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از  Fبا توجه به میزان 
یعنی اختالف معنادار بین  ؛شوداست، فرض صفر رد می 05/0

های اجتماعی دو گروه در میانگین نمرات عامل مهارت
آزمون وجود دارد و همچنین با بررسی جدول آمار توصیفی و پس

های مقایسه مقدار میانگین نمرات مرتبط با عامل مهارت
های شود که برنامه آموزش مهارتو گروه مشاهده میاجتماعی د

های گروه های اجتماعی آزمودنیمسئله، نمرات عامل مهارتحل
دهد. همچنین با تأکید بر میزان آزمایش را تا حدی افزایش می

های توان متوجه شد که برنامه آموزش مهارتضریب اتا می
اعی جتمهای امسئله تأثیر مطلوبی بر عامل مهارتحل

های گروه آزمایش گذاشته است که این میزان برابر با آزمودنی
 باشد. می 485/0

 گیریبحث و نتیجه
فردی مسئله بینپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حل

 گام آهستهنفس نوجوانان دختر های اجتماعی و عزتمهارت بر
میانگین نمرات گروه  ،دست آمده نشان دادبه انجام شد. نتایج

طور معناداری های مهارت اجتماعی بهآزمایش در تمام مؤلفه
مسئله مهارت برنامه حل ،باالتر از گروه کنترل بود. در واقع

ها ورزی، خودکنترلی و مهارت اجتماعی آزمودنیتئهمکاری، جر
دست آمده از پژوهش حاضر با را افزایش داده است. نتایج به

والچئو، استاوروسی و دیداسکالو ل از مطالعات های حاصیافته
مسئله آموزشی بر مهارت ( مبنی بر اثربخشی برنامه حل2017)

، اروین و همکاران گام آهستهآموزان فردی دانشمسئله بینحل
های اجتماعی به ( مبنی بر نقش خانواده در ارتقا مهارت2016)

هاشمی و  اسدی گندمانی، پزشك،، ویژه خودمختاری کودکان
مسئله و ایفای ( در خصوص اثربخشی آموزش حل1395) صرامی

توان ذهنی خفیف، موسوی های اجتماعی افراد کمنقش بر مهارت
های بخشی آموزش مهارتثر( مبنی بر ا2015)مقدم و نصراللهی 

له برای کاهش مشکالت رفتاری مسئاجتماعی و روش حل
یکتا و شکوهی، یمانده ذهنی پسر دبستانآموزان عقبدانش

بخشی آموزش برنامه ارتباط اثر( مبنی بر الف 1393همکاران )
و همچنین  دبستانیمسئله کودکان پیشحل بر توانفردی بین

مسئله اجتماعی در اصالح رفتار کودکان کارآیی آموزش حل
( مبنی 1397، کاکابرایی و امامی آل آقا )دبستانی و دبستانیپیش

مسئله بر مشکالت رفتاری کودکان حلبر اثربخشی آموزش 
دبستان دارای اختالالت رفتاری، خلیلی و انصاری شهیدی پیش

( در خصوص اثربخشی آموزش نمایش درمانی بر افزایش 1397)
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کوشکی، تیسم و نیز های اجتماعی کودکان با اختالل اُمهارت
( مبنی بر تأثیر آموزش خودکارآمدی بر 1397) کرامتی و حسنی

آموزان دختر های اجتماعی دانشتحصیلی و مهارتاسترس 
توان به موارد زیر های پژوهش میهمسو است. در تبیین یافته

 اشاره کرد: 
یکتا و همکاران نقل از شکوهیبه( 2000) 1به اعتقاد شور

، توانایی «توانم مسئله را حل کنممن می»(، مؤلف برنامه 1395)
مسائل روزمره، باعث سازگاری حل در تفکر به بیش از دو راه

شود. شور و ویژه کودکان در معرض خطر میکودکان به
والچئو، استاوروسی و دیداسکالو نقل از به(؛ 1988) 2اسپیواک

اند که توانایی فکر کردن آرامش هیجانی بر این عقیده ،(2017)
کند بنابراین، از بدکارکردی روانی جلوگیری می .سازدرا میسر می

های ها مهارتنظر آندهد. بهسالمت روانی را افزایش میو 
ف برای حل های مختلعنوان توانایی خلق راهمسئله، بهحل

های مختلف، کلید تسهیل بهداشت مسائل و توجه به پیامد
مسئله شناختی است. همچنین فردی که از حلاجتماعی و روان

شود. می میکمتر دچار ناکا ،کندفردی کارآمد استفاده میبین
طور مستقیم واسطه مسئله بههای حلتر، فرایندعبارت سادهبه

باشد. تحقیقات متعدد حاکی رفتار شایسته اجتماعی کودکان می
آموزان دارای ناتوانی را مسئله، دانشاز این است که آموزش حل

کند های ممکن میحلقادر به شناخت مشکالت و راه
برنامه مداخله با  ،در واقع (.الف 1393یکتا و همکاران، شکوهی)

حل و تولید آموزان به ارائه بیش از دو راهآموزش و تشویق دانش
آوری اطالعات از منابع و جمعهای احتمالی بسیار و حلراه
های مناسب را افزایش داده و در حلهای مختلف، تعداد راهراه

های پذیری پاسخنتیجه باعث سیالی تفکر و تنوع و انعطاف
 فردی شده است.های بینآموزان در مواجهه با موقعیتدانش

گی اجتماعی که بر سازگاری اثر های شایستیکی از جنبه
گذارد، توانایی در حل مسائلی است که در طول تعامالت می

مسئله در آیند. توانایی حلبرانگیز به وجود میاجتماعی چالش
های متنوع و جایگزین حلهای مشکل، نیازمند تولید راهموقعیت

پذیری ذهنی و سیالی تواند ناشی از انعطافاست که این امر می
ها باشد. توجه به حلها و طبقات مختلف راهحلذهن در تولید راه

های گوناگون مرتبط با یك حلپیامدهای مثبت و منفی، راه

                                                           
1. Shure, M. B. 

تواند فرایند انتخاب یك رفتار مناسب که می ،موقعیت دشوار
اساس  برفردی شود را تسهیل سازد. حل یك مشکل بینمنجر به 

تواند فردی، فردی که میمسئله شناختی بیننظریه حل
بندی های جایگزین متنوعی برای رفتار با دیگران فرمولحلراه

های جایگزین حلیا تدوین کند، در انتخاب هریك از این راه
فردی که رفتار  ،عبارتیبرای مسائل نیز انعطاف خواهد داشت. به

کند و ریزی میهدف، برنامه -خود را از طریق تفکر وسیله
به  ،فردی را ارزیابی کند )تفکر پیامدی(تواند نتیجه اعمال بینمی

صورت مناسبی در احتمال کمتری تصمیمات تکانشی گرفته و به
کند. همچنین فردی که از های اجتماعی رفتار میموقعیت

کمتر دچار  ،کندفردی کارآمد استفاده میمسئله شناختی بینحل
مسئله شناختی های حلتر، فرایندعبارت سادهشود. بهناکامی می

باشد طور مستقیم واسطه رفتار شایسته اجتماعی میبه
 (.1395یکتا و همکاران، )شکوهی

ها نشان داد که برنامه مداخله همچنین نتایج تحلیل داده
ها از کارآیی نفس آزمودنیعزتمسئله در بهبود مبتنی بر حل

آموزان در جهت ر نمرات دانشباالیی برخوردار بوده و تغیی
نفس انتظار است و میانگین نمرات گروه آزمایش در عزتمورد

کنترل بوده است. این نتایج با  طور معناداری باالتر از گروهبه
( در خصوص 2016) فتیگ، شولتز و اوستراسکیهای یافته

های داستان در های اجتماعی با استفاده از کتاببررسی مهارت
کودکان مقطع ابتدایی؛ پوررجب، بابااحمدی میالنی و سخایی 

نفس کودکان های سازشی و عزتمبنی بر بهبود رفتار( 1398)
های اجتماعی، جناآبادی ناتوان ذهنی از طریق آموزش داستکم

های اجتماعی بر افزایش آموزش مهارت ( مبنی بر تأثیر1395)
نفس کودکان دارای اختالل یادگیری کالمی و کودکان بهاعتماد

امیدی، ساجدی، رستمی  ؛دارای اختالل یادگیری غیرکالمی و نیز
های اجتماعی ( مبنی بر اثربخشی آموزش مهارت1397و بخشی )

فعالی  بیش نفس کودکان دارای کاستی توجه/بر افزایش عزت
 ،(2011) پوژول -اولیوارز و گاالردو -دزوریال، مایدوهمسو است. 

مسئله توانایی مدیریت و حل های حلمعتقدند که مهارت
دهد و بهزیستی مشکالت مختلف را در زندگی روزمره به فرد می

همراه دارد. رشد اجتماعی روانی و سازگاری اجتماعی فرد را به
های رشدی عقالنی و سایر جنبه نوبه خود سبب اعتالی رشدبه

2. Shure, M. B., & Spivack, G. 
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گردد )سوان، چانگ اشنایدر و الرزن می نفسفرد از جمله عزت
 های اجتماعی به نوجوانان(. آموزش مهارت2007کالرتی، مك

شده و این  سبب احساس ارزشمندی و خودکارآمدی ،گام آهسته
بر مبنای  های پسندیدهنوبه خود منجر به بروز رفتارامر به

فردی و  بنابراین رفتارهای ؛شوداجتماعی میهنجارهای 
اجتماعی بیشتر  اجتماعی مطلوب منجر به کارآمدی شخصی و

دور  گام آهستهنوجوانان  نفس کلیبهبود عزت ،شده و در نتیجه
مسئله به های حلآموزش مهارت ،از انتظار نخواهد بود. در واقع

ی خود هاالؤدهد تا برای مشکالت و سآموزان یاد میدانش
های مختلف پیدا کنند که این خود باعث تقویت ها و پاسخحلراه

ها و خود، خودآگاهی و کارآمدی شخصی آناستقالل، اتکا به
 های کارگیری مهارتدهی، تعمیم دادن و بهیادگیری سازمان

 شود.های واقعی زندگی میگرفته شده در موقعیت فرا
 (1993) 1شور و هیلیهمسو با نتایج پژوهش حاضر، مطالعه 

نشان داده است که  ،(1395نقل از شکوهی یکتا و همکاران )به
های آموزان موجب کاهش رفتارمسئله به دانشآموزش روش حل

هایی نظیر همکاری و همدردی با شود و رفتارمنفی آنان می
دهد. با وجودی که در فرایند آموزش دیگران را افزایش می

های تحصیلی طور مستقیم بر مهارتمسئله بههای حلمهارت
های پیشرفت ها حاکی از افزایش نمرهشود، بررسیتأکید نمی

آموزان گروه نمونه بوده است. همچنین شور، در تحصیلی دانش
های کم درآمد یك مطالعه طولی، گروهی از کودکان خانواده

مسئله آموزش داده ارت حلآمریکایی را در زمینه مه -آفریقایی
ی چند سال بررسی کرده است؛ ها را در طهای آنرفتارو 

آموزانی که در سنین پایین در دانش ،های او بیانگر این استیافته
در مقایسه با گروه کنترل  ،بینندمسئله آموزش میزمینه روش حل

های آینده اند، همچنان تا سالکه آموزشی دریافت نکرده
  دهند.های تکانشی کمتری نشان میرفتار

اجرای پژوهش حاضر بر روی یك جنس، عدم آموزش گروه 
دلیل دلیل عدم موافقت مدرسه و کاهش حجم نمونه بهکنترل به

های این ترین محدودیتهای ورود و خروج از مهمرعایت معیار
توان در تحقیقات آتی به بررسی می؛ بنابراین پژوهش بود

مقایسه نتایج با مسئله بر روی پسران و اثربخشی برنامه حل
عنوان یك به ،دختران پرداخت. همچنین نتیجه پژوهش حاضر

                                                           
1. Shure, M. B., & Healey, K. N. 

 ،کید دارد. بنابراینأشاهد پژوهشی دیگر بر اهمیت این آموزش ت
عنوان مداخالت مسئله بههای حلشود که مهارتپیشنهاد می

عنوان یك ماده مدرسه محور در نظر گرفته شده و این مهارت به
ربط، در برنامه درسی سوی مراجع ذیدرسی فوق برنامه از 

ها گونه مهارتمدارس گنجانده شود و معلمان به آموزش این
تواند می ،عمل آورند. نتایج پژوهش حاضراهتمام وافری به

تربیت و واندرکاران تعلیماطالعات مفیدی در اختیار دست
شناسان و مشاوران قرار دهد. والن بهداشت روانی، روانؤمس

دست آمده از این تحقیق هبا کسب اطالعات ب ،ر اینعالوه ب
های پیشگیری، آموزشی و درمانی مناسبی برای توان برنامهمی

 و والدین آنان فراهم کرد. گام آهستهنوجوانان 

 منابع
(. 1395اسدی گندمانی، ر، پزشك، ش.، هاشمی، ژ.، و صرامی، غ. )

های مهارت مقایسه اثربخشی آموزش حل مسئله و ایفای نقش بر
پژوهشی  -فصلنامه علمیتوان ذهنی خفیف. اجتماعی افراد کم
 .31-42 ،(2)16کودکان استثنائی. 

ثربخشی (. ا1397امیدی، ح.، ساجدی، ف.، رستمی، ر.، و بخشی، ع. )
به  آموزان مبتالنفس دانشهای اجتماعی بر عزتآموزش مهارت

ن توانمندسازی کودکا نشریهفعالی.  توجهی و بیشاختالل کم
 .27-37 (،2)9 .استثنائی

(. 1398) س.، و سخایی، غالمحسین. ،پوررجب، م.، بابا احمدی میالنی
توان ذهنی از نفس در کودکان کمبهبود رفتارهای سازشی و عزت

های نوین در نشریه پیشرفتهای اجتماعی. طریق آموزش داستان
 .83-96، (13)2ش. پروروشناسی، علوم تربیتی و آموزشروان

های اجتماعی بر افزایش (. تأثیر آموزش مهارت1395جناآبادی، ح. )
نفس کودکان دارای اختالل یادگیری کالمی و کودکان اعتمادبه

های یادگیری. فصلنامه ناتوانیدارای اختالل یادگیری غیرکالمی. 
5(2) ،70-82. 

ایش اثربخشی نم(. بررسی 1397خلیلی، ز.، و انصاری شهیدی، م. )
دکان های اجتماعی و بازشناسی هیجانی در کودرمانی بر مهارت

 ،(1)9ثنائی. توانمندسازی کودکان است نشریه تیسم با عملکرد باال.اُ
65-78. 

های اجتماعی (. تأثیر مهارت1394سوری، ا.، و نورمحمدی، ه. )
فرماندهان صف بر روی سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم 

پژوهشی آموزش در علوم انتظامی.  -فصلنامه علمیانتظامی. 
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3(3)، 157-191. 
مسئله به کودکان های حلآموزش مهارت(. 1393یکتا، م. )شکوهی

 . تهران: سپیدبرگ.دبستانی()مهدکودک و پیش
(. الف 1393پورکریمی، ج.، و شریفی، ع. ) یکتا، م.، زمانی، ن.،شکوهی

مسئله اجتماعی در بهبود تأثیر مداخالت شناختی به شیوه حل
مجله آموزان دیرآموز. فردی و کارکردهای اجرایی دانشروابط بین

 .490-504(، 52)13 شناختی.پژوهشی علوم روان -علمی
و شیخ محمدی، ع.  زمانی، ن.، پورکریمی، ج.،یکتا، م.، شکوهی

محور بر  فردی مربیاثربخشی آموزش برنامه ارتباط بین (.1395(
له علوم مجدبستانی. توانش حل مسئله کودکان پیش

 .348-363 ،(59)15شناختی. روان
خواه، م. یکتا، م.، زمانی، ن.، دوایی، م.، شریفی، ع.، و رفیعشکوهی

مسئله اجتماعی برای کودکان آموزش حل (. کارآییب 1393)
فصلنامه دبستانی و دبستانی: اصالح رفتار با رویکرد شناختی. پیش

 .213-228، (3)5شناختی. های کاربردی روانپژوهش
(. اثربخشی 1393یکتا، م.، زمانی، ن.، و پورکریمی، ج. )شکوهی

های اجتماعی و فردی بر افزایش مهارتآموزش حل مسئله بین
آموزان دیرآموز پایه اول دبستان. اهش مشکالت رفتاری دانشک

 .7-31 ،(4)10شناختی. فصلنامه مطالعات روان

(. اثربخشی آموزش 1397آقا، ش. )کاکابرایی، ک.، و امامی آل
دبستانی دارای مسئله بر مشکالت رفتاری کودکان سنین پیشحل

 ،(1)9نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی.  اختالل رفتاری.
51-64. 

(. اثربخشی آموزش 1397.، و حسنی، ج. )ـکوشکی، م.، کرامتی، ه
های اجتماعی خودکارآمدی بر استرس تحصیلی و مهارت

 ،(2)10شناسی مدرسه. فصلنامه روانآموزان دختر. دانش
196-213.  

-DSM.راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروری (. 1394گنجی، م. )

 تهران: ساواالن. .5
های پژوهش(. 1391میرز، ا، ل.، گامست، گ.، و گارینو، ا. ج. )

پاشا چاپ اول. ترجمه حسن تفسیر(. چندمتغیری کاربردی )طرح و
دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن اهلل فرزاد، سیمینشریفی، ولی

 حبیبی. تهران: رشد.آبادی، بالل ایزانلو و مجتبی 
(. اثربخشی آموزش 1395و اسدی گندمانی، ر. ) نسائیان، ع.،

توانی های اجتماعی بر مشکالت رفتاری نوجوانان با کممهارت
 .158-167، (2)17فصلنامه توانبخشی. ذهنی. 

(. تأثیر آموزش 1398زاده، س. )بناب، ب.، و حسننیکنام، ک.، غباری
آموزان یت و رضایت از زندگی دانشمسئله خالقانه بر خالقحل

 .205-217 ،(2)6فصلنامه سالمت روان کودک. پسر تیزهوش. 
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Effectiveness of interpersonal problem-solving program on social skills and self-esteem of 

slow-paced adolescents 

Elham Hakimi Rad*11 

Leila Kashani Vahid22 

Mina Asareh33 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of interpersonal problem-solving training on social 

skills and self-esteem of slow-paced adolescents. This study was conducted through a quasi-experimental research 

with a pretest-posttest and a control group design. The statistical population included all slow-paced girl students 

in 2019 year in Shahriar City. From among these, 30 students were selected and randomly assigned to the 

experimental (n=15) and control (n=15) groups. Social Skills Rating System- teacher forms (SSRS) and Rosenberg 

Self-Esteem Scale (SES) were used as dependent variable measuring tools. The participants of the experiment 

group received the interpersonal problem solving intervention program in 10 sessions for 60 minutes. The obtained 

data was analyzed using Multiple Analysis of Covariance (MANCOVA). Results indicated that the intervention 

had statistically significant effects on enhancing cooperation, assertiveness, self-control and overall social skill 

(P<0.05), as well as improving the self-esteem (P<0.05) of the students in the experimental group. According to 

the findings, it can be concluded that interpersonal problem-solving training can be effective in enhancing social 

skills and self-esteem of slow-paced adolescents. 

Keywords: Problem solving, self-esteem, slow- paced, social skills 
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