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 چکيده
 با فرزندان ای مقابله راهبردهای و اجتماعی مسأله حل هایشیوه رابطه بررسی هدف با پژوهش این

 پژوهش این. پذیرفت صورت کرمانشاه شهر دختر آموزان دانش در والدین تعارض حل هایسبک

 با که ندبود والد -دختر زآمو دانش 1080 شامل آماری جامعهکه،  حلیلیت -توصیفی مطالعه یک

. شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه بصورت والد -آموز دانش 292 تعداد کوکران فرمول از استفاده

 کوردك،) والدین تعارض حل هایسبک پرسشنامه هایپرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت

 کوتاه نسخه و(  2000) همكاران و زوریال دی مقیاس از اجتماعی مسأله حل هایسبک ،(1994

 تحلیل و تجزیه جهت. شد استفاده( 1990پارکر، و اندلر) زا تنیدگی هایموقعیت با مقابله فهرست

 پژوهش هاییافته. گردید استفاده گانه چند رگرسیون و همبستگی ماتریكس آماری آزمون از داده

 وجود معناداری طهراب اجتماعی مساله حل های شیوه با تعارض حل هایسبک بین که داد نشان

 گزارش منطقی مسئله حل شیوه با مثبت تعارض حل سبک بین ارتباط بیشترین که نحوی به دارد

 ای مقابله راهبردهای و والدین تعارض حل هایسبک بین داد نشان هایافته همچنین. گردید

 و مثبت تعارض حل سبک بین ارتباط بیشترین که نحوی به دارد وجود معناداری رابطه فرزندان

 تعارض حل هایسبک که دادند نشان پژوهش هاییافته همچنین. بود مدار مسئله ایمقابله راهبرد

 داد نشان نتایج. است فرزندان ایمقابله هایشیوه و مسئله حل هایسبک کننده بینیپیش والدین

 و مسئله حل هایشیوه کارآمد، صورت به زناشویی تعارضات حل در والدین آموزش با توانمی که

 .بخشید بهبود را فرزندان ای مقابله راهبردهای

 فرزندان ای، مقابله راهبردهای اجتماعی، مساله حل والدین، تعارض :يديکل واژگان
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 2، کيوان کاکابرایی 1فاطمه کاظمی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،گروه روانشناسی،واحد علوم تحقیقات کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه،ایران 1 

 .ایران اسالمی،کرمانشاه،دانشگاه آزاد  کرمانشاه،واحد گروه روانشناسی، 2

 

 نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:

  کيوان کاکابرایی

kakabraee@gmail.com 

 راهبردهاي و اجتماعی مسأله حل هايشيوه رابطه

 والدین تعارض حل هايسبک با فرزندان ايمقابله
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 مقدمه
ی در پدیدآیی ویژگی های فردی و اجتماعی و گذارد، نقش اساسییط اجتماعی که کودك در آن قدم میخانواده به عنوان نخستین مح

پژوهش  اما چگونگی این تأثیرگذای نیاز به. در شكل گیری این خصوصیات غیرقابل انكار است در این میان نقش محوری پدر و مادر. دارد

 مختلف تأثیرپذیری انواع رفتارهای فرزندان از تعامالت و هایشان دارد. پژوهشدیگر و فرزندان عمیق و گسترده پیرامون روابط والدین با یک

ای در ناخواسته صحه گذاشته اند. روابط نامناسب والدین موجب شكل گیری رفتارهای اجتماعی نامناسب اطات میان پدر و مادر راارتب

های لی نحوه پاسخ های آنان به موقعیتهمساالنشان و به طور ک نوجوانان می گردد که سهم عمده ای در چگونگی روابط آنان با دوستان و

اند از حل و موضوع عمده در این زمینه عبارت. د(1390)یزدان پناه، حضرتی ویری، کیانی و اشرف آبادی، داشت مختلف اجتماعی خواهد

که تاثیرات بسیاری بر کنار آمدن افراد با مشكالت می شود. تعارضات والدین به شكل مستقیم و غیر اجتماعی  مسأله اجتماعی و سازگاری

 . (2009، 1وایت سایتو سازگار اجتماعی فرزندان تاثیر می گذارد ) مستقیم بر توانایی حل مساله اجتماعی

گذارد. های حل تعارض اثرات متفاوتی را بر روی بعد روان شناختی فرزندان این والدین میتحقیقات مختلف نشان داده اند که نوع سبک

مدلی را ارائه کرده اند که چهار سبک را شامل می در زمینه سبک های حل تعارض  (2009، 2نقل از برنجه؛ به 1989گاتمن و کرورکوف )

شیوه های کنار آمدن با تعارضات هستند. شیوه های مثبت کنار  6و انطباقی 5، کنار کشنده4، پرخاش در تعارضات3شود. حل مساله مثبت

رض اثرات ناخوشایندی را بر فرزندان آمدن والدین می تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد و از طرف دیگر، شیوه های منفی حل تعا

  (.1999، 7)گاتمنمی گذارد 

و اقتصادی قرار دارد. همه  یفرهنگی های اجتماع تیشده و در بطن موقع لیکه از روابط وابسته به هم تشك استیپو یستمیخانواده س

خانواده را به صورت مجموعه ای از روابط و وابسته  ،نیپژوهشگران نو گذارد. یم ریکردن خانواده در طول زمان تأث رییعوامل بر نحوه تغ نیا

 نیگذار د و ا یم ریاعضاء تأث ریرفتارهای هر عضو خانواده بر رفتارهای سا ،یهای بوم شناخت ستمیس هیو برطبق نظر رندیگیبه هم در نظر م

خواند و تندی و ی را فرا م زیالمت آمگرانه و مس ارییو صبورانه پاسخهای  زیارتباط محبت آم ( هستندهی)دوسو یدو جهت راتیتأث

 یبوجود م یتعامل رهیرا در زنج دییحلقه جد واکنشها به نوبه خود نیاز ا کی. هر زدیانگ یو مخالفت را بر م نیرفتار خشم آگ ییبایناشك

 (. 1390جمه سید محمدی، ؛ تر8)برك دهدیروی م یاجتماع ای یمنف امیو در مورد دوم پ ابدی یمثبت ادامه م امیدر مورد اول پ .آورد

های حال ( و سبک1994، گاتمن)دارد ییباال یبا سبكهای حل تعارض همبستگ ییزناشو تمندییاز آنست که رضا یها حاکپژوهش

پی کسب حرمت و یافتن جایگاه و نقش  فرد در جامعه همیشه درتواند بر نوع نگرش و روابط فرزندان تاثیر گذار باشد. تعارض والدین می

موانعی وجود دارند که مسیر سازگاری  در صورت تحقق چنین امری سازگاری اجتماعی برای فرد رخ خواهد داد. عوامل و. اسی خود استاس

خانواده هایی که  در رده نخست قرار دارند. درو تعارضات والدین منفی ناشی از خانواده  اجتماعی را مسدود می سازند که بی تردید عوامل

حتی در محیط خارج از خانه و  اجتماعی در آن ها نامناسب باشد، فرزندان ناسازگاری پرورش می یابند و اگر این کودکان یاشكال رفتار ها

دیگران سازگاری نشان دهند، احتماالً هنوز در بسیاری از فعالیت های اجتماعی   در میان دوستانشان بتوانند با تحرك خود تا مراحلی با

( سازگاری اجتماعی را توانایی برقراری 1993) پارکر و آشر(. 1390یزدان پناه، ویری، کیانی و اشرف آبادی، )خواهند داشت ناسازگاری

تعارضات میان والدین با  اند. رابطه هاجتماعی به طور که با ارز ش ها و شرایط اجتماعی هماهنگ باشد دانست ارتباط با دیگران در مسائل

استفاده می کنند. درحالی که استفاده والدین از رویكرد پرخاشگری یا اجتناب  تعارضی دارد که والدینسازگاری فرزندان بستگی به نوع حل 

مذاکره و مصالحه با آثار مثبت تری در  حل تعارضات به بسیاری از پیامدهای منفی در کودکان ارتباط داشت، استفاده والدین از از تعارض در

 (. 1999ترنر، بلومز، و لندیچ،  اتكینسون دادز،) سازگاری فرزندان در ارتباط است

بر افزایش مهارت های حل  حاضر است. در اغلب جوامع همه بر این باورند که باید حل مسئله یک مهارت حیاتی برای زندگی در عصر

سئله در محیط طبیعی و حل م دزوریال و همكاران، واژه حل مسئله اجتماعی به فرایند از نظر(. 2006، 9)سالمای و آرمومسئله تاکید شود

                                                           
1. Whiteside 

2. Branje 

3. Positive problem solving 

4. Conflict engagement 

5. Withdrawal 

6. Compliance 

7. Gottman 

8. Berk 

9. Salami & Aremu 
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است شناختی که به وسیله ی آن فرد می  ی اجتماعی فرایندیحل مسئله(. 1991، 1)دی زیوریاال و شیدی شودمی دنیای واقعی، اطالق

آموزش حل (. 1392؛ به نقل از عطالدخت، نوروزی و غفاری، 2004)پرال و ادوئل،  کوشد راه حل مناسبی را برای یک مشكل پیدا کند

صحیح و کار آمد،  هایاست که به راحتی می توان آن را آموخت. در این رویكرد فرد می آموزدکه چگونه به شیوه ئله، فرآیندی سادهمس

رسد از دیدگاه پژوهشگر به نظر می (.1381؛ ترجمه قاسم زاده، 2000، 2)هاوتون مشكل را تعریف و بررسی نمود، برای حل آن اقدام نماید

ض می تواند رفتارهای فرزندان را تحت تاثیر خود قرار دهد. این تاثیر گذاری بر جنبه های ارتباطات و تعامالت اجتماعی های حل تعارسبک

 بیشتر است. نوع برخورد و چگونگی مسایل اجتماعی می تواند از نوع برخورد و چگونگی تعامل والدین در تعارضاتشان تاثیر پذیر باشد و نیز

دان با شرایط استرس آور الگوی از نوع مقابله والدین در شرایط اضطراب آور بخصوص در شرایط تعارضات زناشویی چگونگی مقابله ی فرزن

آنها با یكدیگر است. با توجه به اهمیت تاثیر گذاری تعارض والدین بر فرزندان و نقش های اجتماعی و راهبردهای مقابله ای آنان، این 

انجام  فرزندان و راهبردهای مقابله ای ک های حل تعارض والدین و شیوه های حل مساله اجتماعیسب  نیرابطه بپژوهش با هدف بررسی 

 پذیرفت.

 

 تحقيق پيشينه و تئوري
 3رفتاری خودرهنمون -( چنین تعریف شده است: فرایند شناختی1386؛ نقل از پشتیبان،1981مفهوم حل مسأله توسط دزوریال و نزو )

آن تالش می کند راههای مقابله مؤثر یا انطباقی با مشكالت زندگی روزمره را بیابد. بر طبق این دیدگاه، حل است که فرد با استفاده از 

مسأله اصوال یک فرایند مقابله هشیار، عقالنی، پرتالش و هدفمند است که می تواند توان فرد را برای درگیری مؤثر با طیف وسیعی از 

( حل مسأله را شامل یک رشته پاسخ های رفتاری و اعمال 1386؛ نقل از پشتیبان،1988، )4رونانموقعیت های فشارزا باال ببرد. نزو و 

شناختی و عاطفی می دانند که به منظور سازگاری با درگیری های درونی و یا محیطی، به سمت هدف خاصی جهت یافته اند. از نظر 

( مهارت های حل 2( جهت گیری به مسأله و 1مؤلفه تشكیل یافته است:  ( حل مسأله از دو1386؛ نقل از پشتیبان، 1990دزوریال و نزو )

 مسأله.   

عاطفی  -جهت گیری به مسأله مؤلفه انگیزشی توانایی حل مسأله را تشكیل می دهد. به عبارت دیگر مجموعه پاسخ های شناختی

ی منتقل می کند. به طور کلی این مؤلفه از تجارب رفتاری تعمیم یافته ای است ،که فرد آن را به موقعیت مشكل دار کنون -)هیجانی(

مربوط به حل مسأله در گذشته ناشی می شود. جنبه ی شناختی این مجموعه پاسخ ها، در بر گیرنده ی متغیرهایی مانند ارزیابی مسأله) 

االت عاطفی مانند اضطراب، برای مثال اهمیت دادن به سالمت(، اسنادهای علی و انتظارات کنترل شخصی است. جنبه ی هیجانی بر ح

؛ نقل از پشتیبان 1992اجتناب اشاره می کند)دزوریال و شیدی،  -خشم و افسردگی متمرکز است و بخش رفتاری به تمایالت گرایش

،1386.) 

موفقیت  مؤلفه مهارت های حل مسأله عبارت از فعالیت های اختصاصی هدفمندی است که فرد را قادر می سازد مشكل یا مسأله ای را با

تعریف و ضابطه ( 1 مرحله است که برخی از مؤلفان آنها را  مراحل حل مسأله گفته اند. این مراحل عبارتند از: 4حل کند. این مؤلفه دارای 

راه که به معنی توانایی انجام و ارزیابی   8( انجام و تصحیح راه حل4و  7( تصمیم گیری3، 6( ایجاد راه حل های جانشینی2، 5بندی مسأله

 حل ها و پاسخ های مقابله ای به طور مؤثر می باشد.

هر کدام از این فعالیت های هدفمند و ماهرانه، در کشف و ابداع یک پاسخ مقابله ای سازگارانه در برابر موقعیت مسأله آفرین خاص سهم 

 (.1386پشتیبان،) عمده ای را دارند

به بحث روش های مقابله با استرس و چگونگی کنار آمدن با شرایط استرس آمیز  از اولین افرادی بودند که( 1984) فولكمن و الزاروس

 منظور به روانی فشارهای با شدن رو به رو هنگام که فرد رفتاری و هیجانی فكری، های تالش: از بود عبارت پرداختند. از دیدگاه آنان مقابله

 (.1393به نقل از حسینی دولت آبادی و همكاران، ) شود می گرفته ارک به تنش عوارض رساندن حداقل به یا و کردن تحمل کردن، غلبه

                                                           
1. D'Zurilla   & Sheedy 

2. Hottone 
3. Self-directed 

4. Ronan 

5. Problem definition and formulation 

6. Generating of alternative solutions 

7. Decision making 

8. Solution implementation and verification 
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 کار به زا وضعیت تنش یک اصالح و تفسیر و تعبیر جهت در که است رفتاری فرد و شناختی های تالش از ای مجموعه مقابله راهبردهای

 کوشش شامل که 1مدار ای هیجان مقابله راهبرد  :از عبارتند مقابله اصلی راهبرد دو  .شود آن می از ناشی رنج کاهش به منجر و رود می

 زا تنش موقعیت از حاصله هیجانات طریق کنترل از را هیجانی و عاطفی تعادل و زاست تنش واقعه پیامدهای هیجانی تنظیم جهت هایی

 به که کارهایی با لذا آید، می ستد به تالش و آموزش با که است فرد انرژی و نیروها سازی آماده و بسیج نیازمند کنند مقابله، می حفظ

و  است زا تنش شرایط با در رابطه فرد سازنده اقدامات شامل  مدار مساله ای مقابله راهبرد و .دارد اساسی تفاوت شود می انجام خودکار طور

 (.1393همكاران،  ؛ به نقل از دولت آبادی و1990و همكاران ،  2دهد)اندلر تغییر یا کرده را حذف تنیدگی منبع تا دارد سعی

 شود. می زا گفته استرس شرایط فصل و حل برای اشخاص رفتاری و های شناختی کوشش به شناختی، روان فرایند یک عنوان به مقابله

 دو و آنهاست میان و کشمكش درونی محیطی، تقاضاهای تنظیم و اداره برای روانی، و درون محور کنش از اعم ها، تالش برگیرنده در مقابله

 و است )الزاروس شده ناراحتی باعث که ایمسأله بهبود، و تغییر برای کنشی گرفتن پیش در و ناگوار  های تنظیم هیجان :دارد مهم کارکرد

سازی نیروها و انرژی فرد است که با مقابله، نیازمند بسیج و آماده(. 1392؛ به نقل از بهادری خسروشاهی و همكاران، 1982فولكمن، 

 (.2014و همكاران،  3)سیدی شود تفاوت اساسی داردآید، لذا با کارهایی که به طور خودکار انجام میش به دست میآموزش و تال

سازند. اجتنابی متمایز می اساسی سبک مقابله ای مسئله مدار، هیجان مدار و بررسی فر آیند مقابله عمومی، افراد را بر حسب سه نوع

تر عمل گرا است. افرادی که در سبک مقابله بیش مدیریت مشكالتی است که باعث استرس می شوند این وشامل تغییر   مقابله مسأله مدار

متمرکز است و  استرسورها( ها، ابزار، دانش ضروری در ارتباط بانیاز )مثل مهارت شان بر منابع مورد سبک مقابله درگیر می شوند توجه این

مسأله مدار  رسد مقابلهگیری است. به نظر میریزی و تصمیمبرنامه العات، حل تعارض،آوری اطراهبردهایی مثل جمع شامل یک سری

مقابله هیجان مدار   (.2009، 4)برکل و همكارانکاهش پریشانی روانی، اضطراب و افسردگی باشد سازاگارانه ترین سبک مقابله در ارتباط با

امتحان است. این هیجانات شامل گریه کردن و  موقعیت استرس زا مثل موقعیتمدیریت هیجانات در  های هیجانی وشامل استفاده از پاسخ

درگیر راهبردهای مقابله  مقابله را مقابله اجتنابی می دانند، مردم در دو سطح شدن از امتحان دادن است. اندلر و پاکر نوع آخر عصبانی

 تكالیف غیر مرتبط )حواس پرتی(. به طور مثال در شدن در حمایت اجتماعی )انحراف اجتماعی( و درگیر اجتنابی می شوند . جستجوی

تلویزیون( و یا به دنبال دیگران  فعالیت های غیر مرتبط )مثل تمیز کردن، تماشای موقعیت امتحان فرد به جای مطالعه کردن خود را به

 (.2010و همكاران،  5)شورجیدوست بیرون رفتن( مشغول می کند بیرون رفتن )با یک

کشمكش  ،واقع در. شودتعریف شده است و از ناسازگاری و اختالفات معمول ناشی مین والدین به عنوان عدم توافق والدین تعارض بی

 خصمانه(. کشمكش و تعارض آشكار تحت عنوان رفتارهای 2002رارد، ج و )بوهلردارد  انسازگاری نوجوان بربین والدین تأثیر قابل توجهی 

های ارسالی  شوند. اما تعارض نهان همان پیام ایی نظیر جیغ زدن، توهین و بی احترامی کردن مشخص میشوند و با رفتارهتعریف می

 دفورداشود )بر ها در کشمكش والدین است که منجر به افسردگی و گوشه گیری کودك می کودکان و احساس گرفتار شدن بچه به والدین

  (.2008، و باربر

( بر این باورند که اثرات زیان آوری که اختالفات و تعارضات بین 1390هاشمی نیا،  ل از خواجه نوری و، به نق2007براون و فیتز جرالد )

ایی  آید. گسیختگی والدینی دارای دامنه شمار میی مهم جامعه شناسی خانواده بهها گذارد از موضوع والدین بر خانواده و اعضای آن می

 باشد. ت برونی سازی و هم از جهت درونی سازی میوسیع از نتایج  منفی بر فرزندان هم از جه

گوید: می یكدیگر شدن، باهم خالف کردن و اختالف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی تعارض به معنای متعرض و مزاحم

رسیدن به عالیق و  بازدارنده و سبب ناکامی شخص در ایکوشد تا به گونهتعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می»

نشان دهنده ماهیت  9و بازدارندگی 8کمیابی ،7، مخالفت6این تعریف، مفاهیم ادراك یا آگاهی دهد که دروی توضیح می«. اهدافش گردد

)بهاری و همكاران،  پرخاشگری و آشوب است های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمكش،تعریف تعارض هستند. سایر وجوه مشترك

1391.) 
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و کاهش اضطراب و  نفس عزت یت،به امن ینداشته باشند و ا یشوند فرزندان درباره خود شان احساس مثبت یباعث م یمیصم ینوالد

 (.8013و همكاران،  یانترجمه طهور ،1و پارك ینگتونشود )هتر یفرزندان م یادگیریتنش در آنها منجر و موجب 

 گرفته شكل تعارض آنها حول که خاصی مسایل توجه به با فقط نه دیگر زوج به زوج یک از اساساً زناشویی تعارض تحولی، دیدگاه از

 (. 1390؛ به نقل از بهاری، 1987گه رن، ) است متفاوت شدت تعارض و عمر طول به توجه با مهمتر ای نه گو به بلكه است

 دو هر است اولیه مخالفت به موسوم که اول مرحله در که دکنن می طی را مرحله چهار هازناشویی، زوج تعارض به آنها تحولی رویكرد در

 آموزش به پیشگیرانه موسوم و آموزشی های برنامه دوره این در. اند داشته اندکی استرس فقط که آیندمی کارکردی خانواده خوش از زوج

 روی زناشویی تعارض سمت به مستقیم کردن حرکت با درمانگر شونده، تكرار تعارض یا دوم مرحله در. شود می توصیه خانواده سیستمهای

 تا شود می ها زوج اضطراب و هیجانی برانگیختگی کاهش موجب این ساختار. کند می کار هردو یا عاطفی آمیزش یا رابطه حفظ راههای

  زندگی و مرگ ازیب را ازدواج ادامه که است زوجهایی ویژه شدید تعارض یا سوم مرحله. کنند خود متمرکز روی را شان توجه دوباره

 مشخصه که ها یافته زوج تشدید رابطه یا چهارم مرحله در سرانجام، و باشند، مفید توانند می مرحله این در سیستمی مداخالت می دانند،

 آنها ناطرافیا به کمک و زوجها از یک هر فردی و درمان نیست کارساز رابطه درمان است، زوج دو هر یا یكی توسط «وکیل گرفتن» آن بارز

 شده خاطر - آرامش موجب که باشد تعارض مدیریت برای ابزاری تواند می طالق مرحله، این در است. ارجح درمان فرزندان، و والدین مانند

 (.2010،  و همكاران 2؛ به نقل از یاکلین1988)براون،  دهد می خاتمه خصومت و ناراحتی به و

طور مستقیم به رفتار های طرف دیگر یا شكست های سخت زندگی مربوط نمی شود  معتقد است که آشفتگی روابط یک زوج به 3الیس

 (.1994بلكه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین رفتارها و شكست هایی دارند )الیس، 

در نحوه ی نگرش افراد باعث بروز فاهم است. تفاوت  ی اصلی مشكالت زناشویی و روابط انسانی سوءتریشه بیان دارد 4آیرون بک

ه اختالفات و پیامدهای ناشی از آن می شود و اینكه هر یک از طرفین مسأله را به نحو متفاوتی می بینند و آنچه گفته می شود با آنچه شنید

هر تصویر مخدوش از می شود گاه کامالً متفاوت است. در واقع سوءتفاهم هم یک فرآیند پویاست و زمانی ایجاد می شود که زن و شو

همسرش در ذهن دارد. این تصویر مخدوش به سهم خود شرایطی را فراهم می سازد که طرفین رفتار و گفتار یكدیگر را تعبیر کنند ) بک، 

 (. 1380ترجمه ی قراچه داغی، 

وزش ارتباط در کاهش درماندگی ( تاثیر ترکیب یک برنامه حل مساله را با آم1390؛ به نقل از بهاری 1989)  5جاکوبسن و مارگولین 

( با استفاده از راهبرد حل مشكل تغییرات مثبتی را در زوجین ایجاد 1989(. جاکوبسن )1385)به نقل از اعتمادی،  اثبات کردند زناشویی

روابط جنسی؛  برخی از موضوع های شناخته شده ای که می تواند پدیدآورنده ی اختالف های زناشویی باشد چنین است: پول؛. کرده است

)تعمتی، ها روابط خویشاوندی؛ دوستان؛ خیانت جنسی؛ مشكالت عاطفی؛ مشكالت مالی؛ مشكالت ارتباطی؛ درگیری های کاری؛ و مانند این

1393.) 

ترین آن شود، اَشكال متعددی دارد که شایعب بروز مشكالتی در روابط همسران میهای غیرمؤثر مدیریت تعارض، که موجسبک

 است. « اجتنابی»و « اطاعت و تسلیم»، «رقابتی»ی هاسبک

کنند، زندگی زناشویی به مثابه میدان جنگ ها از سبک رقابتی استفاده میبرای همسرانی که در برخورد با تعارض رقابتی: سبک -

ها بدون توجه به نظر نحتی به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق و احترام دیگری است. آ« برنده شدن»و « کسب قدرت»ها هدف آن»است. 

کنند. پیامد چنین های پرخاشگرانه مثل فریاد یا اعمال زور استفاده میورزند و معموالً از روشخود اصرار می یهمسرشان، به خواسته

 (.1389)محمدپور و همكاران،« سبكی ایجاد خشم در رابطه است

ها هنگام بروز گیرند. آناین سبک را در حل تعارض به کار میویژگی همسرانی است که « پذیریسلطه» سبک اطاعت و تسليم: -

ها که تعارض خاتمه یابد و آرامش برقرار شود. هدف آنگذرند؛ به امید آنهای خود به نفع عالیق و نیازهای همسرشان میتعارض، از خواسته

باشد؛ اما پیامد آن احساس ناکامی، سرخوردگی و  مدت مزایایی داشتهحفظ رابطه به هر قیمتی است. چنین سبكی ممكن است در کوتاه

 زند.افسردگی است که در نهایت به ارتباط صدمه می
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ی گیرند و صحنهطور ساده از آن کناره میدهند و یا بهدر این سبک، هنگام تعارض، همسران یا موضوع را تغییر می» سبک اجتنابی: -

شود)مهرابی های مكرر میدهد و موجب بروز تعارضی عكس میها، نتیجهالنه با تعارضکه برخورد منفعکنند. حال آنتعارض را ترك می

 (.1389زاده و همكاران، 

تری وجود شوند، احتمال بیشدیگر صمیمی میناپذیر ارتباطات انسانی است. هنگامی که دو نفر با یکی اجتنابیک جنبه« تعارض»

توانند آزاردهنده باشند. شوند و میها بارزتر میها یا تفاوتخالل یک ارتباط خصوصی، عادتکه تعارض را تجربه کنند؛ چراکه در  دارد 

تواند خطرساز باشد. تعارض، نوعی کشمكش و ی همسران با آن میی زناشویی خطرناك نیست، چگونگی مواجهههرچند تعارض، برای رابطه

مند ای خاص، مهم و ارزشی مسألهحرف و یا داشتن فكر و احساس در زمینه درگیری است. وقتی برای یكی از همسران، انجام کار، گفتن

در ارتباط و فرآیند تفاهم را نشان « تعارض»شوند و این، باشد و برای دیگری چنین نباشد، همسران دچار اختالف سلیقه یا اختالف نظر می

ای از الگوهای ی ساده و گذرا داشته باشد و مجموعهراتر از مشاجرهتواند پیامدی فی مخالف، میدهد. ناتوانی در تحمل نظر یا سلیقهمی

های آشكار یا پنهان ی آن خصومت و روابط آشفته باشد. تعارض همسران ممكن است زمینهرفتاری بین زن و شوهر ایجاد کند که نتیجه

سرانی که سبک تفاهم و تعامل را در زندگی مشترك خود (. به باور هم1388کنیم)شفیعی نیا، ها اشاره میترین آنداشته باشد؛ که به مهم

ها آن»ناپذیر است که باید با همكاری یكدیگر آن را حل کنند. برند، اختالف و تعارض در زندگی زناشویی امری طبیعی و اجتناببه کار می

هایی توجه هنگام تعارض، به راه حلد و بهدهنهای همسرشان نیز اهمیت میدر کنار توجه به اهداف و عالیق خود، به اهداف و خواسته

 توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ (. در خصوص پیشینه تحقیقات می1389)محمدپور، « کنند که نیازهای طرفین را بر آورده سازدمی

کودك  ندهینشهای آبه انتظارات و واک نیکودك و والد نیبی کنش متقابل و رابطه عاطف( بیان داشتند؛ 1390امامی پور و محمودی )

( در مطالعه خود به نقش ارتباط و الگوهای والدین و تاثیر گذاری آن بر سازگاری اجتماعی و 1390. حاتمی فرد و همكاران)دهندیشكل م

و پیشرفت تحصیلی فرزندان تاکید داشتند. مطالعات آنها نشان داد که الگوهای ارتباطی مثبت والدین باعث افزایش سازگاری اجتماعی 

های حل تعارض والدین و ارتباط آن ( در تحقیقات خود به نقش نوع سبک1391یزدان پناه و همكاران ) پیشرفت تحصیلی فرزندان می شود.

با سازگار اجتماعی و شیوه های حل مساله فرزندان تاکید داشته اند. سبک های حل تعارض ناکارآمد موجب کاهش سازگاری اجتماعی و 

 ساله در فرزندان می شود.کاهش توانایی حل م

که حل مساله از  یدرس یجهنت ینشده به اایجاد  هیجانات و ای مقابله های پاسخ بین رابطه تحلیل و تجزیه از ( پس2006) 1موریس

 ( 2011لو و همكاران ) مثبت همراه است. یجانه یشترینای است. چرا که با ب مقابله پاسخ ینو موثرتر یدترینمف یزی،برنامه ر یقطر

ناسازگارانه و روش های نامؤثر و منفی حل مسائل اجتماعی  عنوان الگویی منفی در شكل گیری رفتارهای های منفی حل تعارض، بهسبک

( در مطالعه خود در خصوص تعارضات والدین و تاثیر 2014است. فرونه و همكاران ) سابق های یافته با مطابق در فرزندان عمل می کنند که

سالمت روانشناختی فرزندان، بیان داشتند والدین متعارضی که از سبک های نامناسب برای حل تعارض استفاده می کنند گذاری آن بر 

؛ دولن و 2،2016باعث افسرده شدن، ناکارآمد شدن و تضیعف خودکارآمدی فرزندان خود می شوند. کلگریس، باهانوال و هارن

ان داده اند که وقتی والدین در حل تعارضات از سبک های ناکارآمد مانند سبک های ؛ در مطالعات خود نش2014؛ فرونه،3،2015دولینز

پرخاشگرانه استفاده می کنند، کودکان آنها سبک های مقابله ای ناکارآمد را نشان میدهند، که این موضوع را  می توان از دیدگاه های 

؛ پالمو، لو، برومبرگ، فیلس، 2016، 5؛ وی4،2016. روساکو و زگیدرفتاری، یادگیری مشاهده ای و حتی یادگیری ناهشیار  تبیین نمود

که نوع حل تعارض بین همسران الگویی را برای فرزندان آنها فراهم می کند به  اند( در مطالعات خود نشان داده2016، 6اسلتون و ویلسون

بدون اینكه نسبت به این موضوع آگاه باشند از این  شكلی که این الگوها در حل مسایل به این کودکان کمک می کند. گاهی این کودکان

الگوها استفاده می کنند. بسیاری از محقیق معتقدند که نوع برخورد والدین در منزل و در شرایط استرس آمیز مانند تعارضات بین همسران، 

والدین دارای سبک های حل تعارض  باعث ایجاد نوعی یادگیری بنیادی در کودکان آنها در شرایط استرس آمیز می شود به نحوی که

 کارآمد کودکانی با توانایی حل مسئله کارآمد دارند و برعكس.

 

                                                           
1. Morris 

2. Klegeris, Bahniwal, Hurren 

3. Dolan, Collins 

4. Rusakov & Zgid 

5. Wei 

6. Palermo, Law, Bromberg, Fales, Eccleston, Wilson 
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 هاروش و مواد
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان و والدین  این پژوهش با توجه به هدف و شیوه اجراء همبستگی است.

بود. روش نمونه گیری: بصورت خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت. از بین مناطق شهری،  95-94شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

بصورت تصادفی دو منطقه انتخاب گردید. سپس بصورت تصادفی از هر منطقه دو دبیرستان انتخاب شدند. از دبیرستان های انتخاب شده 

والد بود، با  -دانش آموز دختر 1080کالس انتخاب شد. حجم نمونه براساس جامعه آماری مشخص که تعداد مجدداً بصورت تصادفی سه 

 انتخاب گردیدند.والد  -دانش آموز 292استفاده از  فرمول کوکران تعداد 

 ابزار پژوهش شامل؛ 

( 1994کوردك ) توسط ( کهCRSI) نپرسشنامه سبک های حل تعارض والدی(: CRSI) هاي حل تعارض والدینپرسشنامه سبک الف(

گویه بوده و شامل چهار زیرمقیاس است که عبار ت اند از : حل مثبت مسأله، پرخاش در  16ارائه شده است . این مقیاس متشكل از 

 8كل از ( که متش1994ثمر )کوردك،  همچنین پرسشنامه گفت وگوی بی 87/0تعارضات، کناره گیری، و انطباقی . پایایی این پرسشنامه 

  بود. 0٫86( برابر با 1392گویه است مورد استفاده قرار گهرفت. پایایی این مقیاس در پژوهش یزدان پناه و همكاران)

( 1388( استفاده شد . این پرسشنامه توسط مخبری)2000و همكاران) هاي حل مسأله اجتماعی از مقياس دي زوریالسبک ب(

گویه داشته و دو مقیاس برای ارزیابی جهت گیری عمده مثبت و منفی و سه مقیاس برای انواع  25هنجاریابی شده است . فرم کوتاه آن 

بود. به  0٫93سبک های حل مسأله شامل حل مسأله منطقی، تكانشی ، بی توجهی و اجتنابی را دربر می گیرد. پایایی این پرسشنامه برابر با 

سؤال را در  32( استفاده گردید که  1961اری اجتماعی پرسشنامه سازگاری بل ) منظور سنجش میزان سازگاری اجتماعی از سؤاالت سازگ

  بدست آمد. 0٫89بر می گیرد. پایایی این پرسشنامه در مطالعه یزدان پناه  وهمكاران  

طراحی کردند که سئوالی فهرست مقابله را  48( آزمون 1990اندلر و پارکر) نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعيت هاي تنيدگی زا: ج(

، هیجان مدار شامل 14و  13،  12، 11، 6، 3، 1ی مقابله مسئله مدار شامل سوالها . سبکیشداز سبكها مربوط م یكیسؤال به  16هر 

 یکقابل تفك یمقابله اجتناباست. سبک  21و  19، 16، 15، 9، 8، 4و اجتنابی شامل سئوال های  20و  17، 14، 10، 7، 5، 2سئوال های 

پاسخ به هر است.  15، 16، 19و مشغولیت اجتماعی شامل سئوال های  21و  9، 8، 4سئوال های  شامل یحواسپرت یاسهایرده مقبه خ

( مشخص می شود. سبک غالب هر فرد با توجه به نمره وی در 5( تا خیلی زیاد)1درجه ای لیكرت از هرگز) 5بر اساس یک مقیاس  سؤال

( با هدف بررسی 2006مقابله تعیین می شود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی در مطالعه کوهن و همكاران)هریک از ابعاد سه گانه سبک های 

یت و مشغول یحواسپرت یجان مداری،ه ی،مدار شامل عوامل مسئله یچهار عامل یالگوسئوالی نشان داد که  21ساختار عاملی نسخه کوتاه 

از  یکهر  یدگی زاتن یتهایبا موقع مقابله ها دارد. در نسخه کوتاه فهرست با داده یبرازش بهتر یسه عامل یبا الگو یسهدر مقا یاجتماع

سبک  یبرا یرانیا یاندانشجو ینکرانباخ نسخه کوتاه در ب یآلفا یب(، ضرا 1388)  شكری . در مطالعهیشودم یریگ سؤال اندازه 7سبكها با 

و در کل  68/0، 77/0، 69/0و در بین دانشجویان سوئدی به ترتیب برابر با  73/0و اجتنابی  70/0، هیجان مدار 74/0مسئله مدار  مقابله

 (.1390بدست آمد )به نقل از کاکابرایی،  74/0و  71/0،  72/0برای هر دو جامعه برابر با 

 

 هاي پژوهشیافته
 مقایسه شامل استنباطی آمار و معیار(  رافانح و میانگین ) توصیفی آمار از SPSS21  افزار نرم از استفاده با هاجهت تجزیه و تحلیل داده

 انجام گردید. ANOVA آزمون و ها میانیگن
 ( ميانگين و انحراف معيار نمرات شرکت کنندها1جدول )

 انحراف معيار ميانگين متغيرهاي پژوهش

 20/1 11/11 سبک حل مساله منطقی

 33/1 6/9 سبک حل مساله تكانشی

 ½ 2/8 سبک حل مساله بی توجهی

 1/1 5/7 بک حل مساله اجتنابیس

 2/2 18/18 مساله مدار

 2/5 25/15 هیجان مدار

 3/3 02/11 اجتنابی

 5/4 7/13 سبک حل تعارض مثبت
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 ¾ 6/14 سبک حل تعارض پرخاش در تعارض

 3/2 5/16 سبک حل تعارض کناره گیری

 ¼ 2/10 سبک حل تعارض انطباقی

حل مساله اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و سبک های حل تعارض گزارش شده است که  های زیر مقیاس های( میانگین1در جدول )

 دارای اختالف می باشند.

 

 ها از توزیع نرمال( نتایج آزمون کلموگروف ـ اسميرنف جهت بررسی پيروي داده2جدول )

 نتيجه آزمون سطح معنی داري zمقدار آماره  انحراف معيار ميانگين تعداد متغيير

 نرمال 804/0 635/0 85/7 86 25 مساله اجتماعی حل

 نرمال 821/0 587/0 33/6 82 21 سبک های مقابله ای

 نرمال 815/0 601/0 22/4 55 16 سبک های حل تعارض

 

 همه متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی ها حاکی از آن است که نتایج حاصل از تحلیل داده

 نمائیم.پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده میا به منظور بررسی فرضیات از ضریب همبستگی لذمی نمایند 

 

 
 

 ب: آمار استنباطی

فرضيه اول: بين شيوه حل مساله اجتماعی )منطقی، تکانشی، بی توجهی و اجتنابی( در فرزندان با سبک هاي حل تعارض 

 انطباقی( رابطه وجود دارد.)حل مثبت، پرخاش در تعارض، کناره گيري و  والدین

 ( ماتریس همبستگی شيوه حل مساله اجتماعی و سبک هاي حل تعارض3جدول )

 انطباقی گیریکناره پرخاش در تعارض حل مثبت متغير ها

 19/0* -20/0* -26/0* 18/0* سبک حل مساله منطقی

 -18/0* 20/0* 15/0* -16/0* سبک حل مساله تكانشی

 -12/0* 13/0* 14/0* -17/0* یسبک حل مساله بی توجه

 -13/0* 13/0* 11/0* -12/0* سبک حل مساله اجتنابی

*P< 05/0  

( گزارش شده است بین بعد های سبک های حل تعارض مثبت و انطباقی و  سبک های حل مساله منطقی رابطه 3همانطور که در جدول )

پرخاش درتعارض و کناره گیری با حل مساله منطقی رابطه معكوس و مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیكه بین سبک های حل تعارض 

 معنادار وجود دارد. ضریب هر یک از متغیرها در جدول مندرج می باشد.  

 

فرضيه دوم: بين راهبردهاي مقابله اي)مساله مدار، هيجانی و اجتنابی( فرزندان و سبک هاي حل تعارض والدین)حل مثبت، 

 گيري و انطباقی(  رابطه وجود دارد.پرخاش در تعارض، کناره 

 هاي حل تعارض( ماتریس همبستگی راهبردهاي مقابله اي و سبک4جدول )

 اجتنابی هيجانی مساله مدار متغيرها

 -18/0* 21/0* 18/0* سبک حل تعارض مثبت

 -19/0* 14/0* -16/0* سبک حل تعارض پرخاش در تعارض

 -14/0* 11/0* -17/0* سبک حل تعارض کناره گیری

 -15/0* 10/0* 12/0* سبک حل تعارض انطباقی

*P< 05/0  
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( گزارش شده است بین بعد های سبک های حل تعارض مثبت و انطباقی و  سبک های مقابله ای مساله مدار و 4همانطور که در جدول )

طباقی و  سبک های مقابله ای اجتنابی هیجان مدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیكه بین سبک های حل تعارض مثبت و ان

 رابطه معكوس و معنادار وجود دارد. ضریب هر یک از متغیرها در جدول مندرج می باشد.  

 

 اي فرزندان است.هاي حل تعارض والدین پيش بينی کننده راهبردهاي مقابلهفرضيه سوم: سبک

 راهبرد هاي مقابله اي( خالصه رگرسيون چندگانه متغير سبک هاي حل تعارض بر 5جدول )

 )مساله مدار، هيجان مدار و اجتنابی(

 ضریب رگرسيون ضریب رگرسيون استاندارد نشده 

 استاندارد شده

 ميزان 

 آماره تی

سطح 

 معناداري

B بتا خطای استاندارد 

 000/0 265/12 - 248/10 808/144 مقدار ثابت

 001/0 806/2 242/0 92/0 315/0 مساله مدار

 001/0 411/2 259/0 73/0 262/0 مدارهيجان 

 000/0 015/3 258/0 71/0 259/0 اجتنابی

 05/0  

، بزرگتر از مقدار  265/12می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر اول )مقدار ثابت(، چون سطح معناداری کوچكتر از 

 می باشد. 808/144می ماند و ضریب آن برابر درصد مقدار ثابت در مدل باقی  95می باشد با اطمینان  96/1

، بزرگتر از 806/2کوچكتر می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر دوم )مساله مدار(، چون مقدار معناداری از مقدار خطا 

اقی می ماند و مقدار ضریب آن درصد فرضیه محقق تایید می شود پس متغیر تنظیم هیجانی در مدل ب 95می باشد با اطمینان  96/1مقدار 

 می باشد.   315/0

، بزرگتر از 411/2کوچكتر می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر سوم )هیجان مدار(، چون مقدار معناداری از مقدار خطا 

دل باقی می ماند و مقدار ضریب آن درصد فرضیه محقق تایید می شود پس متغیر تنظیم هیجانی در م 95می باشد با اطمینان  96/1مقدار 

 می باشد.   262/0

، بزرگتر از 015/3کوچكتر می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر چهارم )اجتنابی(، چون مقدار معناداری از مقدار خطا 

ر مدل باقی می ماند و مقدار ضریب آن درصد فرضیه محقق تایید می شود پس متغیر تنظیم هیجانی د 95می باشد با اطمینان  96/1مقدار 

 می باشد. 259/0

 

 فرضيه چهارم: سبک هاي حل تعارض پيش بينی کننده سبک هاي حل مساله اجتماعی فرزندان است.

 : خالصه رگرسيون چندگانه متغير سبک هاي حل تعارض والدین بر سبک هاي حل مساله اجتماعی6 جدول شماره

 جتنابی(  )منطقی، تکانشی، بی توجهی و ا

 ضریب رگرسيون ضریب رگرسيون استاندارد نشده 

 استاندارد شده

 ميزان 

 آماره تی

سطح 

 معناداري

B بتا خطای استاندارد 

 001/0 265/13 - 228/10 896/140 مقدار ثابت

 001/0 626/2 232/0 82/0 305/0 حل مساله منطقی

 001/0 222/2 249/0 77/0 252/0 حل مساله تکانشی

 001/0 200/3 248/0 74/0 249/0 مساله بی توجهی حل

 001/0 325/3 245/0 73/0 325/0 حل مساله اجتنابی

 05/0  

 96/1، بزرگتر از مقدار 265/13می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر اول )مقدار ثابت(، چون سطح معناداری کوچكتر از 

 می باشد. 896/140ر ثابت در مدل باقی می ماند و ضریب آن برابر درصد مقدا 95می باشد با اطمینان 
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، 626/2کوچكتر می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر دوم )حل مساله منطقی(، چون مقدار معناداری از مقدار خطا 

ر تنظیم هیجانی در مدل باقی می ماند و مقدار درصد فرضیه محقق تایید می شود پس متغی 95می باشد با اطمینان  96/1بزرگتر از مقدار 

 می باشد. 305/0ضریب آن 

، 222/2کوچكتر می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر سوم )حل مساله تكانشی(، چون مقدار معناداری از مقدار خطا 

پس متغیر تنظیم هیجانی در مدل باقی می ماند و مقدار درصد فرضیه محقق تایید می شود  95می باشد با اطمینان  96/1بزرگتر از مقدار 

 می باشد. 252/0ضریب آن 

، 325/3کوچكتر می باشد و قدر مطلق آماره تی برابر با  05/0در سطر چهارم )حل مساله اجتنابی(، چون مقدار معناداری از مقدار خطا 

ید می شود پس متغیر تنظیم هیجانی در مدل باقی می ماند و مقدار درصد فرضیه محقق تای 95می باشد با اطمینان  96/1بزرگتر از مقدار 

 می باشد. 229/0ضریب آن 
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 گيرينتيجه

های پژوهش در خصوص میزان تعارض والدین در دانش آموزان مورد بررسی نشان داد که والدین این دانش آموزان از تعارضات یافته

و میزان استفاده از سبک های حل تعارض مناسب بهره می برند. یافته های پژوهش در خصوص فرضیه اول پژوهش پایینی برخوردار بودند 

مبنی بر اینكه بین شیوه حل مساله اجتماعی )منطقی، تكانشی، بی توجهی و اجتنابی( در فرزندان با سبک های حل تعارض والدین)حل 

رابطه وجود دارد، نشان داد که یک رابطه معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش با  مثبت، پرخاش در تعارض، کناره گیری و انطباقی(

( ، حاتمی فرد و 1391(، یزدان پناه و همكاران )2016(، پالمو و همكاران )2016(، وی و همكاران )2016یافته های روساکو و همكاران )

 (  همسو بود. 1390همكاران)

ی بر اینكه بین راهبردهای مقابله ای)مساله مدار، هیجانی و اجتنابی( فرزندان و سبک های حل در خصوص فرضیه دوم پژوهش مبن

-تعارض والدین)حل مثبت، پرخاش در تعارض، کناره گیری و انطباقی(  رابطه وجود دارد، نشان داد که یک رابطه معنادار وجود دارد. یافته

(، 2011(، لو و همكاران )2014(، فرونه و همكاران )2015(، دولن و همكاران )2016های کلگریس و همكاران )های این پژوهش با یافته

 ( همسو بود. 1390( ، حاتمی فرد و همكاران)1391(، یزدان پناه و همكاران)1390امامی پور و محمودی)

فرزندان است، نشان داد  در خصوص فرضیه سوم مبنی بر اینكه سبک های حل تعارض والدین پیش بینی کننده راهبردهای مقابله ای

که سبک های حل تعارض می تواند راهبردهای مقابله ای را در فرزندان پیش بینی کند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک های حل 

تعارض در پیش بینی کردن سبک مقابله ی مساله مدار بیشترین توان را دارد. همچنین یافته های نشان داد که سبک های حل تعارض 

ان پیش بینی سبک های مقابله هیجان مدار و اجتنابی را نیز دارد. یافته های پژوهش در خصوص فرضیه چهارم مبنی بر اینكه آیا سبک تو

های حل تعارض  والدین پیش بینی کننده سبک های حل مساله اجتماعی فرزندان است، نشان داد که سبک های حل تعارض توان پیش 

ماعی را دارد. همچنین یافته ها نشان داد که سبک های حل تعارض قوی ترین پیش بینی کننده سبک حل بینی سبک های حل مساله اجت

 مساله منطقی است. 

نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های حل تعارض با شیوه های حل مساله اجتماعی و راهبردهای مقابله ای فرزندان رابطه معنادار 

سبک های حل تعارض یک متغیر مناسب برای پیش بینی شیوه های حل مساله اجتماعی و راهبردهای  دارد. همچنین نتایج نشان داد که

کنار  مقابله ای فرزندان است. تاثیر گذاری رفتار والدین بر فرزندان یک امر اجتناب ناپذیر است. نتایج این مطالعه نشان داد که نوع واکنش و

فرزندان آنها فراهم می آورد که باعث می شود فرزندان آنها همان االگو را در موقعیت های ارتباطی آمدن والدین با یكدیگر نوعی الگو را برای 

 بكار گیرند. 

 

 پيشنهادات

آموزان دارای والدین متعارض شناخته شود و مورد حمایت های دانش( 1توان چنین پیشنهاد نمود که؛ میدر خصوص نتایج فرضیات 

آموزان دارای راهبردهای ناکارآمد مورد شناسایی قرار گیرد و توسط افراد دوره دیده مورد مشاوره و آموزش نشدا (2. مشاوره ای قرار گیرند

های حل مساله نامناسب مورد شناسایی قرار گیرد و توسط افراد دوره دیده مورد مشاوره و آموزش آموزان دارای شیوهدانش( 3. قرار گیرند

 های متناسب برگزار شود.تعارضات زناشویی دعوت شود و توسط افراد دوره دیده جهت مشاوره و آموزش دورهاز والدین دارای ( 4قرار گیرند.
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