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  چكيده
آموزان  اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعييني در دانشسنجش پژوهش،  اين هدف از    

آموز پسر مبتال به ناتواني يادگيري  دانش 30با ناتواني يادگيري بود. نمونه پژوهش مشتمل بر 
هدفمند از مراكز اختالالت يادگيري در سطح شيراز   پنجم دبستان بود كه به شيوه  در پايه

ادفي در هر دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند و تص گونهانتخاب شدند. افراد نمونه به 
گروه آزمايش آموزش حل مسئله را دريافت كرد. از مقياس خودتعييني شلدون و دسي 

نامه داراي دو بعد انتخاب و خودآگاهي  ) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. اين پرسش1996(
همسبتگي نمره  روشاين مقياس از  نباخ و رواييوآلفاي كر روشبود. پايايي اين مقياس از 

 پيش. باشد ميابزار  پذيرشابعاد با نمره كل سنجيده شد و نتايج حاكي از روايي و پايايي قابل 
آزمون اجراء  از شروع آموزش حل مسئله، مقياس خودتعييني در هر دو گروه به عنوان پيش

اي بود و هر  دقيقه 90  جلسه 18گويي مشتمل بر  آموزشي با استفاده از داستان هاي هشد. جلس
گونه آموزشي دريافت نكردند. پس از  كه گروه كنترل هيچ شد در حالي  بار تشكيل مي 3هفته 

آزمون تكميل  آموزان هر دو گروه به عنوان پس دانش به وسيلهآموزش، مقياس خودتعييني 
نتايج نهايي  .ه شدها از روش آماري تحليل كواريانس استفاد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده

در  ،آموزاني كه آموزش حل مسئله را دريافت كرده بودند ، دانشنداين پژوهش نشان داد
آموزاني كه آموزش حل مسئله را  ابعاد انتخاب و خودآگاهي نسبت به دانش ،خودتعييني

موزش آ هاي مطالعه نشان داد كه يافته تر داشتند. بنابراين، بيشاي دريافت نكرده بودند، نمره 
  حل مسئله در خودتعييني تأثير مثبت دارد.

  
.مسئله، خودتعييني، انتخاب، خودآگاهي، ناتواني يادگيري آموزش حل هاي كليدي: واژه

                                        
  شيراز دانشگاه  روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي كارشناسي ارشد * *

   Sfjabbari@Yahoo.com شيراز (نويسنده مسئول)دانشگاه  روانشناسي و آموزش كودكان استثنايياستاديار  **

  32/4/49تاريخ پذيرش :               14/2/49تاريخ دريافت مقاله نهايي:                           22/7/93تاريخ دريافت مقاله: 
  



 آموزان با ناتواني يادگيري اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعييني در دانش..................................................... 143

 

 مقدمه
مطرح شد. اين اصطالح در  2ساموئل كرك به وسيله 1963در سال  1اصطالح ناتواني يادگيري    

آموزاني كه  براي دانش كارشناسبراي نخستين بار، با حضور والدين و افراد  1963كنفرانس سال 
توجهي در مدرسه داشتند، وارد اين  شايانهوش متوسط و باالتر از متوسط، مشكالت  با وجود
عنوان آسيب خفيف مغزي، سندرم استراوس،  باآموزان  ، اين دانش1963از  پيشد. گرديحوزه 

تقريباً نيمي  ).2003، 5، هريس و گراهام4؛ اسوانسون2008، 3شدند ( لرنر آسيب مغزي ناميده مي
اند. هر چند كودكان با ناتواني  آموزان با ناتواني، به عنوان ناتواني يادگيري شناخته شده از دانش

ولي ناتواني يادگيري يك اختالل نورولوژيك است كه بر  ،يادگيري از هوش طبيعي برخوردارند
توانايي صحبت كردن، گوش  يك يا چند فرايند اساسي از جمله درك زبان نوشتاري و گفتاري،

گذارد  و انجام محاسبات رياضي اثر مي داده هاسازمان دادن  كردن، استدالل، دادن، خواندن، هجي
ها  هاي يادگيري اصطالح كلي است كه به گروه نامتجانسي از اختالل ناتواني ).2008(لرنر، 

هاي گوش دادن،  ييبه شكل مشكالت عمده در فراگيري و بكارگيري توانا وشود  اطالق مي
ها  اين اختالل كه شود صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدالل يا محاسبات رياضي آشكار مي

هاي معلوليتي باشد يا با تأثيرات  ذاتي هستند. ناتواني يادگيري ممكن است همراه با ساير عارضه
). تعداد زيادي از 2009، )6هوارد(( ها يا تأثيرات نيست اما نتيجه اين عارضه ،باشد همراهمحيطي 

خودتعييني (رفتارهاي  دارايشوند كه كودكان مبتال به ناتواني يادگيري  يادآور مي پژوهشگران
). خودتعييني يعني انجام امور 2000، 6)7(باشند (دسي و رايان مينمرتبط با انگيزه دروني) 

، فارغ از  فيت زندگيكي  گيري درباره و تصميم كردنشخصي با كنترل فردي در زندگي و انتخاب 
  ). 1999(وهماير،  مورد هاي بي تأثير و دخالت

خودتعييني، در دوران بزرگسالي، در زمينه  نداشتنكودكان مبتال به ناتواني يادگيري به دليل 
شغلي و حفظ و پيشرفت شغل، بدست آوردن يك زندگي عادي، استقالل رشد يافته و ديگر 

، 7و همكاران)8((چادسي  دارندت كمي نسبت به افراد عادي هاي زندگي با كيفيت، موفقي نشانه
ل يآموزان با توجه به مسا اين گروه از دانش ،).بنابراين1992و همكاران، ) 9( 8؛ واگنر1991

 دارند. هاي ضروري خودتعييني ، نياز به حمايت و آموزش در زمينه كسب مهارتباال  مطرح شده
چنين، دامنه  . هماستآنان اثربخش   موفقيت دوران بزرگسالي تعييني، در هاي خود مهارت
خودتعييني و آموزش حل مسئله هر چند در ادبيات پژوهشي جهان شناخته   ها در حيطه پژوهش

آموزش كودكان با  كارشناسانشناسان و  تر در مركز توجه روان در ايران كم ، وليشده است



 144...................................................آموزان با ناتواني يادگيري اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعييني در دانش

در زمينه اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعييني  هايي پژوهش نيازهاي ويژه قرار گرفته است.
سزا براي  به يهاي آموزش حل مسئله نقش گرفته است كه نتايج نشان داده است، روش انجام
آموزان با نيازهاي  آموزان با ناتواني يادگيري و ساير دانش خودتعييني و ابعاد آن، در دانش يارتقا

ر پژوهشي تأثير آموزش حل مسئله بر افزايش ) د2000(9)10(آگرن و وهماير ويژه دارد.
معلوليت چندگانه و  ،ن جسميمعلوال ،آموز مبتال به ناتواني يادگيري دانش 17خودتعييني  در 

. در اين پژوهش، از خط پايه چندگانه استفاده شد. نتايج، بهبود كردندتوان ذهني بررسي  كم
ه آموزش، نشان داد. يو ارا راهكاردريافت  نفر، پس از 2نفر از افراد نمونه به جز  15 عملكرد

شرايط مداخله  ،شان بين خط پايهعملكردگير در  چشم يكنندگان تغييرات تر شركت براي بيش
و وهماير 10)11(چنين، پالمر . هممشاهده شددرماني و نگهداري آن در شرايط پس از آموزش 

 32ئله بر خودتعييني در ) به بررسي اثر بخشي آموزش تعيين هدف و آموزش حل مس2003(
رفتاري پرداختند. در   فعالي و مشكالت ، بيش دختر مبتال به ناتواني يادگيري غير كالمي 18پسر و 

آزمون  كنندگان به تصادف به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند و پيش اين پژوهش، شركت
، گروهي كه آموزش حل ندآزمون از گروه كنترل و آزمايش گرفته شد. نتايج نشان داد و پس

بااليي  يهاي خودتعييني نمره ها مسئله و آموزش تعيين هدف را دريافت كرده بودند، در مهارت
  سازي شده است: در پژوهش كنوني آموزش حل مساله به شرح زير مفهوماند.  كسب كرده

جـامع از مسـئله مـورد نظـر، چگـونگي       داده هـاي آموزش حل مسئله بر چگونگي كسـب      
تا زمان رسيدن  عملكردانجام راهبرد و بازبيني  و بندي يك راهبرد مناسب براي حل آن تصور

بـر ايـن    ).1383، 13و كـانوي  ، نقل از آشـمن 1986، 12به هدف متمركز است ( برونس و الش
منظور از آموزش حل مسئله، آموزشي است كه متناسب با رفتار هدف تعيين شده بـراي  اساس 

  ) طراحي شده است.2009(14اصول و مالك مانيكسهر آزمودني بر اساس 
  

 هاي پژوهش فرضيه
  شود.  آموزان ناتواني يادگيري مي آموزش حل مسئله باعث افزايش معنادار خودتعييني دانش-1
  شود. آموزان ناتواني يادگيري مي آموزش حل مسئله باعث افزايش معنادار خودآگاهي دانش--2
  شود. آموزان ناتواني يادگيري در مي معنادار انتخاب دانشآموزش حل مسئله باعث افزايش  -3
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  پژوهش روش
گروه كنترل  و آزمون پس ،آزمون تمام آزمايشي همراه با پيش  هاي پژوهش، از نوع پژوهشاين 
. متغير مستقل در اين مي باشديك متغير وابسته دو بعدي  و داراي يك متغير مستقلو  است

متغيرهاي وابسته شامل خودتعييني و دو بعد انتخاب و پژوهش آموزش حل مسئله و 
آزمون مورد  آزمون و پس در آن گروههاي مورد مطالعه در دو نوبت پيش كه خودآگاهي است

 ارزيابي قرار گرفتند.

 
  كنندگان پژوهششركت

آموزان پسر با ناتواني يادگيري پايه پنجم  دانش تماميجامعه آماري اين پژوهش شامل 
آموز پسر  دانش 30. گروه نمونه شامل مي باشد 1392-93ر شيراز در سال تحصيلي دبستان شه

مركز  كارشناسانهدفمند با نظر   كه به شيوهاست پنجم دبستان   مبتال به ناتواني يادگيري در پايه
به غير از ناتواني يادگيري،  كه آموزان انتخاب شدند اختالل يادگيري و بررسي پرونده دانش

 گونهآموزان به  از مشكالت رفتاري و يا حسي حركتي را دارا نبودند.اين دانشكدام  هيچ
گروه آزمايش متغير  .نفر) تقسيم شدند 15نفر) و كنترل ( 15تصادفي به دو گروه آزمايش (

 دريافت نكرد. را گونه آموزشي مستقل (آموزش حل مسئله) را دريافت كرد و گروه كنترل هيچ

  
  ابزارهاي پژوهش

  .ابزارپژوهش مورد استفاده در اين پژوهش به اين شرح است
هاي  )، با هدف سنجش تفاوت1996شلدون و دسي ( به وسيلهاين مقياس  :مقياس خودتعييني

طراحي شده است و داراي دو  فردي در ارتباط با ميزان نظارت و خودتعييني در زندگي فرد
باشد. اين دو بعد مقياس  و خودآگاهي ميبعد كلي مي باشدكه اين دو بعد شامل بعد انتخاب 

اي مابين دو  باشد كه در طيف پنج درجه گزينه دو قسمتي الف و ب مي 10داراي  ياد شده
، 4( پرسش هايحالت (تنها مورد الف درست است و تنها مورد ب درست است) قرار دارد. 

مربوط به بخش  )9و  7، 5، 1،3( پرسش هاي) مربوط به بخش خودآگاهي و 10، و 8، 6، 2
باشد و نمره كل عبارت است از  گذاري به شيوه مقياس ليكرت مي انتخاب است. نمره

خودآگاهي و انتخاب. پايايي اين مقياس، با استفاده از روش تنصيف  ياي از نمره ها مجموعه
گزارش شده  76/0تا  63/0و با استفاده از روش بازآزمايي  86/0تا  74/0براي هر دو بعد 



 146...................................................آموزان با ناتواني يادگيري اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعييني در دانش

از ترجمه و  پس) روايي محتوايي مقياس 1385البرزي و البرزي(  پژوهشدر  ،در ايران است.
 يامر، احراز گرديد. پايايي مقياس با استفاده از روش آلفا كارشناسانانطباق با استفاده از نظر 

گزارش شده  80/0تا  75/0و با استفاده از روش بازآزمايي بين  68/0تا  60/0نباخ بين وكر
همبستگي نمره بعد خودآگاهي با نمره كل  ،)49، 1387منسجدم ( پژوهشدر  ،چنين است. هم

 ،65/0نباخ وكر يو پايايي مقياس خودتعييني با استفاده از پايايي آلفا46/0و انتخاب،  50/0
پژوهش اين گزارش شده است. در  71/0و پايايي بعد خودآگاهي  61/0پايايي بعد انتخاب 

همبستگي نمره بعد  ،68/0همبستگي نمره بعد انتخاب با نمره كل،  روشروايي مقياس از 
 ، 68/0نباخ وكر يآلفا روشو ثبات دروني نمره كل مقياس از  80/0خودآگاهي با نمره كل، 

  بدست آمد. 67/0و ثبات دروني نمره بعد انتخاب  73/0ثبات دروني نمره بعد خودآگاهي 
  

اين مقياس بمنظور ارزيابي سنجش هوش كودكـان تهيـه شـده اسـت و      :مقياس هوش وكسلر
هـا، فهـم و    هـا، حسـاب، واژه   ، شـباهت داده هازيرآزمون كالمي شامل  6زيرآزمون،  12داراي 

ها،  زيرآزمون غيركالمي (عملي) شامل تكميل تصاوير، ترتيب تصاوير، مكعب 6حافظه ارقام و 
ه از اين تعداد، دو زيرآزمون مازهـا و حافظـه ارقـام    م و مازهاست كيتنظيم قطعات، تطبيق عال

) و پايـايي تنصـيفي   73/0(ميانه  94/0تا  44/0سنجي آزمون  پايايي دوباره .اي دارند جنبه ذخيره
روايي همزمان آن بـا اسـتفاده از    ،چنين ) گزارش شده است و هم69/0(ميانه  98/0تا  42/0آن 

 ،چنـين  ). هـم  1385باشـد (شـهيم،    مي 69/0تا  24/0ها در دامنه  آزمون ضريب همبستگي خرده
آموزان به عنوان عامل كواريانس براي كنترل نتايج پژوهش استفاده  بهره هوشي دانش ينمره ها

  . شد
  

 به وسيلههاي برگزيده  براي آموزش فرايند حل مسئله، از ميان داستان :ابزار آموزش حل مسئله
داسـتان بـه صـورت     5سـال،   12تـا   9يژه كودكـان  و» ب و ج«شوراي كتاب براي گروه سني 

) 1392نامـه كارشناسـي ارشـد يوسـفي (     ها به پايـان  هدفمند انتخاب شد. براي گزينش داستان
كتاب برگزيـده شـوراي كتـاب كـودك (      52نامه خود  ) در پايان1392مراجعه گرديد. يوسفي (

كننـده مسـئله    هاي حل ويژگيسال) را از نظر مراحل حل مسئله و  12تا  9گروه سني ب و ج: 
هايي بودند كه  پژوهش جزء داستاناين داستان انتخاب شده در  5مورد بررسي قرار داده بود و 

هـاي برگزيـده    ) از نظر توجه به مراحل حل مسئله به عنوان داسـتان 1392در پژوهش يوسفي (
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ر محتـواي آنـان   ترين مراحـل حـل مسـئله د    داستان انتخاب شده بيش 5 بيان ديگر،بودند. به 
اي  ها وجود داستاني بـوده اسـت كـه بـه گونـه      موجود بوده است و هدف اصلي در انتخاب آن

ها  اين داستان رويدادي رخ داده باشد و نويسنده به دنبال حل مسئله و راه حل مناسب آن باشد.
  ها. عبارتند از: مزدك گرسنه، كيسه جادويي، مرغ مهاجر، نشاني، من و مدادرنگي

  
  اجرا هشيو
آزمون براي هـر دو گـروه    )، پيش1996آزمون خودتعييني شلدون و دسي( روشدر ابتدا، از     

تصادفي به دو گروه كنتـرل و گـروه آزمـايش     گونهها به  به صورت انفرادي اجرا شد. آزمودني
هاي داسـتاني   گويي با استفاده از كتاب داستان راهآموزش حل مسئله از   جلسه 18تقسيم شدند. 

) 2009بودند و بر مبناي مدل آموزش حل مسئله مانيكس (  كه به صورت هدفمند انتخاب شده
بار در هفته  3آموزشي را در طول يك ماه و نيم و  ه هايآموزان، جلس گرفت. دانش انجامبود، 

اسـت،   گفتنـي . كردنـد ه) دريافـت  نفـر  5دقيقه) به صورت گروهـي (گـروه    90(در هر جلسه 
درسـي دريافـت    ت هايغير از ساعت هايي آموزشي را در ساع هاي هجلس تماميآموزان  دانش
اعضـاي    آزمـون خـودتعييني از همـه    آموزش حل مسئله، پس ه هايپس از پايان جلس اند. دهكر

. در انجام گرفـت ) 1996گروه آزمايش و كنترل، با استفاده از ابزار خودتعييني شلدون و دسي (
كل، به عنوان   هر يك از ابعاد خودتعييني (انتخاب و خودآگاهي)، نمره جداگانه و نيز يك نمره

 .شدآموزان محاسبه  نمره خودتعييني، براي هر يك از دانش

  
  برنامه مداخله آموزشي

 رددر مـو ) بوده است. ايـن مـدل   2009برنامه مداخله اين پژوهش، مبتني بر مدل مانيكس (    
گروههاي با نيازهاي ويژه اعم از دانش آموزان كم توان ذهني و ناتواني يادگيري اجرا شده بود. 

 ه هـاي آموزان با ناتواني يادگيري استفاده شد. جلس دانش در مورداز اين مدل  ،در اين پژوهش
شيرين مجـاور   به وسيلهآموزشي در مركز اختالالت يادگيري شهر شيراز در ماه بهمن و اسفند 

هاي حل مسئله بر اساس مـدل مـانيكس، شـامل پـنج بخـش       برنامه آموزشي مهارت اجرا شد. 
  است:
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  ـ اداره كردن موقعيت مسئله 1مرحله 
الف) درك مسئله ب) مقابله با چيزهاي غير منتظره ج) سازگاري با تغييرات ج) وقتي مشـكل   

 از طرف خودتان است.

  يـ مهارت تصميم گير 2مرحله 
 تصـميم  كـردن گيري ب) نيازها در مقابل تمايالت ج) پيگيري د) اصـالح   الف) عوامل تصميم

  .نادرست هاي
  ـ مديريت منابع 3مرحله 

 باورهـا الف) امكانات شامل چه چيزهايي است؟ ب) منابع پايا ج) حقايق در مقابل ايده هـا و  
   .د) مديريت زمان ح) انجام وظيفه

  ـ تدوين اهداف4مرحله 
؟ ج) تـدوين تـوالي انجـام كارهـا     كدامنـد هـا   نيازها و اولويـت  ب) پيش  الف ) هدف چيست؟

  .زماني د) تدوين اهداف واقعي ح) انطباق با هدف  براساس اولويت
  ـ خطرپذيري 5مرحله

 پـذيرش ؟ ج) خطرهاي قابـل  پذيرفتالف) خطر چه چيزي است؟ ب) چرا بايستي خطرها را 
  د) مديريت ترس.
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 آموزشي هاي هجلس

 نخستجلسه 
آمدگويي، حضور و  پرسي، خوش ل آشنايي با عناصر برنامه: سالم و احوا

 دقيقه). 90ها ( دقيقه)، صحبت با خانواده 5غياب افراد گروه آزمايش (

 جلسه دوم
 90كنندگان و چارچوب برنامه) (  آشنايي با عناصر برنامه ( مربي، شركت

 دقيقه).

 جلسه سوم

دقيقه)،  5پرسي، حضور و غياب (  ها: سالم و احوال داستان من و مداد رنگي
ها، پرداختن به مفهوم اداره كردن موقعيت  خواندن داستان من و مداد رنگي

مسئله ( درك مسئله، مقابله با چيزهاي غيرمنتظره سازگاري با تغييرات، وقتي 
گيري  تصميم مشكل از طرف خودتان است) و پرداختن به مفهوم مهارت

 تصميم كردنگيري، نيازها در مقابل تمايالت، پيگيري، اصالح  (عوامل تصميم
به مفهوم اداره  دوبارهدقيقه)، مرور داستان و پرداختن  60نادرست) ( هاي

 دقيقه). 25گيري( كردن موقعيت مسئله و مهارت تصميم

 جلسه چهارم

دقيقه)،  5پرسي، حضور و غياب (  ها: سالم و احوال داستان من و مداد رنگي
كلي بر مفاهيم اداره كردن  ها، مرور داستان من و مداد رنگي دوبارهخواندن 

دقيقه)، پرداختن به مفهوم مديريت  5گيري(  موقعيت مسئله و مهارت تصميم
ها  قايق در مقابل ايدهمنابع (امكانات شامل چه چيزهايي است؟، منابع پايا، ح

، مديريت زمان، انجام وظيفه) و تدوين اهداف (هدف چيست؟، باورهاو 
؟، تدوين توالي انجام كارها بر اساس اولويت كدامندها  نيازها و الويت پيش

دقيقه)، مرور داستان و  60زماني، تدوين اهداف واقعي، انطباق با هدف) ( 
 دقيقه). 20بع و تدوين اهداف ( به مفهوم مديريت منا دوبارهپرداختن 

 جلسه پنجم

دقيقه)، 5پرسي، حضور و غياب ( ها: سالم و احوال داستان من و مداد رنگي
ها، مرور كلي بر مفاهيم مديريت  داستان من و مداد رنگي دوبارهخواندن 

دقيقه)، پرداختن به مفهوم خطرپذيري( خطر چه  20منابع و تدوين اهداف (
، پذيرشقابل هاي ، خطرپذيرفتايستي خطرها را چيزي است؟، چرا ب

دقيقه)، مرور داستان و پرداختن به مفهوم خطرپذيري و  30مديريت ترس) (
 دقيقه). 35بندي ( جمع
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 جلسه ششم

دقيقه)،  5پرسي، حضور و غياب (  داستان مزدك گرسنه: سالم و احوال
وقعيت مسئله خواندن داستان مزدك گرسنه، پرداختن به مفهوم اداره كردن م

(درك مسئله، مقابله با چيزهاي غيرمنتظره سازگاري با تغييرات، وقتي مشكل 
گيري ( عوامل  از طرف خودتان است) و پرداختن به مفهوم مهارت تصميم

 هاي تصميمكردن گيري، نيازها در مقابل تمايالت، پيگيري، اصالح  تصميم
به مفهوم اداره كردن  رهدوبادقيقه)، مرور داستان و پرداختن  60نادرست) (

 .دقيقه) 25( گيري موقعيت مسئله و مهارت تصميم

  مهفتجلسه 

دقيقه)،  5داستان مزدك گرسنه: سالم و احوال پرسي، حضور و غياب ( 
داستان مزدك گرسنه، مروركلي بر مفاهيم اداره كردن موقعيت  دوبارهخواندن 

دقيقه)، پرداختن به مفهوم مديريت منابع  5گيري(  مسئله و مهارت تصميم
ها و  (امكانات شامل چه چيزهايي است؟، منابع پايا، حقايق در مقابل ايده

، مديريت زمان، انجام وظيفه) و تدوين اهداف (هدف چيست؟، باورها
ها چيست؟، تدوين توالي انجام كارها بر اساس اولويت  ازها و الويتني پيش

دقيقه)، مرور داستان و  60زماني، تدوين اهداف واقعي، انطباق با هدف) ( 
 .دقيقه) 20به مفهوم مديريت منابع و تدوين اهداف (  دوبارهپرداختن 

  مهشتجلسه 

دقيقه)، خواندن 5پرسي، حضور و غياب ( داستان مزدك گرسنه: سالم و احوال
داستان مزدك گرسنه، مرور كلي بر مفاهيم مديريت منابع و تدوين  دوباره

دقيقه)، پرداختن به مفهوم خطرپذيري( خطر چه چيزي است؟،  20اهداف (
 30، مديريت ترس) (پذيرشقابل  هاي، خطرپذيرفتچرا بايستي خطرها را 

 35بندي ( دقيقه)، مرور داستان و پرداختن به مفهوم خطرپذيري و جمع
 دقيقه).

 جلسه نهم

دقيقه)، خواندن  5پرسي، حضور و غياب (  داستان مرغ مهاجر: سالم و احوال
داستان مرغ مهاجر، پرداختن به مفهوم اداره كردن موقعيت مسئله ( درك 

سازگاري با تغييرات، وقتي مشكل از مسئله، مقابله با چيزهاي غيرمنتظره 
گيري ( عوامل  طرف خودتان است) و پرداختن به مفهوم مهارت تصميم

 هاي گيري، نيازها در مقابل تمايالت، پيگيري، اصالح دادن تصميم تصميم
به مفهوم اداره كردن  دوبارهدقيقه)، مرور داستان و پرداختن  60نادرست) (

 دقيقه). 25يري(گ موقعيت مسئله و مهارت تصميم
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 جلسه دهم

دقيقه)،  5داستان مرغ مهاجر: سالم و احوال پرسي، حضور و غياب ( 
داستان مرغ مهاجر، مروركلي بر مفاهيم اداره كردن موقعيت  دوبارهخواندن 

دقيقه)، پرداختن به مفهوم مديريت منابع  5گيري(  مسئله و مهارت تصميم
ها و  (امكانات شامل چه چيزهايي است؟، منابع پايا، حقايق در مقابل ايده

، مديريت زمان، انجام وظيفه) و تدوين اهداف (هدف چيست؟، باورها
ها چيست؟، تدوين توالي انجام كارها بر اساس اولويت  زها و الويتنيا پيش

دقيقه)، مرور داستان و  60زماني، تدوين اهداف واقعي، انطباق با هدف) ( 
 دقيقه). 20به مفهوم مديريت منابع و تدوين اهداف (  دوبارهپرداختن 

 جلسه يازدهم

دقيقه)، خواندن 5پرسي، حضور و غياب ( داستان مرغ مهاجر: سالم و احوال
داستان مرغ مهاجر، مرور كلي بر مفاهيم مديريت منابع و تدوين  دوباره

دقيقه)، پرداختن به مفهوم خطرپذيري (خطر چه چيزي است؟،  20اهداف (
 30، مديريت ترس) (پذيرشچرا بايستي خطرها را قبول كرد، خطرهاي قابل 

 35بندي ( و جمع دقيقه)، مرور داستان و پرداختن به مفهوم خطرپذيري
 .دقيقه)

 جلسه دوازدهم

دقيقه)، خواندن  5پرسي، حضور و غياب (  داستان نشاني: سالم و احوال
داستان نشاني، پرداختن به مفهوم اداره كردن موقعيت مسئله (درك مسئله، 
مقابله با چيزهاي غيرمنتظره سازگاري با تغييرات، وقتي مشكل از طرف 

گيري ( عوامل  خودتان است) و پرداختن به مفهوم مهارت تصميم
 هاي تصميم كردنگيري، نيازها در مقابل تمايالت، پيگيري، اصالح  تصميم

به مفهوم اداره كردن  دوبارهدقيقه)، مرور داستان و پرداختن  60نادرست) (
 دقيقه). 25گيري( موقعيت مسئله و مهارت تصميم

 جلسه سيزدهم

دقيقه)، خواندن  5پرسي، حضور و غياب (  داستان نشاني: سالم و احوال
داستان نشاني، مروركلي بر مفاهيم اداره كردن موقعيت مسئله و  دوباره

دقيقه)، پرداختن به مفهوم مديريت منابع (امكانات  5گيري(  مهارت تصميم
، باورهاها و  شامل چه چيزهايي است؟، منابع پايا، حقايق در مقابل ايده

و نيازها  مديريت زمان، انجام وظيفه) و تدوين اهداف (هدف چيست؟، پيش
ها چيست؟، تدوين توالي انجام كارها بر اساس اولويت زماني، تدوين  الويت

 دوبارهدقيقه)، مرور داستان و پرداختن  60اهداف واقعي، انطباق با هدف) ( 
 دقيقه). 20به مفهوم مديريت منابع و تدوين اهداف ( 

 جلسه چاردهم
 دوبارهدقيقه)، خواندن 5پرسي، حضور و غياب ( داستان نشاني: سالم و احوال

 20داستان نشاني، مرور كلي بر مفاهيم مديريت منابع و تدوين اهداف (
دقيقه)، پرداختن به مفهوم خطرپذيري( خطر چه چيزي است؟، چرا بايستي 
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، مرور دقيقه) 30خطرها را قبول كرد، خطرهاي قابل قبول، مديريت ترس) (
 دقيقه). 35بندي ( داستان و پرداختن به مفهوم خطرپذيري و جمع

 جلسه پانزدهم

دقيقه)،  5پرسي، حضور و غياب (  داستان كيسه جادويي: سالم و احوال
خواندن داستان كيسه جادويي، پرداختن به مفهوم اداره كردن موقعيت مسئله 

با تغييرات، وقتي مشكل  (درك مسئله، مقابله با چيزهاي غيرمنتظره سازگاري
گيري ( عوامل  از طرف خودتان است) و پرداختن به مفهوم مهارت تصميم

 هاي ن تصميمكردگيري، نيازها در مقابل تمايالت، پيگيري، اصالح  تصميم
به مفهوم اداره كردن  دوبارهدقيقه)، مرور داستان و پرداختن  60نادرست) (

 دقيقه). 25گيري( موقعيت مسئله و مهارت تصميم

 جلسه شانزدهم

دقيقه)،  5پرسي، حضور و غياب (  داستان كيسه جادويي: سالم و احوال
داستان كيسه جادويي، مروركلي بر مفاهيم اداره كردن  دوبارهخواندن 

دقيقه)، پرداختن به مفهوم مديريت  5گيري(  موقعيت مسئله و مهارت تصميم
ها  منابع (امكانات شامل چه چيزهايي است؟، منابع پايا، حقايق در مقابل ايده

، مديريت زمان، انجام وظيفه) و تدوين اهداف (هدف چيست؟، باورهاو 
ها چيست؟، تدوين توالي انجام كارها بر اساس اولويت  يازها و الويتن پيش

دقيقه)، مرور داستان و  60زماني، تدوين اهداف واقعي، انطباق با هدف) ( 
 دقيقه). 20به مفهوم مديريت منابع و تدوين اهداف ( دوبارهپرداختن 

 جلسه هفدهم

دقيقه)، 5پرسي، حضور و غياب ( داستان كيسه جادويي: سالم و احوال
داستان كيسه جادويي، مرور كلي بر مفاهيم مديريت منابع و  دوبارهخواندن 

دقيقه)، پرداختن به مفهوم خطرپذيري( خطر چه چيزي  20تدوين اهداف (
است؟، چرا بايستي خطرها را قبول كرد، خطرهاي قابل قبول، مديريت 

دقيقه)، مرور داستان و پرداختن به مفهوم خطرپذيري و  30) (ترس
 دقيقه). 35بندي ( جمع

 .آزمون خودتعييني پرسي، حضور غياب، گرفتن پس ل سالم و احوا جلسه هيجدهم

  
  ها دادهروش تجزيه و تحليل 

مورد هاي توصيفي، از قبيل ميانگين و انحراف معيار به منظور تحليل داده Spssافزار نرم 
  استفاده شد. تحليل كوواريانس هاي پژوهش از روش استفاده قرار گرفت و براي آزمون فرضيه
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  ها يافته
  هاي توصيفي يافته

  يك وهر خودتعيينيه هاي نمر استاندارد انحراف و ميانگين -1جدول 
  .آزمون پس و آزمون پيش در آن ابعاد از 

 زيرآزمون

 پس آزمون پيش آزمون

 آزمايش كنترل آزمايش كنترل

انحرا ف   ميانگين
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 16/4 20/40 26/5 13/34 37/5 13/35 94/3 13/36 خودتعييني

 33/3 13/21 05/3 93/18 96/3 40/18 54/2 20/19 بعد انتخاب

بعد 
 خودآگاهي

93/16 21/4 73/16 59/3 20/15 21/4 06/19 011/3 

هاي توصيفي در  يافته كنندگان، شركت عملكرد وضعيت از روشن تصويري ايجاد بمنظور    
هاي  ميانگين نمره ،دنده نشان مي 1هاي جدول  گونه كه نتايج داده . هماننده شده ايارا 1جدول 

ندارند در حالي كه ميانگين  توجه شايان يآزمون تفاوت نهايي گروه آزمايش و كنترل در پيش
است، نتايج آزمون  گفتنيآزمون باالتر از گروه كنترل است.  هاي نهايي گروه آزمايش در پس نمره

متغيرهاي پژوهش و نرمال بودن توزيع  ه هايهاي نمر لوين در مورد پيش فرض همگني واريانس
دو گروه در متغيرهاي  ينمره ها هاي نمره ها بررسي شد و فرض صفر براي تساوي واريانس

چنين، پيش  ها برقرار است. هم پيش فرض همگني واريانس ،ديگر بيانپژوهش تأييد گرديد. به 
گروه كنترل در ي ها فرض نرمال بودن توزيع نمره ها نيز تأييد گرديد. براي توضيح اين كه نمره

هاي پشت سرم  وجود كالس و توان گفت عواملي مانند خستگي مي ،تر شده است پس آزمون كم
  سبب كم شدن نمره ها گروه كنترل شده است.
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  ي نمره ها كنترل با كنترل و آزمايش گروههاي بين كواريانس تحليل نتايج -2جدول 
  .خودتعييني در آزمون پيش و هوش

ضريب 
 اتا

سطح 
 F معناداري

ميانگين 
 مجذورات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 منبع واريانس

 اثر اصلي گروه 1 85/333 85/333 45/28 001/0 52/0

 آزمون(كنترل) نمره پيش 1 40/237 40/237 23/20 001/0 43/0

 نمره هوش(كنترل) 1 17/42 17/42 59/3 69/0 12/0

 خطا 26 017/305 73/11   

 كل 30 42347    

، ند) نشان داد2(جدول از تحليل كواريانس استفاده شد كه نتايج آن  1براي بررسي فرضيه     
معنادار  يآزمون، تفاوت پس يآزمون گروههاي آزمايش و گروه كنترل، در نمره ها با كنترل پيش

بين افراد گروههاي آزمايش و كنترل از لحاظ متغير وابسته  بيان ديگر،شود. به  ديده مي
در  ،چنين هم ).≥001/0pو  f= 45/28و  =1dfو 26معنادار وجود دارد ( ي(خودتعييني) تفاوت

معنادار مشاهده نشد. بدين ترتيب، فرضيه پژوهش  يبهر تفاوت هوش يپژوهش، در نمره هااين 
تأثير يا  مقداردر اين ارتباط گردد.  مبني بر اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعييني تأييد مي

ترل در درصد تفاوت بين نمره ها گروه آزمايش و كن 52) است. يعني52/0تفاوت برابر با (
  آزمون (خودتعييني) مربوط به تأثير آموزش حل مسئله است. پس

  
  ي نمره ها كنترل با كنترل و آزمايش گروههاي بين كواريانس تحليل نتايج -3جدول 

  .خودآگاهي بعد در آزمون پيش و هوش

 F سطح ضريب اتا
ميانگين 
 مربعات

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

 منبع واريانس

 اثر اصلي گروه 1 028/120 028/120 95/14 001/0 36/0

 آزمون نمره پيش 1 476/162 476/162 24/20 001/0 43/0

 نمره هوش(كنترل) 1 023/16 18/4 11/4 53/0 07/0

 خطا 26 675/280 02/8 - - 

 كل 30 9294 - - - 

 ند كهدادنشان  3جدول در از تحليل كواريانس استفاده شد كه نتايج آن  2براي بررسي فرضيه     
معنادار  يآزمون، تفاوت پس يآزمون گروههاي آزمايش و گروه كنترل، در نمره ها با كنترل پيش
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بين افراد گروههاي آزمايش و كنترل از لحاظ متغير وابسته  بيان ديگر،شود. به  ديده مي
ين در ا ،چنين هم ).≥001/0pو  =95/14fو  =1dfو 26معنادار وجود دارد ( ي(خودآگاهي) تفاوت

معنادار مشاهده نشد. بدين ترتيب فرضيه پژوهش مبني  يبهر تفاوت هوش يپژوهش، در نمره ها
تأثير يا تفاوت  مقداردر اين ارتباط  گردد. بر اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودآگاهي تأييد مي

آزمون  درصد تفاوت بين نمره ها گروه آزمايش و كنترل در پس 36) است. يعني36/0برابر با (
  (خودآگاهي) مربوط به تأثير آموزش حل مسئله است.

  
  هوشي نمره ها كنترل با آزمايش و كنترل گروههاي بين كواريانس تحليل-4جدول

  .انتخاب بعد در آزمون پيش و 

 F سطح ضريب اتا
ميانگين 
 مربعات

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

 منبع واريانس

 اثر اصلي گروه 1 61/55 61/55 30/12 002/0 32/0

 نمره هوش(كنترل) 1 75/3 75/3 83/0 37/0 03/0

 آزمون نمره پيش 1 51/155 51/155 54/25 001/0 49/0

 خطا 26 56/117 52/4 - - 

 كل 30 12363 - - - 

  
 ند) نشان داد4از تحليل كواريانس استفاده شد كه نتايج آن (جدول  3فرضيه براي بررسي     

معنادار  يآزمون، تفاوت پس يآزمون گروههاي آزمايش و گروه كنترل، در نمره ها با كنترل پيش
بين افراد گروههاي آزمايش و كنترل از لحاظ متغير وابسته  بيان ديگر،شود. به  ديده مي

در اين  ،چنين هم ).≥001/0pو  =30/12fو  =1dfو 26معنادار وجود دارد ( ي(انتخاب) تفاوت
فرضيه پژوهش  ،معنادار مشاهده نشد. بدين ترتيب يبهر تفاوت هوش يپژوهش، در نمره ها

ميزان تأثير يا  ،در اين ارتباط گردد. مبني بر اثربخشي آموزش حل مسئله بر انتخاب تأييد مي
گروه آزمايش و كنترل در  يدرصد تفاوت بين نمره ها32. يعني ) است32/0تفاوت برابر با (

  آزمون (انتخاب) مربوط به تأثير آموزش حل مسئله است.  پس
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  گيري بحث و نتيجه
هاي مهم آموزشي  در تمام طول تاريخ آموزش و پرورش، آموزش حل مسئله يكي از هدف    

هاي معلمان و والدين، كسب توانايي حل مسئله از  آمده است و يكي از خواسته بشمار مي
تواند منجر به  مطالعه نشان داد كه آموزش حل مسئله مياين آموزان بوده است.  سوي دانش

آموزان  هاي شناختي است كه دانش مهارت حل مسئله يكي از مهارتافزايش خودتعييني شود. 
هاي مهم زندگي  دهد. حل مسئله يكي از مهارت ل دروني و بيروني ياري مييرا در حل مسا

آموزان بايستي با آن آشنا بشوند. با توجه به شرايط كنوني و وضعيت  است كه بسياري از دانش
رسد  پژوهش، به نظر مياين ي يادگيري و با توجه به نتايج آموزان مبتال به ناتوان تحصيلي دانش

به تجربه  زيراهاي درس باشد  آموزش معلمان در كالس  كه آموزش حل مسئله بايستي سرلوحه
آموزان مبتال به ناتواني يادگيري از حل مسائل فكري و استداللي  ثابت شده است كه دانش

يادگيري بهبود  يز اهداف آموزش كودكان با ناتوانكه يكي ا عاجزند. در واقع، با توجه به اين
باشد، به همين منظور، آموزش كودكان  افزايش آگاهي و شناخت مي ،خودتعييني و در نتيجه

به مفاهيم خودآگاهي و  بتوانند هايي كه آنان مبتال به ناتواني يادگيري با استفاده از روش
از تعليم و تربيت كودكان با  ناشيهدف نتايج  ،بسيار اهميت دارد و در واقع ،خودتعييني برسند

باشد و اين سه عامل در تكوين اهداف  ريزي، سازماندهي و كنترل مي ناتواني يادگيري، برنامه
رويارو هاي علمي  آموزان نه تنها با چالش به سزا دارد. اين دانش ياوليه زندگي اين افراد نقش

ات اجتماعي دارند و آموزش حل مسئله بلكه مشكالت زيادي در برآوردن انتظار هستند
 بدست آمده جدر اهداف اين كودكان داشته باشد. بنابراين، با توجه به نتاي  ويژه يتواند اهميت مي

 ويژهاز اين پژوهش، اهميت و فوايد بسيار مطلوب آموزش حل مسئله با در نظر گرفتن شرايط 
  ود.ش آموزان مبتال به ناتواني يادگيري آشكارتر مي دانش

در  ،آموزاني كه آموزش حل مسئله را دريافت كرده بودند دانش پژوهش كنوني نشان داد،    
آموزاني كه آموزش حل مسئله را  ابعاد انتخاب و خودآگاهي نسبت به دانش، خودتعييني

آگرن و هماير  هاي تر داشتند. نتايج اين پژوهش با يافته بيش اي دريافت نكرده بودند، نمره
را  پيشينهاي پژوهشگران  ها، يافته اين يافته باشد. مي ) همسو2002پالمر و وهماير ( و )2000(

آموزان با ناتواني  ابعاد آن در دانش در رابطه با اثربخشي آموزش حل مسئله بر خودتعيييني و
  كنند. يادگيري تأييد مي
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هـاي   ه بـه ويژگـي  آموزش حل مسئله با توجـ  گفت،توان  ها مي تر اين يافته در توضيح بيش    
آموزان با ناتواني يـادگيري در دوره دبسـتان كـه شـروع بـه يـادگيري        ادراكي و شناختي دانش

در  داده هـايي شـود و   ه مييبه صورت منظم و صريح ارا ،كنند هاي اساسي يادگيري مي مهارت
تفكـر   سبب رشد توانايي كه مورد بحث پاسخ دهند پرسش هايگيرد تا به  مي ها قرار  اختيار آن
ه يـ ارا ،). در حقيقـت 1383؛ نقـل از آشـمن وكـانوي،    1983شـود (دويلـي،    پـذير مـي   انعطاف

راهبردهاي حل مسئله به صورت مرحله به مرحله و پرسش و پاسخ در مورد تشخيص و درك 
  هاي ، تصميماي ويژه  در مواقع رويارويي با مسئله تاآموزان كمك كند  تواند به دانش مسئله، مي

مسـتقل  به گونه شان را مطرح كنند، اهدافي را تعيين نموده و  ، افكار و اميالكنندفردي را اتخاذ 
 برسـند  تفكر رشد يافته و خود را بپذيرند و به استقالل شخصي  هايمسئوليت اشتباه ،كار كنند

ت هاي خودتعييني از جمله توانايي انتخاب كردن و خودآگاهي دسـ  اي از مهارت و بر مجموعه
) در زمينـه  1996(16). از سوي ديگـر، در پژوهشـي كـه پترسـون    1999يابند (آگرن و وهماير، 

هاي حل مسئله انجام داد، نشان داد كه آموزش حل مسئله با روش سـازماندهي   آموزش مهارت
آموزان توانايي بازيـابي   دانشتا شود  ه مراحل حل مسئله به صورت متوالي سبب مييشده و ارا

حل و مقايسه آن با راه حل مطرح شده بـراي يـك مشـكل      پيشنهاد يك راه ده ها،داو پردازش 
 شايانآموزان به پيشرفت  دانش ،استقالل و شايستگي و در نتيجه بدست آوردهقابل تشخيص را 

 (و بدست آورنـد هاي خودتعييني را  گيري و مهارت هايي مانند تصميم د و توانايينبرس  توجهي

شود كه افـراد بـر    هاي خودتعييني سبب مي يادگيري مهارت ،). در واقع2000هماير و همكاران 
 مورد، تصميم بي  مستقل و آزاد از مداخله گونههاي خود و به  ق، تواناييياساس ترجيحات، عال

هـاي خودمـديريتي،    هـاي خـودتعييني از جملـه مهـارت     زندگي خود را بگيرنـد و مؤلفـه   هاي
روابـط   ،آورند و از نظر سـالمت روان  ، انتخاب را بدست هاي خودكنترلي و خودآگاهي مهارت

، 17تر قـرار بگيرنـد (وهمـاير و اسـچوارتز     مطلوب ياجتماعي و ميزان كيفيت زندگي در شرايط
جا كه آموزش حل مسئله بـه صـورت متـوالي     ). يافته ديگر اين پژوهش نشان داد، از آن1998

درك مسـئله و   ،از تشـخيص  پـس له، هاي آموزش حـل مسـئ   گيرد و يكي از مؤلفه صورت مي
سـبب   گونـاگون اسـت،  هـاي   اي از گزينه انتخاب راه حل مناسب از بين مجموعه و تعريف آن

گيـري و انتخـاب، فكـر كننـد. بنـابراين،       از تصـميم  پيشآموزان ياد بگيرند كه  دانش تا شود مي
سـپس راه حـل   شود و  آموزان مي هاي تفكر در دانش آموزش حل مسئله موجب تقويت مهارت

  ). 1985كنند (دسي و رايان،  مورد نظر را انتخاب كرده و اجرا مي
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آموزان بـا   شود كه دانش كه آموزش حل مسئله سبب مي ندچنين، نتايج پژوهش نشان داد هم    
خود، با توجه بـه مشـكالتي كـه بـراي      هدف هاينيازهاي ويژه در هر مرحله براي رسيدن به 

خود براي رسيدن به هـدف    مشكل را حل كنند و ارزيابي مفيدي از پيشرفت ،دهد مي رخها  آن
هاي خود و نقاط قوت و ضـعف خـود،    داشته باشند. بنابراين، خودآگاهي فرد نسبت به ويژگي

شـان داشـته باشـند ( آگـرن و      پـذيري در زنـدگي   ترين كنترل و مسئوليت كند تا بيش كمك مي
آن بـود كـه    بيـانگر ) 2000(18و هيكسـون  اي پژوهشي خمكاه يافته ،چنين ). هم2000وهماير، 

آموزان با دنبال كردن داسـتان،   شود كه دانش ه آموزش حل مسئله در قالب داستان، سبب مييارا
هـاي   قرار دهند و اين تصوير ذهني كه قهرمان داستان در برابر موقعيت آنخود را جاي قهرمان 

راه حل مناسب را چگونـه   و دهد هايي انجام مي خابچه انت ،گيرد مي هايي چه تصميم گوناگون
آموزان بـا نيازهـاي ويـژه بـا      كند. در نتيجه، بيان مشكالت در قالب داستان به دانش انتخاب مي

 گونـه اي تـا بـا مشـكالت بـه      مـي كنـد  هاي شناختي خاصي كه دارند، كمك  توجه به ويژگي
 اي و مراحل حـل مسـئله را بـه شـيوه     تر در قالب داستان و تصاوير مربوطه، آشنا شده ملموس
هـاي   تري فرا بگيرند. پس بر اين مبنا، آموزش حل مسئله سبب رشد مهـارت  تر و عيني ملموس

جا  در حالت كلي، از آن آموزان شده است. بعد انتخاب و خودآگاهي در اين دانش ،خودتعييني
هـاي خـودتعييني و ابعـاد آن     در زمينه مهـارت  كاستي هاييآموزان با ناتواني يادگيري  كه دانش

بـه  ه مستقيم راهبردها و مراحل حل مسئله كـه  يرسد كه در اين پژوهش، با ارا به نظر مي ،دارند
هاي پـس از آن   ه شده است و با توجه به محتواي داستان و پرسش و پاسخيها ارا داستان وسيله

و ارتبـاط دادن آن بـه    يابي بوده اسـت   هاي راه حل گيري و شيوه كه در مورد چگونگي تصميم
هاي خودتعييني از جمله انتخـاب و خودآگـاهي نمـره     آموزان در مهارت تجارب روزمره، دانش

هاي  جا كه آزمودني توان گفت كه از آن پژوهش، مياين هاي  از محدويت .بدست آورندباال اي 
در مـورد دختـران   تعمـيم آن   ،اين پژوهش فقط پسران مبتال به ناتواني يادگيري بودند، بنابراين

آموزان پايه پـنجم دبسـتان    دانش در مورد تنهاپژوهش اين چنين،  گيرد. هم انجامبايد با احتياط 
و  .بايـد دقـت كـرد   ها بـه سـاير گروههـاي كـالس      در تعميم يافته ،گرفته است، بنابراين انجام

مند، در زمينه اثربخشي آموزش حل مسـئله بـر خـودتعييني     عالقه پژوهشگرانبراي     سرانجام
شود، در زمينه آموزش حل مسئله با سايرگروههاي با نيازهاي ويـژه ماننـد كودكـان     پيشنهاد مي

چنـين،   انجـام دهنـد. هـم    هـايي  پـژوهش  مبتال به اختالالت عاطفي و رفتـاري و يـا ناشـنوايان   
آمـوزش   ماننـد هـا   بـا سـاير روش  را ل مسـئله  تواننـد اثربخشـي آمـوزش حـ     مـي  پژوهشگران
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، كارگاههـاي آموزشـي   هابر اين مورد افزونكنند.   عملكردهاي اجرايي در ساير گروهها مقايسه
هـاي كمـك    و كتـاب  شـود جهت آشنايي والدين و مربيان در زمينه آموزش حل مسئله برگزار 

 آموزشي مبني بر محتواي آموزش حل مسئله تهيه و تدوين گردد.
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