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 چکیده

-های حل مسئله در دانشهدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک

ای مقایسه -طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود.

جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال  است.

تعداد  اند. نمونه پژوهش حاضر کهدر دوره سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده 1396 -1397تحصیلی 

خاب شدند. ابزار انت ایچندمرحلهای گیری تصادفی خوشهپسر( به روش نمونه 76دختر و  76) آموزدانش 152

 های حل مسئلهمثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی، مقیاس شیوه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه

(PSSپرسشنامه مهارت ،)های اجتماعی نوجوان (TISS بود. به منظور )ها، از آزمون داده وتحلیلتجزیهt 

 بین معناداری داد که تفاوت دست آمده نشان برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به

بین میانگین و های اجتماعی وجود دارد مهارت های پرسشنامهمؤلفه در پسران و دختران نمرات میانگین

وجود دارد.  %95نمرات گروه دختران و پسران در پرسشنامه مهارت مثبت اندیشی تفاوت معنادار در سطح 

های اعتماد در حل مسئله و سبک اجتناب در سطح دختران و پسران در مؤلفههمچنین بین میانگین نمرات 

های درماندگی در حل مسئله، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در نمره کل پرسشنامه و مؤلفه %95اطمینان 

  مهار گری حل مسئله، سبک خالقیت و سبک گرایش تفاوت معنادار وجود دارد.
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 مقدمه

شود که افراد زندگی مستقالنه تری را ای مابین کودکی و بزرگسالی مشخص مینوجوانی به عنوان دوره

 کنندسوی زندگی هدفمند حرکت میدهند و به کنند، روابط خود را با همساالن خود افزایش میمیشروع 

(. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از نیازهای خود را از طریق ارتباط با 2014، 1لوسیانا)

های تحصیلی، رسد که همراه با رشد در سایر جنبهکند، این امر ضروری به نظر میسایر افراد برطرف می

با دیگران، نیز مورد توجه قرار  مؤثرهای الزم برای برقراری ارتباط پرداختن به رشد اجتماعی و کسب مهارت

های اجتماعی رفتارهای وجود دارد، مهارت 2های اجتماعی. تعاریف مختلفی از مهارت(8231خیر،  ،چاری) گیرد

کنند با دیگران روابط متقابل داشته باشد و پاسخ مناسب ای هستند که به فرد کمک میشدهانطباقی آموخته

 (. 2003، 3مکللند) های نامناسب اجتناب کنددر برابر رفتار دیگران نشان دهد و از بروز پاسخ

اجتماعی  ای از رفتارهایی که به افراد توانایی شروع و حفظ روابطهای اجتماعی به عنوان مجموعهمهارت

، 4روترفورد) شده استدهد تعریفمثبت، تعامل برای پذیرش همساالن و رویارویی مؤثر با مشکالت را می

داند که برای سازگاری و مقابله ها میمهارت ای پیچیده ازهای اجتماعی را مجموعهمهارت 5(. نلسون2004

الشعاع دهد و عملکرد کلی فرد را تحتش میزا ضروری بود، روابط مؤثر را پرورهای استرسمؤثر با موقعیت

ای است که ممکن است در آن دانش آموزان با مسائل مهمی مانند (. نوجوانی دوره2009نلسون، ) دهدقرار می

بحران هویت، مشکالت اجتماعی، انحرافات جنسی، منفی اندیشی و افسردگی، اعتیاد، خودکشی، مشکالت 

-ها باید دارای مهارتبرای جلوگیری از بروز این مسائل و افزایش توانمندی آنخانوادگی مواجه شوند، بنابراین 

 (.1392معتمدی، ) باشندهای اجتماعی الزم 

مثبت  رسد مثبت اندیشی است.آموزان ضروری به نظر میهایی که آموزش آن به دانشیکی دیگر از مهارت 

های اخیر روانشناسی نانه در زندگی. در سالبیاندیشی عبارت است از داشتن نگرش، افکار و کردار خوش

گرایی را تنها در داشتن افکاری ی علم روانشناسی گذاشته است و مثبتصورت مکتبی نو پا به عرصهگرا بهمثبت

صورت داند. مثبت اندیشی بهگیری کلی درباره زندگی میکند بلکه آن را نوعی جهتخاص خالصه نمی

 شده استگیرد تعریفهای منفی آن را در نظر نمیکند و جنبهندگی توجه میدیدگاهی که به امور مثبت ز

ی تحلیل رویدادها به عنوان های منفی و نحوه(. یادگیری خوب فکر کردن، تغییر در نگرش2012، 6کویلیم)

آنگاه گیرد، های یک موقعیت را در نظر میشود که در آن فرد تمام جنبهتعریف می 7مهارت مثبت اندیشی

 (. 1395 پرور،زاده، آقایی، گلچم) کندآورد و آن را حفظ میدیدگاه مثبت خود را به وجود می

صورت مؤثری با مسائل سازد تا بهاست که ما را قادر می 8های مهم زندگی، مهارت حل مسئلهاز دیگر مهارت

که باعث پاسخ درست در موقعیت  هاییصورت کاربرد دانش و مهارتتوان آن را بهزندگی کنار بیایم و می
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4 Rutherford 
5 Nelson 
6 Quilliam 
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8 Problem-solving skill 
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 شودهای جدید میشود که منجر کسب مهارتزا تعریف کرد. حل مسئله نوعی یادگیری محسوب میمسئله

 ی انتخابیهاافـراد بـه سـبک 1مسئلهحـل  یهاسـبک(. 1396االسالم، جوکار، رحیم دشتی، شیخحدادنیا، )

ت و العمـل بـه هنـگام مواجهـه بـا مشـک یبـراها توانایی آن ،یپـرداز دهیکـردن، ا ریزیبرنامههنـگام  هاآن

، خود یشـناختروان یهـایژگیبا و متناسب هـر فـرد(. 1394 غیاثی،) دارداشـاره  ـرییتغ ـتیریمد ـنیهمچن

ها سـبک ـنیاز ا یکـه برخـ کندانتخاب می شـودیروبـرو م هاآنکـه بـا  هاییمسئلهحـل  یرا بـرا یسـبک

مانع از  بوده و دهسـازن ریو غ یجانیه ـزین یکنـد و برخـیفـرد کمـک م شـرفتیو بـه پ هستندسـازنده 

های سبک( 8200) 2و ایساکسن فینگر، سلبیچنین ترهم (.1391شریف،  ،آقایوسفی) شوندپیشرفت فرد می

انتخابی که افراد در مواجهه با مسائل به کار های های فردی پایدار در شیوهصورت تفاوتحل مسئله را به

های ریزی و در نظر گرفتن راهاند از: سبک خالقانه، برنامههای حل مسئله عبارتاند. سبکبرند تعریف کردهمی

ساز. سبک اعتماد، اعتماد به توانایی فرد در حل مسئله. سبک گرایش، نگرش موقعیت مسئله اساس برمتعدد 

های مشکل. ها. سبک درماندگی، تنها بودن فرد در موقعیتتمایل به مقابله با آن ه مشکالت ومثبت فرد نسبت ب

زا و باالخره سبک اجتنابی، های بیرونی و درونی در موقعیت مسئلهکنندهسبک مهارگری بیانگر تأثیر کنترل

های (. سبک2008 و همکاران،ترفینگر ) هاستجای مواجهه رو در رو با آن تمایل به نادیده گرفتن مشکالت به

دهنده های درماندگی، مهارگری و اجتنابی نشانهای حل مسئله انطباقی و سبکخالقانه، اعتماد و گرایش شیوه

 (.2002 ،3کسیدی) های غیر انطباقی حل مسئله هستندشیوه

باال دارند مثبت هارت اجتماعی مآموزانی که ( نشان داد دانش1395) زادهمحمدی و شفیعپژوهشی علی 

 .دهندمی های اجتماعی پایین دارند، مثبت اندیشی کمتری نشانآموزانی که مهارتاندیشی بیشتر و دانش

جتماعی ( نشان داد مهارت ا1395) های پژوهش قمری گیوی و خشنودنیای چماچاییهمچنین بخشی از یافته

دیگری  در پژوهش تری قرار دارد.پایین در فرزندان طالق و متقاضی طالق نسبت به افراد عادی در سطح

یرستان آموزان دبحل مسئله تفاوت معناداری بین دانش های اعتماد و گرایش درمشخص شد که در دو سبک

های ن دورهزندگی تحصیلی از مهمتریبنابراین  (. 1393جعفر زاده، ) نمونه و عادی شهر شبستر وجود دارد

هایی به ها و تواناییگذارد. در آنجا لیاقتآمیز فرد تأثیر میزندگی فرد است که بر تربیت ثمربخش و موفقیت

رسد تاکنون پژوهشی که به مقایسه این سه به نظر میشود. های علمی حاصل مینشیند و پیشرفتبار می

ه اهمیت ببا توجه سر مقطع دبیرستان پرداخته باشد، صورت نگرفته است؛ آموزان دختر و پمتغیر در دانش

مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت هدف از این پژوهش  ای ارزشمند هر کشوریدانش آموزان به عنوان سرمایه

 ست.ا سوم متوسطه شهر زاهدان های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطعمثبت اندیشی و سبک

 

 یشناس روش

گیرد. جامعه آماری پژوهش عبارت است از: کلیه ای قرار میمقایسه –طرح پژوهش در زمره تحقیقات علی 

در دوره سوم دبیرستان مشغول  1396-1397دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال تحصیلی 

گیری پسر( بود که به روش نمونه 76دختر،  76آموز )دانش 152اند. نمونه پژوهش حاضر شامل به تحصیل بوده
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3 Cassidy 
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تصادف ای انتخاب شدند. به این صورت که از بین دو ناحیه موجود در زاهدان یک ناحیه بهای چندمرحلهخوشه

مدرسه دخترانه(  دومدرسه پسرانه و  دومدرسه )چهار انتخاب شد. از بین مدارس دبیرستان موجود در آن ناحیه 

تصادف انتخاب شدند و پس چهار کالس سوم موجود در هر مدرسه دو کالس بهتصادف انتخاب شد و از بین به

 آوری شدها در بین دانش آموزان توزیع و پس از تکمیل جمعپرسشنامه از هماهنگی با معلمان،

ات از پرسشنامه اطالع گردآوریبرای  (:1988) 1پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی

 5تا  1استفاده شد. این پرسشنامه با طیف لیکرت از شماره  (1988)اینگرام و ویسنیکی  ایگزینه 5استاندارد 

. است شدهتشکیل (1= ، هرگز2=ندرت به ،3= گاهی ،4= اغلب اوقات ،5همیشه =)از:  اندعبارتکه به ترتیب 

 برابر نیز آزمودنی یک هنمر متوسط. است 150 با برابر نیز نمره حداکثر و 30 با برابر هر آزمودنی نمره حداقل

 از آزمودنی آن شود، ترنزدیک 150 به و باشد بیشتر 90 از آزمودنی یک نمرات مجموع هر چقدر. است 90 با

این ابزار ( 2007) با توجه به پژوهش اینگرام، ویسنیکی، بولتن و دیگران .است برخوردار باالتری اندیشی مثبت

م نیز برخوردار است. در ایران نیز پایایی الزای برای بررسی تفکر مثبت مناسب است و از روایی و پایایی سنجه

تعیین گردیده  95/0کردن  دونیمهو براساس روش  94/0آزمون مهارت مثبت اندیشی براساس آلفای کرونباخ 

ر با استفاده از  ای دیگرمطالعه در پایایی پرسشنامه مثبت اندیشی همچنین(. 1391 قویدل و همکاران،)است 

میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در  (.1388، هاشمی) است شدهمحاسبه 89/0آلفای کرونباخ برابر 

 به دست آمد. 85/0این پژوهش 

 اندساختهطی دو مرحله  ،(1966) را کسیدی و النگ ساین مقیا(: PSS) مسئله حل هایشیوه مقیاس

: باشندمیزمون آچهار ماده  دربرگیرنده از عوامل هرکدامو  سنجدمیپرسش است که شش عامل را  24و دارای 

یا  مسئلهمهارگری حل  زا(،مسئله هایموقعیتفرد در  بی باوریبیانگر ) یابیجهتیا  مسئلهدرماندگی در حل 

خالقانه  مسئلهسبک حل  زا(،مسئله هایموقعیترا در  درونی -بعد کنترل بیرونی) مسئلهکنترل در حل 

 مسئلهاعتماد در حل  زا(،مسئلهت موقعی برحسبمتنوع  هایحلراهو در نظر گرفتن  ریزیبرنامه دهنده)نشان

ت به جای کالشتمایل به رد شدن از کنار م)سبک اجتناب  کالت(،بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مش)

قابله رودررو با ت و تمایل به مکالنگرش مثبت به مش)آورد  روی و سبک گرایش یا تقرب و ها(آنمقابله با 

 هایسبکغیر سازنده و  مسئلهحل  هایمقیاسدرماندگی، مهارگری و اجتناب زیر  هایسبکبنابراین،  ها(؛آن

( 1388، ، غرویشاطری، اشکانی) باشندمیسازنده  مسئلهحل  هایمقیاسو اعتماد زیر  خالقیتگرایش، 

به شکل صفر و یک  گذارینمره. شوندمیپاسخ داده  دانمنمیبلی، خیر و  هایگزینهبا  سین مقیاا هایپرسش

 باالی آلفا ضرایب یزن (،1377) محمدی پژوهش شود. درمیدر نظر گرفته  05/0نیز نمره  دانمنمیو برای 

 از گیریبهره آزمون این درونی (، پایایی1380) صاحبی و محمدی این بر افزون گرایش(. )به جز سبک 50/0

دین و همکاران الپورخیرگزارش نمودند. همچنین ضریب آلفا در بررسی بابا 60/0با  برابر کرونباخ، آلفای ضریب

شده است و با در نظر گرفتن شاخص پایایی به عنوان  گزارش 87/0و ضریب روایی آن  77/0(، برابر با 1382)

میزان  کردند. گزارش 87/0پایایی( ضریب روایی این مقیاس را برابر ضریب اعتبار )برابر با ریشه دوم ضریب 

 به دست آمد. 75/0آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در این پژوهش 

                                                           
1 Ingram & Wisnicki 
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 منظور به (1992) فوستر و توسط ایندربیتزن (:TISS) نوجوانان اجتماعی هایمهارت نامهپرسش

 آزمودنی پاسخ است که ایگزینه پنج عبارت 39 شامل و شدهساخته اجتماعی نوجوانان هایمهارت سنجش

 این نمره شود.ابراز می کند(می صدق )همیشه کند( تانمی )صدق های اصالًگزینه دامنه در عبارت هر مورد در

 اگر و اجتماعی باال مهارت دارای باشد میانگین از باالتر اشنمره اگر فردی است، 195 تا صفر بین آزمون

 90/0 آن مؤلف توسط آزمون این است. پایایی پایین اجتماعی مهارت دارای باشد میانگین از ترپایین

 نیز آن روایی است، کرده گزارش را 71/0 خود اعتبار پژوهش در امینی نیز ایرانی نمونه است. در شدهگزارش

به  77/0میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه در این پژوهش  .است قرارگرفته تأیید متخصصان مورد

 دست آمد.

 

 هایافته
 هاهای اجتماعی نوجوانان به تفکیک جنسیت آزمودنیهای توصیفی مربوط به مهارت. شاخص1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت مقیاس

 56/31 01/64 30 پسر مطلوب اجتماعی رفتارهای

 27/19 13/51 30 دختر 

 06/19 76/35 30 پسر رفتار نامطلوب اجتماعی

 90/22 13/44 30 دختر 

 57/17 77/99 30 پسر های اجتماعیمهارت

 72/7 21/93 30 دختر 

 
شود میانگین نمره رفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانش آموزان مشاهده می 1طور که در جدول همان

پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است، در حالی که میانگین نمره رفتار نامطلوب اجتماعی در بین دانش 

شده بین تفاوت مشاهده منظور بررسی این موضوع که آیاآموزان پسر کمتر از دانش آموزان دختر است. به

های مستقل استفاده و برای مقایسه میانگین نمونه tها از نظر آماری معنادار است یا خیر از آزمون میانگین

 شده است.ارائه 2نتایج به شرح جدول 
 

 های آن(های مستقل )مهارت اجتماعی نوجوانان و مؤلفهبرای مقایسه میانگین نمونه t. آزمون 2 جدول

 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی T مقیاس

 88/12 021/0 58 36/2 مطلوب اجتماعی رفتارهای

 -37/8 020/0 58 -38/2 رفتار نامطلوب اجتماعی

 56/6 335/0 58 972/0 های اجتماعیمهارت

 

  =36/2t شود؛ در مؤلفه رفتارهای اجتماعی مطلوب با توجه به نمره آزمونآشکار می 2همچنان که از جدول 

 95شود که در بین دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداری با گیری می، نتیجه021/0داری سطح معنیو 

و   =t-38/2درصد اطمینان وجود دارد. همچنین در مؤلفه رفتار نامطلوب اجتماعی با توجه به نمره آزمون 
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 95آموزان پسر و دختر تفاوت معناداری با شود که در بین دانش گیری مینتیجه ،020/0داری سطح معنی

 درصد اطمینان وجود دارد.

 
 هاهای توصیفی مربوط به مهارت مثبت اندیشی به تفکیک جنسیت آزمودنی. شاخص3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت مقیاس

 99/10 78/128 30 پسر مثبت اندیشی

 97/17 39/103 30 دختر 

 
منظور بررسی شود، میانگین نمرات پسران از دختران بیشتر است. بهمشاهده می 3جدول همچنان که در 

برای  t ها از نظر آماری معنادار است یا خیر، از آزمونشده بین میانگیناین موضوع که آیا تفاوت مشاهده

 شده است.ارائه 4 های مستقل استفاده و نتایج به شرح جدولمقایسه میانگین نمونه
 برای مقایسه میانگین مهارت مثبت اندیشی t. آزمون 4 جدول

 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی T مقیاس

 38/25 001/0 58 59/6 مثبت اندیشی

 

شود، در پرسشنامه مثبت اندیشی، بین میانگین نمرات گروه دختران و آشکار می 4همچنان که از جدول 

  تفاوت معناداری وجود دارد. پسران و همچنین در نمره کل پرسشنامه

 
 هاهای حل مسئله به تفکیک جنسیت آزمودنیهای توصیفی مربوط به مهارت. شاخص5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت مقیاس

 733/0 78/2 30 پسر مسئله حل در درماندگی

 29/1 27/4 30 دختر 

 17/1 39/5 30 پسر مسئله حل گری مهار

 73/1 61/4 30 دختر 

 07/1 38/4 30 پسر خالقیت سبک

 73/1 62/3 30 دختر 

 37/1 27/4 30 پسر مسئله حل در اعتماد

 08/2 45/3 30 دختر 

 32/1 01/4 30 پسر اجتناب سبک

 95/1 60/4 30 دختر 

 26/1 78/4 30 پسر گرایش سبک

 41/1 81/3 30 دختر 

 32/23 26/108 30 پسر مهارت حل مسئله

 27/19 26/93 30 دختر 

های جز خرده مقیاسهای پرسشنامه بهشود، در کلیه خرده مقیاسمشاهده می 5همچنان که در جدول 

منظور بررسی این نمرات پسران از دختران بیشتر است. بهمیانگین  ماندگی در حل مسئله و سبک اجتنابدر
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برای مقایسه  tها از نظر آماری معنادار است یا خیر از آزمون شده بین میانگینموضوع که آیا تفاوت مشاهده

 شده است.ارائه 6های مستقل استفاده و نتایج به شرح جدول میانگین نمونه

 
 های آن(حل مسئله و مؤلفه های مستقل )مهارتن نمونهبرای مقایسه میانگی t. آزمون 6 جدول

 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی T مقیاس

 -49/1 001/0 58 -50/5 درماندگی در حل مسئله

 777/0 04/0 58 03/2 مهارگری حل مسئله

 767/0 04/0 58 06/2 سبک خالقیت

 820/0 77/0 58 79/1 اعتماد در حل مسئله

 -59/0 177/0 58 -36/1 اجتنابسبک 

 961/0 007/0 58 77/2 سبک گرایش

 05/15 008/0 58 22/2 مهارت حل مسئله

 

ــدول  ــه از ج ــان ک ــکار می 6همچن ــرآش ــه غی ــود. ب ــب ش ــاس س ــرده مقی ــلاز خ ــاد در ح  ک اعتم

ـــه ـــه مؤلف ـــاب، در کلی ـــبک اجتن ـــئله، س ـــبکمس ـــنامه س ـــهای پرسش ـــای ح ـــین ه ـــئله، ب ل مس

ـــرات گـــروه  ـــانگین نم ـــنامه تفـــاوت می ـــره کـــل پرسش ـــین در نم ـــران و پســـران و همچن دخت

 معناداری وجود دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

های حل مسئله در های اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبکهدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت

آموزان دختر و پسر آمده بین دانش دستهای بهدانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه بود. طبق یافته

های اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت که میانگین رفتارهای مطلوب در متغیر مهارت

اجتماعی در پسران بیشتر از دختران و میانگین رفتارهای نامطلوب اجتماعی در پسران کمتر از دختران است. 

 همسو و با صادقی( 2015) 1تاکامیو  (، لو1386) پور و ملکیاین یافته با بخشی از نتایج پژوهش اسماعیل

رسند اما به های اجتماعی ساده به نظر میتوان گفت مهارت( ناهمسو است. در تبیین این یافته می1394)

های اساسی انسان مانند هوش، شخصیت، زبان، نگرش، ادراک و تعامل دوطرفه مقدار زیادی تحت تأثیر ویژگی

 (. 1395زاده، محمدی و شفیععلی) ندمحیط و انسان قرار دار

همچنین یافته دیگر این پژوهش نشان داد که در متغیر مهارت مثبت اندیشی بین میانگین گروه دختران 

و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین مهارت مثبت اندیشی در پسران بیشتر از دختران است. در 

بینی و نفس، خوشای برای رضایت از زندگی، اعتمادبهیشی زمینهتوان گفت مثبت اندتبیین این یافته می

ای برای بروز اثرات مثبت و منفی است. این باورهای خود کارآمدی، به عنوان وسیلهشادی و همچنین به

کند عالوه بر اینکه انتظارات مثبتی مدیریت احساسات مثبت و منفی و روابط میان فردی نوجوانان کمک می

                                                           
1 Lv & Takami 
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مفهومی در باالترین سطح، حس رضایت از زندگی و تجربه کردن احساسات مثبت را -ماندگاری خود از آینده،

 (.2006، 1کاپرارا، استکا، گربینو، پاسیلو و وکیو) کندپذیر میامکان

غیراز خرده مقیاس سبک اعتماد و بههای حل مسئله یافته دیگر این پژوهش نشان داد در متغیر سبک

های حل مسئله، بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران های پرسشنامه سبککلیه مؤلفهسبک اجتناب، در 

های سازنده پسران بیشتر از دختران است و میانگین نمرات تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین سبک

ش است پژوهش مورتون که همسو با نتایج این پژوه سازنده دختران بیشتر از پسران است. های غیرسبک

 2کنند همچنین گاردانیوهای حل مسئله سازنده استفاده مینشان داد که مردان نسبت به زنان بیشتر از سبک

ای مثل حل مسئله بیشتر است. ولی پژوهش ( نشان داد نمره مردان نسبت به زنان در تکلیف پیچیده2001)

 بین دو جنسیت زن و مردنشان دادند  ها( ناهمسو با نتایج پژوهش بود. آن1386) ( و آهنگی2009) کسیدی

 داریمعنی تفاوت خالقانه و مهارگری سبک دو در دختران و پسران بین ولی نداشته وجود ایعمده تفاوت

تواند تأثیر بگذارد، آگاهی گیری یک شخص میازجمله عواملی که بر توانایی حل مسئله و تصمیم دارد. وجود

هایی مثل هوش شناختی و قدرت درک فرد در ارتباط است. همین عوامل فرد از یک مسئله است که با ویژگی

های صورت ترکیبی به توضیح تفاوتگیری نیز تأثیرگذار هستند. این عوامل بهبر توانایی شخص در تصمیم

حل مسئله بهتر از دیگران  گیری وپردازند. برخی از افراد در توانایی تصمیمگیری میفردی در توانایی تصمیم

 (.1389پور،  جعفر) کنندکنند و به همین دلیل کیفیت باالتری از کار و زندگی شخصی را تجربه میعمل می

وهش از طریق نتایج حاصل در این پژ که توان به این مورد اشاره کردهای این پژوهش میازجمله محدودیت

رفتارهای واقعی در زندگی روزمره ت که این نتایج تا چه اندازه به شده است و مشخص نیسیگردآورپرسشنامه 

ر شهر زاهدان افراد نزدیک باشد. عالوه بر این جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از دانش آموزان دختر و پس

 ذکرشدههای به محدودیت با توجهی آن باید جوانب احتیاط را رعایت نمود. ده یمتعمبود، به همین دلیل در 

ی موردبررسآزمایشی  صورتبهیرها را تر، ارتباط متغیقدقشود برای کسب اطالعات به پژوهشگران توصیه می

های مهم مهارت ی در این زمینه صورت بگیرد. از سویی با توجه به نقششناختروانقرار دهند و مداخالت 

شی، ی آموزهاکارگاهگردد های حل مسئله در دوره نوجوانی، پیشنهاد میاجتماعی، مثبت اندیشی و سبک

 دانش آموزان فراهم شود. ها برایگونه از مهارتیناجلسات سخنرانی و مواردی از این قبیل ویژه افزایش 

 
 منابع

 مدارس طهمتوس دوره آموزان دانش اجتماعی های مهارت و نگرش (. مقایسه1385پور، خلیل؛ ملکی، حسن. )اسماعیل

(، 6)2. مجله روانشناسی تربیتی، 1385-86 یلیتحص سال در تهران استان های شهرستان غیردولتی و نمونه دولتی،

157-137. 

 فصلنامه .نرابطه ی سبک های حل مساله و بهزیستی شخصی در دانشجویا(. 1390آقا یوسفی، علیرضا؛ شریف، نسیم. )

 .80-88(، 22)6بالینی،  شناسی روان در رفتار و اندیشه

 ی. تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالم .TISS(. اعتباریابی پرسشنامه 1387امینی، آرزو. )

                                                           
1 Caprara, Steca, Gerbino, Paciello, & Vecchio 
2 Gardunio 
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(. بررسی رابطه بین 1382آشتیانی، علی. )ای، جواد؛ فتحیطباطبائی، سید کاظم؛ اژه زادهباباپورخیرالدین، جلیل؛ رسول

 .3-16(، 1)7شناختی دانشجویان. مجله روانشناسی، های حل مسئله و سالمت روانشیوه

 های سبک (. مقایسه1392منصور، مژگان؛ جعفرزاده قدیمی، رباب. )پور، سوزان؛ سپاهقدیمی، اکرم؛ امامیجعفرزاده 

عادی. نشریه آموزش و ارزشیابی،  و نمونه مدارس دبیرستان دوره آموزان دانش در خودکارآمدی باورهای و مساله حل

6(22 ،)110-99. 

 سبک بر اندیشی مثبت هایمهارت آموزش اثربخشی(. 1394) محسن. پرور، گل اصغر؛ آقایی، مانا؛ قنواتی، زاده چم

 .43-50(، 47)12 درسی، ریزیبرنامه در پژوهش فصلنامه ابتدایی. دوره پسر آموزان دانش بدبینانه اسنادی

 یادگیری راهبردهای ای واسطه (. نقش1395االسالم، راضیه. )حدادنیا، سیروس؛ جوکار، ناصر؛ رحیم دشتی، زینب؛ شیخ

 .130-143(، 24)2مسئله. پژوهش در برنامه ریزی درسی،  حل های سبک و تحصیلی خودکارآمدی بین ارتباط در

 آموزان دانش در تنهایی احساس سنجش برای مقیاس یک کارایی بررسی(. 1381)محمد.  خیر، مسعود؛ حسین چاری،

 .46-59(، 1)19 شیراز، دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله راهنمایی. دوره

های حل مسئله (. بررسی رابطه بین نگرانی مرضی، شیوه1388شاطری، زهره؛ اشکانی، نجمه؛ مدرس غروری، مرتضی. )

 .92-100(، 1)14و افکار خودکشی در نمونه غیر بالینی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 

 در به تحصیل شاغل ابتدایی ششم پسر و دختر آموزان دانش اجتماعی هایمهارت (. مقایسه1395صادقی، آمنه. )

 کنفرانس . چهارمین1394-1393 تحصیلی سال در بروجرد شهر آباد جهان منطقه پایه وچند پایه تک کالسهای

 فرهنگی. و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی

 مقطع آموزان دانش در اجتماعی مهارتهای با اندیشی مثبت مهارت رابطه(. 1394زاده، حمید. )علیمحمدی، علی؛ شفیع

 .77-92(، 4)12سمنان. فصلنامه خانواده و پژوهش،  شهرستان متوسطه دوم

های حل مسئله با باورهای خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی ی عزت نفس و سبک(. رابطه1394غیاثی، عبدالرحیم. )

 .53-63، 34. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، و منابع طبیعی دانشگاه زابل

های اجتماعی، سالمت روانی و عملکرد (. مقایسه مهارت1394چماچایی، بهنام. ) گیوی، حسین؛ خشنودنیایقمری

 .69-92(، 45)12پژوهی،  تحصیلی در فرزندان با والدین مطلقه، متقاضی طالق و عادی. مجله خانواده

 موردی مطالعه اندیشی مثبت های مهارت و (. کتابداران1391) فرد، فاطمه.عباس؛ نوشین قویدل، سمیه؛ گیلوری،

تهران. نشریه  شهر در مستقر فناوری و تحقیقات. علوم وزارت پوشش زیر های دانشگاه مرکزی های کتابخانه

 . 245-262(، 2)2شناسی، های نظری و کاربردی در علم اطالعات و دانشپژوهش

(. بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی. پایان نامه کارشناسی 1377فریده. )محمدی، 

 ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

. آن با افراد عادی مقایسه و افسرده افراد در مسئله حل های سبک بررسی (.1380علی. ) فریده؛ صاحبی، محمدی،

 .24-42(، 1)1 روانشناختی، علوم مجله

(. تاثیر آموزش مهارت حل 1391بابایی، حسین؛ بیگلریان، اکبر؛ فالح سلوکایی، منیژه. ) معتمدی، سیدهادی؛ حاج

 . 18-29(، 14)4مسئله بر کفایت اجتماعی نوجوانان دختر. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 

اسالمی. آزاد دانشگاه کارشناسی ارشد نامه روانی. پایان بهداشت و شیاندی مثبت رابطه (.1388) زهرا. هاشمی،
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Abstract 
The objective of this study was to compare the social skills, positive thinking skills 

and problem-solving methods in male and female students at the 3rd degree of high 

school in Zahedan. The present investigation is a causal-comparative study. The 

statistical population of the study is all female and male students of Zahedan who are 

studying at the third year of high school in the 2017- 2018 academic year. The sample 

of this study was 152 students (76 girls and 76 boys) picked by multistage cluster 

random sampling. The tools applied in this study were Ingram and Winnick’s Positive 

Thinking Questionnaire, Problem-Solving Scale (PSS), The Teenage Inventory of 

Social Skills (TISS). A t-test was used comparing the mean of two independent groups 

to analyze the data. The results indicated that there is a significant difference between 

the mean scores of girls and boys in the components of social skills questionnaire; there 

is a meaningful difference between the mean scores of girls and boys in the 

questionnaire of positive thinking skills, 95%. Also, there is no notable difference 

between the mean scores of girls and boys concerning the elements of trust in problem-

solving and avoidance techniques, at 95% confidence level. However, in the total score 

of the questionnaire and the components of inability in problem-solving, problem-

solving leading, creativity and orientation style, there exist a significant difference.  

 

Keywords: Positive Thinking Skills, Problem -Solving Styles, Social Skills, High 

School Female and Male Students. 
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