
 هاي تازه در علوم تربيتي فصلنامه انديشه
ي  1389دوم، بهار سال پنجم، شماره

و گلدفريد بر بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريالو
فرزند در بين دانش آموزان دختر سال اول دورة دبيرستان�تعارضات والد 

 شهرستان بهبهان

∗مونا سالمي

 ∗∗دكتر محمد حسين پور

 ∗∗∗دكتر يوسفعلي عطاري

و گلـد فريـد بـر تعارضـات«پژوهش حاضر، به بررسي: چكيده اثر بخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريال

طـرح تحقيـق از روش نيمـه. پرداختـه اسـت» فرزند دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهرستان بهبهان-والد

و پس آزمون مي تجربي طرح پيش آزمون ابـزار جمـع آوري داده هـا در ايـن پـژوهش پرسشـنامه. باشـد با گروه گواه

شركت كنندگان در اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر سال اول دورة.است (CP)فرزند�سنجش تعارض والدين

آن87-88دبيرستان شهر بهبهان در سال تحصيلي  و نمونـه ارض را بـا نفـر از ايـن دانـش آمـوزان كـه بيشـترين تعـ40،

و با روش نمونه گيري تصادفي خوشه و در دو گـروه آزمـايشو گـواه جـايگزين والدينشان داشتند، اي انتخـاب شـده

آن10گروه آزمايش به مدت. اند شده . دقيقه بود در جلسات مشـاوره گروهـي شـركت كردنـد75جلسه كه هر جلسه

آ براي تحليل داده ،)مـانوا(هاي مستقل، تحليل واريانس چنـد متغيـري گروهtزمون ها عالوه بر روش آمار توصيفي، از

)معني داري در اين تحقيق در سـطح.، استفاده شده است)مانكوا(تحليل كوواريانس چند متغيري )05/0〈αو.اسـت

و گلدف يافته ريـد موجـب كـاهش هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد، كه آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريـال

و افـزايش اسـتدالل دانـش آمـوزان–تعارضات والد  فرزند، كاهش پرخاشگري كالمي، كاهش پرخاشگري فيزيكـي

.شود دختر گروه آزمايشي مي

.4، پرخاشگري3، تعارض2فرزند–، تعارضات والد1حل مسأله: واژه هاي كليدي

و تحقيقات خوزستان اسالمي دانشگاه آزاددانشجوي كارشناسي ارشد رشته مشاوره∗  واحد علوم
mona_salame11@yahoo.com 

و تحقيقات خوزستاندانشگاه آزاد اسالمي عضو هيأت علمي ∗∗  Hoseinpoor6@yahoo.com واحد علوم

 Abbas_amanellahi@yahoo.com-استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز ∗∗∗

1- problem solving     2- conflict between parent-child  
3- conflicts     4- aggression 

 



سا فصلنامه انديشه 32 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

 مقدمه

ا و از جتمـاعي بشـر را تشـكيل مـي خانواده يكي از نهادهاي اجتماعي است كه اساس حيـات دهـد

و پرورش فرزندان اسـت  گـاهي اوقـات يكـي از مشـكالتي كـه. مهمترين وظايف آن فرزندآوري

 نافرمـاني ومخالفـت فرزنـدان بـا،مواجـه مـي شـوند بـا آن ها در هنگـام پـرورش فرزنـدانهخانواد

ميهاي والدين خواسته مي در سنين باشد كه معموالً شان اين اختالفـات بـه ايـن.دهد نوجواني رخ

و در ،كه فرزندان با افزايش سن خواستار دگرگونيدليل است هايي در رفتار والـدين خـود هسـتند

ي باوك فرزند آرماني در ذهن خود دارند مقابل والدين اغلب تصوري از همواره فرزند خويش را

و اريها وناسازگ ،كه اين روند به تعارضهاي خود مقايسه مي كنند آرمان فرزند دامن هاي بين والد

(مي زند نوجوانـاني بيشـتر دچـار،هـاي مختلـف پژوهشـي نشـان داده اسـت يافتـه)1382سموعي،.

ميبزهكاري بـراي. شوند كه به درستي قادر نيستند، مشكالت انضباطي، رفتارهاي ناسالم اجتماعي

و پيامد رفتارهاي خـود،ابي كنندهاي خود را ارزي حل هاي مناسبي بيابند، راه حل مشكالت خود راه

چنين نوجواناني معموالً در واكـنش بـه مشـكالت خـود يـا بـه صـورت. را به درستي ارزيابي كنند

و تكانه و يا سعي دارند از مشكالت خود دوري يا اجتناب كننـد اي تصميم مي ناگهاني در. گيرند،

 جـاد مشـكالت متعـدد ديگـري نيـز نتيجه مشكالت آنان نه تنها حل نمي شود، بلكه خـود باعـث اي

و پيچيده شود كه گاه مشكالت ثانويه از مشكالت اوليه نيز بدتر، سنگين مي (ندتر تر )1385نوري،.

و ارزشمندترين اهداف و آفرينندگي در باالترين سطح فعاليت شناختي انسان قرار دارند حل مسأله

و آموزشي به حساب مي و همه فعاليتدر واقع هدف عمد. آيند تربيتي هـايه تمام نهادهاي تربيتي

(است آموزشي ايجاد توانايي حل مسأله در افراد )1381سيف،.

و گلدفريد و صورت بندي مسئله1، پنج مرحله تشخيص موقعيت)1971(دزوريال ، ايجـاد2، تعريف

بـا. انـدو اثبات را براي حـل مسـئله مشـخص نمـوده،4، تصميم گيري)متناوب(3هاي بديل راه حل

شود توانـايي مقابلـه بـا مشـكالت را در آنهـا افـزايش داده تـا آموزش اين مراحل به افراد سعي مي

حلمبتوانند به نحو مؤثري مشكل  و راه حـل مسـأله بيـان هاي مختلفي را بـراي وجود را رفع نموده

ي مختلفو ها حل ترين اصول مهارت حل مسأله، تشخيصو تأكيد بر توليد راه يكي از مهم.نمايند

و هم بديل براي حل مشكل مي هـاي دوران نوجـواني، عـدم شناسـايي چنين در بروز تعـارض باشد

و دانستن راه عواملي كه باعث تعارض شده ترين نقـش هايي مختلف براي حل تعارض، مهم حل اند

. كند را ايفا مي

1- verification   2- problem definition 
 

3- generation If alternative  4- decision making 
 



و گلدفريد بر 33 ... بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريال

، كـه مشـخص كنـد اسـت با توجه به مطالب عنوان شده پژوهشگر در ايـن پـژوهش بـه دنبـال ايـن

و همچنـين افـزايش و فرزنـدان آموزش مهارت حل مسأله تا چه اندازه در رفع تعارض بين والدين

و فيزيكي آنها مؤثر است و كاهش پرخاشگري كالمي . استدالل

بـر بررسي آمـوزش مهـارت حـل مسـأله«، در پژوهش خود تحت عنوان)1387(فالحتي بچارپس

و كاهش اضطرا  ،كه آمـوزش مهـارت حـل مسـأله به اين نتايج رسيده است»بافزايش عزت نفس

و موجب افزايش عزت نفسو قابليت مي تواند در بهبود يا كاهش اضطراب دانشجويان مؤثر باشد،

و مواجه شدن مؤثر با مشكالت گردد .شخصي

، در پژوهش خود تحت عنوان بررسي اثربخشي آموزش مهارت حـل مسـأله بـر)1386(ايماني زاد

اجتماعي به اين نتايج رسيده است، كه آموزش مهارت حل مسأله باعث–زايش سازگاري فردي اف

مي-افزايش سازگاري فردي .باشد اجتماعي در بين زنان مطلقه

زان پسر را مورد هاي زندگي بر ميزان تعارض دانش آمو، تأثير آموزش مهارت)1385(ظهرابي

ا بررسي قرار داده هاي زندگي بر كاهش ميزان ست، كه آموزش مهارتو به اين نتايج رسيده

ميتعارض دانش آموزان  و كاهش.باشد با والدينشان مؤثر همچنين موجب افزايش ميزان استدالل

.گردد پرخاشگري كالمي، فيزيكي مي

، به بررسي اثربخشي رواني آموزش گروهي مهارت حـل مسـأله در درمـان جوانـان)1376( پاپيري

نفر از دانش آموزان دختر24در اين پژوهش. خودكشي در شهر ايالم پرداخته استاقدام كننده به

و گـواه كه سابقه اقدام به خودكشي داشتندو پسر  و به دو گروه آزمايشـي به طور تصادفي انتخاب

كه12تقسيم شدند بعد از  جلسه آموزش مهارت حل مسأله به گروه آزمايشي اين نتايج حاصل شد

ميآموزش مهارت  و بهبـودي حل مسأله تواند در كاهش ميزان افسردگي، كاهش ميـزان نااميـدي

.اي نوجوانان اقدام كننده به خودكشي مؤثر باشد مهارت مقابله

و در تحقيق ديگري كه در دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است سطح حل مسأله افراد افسرده

م نفر شـركت داشـته،88در اين مطالعه تعداد. دهديمقايسه آن را با افراد عادي مورد بررسي قرار

و افراد عادي بودند با استفاده از آزمون افسردگي بكو آزمون. كه شامل دو گروه بيماران افسرده

و افراد عادي تفـاوت  هـاي معنـاداري در سـبك حـل شيوه حل مسأله مشخص شد كه افراد افسرده

(كنند مسأله استفاده مي )1380صاحبي،.



سا فصلنامه انديشه 34 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

و كنالي گلي را بـر اخـتالالت افسـردگي بزرگسـاالن1(PST)تاثير درمان حـل مسـأله) 2008(س

بعنـوان يـك روش درمـاني بـراي (PST)و به شواهدي براي درمان حل مسأله. مطالعه قرار دادند

.افسردگي دست يافتند

و مو ناكا ح، در پژوهشي به تاثير مهارت)2006(باربيري، بوگيان، فلون ل مسأله بر توان بخشي هاي

و نتـايج نشـان داد كـه آمـوزش  شناختي در ميان افراد مبـتال بـه اخـتالالت روانـي مـزمن پرداختنـد

و رفـع عالئـم مهارت هاي حل مسأله به اشخاص با بيماري رواني ميتواند به توسعه عصـب شـناختي

.بيماري كمك كند

و بارت بر)2003(ويليامز به افسرده خـويي اي مراقبت اوليه بيماران مبتال، تأثير درمان حل مسأله را

و آن را نسبت به درمان هـاي دائمـي بـا مـديريت كلينكـي بـراي  يا افسردگي مينور ارزيابي كردند

.بيماران افسرده مينور مفيدتر يافتند

و ويتي مي)1376، به نقل از پاپيري، 1993(2پژوهش اليوت، هريك كه دهد دانش، نشان آموزاني

رامهــار ــه كــار مــيت حــل مســأله ــه طــور مــؤثر ب ــد، افســردگي كمتــري را از خــود نشــان ب  گيرن

مي. دهند مي -كند اثربخشي آموزش مهارت حـل مسـأله را بـر تعارضـات والـد اين پژوهش تالش

. فرزند در بين دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهرستان بهبهان مورد بررسي قرار دهد

شـان مـؤثر مسأله به دانش آموزان دختر بر كاهش تعارضـات آنهـا بـا والـدين آموزش مهارت حل

.است

شـان آموزش مهارت حل مسأله به دانش آموزان دختر بر افزايش توانايي استدالل آنهـا بـا والـدين

.مؤثر است

آموزش مهارت حل مسأله به دانش آموزان دختر بر كاهش پرخاشگري كالمي آنها با والدين شان

.استمؤثر 

آموزان دختر بر كاهش پرخاشگري فيزيكي آنها با والدين شان آموزش مهارت حل مسأله به دانش

.مؤثر است

 روش
و پس آزمون با گروه گواه استفاده در اين پژوهش، از روش تحقيق نيمه تجربي طرح پيش آزمون

. شده است

1- problem solving therapy 
2- Herrick&Witty 



و گلدفريد بر 35 ... بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريال

و روش نمونه گيريآماري جامعه ، نمونه
آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان شهرستان بهبهان، شامل كليه دانشجامعه آماري اين پژوهش

. باشدمي 1387-88در سال تحصيلي 

و20(نفر از جامعه مذكور40بر است نمونه اين تحقيق مشتمل نفر گروه20نفر گروه آزمايش

و رين تعارض با والدين، كه داراي بيشت)گواه ر شان بودند گيري وش نمونهبراي انتخاب آنها از

. اي استفاده گرديد تصادفي خوشه

اين روش. شوند ها به صورت تصادفي انتخاب مي گروه،اي به جاي افراد در نمونه گيري خوشه

به اين. شود كه انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشكل يا غيرممكن است زماني به كار برده مي

 فرد به عنوان واحد نمونه گيري استفاده صورت كه از كالس مدرسه يا منطقه آموزشي به جاي

.شود مي

 ابزار پژوهش

و فرزندان است سـؤال اسـت كـه15اين پرسشنامه داراي. پرسشنامه سنجش تعارضات بين والدين

و پرخاشگري فيزيكي را مي و سه تاكتيك حل تعارض يعني استدالل، پرخاشگري كالمي سـنجد،

پنج سؤال اول پرسشنامه اسـتدالل، پـنج سـؤال دوم ). 1379ثنايي،(تهيه شده است1توسط اشتراس

و پنج سؤال سوم پرخاشگري فيزيكي را مي .سنجد پرخاشگري كالمي

هاي پرسش نامه داراي پنج درجه از خيلي كم تا خيلي زياد هستند كه ميزان بروز رفتار در هر سؤال

ت. دهند پرسش را نشان مي پنج. عارض در آن مقياس مي باشدنمرات باال در هر مقياس نشان دهندة

. شود سنجد، به طريقة معكوس نمره گذاري مي سؤال پرسشنامه كه مقياس استدالل را مي

كم: يعني)5الي1سؤاالت( 1=خيلي زياد2=زياد3=تقربيا4َ=كم5= خيلي

ا مينمره باال در اين مقياس نشان دهندة تعارضو استفاده كمتر . باشدز راهبردهاي استدالل

و فيزيكـي بـه صـورت مسـتقيم سؤاالت مقياس . شـود نمـره گـذاري مـي هاي پرخاشگري كالمـي

و اسـتفادة بيشـتر از پرخاشـگري)15تا6سؤاالت( نمرة باال در اين مقيـاس نشـان دهنـده تعـارض

و پرخاشگري فيزيكي مي باشد 5نمـره. باشـدمي25ات5دامنة نمرات براي هر مقياس بين. كالمي

و نمرة دامنة نمرات براي. باشد نشان دهندة بيشتر تعارضمي25نشان دهندة عدم تعارض در رابطه

 
1- Eshteras 



سا فصلنامه انديشه 36 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

و نمرة15نمرة.مي باشد75تا15ل آزمون بينك نشان دهندة وخـيم75نشان دهندة عدم تعارض

. باشد بودن رابطه مي

آپا 1383زابلي در بـراي،%58و براي خـرده مقيـاس اسـتدالل،%74زمون يايي پرسشنامه براي كل

 1385همچنـين مـرادي. بـه دسـت آوردنـد،%82يو پرخاشـگري فيزيكـ،%65پرخاشگري كالمي

و بـراي خـرده مقيـاس%72پايايي تست را با اسـتفاده از آلفـاي كرونبـاخ هـاي بـراي كـل آزمـون

در. گــزارش كــرده اســت%76و پرخاشــگري فيزيكــي%69و پرخاشــگري كالمــي%61اســتدالل 

و والـدين بـا اسـتفاده از روش آلفـاي تحقيق حاضر، ضرايب پايايي پرسشنامه تعارض بين فرزندان

و تنصيف محاسبه گرديد با. كرونباخ و براي خرده%66و%85كه براي كل مقياس به ترتيب برابر ،

%40و%77ري فيزيكي ،و پرخاشگ%89،و%92،و پرخاشگري كالمي%80و%88مقياس استدالل

در. روايي تست بارها مورد تأييد قرار گرفته اسـت. به دست آمد توافـق اعضـاي مختلـف خـانواده

همچنين اطالعـات زيـادي دربـاره روايـي. هاي تعارض گواه بر روايي همزمان است مورد تاكتيك

و عوامل ريسـك هاي تعارض همبستگي نمرات تاكتيك: سازه در اختيار است، كه از آن جمله اند

و خشونت خانواده، رفتارهاي ضد اجتماعي كودكان قرباني سطوح محبـت بـين اعضـاي خـا نواده،

)1379ثنايي،.(عزت نفس 

 يافته ها
و حداكثر:1 جدول هايـ فرزند گروهينوالداتنمره تعارض،ميانگين، انحراف معيار، حداقل

آ و گواه در مراحل پيش آزمون، پس وزآزمايش ـ پس آزمون(تفاضلمون .)پيش آزمون

 مرحله متغير
 شاخص آماري

 ميانگين
انحراف

 معيار

حداقل

 نمره

حداكثر

 نمره
 تعداد

 گروه
ض
ار
تع

ت
ا

لد
وا

ين
ند
رز
ـف

 پيش آزمون
82/4075/1450/1400/7020 آزمايش

62/4312/1350/2200/6720 گواه

 پس آزمون
00/3097/1450/650/6020 آزمايش

72/4397/1250/2200/6720 گواه

 تفاضل

ـ( پيش آزمون

)پس آزمون

82/1090/400/500/2320 آزمايش

50/120-598/000/1-10/0 گواه



و گلدفريد بر 37 ... بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريال

و انحـراف معيـار،شـود مشـاهده مـي1در جدولكه همان طور در مرحلـه پـيش آزمـون ميـانگين

و گروه گواه،75/14و82/40ا به ترتيب گروه آزمايشهـ فرزند هر يك از گروهينتعارض والد

و انحراف معيار گروه آزمايش12/13و62/43 و،97/14و00/30، در مرحله پس آزمون ميانگين

ـ پس آزمون(تفاضلو،97/12و72/43گروه گواه و انحراف معيار گـروه) پيش آزمون ميانگين

.مي باشد،598/0و-10/0و گروه گواه،90/4و82/10آزمايش 

و حداكثر:2جدول ـ فرزند در زمينهينوالداتنمره تعارض،ميانگين، انحراف معيار، حداقل

آ استدالل گروه و گواه در مراحل پيش آزمون، پس ـ(و تفاضل مونزهاي آزمايش پيش آزمون

.)پس آزمون

و انحـراف معيـار،شـود مالحظه مـي2در جدولكه همان طور در مرحلـه پـيش آزمـون ميـانگين

و32/24 آزمـايش هـا به ترتيب گـروهـ فرزند در زمينه استدالل هر يك از گروهينوالدات تعارض

و انحراف معيار گروه آزمايش،20/8و12/26و گروه گواه،17/9  در مرحله پس آزمون ميانگين

ـ پـس آزمـون(تفاضلو،12/8و12/26و گروه گواه،11/9و30/19 و) پـيش آزمـون ميـانگين

.مي باشد،324/0و00/0و گروه گواه،77/5و02/5انحراف معيار گروه آزمايش 

 مرحله متغير

 شاخص آماري

 ميانگين
انحراف

 معيار

حداقل

 نمره

كثر حدا

 نمره
 تعداد

گروه

ض
ار
تع

ت
ا

لد
وا

ين
ينه
زم
در
ند
رز
ـف الل
تد
اس

 پيش آزمون
35/2417/950/850/4120 آزمايش

12/2620/850/1250/4420 گواه

 پس آزمون
30/1911/900/500/3920 آزمايش

12/2612/850/1250/4420 گواه

 تفاضل

ـ( پيش آزمون

)پس آزمون

50/1520-02/577/550/4 آزمايش

50/020-00/0324/050/0 گواه



سا فصلنامه انديشه 38 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

و حداكثر نمره تعارض والد:3جدول ـ فرزند در زمينه پرخاشگريينميانگين، انحراف معيار، حداقل

آ كالمي گروه ـ پس آزمون(تفاضلو مونزهاي آزمايشو گواه در مراحل پيش آزمون، پس .)پيش آزمون

 مرحله متغير
 آماريشاخص

 ميانگين
انحراف

 معيار
 تعداد حداكثر حداقل

 گروه

لد
وا
ض
ار
تع

ين
ينه
زم
در
ند
رز
ـف

ي
الم
ك
ي
گر
اش
رخ
پ

 پيش آزمون
22/865/350/250/1520 آزمايش

90/817/450/200/1620 گواه

 پس آزمون
85/586/300/100/1420 آزمايش

95/809/450/200/16 گواه

 تفاضل

ـ( پيش آزمون

)پس آزمون

50/620-37/262/250/2 آزمايش

50/020-276/050/0-05/0 گواه

و انحـراف معيـار،شـود مشـاهده مـي3در جدولكه همان طور در مرحلـه پـيش آزمـون ميـانگين

به ترتيب گروه آزمـايش،هـاـ فرزند در زمينه پرخاشگري كالمي هر يك از گروهينتعارض والد

م17/4و90/8و گروه گواه65/3و22/8 و انحـراف معيـار گـروه، در مرحله پس آزمـون يـانگين

ـ پس آزمون(تفاضلو،09/4و95/8و گروه گواه86/3و85/5آزمايش  ميـانگين،)پيش آزمون

.باشدمي276/0و-050/0و گروه گواه62/2و37/2و انحراف معيار گروه آزمايش 

و حداكثر نمره تعارض والد:4جدول فرينميانگين، انحراف معيار، حداقل  زند در زمينه پرخاشگريـ

آ گروه فيزيكي ـ پس آزمون(تفاضلو مونزهاي آزمايشو گواه در مراحل پيش آزمون، پس )پيش آزمون

 مرحله متغير

ــاخص شــــ

 ميانگين آماري
انحراف

 معيار

حداقل

 نمره

حداكثر

 نمره
 تعداد

 گروه

لد
وا
ض
ار
تع

ين
ينه
زم
در
ند
رز
ـف

ي
يك
يز
يف

گر
اش
رخ
پ

 پيش آزمون
30/898/350/150/1920 زمايشآ

60/881/450/100/1820 گواه

 پس آزمون
80/433/350/000/1220 آزمايش

65/878/450/100/1820 گواه

 تفاضل

ـ( پيش آزمون

)پس آزمون

00/920-50/347/250/0 آزمايش

0/5020-223/050/0-050/0 گواه



و گلدفريد بر 39 ... بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريال

و انحـراف معيـار،شـود الحظـه مـيم4در جدولكه همان طور در مرحلـه پـيش آزمـون ميـانگين

هـا به ترتيب گروه آزمايشـ فرزند در زمينه پرخاشگري فيزيكي هر يك از گروهينتعارض والد

و انحـراف معيـار گـروه81/4و60/8و گروه گواه98/3و30/8 ، در مرحله پس آزمـون ميـانگين

ـ پس آزمون(تفاضـلو،78/4و65/8و گروه گواه33/3و80/4آزمايش ميـانگين) پيش آزمون

.مي باشد،223/0و-050/0و گروه گواه،47/2و50/3و انحراف معيار گروه آزمايش 

ميانگين نمره) پس آزمون–پيش آزمون(مستقل براي مقايسه تفاضلtنتايج آزمون:5دولج

ـ فرزند  و گواهتعارض والدين .گروه هاي آزمايش

t درجه آزادي انحراف معيار ميانگين گروه متغير

 سطح

معني

Pداري

ـ تعارض والدين

 فرزند

82/1090/4 آزمايش
38 98/90001/0

598/0-10/0 گواه

مي5 همان طور كه در جـدول  ميـانگين) پـس آزمـون–پيش آزمـون(بين تفاضل شود، مالحظه

و گروآموزان دختر دانش گگروه آزمايش تفـاوت معنـي فرزنـد-تعارض والـدين واه از لحاظــه

98/9tو=0001/0p( داري وجود دارد با توجه آموزش مهارت حل مسأله،به عبارت ديگر).=

ـ فرزند ميانگين تفاضل به  گـروه آزمـايش نسـبت بـه دانش آموزان دختر)82/10( تعارض والدين

ـ فرزنـد كاهشموجب،گروه گواهدانش آموزان دختر)-10/0(ميانگين تفاضل   تعارض والـدين

مي. گروه آزمايش شده است بـاال بـودن كـه،الزم به توضيح است.گردد بنابراين فرضيه اول تأييد

تعـارض نمره تفاضل در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه با توجه به نحوه نمره گـذاري مقيـاس 

ـ فرزند فربيانگر والدين ـ .باشدمي زندكاهش تعارض والدين



سا فصلنامه انديشه 40 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

پسآپيش(روي نمرات تفاضل) مانوا(نتايج تحليل واريانس چند متغيري:6جدول ـ زمون

ـ فرزند،) آزمون .هاي آزمايشو گواه گروه مؤلفه هاي تعارض والدين

 مقدار آزمون نام
DF 
 فرضيه

DF 
F خطا

 سطح

 معني داري

795/033651/460001/0 آزمون اثر پياليي

205/033651/460001/0 المبداي ويلكز آزمون

17/333651/460001/0 آزمون اثر هتلينگ

17/333651/460001/0 آزمون بزرگترين ريشه روي

در همان طور مي6لوجد كه  هسـتند ها، بيانگر آن سطوح معني داري همه آزمون،شود مشـــاهده

حداقل از لحاظ يكـي از متغيرهـاي وابسـته گواهو هاي آزمايش كه بين دانش آموزان دختر گروه

ـ فرزند( تفاوت معني داري وجـود دارد، بـراي پـي بـردن بـه تفـاوت،) مؤلفه هاي تعارض والدين

.ارائه شده است4ها، در جدول از آزمون اثرات بين آزمودني نتـــايج حاصل

ـ پس آزمونپيش(ثرات بين آزمودني ها از لحاظ نمرات تفاضلانتايج:7جدول ،)ازمون

ـ فرزند .هاي آزمايشو گواه گروه مؤلفه هاي تعارض والدين

 متغيرها
مجموع

 مجذورات

درجه

 آزادي

ميانگين

 مجذورات
F

 سطح

)p(معني داري

ـ فرزنددر استدالل 50/25150/2511/150001/0 تعارض والدين

ـ فرزند در زمينه  تعارض والدين

 پرخاشگري كالمي
80/58180/5894/160001/0

ـ فرزند در زمينه  تعارض والدين

 پرخاشگري فيزيكي
02/126 102/126 94/400001/0



و گلدفريد بر 41 ... بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله به شيوه دزوريال

مي7كه در جدول همان طور و دانـش،شود مالحظه بـين دانـش آمـوزان دختـر گـروه آزمـايش

د در آموزان دختر گروه گواه از لحاظ استدالل  ـ فرزنـد تفـاوت معنـي اري وجـود تعارض والدين

،بـه عبـارت ديگـر. شـود تأييـد مـي فرعـي اول، بنابراين فرضـيه)=11/15Fو=0001/0p(.دارد

دانش آموزان دختر گروه آزمايش نسبت بـه)02/5(با توجه به ميانگين آموزش مهارت حل مسأله

ـ افـزايش اسـتدالل در دانش آموزان دختر گروه گـواه موجـب،)00/0(ميانگين   تعـارض والـدين

كه.فرزند گروه آزمايش شده است معكـوس به نحوه نمـره گـذاري با توجه الزم به توضيح است

ـ فرزنـد مقياس خرده مقياس استدالل در  افـزايش بيـانگر ميـانگين گـروه آزمـايش تعارض والدين

.باشدمياستدالل 

و دانش آموزان دختر گروه گواه از لحاظ تعار ـ بين دانش آموزان دختر گروه آزمايش ض والدين

ــي داري ــاوت معن ــي تف ــگري كالم ــه پرخاش ــد در زمين ــي فرزن ــاهده م ــود مش و=0001/0p(.ش

94/16F=(مي فرعي دوم، بنابراين فرضيه  آموزش مهارت حل مسـأله،به عبارت ديگر. گردد تأييد

دانـش)-05/0(دانش آموزان دختر گروه آزمـايش نسـبت بـه ميـانگين)37/2(با توجه به ميانگين

ـ فرزند در زمينه پرخاشگري كالمي گروه آم وزان دختر گروه گواه موجب كاهش تعارض والدين

.آزمايش شده است

ـ و دانش آموزان دختر گروه گواه از لحاظ تعارض والدين بين دانش آموزان دختر گروه آزمايش

،)=94/40Fو=0001/0p(.داري وجـود داردافرزند در زمينه پرخاشگري فيزيكـي تفـاوت معنـ 

مي فرعي سومبنابراين فرضيه بـا توجـه بـه آموزش مهارت حل مسأله،به عبارت ديگر. گردد تأييد

دانش آموزان دختر)-05/0(دانش آموزان دختر گروه آزمايش نسبت به ميانگين)50/3(ميانگين 

ـ فرزند در زمينه پرخاشـگري  گـروه آزمـايش فيزيكـي گروه گواه موجب كاهش تعارض والدين

.شده است

هاي جانبي نشان داد، كه با بررسي متغيرهاي سن، ترتيب تولـد، شـغل پـدر، شـغل مـادر، بـين يافته

و گروه گواه از لحاظ متغيرهاي تعارضات والـدين  فرزنـد تفـاوت–دانش آموزان گروه آزمايش

در يا به عبارت ديگر، با ورود متغيرهاي ذكر شده بـه عنـوان متغيـر. معني داري وجود دارد كنتـرل

ب و اين گوياي آن است كه اين متغيرها ين دو گروه معني دار باقي مانده تحليل كوواريانس تفاوت

.روي نتايج حاصل مربوط به گروه ها تأثير ندارد



سا فصلنامه انديشه 42 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

و نتيجه گيري  بحث
هاي نتايج پژوهش در مورد فرضيه اصلي پژوهش نشان داد، كه تفاوت معناداري بين ميانگين گروه

آموزش مهارت حل مسأله بـه دانـش(به عبارتي ديگر متغير آزمايشي.و گواه وجود داردآزمايش 

همچنين نتـايج ايـن پـژوهش بـا. بر كاهش تعارضات آنها با والدين شان مؤثر است) آموزان دختر

و كنـالي)1381(، بابـا پـور خيرالـدين)1385(، مـرادي)1386(هـاي ايمـاني زاد پژوهش ، گلـيس

لي)1375(نقل از براتي) 1993(و ديويدسن1، وود)2008( از) 1989(و مستر پاسـكوآ2، هي نقـل

و فاستر)1381(پاشا سلطاني  .، همخواني دارد)1385(، نقل از مرادي)1984(، رابين

در بوجـود آمـدن تعارضـات بـين: در توضيح نتيجه اين فرضيه همان طور كـه تومـاس مـي گويـد

و فرزندان اگر چه عوام ل بسياري دخالت دارنـد، امـا نداشـتن مهـارت در حـل مسـائل بـين والدين

ه باشدفردي به عنوان يكي از عوامل مهم مي تواند، در به وجود آمدن تعارض نقش مهمي را نداشت

ــي ــرد م ــه ف ــاني ب ــك روش درم ــوان ي ــه عن ــأله ب ــل مس ــارت ح ــهو مه ــا از مجموع ــوزد، ت ي آم

ين فـردي مشـكل آفـرين اسـتفاده هاي بـ با موقعيتهاي شناختي مؤثر خود براي كنار آمدن مهارت

)1377، نقل از مقيمي، 1992ماس،تو(.كند

در مورد فرضيه فرعي اول پژوهش نشان داد، تفاوت معناداري بين ميـانگين نمـرات7نتايج جدول

و گواه از لحاظ استدالل در تعارض والدين به فرزند وجود دارد بـه عبـارتي ديگـر. گروه آزمايش

ش مهارت حل مسأله به دانش آموزان دختر به عنوان متغير مستقل در افزايش توانايي استدالل آموز

و بـا نتـايج پـژوهش ،)1372(، شـريفي)1374(هـاي احمـدي زاده آنها با والدين شان مؤثر اسـت،

.، همخواني دارد)1974(3فيلپسو ،گرين،لوي كايفر،

ميدر توضيح نتيجه اين فرضيه مي توان گفت، كه شود كـه آموزش مهارت هاي حل مسأله باعث

و  و ناتواني در بحث كردن بر سر مشـكالت و توانايي ضعيف در مكالمه دانش آموزاني كه قدرت

هاي تعارضي دارنـد، بعـد از آمـوزش بـه توانايي ضعيف در ارتباط كالمي به خصوص در موقعيت

شان به بحـث دينود آمده در ارتباط باوالاين توانايي برسند كه خود بتوانند، بر سر مشكالت به وج

.و مشكالت موجود را از طريق گفتگو حل نمايندو گفتگو بپردازند

، بلكه كردبه طور كلي گفتگو نكردن در مورد مشكل به وجود آمده، نه تنها مشكل را حل نخواهد

ــ مشــكل را بــه قــوت خــود بــاقي خواهــد گذاشــت، آمــوزش دادن افــرادي كــه نمــي و ي ا تواننــد

1-Wood 
2- Haley 

3- Kifer&Liewi&Green&phillis 
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از خواهند مشكل را از طريق بحث كردن حل نمايند كمك مؤثري بـه آنهـا خواهـد نمـود تـا نمي

و اگر چه طرف مقابل هـم بايـد توانـايي. شان را رفع نمايند تعارض توانايي استدالل كمك بگيرند

.استدالل را داشته باشد، وگرنه ممكن است مشكل به زودي رفع نگردد

ف رعي دوم پژوهش نشان داد، بين ميانگين نمرات دانش آموزان دختر گـروه نتايج مربوط به فرضيه

و گواه تفاوت معني داري وجود دارد يعني آموزش مهارت حل مسأله به دانش آمـوزان. آزمايشي

اين يافته با نتايج. دختر گروه آزمايشي بر كاهش پرخاشگري كالمي آنها با والدين شان مؤثر است

ــي  ــات عظيم ــالگور)1374(تحقيق ــاير)1994(1، ب ــي ت و پل ــار از،)1991(، ويت ــل و(نق ــد گلدفري

و داچ)1371ديويسون، ترجمه احمدي علون آبادي،  .همخواني دارد)1982(2، ريچارد

و نظريه : وان نتيجـه گرفـت تـ هـاي مطـرح شـده مـي با توجه به نتايج بدست آمده، از تحقيقات باال

 هـايي هسـتند كـه داراي والـدين آزارگـري از خـانواده ننـدك نوجواناني كه به نافرمـاني اقـدام مـي

بنـابراين ). 1988،تـونتي ،واذار3مـورتن(هاي مؤثر با فرزندانشان هسـتند باشند كه فاقد مهارت مي

ي تعامالت رفتاري خشونت آميز به جريان مي افتد، به اين صـورت كـه اسـتفاده والـدين از چرخه

و ايـن خـو تنبيه بدني، احتمال رفتارهاي پر و نافرماني را در كودك افزايش مـي دهـد، د خاشگرانه

هاي كنتـرل هاي حل مسئله، مهارت كنند كه با آموزش آنها اظهارمي. باعث تعارض بيشتر مي شود

و مهارت را،مي توان از وقوع چنين مشـكالتي كاسـت هاي ارتباطي به طرفين خود و پرخاشـگري

)1988،مورتن وهمكاران(.كنترل نمود

در مورد فرضيه فرعي سوم پژوهش نشان داد، تفاوت معناداري بين ميـانگين دانـش7نتايج جدول

و گروه گواه وجود دارد ش مهارت حل مسـألهزبه عبارتي ديگر آمو. آموزان دختر گروه آزمايش

و بـا نتـايج كي آنهـا بـا والـدين شـان مـؤثر اسـت به عنوان متغير مستقل بر كاهش پرخاشگري فيزي

و داچ ). 1383(، نقل از خداياري فرد)1998(4ستنركا ، ترجمـه)1980(آر فـورد ). 1982(ريچارد

و عابديني .مطابقت دارد 1383خداياري فرد

و خـانواده خـود نوعي نقـصو كمبـ معموالً،مي زنند دستافرادي كه به پرخاشگري ود در خـود

و كنار آمدن با مشكل،دارند مي.اد نگرفته انديراو شيوه ارتباطي صحيح توان بـاو به همين خاطر

و اي ،كهن توانايي را در آنها بوجود آوردآموزش حل مسأله به آنها تا حدودي از نقص آنها كاست

(در موقع به وجود آمدن مشكل بتوانند آن را به نحو احسن رفع نمايند )1372ناظر،.

1- Balaguer   2- Richard & Dodge 
3- Morton   4- Kastner 
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و تعارضات والدين فرزن با توجه به فراواني درگيري همها و چنين براي پيشگيري از اخـتالالت دان

و شكست و جواناني كه هنوز توانايي مقابله با مشكالت هاي زندگي را ندارند، رواني در نوجوانان

هـاي آموزشـي در ضمناً به ايجاد كارگـاه. به راهبرد آموزش مهارت حل مسأله توجه بيشتري كنند

.مبادرت ورزندمنظور كاهش تعارضات زمينه مهارت حل مسأله به 

و همچنين بحراني بودن دوره بسيار حساس نوجوانيايه با توجه به يافته اني وجوپژوهش حاضر،

مي به مشاوران، روان شناسان، به همه -شود، در كانون هاي اصالح وتربيت درمانگران پيشنهاد

يري اوليه آموزش مراكز نگهداري از نوجوانان، راهبرد درماني حل مسأله به عنوان روش موثر پيشگ

.داده شود

.ير ناهنجاري به كار گرفته شوداين تكنيك درماني براي درمان دانش آموزان مبتال به سا

و اجتماعي مانند فرار دختران از منزل، فرار اثربخشي مهارت حل مسأله بر آسيب درباره هاي رواني

و به انجام گيرد هايي پژوهشدانش آموزان از مدرسه، دختران خياباني، افسردگي، وسواس، 

و مقايسه آنها پژوهشگران بعدي توصيه مي و يا با انتخاب هر دو جنس شود، در مورد جنس مذكر

. هايي در اين زمينه انجام دهند پژوهش

 فارسي منابع
ج (احمــدي زاده، بررســي اثــر بخشــي آمــوزش مهــارت حــل مســأله بــر برخــي از ). 1374.

، پايـان نامـه پوشـش مراكـز شـبانه روزي سـازمان بهزيسـتي ويژگيهاي شخصيتي نوجوانـان تحـت 

.كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

ا بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله بر افزايش سـازگاري فـردي ). 1386.(ايماني زاد،

و تحقيقـا . اجتماعي زنان مطلقه شهر كرمانشاه– ت واحـد پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم

.اهواز

ج و سـالمت).1381.(باباپور خيرالدين، بررسي رابطه بين شيوه حل مسأله شيوه حل تعـارض

.روانشناختي در ميان دانشجويان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

ط و شـوهر ). 1375.(براتي باقرآباد، پايـان نامـه. تاثير تعارضات زناشويي بر روابط متقابـل زن

.دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودهن. اسي ارشدكارشن
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ا (پاپيري، بررسي اثربخشي رواني آموزش مهارت هاي گروهي حـل مسـأله در درمـان).1376.

و  نوجوانان اقدام كننده به خودكشي در ايالم، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشـگاه علـوم پزشـكي

.نخدمات بهداشتي اميران، انستيتو روان پزشكي، تهرا

م (پاشا سلطاني، بررسي اثر بخشي رواني آموزش مهارت هاي گروهي حل مسـأله در).1381.

، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه علـوم درمان نوجوانان اقدام كننده به خودكشي در ايـالم 

و خدمات بهداشتي اميران، انستيتو روان پزشكي، تهران .پزشكي

ب و ازدواج مقياس هاي سنجش.1379. ثنايي، )انتشارات رشد: تهران. خانواده

م (ديويسون، ج؛ گلدفريد، ترجمه احمد احمدي علون آبـادي . رفتار درماني باليني).1976.

.مركز نشردانشگاهي: تهران). 1371(

پ (زابلي، سنجش سودمندي روش روان نمايش گـري در بهبـود مهـارت هـاي رفـع).1383.

پايان نامه كارشناسي ارشد، . تهران2ش آموز سال اول دبيرسان منطقه تعارض دختران با مادران دان

.دانشگاه خاتم

ر و علل پديدة گسست ارتبـاطي بـين دانـش آمـوزان دوره ). 1382.(سموعي، بررسي نو، ميزان

و اولياي آنها در شهر اصفهان و پرورش استان اصفهان. راهنمايي . سازمان آموزش

م (خداياري فرد، و جوانان).1383. و مربيان: تهران. مسائل نوجوانان .انتشارات انجمن اولياء

غ (شريفي، بررسـي اثربخشـي روش آمـوزش مهـارت حـل مسـأله در درمـان عالئـم).1372.

انسـتيتو. دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـران. پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد . افسردگي نوجوانـان شـاهد 

.روانپزشكي تهران

ع (صاحبي، و مقايسـه آن بـا افـراد عـادي).1380. ، بررسي سبك حل مسأله در افـراد افسـرده

.مجله علوم روانشناسي، دروه اول، شماره يك، پاييز

م تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ميـزان تعـارض دانـش آمـوزان).1385.(ظهرابي اصل،

و تحقيقات واح. پسر باوالدينشان .د اهوازپايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم

ع بررسي تأثير آموزش فـردي مهـارت حـل مسـأله در كـاهش پرخاشـگري).1374.(عظيمي،

.، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهانكودكان پسر در شهر اصفهان

(ج م؛ ديويسون، گلدفريد، : تهران. ترجمه احمدي علون آبادي. رفتار درماني باليني).1371.

.مركزنشر دانشگاهي
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ج گلدف ؛ ديويسـون، م (ريد، (رفتـار درمـاني بـاليني، ترجمـه فرهـاد مـاهر).1373. .1370 .(

.انتشارات قدس رضوي

م (مقيمي، .انتشارات ترمه: چاپ اول، تهرانسازمان ومديريت رويكرد پژوهشي،).1377.

ا (فالحتي بجارپس، و).1371. بررسي آمـوزش مهـارت حـل مسـأله بـر افـزايش عـزت نفـس

ي كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه آزاد اب در دانشجويان دختر شهر رودهنكاهش اضطر ، پايان نامـه

و تحقيقات اهواز .اسالمي واحد علوم

ا (مرادي، در–اثربخشي آموزش مهارت هـاي حـل مسـأله بـر تعارضـات والـد).1385. فرزنـد

دانشـگاه تربيـت پايان نامه كارشناسي ارشـد مشـاوره، . دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران

.معلم تهران

م (ناظر، آموزش مهارت هاي اجتماعي، آموزش كنترل خود(كاربرد سر روش درماني).1372.

پايـان نامـه. در كاهش رفتار پرخاشـگرانة كودكـان پرخاشـگر)و آموزش ادارة مشروط به والدين

.كارشناسي ارشد، انستيتو روان پزشكي تهران

ر (نوري،  .http://mohsenazizi.blogf.comاينترنت،.مسألهمهارت حل).1385.
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