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  غالمعلی افروز
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  روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه تهراني تخصصی دکتر
  فریده حمیدي

  ي تخصصی  روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه شهید رجائیدکتر
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  چکیده

  چکیده
در ایـن  . پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی مهارت حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران پرداختـه اسـت  

آوري  ابـزار جمـع   .کنترل استفاده شـده اسـت   پژوهش از روش تحقیق آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه
جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش     . سـنج اسـت   دزوریال و گلدفریدو پرسشنامه نگرش ها در این پژوهش پرسشنامه حل مسئله داده
 تـرین نمـرات را   نفر از بزهکارانی که کـم  32نمونه آن . اند ي دختران بزهکار مقیم کانون اصالح و تربیت شهر تهران بوده کلیه

براي تحلیل  .اند نفر جایگزین شده) 16( و گواه) 16(گیري تصادفی انتخاب شده و در هر گروه آزمایش  ، و با روش نمونهگرفتند
داري در این  استفاده شد و سطح معنی ريمتغی هاي گروه آزمایش عالوه بر روش آمار توصیفی، از تحلیل کوواریانس چند داده

ه موجب ئلمس نشان داد، که آموزش مهارت حل پژوهشهاي حاصل از این  یافته .است) P >05/0( نگرش اجتماعیدر تحقیق 
  .شود ي دختران بزهکار گروه آزمایش می بهبود نگرش اجتماعی و افزایش مهارت حل مسئله

  
  يرحل مسئله، نگرش اجتماعی، بزهکا :ها کلیدواژه

                                                             
1 . a.borhan@ut.ac.ir 
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 مقدمه

معنی گناه، خطا و جرم بزه در فرهنگ لغت به 
است و منظور از بزهکاري، اعمال و رفتارهایی 

هـا و باورهـاي    است که بر خالف قانون، ارزش
سـال رخ   18فرهنگی جامعه، توسط افراد زیر 

توانـد   دهد و نشـانگر آن در نوجوانـان مـی    می
ــرار از    ــزل، ف ــرار از من ــگري، ف دزدي، پرخاش
مدرسه، سوء مصـرف مـواد مخـدر، رفتارهـاي     
جنسی قبل از موعد، قتـل، قاچـاق و هماننـد    

ــانیوك، آنــدرس، اســترید و (هــا باشــد  آن اورب
-؛ وان کـامن، لـوبر و اسـتوهامر   2006، 2مولل
  ).1991، 3لوبر

در کل، بزهکاري نوجوانـان، یـک سـازش         
کـه  ) 1385منصور، (نایافتگی با اجتماع است 

بزهکـاري علیـه   ) 1: دهد در سه زمینه رخ می
ي جامعه ماننـد ضـرب و جـرح و    اشخاص عاد

بزهکـاري علیـه دارایـی و مالکیـت     ) 2تجاوز؛ 
ــل اســناد و     ــران ماننــد دزدي و جع ) 3دیگ

بزهکاري علیـه نظـم عمـومی ماننـد فحشـا و      
گابریل، مک نیک (خرید و فروش مواد مخدر، 

؛ مــک گلــدریک و 1981، 4ســینگر و اســکولی
  ).1999، 5کارتر

کـه   هاسـت  پژوهش درحوزة نگـرش سـال       
ــه خــود مشــغول   روان شناســی اجتمــاعی را ب

ــه روان شناســی   داشــته اســت از هنگــامی ک
اجتماعی به عنوان یک رشتۀ مستقل و یکی از 

هـاي اصـلی روان شناسـی مطـرح شـد       شاخه
                                                             
2. Urbaniok, Endrass, Astrid, & moll 
3. Van Kammen,  Lober  & Stouthamer-loeber 
4. Gabriell, Mchnick & Schulisinger 
5.  Mcgoldrick & Carter 

هـاي   مفهوم نگرش نیز به عنوان یکی از زمینه
اصلی و مهم آن شناخته شد، به گونـه اي کـه   

بـا  1950ۀ شناسی اجتماعی در اوایل دهـ روان
هـا  شـد و نگـرش   ها مشخص میتعریف نگرش

شـدند    شناسـی محسـوب مـی   بناي روانسنگ
ــاران ( ــون وهمک ي  ترجمــه : 6،2001اتکینس

  ).1386رفیعی، 

شناســان  از نظــر روان »نگــرش«اصــطالح      
تـرین   در یکی از قـدیمی . معانی مختلفی دارد

کاربردهاي این کلمه، معنی آن وضع و حالـت  
ما در تعاریف فعلی، نگـرش بیشـتر   بدنی بود، ا

شـود   به جنبۀ ذهنی و روانی فـرد اطـالق مـی   
  ).1380کریمی،(

شناسان اجتماعی نگرش را شامل سه  روان     
. داننـد  عاطفی و رفتـاري مـی  ، مؤلفۀ شناختی

ي رفیعی،  ؛ ترجمه2001اتکینسون وهمکاران،(
از آن جایی که حل مسئله شـیوه اي  ). 1386

مولفه هاي شناختی تاثیر می است که بر روي 
پس می توان گفت کـه آمـوزش حـل    . گذارد 

مسئله می تواند بر تغییـر نگـرش افـراد تـاثیر     
  .بگذارد

 دهنـد  یمـ ي از تحقیقات نشان ا پارهنتایج      
ي مهـم سـالمت روان،   هـا  شـاخص که یکی از 

و تغییر در نگرش فرد براي  مسئلهتوانایی حل 
نتایج  ).7،2003بورنشتاین(ي است ریگ میتصم
هایی که زیر تأثیر تفکر  اي دیگر از پژوهش پاره

دوگانگی جسـم و ذهـن، انجـام شـده، نشـان      

                                                             
6  . Atkinson 
7.  Bornshtein 
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اند که عوامل شناختی، نقش بسیار مهمی  داده
در ایجاد مشـکالت جسـمانی داشـته و تـأثیر     

هاي هاي بالینی مبتنی بر جنبهدرمانی مداخله
ــه    ــن گون ــار ای ــگیري و مه ــناختی در پیش ش

 8از دیـدگاه بــک . انـد  معنـادار بــوده مشـکالت  
ــد از )1983( ــد عبارتن : ، نگــرش هــاي ناکارام

هایی که فرد را در برابر افسردگی آسیب  نگرش
کنند این نگرش ها بالفاصله و بعـد از   پذیر می

شوند و  هاي منفی زندگی فعال می وقوع رویداد
پس از فعال شدن الگویی از پردازش اطالعات 

. سوگیري منفی دارنـد  کنند که را تحریک می
طور که گفته شد نگرش اجتمـاعی یـک    همان
ي شناختی است و آموزش حـل مسـئله    مولفه

هـاي شـناختی تـاثیر     فـه ؤلمی تواند بر روي م
و بزهکاران به دلیل وقوع رویداد هـاي  . بگذارد

منفی که در زندگی آنها رخ داده است با توجه 
هــاي  داراي نگــرش) 1983( بــه دیــدگاه بــک

امد هسـتند همـان طـور کـه مـی دانـیم       ناکار
بزهکاران جزء افراد خاص هرجامعه قـرار مـی   

هـا   گیرند و به دلیل داشتن شـرایط خـاص آن  
توان بزهکاران را جز افراد استثنایی جامعه  می

تلقی کرد که نیاز به مداخالتی دارند که بتوان 
به آن ها کمـک کـرد کـه بتواننـد در جامعـه      

توان گفت که بـا   میبه طور کلی .زندگی کنند 
هاي صـورت گرفتـه آمـوزش     توجه به پژوهش

حـــل مســـئله بـــراي بزهکـــاران و کـــاهش 
ثر است، ولی پژوهشی که ؤپرخاشگري آن ها م

بتواند اثربخشی حل مسئله بر نگرش اجتماعی 
لـذا  .بزهکاران را بسنجد صورت نگرفتـه اسـت  

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش 

                                                             
8.  Bek 

ــر نگــرش اج  ــران حــل مســئله ب تمــاعی دخت
 .بزهکارشهر تهران است

  
  روش

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشـی بـا طـرح    
 .پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است

ها به صورت در دسترس  در این طرح آزمودنی
برداري تصادفی دو گـروه    و با استفاده از نمونه

معادل یکدیگر تشکیل شـد و سـپس در یـک    
) نگرش اجتمـاعی (ه پیش آزمون، متغیر وابست

مــورد ســنجش قــرار گرفــت و ســپس متغیــر 
در گروه آزمایشی اعمال ) حل مسئله(مستقل 

دو گـروه   ي آمـوزش،  شد و پس از پایان دوره
 .کنترل و آزمایش مورد سنجش قـرار گرفتنـد  

در این پـژوهش متغیـر هـایی از جملـه سـن،      
اقتصـادي و جنسـیت کنتـرل     -سطح فرهنگی

ایـن تحقیـق را کلیـه    ي آمـاري   جامعه. شدند
ــانون اصــالح و   ــر ســاکن در ک ــان دخت نوجوان

نمونـه   .دهنـد  تربیت شهر تهران تشـکیل مـی  
ــامل ــر  32ش ــایش و 16(نف ــر آزم ــر   16نف نف
است، که به صورت گـزینش هدفمنـد   ) کنترل

به این صورت که در این مرکـز  . انتخاب شدند
حـل مســئله، نگــرش  ( هــا  نامـه  ابتـدا پرســش 

از میــان افـرادي کــه   .توزیــع شـد ) اجتمـاعی 
و بـــا روش تـــرین نمـــرات را گرفتنـــد  کـــم
گیـري تصـادفی انتخـاب شـده و در هـر       نمونه

ــایش  ــروه آزمـ ــر ) 16(و کنتـــرل) 16(گـ نفـ
  .اند جایگزین شده

روش اجرا به این ترتیب بود که با مراجعه      
ــانون اصــالح و تربیــت تهــران و انجــام  ــه ک  ب

هـاي الزم بـا مسـئوالن مربوطـه بـا       هماهنگی
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به خوابگاه دختـران و توجیـه طـرح و     مراجعه
ها  آشنایی با اهداف و روند پژوهش، پرسشنامه

نفــر کــه  32هــا قــرار گرفــت و  در اختیــار آن
ترین نمره را گرفتند انتخـاب و بـه صـورت     کم

کنتـرل قـرار    تصادفی در دو گـروه آزمـایش و  

 90جلسـه   8طـی  ها -آزمودنی گرفتند سپس
اي دو جلسه به صورت گروهـی   اي هفته دقیقه
بـه گـروه آزمـایش    . آموزش قرار گرفتند مورد

  اعمال شد ولی به ) حل مسئله(متغیر مستقل
 

  ي آموزشی حل مسئله اي از بسته خالصه. 1جدول 
  تمرین و تکالیف جلسات  محتواي جلسات  اهداف جلسات  جلسات

معارفــه و : جلســه اول
   تشخیص موقعیت کلی

آشنایی دختران بزهکار بـا پژوهشـگر   
و فراهم کردن زمینـه درك و تفـاهم   
متقابل و بیان انتظـارات پژوهشـگر از   

  آزمودنی هاي مذکور

ــی   ــیحات تکمیلـ ــون توضـ پیرامـ
ــارت حــل     ــش مه ــرورت و نق ض

  مسئله در زندگی

پرسیدن دو سوال و فکـر کـردن بـه    
 .آن

چه برداشتی از مهارت حـل مسـئله   
 .دارید

اهمیت، ضرورت و نقش مهارت حـل  
مســئله را در زنــدگی روزمــره مــورد 

  .بررسی قرار دهید

ــه دوم ــاد و : جلس ایج
تقویت حـس تشـخیص   
کلی موقعیـت آزمـودنی   

  مسئله در جهت حل

ــف ــرد  )ال ــا رویک ــودنی ب آشــنایی آزم
  صحیح برخورد با مسئله

توجه به ابعاد شناختی و هیجـانی  )ب
  ها آزمودنی

مروري بر مطالب ارائـه شـده   ) الف
 در جلسه قبل

  ارزیابی تکالیف آزمودنی ها) ب

چند مسأله از مسائل روزمره خود یا 
  .دوستانتان را برشمارید

تعریـف  : جلسه سـوم 
 دقیق مسـئله و فرمـول  

  بندي حل مسئله

تعریف دقیق مسئله و ایـن کـه   ) الف
  مسئله چیست

بندي مسائل براي  آموزش اولویت) ب
مشخص شدن مسائل اصـلی و کنـار   
گذاردن مسائل کم اهمیت تر و غیـر  

  مرتبط

تعریف دقیق و روشن مسئله ) الف
تا زمانی کـه بـه روشـنی تعریـف     (

  ).نشود نمی توان آن را حل کرد

ــد  ) ب ــا بای ــرد  دقیق ــخص ک مش
  مسئله چیست؟ چرا بوجود آمده؟

از آزمودنی ها خواسته شـده ، چنـد   
ــاً   ــواه خــود دقیق ــه دلخ مســئله را ب

  .تعریف و فرمول بندي کنند

یـافتن  : جلسه چهـارم 
  راه حل هاي متعدد

یافتن راه حل هاي مختلف و متنـوع  
و تأکیـد بــر کمیـت راه حــل هـا نــه    

  کیفیت آنها

شـده  مروري بر مطالب ارائـه  ) الف
  در جلسه قبل

  ارزیابی تکالیف آزمودنی ها ) ب

  استفاده از تکنیک بارش مغزي) ج

پس از مشخص کردن مسئله اصـلی  
با اسـتفاده از روش بـارش ذهنـی،از    
بزهکــار خواســته مــی شــود هــر راه 
حلی را که به ذهنش می رسد، ثبت 

  .کند

پـس از پایـان   . کنترل آموزشی داده نشد گروه
پــس (دوره، دو گــروه مــورد ســنجش مجــدد 

در این پـژوهش از مـدل   . قرار گرفتند) آزمون
ي اجتماعی کـه توسـط دزوریـال و     حل مسئله

توصیف شده است، استفاده ) 1971(9گلدفرید 
 .شد

                                                             
9. Dzurilla & Coldfried 
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براي : ي آموزشی روایی و پایایی بسته     
به دست آوردن روایی از روایی محتوایی 

شد بعد از تهیه ي بسته ي آموزشی از  استفاده
متخصصین این حوزه سواالتی پرسیده شد و 

ا توجه به نظرات و تأیید متخصصان بسته ي ب
 .گرفت آموزشی مورد استفاده قرار

  
  ابزارها

: 10اجتماعی ئلهپرسشنامه سبک حل مس
فرم کوتاه تجدید نظر شده پرسشنامه توانـایی  

ــاس خــود   ئلهحــل مســ ــک مقی ــاعی ی اجتم
هاي حل  گیري مهارت دهی براي اندازه گزارش

بـر   این مقیاس مبتنـی . ه اجتماعی استئلمس
) اولیـورز و  مید نزو، زوریال،د(لفان ؤکار قبلی م
هاي عمـده مـدل نظـري حـل      لفهؤاست،که م

ــدازهئمســ ــري  له اجتمــاعی را بررســی و ان گی
فرم بلند این  ).1982-1999دزوریال ( کند می

ــاس داراي  ــت  و  52مقی ــوال اس ــرده  5س خ
 5اما فرم کوتاه آن داراي همـان  . مقیاس دارد

سوال است و روي  25شامل خرده مقیاس اما 
درجه لیکرت از کـامال نادرسـت تـا     5مقیاس 

دو خـرده  . شـود  گذاري مـی  کامال درست نمره
گیـري   ه را اندازهئلگیري حل مس مقیاس جهت

له ئگیري مثبت حل مسـ  یعنی جهت. کنند می
گیـري   و جهـت ) 14-7-5(به وسیله سـواالت  

-9-13-22(له به وسـیله سـواالت   ئمنفی مس
رده مقیـاس آن نیـز سـبک حـل     سه خ )4-2

سبک  .کنند گیري می اندازه له اجتماعی رائمس
-8-2(ي سواالت له به وسیلهئمنطقی حل مس

 .شـود  اندازه گیري مـی ) 16-20-21-24-25
                                                             
10. Social problem solving Questionnaire 

وسـیله سـواالت    له بـه ئسبک اجتنابی حل مس
بــی  -و ســبک تکانشــی) 1-10-12-17-18(

-6(وسـیله سـواالت    له که بهئتوجهی حل مس
دو  .شـوند  اندازه گیري مـی ) 11-15-19-23

ه و ئلگیري مثبت حل مس جهت(خرده مقیاس 
له سازنده ئحل مس) لهئسبک منطقی حل مس

سـه خـرده    .کننـد  وکارا را انـدازه گیـري مـی   
ه غیـر عـادي و   ئلمقیاس باقی مانده حل مسـ 

دو خرده مقیاس .کنند گیري می ناقص را اندازه
له ســازنده و کــارا کــه شــامل    ئحــل مســ 

له ئگیري مثبت و سبک منطقی حل مس جهت
. شـوند  است به صورت مثبت نمره گذاري مـی 

اما خرده مقیاس بدکارکردي به صورت منفـی  
بـراي بـه دسـت آوردن     .شـوند  گذاري می نمره

تـوان   هـاي بـدکاکردي مـی    نمره خرده مقیاس
هـاي   نمـره  هـا،  گفت که نتیجـه ایـن مقیـاس   

از  اي هستند که از تفریق نمرات حقیقی وارونه
بـراي   .آیند باالترین نمره احتمالی به دست می
باید نمره هر به دست آوردن نمره کل مقیاس 

هاي خود خـرده   خرده مقیاس را بر تعداد آیتم
ها به  مقیاس تقسیم کرد تا همه خرده مقیاس

طور یکسان در نمره نهـایی مشـارکت داشـته    
نمــره بــاال در ایــن پرسشــنامه نشــان . باشــند
ان، کار او سازنده مسئله است ي حل آس دهنده

ي حـل  در حالی که نمره پایین نشـان دهنـده  
ناقص، ناکارامد و بـد کـارکردي بـراي مسـئله     

پایایی آزمون براي این پرسشـنامه بـین   . است
تا  69/0و ضریب آلفاي آن بین  91/0تا  68/0
ــت   95/0 ــده اس ــزارش ش ــد، (گ ــال، می دزوری

مه نیز روایی سازه این پرسشنا). 2000اولیورز،
ــافی و     ــاملی اکتش ــل ع ــتفاده از تحلی ــا اس ب

هاي حـل مسـئله و    همبستگی با دیگر مقیاس
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ــازه ــد   س ــوش، تأیی ــناختی همپ ــاي روان ش ه
همـه  ) 2000زوریـال و همکـاران،   (اسـت   شده

تحلیل روایی این ابزار را به عنوان یک مقیاس 
براساس .حل مسئله اجتماعی تأیید کرده است

هـاي روان   شـاخص ي با عنـوان بررسـی    مقاله
سنجی و هنجاریابی پرسشـنامه توانـایی حـل    
مسئله اجتماعی که توسط دانشجوي دکتـرا و  

و ضریب  85/0ارشد انجام شده  ضریب آلفاي 
  .را گزارش کردند 88/0پایایی باز آزمایی 

در این : 11اجتماعی  پرسشنامه نگرش     
جردن و (پژوهش  از پرسشنامه نگرش سنج 

ي نگرش  با توجه به نظریهکه ) 1976افروز، 
گاتمن طراحی شده، اقتباس گردیده است و 
بر اساس اهداف پژوهش سواالت پرسشنامه در 
جهت  نگرش افراد نسبت به کارگزاران و 

کند و نگرش افراد  مسووالن جامعه تغییر می
. سنجد بزهکار را نسبت به مسووالن جامعه می

باشد که  این پرسشنامه داراي چهار بخش می
شامل نگاه و نگرش اقشار مردم نسبت به 
جایگاه و منزلت کارگزاران و مسووالن، نظرات 
و نگاه خود فرد به کارگزاران و مسووالن، 

 .هاي زندگی است نگرش عمومی و موقعیت
 4سوال است و  51این پرسشنامه داراي 

نگرش افراد به مسووالن و (خرده مقیاس دارد 
ز دیدگاه مردم کارگزاران، نگرش پاسخ گویان ا

به مسووالن و کارگزاران، نگرش عمومی، 
 5و روي ) هاي زندگی نگرش به موقعیت

ي لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً  درجه
شود که نمره کمتر از  گذاري می مخالفم نمره

نگرش بینابین و  3نگرش منفی، و نمره  3
                                                             
11. Social Attitudes Questionnaire 

نگرش مثبت فرد راجع به  3بیشتر از 
براي آزمون .ستموضوعات مورد مطالعه ا

هاي تحقیق  پایایی ابزار تحقیق ابتدا پرسشنامه
نفر از افراد جامعه مورد مطالعه  32در بین 

توزیع و سپس پس از ورود اطالعات آن به نرم 
افزار براي سنجش پایایی آن از آزمون آلفاي 

هاي  یکی از روش. کرونباخ استفاده شد
گیري پایایی  سنجش پایایی ابزار اندازه

گاري اجزا است که مشهورترین آزمون ساز
براي اندازه گیري آن آزمون آلفاي کرونباخ 

دامنه این این آزمون بین صفر و یک . است
 1است هر چه مقدار آلفاي کرونباخ به 

نزدیکتر باشد نشانه روایی بیشتر ابزار 
تر باشد  گیري و هر چه به صفر نزدیک اندازه

گیري  هتر ابزار انداز دال بر روایی ضعیف
در تحقیق حاضر نیز پرسشنامه تحقیق با .است

استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ پایایی آن 
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به 

   .صورت زیر است
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  ضریب آلفاي کرونباخ  پرسشنامه نگرش اجتماعی. 2جدول 

چنانکه مقادیر باالي آلفاي کرونبـاخ نشـان    هم
هاي بکار رفتـه در پرسشـنامه    دهد مقیاس می

بـه نمـره گـزاري کرونبـاخ از     تحقیق با توجـه  
ــد   ــولی برخوردارن ــل قب ــایی قاب ــابراین . پای بن

هاي تحقیق از پایایی الزم برخوردار  پرسشنامه
ــت ــن    .اس ــی ای ــت آوردن روای ــه دس ــراي ب ب

پرسشنامه محقق ساخته، از روایـی محتـوایی   
نفــر از  4بــدین ترتیــب کــه از . اســتفاده شــد

کارشناســان در رابطــه بــا پرسشــنامه نگــرش 
به این شـکل کـه   . عی سوال پرسیده شداجتما

هـا   این سوال بـه همـراه پرسشـنامه  بـراي آن    
بـه   75/0روایی این پرسشنامه .پیوست گردید

  .دست آمد

انحراف معیار نمره مربوط  و میانگین. 3جدول 
به پیش آزمون و پس آزمون متغیرهاي نگرش 

هاي آن در گروه آزمایشی و اجتماعی و مؤلفه
جهت بررسی اثر . دهد میکنترل را نشان 

مداخله آزمایشی، تحلیل کوواریانس چند 
هاي پس آزمون، با  متغیري مانکوا روي نمره

کنترل پیش آزمون متغیرهاي وابسته پژوهش 
انجام ) هاي آن و مؤلفه نگرش اجتماعی(

نتایج تحلیل کوواریانس . 4جدول . گرفت

هاي پس آزمون با  چندمتغیري را روي نمره
نگرش آزمون هاي متغیرهاي کنترل پیش 

  .دهد هاي آن نشان می و مؤلفهاجتماعی 

  
  ها یافته

دهـد کـه بـین     نشان مـی . 4مندرجات جدول 
گروه هاي آزمایشی و کنترل از لحاظ حـداقل  

نگـرش اجتمـاعی   (یکی از متغیرهاي وابسـته  
. داري وجود دارد تفاوت معنی) ومؤلفه هاي آن

گفـت   تـوان  همچنین باتوجه به مجذوراتا مـی 
درصد تفاوت دوگروه مربوط به متغیرهاي  13

تـوان   .هـاي آن اسـت   نگرش اجتماعی ومؤلفه
درصـد حـاکی از کفایـت     80/0آماري بـاالي  

  .باشد حجم نمونه می

بـــراي بررســـی تفـــاوت، پـــنج تحلیـــل      
کوواریانس تک متغیري در مـتن مـانکوا روي   

هـاي آن   ومؤلفـه  نگـرش اجتمـاعی  متغیرهاي 
نتایج تحلیـل کوواریـانس   . 5جدول . انجام شد

تک متغیري را براي مقایسه نمـره هـاي پـس    
هـاي آن   ومؤلفـه  نگرش اجتماعیآزمون متغیر 

ــر وابســته در   ــون متغی ــیش آزم ــرل پ ــا کنت ب
  .دهد هاي آزمایشی و کنترل نشان می گروه

  مقدار آلفاي کرونباخ  ها مقیاس

  85/0  به کارگزاران و مدیراننگرش مردم 

  81/0  و مدیران در مقایسه با مردم نگرش پاسخگویان به کارگزاران

  88/0  نظرات عمومی

  80/0  موقعیت هاي زندگی
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 هاي آن توصیفی متغیرهاي نگرش اجتماعی و مؤلفههاي  شاخص. 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  آموزان در دانش ومؤلفه هاي آننتایج تحلیل کواریانس چند متغیري روي نمرات نگرش اجتماعی . 4جدول

  F  مقدار  نام آزمون
Df  
  خطا

Df  

  فرضیه 
  سطح معنی داري

  مجذور

 اتا

  توان

 آماري

  1 330/0  041/0  26 5  74/1  251/0  آزمون اثر پیالیی

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  آزمودنی  متغیر

  )پیش آزمون( دیدگاه مردم
 70/3  89/2 16  آزمایشی

 96/6  68/2 16  کنترل

  )پس آزمون( دیدگاه مردم
 14/8  96/2 16  آزمایشی

 31/7  71/2 16  کنترل

  )پیش آزمون( کارگزاران و مسووالن
 97/6  51/2 16  آزمایشی

 75/7  66/2 16  کنترل

  )پس آزمون( کارگزاران و مسووالن
 68/8  9/2 16  آزمایشی

 82/7  94/53 16  کنترل

 )پیش آزمون( نگرش عمومی
 52/3  97/2 16  آزمایشی

 19/2  82/2 16  کنترل

 )پس آزمون(نگرش عمومی 
 94/2  11/3 16  آزمایشی

 19/2  82/2 16  کنترل

 )پیش آزمون( هاي مختلفموقعیت 
 07/3  48/2 16  آزمایشی

 73/1  25/2 16  کنترل

 )پس آزمون( موقعیت هاي مختلف
 33/3  53/2 16  آزمایشی

 92/1  21/2 16  کنترل
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  1 330/0  041/0  26 5  74/1  749/0  آزمون المبداي ویلکز

  1 330/0  041/0  26 5  74/1  335/0  آزمون اثر هتلینگ

آزمون بزرگتـرین ریشـه   
  1 330/0  041/0  26 5  74/1  335/0  روي

  هاي آزمایشی و کنترل ومؤلفه هاي آن در گروهنگرش اجتماعی نتایج تحلیل کواریانس متغیر . 5جدول 

مجموع   منبع تغییر
  Df  مجذورات

میانگین 
  توان آماري  مجذور اتا  داري معنی  F  مجذورات

  1  226/0 007/0  47/8  78/1227  1  78/1227  نگرش اجتماعی

  1  231/0  022/0  05/5  35/731  1  35/731  گروه

          81/144  29  41/4199  مقدار خطا

            32  633511  جمع

، کواریـانس  دهد نشان می. 5هاي جدول  یافته
)05/0<P  ،05/5=F  (همـان  . دار است معنی

آموزش حـل  دهد  گونه که مجذور اتا نشان می
نگرش درصد تغییرات متغیر  23موجب مساله 

 80/0، شده است توان آماري بـاالي  اجتماعی
 .درصد حاکی از کفایت حجم نمونه می باشـد 

توان ادعا نمود آموزش  بنابراین، با اطمینان می
گـروه  نگـرش اجتمـاعی   حل مساله در بهبـود  

  .ه استآزمایشی مؤثر بود

  
  بحث

هدف از پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حل 
مسئله بر نگـرش اجتمـاعی دختـران بزهکـار     

هاي این پژوهش نشان داد کـه در   یافته .است
آزمون، دختران بزهکار  نگـرش   ي پیش مرحله

اجتماعی منفی را دارا بودند یعنی نگاه و دیـد  
دختران بزهکار به مسووالن و کارگزاران منفی 
بود، اما پس از آموزش حل مسـئله در مرحلـه   
ي پس آزمون تفـاوت معنـا داري نسـبت بـه     

نی نگرش اجتمـاعی  پیش آزمون ایجاد شد؛ یع
دختـران بزهکــار  نســبت بـه پــیش آزمــون و   

ایـن یافتـه   . نسبت به گروه کنترل بهبود یافت
، )1392( ها تا حدودي با پژوهش هاي بهرامی

 تامســون،رپــی و)1392(شــکوهی یکتــا  
 و فلچــــر الیــــوت، دریــــر، ،)2005(12

، ســــــلیگن، راش و )2005(13سوانســــــون
ربیعی، مولوي و کالنتـري   ،)2012(14همکاران

بــه نظــر اســپیواك و .همخــوانی دارد) 1388(
شور مهارت هاي حل مسئله، به عنوان توانایی 
                                                             
12. Rapee &  Thompson 
13. Dreer, Elliot, Fletcher& Swanson 
14. Seligen, Rash 



   اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

 1394 پاییز، )15(، 3، شماره 6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  119

 

خلق راه هاي مختلف براي حل مسئله و توجه 
به پیامدهاي مختلف، کلید تسـهیل بهداشـت   

افــراد فاقــد .اجتمـاعی و روان شــناختی اسـت  
هــاي شــناختی مســائل میــان فــردي  مهــارت

رخاشگر هستند، بـه دیگـران اهمیـت    تر پ بیش
نمی دهند و از نظر اجتماعی منـزوي هسـتند   
این شرایط ممکن است به سازگاري ضعیف در 

، 15شـور ( مدرسه و نیز بزهکـاري منجـر شـود   
؛ اسـپیواك،  1978، 16؛ شور و اسـپیواك 1979

همان طور کـه  ). 1986، 17مارکوس و سوفیت
. ي شـناختی اسـت   دانیم نگرش یک مؤلفه می

مــین دلیــل بــراي بررســی ایــن فرضــیه بــه ه
عواملی که باعـث ایجـاد در تغییـر شـناخت و     

همچنـین   .شود باید بررسی شود طرز تفکر می
هـاي مثبـت یـا    هـا و واکـنش   ها ارزیابی نگرش

ها، یا هـر   منفی ما دربارة اشیاء، افراد، موقعیت
هاي انتزاعی  جنبۀ دیگر محیط از جمله اندیشه

تند که مـا اغلـب   هاي اجتماعی هس و سیاست
. کنـیم  آن را به صورت اظهـار نظـر بیـان مـی    

ــه نقــل از کریمــی ) 1970(بروولــد ) 1380(ب
را واکنش عصـبی مثبـت یـا منفـی،      "نگرش"

نسبت به یک معنی انتزاعی یا اشـیاء ملمـوس   
شناسان اجتماعی نگـرش   روان. کند تعریف می

عاطفی و رفتاري ، را شامل سه مؤلفۀ شناختی
ترجمه   2001، نسون وهمکاراناتکی(دانند  می

شـامل  » عنصـر شـناختی  «) 1386ي رفیعی، 
اعتقادات و باورهاي شخصی دربارة یک شـیء  

یـا احساسـی   » عنصر عاطفی«. یا اندیشه است
آن است که معموالً نوعی احساس عـاطفی بـا   

                                                             
15. Shure 
16. Spivac & Shure  
17. Spivac, Marcus & Swift  

بـه  » تمایل به عمل«باورهاي ما پیوند دارد، و 
اي خـاص   آمادگی براي پاسـخگویی بـه شـیوه   

 مسـائل  حل). 1380کریمی،(الق می شود اط
 نحو به مشکالت با برخورد و درست ي گونه به

 بینـی  جهـان  و نگاه مستقیم صورت به سازنده
 دچـار  خـود  پیرامـون  محـیط  به نسبت را فرد

 حـل  درسـت  ي نحـوه  یادگیري کند، می تغییر
 محـیط  نسـبت  را فرد نگرش تنها نه مشکالت

 نسـبت  او نگـرش  بلکه کرد خواهد مثبت خود
 بـه  نسـبت  او نگـرش  و خـود  پیرامون افراد به

ــز را خــودش ــد، کــازدین مــی مثبــت نی  18کن
، آموزش مهارت هاي حـل مسـئله را   )1990(

روشی می دانـد کـه در آن فـرض مـی شـود      
کودکان داراي رفتارهاي نابهنجـار از نواقصـی   
در فرایندهاي شناختی رنج می برند و به نظـر  
او، زمانی که مهارت هاي حـل مسـئله وجـود    
داشته باشند، فرد می تواند در مقابل تـاثیرات  

 بـه  بزهکـار  راندختـ . حوادث منفی دفاع کند
 خـود  هـاي  تنش و مشکالت کردن حل واسطه

 نـاامنی  احسـاس  نادرسـت،  و غلـط  صورت به
 هـم  نتیجه در و کنند می تر قوي را خود درون

 نسبت نگاهشان هم و خود به نسبت نگاهشان
 اثـر  در نتیجه در و کرده تر منفی را دیگران به

 همـه  به نسبت تاریکی بینی جهان دچار زمان
 بـه  مسئله حل آموزش بنابراین .شوند می امور

 همه صورت به را فرد نگرش داري معنا صورت
همان  . داد خواهد قرار خود تأثیر تحت جانبه

طور که گفتـه شـد نگـرش داراي سـه عنصـر      
ــن   ــاري اســت در ای ــاطفی و رفت شــناختی، ع

ــیوه   ــه ش ــئله ب ــل مس ــژوهش از روش ح ي  پ

                                                             
18. Cazdin 
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تـوان   شناختی رفتاري استفاده شـد پـس مـی   
توانـد   نتیجه گرفت آمـوزش حـل مسـئله مـی    

هنگـامی کـه   . باعث تغییر در نگرش افراد شود
فرد بتواند مسائل را با روش صحیح حل کنـد  

شود ولذا  در نگرش و دیدگاه او تغییر ایجاد می
گیري  توان نتیجه با توجه به این توضیحات، می

کرد که در پژوهش حاضر  نیـز آمـوزش حـل    
مسئله به صورت گروهـی بـا در نظـر گـرفتن     
میزانی از احتمـال، توانسـته اسـت تـا حـدي      
میــزان نگــرش اجتمــاعی دختــران بزهکــار را 
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