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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of problem-based education in group 

work on the ability to solve social problems. This research is an applied research in terms of 

the purpose of quasi-experimental research of pre-test-post-test groups with a control group. 

The statistical population of this study was all fourth grade elementary school students in 

Songhar city, from which 50 people were selected by cluster random sampling. The tools used 

in this study were the social problem solving ability questionnaire. Descriptive statistics of 

mean, standard deviation were used to analyze the data and analysis of covariance was used to 

answer the hypotheses. The results indicate that there is no significant difference between the 

effects of the experimental and control groups on the post-test scores of social problem 

solving. 
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 اجتماعی مساله مساله به صورت کارگروهی بر توانایی حل تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل

 2 زهره حشمتی، 1* خدیجه جاسمی

 رشته برنامه ریزی درسیدانش آموخته کارشناسی ارشد  9
 آموزگار 2

 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی* نویسنده مسئول: 
 

 

  91/10/9988 تاریخ پذیرش مقاله:     91/10/9988 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

توانایی حل مسأله اجتماعی بود. این هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسأله به صورت کارگروهی بر 
آزمون با گروه کنترل است. جامعه پس-آزمونهای پیشتحقیق از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و از نطر اجرا شبه آزمایشی از نوع گروه

گیری ه روش نمونهنفر ب 01آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان سنقر بود که از میان آنها تعداد آماری این تحقیق کلیه دانش
ها ازشاخصه مسأله اجتماعی بود. برای تحلیل دادهای انتخاب شد، ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه توانایی حلتصادفی خوشه

از آن است که های آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و برای پاسخگویی به فرضیه ها ازآزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاکی 
 .دار وجود نداردنمرات پس آزمون حل مسئله اجتماعی، بین اثر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی

 

 اجتماعی.مسألهگروهی، حلمسألهمسأله، حلآموزش، حل واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

  و مسائل با خویش اطراف محیط با ارتباط در همیشه انسان
 در خود، اهداف به برای نیل و برو است رو گوناگونی  مشکالت

 هایپیشرفت امروزه،  حالیکه در . است خود اطراف با تعامل

 مسائل با آمدن سازگاری و کنار نقش هم ارتباطی و تکنولوژی
 جریانی تعامل و سازگاری .است ساخته ضروری را بیش از پیش

 بیرونی و فشارهای درونی با آمدن کنار برای فرد آن در که است
 خود و بین که تعامل خوبی دارد زمانی فرد یک. کندمی تالش
 اجتماعی محیط .کند برقرار ای سالم رابطه اش اجتماعی محیط

 و کار و کسب محیط ، شامل: خانواده، دانشگاه و مدرسه هم
به نحو  خود محیط اجتماعی با نتواند فردی است؛ اگر آن نظایر

 تولد زمان از سازگاری . است ناسازگار کند، برقرار رابطه مطلوب

 آن شخص از خاص، روشی به هرزمانی در و است انسان با
  کند. استفاده می

 های نیاز به پاسخ در اجتماعی در زندگی انسان سازگاری اهمیت
 هستند. اجتماعی موجوداتی هم ها چرا که انسان است اجتماعی

شود که نیاز به حل بنابراین در تعامل با اجتماع دچار مسائلی می
  کردن آنها دارد.

را به  پژوهشگران و محققان از بسیاری توجه مسأله حل موضوع
مهم  که دهندمی نشان هایافته است. خود جلب کرده است

 مهم بلکه شوند روروبه مشکل مسأله و با زندگی در افراد نیست

 به بتوانند مسائل این گونه با زمان برخورد در که است آن

 حل به قادر حتی هاانسان از کنند. برخی رفتار درست روشی

 دچار مشکل کوچکترین برابر در و نیستند روزمره خود مسائل
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 حل که هستند هم افرادی اما،. شوندمی ناراحتی دستپاچگی و

 تنها نه انگیز چالش شرایط و گوناگون مشکالت و مسائل

 خودآگاهی از سطحی به را آنان بلکه شوندآشفته و پریشان نمی

 برطرف و بشناسند را خود ضعف نقاط توانندرساند که میمی

 برخورد در که است آن افراد این موفقیت دلیل کنند. مهمترین

ای مرحله و منظم راهی از تصمیم یک گرفتن و مشکالت با
را  توانمندی این اول افراد گروه کهدرصورتی کنند،می استفاده

 زااسترس شرایط آید خود یکای که پیش میمسأله ندارند. هر

 حل درست مسأله را فرد که تا زمانی آورد،می به وجود هم

 افزوده استرس میزان بر باشد نگرفته درستی تصمیم یا نکرده

  شود.می او در ناخوشایند هایفعالیت موجب آخر در و شودمی
کند و باید توانایی حل آموز هم در اجتماع زندگی میدانش

 تحصیلی برعملکرد مؤثر عوامل مسائل اجتماعی را داشته باشد.

 رفع و عوامل این شناخت و است گسترده خیلی آموزاندانش

 این از یکی است، مهم بسیار آموزشی سیستم در مشکالت

 اتصال اجتماعی نقطه هوش . است اجتماعی فرد هوش عوامل

دارند  ارتباط همدیگر با که است های فردمهارت ها،توانایی
 در حد چه تا ما که کند،می میزان تعامل اجتماعی مشخص

 برخورد آنان و با ارتباط برقرای دیگران، درك خود، ابراز و درك

رفتار  بخش اثر هایروش به خود زندگی مشکالت و نیازها با
 پیدا کرده افزایش مدارس بهبود برای تالش اخیراً کنیم.می

 ساختار، سازمان، شامل که آموزشی سیستم ابعاد همه و است

 محتوای و اولیاء و جامعه مشارکت مدارس، رهبری و اداره

است  سیستم کل وارزشیابی آموزشی های روش درسی، برنامه
 .[9]است گرفته مورد توجه قرار

در این تحقیق برآنیم تأثیرآموزش مبتنی بر روش حل مسأله به 
صورت کارگروهی بر توانایی حل مسأله اجتماعی را بررسی 

 کنیم.
 

 پیشینه:
مقایسه اثربخشی حل »تحقیقی با عنوان  [2](9989کاخکی)

-مسأله با دو روش بازی گروهی و قصه گویی گروهی بر مهارت

انجام داد و نتایج نشان داد « آموزان دیرآموزهای اجتماعی دانش
گویی که آموزش حل مسأله به روش بازی گروهی و قصه

 دارد. آموزان دیرآموز اثرگروهی بر مهارت اجتماعی دانش
اثربخشی روش »( در تحقیق خود با عنوان 9981نژاد)مصلی

تدریس حل مسأله بر یادگیری خود راهبر، مهارت اجتماعی و 
به این نتایج رسید که روش « آموزانهوش اجتماعی دانش

تدریس حل مسأله بر یادگیری خودراهبر، مهارت اجتماعی و 
-ریس حلهوش اجتماعی تأثیرات معناداری دارد. و روش تد

 مسأله بر ابعاد مهارت اجتماعی اثرات معناداری دارد.

ارشد خود به تحقیق با نامه کارشناسیدر پایان [9](9981کبابیان)
مسأله اجتماعی در کاهش اثربخشی آموزش حل»عنوان 

آموزان اجتماعی دانشمسألهپرخاشگری و بهبود مهارت حل
-بعد از آموزش حلپردازد. نتایج حاکی از آن است که می« پسر

-های حلاجتماعی بین میانگین نمرات همه زیرمقیاسمسأله

مسأله اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار 
اجتماعی مشکالت پرخاشگری و مسألهاست. یعنی آموزش حل

 دهد.اجتماعی فرد پرخاشگر را کاهش میمسألهمهارت حل
 حل مهارت آموزش یرتأث» عنوان پژوهشی با (9981خسروی)

 دانش هیجانی نظم و اجتماعی افزایش مهارت بر مسأله

 حل مهارت آموزش که داد نشان هاانجام داد. یافته« آموزان

-اجتماعی دانش مهارت افزایش موجب جلسه 9 از بعد مسأله

 به که است شده کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه در آموزان

 بوده آزمایش گروه برای مسألهحل  مهارت آموزش اجرای علت

 افزایش موجب مسأله حل مهارت آموزش نتیجه است. در

 .گردید کودکان مهارت اجتماعی
 

 اهداف وفرضیات

 هدف کلی:
مسأله به صورت کارگروهی بر آموزش مبتنی بر روش حل

 اجتماعی تأثیر دارد. مسألهتوانایی حل
 

 هدف ویژه:
گروهی و توانایی حل مسأله مسأله تعیین رابطه بین روش حل

 اجتماعی
 

 فرضیه تحقیق:
-مسأله گروهی بر توانایی حلروش آموزش مبتنی برروش حل

 آموزان تأثیر دارد.اجتماعی دانشمسأله
 

 نوع تحقیق:
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نطر اجرا شبه آزمایشی 

باشد. آزمون با گروه کنترل میپس-آزمونهای پیشاز نوع گروه
 که در زیر طرح آن آمده است.

 
 آزمون با گروه کنترلپس-آزمونطرح پیش 9-جدول

O X O Gآزمایش 

O - O G0کنترل 
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 روش تحقیق
آموزان پایه چهارم جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش

نفر از  01مقطع ابتدایی شهرسنقرخواهد بود. نمونه این تحقیق 
ابتدایی شهرستان سنقر بود. نمونه آموزان کالس چهارم دانش

ای انتخاب شد، به گیری تصادفی خوشهتحقیق به روش نمونه
این صورت از بین مدارس ابتدایی شهر سنقر یک مدرسه 
انتخاب گردید و از مدرسه دو کالس چهارم به صورت تصادفی 

گیری ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم انتخاب شد. جهت
اجتماعی مسألهر شده پرسشنامه توانایی حلکوتاه تجدید نظ

است. این مقیاس مبتنی بر کار قبلی مؤلفان است که فرم کوتاه 
ای لیکرت از درجه0سؤال است و روی مقیاس  20آن دارای 

شود. دو خرده گذاری میکامالً درست تا کامالً نادرست نمره
ن نحو کند. روش اجرا به ایگیری میمقیاس حل مسأله را اندازه

بود که بعد از مشخص کردن نمونه، یک کالس به گروه 
آزمایش و کالس دیگر به گروه کنترل اختصاص داده شد. 

آزمون در هر دو کالس اجرا گردید. سپس در گروه کنترل پیش
نفر بود، به همان روش معمول همیشه جلسات  20که شامل 

نفر بود 20کالس برگزار شد. اما گروه آزمایش که تعداد آنها نیز 
گروه پنج نفره تقسیم گردید و در هشت جلسه مطالب  0به 

 گروهی اجرا شد. مسألهآموزشی موردنظر با استفاده از روش حل

.  

 یافته ها

 
در دو گروه آزمایش )آموزش حل مسأله گروهی( و گروه کنترل )روش : میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون حل مسأله اجتماعی 2جدول 

 تدریس سنتی(

 گروه متغییر
 پس آزمون پیش آزمون

M SD M SD 

 حل مسأله اجتماعی
 81/7 91/91 28/9 11/11 آزمایش

 18/0 81/99 91/1 19/99 کنترل

فه
مول

عی
ما

جت
ه ا

سأل
ل م

 ح
ی

ها
 

جهت گیری مثبت حل 
 مسأله

 99/9 91/21 08/9 29/9 آزمایش

 99/9 21/91 90/9 91/91 کنترل

جهت گیری منفی حل 
 مسأله

 11/1 91/21 21/1 72/90 آزمایش

 21/2 01/21 99/2 91/98 کنترل

 سبک منطقی حل مسأله
 91/1 91/90 91/9 81/92 آزمایش

 92/9 92/20 99/9 11/20 کنترل

 سبک اجتنابی حل مسأله
 91/2 11/97 12/2 91/91 آزمایش

 19/2 19/99 18/2 99/91 کنترل

 سبک تکانشی حل مسأله
 11/9 91/97 79/2 11/91 آزمایش

 12/9 71/97 19/9 11/97 کنترل

 
اجرای آموزش  های مربوطه فرضیه تحقیق که برای تحلیل داده

آموزان مؤثر حل مسأله گروهی بر حل مسأله اجتماعی در دانش
است؛ از تحلیل کوواریانس استفاده شده است که نتایج مربوط 

 این فرضیه در ذیل آمده است.                                به
 

 ایش و کنترلهای رگرسیون در پس آزمون حل مسأله اجتماعی در دو گروه آزم: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیب9-جدول

 SS Df MS F Sig منبع

 199/1 827/1 991/980 9 991/980 گروه

 191/1 218/7 989/279 9 989/279 پیش آزمون حل مسأله اجتماعی

 192/1 929/0 129/219 9 129/219 پیش آزمون× گروه 

   111/98 11 791/9929 خطا

    01 111/977112 کل
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شود تعامل بین گروه مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره 
و پیش آزمون حل مسأله اجتماعی معنی دار نیست. به عبارت 

های رگرسیون پشتیبانی ها از فرضیه همگنی شیب دیگر داده
 (. F=929/0و  p=192/1کند )می

 
 راهه برای بررسی تفاوت پس آزمون حل مسأله اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل: نتایج تحلیل کواریانس یک 1-جدول شماره

 اندازه اثر SS Df MS F Sig منبع

 101/1 919/1 191/2 009/990 9 009/990 پیش آزمون حل مسأله اجتماعی

 119/1 787/1 117/1 989/2 9 989/2 گروه

    929/19 17 712/2121 خطا

     01 111/977112 کل

 
 

شود پس از تعدیل مشاهده می1همانطور که در جدول شماره 
-نمرات پس آزمون حل مسأله اجتماعی، بین اثر دو گروه دانش

دار وجود ندارد آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی
(787/1=p  (9و 17= )119/1وF بنابراین فرضیه محقق مبنی .)

میانگین نمرات پس آزمون حل مسأله اجتماعی به طور بر اینکه 
-داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است، رد میمعنی

 باشد.شود و تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نمی
 

 بحث و نتیجه گیری
( 1-شمارهازتحلیل کواریانس)جدول استفاده پژوهش با نتایج
-کنترل درنمره حل و دوگروه آزمایشداد که تفاوت بین نشان

(. 1/787Pباشد)نمیآماری معنادار اجتماعی ازنظر مسأله
گروهی  مسألهحلمهارت که آموزش پژوهشبنابراین این فرضیه 

 گردد.می آموزان تأثیر دارد، رداجتماعی دانشمسألهحلتوانایی  بر
-بر اینکه دانشمبنی  (2191) 9نتایج تحقیقات دایر و آزبورن

 اند از تواناییمسأله گروهی، آموزش دیدهحل روش آموزانی که با
مسأله باالتری برخوردارند، با نتایج حاصل از تحقیق حاضر، حل

 2همچنین با یافته های حاصل از تحقیقات فرانسرناهمسو است. 
آموزش  در کهکه فراگیرانی  بر این مبنی[ 1]( 2118) همکاران و

- به دیگر کودکان بودند، نسبت کرده شرکت اجتماعیمسألهحل
کمتری دارند، نیز ناهمسو بیشتر و پرخاشگری  پرخاشگر، رقابت

 است.
، تحقیقی با موضوع کشورداخل در تا کنون با توجه به اینکه که 

همسویی ؛ تحقیقات استمتغیر صورت گرفته نشده  دو رابطه این
بودن نتایج این از دالیل ناهمسواست. نشده آن پیدا برای 

کارشدن در این  کم خارجی، می توان به با تحقیقاتتحقیق 
 رابطه و یا شاید به تفاوت در جامعه تحقیق، بتوان نسبت داد.

مسأله، حلپرورش تواناییویکی از مهمترین اهداف آموزش
ها فراگیران این تواناییاست. با آموزان ابتکار دانش خالقیت و

های تازه سازگار توانند با شرایط مختلف زندگی و موقعیتمی

تواند فعال می تدریس هایها از راه روششود. رشد این قابلیت
 اجتماعی در افراد منتج شود.های بهبود مهارتبه 
-و ترتیب صحیح راه و توالیاست برای کشف مسأله روشی حل

 گردد. هنگامیحل منتهی میهدف یا یک راه کبه ی هایی که
شود، باید بر موانعی که در رو میکه انسان با مشکلی روبه

روانشناسی، مسأله، در رسیدن به هدفش وجود دارد، غلبه کند. در
بیرونی فرد وجود دارد، مثل مسائل ریاضی که برای هر  محیط

 ین، عاملاین ب دارد. در حل و پاسخ مشخصی وجودیک راه
قبلی فرد برای کردن مسأله، استفاده از تجارب حل اصلی در
است. دانسته آن را نمی است که قبال حل و پاسخیبه راهرسیدن 

و  دارد، تجربه، دانشآن قرار  شرایط خاصی که فرد در حداقل در
 است.کردن مسأله نیاز حلاش، پیشگذشته مهارت

فراگیران  مسأله را بهحلآموزشی زمانی که بتواند توانایی نظام
-تصمیم قدرت است. هرچههای خود رسیده هدفدهد، به  یاد

های درست در فراگیران باال رود، حلگیری و انتخاب راه
تر خواهند فراگیران باالتر رفته و موفق اجتماعی درهایمهارت

دهنده فرد با دهنده و پیونداجتماعی ارتباطهایبود. مهارت
مهارت کند. در این ای است که در آن گذران زندگی میجامعه

سود و فایده خویش و مثمر ثمر بودن به در به حداکثر رساندن 
ها را ، سعی گردیده است. اگر فرد بسیاری از تواناییاجتماع حال

مندی از باشد، بهرهاجتماعی ضعیفی داشته باشد اما مهارتداشته 
پذیری را گیرد؛ و اگر بخواهیم آسیباجتماع به سختی صورت می

است و در مرحله  مهارتفرد بیاول خود کنیم، در وحله مطرح 
دلیل همین  است و به اجتماعی بعدی دیگران. انسان موجودی

به صورت  برد وسر می اجتماع به از زمان تولد تا آخر عمر در
-تواند می بودنا افراد دیگر است. او با در جمعدائم در ارتباط ب

 گیرد کهمشکالت را حل کند و به همین خاطر همیشه یاد می
نماید. چگونه باید در اجتماع زندگی کند و نیازهایش را مرتفع 

-مطرح میفرد  زندگیاجتماعی در لذا، لزوم آموزش رشد مهارت

حاضر شود و گردد. اینکه چطور و با چه کیفیتی در جمع 
رفتارهای گروهی متناسب و مقبولی را از خود نشان دهد. 
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هاست و انسان شدن از مسأله اجتماعی اجتماعی بخشیمهارت
ها، آن هنجارها، مهارتدر  است کهشدن فرایندی اجتماعی

االن و آینده  گیرد، تامیها و طرزتلقی و رفتار فرد صورت انگیزه
 گیرند تا چگونهرا یاد می مسألهحلاد مهارتشناخته شود. افر فرد

-توانند با ارائه راهمیکنند. آنها کنونی خویش مقابله  با مشکالت

 حل خود بهظاهر غیرقابل های جایگزین برای مشکالت بهحل
از امیدواری برسند که الزمه کار در هر سازمانی است.  آن نوع

مسأله است و از حل انسانشناختی  سطح فعالیت باالترین
 باشد. درحقیقت هدفتربیتی و آموزشی می اهداف ارزشمندترین

اصلی تمام نهادهای تربیتی و آموزشی ایجاد و تقویت توانایی 
 مسأله در افراد است.حل
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