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تاریخ پذیرش نهایی92/12/18 :

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
شهرستان خوی در سال تحصیلی  90 -91بود .این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون و پس آزمون و گروه
کنترل میباشد .جامعه مورد مطالعه شامل دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی  90 -91بود .در
جهت دستیابی به اهداف از میان جامعه مورد نظر  30نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و به طور
تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس و شادکامی آ کسفورد به عنوان پیشآزمون
بر روی هر دو گروه اجرا شد سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند .در طی این
مدت بر روی گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت .در نهایت همان مقیاسها به عنوان پسآزمون بر روی هر دو گروه اجرا
شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که میزان انگیزش
پیشرفت و شادکامی دانشآموزانی که آموزش مهارت حل مسئله دریافت کردهاند بیشتر از میزان انگیزش پیشرفت و شادکامی
دانشآموزانی است که آموزش مهارت حل مسئله دریافت نکردهاند ( .)P<0/0001نتیجه میگیریم که آموزش مهارت حلمسئله
کارایی باالیی در افزایش انگیزش پیشرفت و شادکامی دانشآموزان دارد.
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اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت
و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
شهرستان خوی درسال تحصیلی 90-91

مقدمه
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اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی...

کودکان و نوجوانان در طی دوران تحصیل نسبت به خود و محیط اطراف نگرش مثبت و منفی به دست میآورند
که این مسئله به تجارب موفق و ناموفق آنان در دوران تحصیل بستگی دارد .آنها با پیشرفت در تحصیالت و افزایش
میزان یادگیری عالوه بر رشد علمی به سالمت روانی نیز دست مییابند .در سالهای اخیر حوزهی روانشناسی شاهد
ظهور رویکرد جدید ،هر چند با سابقهای کهن ،با نام روانشناسی مثبتگرا بوده است که به جای پرداختن به آسیب ها
یا اختالالت روانی به استعدادها ،تواناییها ،مهارتها و به طور کلی ایجاد نگرش مثبت وجود آدمی نظر دارد .در این
میان شادکامی 1و چگونه شاد زیستن مفهوم بنیادی این رویکرد محسوب میشود( Sligman, 2004به نقل از & Sheldon
.)lymbomirsky, 2006
رجاس ( )Rojas, 2007شادکامی را به عنوان مجموعهای از عواطف و نوعی ارزیابی شناختی از زندگی تعریف میکند.
وی آنها را درجهای از کیفیت زندگی افراد میداند که بطور کلی مثبت ارزیابی شود.
پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با شادکامی نشان میدهد که افکار و رفتارهای افراد شاد ،سازگارانه و کمک کننده
ً
میباشد .این افراد با دیدگاه روشن به امور مینگرند و برای حل مسائل خود مستقیما تالش میکنند .از طرف دیگر،
افراد ناشاد بدبینانه فکر و عمل میکنند ،خود و دیگران را سرزنش میکنند و از کار کردن برای حل مشکالت اجتناب
میورزند ( .)Bridges, Margie, zaff, 2002همچنین بررسیهای طولی نشان میدهد که شادکامی ،بر افزایش طول عمر
مؤثر است (.)Ostir et al, 2000
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت میباشد .گاگ و برلینر ()Gage & Berlyner, 1992
انگیزش پیشرفت را به صورت یک میل یا عالقه به موفقیت در یک زمینه فعالیت خاص تعریف کردهاند (به نقل از Saif,
ً
 .)2010مک کللند انگیزش پیشرفت را یکی از صفات شخصی و نسبتا ثابت آدمی تعریف کردهاست که ریشههای آن را
میتوان در دوران کودکی جستجو کرد .به نظر او افرادی که از انگیزش پیشرفت باالیی برخوردارند ،خواهان آن هستند
که تالش و کوشش خود را برای دست یابی به اهداف عالی به کارگیرند (به نقل از .)Muhammedyusuf, 2011
پژوهشهای بسیاری در خصوص انگیزش پیشرفت صــورت پذیرفته اســت .به عنوان مثال اتکینسون و راینر
( )Atkinson, rainner, 1974دریافتند که یادگیرندگان برخوردار از انگیزش پیشرفت پائین ،از خود پشتکار و جدیت
بیشتری در انجام تکالیف بروز میدهند و در آزمونها و امتحانات عملکرد بهتری دارند (به نقل از .)Pashmineh, 2007
همچنین اسپک ( )Stipek, 2002در پژوهش خود نشان داده است که دانشآموزان دارای انگیزش پیشرفت باال در
کارهای مدرسه موفقاند .در ایران نیز رضایی ( )Rezaei, 2006به این نتیجه دستیافت که بین حافظه فعال و انگیزش
پیشرفت و همچنین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطهی معنادار وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش
ابوالقاسمی ( )Abolgasemi, 2008نشان داده نگرانی از عملکرد و اضطراب میتواند اثربخشی ،کیفیت عملکرد و انگیزش
تحصیلی را کاهش دهد.
به دلیل تأثیر انگیزش پیشرفت و شادکامی در موفقیت دانشآموزان در دهههای اخیر و همچنین آ گاهی از اینکه
بعضی از افراد از انگیزش و شادکامی باالیی برای دستیابی به اهداف خود برخوردار هستند و برخی دیگر فاقد آن هستند
روانشناسان درصدد بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت و شادکامی بودهاند .یکی از راههای افزایش انگیزش
پیشرفت و شادکامی در دانش آمــوزان آمــوزش مهارت حل مسئله است .حل مسئله در کلیترین معنی عبارتست از
تنظیم و اجرای یک استراتژی عملیاتی 2که فرد را قادر میسازد به یک مقصد نهایی یا یک هدف خاص برسد (Stevens,
 ،2010به نقل از .)Ahmadzadeh
کاربرد آموزش مهارتها حلمسئله در اواخر دههی  1960و اوایل  1970به عنوان بخشی از جنبش شناختی – رفتاری
برای اصالح رفتار آغاز گشت .دزوریال و گالدفرید ( )Dzurilla & Goldfried, 1971پایه گذاران این شیوه طی مقالهای به
لزوم آموزش مهارت حل مسئله در برنامه آموزشی مهارتهای فردی تأ کید نمودند .آموزش حلمسئله را میتوان فرآیند
کمک به فرد برای رشد یادگیری او در نتیجه افزایش احتمال مقابله مؤثر در طیف وسیعی از موقعیتها تعریف کرد
- Happiness
- Course of action

1
2

( .) Malouff, Thorsteinsson, Schuttle, 2007در واقع آموزش حلمسئله روش درمانی است که بدان طریق فرد میآموزد
تا از مجموعه مهارتهای شناختی مؤثر خود برای کنار آمدن با موفقیتهای بین فردی مشکلآفرین استفاده کند.
رویکرد حلمسئله میتواند در حکم ابزاری برای مواجهه با بسیاری از مشکالت موقعیتی و حل آنها باشد .همچنین در
راهبرد آموزش حلمسئله این باور وجود دارد که تحت تأثیر این آموزش میزان انتظار خودکارآمدی و کفایت شخصی
افــراد افزایش خواهد یافت ( .)Heppner et al, 2006مطالعات نشان دادهانــد دانشجویانی که در شیوهی حلمسئله
مشارکت داشتند ،نسبت به دانشجویانی که به شیوهی سنتی آموزش دیدهاند عالوه بر یادگیری عمیق ،مهارت هایی
نظیر ارتباط بین فردی ،تفکر نقاد ،تصمیمگیری ،استدالل ،استفاده از منابع اطالعاتی متعدد ،کارگروهی ،همکاری،
احترام به اعضاء گروه ،کنجکاوی و صبور بودن را کسب مینماید که بر عملکرد شغلی آنان در آینده تأثیر به سزایی
خواهد داشت (.) Distler, 2007, Ozturk et al, 2008
حال با توجه به اینکه میزان انگیزش پیشرفت و شادکامی از عوامل زمینه ساز موفقیت تحصیلی است و با عنایت بر
اثر بخشی آموزش مهارت حلمسئله بر حل انواع مختلف مسائل و مشکالت تحصیلی و غیرتحصیلی و به دلیل اینکه
تا به حال پژوهشی در مورد اثر بخشی آموزش مهارت حلمسئله در مورد انگیزش پیشرفت و شادکامی صورت نگرفته
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش حل مسئله بر انگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه شهرستان خوی طراحی شده است.

روش
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در این مطالعه از طرح پژوهش تجربی استفاده شده اســت ،طرح پژوهش حاضر طرح دو گروهی پیشآزمون و
پسآزمون با گروه کنترل است که شامل مراحل اجرایی زیر است -1 :جایگزین کردن تصادفی آزمودنیها  -2اجرای
پیشآزمون و جمعآوری دادهها  -3اجرای متغییر مستقل بر روی گروه آزمایشی  -4اجرای پسآزمون و جمعآوری
دادهها .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی  90-91میباشد که در
دبیرستانهای شهر خوی مشغول به تحصیل بودند .از جامعه آماری فوق و از بین کسانی که تمایل به شرکت در این
پژوهش را داشتند تعداد  30نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای به عنوان تحقیق انتخاب و در ادامه نمونه به
صورت تصادفی به دو گروه  15نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند .پس از قرار گرفتن افراد در گروه کنترل و آزمایش
از طریق آزمون پیشرفت هرمنس و آزمون شادکامی آ کسفورد ،پیشآزمون از هر دو گروه به عمل آمد و پس از آن گروه
آزمایش به مدت  8جلسهی  90دقیقهای در طی دو ماه تحت آموزش مهارت حلمسئله براساس برنامه آموزشی مهارت
حلمسئله ،به روش گلدفرید و دزوریال قرار گرفتند .در پایان جلسات از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .فهرست
برنامهی آموزش حلمسئله به شرح زیر است:
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فهرست برنامه آموزشی مهارت حل مسئله

جلسه دوم

انتخاب رویکرد صحیح نسبت به مسئله ،اهمیت این مرحله در جایگاه اولین گام در حل مسئله در ابعاد شناختی و هیجانی قابل توجه
است .استفاده از روش تفکر – توقف

جلسه سوم

تعریف دقیق مسئله یا مشکل ،هدف از این آزمایش اولویت بندی مسائل برای مشخص شدن مسائل اصلی و کنار گذاردن مسائل کم
اهمیت تر و غیر مرتبط است و مشخص شدن هدف یا اهدافی که قابل دسترس هستند.

جلسه چهارم

یافتن راه حل های متعدد بدون ارزیابی آنها؛ پس از مشخص شدن مسئله اصلی با استفاده از روش بارش ذهنی.

چلسه پنجم

ارزیابی و انتخاب راه حل ها و الویت بندی آنها( استفاده از تکنیک دو ستونی)

جلسه ششم

در این مرحله ،طبق الگوی حل مسئله چند نمونه از مشکالت افراد حاضر در کالس تشریح شد و آزمودنیها تشویق شدند به ارزیابی راه
حل های پیشنهادی خود در خصوص مشکالت بپردازند.

جلسه هفتم

اجرای راه حل و باز بینی آن ،در این مرحله به دانش آموزان آموزش داده شد که بهترین راه حل شناسایی شده ،اجرا شود .در صورت
موفقیت به خودشان تقویت و پاداش و در صورت عدم موفقیت مراحل بازبینی شده تا مشخص شود اشکال در کدام مرحله بوده است.

جلسه هشتم

مشاهده نتایج حاصله از اجرا و ارزشیابی

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی...

جلسه اول

شروع -معرفی اعضاء گروه-دعوت به صحبت آزاد -آشنایی دانش آموزان با پژوهشگرو فراهم کردن زمینه ی درک و تفاهم متقابل و
بیان انتظارات پژوهشگر از دانش آموزان -تکمیل پرسش نامه ها( اجرای پیش آزمون)

ابزارهای گردآوری اطالعات
پرسشنامهیانگیزشپیشرفتهرمنس:

این پرسشنامه توسط هرمنس ( )Hermens, 1987بصورت  29جمله ناقص ساخته شده که به دنبال هر جملهی
ناتمام چند گزینهای داده شــده اســت .نحوهی نمرهگذاری آزمــون به ایــن صــورت اســت که به گزینهها بر حسب
ّ
انگیزش پیشرفت از زیاد به کم و یا از کم به زیاد نمرههای 4تا  1یا  1تا  4تعلق میگیرد .نمرههای باال در این مقیاس
نشاندهندهی وجود انگیزش پیشرفت باال و نمرههای پایین بیانگر انگیزش پیشرفت پایین است .برای محاسبه
روایی آزمون ،هرمنس از بررسی روایی محتوا که اساس آن را پژوهشهای قبلی دربارهی انگیزش پیشرفت تشکیل
میداد ،استفاده کرد .همچنین او ضریب همبستگی هر سئوال را با رفتار پیشرفتگرا محاسبه کرده است که ضرایب
روایی سئواالت از دامنه  0/30تا  0/57میباشد .عالوه بر این هرمنس به وجود ضریب همبستگی بین این پرسش نامه
و آزمون اندر یافت موضوع اشاره دارد .اسودی ( ،)Asvadi, 2000با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی اعتبار
آزمون را به ترتیب  0/84و  0/82محاسبه نمود ( به نقل از .)Zamini, 2007

پرسشنامه شادکامی آ کسفورد)OHI( 1

سال اول شماره دوم زمستان1392

38

در میان پرسشنامههای مختلف شادکامی ،پرسش نامه شادکامی آ کسفورد( )2011جایگاه ویژهای دارد .این ابزار در
سال  2011توسط آرگایل و لوتهیه شده است .چون آزمون بک یکی از موفق ترین مقیاس های افسردگی بوده است،
آرگایل پس از رایزنی بابک بر آن شد تا جمالت افسردگی بک را معکوس کند .بدین ترتیب  21ماده تهیه شد .سپس
11ماده به آن افزوده شد تا جنبههای دیگر شادمانی را نیز در برگیرد .از  32آیتم این سیاهه  3ماده آن حذف شد که در
نهایت سیاهه  29آیتم دارد و بر اساس یک طیف چهار درجهای از صفر تا سه نمره گذاری شده است .بنابراین حداقل
نمرهی هر آزمودنی صفر و حدا کثر آن  87است ارگلی و لو ( )Argyle & lu, 1990ضریب پایانی این مقیاس را به روش
بازآزمایی  0/78گزارش کردهاند .پایایی و روایی این پرسش نامه در ایران توسط علیپور و نوربال (Alipour, Noorbala,
 )1999با استفاده از آلفای کرونباخ  0/92 ،و  0/93محاسبه شده است.

نتایج

در ایــن قسمت به تجزیه و تحلیل دادهه ــای پژوهش پرداخته شــده اســت .ابتدا اطــاعــات توصیفی مربوط به
آزمودنیهای پژوهش ارائه شده است و سپس با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس فرضیات پژوهش مورد
آزمون قرار گرفتهاند.
در جدول  1توزیع فراونی آزمودنیهای پژوهش به تفکیک سال تحصیلی و گروه آزمایشی ارائه شده است.
جدول 1فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سال تحصیلی
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کل
پیش دانشگاهی
سوم
دوم
گروه
فراوانی درصد
درصد
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
100
15
33/33
5
26/6
4
40
آزمایش 6
100
15
26/6
4
40
6 33/33
5
کنترل
100
30
30
9
33/33 10 36/66
11
کل
چنانچه از جدول مشاهده میشود  36/66درصد از آزمودنیها دوم 33/33 ،درصد سوم و  30درصد از آنها در
پیشدانشگاهی مشغول تحصیل میباشند.
از آنجا که هر گروه دو بار در مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد سنجش قرار گرفته است .ابتدا میانگین و انحراف
استاندارد پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه نشان داده شده و در ادامه آمار استنباطی مربوط به این فرضیه مورد
بررسی قرار میگیرد .جدول 2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه نشان داده شده است.
- Oxford happiness inventory

1

جدول 2میانگین و انحراف استاندارد گروهها در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در نمرات انگیزش پیشرفت

مراحل

پیش آزمون

پس آزمون

گروه

میانگین

انحراف معیار

تعداد

آزمایش

88/75

6/46

15

کنترل

88/50

9/51

15

کل

88/62

7/91

30

آزمایش

99/40

4/32

15

کنترل

89/40

9/21

15

کل

94/40

8/70

30

به منظور مقایسه میانگین نمرات انگیزش پیشرفت گروهها در پس  ANCOVAاستفاده شد .به این صورت که
نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر همپراش کنترل شد و سپس نمرات پسآزمون مورد مقایسه قرار گرفت .اما قبل از آن
به منظور بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن حاکی از رعایت مفروضه تساوی واریانسها
بود ( )>0p/05به منظور مقایسه میانگین نمرات پسآزمون انگیزش پیشرفت بعد از کنترل اثر پیشآزمون از آزمون
تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  3نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پسآزمون انگیزش پیشرفت گروهها

148/75
396/90
269540

1
27
30

148/75
14/70

71/58

سطح معنی
داری
0/0001

1/000

0/72

0/86

10/12

0/004

0/27

جدول 4میانگین و انحراف استاندارد گروهها در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در نمرات شادکامی

مراحل
پیش آزمون

پس آزمون

گروه
آزمایش
کنترل
کل
آزمایش
کنترل
کل

میانگین
42/35
45/50
43/62
58/06
44/93
51/50

انحراف معیار
7/64
9/74
9/34
11/25
9/87
12/36

تعداد
15
15
30
15
15
30
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود تاثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون معنیدار است [، <0P/0001
 .]F )1، 27( =71/58همچنین اثر گروه بر نمرات پسآزمون معنیدار است [.]F )1، 27( =10/12 ، <0P/004بنابراین
فرضیه اول تایید میشود.
از آنجا که هر گروه دو بار در مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد سنجش قرار گرفته است .ابتدا میانگین و انحراف
استاندارد پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه نشان داده شده و در ادامه آمار استنباطی مربوط به این فرضیه مورد
بررسی قرار میگیرد .جدول4میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه نشان داده شده است.
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منابع
تغییرات
پیش
آزمون
گروه
خطا
کل

مجموع
مجذورات
1052/29

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
1052/29

F

مجذور اتا

توان آزمون

به منظور مقایسه میانگین نمرات شادکامی گروهها در پسآزمون از آزمون ANCOVAاستفاده شد .به این صورت که
نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر همپراش کنترل شد و سپس نمرات پسآزمون مورد مقایسه قرار گرفت .اما قبل از آن
به منظور بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن حاکی از رعایت مفروضه تساوی واریانسها
بود ( )p>0/05به منظور مقایسه میانگین نمرات پسآزمون انگیزش پیشرفت بعد از کنترل اثر پیشآزمون از آزمون
تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  5نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پسآزمون شادکامی گروهها

مجموع درجه آزادی میانگین
منابع
مجذورات
مجذورات
تغییرات
1927/34
1
پیش آزمون 1927/34
886/86
1
886/86
گروه
44/83
27
1210/51
خطا
30
83999
کل

F
42/98
19/78

سطح
معنیداری
0/0001
0/0001

مجذور اتا

توان آزمون

0/61
0/42

1/000
0/99

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود تاثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون معنیدار است [،<0P/0001
 .]F )1، 27( =42/98همچنین اثر گروه برنمرات پسآزمون معنیدار است [.]F )1، 27( =19/78 ، <0P/0001
بنابراین فرضیه دوم نیز تایید میشود.
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40

بحث و نتیجه گیری

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی...

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش مهارت حلمسئله بر انگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان
ّ
دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی  90-91بود .در این راستا مشخص شد که آموزش مهارت
حلمسئله کارآیی باالیی در افزایش انگیزش پیشرفت و شادکامی دانشآموزان دارد .نتایج حاصل از این پژوهش با
نتایج حاصل از پژوهش مدانلو و همکاران ( ،)Medanlov, 2010فیلیپ ،فیشر و الیبالی ()Philips & fisher, alibali, 2009
اسالمی ( ،)Eslamyeh ,2007هپنر و همکاران ( ،)Heppner et al, 2006سالمی و ارمو ( )Salami & Armoo, 2006همسو و
هماهنگ است .به عنوان مثال در پژوهش مدانلو و همکاران( )Medanlov et al, 2010با عنوان تأثیر آموزش به شیوه
ّ
سنتی بر حل مسئله در ارتقاء سطح دانش و یادگیری ماندگار ،مؤثرتر از روش سخنرانی است .همچنین سالمی و ارمو
( )Salami & Armoo, 2006نشان دادند ،افرادی که مهارت اجتماعی باالیی دارند میزان اضطراب در آنان نسبت به
سایرین کمتر است ،چرا که میزان خودآ گاهی در آنان باالتر است .در پژوهش دیگر نتایج تحقیق هپنر و همکاران
( )Heppner et al, 2006نشان داده است که یکی از شاخصهای مهم سالمت روانی توانایی حلمسئله و تصمیم گیری
ّ
موقعیتهای مسئلهدار
است .پژوهش آنها نشان داد که خود ارزیابی ،خودکارآمدی ،خود پیروی و تشخیص به موقع
از جمله معیارهایی هستند که با واسطهی آنها میتوان سطح روان درستی افراد را برآورد کرد.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان به چند نکته اشاره کرد :با آموزش مهارت حلمسئله و باز خورد و تقویتهای به
موقع به دانش آموزان موجبات آ گاهی آنان از تواناییها و ارزش قائل شدن به تواناییها فراهم میشود و از این طریق
انگیزش پیشرفت آنان افزایش مییابد .همچنین دانشآموزان از طریق تصمیمگیری درست و منطقی و تأملی عمل
کردن ،خودپندارهی مثبتی پیدا میکنند افرادی که دارای خودپندارهی بهتری هستند و برداشتهای خوبی از خود و
تواناییهای خود دارند از انگیزش باالتری هم برخوردارند.
دانـشآمــوزان با آمــوزش مهارت حلمسئله،نگرش و ارزیابی مثبتی نسبت به خود و زندگی پیدا میکنند.آنها با
بکارگیری مهارتهای حل مسئله توانایی تصمیم گیری درست و مدیریت احساسات ،افکار ،رفتار و شناخت خود را دارا
میشوند در واقع آموزش حل مسئله به دانش آموزان کمک میکند تا با مشکالت مقابلهی مسئله مدارداشته باشند و
بتوانند افکار خود را تصحیح نموده و به مشکالت و سختیها با دید مثبت بنگرند که این مثبت اندیشی میتواند باعث
تغییر دیدگاه فرد نسبت به خود و دیگران شده ،عزت نفس آنها را افزایش دهد و این امر موجب افزایش شادکامی شود.

همچنین حل مسئله به دلیل افزایش توانمندیهای افراد در حل مسایل ارتباطی زمینه را برای بهبود روابط اجتماعی
.فراهم می کند و منجر به افزایش احساسات کفایت و در نتیجه شادکامی میشود
به طور کلی ا کتساب مهارت آموزش حل مسئله میتواند نوعی خود تغییری در فرد ایجاد کند که با تنظیم اهداف
 با توجه به نتایج. عملکرد بهتر و در نتیجه رضایت از زندگی و افزایش شادکامی و انگیزش را باعث میشود،در زندگی
 علل دستیابی به اهداف مطالعه و تأثیر برنامه آموزش مهارت حلمسئله بر شادکامی و انگیزش، پژوهشگر،ارائه شده
 فعالیت در گروههای کوچک و استفاده از پروتکل مدون، در استفاده از روش بحث گروهی،پیشرفت دانشآموزان را
ّ
موقعیتهای واقعی مشکل با استفاده از تجارب
و سازمان یافته و جامع دزوریال و گلد فرید و قراردادن دانشآموزان در
.قبلی خود دانشآموزان میداند
 عدم مقایسه رویکرد موجود با رویکردهای دیگر و عدم، استفاده از جنس دختر،از محدودیتهای عمده این پژوهش
پیگیری نتایج آموزشی بود در این راستا پیشنهاد می شود که این تحقیق بر روی جنس مذکر نیز اجرا گردد همچنین
.این رویکرد با رویکردهای دیگر مقایسه شود و اثرات دراز مدت این رویکرد نیز بررسی شود
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