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سودابه بساكنژاد ،1حبیبه ریاحی ،2مهناز مهرابیزاده هنرمند ،3نیما گنجی

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای حل
مسئله بر تعارضات والد – فرزند ،سازگاری و رضایت از زندگی
دانشآموزان دختر بود .نمونه مورد پژوهش شامل  31نفر از
دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان استهبان بود که
به صورت تصادفی از میان دبیرستانهای شهرستان استهبان
انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم
شدند .گروه آزمایش  7جلسه  91دقیقهای تحت مداخله قرار
گرفت .هر دو گروه در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری،
مقیاس سنجش تعارضات بین والدین و فرزند ،پرسشنامهی
سازگاری دانشآموزان دبیرستانی و مقیاس چندبعدی رضایت از
زندگی دانشآموزان را تکمیل کردند .نتایج تحلیل کوواریانس
حاکی از آن بود که این روش باعث کاهش در نمره تعارضات
والد  -فرزند و افزایش سازگاری در گروه آزمایش در مقایسه با
گروه گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری  1ماهه گردید
( .)P  1/15در مقیاس رضایت از زندگی تفاوت معنیداری در
مرحله پسآزمون و پیگیری مشاهده نگردید ( .)P  1/15نتایج
این پژوهش نشان میدهد که آموزش مهارت حل مسئله یک
روش مناسب برای کاهش تعارضات والد  -فرزند و افزایش
سازگاری در نوجوانان است.
واژگان کليدي :حل مسئله ،تعارض والد – فرزند ،سازگاری،
رضایت از زندگی ،نوجوان

Abstract
The purpose of this study was to investigate
the effect of problem-solving skills training
on parent-child conflicts, compatibility and
life satisfaction in female students. So 03
female students were selected from Estahban
high schools by randomize sampling method
then they were divided into experimental and
control group randomly. Experimental group
was intervened in seven section of 90
minutes. Both groups in per-test, post-test
and follow up stages, completed ParentChild Conflict Scale, High School Students
Adjustment Inventory and Multidimensional
Scale of Students Life Satisfaction. The
results of covariance analysis showed that
this intervention lead to reduce in parentchild conflicts and increase in compatibility
experimental group compared to control
group in post-test and 1 month follow up
stages, but in life satisfaction index
significant difference was not observed
(p  0/05). Results of this study shows that
problem-solving skills training is a good
method for reducing parent-child conflicts
and increasing compatibility in adolescents.
Keywords: problem solving, parent-child
conflict, compatibility, life satisfaction,
adolescents.
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مقدمه

والدین و نوجوانان در مورد رفتار مناسب و زمان رسیدن

نوجوانی مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی

به اقتدار ،خودمختاری و مسئولیتپذیری باشد .پارهای

است که در طول آن نوجوان از جنبههای مختلف

پژوهشها نشان میدهند که واکنشهای متعارض بین

جسمی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی دچار تحوالت

نوجوان و والدینشان ممکن است به علت تالش

عمدهای میگردد .در این مرحله از رشد ،نوجوان تحت

نوجوان برای بازسازی نیازهای ایمنی در سیستم

تأثیر تغییرات چشمگیر بلوغ قرار میگیرد و توانایی

خانواده باشد (رنک ،لیلجکیوست ،سیمپسون و فارس،

استدالل انتزاعی وی افزایش مییابد ( نابل -شوالم،1

.)2115

9

 .)2116این دوره یکی از پویاترین مراحل زندگی و در

تعارض والد – نوجوان یکی از مهمترین

عین حال یکی از مراحل آسیبزای رشد انسان میباشد

پیشبینهای ناسازگاری در نوجوان میباشد .برای

( یارگالن– تد .)2117،2چارچوب شناختی جدید

نمونه پژوهشها نشان میدهند که استقاللطلبی

نوجوان منجر به تغییراتی در تصمیمها ،گفتگوها و

نوجوانان و صمیمیت پایین در روابط والد – نوجوان با

استداللهای خانواده میشود که کارکردهای خانواده را

نشانههای ناسازگاری بین فردی از جمله افسردگی و

به چالش میکشد ( استنبرگ و سیلک ،2112 ،3به نقل

نشانههای برونی ،عزت نفس پایین ،کاهش شایستگی

از کریستنسن )2111 ،4و والدین مشکالت و

اجتماعی ( الن ،هاسر ،بل ،و اکنر1994 ،11؛ الن ،هاسر،

چالشهای زیادی در رابطه با تغییرات خلقی نوجوان،

ایکهولت و دیگران1994 ،11؛ الن و دیگران2116 ،؛

افزایش استقالل و مشکالت انضباطی تجربه میکنند

ایسلس ،ایرلی ،فراسر ،بلنسکی ،و مککارتی،12
13

(بالسکی و کوك1982،5؛ برك و پاردینی ،و لوبر،6

1997؛ مک الهانی و الن ،2111 ،به نقل از سویدو،

2118؛ چیریل و اراوچل ،1995،7همه به نقل از وایلی و

میکامی 14و الن )2111 ،رفتارهای غیر قابل قبول،

و برمن .)2112،8با این تغییرات ،دوران نوجوانی به

مشکالت رفتاری در مدرسه و کاهش عملکرد تحصیلی

عنوان منبع مهم تعارض در خانواده قلمداد میشود.

و اضطراب رابطه دارد (خوی نژاد و رجایی.)1391 ،

اگرچه تعارض نوجوانان با والدینشان میتواند در ابتدا

گرچه تعارضها به طور مثبت با مشکالت درونی و

بهنجار باشد ،بیشتر پژوهشهای اخیر نشان میدهند

بیرونی برای همه نوجوانان مرتبط است ،این رابطه

که تعارض والد–نوجوان ممکن است عالمت موقعیت

برای گروه خاصی از نوجوانان نسبت به دیگران قویتر

آشفته خانواده مثل به هم خوردن روابط خانواده یا

است .این نتایج تأکید میکنند که تعارض با والدین

مشکالت رفتاری نوجوان و یا ناشی از انتظارات متفاوت

تحت همه شرایط آسیب یکسانی برای سازگاری روانی
نوجوان به وجود نمیآورد .وقتی تعارضها با راهحل

1. Nebel – Schwalm
2. Yurelun-Todd
3. Stienberg & Silk
4 .Christensen
5. Ballenski & Cook
6. Burke, Pardini, & Loeber
7. Chiariello & Orvaschel
8 . Wiley & Berman

9. Renk, Liljequist, Simpson, & Phares
10. Allen, Hasure, Bell, & o’conner
11. Eickholt, & et al
12. Eccles, Early, Fraser, Belansky, & McCarthy
13 . McElhaney
14. Szwedo, & Mikami
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مذاکره و مصالحه حل شوند ،همیشه با مشکالت

راهبردهایی را به نوجوانان ارائه دهیم تا با تکیه بر آنها

سازگاری روانی – اجتماعی مرتبط نیستند (آلکی و

بتوانند نسبت به مسایل و اتفاقاتی که در اطرافشان به

کانکا.)21111،

وقوع میپیوندد ،موضع صحیحی را اتخاذ نمایند و

پژوهشگران دریافتند که رابطه معنیداری بین
حل مسئله و ارزیابیهای مختلف از سازگاری روانی

مرحله بلوغ را که مرحلهای بحرانی و مملو از تعارض و
ناسازگاری است را پشت سر بگذارند.

وجود دارد .برای نمونه ،مهارتهای ضعیف حل مسئله

مطالعاتی نیز در این خصوص انجام شده است .به

با تجربههای افسردگی ،افزایش اضطراب ،خطر

عنوان نمونه حیدری و رسولزاده طباطبایی ()1386

خودکشی ،ناامیدی و میزان باالیی از نشانههای آسیب

نشان دادند که آموزش مهارت حل مسئله در کاهش

روانی رابطه دارد ( چنج و همکاران .)2117 2،کودکانی

میزان تنیدگی و افزایش عزت نفس دختران در معرض

که رفتارهای پرخاشگرانه دارند ،مهارتهای حل مسئله

فرار تأثیر داشته است .باپیری ،بهامین و فیضاللهی

شناختی بین فردی مناسبی ندارند (شور و اسپیواك،3

( )1389دریافتند که آموزش مهارت حل مسئله در

 .)1981محققین همچنین دریافتهاند که رابطه مثبت و

کاهش میزان افسردگی ،کاهش میزان ناامیدی و نیز در

معنیداری بین رضایت از زندگی و استفاده از

بهبود مهارتهای مقابلهای نوجوانان اقدام کننده به

راهبردهای مقابله با استرس و حل مسئله ،حمایت

خودکشی مؤثر است .چیناوه )2111 ( 7دریافت که

اجتماعی (دوستان و خانواده) ،بازسازی شناختی و

آموزش مهارت حل مسئله باعث افزایش کیفیت زندگی

حواسپرتی وجود دارد و رابطه منفی و معنیداری بین

و بهبود سالمت روان میشود .نتایج پژوهشی که تأثیر

رضایت از زندگی و عکس العملهای هیجانی و

آموزش مهارت حل مسئله بر دانشآموزان سنین  4تا 6

اجتنابی وجود دارد (میهالجویک ،کاکیک ،و پرکویک،4

با مشکالت رفتاری را مورد بررسی قرار میداد نشان

 .)2116پیشرفت مثبت نوجوانان همبستگی مثبتی با

داد که مهارت حل مسئله ،پرخاشگری و قانون شکنی

رضایت از زندگی دارد و پیشرفت مثبت و رضایت از

دانشآموزان در کالس را کاهش میدهد (اسمیت،8

زندگی رابطه معکوسی با رفتارهای مسألهساز دارند

 .)2112در پژوهشی ،استرن )2111(9تأثیر آموزش

(سان و شک.)2112 5،

مدیریت خشم بر تعارض والد  -نوجوان را مطالعه کرد.

با توجه به مطالب فوق ،اگر این دوره به طور

به طور تصادفی به یک گروه فقط درمان حل تعارض

دقیق مورد بررسی قرار نگیرد ،ممکن است نوجوانان در

آموزش داده شد و به گروه دیگر هم درمان حل تعارض

زندگی بزرگسالی با مشکالت رفتاری و هیجانی روبرو

و هم درمان مدیریت خشم آموزش داده شد .در هر دو

شوند (نلیکسون و آیرس .)2114 6،بنابراین الزم است

شرایط ،والدین و نوجوانان به طور معنیداری افزایش
مهارت حل مسئله و مهارت ارتباطی گزارش دادند و

1. Alci & canca
2. Chang
3. Shure, & Spivack
4. Mihaljevic, Cakic, & Perkovic
5. Sun & Shek
6. Nicholson & Ayers

تعارض آنها در خانه کاهش یافت .والدین و نوجوانانی
7. Chinaveh
8 . Smit
9. Stern
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که از هر دو درمان استفاده کردند مدیریت خشم بهتری
نسبت به گروه دیگر داشتند.
هرچند آموزش حل مسئله بر هر یک از متغیرها
به طور جداگانه بررسی شده است ولی تا به حال تأثیر
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جلسه دوم :بررسی تکلیف جلسه قبل ،توضیح
پیرامون نخستین گام مهم یادگیری حل مسئله یعنی
درك مشکالت ،ارتباط دادن آنها با رفتارها و آگاهی از
این واقعیت که مشکالت بالقوه قابل حل هستند.

آموزش مهارت حل مسئله بر تعارض والد  -نوجوان،

جلسه سوم :توضیح درباره موضوعات مهم اما

سازگاری و رضایت از زندگی بررسی نشده است ،بر این

مبهم و نامشخص ،آشنایی دانشآموزان با ریشه

اساس ،در پژوهش حاضر این مسأله بررسی میشود که

مشکل ،چگونگی پیدایش آن ،عوامل به وجودآورنده و

آیا آموزش مهارت حل مسئله بر تعارض والد  -نوجوان،

راه حلهای آن و رسیدن به اهداف نهایی و انجام این

سازگاری و رضایت از زندگی دانشآموزان دختر تأثیر

کار برای تکلیف جلسه بعد

دارد.

جلسه چهارم :توضیح درباره کلید موفقیت،
آشنایی با مفهوم بارش مغزی
روش
طرح پژوهش ،تجربی و از نوع پیش

جلسه پنجم :دسته بندی راه حلهای متنوع بر
حسب جذابیت ،ظرفیت و امکان موفقیت ،توسط

آزمون– پس آزمون با گروه گواه میباشد .جامعه آماری

دانشاموزان ،توضیح ایفای نقش به آنها ،که روشی

پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه اول

سازنده برای آزمایش برخی از این راه حلها در یک

دبیرستان شهرستان استهبان در سال تحصیلی

محیط امن است.

 1391-1392بود .با استفاده از نمونهگیری تصادفی

جلسه ششم :آموزش به دانشآموزان در

چند مرحلهای از میان مدارس شهر استهبان6 ،

خصوص برنامه ریزی جهت آزمودن راه حل انتخابی

دبیرستان انتخاب و از دانشآموزان خواسته شد تا به

خود و توصیف دقیق مراحلی که باید طی شود،

مقیاس تعارض والد  -فرزند پاسخ دهند .سپس از میان

حساسیت نسبت به تأثیر اساسی این راهکار که افزایش

 42نفری که نمره آنها باالتر از یک انحراف معیار از

احساس و درك کنترل شخصی است ،سرانجام انتقال

میانگین بود 31 ،نفر انتخاب و بصورت تصادفی به دو

این نکته که احساس اعتماد و مسئولیت بیشتر ،سبب

گروه آزمایش و گواه (هر کدام  15نفر) تقسیم شدند.

افزایش سازگاری و رضایت از زندگی میشود ،از طریق

سپس گروه آزمایش طی  7جلسه  91دقیقهای در 3

ارائه اطالعات الزم درباره منبع کنترل.

هفته تحت مداخله قرار گرفتند .در پایان جلسات هر دو
گروه به پس آزمون پاسخ دادند.
خالصهي جلسات درمان
جلسه اول :آشنایی با دانشآموزان ،شرح هدف
کلی آموزش ،بحث درباره انتظار از آنها و تکالیف.

جلسه هفتم :گرفتن بازخورد از دانش آموزان و
بحث پیرامون محتوای جلسه ها و گرفتن پس آزمون.
جهت گردآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شد:
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بين

طهماسیان و خوشکنش )1389 ،مورد تأیید قرار گرفته

والدين و فرزند  :این ابزار یک مقیاس

است .همچنین اطالعات زیادی درباره روایی سازه در

مداد  -کاغذی خود گزارشی است که  15سؤال دارد و

اختیار است ،که از آن جمله میتوان به همبستگی

سه راهبرد تعارض شامل استدالل ،پرخاشگری کالمی

نمرات تاکتیکهای تعارض و عوامل ریسک خشونت

و پرخاشگری فیزیکی را میسنجد .این مقیاس برای

خانواده ،رفتارهای ضد اجتماعی کودکان قربانی و

نخستین بار توسط اشتراس 2ساخته شد .هر راهبرد

سطوح محبت بین اعضای خانواده و عزت نفس (ثنایی

تعارض شامل  5سؤال است و پاسخدهندگان به

ذاکر )1387 ،اشاره کرد.

سنجش

تعارضات

سؤاالت بر اساس یک مقیاس  5درجهای لیکرتی از 1
(خیلی کم) تا  ( 5خیلی زیاد) پاسخ میدهند .پنج سؤال

 پرسشنامهي سازگاري دانشآموزان

اول مقیاس استدالل ،پنج سؤال دوم پرخاشگری

دبيرستان : 8این پرسشنامه یک ابزار خود  -گزارشی

کالمی و پنج سؤال سوم پرخاشگری فیزیکی را

گزارشی مداد  -کاغذی است که  61سؤال دارد و سه

میسنجد .سؤاالت استدالل معکوس نمرهگذاری

عامل شامل :سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی را

میشوند .نمره باال در این مقیاس بیانگر تعارض بیشتر

میسنجد .این پرسشنامه اولین بار توسط سینها و

و استدالل کمتر است (سالمی ،حسینپور و عطاری،

سینگ ( ،1993ترجمه ابوالفضل کرمی ،1377 ،به نقل

 .)1389پایایی این مقیاس در پژوهشهای مختلف در

از صفوی ،موسویلطفی و لطفی )1388 ،ساخته شده

ایران بررسی شده است .زابلی ( ،1383به نقل از ثنایی

است .هر عامل شامل  21گویه است و پاسخدهندگان

ذاکر )1387 ،پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ

به صورت بلی و خیر پاسخ میدهند .ارزش هر سؤال

روی گروهی از دانشآموزان  1/74گزارش میکند.

صفر و یک میباشد .نمرهی پایین نشاندهندهی

مرادی و ثنایی ( )1385پایایی این مقیاس را روی

سازگاری باالتر و نمرهی باال نشاندهندهی سازگاری

گروهی از دانشآموزان پسر  1/78و سالمی و همکاران

پایینتر است .پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای

( )1389نیز به روش آلفای کرونباخ ،پایایی این مقیاس

مختلف در ایران گزارش شده است .ساعتچی،

را روی گروهی از دانشآموزان دختر برابر 1/85

کامکاری و عسگریان ( )1389پایایی این ابزار را به سه

گزارش میکنند .در پژوهش حاضر نیز ،پایایی این

روش دو نیمه کردن ،آزمون  -بازآزمون و کودر

مقیاس بر روی نمونه دختران پایه اول دبیرستان به

ریچاردسون به ترتیب  1/93 ،1/95و  1/94گزارش

روش آلفای کرونباخ برابر  1/64بدست آمد .روایی

میکنند .نویدی ( )1384نیز به روش آلفای کرونباخ،

محتوایی این مقیاس توسط چندین متخصص این

پایایی این ابزار را برای کل آزمون بر روی 178

رشته( ،از جمله ثنایی1383 ،؛ نوابینژاد 1383 ،و

دانشآموز دبیرستانی  1/81گزارش میکند .همچنین

رحمتی ،1384 ،همه به نقل از ابوئی مهریزی،

نویدی ( )1387پایایی این ابزار را روی گروهی از
دانشآموزان پسر  1/82گزارش میکند .در پژوهش

1. Parent-Child Conflict Scale
2. Eshteras

3. High School Students Adjustment Inventor
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حاضر نیز ،پایایی این مقیاس بر روی نمونه دختران

صورت لیکرت  6درجهای ( =1کامال مخالفم تا =6

پایه اول دبیرستان به روش آلفای کرونباخ برابر 1/81

کامال موافقم) و نمرهگذاری ده ماده آن نیز به صورت

بدست آمد .پورشهریار و همکاران ( ،1387به نقل از

معکوس است و نمره باال داللت بر رضایت از زندگی

عطایی )1391 ،در پژوهش خود ،ضریب روایی درونی

دارد .این مقیاس اولین بار در ایران توسط زکی ()1386

(همگرا) سازگاری کل را برای هفتاد آزمودنی 1/91

هنجاریابی شده است (به نقل از شغابی .)1389 ،پایایی

اعالم نمودند .روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه،

این مقیاس در پژوهشهای مختلف در ایران گزارش

توسط سه نفر از اساتید مشاوره ،روانسنجی و آمار تأیید

شده است .گریفین 2و هیوبنر ( )2111و گیلمن و

شده است .اساتید فوقالذکر تأیید کردهاند که این

هیوبنر ( )2111به روش آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی

پرسشنامه برای سنجش سازگاری در سه حوزهی

را برای کل آزمون به ترتیب برابر با  1/91و 1/91

عاطفی ،اجتماعی و آموزشی برای دانشآموزان

گزارش میکنند .زکی ( )1386پایایی این ابزار را روی

دبیرستانی و پیشدانشگاهی قابل تأیید است (صفوی،

 211آزمودنی  1/86و شغابی ( )1389پایایی این ابزار را

موسویلطفی و لطفی .)1388 ،در پژوهش عطایی

با روش آلفای کرونباخ روی گروهی از دانشآموزان

( )1391نیز برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش

دختر  1/91گزارش میکنند (همه به نقل از شغابی،

تحلیل مواد استفاده شد .بدین صورت که همبستگی هر

 .)1389در پژوهش حاضر نیز ،پایایی این مقیاس بر

سوال با نمرهی کل منهای آن سوال به دست آمد.

روی نمونه دختران پایه اول دبیرستان به روش آلفای

ضرایب همبستگی به دست آمده برای سازگاری کلی

کرونباخ برابر  1/86بدست آمد .به منظور روایی این

در دامنهی  1/41تا  1/79قرار داشت (عطایی.)1391 ،

مقیاس ،لطیفیان و شیخ السالمی ( )1383ضریب
همبستگی مقیاس چند وجهی رضایت از زندگی را با

 مقياس چند بعدي رضايت از زندگی

مقیاس رضایت از زندگی دینر ( )2111محاسبه نموده و

دانشآموزان  :مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی،

آن را  1/46گزارش نمودند .در پژوهش شغابی ()1386

آزمونی مداد -کاغذی است که توسط هیوبنر ()2111

نیز روایی این مقیاس از همبسته نمودن پرسشنامه با

ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفت .این مقیاس دارای

مقیاس رضایت از زندگی دینر ( )2111سنجیده شد که

 41گویه است که پنج حیطه از زندگی دانش آموزان را

ضریب همبستگی آن  1/56به دست آمد ( همه به نقل

در بر میگیرد که عبارتند از -1 :خانواده ( آیتم های 1

از شغابی.)1389 ،

تا  -2 ،)7دوستان (آیتم های  8تا  13و ،)33 ،32 ،31
 -3مدرسه (آیتمهای  14تا  18و -4 ،)36 ،35 ،34

يافتهها

محیط زندگی (آیتمهای  19تا  23و ،)41 ،39 ،38 ،37

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطالعات

 -5خود (آیتمهای  24تا  .)31نمره گذاری مقیاس به

گرد آوری شده از آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .دادهها با استفاده از نسخهی 16

1. Multidimensional Scale of Students Life
Satisfaction

2. Griffin
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آزمودن فرضیهها  1/15 ،در نظر گرفته شد.

نرم افزار  SPSSتحلیل و سطح معنیداری برای
جدول .1

میانگین و انحراف استاندارد متغیرها را در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
مرحله

شاخصهاي آماري
گروه
آزمایش

پیشآزمون
گواه

آزمایش
پسآزمون
گواه

آزمایش
پیگیری
گواه

متغيير
تعارض والد -فرزند
سازگاری
رضایت از زندگی
تعارض والد -فرزند
سازگاری
رضایت از زندگی
تعارض والد -فرزند
سازگاری
رضایت از زندگی
تعارض والد -فرزند
سازگاری
رضایت از زندگی
تعارض والد -فرزند
سازگاری

M

SD

41
26/93
177
41/86
28
161
28/16
18/86
185
36/66
25/26
171
27/86
16/13

3/33
6/18
22/67
4/25
9/41
29/61
5/28
5/24
24/86
7/88
9/49
27/88
5/93
3/58

رضایت از زندگی

191/73

21/25

تعارض والد -فرزند
سازگاری
رضایت از زندگی

33/53
24/33
169/61

7/24
9/78
32/48

n

15

15

15

15

15

15

نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرههای پسآزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه
گواه در متغیرهای تعارض والد  -فرزند ،سازگاری و رضایت از زندگی در جدول  2نشان داده شده است.
جدول.2
تحلیل کوواریانس نمرههای پسآزمون متغیرها در گروه آزمایش و گروه گواه
متغير

منبع تغييرات

SS

df

MS

تعارضوالد-فرزند

گروه
خطا
کل

518/68
1111/94
33245

1
25
31

518/68

گروه

246/85

1

سازگاری

رضایت از زندگی

خطا
کل
گروه
خطا

25 768/58
31 16564
1
741/87
25 12544/91

کل

31

967442

44/59

F

Sig.

1/112 11/63

246/85
31/74

8/12

1/119

741/87
511/79

1/47

1/23
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از لحاظ متغیر رضایت از زندگی تفاوت معنیداری وجود

همانطور که جدول 2نشان میدهد میانگین

ندارد (.)P  1/23

نمرهی تعارض والد  -فرزند گروه آزمایش در مرحلهی
پسآزمون به طور معنیداری کمتر از گروه گواه است

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری بر

( .)P  1/112همچنین میانگین نمرهی سازگاری گروه

روی میانگین نمرههای پیگیری آزمودنیهای گروه

آزمایش در مرحلهی پسآزمون به طور معنیداری کمتر

آزمایش و گروه گواه در متغیرهای تعارض والد -فرزند،

از گروه گواه است ( .)P  1/119بر اساس یافتههای

سازگاری و رضایت از زندگی در جدول  3نشان داده

جدول  ،2بین آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه گواه

شده است.

جدول .3
تحلیل کوواریانس نمرههای پیگیری متغیرها در گروه آزمایش و گروه گواه
متغير
تعارض والد-فرزند

سازگاری

رضایت از زندگی

منبع تغييرات
گروه
خطا

SS
212/64
1169/89

df
1
25

کل

29745

31

گروه
خطا
کل
گروه
خطا
کل

416/31
1124/81
14317
2128/5
14213/12
997669

1
25
31
1
25
31

طبق جدول  ،3میانگین نمرهی تعارض

MS
212/64
42/79

F

Sig.

4/73

1/113

416/31
44/7499

9/13

1/116

2128/5
568/52

3/74

1/16

بحث

والد -فرزند گروه آزمایش در مرحلهی پیگیری به طور

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش

معنیداری کمتر از گروه گواه است (.)P  1/113

مهارتهای حل مسئله بر تعارضات والد – فرزند،

همچنین بین آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه گواه

سازگاری و رضایت از زندگی دانشآموزان دختر بود.

از لحاظ متغیر سازگاری در سطح تفاوت معنیداری

بدین منظور تعداد  31نفر از دانشآموزان دختر پایه اول

وجود دارد ( )P  1/116و میانگین نمرهی سازگاری

دبیرستان شهرستان استهبان به صورت تصادفی از

گروه آزمایش در مرحلهی پیگیری کمتر از گروه گواه

میان دبیرستانهای شهرستان استهبان انتخاب و به

است .به عالوه بین آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه

شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند.

گواه از لحاظ متغیر رضایت از زندگی تفاوت معنیداری

گروه آزمایش  7جلسه  91دقیقهای تحت مداخله قرار

وجود ندارد (.)P  1/16

گرفت .هر دو گروه در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ،مقیاس سنجش تعارضات بین والدین و فرزند،
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پرسشنامهی سازگاری دانشآموزان دبیرستانی و مقیاس

زندگی به وسیله دو فرآیند عمده تعیین میشوند :نوع

چندبعدی رضایت از زندگی دانشآموزان را تکمیل

جهتگیری نسبت به مسئله و سبک حل مسئله.

کردند .یافتههای بیانگر آنست که متغیر آزمایشی

جهتگیری نسبت به مسئله که شامل مجموعهای از

(آموزش مهارت حل مسئله) بر کاهش تعارضات آنها

طرحوارههای شناختی -هیجانی نسبتاً ثابت است که به

با والدینشان مؤثر است .نتایج این پژوهش با

افراد کمک میکند چگونه در مورد مشکالت زندگی و

پژوهشهای حیدری و رسولزاده طباطبایی (،)1386

توانایی حل مسئله خود فکرکنند ،در برگیرنده دو بعد

مالوف و همکاران ( )2117و نزو و دیگران ( )2117هم

منفی و مثبت است و منجر به تسهیل یا بازداری

سو است .در تبیین آن میتوان گفت که آموزش

عملکرد حل مسئله میشود (بیزر و همکاران.)2112 ،

برنامههای حل مسئله به دانشآموزان ،چگونه فکر

در این روش به افراد جهتگیری مثبت داشتن به

کردن و شیوه حل تعارضهای روزمره با همساالن و

مسایل آموزش داده میشود تا بتوانند بهترین و

بزرگساالن را یاد میدهد .در نتیجه این آموزش ،آنها

سازگارترین راه حل برای مشکالت انتخاب کنند.

نسبت به احساسهای خود و دیگران حساستر

افرادی که جهتگیری حل مسئله اجتماعی مثبت و

میشوند ،از پیامدهای عمل خود آگاهتر میشوند ،بهتر

مؤثری دارند ،از عزت نفس باالیی برخوردارند و هنگام

میتوانند به راهحلهای جایگزین برای مشکل خود

مواجه شدن با مسائل ،هیجانهای خود را بهتر نشان

فکر کنند و میتوانند گامهای متوالی برای هدفشان

میدهند و اطمینان و موضع مثبتی نسبت به خود دارند،

طرحریزی کنند .هنگامی که حل مسئله شناختی بین

خودشان را به راحتی افشا میکنند .افرادی که هنگام

فردی را یاد میگیرند پرخاشگری فیزیکی و کالمی،

مواجه شدن با تعارض ،به راحتی احساسها و

ناتوانی در منتظر ماندن و مقابله با ناکامی و انزوای

هیجانهای خود را ابراز میکنند میتوانند مسایل

اجتماعی کمتری نشان میدهند .همچنین مهارت حل

بوجود آمده را بهتر حل کنند (ارسالن و دیگران،

مسئله به آنها در رشد رفتارهای هماهنگ اجتماعی

.)2119

همانند همدلی ،مشارکت و انصاف داشتن کمک

گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ متغیر رضایت

میکند ،در نتیجه آنها با دیگران و والدین در تعارض

از زندگی تفاوت معنیداری نداشتند .این نتایج با

قرار نمیگیرند (شور.)2111 ،

پژوهشهای سان و شک (  )2112و فیشر ( )2119

وجود تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و گروه

همخوان نمیباشد .که در تبیین آن میتوان گفت که

گواه از لحاظ متغیر سازگاری بیانگر آنست که متغیر

رضایت زندگی ،ارزیابی شناختی فرد از کل زندگی

آزمایشی (آموزش مهارت حل مسئله) منجر به افزایش

است .رضایت از زندگی در گستره زمان شکل میگیرد

سازگاری دانشآموزان دختر میشود .نتایج این پژوهش

و بستگی به عواملی نظیر :شخصیت ،وضعیت اجتماعی

با پژوهشهای دنیس ،آستن و دریسچل ( )2111و

و اقتصادی ،میزان دلبستگی ،پذیرش از طرف

ویدرین و همکاران ( )2112همخوان است که در

همساالن ،احساس تنهایی ،پیشرفت تحصیلی،

توضیح آن ،میتوان گفت پیامدهای حل مسئله در

خودکارآمدی ،عزت نفس ،تابآوری و خوشبینی

تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر 60 ...

روانشناسي مثبت – سال اول ،شماره ،7پاییز 3131
فصلنامه علمي تخصصي 

نوجوانان دارد .آموزش در این زمینه باید طوالنی باشد

خوي نژاد ،غالمرضا .و رجايی ،عليرضا.) 81 ( .

تا مهارتهای آموخته شده هم در حیطه شناختی فرد

تعارض والد -نوجوان و بزه دیدگی رفتاری :یک مدل جدید

قرار بگیرد و هم بر سایر حوزهها تأثیر بگذارد و بتواند

در تبیین بزه دیدگی رفتاری .اولین همایش ملی پژوهشی،

عواملی که اثر منفی بر رضایت از زندگی دارد را تغییر
دهد .برای نمونه ،احساس تنهایی یکی از
پیشبینیکنندههای مهم رضایت از زندگی نوجوانان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام ،ص .23-1
ساعتری ،محمود ،.کامکاري ،کامبيز .و عسگريان،
مهناز .) 831( .آزمونهای روانشناختی .تهران :نشر
ویرایش.

میباشد .اگر چه احساس تنهایی در هر دورهای از

سالمی ،مونا ،.حسين پور ،محمد .و عطاري،

زندگی تجربه میشود ،اما نوجوانان نسبت به احساس

يوسفعلی .) 831( .بررسی اثر بخشی آموزش حل

تنهایی حساستر میباشند .تغییرات سریعی که در این

مسئله به شیوه دزوریال و گلدفرید بر تعارضات والد  -فرزند

دوره رخ میدهد ،استقالل از والدین ،تالش برای

در بین دانشآموزان دختر سال اول دوره دبیرستان .فصلنامه

شکلگیری هویت و افزایش نیاز به صمیمیت و دوستی

اندیشههای تازه در علوم تربیتی ،2 ،ص.47-32

و تغییر در روابط اجتماعی از عواملی است که در
احساس تنهایی و گوشهگیری نوجوانان نقش دارد و در
نتیجه باعث کاهش رضایت از زندگی وی میشود.

شغابی ،معصومه .) 831( .بررسی رابطهی صفات
شخصیت ،هوش هیجانی و یادگیری خود راهبر با رضایت از
زندگی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر سال سوم
دبیرستانهای دولتی شهر بوشهر .پایاننامه ارشد روانشناسی
تربیتی .دانشگاه شهید چمران اهواز.
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