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  چکیده
حل مسئله در  يها وهیو ش یجانیه میتنظ سهیپژوهش حاضر با هدف مقا: مقدمه

پژوهش حاضر از نظر روش  نیا: روش. انجام شد يو تک والد يدانش آموزان عاد
 سهیمقا - یاز نوع عل ت،یو بر اساس ماه يبا توجه به هدف از نوع کاربرد ،یفیتوص

دانش آموزان  ي هیدر پژوهش حاضر ،عبارت است از کل يجامعه آمار. باشد یم يا
که تعداد ) 12-11-10مقطع ( قیدخترانه حقا رستانیدختر دوره دوم متوسطه دب

دردسترس  يرینمونه گ قیاز طر يدانش آموز عاد 60دانش آموز تک والد و  60
 جانیه میاستاندارد تنظ ياطالعات از پرسشنامه ها يجمع آور يانتخاب شد، برا

و  هیجهت تجز. و النگ استفاده شد يدیحل مسئله کس يها وهیو ش پسیفل
 :یافته ها.استفاده شد) مانوا(نس چند متغیري داده ها از تحلیل واریا لیتحل

 مینمرات تنظ نیانگیگرفت که م جهیتوان نت یپژوهش م يها افتهیبراساس 
تفاوت  نیباالتر است و ا ياز دانش آموزان تک والد يدر دانش آموزان عاد یجانیه

 نیانگیگرفت که م جهیتوان نت یپژوهش م يها افتهیبراساس .  معنادار است
ها در دانش  جانیبر ه یدر حل مسئله و کنترل شخص تینمرات احساس کفا

اما . تفاوت معنادار است نیباالتر است و ا ياز دانش آموزان تک والد يآموزان عاد
از دانش آموزان  يدر دانش آموزان تک والد ینمرات حل مسئله اجتناب نیانگیم

 . تفاوت معنادار است نیاست و ا باالتر يعاد

حل مسئله ، دانش آموزان ، تک  يها وهی، ش یجانیه میتنظ:  يدیکل تکلما
  يوالد

Abstract   
Introduction: The present study was conducted to compare 
emotional regulation and problem solving methods in ordinary 
and single parent students. Method: This descriptive method is 
of causal-comparative type according to the purpose of the 
applied type and based on its nature. The statistical population of 
this study is all female high school girl students of Facts (١٢-١١-
١١), which selected ٦٠ single-parent students and ٦٠ normal 
students by available sampling, for collecting Data were 
collected using standard questionnaire of flip-flops and Cassidy 
and Alang problem solving methods. Multivariate analysis of 
variance (MANOVA) was used to analyze the data. Results: 
Based on the findings of the research, it can be concluded that 
the mean scores of emotional regulation in ordinary students are 
higher than single-parent students and this difference is 
significant. Based on the findings of the research, it can be 
concluded that the average score of problem solving and 
personal control on excitement in ordinary students is higher 
than single-parent students and this difference is significant. 
However, the average score of avoiding problem solving in 
single parent students is higher than normal students, and this 
difference is significant. 

Keywords: emotional regulation, problem solving methods, 
students, single parent 

 

 

  مقدمه
یکی از مسئولیت هاي والدین کمک و آموزش به کودکان در جهت تشخیص و حل مشکالت گونـاگونی اسـت کـه بـه     

این گونه آموزش ها مـی تواننـد در کـاهش رفتارهـاي نامناسـب      . طور مداوم در زندگی روزمره با آن رو به رو می شود
مشکل در زندگی امري طبیعی و اجتناب نـا پـذیر    مواجهه با. کودکان و بهبود رفتارهاي اجتماعی آنها موثر واقع شوند

است و افراد در سراسر زندگی خود با مسائل و مشکالت مختلفی رو به رو می شوند، از این رو توانایی افراد در مواجهـه  
افـرادي کـه از مهـارت هـاي حـل      .با این گونه موقعیت ها به شیوه صحیح و کارآمد از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت   
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پایینی برخوردارند در برخورد با مشکالت با شکست مواجه شده و به محض رویارویی با موانع، ممکـن اسـت بـا     مسئله
بروز رفتارهاي برانگیخته نسبت به آن واکنش نشان دهند، احساس ناکامی کنند، پرخاشـگر شـوند یـا بـراي پرهیـز از      

ارهاي سازش نایافتـه را بـراي فـرد در پـی داشـته      موقعیت مشکل ساز گوشه گیرشوند؛ فرایندي که می تواند بروز رفت
 ).1،2013فاکس و هندرسون(باشد 

امـا فقـط    .از این رو توانایی حل مسئله یکی از  اساسی ترین مهارت ها در رویارویی با این گونه مشکالت است 
 اخیـر  هايسـال  حمایت اجتمـاعی ادراك شـده در  .با داشتن مهارت حل مسئله تمامی مشکالت حل وفصل نمی گردد

 و  کـاهش داده  را تنهـایی  احسـاس  تواند می مطلوب اجتماعی حمایت .به خود معطوف کرده است بسیاري تحقیقات
و  مـی دهـد   کـاهش  افـراد را  در اسـترس  به پاسخ ناسازگارانه اجتماعی، حمایت افزایش شوند زندگی از رضایت موجب

 تجربـه  بـراي  مهمـی  عامل اجتماعی حمایت و ارتباطات ي شبکه.  یابد می بهبود فرد روان در سالمت منجر می شود

در ) 2،2010سـاکار  و ایکیز(منجرمی گردد  افراد خودارزشمندي احساس به نهایت در که شود می هاي مثبت محسوب
 سالمت روانی را را مدیریت کند و منفی و مثبت کنار این مولفه هاي مهم ذکر شده تنظیم هیجانی می تواند هیجانات

 هوشـیاري در  و فاعلیـت  احسـاس  و زنـدگی  به اشتیاق و شور دهندهمیزان نشان مثبت هیجانات.دهد قرار تأثیر تحت

 حـاالت  میدهـدو  نشـان  را ناخوشـایند  واشـتغال  درونـی  نـاراحتی  عـام  بعد یک منفی، هیجانات مقابل، در .افراد است

از . میشود و نمی تـوان ان را نادیـده انگاشـت     شامل را عصبانیت و ترس گناه، بیزاري، نفرت، مانندخشم، ناخوشایندي
 میتنظـ ). 2001، 3تامپسـون (اسـت   جـان یه میو تنظـ  تیریهستند، مـد  ریبا آن درگ افرادکه  ي دیگريرهایجمله متغ

خـود را کنتـرل کننـد     يها جانیبرند تا ه یبه کار م یشانیپر طیاست که افراد در شرا ییراهبردها یجانیه -یشناخت
 یانطبـاق بـر نقـش مثبـت و     جـان، یدر قلمـرو ه  دیـ جد يها هینظر). 1393 ،یبیو حب یمانی؛ سل2003گروس و جان،(
در پردازش اطالعـات   اي نقش سازنده تواند یم جانیه ها هینظر نیطبق ا). 2001، 4کسونیفردر(دارند  دیتأک جانیه
 ،یگارنفسـک . داشته باشـد ) 1994، 6گیو روزن زو زنای( ي و حل مساله ریگ میتصم ندیفرا و)1995، 5يو سالوو ریما(

 يراهبردهـا  ،یحـوادث منفـ   ي تجربـه  نیبـ  یروشـن  ي که رابطه دندیرس جهینت نیبه ا) 2006( 7نهاونیو اسپ جیکرا
 میتنظـ  يراهبردهـا  ها نشان داد که استفاده از برخی پژوهش آن جینتا. وجود دارد یجانیو مشکالت ه جانیه میتنظ

گـزارش کردنـد کـه     زیـ محققـان ن  گـر ید. گذارد یم ریتأث یزندگ یمنفرویداد فرد از  ي تجربه يرو جان،یه یشناخت
 شـتر یب رفتار ضداجتماعی و پرخاشـگري  يدارا جواناندر  جانیه یشناخت میتنظ رسازگارانهیغ ياستفاده از راهبردها

-نـولن (بـود   عیشـا  مقصر دانستن خود و اضطراب ،يدیناام ،یهمچون افسردگ یعواطف منف زانیافراد م نیبود و در ا
دهـد کـه فرزنـدان     ینشان م قاتیتحق). 2011، 8کوای-یو پ شاپیب ون،یو سول 2009و الرسون،  دبرای-هوکسما، مک

باتوجه به مطالب گفته شده هـدف  . متفاوت هستند یاجتماع يرفتارها ،یتک والد و دو والد در رشد روان يخانواده ها
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بین تنظیم هیجانی و شیوه هاي حل مسئله در دانـش آمـوزان عـادي و    هش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا پژو
  تک والدي تفاوت وجود دارد؟

 روش 
مقایسـه   -علی از نوع  از نوع کاربردي و بر اساس ماهیت، با توجه به هدف از نظر روش توصیفی، حاضر پژوهش

مقطـع  (دانش آموزان دختـر دوره دوم متوسـطه    ي یهدر پژوهش حاضر ،عبارت است از کل يجامعه آمار. باشد یم اي
مـی  نفـر   400بوده و تعداد آن هـا   لیمشغول به تحص 1396در سال دبیرستان دخترانه حقایق کرج که ) 10-11-12

براي تخمین تعداد نمونـه   .دانش آموز، داراي دو والد می باشند 328دانش آموز تک والد و  72از بین این تعداد  .باشد
 یازمنـد ن حجم نمونه با استفاده از فرمـول کـوکران   یینتع. استفاده شد کوکراناز فرمول ) تک والد و دو والد(هر گروه 
نفـر   60نفر اعالم شـده اسـت، حجـم نمونـه      72بر اساس تعداد دانش آموزان تک والد که . است هحجم جامع آگهی از

در پـژوهش حاضـر از روش   . نفر انتخاب شـد  60ه ها از بین دانش آموزان دو والد نیز محاسبه شد و براي همگنی گرو
بـه   شیگـرا  هاي شامل اندازه یفها در سطح توصی داده لیو تحل هیجهت تجز .دیدردسترس استفاده گرد يرینمونه گ

) بـودن  یعـ یطب(جهت نرمال بودن یو در سطح استنباط)انحراف استاندارد(پراکنده از مرکز هاي اندازه) نیانگیم(مرکز
مسـتقل دو  Tآزمـون    همگنـی واریـانس دو گـروه از    یبررسـ  يبرا رنوف،یاز آزمون کلموگروف اسم يریگ-نمونه عیتوز

بـه   آزمـون تـی مسـتقل   پژوهش در دو گـروه از   يرهایمتغ نیتفاوت ب یسپس جهت بررس. استفاده شده استگروهی 
  .  دیگرد استفاده 24نسخه  SPSSواسطه نرم افزار 

  ابزار گردآوري اطالعات 
  )CERQ-P( جانیه تنظیمپرسشنامه 

 نیـ ا. است  جانیه یشناخت تنظیم يها اسیسوال بوده و هدف آن سنجش خرده مق 36 يپرسشنامه دارا نیا
که هـر فـرد بعـد از تجربـه      یشناخت يراهبردها یابیبه منظور ارز)  2001(  انو همکار یپرسش نامه توسط گارنفسک

 کـرت یآن از نـوع ل  ییپاسـخگو  فیـ ط. برد ابداع شده است یبه کار م یزندگ ياسترس ها ایکننده  دیتهد يرخدادها
 یابیـ را ارز یشـناخت  يراهبرد خـاص از راهبردهـا   کیهر کدام  واست  اسیخرده مق 9شامل  پرسشنامه که نیا .است

رخداد، توجه مجـدد برنامـه    رشیپذ گران،یقصر دانستن خود، مقصر دانستن دم: ها عبارتند از  اسیخرده مق. کند یم
 ،یتفکـر دربارهـآن رخـداد واقعـ     يجا به ندیبرخورد با رخداد، توجه مثبت مجدد به مسائل خوشا یچگونگ يبرا يزیر

 ریبـا سـا   سـه یبودن آن رخـداد در مقا  یافکار مربوط به نسب(دور نما  کیبه  دنیمثبت، رس یابیباز ارز ،ينشخوار فکر
ــار تلقــ بتیو مصــ) رخــدادها ــا انیــاز م.کــردن یب مقصــر دانســتن خــود، مقصــر دانســتن   يراهبردها،راهبردهــا نی

 رش،یپـذ  يهستند و راهبردهـا  جانیه میتنظ یمنف يکردن رخداد راهبردها یتلق ارب بتیمص ،يفکر گران،نشخوارید
 میمثبـت تنظـ   يدور نما راهبردهـا  کیبه  دنیمثبت و رس یابیت مجدد، باز ارزتوجه مثب ،يزیتوجه مجدد به برنامه ر

دهنـده آن   لیاز عبـارات تشـک   کیـ جمع نمرات داده شده به هـر   قینمره هر راهبرد از طر. دهند یرا نشان م جانیه
 180تـا   36از  يو جمع کل نمـرات در دامنـه ا   ردیقرار بگ 20تا  4از  يتواند در دامنه ا یو م دیآ یراهبرد به دست م

سواالت مربوط به آن بعد را بـا هـم جمـع     ازاتیمربوط به هر بعد، مجموع امت ازیبدست آوردن امت يبرا.ردیگ یقرار م
 یدر بررسـ  .دیـ همـه سـواالت را بـا هـم جمـع کن      ازاتیپرسشنامه، مجموع امت یکل ازیبدست آوردن امت يبرا. دیینما
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کرونبـاخ بـه    يآلفـا  بیآزمون را با استفاده از ضر ییایپا) 2001(و همکاران  یآزمون گارنفسک یسنجمشخصات روان 
نمـره کـل بـا نمـرات      یهمبستگ قیآزمون از طر ییروا زین رانیدر ا. به دست آوردند 0/93، 0/87، 0/91برابر با بیترت

آن هـا   یگرفت که همگ یرا دربر م 0/56 نیانگیبا م 0/68تا  0/40 زا يشد که دامنه ا یها آزمون بررس اسیخرده مق
کرونبـاخ   يآلفـا  بیبا اسـتفاده از ضـر   یوسفیتوسط  یرانیپرسشنامه در فرهنگ ا ییایپا 1382در سال . معنادار بودند

 .است% 82میزان پایایی پرسشنامه . گزارش شده است 0/82 یشناخت يها اسیکل مق يبرا

 حل مسئلهپرسشنامه شیوه هاي 

سـنجش درك پاسـخ دهنـده     يسوال است و برا 35 يحاو کهشد  هیته 1توسط هپنر و پترسون پرسشنامهاین 
هپنـر و  . شـده اسـت   هیـ و ته یواکنش افراد بـه مسـائل روزانـه شـان طراحـ      یحل مسئله شان  و چگونگ ياز رفتارها

،  يرفتـار  يشـته پاسـخ هـا   ر کیـ حل مسئله را شـامل  ) 1995، به نقل از الرسون ، پنتزا و ونستد 1987( کراسکوف 
وجـود  ) 1988( هپنـر  .اند دهیابراز گرد یرونیو ب یدرون يبا چالشها يداند که به منظور سازگار یم یو عاطف یشناخت

در حـل مسـئله مسـئله کنتـرل      تیـ احسـاس کفا : از  عبارتندحل مسئله مطرح ساخته است  ندیسه ساختار را در فرا
کـه از  . اسـت   کـرت یل فیپرسشنامه بر اساس ط اسیمق .اجتنابی – یشیگرا يو رفتارها و سبکها جانهایبر ه یشخص

حـل   نـد یوجـود سـه سـاختار را در فرآ   ) 1988(هپنـر  .ردیگ یرا دربر م) 6(تا کامال مخالفم ) 1(کامال موافقم    نهیگز
هـا و سـبک   ها و رفتار جانیبر ه یدر حل مسئله کنترل شخص تیاحساس کفا: مسئله مطرح ساخته است عبارتند از 

هپنــر و (گــزارش شــده اســت  ٪ 85تــا  ٪ 75همســانی درونــی ایــن پرسشــنامه بــین  .اجتنــابی – یشــیگرا يهــا
روایی آزمون نشان داد که ابزار سـازه هـایی را انـدازه گیـري مـی کننـد کـه مربـوط بـه متغییرهـاي           ). 1982پترسن،

پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفتـه در  . شخصیتی و به طور قابل مالحظه اي مرکز کنترل هستند
ده است که بیانگر این است که پرسشنامه حل مساله ابزاري پایـا بـراي سـنجش    گزارش ش ٪ 89تا  ٪ 83دامنه اي از 

براي اولین بار پرسشنامه را ترجمه و آلفـاي   1375در ایران نیز رفعتی و خسروي در سال . توانایی حل مساله می باشد
رده است کـه در حـد   گزارش ک ٪66و آلفاي کرونباخ آن را ) 1383(همچنین بذل . گزارش کردند ٪86کرونباخ آن را 

  قابل قبولی می باشد
  یافته ها 

میـانگین،  1جـدول  . آمـده اسـت   1دانش آمـوزان در جـدول    یجانیه میهاي توصیفی مربوط به نمرات تنظ یافته
مولفه هـاي تنظـیم هیجـان دانـش     حداقل و حدکثر نمره کسب شده، انحراف استاندارد و ضرایب آلفاي کرونباخ 

   .دهدرا نشان می آموزان عادي 
  مولفه هاي تنظیم هیجان دانش آموزان دو گروهمیانگین و انحراف استاندارد : 1جدول 

انحــــــــــراف   میانگین  حداکثر  حداقل  گروه  متغیرها
 استاندارد

تنظـــیم هیجـــان  
  )کل(

60/81  95  36  تک والد  85/11  
31/98  116  36  عادي  75/12  

                                                             
١ Heppner & Peterson 
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64/7  9  5  تک والد  مقصر دانستن خود  67/1  
84/7  10  7  عادي  42/1  

مقصــــر دانســــتن 
  گرانید

45/7  8  7  تک والد  41/1  
55/9  11  8  عادي  89/1  

83/7  9  6  تک والد  رخداد رشیپذ  95/1  
53/9  11  8  عادي  54/1  

73/6  9  5  تک والد  توجه مجدد  74/1  
74/9  11  8  عادي  46/1  

95/7  10  5  تک والد  توجه مثبت  63/1  
37/8  10  5  عادي  73/1  

58/5  9  4  تک والد ينشخوار فکر  83/1  
83/8  12  6  عادي  35/1  

93/5  8  3  تک والد  مثبت یابیباز ارز  40/1  
95/8  13  7  عادي  44/1  

دور  کیـ به  دنیرس
  نما

64/8  9  6  تک والد  67/1  
84/9  12  8  عادي  42/1  

 یبــار تلقــ بتیمصــ
 کردن

45/6  8  3  تک والد  41/1  
73/10  12  9  عادي  89/1  

  
 2جـدول  . آمـده اسـت   2حـل مسـئله دانـش آمـوزان در جـدول      يها وهیهاي توصیفی مربوط به نمرات ش یافته

مولفه هاي شیوه هاي حـل  میانگین، حداقل و حدکثر نمره کسب شده، انحراف استاندارد و ضرایب آلفاي کرونباخ 
   .را نشان می دهدمساله دانش آموزان دو گروه 

  مولفه هاي تنظیم هیجان دانش آموزان دو گروهرد میانگین و انحراف استاندا: 2جدول 
انحــــــــــراف   میانگین  حداکثر  حداقل  گروه  متغیرها

 استاندارد
در  تیـ احساس کفا
  حل مسئله

98/27  32  15  تک والد  25/6  
75/21  29  11  عادي  32/8  

بـر   یکنترل شخصـ 
  ها جانیه

01/31  36  16  تک والد  83/2  
80/25  32  15  عادي  37/2  

33/16  22  8  والدتک   اجتنابی  75/2  
82/27  37  9  عادي  63/3  
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  .معنا داري وجود داردتفاوت بین تنظیم هیجانی در دانش آموزان عادي با تک والدي  :فرضیه اول 
دو گـروه را  در مقایسه تنظیم هیجـانی و مولفـه هـاي آن در بـین     چند متغیري  واریانسنتایج تحلیل  3جدول 

   =P  ،022/5  F >001/0(تنظـیم هیجـانی   مربـوط بـه    Fهـاي   نمـره   3براساس نتایج جدول . نشان می دهد
در بین تنظیم هیجانی نتایج نشان داده که تفاوت در میانگین نمرات . معنادار است 01/0در سطح )) 1و  118(

در دانش آمـوزان  تنظیم هیجانی نتایج آمار توصیفی نشان داده است که میانگین نمرات . دو گروه معنا دار است
   .عادي از دانش آموزان تک والدي باالتر است و این تفاوت معنادار است

  
  در مقایسه تنظیم هیجانی در بین دو گروه واریانستحلیل . 3جدول 

ــانگین   Fمقدار   سطح معناداري می
  مجذورات

درجــــه  
 آزادي

ــوع  مجمــ
  مجذورات

  متغیرها

  )کل(تنظیم هیجان  71/5349 118تا  1 61/216 022/5 001/0
  مقصر دانستن خود 01/6622 118تا  1 28/24 041/2 001/0
  گرانیمقصر دانستن د 90/3519 118تا  1 570/24 025/2 001/0
  رخداد رشیپذ 90/9487 118تا  1 94/83 062/1 001/0
  توجه مجدد 35/7589 118تا  1 88/43 692/2 001/0
  توجه مثبت 79/3553 118تا  1 84/23 646/5 001/0
 ينشخوار فکر 25/4637 118تا  1 97/24 49/2 001/0

  مثبت یابیباز ارز 84/4454 118تا  1 07/24 304/2 001/0
ـ بـه   دنیرس 86/2357 118تا  1 36/86 462/1 001/0 دور  کی

  نما
ــ 26/8300 118تا  1 94/67 950/2 001/0 ــ بتیمص ــار تلق  یب

 کردن

  
  .معنا داري وجود داردتفاوت بین شیوه هاي حل مسئله در دانش آموزان عادي با تک والدي  :فرضیه دوم 
دو گروه را نشان می در مقایسه شیوه هاي حل مسئله در بین چند متغیري  واریانسنتایج تحلیل  4جدول 

  P  ،564/3 >001/0( در حـل مسـئله   تیاحساس کفامربوط به  Fهاي  نمره  4براساس نتایج جدول . دهد
F=   )118  نتایج آمار توصیفی نشـان داده اسـت کـه میـانگین نمـرات      . معنادار است 01/0در سطح )) 1و

تک والدي باالتر است و ایـن تفـاوت    در دانش آموزان عادي از دانش آموزان در حل مسئله تیاحساس کفا
   =P  ،521/4  F >001/0( هـا  جـان یبـر ه  یکنتـرل شخصـ  مربوط به  Fهاي  همچنین نمره. معنادار است
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کنتـرل  نتایج آمار توصیفی نشان داده است که میـانگین نمـرات   . معنادار است 01/0در سطح )) 1و  118(
آموزان تک والدي باالتر اسـت و ایـن تفـاوت معنـادار     در دانش آموزان عادي از دانش  ها جانیبر ه یشخص

در )) 1و  P  ،325/3  F=   )118 >001/0( اجتنـابی  حـل مسـئله  مربـوط بـه    Fهـاي   است و در انتها نمره
در  اجتنـابی  حـل مسـئله  نتایج آمار توصیفی نشان داده است که میانگین نمرات . معنادار است 01/0سطح 

  .دانش آموزان تک والدي از دانش آموزان عادي باالتر است و این تفاوت معنادار است
  در مقایسه شیوه هاي حل مسئله در بین دو گروه واریانستحلیل .4جدول 

مجمـــــوع   متغیرها
  مجذورات 

ــانگین   درجه آزادي  میــــ
 مجذورات

ســـــطح  Fمقدار 
 معناداري

ـ احساس کفا در  تی
  حل مسئله

 001/0 564/3 641/120 118تا  1 31/7403

ـ  بـر   یکنترل شخص
  ها جانیه

 001/0 521/4 43/154 118تا  1 11/7352

  
  بحث و نتیجه گیري

در دانش آموزان عـادي از  تنظیم هیجانی براساس یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات 
در تبین یافته هاي پـژوهش بایـد گفـت دانـش      .دانش آموزان تک والدي باالتر است و این تفاوت معنادار است

هاي منفی و مثبت خود و کاهش یا ثابت نگـه داشـتن آنهـا نسـبت بـه گـروه        هیجانآموزان تک والد در تنظیم 
تنظیم هیجان گروه دانش آمـوزان دوالـد شـامل تغییـر در پاسـخهاي      . دانش آموزان دو والد کم توان تر هستند

ت در نوع هیجان دانش اموز، چگونگی تجربه هیجان و ابراز هیجان بـه وقـوع   این تغییر ممکن اس. هیجانی است
  .فرایند تنظیم هیجان ممکن است دانش آموزان را به حالت مطلوب خود نزدیک سازد. بپیوندد

 نیبـ  تیحساسـ  سـه یمقا) 1394(پـرزور  در بررسی پژوهش هاي همسو با پژوهش فوق می تـوان بـه پـژوهش    
 تیحساسـ  ي سهیمقا هدفکه با در دانش آموزان  یجانیه يو ابرازگر یخلق منف میتنظ ،یتعادل عاطف ،يفرد

 يهـا  یدر دانـش آمـوزان بـا و بـدون نـاتوان      یجـان یه يانگریـ و ب یخلق منف میتنظ ،یتعادل عاطف ،يفرد نیب
 45. دانش آموز بـود  90پژوهش شامل  نینمونه ا. است يا سهیمقا-یپژوهش از نوع عل نیروش ا. بود يریادگی

. انتخاب شدند يهمتاساز وهیبه ش يدانش آموز عاد 45ساده و  یادفبه روش تص يریادگی یدانش آموز با ناتوان
 نیبـ  يمهـارت هـا   ي نـه یدر زم يریادگیـ از مشکالت دانش آموزان ناتوان در  یپژوهش حاضر حاک يها افتهی

و  يفـرد  نیبـ  يو مهـارت هـا   یلیکه عملکـرد تحصـ   ییاز آنجا. است یجانیه -یو رشد عاطف یارتباط -يفرد
 ،يرفتـار  يهـا  یژگـ یبگذارنـد، لـذا شـناخت و    ریممکن است به طور متقابل بـر هـم تـأث    ندانش آموزا یعاطف

و  صیتشـخ  ندیدر فرآ یاساس ياز جمله گام ها يریادگی يها یبه ناتوان انیمبتال یعاطف - یجانیو ه یاجتماع
  .دانش آموزان است نیا يبازپرور
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 یسـت یبـر بهز  یجـان یهـوش ه  یآمـوزش گروهـ   یاثربخش در پژوهش خود با عنوان) 1394( يمحمدهمچنین 
هـوش   یدر دانش آموزان نشان داد کـه آمـوزش گروهـ    جانیه یشناخت میو تنظ یجانیه يخودکارآمد ،یذهن

آموزش  یاثربخش ق،یتحق نیا يها داده. معنادار دارد ریتأث جانیه میمثبت تنظ یشناخت يبر راهبردها یجانیه
هـوش   یدوره آمـوزش گروهـ   کیـ که  نیا جهینت. نکرد دییتا یجانیه يخودکارآمد بررا  یجانیهوش ه یگروه

 یدر دانش آموزان قربـان  جانیه یشناخت میتنظ يو راهبردها یذهن یستیبهز يها شاخص يدر بهبود یجانیه
  . کند یم فایا ينقش معنادار نیوالد یجانیسوء رفتار ه

 يبرسـازگار  یجـان یه میتنظـ  يآمـوزش مهـارت هـا    یاثربخشـ در پژوهش خود با عنوان ) 1395(نژاد  یمحسن
بر  یجانیه میتنظ يآموزش مهارت ها یاثر بخش یبا هدف بررسکه دانش آموزان  یو اجتماع یعاطف ،یلیتحص

طـرح پـژوهش   . خـاص اجـرا شـد    يریادگیـ اختالل  يدانش آموزان دارا یو اجتماع یعاطف ،یلیتحص يسازگار
ابـزار مـورد اسـتفاده شـامل     . باشـد  یپس آزمون با گـروه کنتـرل مـ   -آزمون شیو از نوع پ یشیآزما مهیحاضر ن

 يجامعـه آمـار  . باشـد  یمـ  یجـان یه میتنظـ  يمهارت هـا  یو بسته آموزش نگیو س نهایس يسازگارپرسشنامه 
دادنـد   یمـ  لیتشـک  زیخاص در شهرستان تبر يریادگی يو پنجم دارا چهارم يها هیپژوهش را دانش آموزان پا

نفـر گـروه    20و شینفـر گـروه آزمـا   20(نفر 40در دسترس، به تعداد يریروش نمونه گ قینمونه مورد نظر از طر
به دانش آموزان گـروه   يا قهیجلسه نود دق 8در  یجانیه میتنظ یشیبعد از ارائه بسته آزما. انتخاب شد) کنترل

و  شیآزمـا  يگـروه هـا   نینشان داد کـه بـ   انسیکووار لیحاصل از تحل جینتا. پس آزمون به عمل آمد ش،یآزما
تـوان گفـت، برنامـه     یپـژوهش، مـ   نیـ ا افتـه یوجود دارد؛ با توجه به  يدار یکنترل در پس آزمون، تفاوت معن

 يدانـش آمـوزان دارا   یو اجتمـاع  یعـاطف  ،یلیتحصـ  يسازگار شیبر افزا ،یجانیه میتنظ يآموزش مهارت ها
در قلمـرو برنامـه    یآتـ  يانجـام پـژوهش هـا    يمطالعه بـرا  نیا ياستلزام ها. خاص موثر است يریادگیاختالل 

  .ردیگ یخاص مورد بحث قرار م يریادگیاختالل  يدارا ندانش آموزا يو سازگار جانیه میتنظ
و  در حـل مسـئله   تیـ احسـاس کفا براساس یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت که میـانگین نمـرات   

در دانش آموزان عادي از دانش آموزان تک والدي بـاالتر اسـت و ایـن تفـاوت      ها جانیبر ه یکنترل شخص
در دانش آموزان تک والـدي از دانـش آمـوزان عـادي      اجتنابی حل مسئلهاما میانگین نمرات . معنادار است

در تبین یافته هاي پژوهش باید گفت یک روش براي حل مسـاله در  . باالتر است و این تفاوت معنادار است
کوشش و خطا عبارتست از امتحان کردن پاسخ هـاي مختلـف تـا    . دانش آموزان دو والد کوشش و خطاست

در این مواقع بـراي  . اهی این تنها کاري است که می توانید انجام دهیدگ. این که شاید یکی موثر واقع شود
ولی چنین روشی خیلـی مـوثر نیسـت و تضـمین نمـی      . به کار بردن روش منظم تر ، اطالعات کافی نداریم

روش کلی دیگر کـه کودکـان دو والـد بـرا حـل کـردن مسـائل اسـتفاده         .  کند که عمال راه مفید پیدا شود
ل پیاپی است این روش قواعدي براي نوع خاصی از مسئله است که اگر دنبـال شـود بـه راه    میکنند از مراح

روش الگوریتم یک روش گام به گام ومنظم است اگر در حل مساله الگـوریتم مناسـب   . حل منجر می شوند
 دانش آموزان تک والد بیشـتر از روش هـاي اجتنـابی و غیـر    . انتخاب و اجرا شود جواب مساله قطعی است

  .مساله مدارانه براي حل مشکالت استفاده کردند
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 يسـبک هـا   سـه یمقا) 1391(جعفرزاده در بررسی پژوهش هاي همسو با پژوهش فوق می توان به پژوهش 
بـا هـدف   ي کـه  مدارس نمونه و عـاد  رستانیدر دانش آموزان دوره دب يخودکارآمد يحل مسئله و باور ها

مـدارس نمونـه و    رسـتان یآمـوزان دوره دب  در دانـش  يکارآمدخود يحل مسئله و باورها يسبک ها سهیمقا
انجـام   یشـ یمایپ - یفیتوصـ  قیبا استفاده از روش تحق 1390-1391 یلیشهر شبستر در سال تحص  يعاد

شبسـتر بـا تعـداد     ينمونـه و عـاد   يهـا  رستانیدانش آموزان دب یشامل تمام قیتحق يجامعه آمار. گرفت
 يبـرا . انتخـاب شـد   يا طبقه یتصادف يرینفر با استفاده از روش نمونه گ 350نفر بود و حجم نمونه  3839
و النـگ   يدیحـل مسـئله کسـ    يشرر و سـبک هـا   یعموم يخودکارآمد ي داده ها از پرسشنامه يگردآور

و  یتنـ یو ومنیـ مسـتقل، آزمـون    tاز آزمـون   فادهو بـا اسـت   SPSSنـرم افـزار    لهیداده ها بوس. استفاده شد
آمـوزان   در دانـش  يپـژوهش نشـان داد خودکارآمـد    يها افتهی. شدند لیو تحل هیتجز رمنیاسپ یهمبستگ

ـ . اسـت  ينمونه باالتر از دانـش آمـوزان عـاد    يها رستانیدب در حـل مسـئله،    یدرمانـدگ  يسـبک هـا   نیب
نمونـه و   يهـا  رسـتان یاجتناب دانش آموزان در دب بکحل مسئله، سبک حل مسئله خالقانه و س يمهارگر

اعتمـاد در حـل مسـئله و سـبک      يسـبک هـا   نیبـ  یوجود ندارد ول يدار یشهر شبستر تفاوت معن يعاد
ـ . وجـود دارد  يدار یشهر شبسـتر تفـاوت معنـ    ينمونه و عاد يها رستانیدانش آموزان در دب شیگرا  نیب

دانـش   يمسئله و اعتماد در حل مسئله بـا خودکارآمـد   لح يدر حل مسئله، مهارگر یدرماندگ يسبک ها
حـل مسـئله خالقانـه، سـبک      يسبک هـا  نیب یوجود ندارد ول يدار یرابطه معن يآموزان در مدارس عاد

وجـود   يدار یرابطه معکوس و معن يدانش آموزان در مدارس عاد يبا خودکارآمد شیاجتناب و سبک گرا
 یمعنـ  طـه یرا يحل مسئله با خودکارآمد يکدام از سبک ها چیه نیدر دانش آموزان مدارس نمونه ب. دارد

  .دار وجود ندارد
بـر   یو آمـوزش حـل مسـئله اجتمـاع     یجـان یه یمیآمـوزش خـودتنظ   یاثربخشـ  سـه یمقا) 1393( يمراد

بـا هـدف   کـه   هیـ شـهر اروم  ییآموزان دختر مقطع راهنمـا  دانش یلیتحص يو سازگار یاجتماع يها مهارت
 یاجتمـاع  يبر بهبود مهارت ها  یو آموزش حل مساله اجتماع یجانیه یمیخود تنظآموزش  ریتاث سهیمقا

روش پژوهش، از نـوع شـبه   . انجام شد هیشهر اروم ییدانش آموزان دخترمقطع راهنما یلیتحص يو سازگار
 یسنجش مهـارت اجتمـاع   يبرا. آزمون پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد شیاست و از طرح پ یتجرب

 ایـ فرنیکال یلیتحصـ  يسـازگار  اسیـ مق ریـ از ز يو سـازگار ) 1983(ماتسون  یاجتماع يها از آزمون مهارت 
نفـر از دانـش آمـوزان دختـر سـال       33شرکت کنندگان، پژوهش . دیگرد’استفاده )1953تراپ و همکاران (

در  یتصـادف  سـاده بـود و افـراد بـه صـورت      یدفتصـا  يریـ گ روش نمونـه . بودند هیشهر اروم ییسوم راهنما
جلسه، و آموزش حل مسئله  7به مدت  یمیو گواه گمارده شدند برنامه آموزش خود تنظ شیآزما يها گروه

گـروه کنتـرل   . اجرا شد یشیآزما يگروهها يو سه بار در هفته برا قهیدق 60در جلسه هر جلسه به مدت  5
راهـه و   کیـ  انسیـ کوار لیوآزمون تحل spssتوسط نرم افزار  ها داده لیو تحل هیتجز. نکرد افتیدر یآموزش

بـر مهـارت    یجـان یه یمـ یپژوهش نشان داد که آموزش خود تنظ نیا جینتا. چند راهه انجام شد انشیکوار
 ریتـاث ) F=0/097, p>0/05(دانـش آمـوزان    یلیتحصـ  يوبر سـازگار )  P>0/05, F=0/27( یاجتماع يها
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 يهم بر سـازگار (  F=1/81؛ P>0/05(  یاجتماع يحل مساله هم بر مهارت ها وزشاما آم. ندارد يمعنادار
 یلیتحصـ  يو سـازگار  یاسـت و مهـارت اجتمـاع    دار یمعن 05/0در سطح  F=5/136, p<0/05( (یلیتحص

 یآموزش حل مساله مـ . گرفت جهیتوان نت یاساس م نیبر ا. موثر است ییدانش آموزان دختر مقطع راهنما
  .نجامدیدانش آموزان ب یلیتحص يو سازگار یمهارت اجتماع ودتواند بر بهب
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