
 

 همشیران تعارضات میزان کاهش بر مسئله حل مهارت آموزش اثربخشی  

 3تابش ریحانه ،2خنشان محبوبه ،1ارفعی صدیقی فریبرز

 (.مسئول نویسنده). ایران ،کاشان دانشگاه ،شناسیروان گروه دانشیار .1

 .ایران ،کاشان دانشگاه تربیتی، شناسیروان ارشد کارشناسی .2

 .ایران ،ه کاشاندانشگا تربیتی، شناسیروان ارشد کارشناسی دانشجوی .3
 616-626، صفحات 1011 ، سالچهارو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 11/71/1077تاریخ پذیرش:                                                    70/70/1077تاریخ وصول: 

 چکیده

ر موزان پسآدانش نیبدر  رانیتعارضات همش زانیم کاهش آموزش مهارت حل مسئله بر یاثربخش یژوهش حاضر با هدف بررسپ

آموزان پسر مقطع جامعه آماری را کلیه دانشبود.  گواهآزمون با گروه پس-آزمونشیاز نوع پی و شیپژوهش آزما روش انجام گرفت.

حداقل دارای یک خواهر/ برادر بودند )با سن  آموز کهدانش 03دادند که از این میان تعداد متوسطه اول شهرستان کاشان تشکیل می

 صورتبه ر دسترس انتخاب وگیری دبه باال در پرسشنامه رابطه با خواهر/ برادر( به روش نمونه 03سال به باال و کسب نمره  4

آوری اطالعات از پرسشنامه رابطه با خواهر/ برادر )هودسون و منظور گردآزمایش و گواه جایگزین شدند. به تصادفی در دو گروه

ید. ای اجرا گرددقیقه 03جلسه  8مساله برای افراد گروه آزمایش طی حل برنامه آموزش مهارتسپس ( استفاده شد. 5991همکاران، 

بر  لهمسئهای حاصل نشان داد که آموزش مهارت حل ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد و یافتهداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 ماهه نیز حاکی از ماندگاری اثر این آموزش بود. 2کاهش تعارضات بین همشیران اثربخش بوده است. پیگیری نتایج در یک دوره 

 .ئله، تعارض، تعارض همشیرانمهارت حل مس کلیدواژه:

 
 1011 سال، مچهار پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 صدیقی ارفعی و همکاران                                                                                                        ......میزان کاهش بر مسئله حل مهارت آموزش اثربخشی      

  

 

 050                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 یجسم ازلحاظ ،گیردفرامی جهـان درباره را اولیه پندارهای کودکترین محیطی است که در آن خانواده کانون اصلی پرورش و مهم

ـود شمی اجتماعی عبارتی به و گرفتهشکلاتش روحی و القاخ ا،هرشنگ رد،گیمی یاد را ای رفتاریهنجاره کند،مـی رشد ذهنی و

مطلوب  روابطی و داشتن از سالمت روان اعضای خانوادهبرخـورداری بنابراین  ؛(5090؛ به نقل از پارسا و همکاران، 5990)بندورا، 

نوعی های متزندگی خانوادگی با چالش هرحالبهاما  ؛تدنبال خواهد داش به پرورش فرزندان سالمبا یکدیگر، اثرهای مثبتی را در 

(. در حقیقت تعارضات 2350، 2؛ تاکر و فینکلهر2330، 5استراوس)تعارضات همشیران است  هاآنترین روبرو است و یکی از رایج

و  است )برودی شدهمشخص ترین مشکل رفتاری در خانوادهشایع عنوانبهو رفتارهای پرخاشگرانه خواهر و برادر توسط والدین 

 (.5981، 4؛ پروچسکا و پروچسکا5980، 0استونمن

ای ( و در دوران کودکی و نوجوانی پدیده5909 ،1تعارض یکی از خصوصیات رابطه خواهر و برادری است )شوانولد و ایهینگر

تعارضات، اختالف و درگیری بین فرزندان مانند  گونهازاین(. منظور a5981 ،b5981 ،0باشد )فرمن و باهرمستربسیار شایع می

باعث آشفتگی در  کهطوریبههای غیر آشکاری چون حسادت، رقابت و غیره است؛ های آشکار کالمی، رفتاری و نمونهدرگیری

 صورتبه ماهگی فرزند دوم 58ز (. درگیری خواهر و برادرها ا5094روابط اعضای خانواده شود )صادق حسن نیا و همکاران، 

 (.2352، 8کند )کاسپیشیوع بیشتری پیدا می ،دبستانیپیش هایسالدر  ( و5980 ،0شود )دان و مانرسمی آغاز می

های گوناگون به عواملی همچون توجه ناکافی والدین به دارد. پژوهش دجوومختلفی  هایتبیینشناسی این پدیده در خصوص علت

و هوای عاطفی خانواده، چگونگی پاسخ والدین به دعوای خواهر و برادرها، رفتار متفاوت والدین با فرزندان و فرزندان، حال 

( نیز علت بسیاری از 2333) 55(. دریکورس2353 ،53؛ هابر2353 ،9النگولدن)و اندکردهاشارههای اخالقی خواهر و برادرها ویژگی

کشمکش  گیردمقام و موقعیت شخصی توسط دیگری مورد تهدید قرار می کههنگامیداند. اختالفات را مبارزه بر سر کسب قدرت می

 منشأ( نیز 2331) 52خود است. کندی رفتهازدستبازیابی مقام  درصددو شخص  آیددرمیمبارزه برای کسب قدرت  صورتبه

داند می دبستانیپیش یدر دوره طبیعی یعاطفه یک عنوانبه را دتحسااو . داندمی دتحسا حس ران و برادران راخواه بین رضتعا

یابی در ریشه( نیز 2331) 50سپانگینابرانگیزاننده آن باشد.  تواندمی نیست، انیگرد توجه مرکزدر  هایی که کودککه موقعیت

                                                           
1. Straus   
2.Tucker & Finkelhor 
3. Brody & Stoneman 
4. Prochaska & Prochaska 
5 . Schvaneveldt & Ihinger 
6. Furman & Buhrmester 
7. Dunn & Munn 
8. Caspi 
9. Van Langeveld 
10. Huber 
11. Dreikurs 
12. Kenedy 
13. Spangin 
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 058                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

دارد  یبیشتر ناییاتو شهراخو یا ادربر که ستا وربا ینا بر کیدکو قتی. وکنداشاره می دنکر مقایسهتعارضات خواهر و برادری به 

از  تدریجبهو  ندزمی قابتر ست بهدو رضایت والدین تحسین  نگیختنابر  ایبر ،کند جلبرا  لدینوا ضایتر تواندمیاز او  بهتر یا

 (. 5080، 5نسوردیچاو ر سپانگینا) شودمی متنفر دخو خواهر و برادر

اند که درگیری و پرخاشگری خواهر و برادر با انواع مشکالت رفتاری درونی سازی شده )افسردگی و تحقیقات مختلف نشان داده

؛ 2332 ،0؛ استوکر، بورول و بریگز2330 ،2شده )پرخاشگری و بزهکاری( مرتبط است )کیم و همکاران سازیبرونیاضطراب( و 

اند که درگیری خواهر و برادر در دوران کودکی با خطر بروز رفتار از تحقیقات نیز نشان داده (. برخی2350 ،تاکر و همکاران

؛ گارسیا 2332، 1الک، بانک و بوراستون؛ بال2354، 4ارتباط دارد )باوز و همکاران سالیبزرگناسازگارانه در اواخر نوجوانی و اوایل 

( که این حاکی از ماندگاری اثرات تعارضات همشیران است. 2332، 0و همکاران؛ استوکر 2330؛ کیم و همکاران، 2333، 0و همکاران

 در دوره اجتماع پسند یهارفتار وبا همدلی  داریمعنا ومثبت ربهطو کیدکودوران  درها ادربر-هراخو نعلاقه میا ومحبت از طرفی 

در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد ( و سهم بسیاری 2350، 8واکر و جنسننوجوانی در ارتباط است )هارپر، پادیال

 (. 2351، 9)شرودر و اشمیدبرگ

 ازآنجاکههنگام در این خصوص حائز اهمیت است. زای تعارضات همشیران، مداخله زودمدت و آسیببا توجه به پیامدهای طوالنی

وابط ختی و اجتماعی بیشتری برای مدیریت و کنترل رشنا هایتوانایی، کودکان در سنین مدرسه دبستانیپیشدر مقایسه با کودکان 

(. در این راستا یکی از 2334، 55؛ کرامر2350، 53به خود فرزندان ارائه داد )تاکر و کازورا مستقیماًهایی را توان آموزشدارند، می

عنوان یک مسئله بهل(.  یادگیری ح5090مسئله است )دانش و همکاران، های آموزشی در حل تعارض، روش حلترین روشمهم

کار های مختلفی برای رفع مشکل بهحلکند تا با روشی درست با مشکالت برخورد کند و راهمهارت اجتماعی به فرد کمک می

کند و از هایی همچون حل مسئله، روابط خواهر و برادر را با یکدیگر تقویت میگیرد. عقیده بر این است که آموزش مهارت

آموزد تا از مجموعه آموزش حل مسئله فرد میدر درواقع (. 5998، 52کند )جانستون و فریمنده جلوگیری میها در آیندرگیری

( 5098خواه و حیدریان، رده )احسانآفرین استفاده کبین فردی مشکل هایقعیتهای شناختی مؤثر خود برای کنار آمدن با مومهارت

عنوان یک فعالیت هدفمند، مجدانه و آگاهانه مسئله بهرا شناسایی و کشف کند. در این تعریف، حل یافته سازشو  مؤثرهای حلو راه

های آموزش مهارت حل مسئله استفاده از مدل حل مسئله دزوریال و (. یکی از شیوه2331، 50شود )نزو و دزوریالدر نظر گرفته می

                                                           
1. Spangin & Richardson 
2. Kim et al  
3. Stocker, Burwell, & Briggs 
4. Bowes et al 
5. Bullock, Bank, & Burraston 
6. Garcia et al 
7. Stocker 
8. Harper, Padilla-Walker & Jensen 
9. Schröder, Schmiedeberg 
10.Taker & Kazura 
11. Kramer 
12. Johnston & Freeman 
13. Nezu, D’zurilla 
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 059                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ود شمسئله در محیط طبیعی و دنیای واقعی اطالق میاعی به فرایند حلمسئله اجتم( است. در این مدل، واژه حل5982) 5گلدفرید

له. مسئگیری مسئله؛ ب( مهارت حلشوند: الف( جهتبا دو فرایند نسبتاً مستقل از هم تبیین میکه  (5995، 2)دزوریال و شیدی

حل اهکند ردر آن شخص سعی می مسئله فرایندی است کهمهارت حل کهیدرحالگیری مسئله قسمت انگیزشی مسئله است، جهت

 (. 5095مسئله برگزیند. )شهبازی و حیدری، از طریق کاربرد راهبردهای حل با مسئله ویژه را مؤثر

مسئله را بر بهبود روابط با همساالن و  ( نقش آموزش مهارت حل2330) 4( و دالنیک و همکاران2331) 0مطالعات ییو و همکاران

های اجتماعی و شناختی ای را برای انبوهی از مهارتهای گستردهمسئله فرصتهای حلداده است. مهارتکاهش رفتار ایذایی نشان 

 0(. وید و همکاران2330؛ دان، 2330، 1هیل، کیم و وایتمنمک)کنند مانند نحوه مذاکره و همکاری در روابط بین فردی  فراهم می

شود. اکتن و های رفتاری نوجوانان میهای حل مسئله موجب کاهش مشکل( نیز در پژوهشی دریافتند که آموزش مهارت2353)

های ارتباطی، بر کاهش مسئله، مدیریت خشم و مهارتهای حل( در پژوهش خود دریافتند که آموزش مهارت2354) 0دیورینگ

مسئله میزان حساسیت ( نیز در پژوهش خود نشان داد آموزش مهارت حل5091ی )خشم فیزیکی و افزایش همدلی مؤثر است. تاجر

( بیانگر آن است که آموزش 2350دهد. از سوی دیگر مطالعه تاکر و فینکلهر )آموزان را کاهش میفردی و پرخاشگری دانشبین

و کاهش درگیری و رقابت و همچنین بهبود تواند با افزایش رابطه گرم و مثبت های اجتماعی به کودکان در حال رشد میمهارت

ان های دیگرها فرزندان قادر خواهند بود تا دیدگاهآموزش گونهازاینماهیت تعامالت خواهر و برادر مؤثر باشد. همچنین با استفاده 

( با 5090ژوهش فرنام )موزند. پهای سازنده برای جلوگیری از درگیری را بیارا درک کنند و راهکارهای مقابله با خشم و گزینه

نوجوان نیز نشان داد که آموزش مهارت -مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارضات والدهدف اثربخشی آموزش مهارت حل

نوجوان، پرخاشگری کالمی و پرخاشگری فیزیکی و نیز افزایش استدالل بین -مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارضات والدحل

 یسازگار شیافزامسئله بر ( در پژوهشی به اثربخشی آموزش مهارت حل5098ه است. مهدوی و همکاران )آموزان پسر مؤثر بوددانش

این وجود هیچ مطالعه داخلی در حوزه آموزش مهارت حل مسئله  با پی بردند.کودکان طالق  یمیخودتنظ یو راهبردها یاجتماع

در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا  آموزش  هدف اصلی پژوهش حاضر درنتیجهبر تعارضات همشیران یافت نشد. 

 مهارت حل مسئله بر کاهش میزان تعارضات همشیران مؤثر است؟

 

 

 

                                                           
1. D'zurilla & coldfried 
2. D'Zurilla & Sheedy 
3. Yeo et al 
4. Dallnic 
5. McHale, Kim & Whiteman 
6. wade et al 
7. Acton & During 
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 023                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ش پژوهشرو

آموزان است. جامعه آماری شامل کلیه دانش گواه و آزمایش گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح و آزمایشی نوع از حاضر پژوهش

میان مدارس پسرانه  از گروه نمونه، ابتدا گزینش بود. برای 5098-5099شهرستان کاشان در سال تحصیلی پسر مقطع متوسطه اول 

کالس انتخاب گردید و پس از اجرای پرسشنامه رابطه با خواهر/  0و از هر مدرسه  مدرسه دو دوره اول متوسطه شهرستان کاشان،

 سپس و گزینش بودند کرده کسب را نمره باالترین آنان که از نفر  03تعداد ها، آموزان این کالس( بر روی دانشISRو  IBRبرادر )

تا  52معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: سن بین  .شدند جایگزین آزمایش و گواه گروه دو در تصادفی گمارش وسیلهبه

به باال( در پرسشنامه رابطه با  03سال، داشتن حداقل یک خواهر یا برادر چهار سال به باال، کسب نمره باالتر از نقطه برش ) 51

 جلسات آموزشی بود. خروج از پژوهش نیز عدم حضور مستمر در  و مالک ها بودخواهر/برادر و ابراز رضایت آزمودنی

 از:  اندعبارتدر پژوهش حاضر  مورداستفادهابزار 

و دارای  شدهطراحی( 5991) 2هودسون و همکاراناین پرسشنامه توسط  (:IBR /ISR (1پرسشنامه رابطه با برادر و رابطه با خواهر

است و  شدهتدوینگیری میزان یا شدت مشکالت فرد در رابطه با برادران و خواهران سؤالی است که برای اندازه 21دو فرم 

 وردنظرماینکه بسته به شخص  جزبهگیرد. این دو ابزار یکسان هستند، ای صورت میگزینه 0گذاری آن بر اساس طیف لیکرت نمره

همیشه داللت  تقریباًاست و نمرات باالتر از این  03کند. نمره برش در این پرسشنامه نمره برادر استفاده میفرد، از کلمه خواهر یا 

کند و احتمال بسیاری وجود دارد که برای حل مشکل با طرف مقابل رابطه استرس شدیدی احساس می این دربر این دارند که فرد 

 شدهگزارش 0/3و ضریب بازآزمایی آن  93/3گیرد. آلفای کرونباخ این مقیاس یقرار م مورداستفادهنوعی خشونت در این رابطه 

 (. 5080 است )ثنایی،

گیری کلی، تعریف و ( که شامل مراحل جهت5993ی آن بر اساس الگوی دزوریال و گلدفرید )عمل یهانیو تمر یجلسات آموزش

حل و بازبینی است، طراحی و حل، اجرای راهگیری در مورد انتخاب راههای مختلف، تصمیمحلبندی حل مسئله، تولید راهصورت

آموزان اجرا دانش یکه برا ییهاه جلسهصخالی اجرا شد. گروه صورتبههفته تنظیم گردید و  8 مدت بهای دقیقه 03جلسه  8در 

 است: ریشد به شرح ز

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Index of brother and sister Relation (IBR and ISR) 
2 . Hudson  
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 025                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 . شرح جلسات آموزش مهارت حل مسئله5دول ج

 

 جلسه اول

درک و تفاهم  یزمینهفراهم کردن  گر وپژوهشدانش آموزان با  ییآشنا -دعوت به صحبت آزاد-اعضاء گروه یمعرف -شروع

 آموزانانتظارات پژوهشگر از دانش انیمتقابل و ب

 یجانیو ه یگام در حل مسئله در ابعاد شناخت نیاول گاهیمرحله در جا نیا تینسبت به مسئله، اهم حیصح کردینتخاب روا جلسه دوم

 توقف –است. استفاده از روش تفکر توجهقابل

مسائل  و کنار گذاردن یمشخص شدن مسائل اصل یمسائل برا بندیاولویت شیآزما نیمشکل، هدف از ا ایمسئله  قیدق فیتعر جلسه سوم

 هستند. دسترسقابلکه  یاهداف ایمرتبط است و مشخص شدن هدف  ریو غ تراهمیتکم

 ی.با استفاده از روش بارش ذهن ی؛ پس از مشخص شدن مسئله اصلهاآن یابیمتعدد بدون ارز هایحلراه افتنی جلسه چهارم

 (یدو ستون کیاستفاده از تکن) هاآن بندیاولویتها و حلو انتخاب راه یابیارز جلسه پنجم

ند به شد قیتشو هایشد و آزمودن حیحل مسئله چند نمونه از مشکالت افراد حاضر در کالس تشر یمرحله، طبق الگو نیدر ا جلسه ششم

 .خود در خصوص مشکالت بپردازند یشنهادیپ یهاحلراه یابیارز

، اجرا شود. در شدهشناساییحل راه نیآموزان آموزش داده شد که بهترمرحله به دانش نیآن، در ا بازبینیو  حلراه یرااج جلسه هفتم

تا مشخص شود اشکال در کدام  شدهبازبینیمراحل  تیو پاداش و در صورت عدم موفق تیبه خودشان تقو تیصورت موفق

 .مرحله بوده است

 یابیو ارزشی پروتکل حاصل از اجرا جیمشاهده نتا جلسه هشتم

 های پژوهشیافته

زیر  آزمون در جدولآزمون و پسهای آزمایش و گواه به تفکیک مرحله پیشاطالعات توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( گروه

 .است شدهارائه

 آزمونپس -آزمونمتغیرهای پژوهش در مرحله پیش انحراف استاندارد. میانگین و 2جدول 

انحراف 

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 متغیر مرحله تعداد میانگین

 گروه آزمایش گروه کنترل

  آزمونپیش نفر 51 00/00 10/58 20/01 03/59

تعارض 

 همشیران
 آزمونپس نفر 51 10/01 03/53 00/04 40/23

آزمون آزمون نسبت به پیشدر پس نمرات تعارض همشیرانمیانگین شود، در گروه آزمایش در جدول باال مشاهده می طورهمان

 به وجود نیامده است.  تغییر محسوسی گواهگروه  در کهدرصورتیداشته است،  تغییر چشمگیری

سمیرنوف ا –ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده به عمل آمد. ابتدا انجام آزمون کلموگروفتحلیل داده منظوربهدر ادامه 

 ˃31/3ها رعایت گردیده است )بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیر تعارض همشیران نشان داد که شرط نرمال بودن داده منظوربه

Pشدهزارشگیج آن در جدول زیر قرار گرفت که نتا موردبررسیهای وابسته از طریق آزمون لوین چنین یکسانی واریانس متغیر(. هم 

 است.

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

https://ijndibs.com/article-1-641-fa.html


 صدیقی ارفعی و همکاران                                                                                                        ......میزان کاهش بر مسئله حل مهارت آموزش اثربخشی      

  

 

 022                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 . نتایج آزمون لوین3دول ج

 معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  

 009/3 28 5 221/3 تعارض همشیران

ی همگنی ( لذا مفروضه=F= ،009/3 sig 221/3است ) تربزرگ 31/3لوین از  شدهمحاسبهبا توجه به اینکه سطح معناداری مقدار  

 است. شدهگزارش( 4کرد که نتایج این آزمون در جدول ) استفاده کوواریانس آزمون تحلیل از توانمی ها برقرار است لذاواریانس

 متغیری. نتایج تحلیل کوواریانس یک4جدول 

sig  آمارهF منبع مجذوراتمجموع  درجه آزادی میانگین مجذورات 

 آزمونپیش 882/4111 5 882/4111 418/42 33/3

 گروه 430/52095 5 430/52095 483/551 33/3

 خطا 584/2890 20 030/530  

ی خلهمدا، آزمونپیش اثر حذف ییلهوسبه آزمونپس نمرات تعدیل میانگین از پس، است شده داده نشان باال جدول در که طورهمان

است و  شده تعارض همشیران ( در نمرات483/551F= ،333/3=sigدار )معنی یرتأث موجب، آزمونپس یمرحله در آزمایشی

 موجب کاهش تعارضات همشیران شده است.  مسئلههای حل آموزش مهارت

روزه نیز انجام گرفت و نتایج حاکی از ماندگاری اثر  03چنین در این پژوهش ارزیابی تعارض همشیران در یک دوره پیگیری هم

 ها بود.در آزمودنی مسئلهآموزش مهارت حل 

 گیریبحث و نتیجه

ج انجام گرفت. نتای پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش میزان تعارضات بین همشیران

و با نتایج  واقع گردیده است مؤثرنشان داد که برنامه مداخله مبتنی بر حل مسئله در کاهش تعارضات همشیران  آمدهدستبه

(، دان 2330هیل، کیم و وایتمن )(؛ مک2330(، دالنیک و همکاران )2331(؛ ییو و همکاران )5998های جانستون و فریمن )پژوهش

(؛ مهدوی و 5090(؛ فرنام )2350)(؛ تاکر و فینکلهر 5091(؛ تاجری )2354(؛  اکتن و دیورینگ )2353و همکاران ) (؛ وید2330)

 ( همسو است. 5098همکاران )

ترین فرایندهای تفکر، مهارت حل مسئله است که در جهت تسهیل مقابله توان گفت یکی از اساسیدر تبیین یافته این پژوهش می

بخشد. آموزش این مهارت به افراد، به ایجاد روابط کند و سالمت روانی اجتماعی افراد را بهبود میزا کمک مینشمؤثر در شرایط ت

  شود تا فرد درتعارض بین فردی کمک کرده و باعث می حل وکننده بین فردی مناسب، مهار هیجانات، مدیریت شرایط تهدید

مند ای ساختاریافته و هدفگونهنظر و بههای سریع و تکانشی صرفحلراه کارگیریبه، از برانگیزچالشهای تعارضات و موقعیت

 (.5090خانزاده، عمل کند )رادمهر و حسین
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 020                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

های کند در برابر خواستهداری، به نوجوانان کمک میهای مفید و کارآمد خویشتنیکی از شیوه عنوانبهمسئله چنین آموزش حلهم

با  هانآشوند. در واقع های محیطی کمتر تحریک دهند و در برابر برانگیختگیکنش بهتری از خود نشان بین فردی و اجتماعی وا

انتخاب اهداف مطلوب اجتماعی  سمت بهجویی، پرخاشگری کالمی و عملی مسئله  از هدف تالفی کردن، انتقامکمک مهارت حل

دهند. آموزش مهارت مسئله اجتماعی تغییر وضعیت میبردهای حلمثل آرامش داشتن، گذشت و سازگاری کردن و استفاده از راه

در روابط  هدرنتیجو  کارگیرندبههای مختلفی را برگزیده و حلها و راهکند که برای حل مسئله، گزینهحل مسئله افراد را تشویق می

یک راهبرد  عنوانبهگر مهارت حل مسئله (. از سوی دی2354 ، 5االبیسی-فردی خود تعارض کمتری را احساس کنند )اولورنفمیبین

ول و کند )سگدارد و همچون سپری در برابر وقایع منفی عمل می تأکیدهای شناختی و هم رفتاری رفتاری، هم بر جنبه-شناختی

د ر فروری سازشی دهای موجود، منجر به استقرار و کنشحل از بین گزینه( و انتخاب بهترین و مؤثرترین راه2350، 2همکاران

 (.5090خانزاده، شود )رادمهر و حسینمی

خواهند توانند و یا نمیاز سوی دیگر آموزش مهارت حل مسئله با افزایش توانایی استدالل در افراد و آموزش دادن به افرادی که نمی

 ؛خواهد کرد تا از استدالل کمک گرفته و تعارضشان را برطرف کنند هاآنگو حل کنند، کمک مؤثری به ومشکل را از طریق گفت

کند تا تعارضات و مشکالت کمک  هاآندهد، به تواند از طریق فنون و راهبردهایی که به افراد میبنابراین مهارت حل مسئله می

ل مسئله مهارت ح زشموآاتخاذ کنند.  هاآنفع های منطقی و مناسبی را برای رخود را شناخته و با استفاده از فنون حل مسئله تصمیم

 أملتپذیری فکری برخوردار شده، قدرت های متنوع فکر کنند، از انعطافحلتا همیشه به یافتن راه دهدبه افراد این امکان را می

ازگاری و انطباق دا کنند و به سبینی پیامدها و نتایج احتمالی اعمال خود را پیبیابند، از اعمال تکانشی پیشگیری نموده، توانایی پیش

ها ها و کشمکشهای صحیح، حل تعارضگیریافراد با داشتن مهارت حل مسئله در انجام تصمیم درواقعاجتماعی بهتری برسند. 

 وند. شبدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه بزنند و درنهایت ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر توانمند می

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش تعارضات خواهر و برادری مؤثر بوده است و تغییرات  مجموعدر

هایی روبرو بوده است؛ از در کاهش این تعارضات در مرحله پیگیری نیز ادامه داشت. این پژوهش نیز با محدودیت ایجادشده

آموزان پسر مقطع متوسطه اول ته اشاره کرد که پژوهش حاضر بر روی دانشتوان به این نکهای پژوهش حاضر میمحدودیت

عمیم داده شود. با ت بااحتیاطای بایستی نتایج آن های جنسیتی و نقش عوامل زمینهشهرستان کاشان صورت پذیرفته، به دلیل تفاوت

روابط خواهر و برادری و حل مشکالت زندگی  حل مسئله در ارتقای کیفیت هایمهارتتوجه به نتایج پژوهش و نیز نقش و اهمیت 

 ای انجام پذیرد.مقایسه صورتبهشود در مقاطع دیگر تحصیلی برای دختران و به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

 تشکر و قدردانی

 آید.می عمل بهیق به ما یاری رساندند قدردانی تحق نیکه در انجام ا یانیمرب آموزان حاضر در پژوهش واز تمام دانش وسیلهبدین

 

                                                           
1. Olorunfemi-Olabisi 
2. Segool 
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 024                                                                                                                    1011، سال مچهاردوره ششم، شماره پنجاه و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 منابع 

 پرستاران بین در نگرانی و مسئله حل هایشیوه و روانی ضعف اختالل یمقایسه (.5098) .معصومه حیدریان، ؛هستی خواه، احسان 

 .82-535، (00) 4 ،رفتاری علوم در نوین هایپیشرفت. کرمانشاه شهر عادی و خانوادگی اختالف دارای زن

 (. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان )راهنمای بهبود روابط خواهر و برادری( 2331یا )ریکتوو نسوردیچار و پت ،سپانگینا

 .صابرین: ان(. تهر5080توسی ) ئیسیر ترجمۀ یترجمه

 ،روی بر فرزندان و والدین بین عاطفی روابط ارتباط بررسی. (5090علی ) ایها،قلعه و پریسا پارسا، ؛محمد پناه،احمد ؛نکیسا پارسا 

 .80-93 ،(4)22، ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله. همدان پزشکی علوم دانشگاه اول سال دانشجویان تحصیلی سازگاری

 ه،شناسی مدرسروان .آموزانفردی و پرخاشگری دانش(. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین5091بیوک ) ،تاجری 

1(0)، 11-09. 

 های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.(. مقیاس5080باقر. ) ،ثنایی 

 برادری،  -(. تعارضات خواهر5090شبنم ) ،وازپور و یونس ،دوستیان ؛هادی ،کرم رازی ؛کیومرث ،فرح بخش ؛صادق، حسن نیا

 .58-02 (،59)1، درمانیفرهنگ مشاوره و روان  ن.جنسیت و الگوهای فرزندپروری در دانش آموزا

 مساله  حل رتهی مهاوگر زشموآثربخشی ا(. 5090سابقی، لیال و شمشیری، مینا )نیا، نرگس؛ فالحتی، حوا؛ دانش، عصمت؛ سلیمی

 .20-43(، 2)8، فصلنامه روانشناسی کاربردینوجوان ناسازگار.  انخترد ریگازبر سا

 ( 2333دریکورس، رودلف). تهران: ثامن االئمه. (.5088ان )توتونچی یترجمه .های نوین رفتار با کودکانروش 

 نقش مهارت های حل مسئله و خودکار آمد پنداری در تبیین رفتار های پرخطر (. 5090خانزاده، عباسعلی )حسین رادمهر، فرشته؛
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