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فردی بر های حل همیارانة تعارضات بیناثربخشی برنامة آموزش مهارت
 سبک حل تعارض و سازگاری دختران دبیرستان جتماعی،گزينی اهدف

 4/7/0460تاریخ پذیرش نهایی :  02/5/0460تاریخ دریافت مقاله:
 0حسین پورشهریار کلشتری، 2*امید شکری ، 0ماهره عزیزی شمامی

 4مسعود شریفی 
 مقاله پژوهشی

 چکیده
حلّ همیاراندة   های: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامة آموزش مهارتمقدمه

های حلّ تعارض و سازگاری دختدران  گزینی اجتماعی، سبکفردی بر هدفتعارضات بین
 دبیرستانی انجام شد. 

آزمونِ گروه با گروه کنترل آزمون د پسآزمایشی با طرح پیش: در این پژوهش شبهروش
 90یش )سداله در دو گدروه آزمدا    71آموز دختر دانش 09غیرمعادل و همراه با پیگیری، 

اهدداف پیشدرفت    اسید مقآموز(، قبل و بعد از آموزش به دانش 90آموز( و کنترل )دانش
اجتماعی د نسخة نوجوان )رایان و شیم(، سیاهة تعدارض تومداس د کدیلمن )تومداس و        

آموزان با مدرسه )سدینها و سدینگ( پاسدخ دادندد. بده      کیلمن( و سیاهة سازگاری دانش
های حلّ همیارانة تعارضدات  ت، بستة آموزش مهارتجلسه و هر جلسه یک ساع 1کمک 

 فردی، به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. بین
مددّت و بلندمددّت   : نتایج تحلیل کواریانس چندمتییری نشان داد کده در کوتداه  هایافته
-ی جهتفردی در افزایش نمرهی تعارضات بینهای حلّ همیارانهی آموزش مهارتبرنامه
یافتگی اجتماعی، راهبردهای انطباقی حلّ تعارض و هدف پیشرفت مبتنی بر تحوّل گیری

و در کداهش   [9 ,90/9P< ,01/79=F=09/9]شدناختی  ابعاد مختلف سدازگاری روان 
یافتگی اجتمداعی و اجتنداب از آشکارشددگی    ی اهداف مبتنی بر آشکارسازی تحوّلنمره

ای حلّ تعارض ناسازگارانه مبتنی بر رقدابتی  نایافتگی اجتماعی و همچنین راهبردهتحوّل
 (. [9 ,90/9P< , 13/73 =F=07/9]بودن، اجتنابی بودن و سازش کردن، اثرگذار بود )

هایی مانند : نتایج نشان داد که مدیریت همیارانة تعارض نیازمند شمول گامگیرینتیجه
دیدگاه دیگدری بدا    درنظرگرفتن زمان و مکان مقتضی برای بحث پیرامون تعارضات، فهم

هدای  نگرشی غیرقضاوتی و حساسیت نسبت به نیازها و ادراکات دیگران، پیشنهاد هددف 
   سازگار و تالش برای دستیابی به نتایج برد د برد است.
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The effectiveness of the collaborative interpersonal 
conflict’s resolution skills training program on social 
goal setting, conflict resolution style and adjustment 

among girls of middle school 
Mahere Azizi Shemami1, Omid Shokri*2, Hossein Poorshahriar 
Keleshteri3, Masoud Sharifi4  

Original Article 
Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to examine the 
effectiveness of the collaborative interpersonal conflicts 
resolution skills training program on social goal setting, conflict 
resolution style and adjustment among girls of middle school.  
Method: In this Quesi-experimental research with pretest-
posttest nonequivalent-group design and follow up stage, 50 
female students 17-year-old at Roudbar of Quilan governmental 
middle schools, in the experimental group and control group, 
before and after the training, responded to the Social 
Achievement Goals (Ryan and Shim, 2008), the Thomas-
Kilmann Conflict Instrument (Thomas-Kilmann, 1974) and 
Adjustment inventory for School Students (Sinha & Singh, 
1993). The experimental group received 7 collaborative 
interpersonal conflicts resolution skills training sessions (1 hour 
a session).  
Results: The results of multivariate covariance analysis, in the 
short term and long term, indicated that interpersonal skills 
training program was effective in increasing social development 
goal, adaptive conflict resolution styles and different dimentions 
of adjustment. The results also showed that it was effective in 
decreasing non-adaptive social goal settings (including social 
demonstration-approach goal and social demonstration-avoid 
goal) and non-adaptive conflict resolution styles (including 
forcing, avoiding and accommodation).  
Conclusion: Generally, the results show that following steps are 
recommended for collaborative conflict management such as 
find appropriate time and place to discuss the conflict, 
understand the other’s views with a non-judgmental attitude 
and be sensitive to each other’s needs and perceptions, develop 
goals which are basically compatible and work towards a win-
win outcome. 
Keywords: social cognition, social goal setting, conflict 
resolution style, adjustment, SIP model. 
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 مقدمه
اند که هر گونه تالش نظامدار با هودف تقویوت صورف انبوارة شوناختي ههون       مطالعات نشان داده

مسویر  توانود  های هیجاني و اجتماعي آنهوا موي   یادگیرندگان، بدون توجه کافي به نیمرخ مشخصه
(. بنوابراین، واقعیوت   2222، 1های تحصیلي آنها را نیوز نواهموار سوازد )بیتوال    تعقیب متمرکز هدف

های مختلف تحصویلي و خوانوادگي و   انکار تنوع مطالبات فراروی یادگیرندگان در موقعیتغیرقابل
ضورورت  های شناختي صرف در مواجهه با این تجارب انگیزاننده، نابسندگي غیرقابل انکار ظرفیت
ای یادگیرنودگان و توامین   شناختي آنها را به کموک بسوط منوابع مقابلوه    بیش از پیش تجهیز روان

مصونیت رواني آنها در رویارویي با مطالبات رو به رشد زندگي تحصیلي، بیش از پیش مورد تاکیود  
 (.2222، 2دهد )کالدیا، مارگاردیاواز و مانئالقرار مي

آفریني برای تمرکوز بور نقوش تفسویری     اجتماعي با فرصت نظریۀ پردازش شناختي اطالعات
بخشوي هیجواني،   های شناختي، راهبردهوای نظوم  برخي ساختارهای مفهومي مکنون نظیر ارزیابي

هوای  های اجتماعي، بستر معنایي مناسبي را برای تبیین بودکارکردی گزینياسنادهای علّي و هدف
(. همسوو بوا گوروه    2222، 3آورد )عیسي و سلیمانهیجاني/اجتماعي کودکان و نوجوانان فراهم مي

)جفوری و   6کثیری از شواهد تجربي، الگوی تجدیدنظرشدة پردازش شوناختي اطالعوات اجتمواعي   
( از طریق تاکید بور سوازوکارهای اصولي پوردازش اطالعوات اجتمواعي از مرحلوۀ        2222، 5مهاری

فوردی، در درک بهینوۀ   قعیوت بوین  دهي بوه آن مو رویارویي با یک تعامل اجتماعي تا مرحلۀ پاسخ
سازگاری اجتماعي و الگوی کیفي تعامالت اجتماعي کودکان و نوجوانان به طوور مووثری، ایفوای    

گیری از یک پایگاه اطالعاتي معوین کوه   شود که افراد با بهرهکند. در این الگو فر  مينقش مي
های اجتماعي اسوت، بوه   ارههای اجتماعي و طرحومشتمل بر دانش مبتني بر تجارب پیشین، نقش

نهند. این پایگواه اطالعواتي بور هور یوک از وجووه پوردازش        درون یک موقعیت اجتماعي قدم مي
شود و از هر یک از مراحل چندگانۀ پردازش شامل رمزگردانوي  اطالعات اجتماعي اثرگذار واقع مي

و  12گیری دربارة پاسخمیم، تص2، دسترسي یا ساخت پاسخ2، تعیین اهداف7ها، تفسیر نشانه2هانشانه
 (.2217، 12گاونپذیرد )گلتاثیر مي 11در نهایت اجرای رفتاری
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2. Cláudia, Margarida & Manuela 
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4. revised model of social information processing 

5. Jeffery & Mehari  
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های رابطۀ دهد که در بافت مطالعاتي پربارسازی مهارتمرور شواهد تجربي و نظری نشان مي
فردی با هدف کاهش رفتارهای ناسازگارانه در کودکوان و نوجوانوان بور نقوش تعیوین کننودة       بین

(. 2212، 1فردی تاکید شده است )سوسا و کروزهای متعار  بینیارانۀ حل موقعیتراهبردهای هم
فردی به مثابۀ یک عنصور پیشوایندی بورای تجربوۀ خشوم در      کنند تعار  بینمحققان تاکید مي

ای های ناسازگارانهفردی داللت دارد که در آن افراد هدفتعامل با دیگران بر الگویي از تعامل بین
شوود کوه   ، سوبب موي  2ینند. چنین وضعیتي از طریق ایجاد ساختار رقابتي مجموع صوفر گزرا برمي

(. 2222، 3تحقق پیشرفت برای فردی با تجربه شکست برای دیگری همراه شود )لي، آمي و مارک
ها )برخوردهوا(، تهدیودها و تسولیم    طبق دیدگاه محققان چنین ساختاری رفتارهایي مانند رویارویي

، 5شوود )الدانوي و الکواک    یا ماشات را موجب موي  6گراهای طرف سلطهواستهشدگي در برابر خ
 7( الگووی منحصوربفردی از ترکیوب دو عنصور همکواری     2212) 2(. بر اساس دیدگاه دسای2212

-)نگراني برای خود( سبک ارجح فرد برای مدیریت موقعیت 2ورزی)نگراني برای دیگران( و جرأت

ورزی پوایین بوه سوبک    ر این دیدگاه، ترکیبت همکاری و جرأتشود. دهای متعار  را موجب مي
ورزی باال به سبک حول تعوار  مبتنوي بور     ، ترکیبت همکاری پایین و جرأت2حل تعار  اجتنابي

ورزی پوایین بوه سوبک حول تعوار  مبتوي بور        یا مقابله، ترکیبت همکاری باال و جورأت  12رقابت
و در  12بک حل تعار  مصوالحه یوا توافوق   ورزی متوسط به س، ترکیبت همکاری و جرأت11سازش

و تشوریک   13ورزی باال به سبک حل تعار  مبتني بر همکواری نهایت، ترکیب همکاری و جرات
 (.2221، 16شود )چوی و آنمساعي، منجر مي

بینوي کننودة   بر اساس شواهد نظری و تجربي موجود، یکي دیگر از قلمروهای مفهومي پویش 
هوای هودف   گیرافت رویارویي با مطالبات زندگي تحصیلي، جهتوری اجتماعي نوجوانان در بکنش

ها، توصیفي شناختي هسوتند از آنچوه   (. به طور کلي، هدف2212، 12است )لي 15پیشرفت اجتماعي
کننود )شویم،   ها رفتار افراد را راهبری موي که افراد متمایلند آن را به دست آورند و همچنین، هدف
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آمووزان سوعي   جتماعي به معني رفتارهایي است کوه دانوش  های ا(. هدف2213، 1ونگ و کاسادی
های پیشورفت اجتمواعي بوا شومول سوه      دارند در تعامل با همساالنشان از خود نشان دهند. هدف
(. هودف  2216، 2گذارنود )شویم و فیونچ   رویکرد کلي، بور سوازگاری افوراد تواثیرات متفواوتي موي      

هوای اجتمواعي )ماننود    ایرین و تقویت مهارتبر ارتقای روابط اجتماعي با س 3رشدیافتگي اجتماعي
آمودن بوا دیگوران( متمرکوز اسوت. هودف گورایش بوه         هوای کنوار  یابي و یادگرفتن مهارتدوست

بر ابراز وجود در مناسبات اجتماعي و سعي در دریافت بوازخورد   6آشکارسازی رشدیافتگي اجتماعي
مرکز است. در نهایت، هدف اجتنواب  برانگیز بودن )داشتن محبوبیت( متو تحسین مثبت از سایرین

هوای  نیز بیانگر سعي در پنهوان کوردن ضوعف در مهوارت     5از آشکارشدگي رشدنایافتگي اجتماعي
، 2اجتماعي و اجتناب از قضاوت منفي سایرین در مورد فورد اسوت )کرینوگ، بورینگمن و پواراواتي     

2222.) 
مهوارتي نوجوانوان بوا هودف      شناختي و تجهیز خزانوۀ با توجه به ضرورت تقویت سرمایۀ روان
های مختلف تحصیلي های چندگانه در موقعیتگریتامین مصونیت رواني آنها در مواجهۀ با مطالبه

های آموزشي متفواوت ضومن ارتقوای    اند با استفاده از برنامهفردی، محققان مختلف کوشیدهو بین
های استواری بردارنود  اني آنها گامسازی روای کودکان و نوجوانان در تحقق ایدة ایمنمنابع مقابله

(. در مجموع، با وجود کثرت منابع اطالعاتي 1322زاده، آبادی، نجاتي و هبیح)شکری، صالحي، فتح
هوای  وری یادگیرنودگان در موقعیوت  های آموزشي مختلف بر کونش دربارة آزمون اثربخشي برنامه

ار این قلمرو مطالعاتي این است کوه  رسد که مهمترین محدودیت غیرقابل انکپیشرفت، به نظر مي
هوای مفهوومي برآموده از یوک مودل نظوری       ای بور آمووزه  های مداخلهتالش برای توسعۀ برنامه

دهندگي یوک منطوق تئوریوک مشوخص     مشخص، استوار نبوده است. به بیان دیگر، فقدان جهت
آزمون تجربي  ای منتخب سبب شده است که چنین مطالعاتي ظرفیتبرای محتوای برنامه مداخله

توان تبییني یک یا حتي بیش از یک مودل نظوری زیربنوایي را در آن قلمورو مطالعواتي از دسوت       
کوشند با تمرکوز بور قلمروهوای    ی حاضر ميچه گفته شد محقّقان در مطالعهبدهند. با توجّه به آن

 هوای هوای حول همیارانوۀ موقعیوت    ی آموزش مهارتمفهومي مدل سیپ، ضمن تدوین یک بسته
هوای متعوار    یافته حل موقعیوت های سازشفردی، اثربخشي آن را بر افزایش رویهمتعار  بین

گیری هدف پیشرفت مبتني بر رشودیافتگي  فردی و همچنین تشویق نوجوانان به توسعۀ جهتبین
ها مورد بررسوي قورار   اجتماعي و در نهایت افزایش سطح سازگاری هیجاني/اجتماعي/تحصیلي آن

 دهند.
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 ش  رو
آزموون بوا گوروه کنتورل     آزموون و پو     آزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه

آمووزان دختور دورة   غیرمعادل همراه با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش
 آموز دختر بودنود دانش 52اول متوسطه شهرستان رودبار بودند. در این مطالعه، نمونۀ آماری شامل 

گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. که با استفاده از روش نمونه
( بوا  1322، سورمد، بازرگوان و حجوازی،    1222در این مطالعه بر اساس منطق پیشنهادی کووهن ) 

بوا   است برای دستیابي به توان آزمون آماری برابر 52/2و اندازه اثر برابر با  =25/2فر  آن که 
مشوارکت کننوده انتخواب     25ای برابر بوا  ، برای هر یک از دو گروه آزمایش و کنترل، نمونه22/2

هوای ورود بوه پوژوهش شوامل مشوارکت داوطلبانوه و آگاهانوه در پوژوهش و عودم          شدند. مالک
مندی همزمان در جلساتي مشابه با مداخلۀ رواني و آموزشي مطالعوۀ حاضور و همچنوین،    مشارکت
خروج مشارکت کنندگان شامل غیبت بیش از دو جلسه و عدم انجام تمارین و تکلیوف  های مالک

آموزشي بود. در این مطالعه، با هدف رعایت مالحظات اخالقي بر کدهایي مانند رضوایت آگاهانوه   
ها مشارکت کنندگان، محرمانگي و سودمندی مداخله، تاکید شد. در این پژوهش، برای تحلیل داده

  طرح تحلیل کواریان  چندمتغیّری، استفاده شد.از روش آماری 

 

 ابزارهای پژوهش
آمووزان  ( با هدف تمیز دانش1223) 2سینها و سینگ :1آموزان با مدرسهالف(سیاهۀ سازگاری دانش

ی سوازگاری  سال دارای سازگاری و فراگیران فاقود سوازگاری در سوه حووزه     12تا  16گروه سني 

آموزان با مدرسه را توسعه دادند. این سویاهه  هۀ سازگاری دانشهیجاني، اجتماعي و تحصیلي، سیا

 22دهنود. در نسوخۀ   ماده است و فراگیران به هر مادّه به صورت بلي یا خیر پاسوخ موي   22شامل 

-ای، بُعد سازگاری عاطفي، بُعد سازگاری اجتماعي و در نهایت، بُعد سازگاری تحصیلي، انودازه ماده

مبتنوي بور    هوای پاسخ به ها،گذاری هر یک از مقیاسنمره منظوره، به شود. در این سیاهگیری مي

بنابراین، در این  .گیردمي تعلق یک سازگاری، نمره با غیرمنطبق هایپاسخ به سازگاری نمرة صفر و

ترداللوت دارد. سوینها و   سوازگاری پوایین   بیشتر، بور  نمره و باالتر سازگاری تر برپایین سیاهه، نمرة

هوای سوازگاری هیجواني، سوازگاری اجتمواعي و      ( ضرایب همساني دروني مقیواس 1223سینگ )

، 22/2سازگاری تحصیلي را در نسخۀ اصلي سیاهۀ سازگاری فراگیران با مدرسه به ترتیب برابر بوا  

 دونیمه روش ( به1223سینگ ) و سینها را مقیاس این پایایي گزارش کردند. ضریب 23/2و  22/2

                                                 
1. Adjustment inventory for school students (AISS) 

2. Sinha & Singh 
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و مقیواس تحصویلي    23/2، مقیواس اجتمواعي   26/2، مقیاس عاطفي 25/2سیاهه  کل برای کردن

آموزان بوا مدرسوه را بوه    ( سیاهۀ سازگاری دانش1377نخستین بار کرمي ) .اندگزارش کرده 22/2

های فنوي روایوي و پایوایي سویاهه سوازگاری      فارسي ترجمه کرد. نتایج مطالعات مختلف از ویژگي

(. در مطالعوۀ  1322هرمي، شهني یویالق، بهوروزی و امیودیان،    فراگیران با مدرسه حمایت کرد )ج

های سوازگاری هیجواني، سوازگاری اجتمواعي و سوازگاری      حاضر، ضرایب همساني دروني مقیاس

 به دست آمد. 22/2و  23/2، 21/2تحصیلي به ترتیب برابر با 

( بوا هودف   2222: رایوان و شویم )  1اهداف پیشرفت اجتماعی نوجواناان  اسیمقب( 

دانشجویي ابزار پیشرفت اجتماعي  اهداف پیشرفت اجتماعي در نوجوانان، بر اساس نسخه سنجش

ی ی نوجوان مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعي را توسعه دادند. نسخه(، نسخه2222)رایان و شیم، 

یافتگي مقیاس هدف تحوّل، از سه خردهماده 12نوجوان مقیاس هدف پیشرفت اجتماعي با شمول 

یافتگي اجتماعي و هدف اجتنواب از تظواهر   هدف گرایش به آشکارسازی )تظاهر( تحوّل اجتماعي،

یافتگي اجتمواعي،  نایافتگي اجتماعي تشکیل شده است. در این ابزار، زیرمقیاست هدف تحوّلتحوّل

یوافتگي اجتمواعي و زیرمقیواس ت هودف اجتنواب از      زیرمقیاست هدف گرایش به آشکارسازی تحوّل

کنندگان بوه هور   شوند. در این نسخه، شرکتگیری مينایافتگي اجتماعي اندازهوّلآشکارشدگي تح

( نتوایج  2222ی رایوان و شویم )  دهند. در مطالعهای پاسخ ميدرجه 5تا  1ماده بر روی یک طیف 

چنوین مقوادیر   تجربي حمایوت کورد. هوم    طوربهروایي عاملي این مقیاس از ساختار سه عاملي آن 

یافتگي اجتماعي، هدف گرایش به تظواهر  ی آن شامل هدف تحوّلگانهوامل سههمساني دروني ع

، 73/2نایافتگي اجتماعي به ترتیب برابور بوا   یافتگي اجتماعي و هدف اجتناب از تظاهر تحوّلتحوّل

ی گانه( نیز مقادیر همساني دروني عوامل سه1326ی سرائي )آمد. در مطالعه بدست 77/2و  22/2

دست آمد. در پژوهش حاضور، مقوادیر همسواني    به 72/2و  21/2، 75/2رتیب برابر با مقیاس، به ت

 دست آمد.به 75/2و  72/2، 72/2ی مقیاس، به ترتیب برابر با گانهدروني عوامل سه

( ایون ابوزار را بوا هودف     1276توماس و کویلمن )  :2کیلمن-ج( سیاهة تعارض توماس

سازش، توافق و همکاری توسعه دادنود. ایون    جتناب،سنجش پنج سبک حلّ تعار  شامل اجبار، ا

زوج عبارت است و مشارکت کننده باید از میوان هور زوج عبوارت کوه بوه صوورت        32ابزار شامل 

گزینه انتخابي ارجح خود در مواجهه بوا   عنوان بهشوند، یک عبارت را مشخص مي« ب»و « الف»

 12های حلّ تعار ، از طریق یک از سبکهای متعار  فراروی برگزیند. در مجموع، هر موقعیت

( ضرایب همساني دروني برای 1276شوند. در مطالعۀ توماس و کیلمن )گیری ميعبارت اندازهتک

                                                 
1. Social Achievement Goals (SAG) 

2. Thomas-Kilmann conflict instrument (T.K.I) 
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، 22/2، 71/2هر یک از راهبردهای رقابت، اجتناب، سازش، توافق و همکاری به ترتیوب برابور بوا    

( ضوریب  1326مطلوق ) یزدیان و غالموي پور، ابه دست آمد. در مطالعۀ حسن 25/2و  52/2، 52/2

به دست آمد. در مطالعۀ حاضر، ضوریب همسواني    22/2همساني دروني عامل کلي مقیاس برابر با 

 به دست آمد. 22/2دروني عامل کلي مقیاس برابر با 

انتخواب  از پو   فردی. های بینهای حل همیارانة تعارضبرنامة آموزش مهارت

آزمون بوه منظوور   های کنترل و آزمایش، در مرحلۀ پیشها به گروهمشارکت کنندگان و واگذاری آن

هوای هودف   یگیور های مربوط به متغیرهوای جهوت  های فردی آنها در اندازهکنترل آماری تفاوت

فردی و سازگاری هیجاني/اجتماعي/ تحصیلي، های بینپیشرفت اجتماعي، راهبردهای حل تعار 

ابزارهای سنجش مختلف پاسخ دادند. به طور کلي، محتووای  واحدهای آزمایشي در هر دو گروه به 

های نظامدار با هودف تجهیوز خزانوۀ    دهد که مجموعۀ تالشنشان مي 1برنامۀ منتخب در جدول 

هوای اجتمواعي   هوای شوناختي و مهوارت   ای فراگیران هیل دو بُعد کلي مهوارت های مقابلهمهارت

-قش تفسیری اسنادهای علّي و الگوی ارجح ارزیوابي شود. در بُعد شناختي، با توجه به نخالصه مي

یافتگي اجتماعي و هیجاني آنها بر اساس مدل سیپ، بیني سطح سازشهای شناختي افراد در پیش

به منظور شناخت باورها و افکار ناکارآمد و تالش برای جوایگزیني اسونادهای انطبواقي بوه جوای      

(. در اداموه، در  3تا  1آموزش داده شد )جلسات  به افراد ABCDE1اسنادهای بدکارکرد، مدل تفکر 

های رابطۀ فردی در افراد، اهمّ مهارتسازی مهارتهای رابطۀ بینبُعد اجتماعي برنامه، با هدف غني

، احساسوات مثبوت نسوبت بوه     3، ادراک مثبوت از دیگوران  2وابستگي در روابطفردی شامل بهمبین

هوای  و مهوارت  2های متعوار  یریت همیارانۀ موقعیتهای مد، مهارت5، اهداف برد و برد 6دیگران

فردی، آمووزش  های تعامل بینشد. در بخش پایاني مهارتبه افراد آموزش داده  7فردیتعامل بین

به طوور مشوخص در دسوتور کوار      2و آموزش مهارت مذاکره 2رفیت نمایش رفتارهای ابرازمندانهظ

آزموون اول در دو گوروه   های پو  جلسات، اندازه(. پ  از اتمام 7تا  6محقق قرار گرفت )جلسات 

ماه، به منظور آزموون مانودگاری اثور     2آوری شد. در نهایت، پ  از گذشت آزمایش و کنترل جمع

های مربوط به متغیرهای اصلي تحقیق از دو گوروه  برنامۀ آموزشي، در مرحلۀ پیگیری مجددا اندازه

 آوری شد. جمع

                                                 
1. interdependence in relationships  

2. Activating events, Beliefs, Consequences, Disputing, Energy 

3. positive perception of others 

4. positive feelings for others 

5. win-win goals in relations 

6. collaborative conflict management skills  

7. interpersonal communication skills  

8. assertive behaviors  

9. negotiation  
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 فردیی تعارضات بینهای حلّ همیارانهی آموزش مهارتبرنامه. 0جدول

 هافعالیت هاهدف جلسات

 جلسه اوّل

 

 آشنایي با مدرّس
ی ای اعضای گروه، در سوه حووزه  کسب اطّالعات پایه

 گزیني اجتماعي، سبک حلّ تعار  و سازگاریهدف
هوای شوناختي و   آشنایي اعضا با لزوم تقویوت مهوارت  

 اجتماعي

 آزموناجرای پیش
های شناختي و تقویت مهارتتشریح لزوم 

اجتموواعي افووراد پوویش از قرارگیووری در   
 های پرتنشموقعیّت

 جلسه دوم

 

ی شناخت هیجانات فردی توانمندشدن اعضا در زمینه
ی آن، کنترل هیجانات و تفکیوک  های سازندهو زمینه

 افکار از هیجانات

ی بین هیجانوات حاصول از   آموزش رابطه
بوا نظووام   رویوارویي بوا رخوودادهای منفوي   

باورهای فرد، بر مبنوای مودل پیشونهادی    

 الی  

 آموزش مدیریت هیجانات  
آمووووزش معنوووای واقعوووي دو مفهووووم   

 بینيبیني و بدخوش

 جلسه سوم

 

 آشنایي اعضا با انواع اسنادها
 توانمندی در بکارگیری اسنادهای سازنده

 آموزش انواع اسنادها
ي بوه  آموزش فون مجادلوه بوا افکوار منفو     

.گووردآوری شووواهد، 1کمووک چهووار اصوول 
.اجتنووواب از 3.تفسووویرهای جوووایگزین، 2

 ی حمله.تدوین نقشه6پنداری و فاجعه

 های شناختي کسب شده در جلسات قبلتثبیت مهارت جلسه چهارم
 های اجتماعيآمادگي جهت ورود به مبحث مهارت

مرور مباحث مطرح شده در جلسوات قبول   
ف خوانگي  به کموک اعضوا و حولّ تکوالی    

 ی قبل با کمک یکدیگر در کالسجلسه

 جلسه پنجم

 

 فردیآشنایي با ماهیّت تعارضات بین
فردی از طریوق انتخواب اهوداف    سازی روابط بینغني
 برد در روابط اجتماعي-برد

ناپوذیر تعارضوات   توجیه پدیودآیي اجتنواب  
فردی در تعوامالت اجتمواعي و مفیود    بین

ی بووودن تعارضووات در صووورت مواجهووه  
 صحیح با آن
وابسووتگي در روابووط و هوومتأکیوود بوور بووه
 هاتصدیق تفاوت

باخوت،  -.بورد 1معرّفي چهوار نووع هودف    
بورد  -.برد6برد و -.باخت3باخت، -.باخت2

ی تبعات هریک بر مبنوای نظور   و مقایسه
 (.1227کاوی )

 جلسه ششم

 

 فردی غیرسودمندآشنایي با مراحل ایجاد تعارضات بین
ی تعارضوات )توافوق   همیارانوه هوای حولّ   شناخت گام
 کردن(

 یادگیری مهارت انجام مذاکره
 

فوردی  معرّفي مراحل ایجاد تعارضات بوین 
 (1222منفي بر مبنای نظر جانسون )

معرّفي مراحل قدم به قدم حولّ تعارضوات   
( از 2212فردی بر مبنای نظور دسوي )  بین

 طریق استفاده از فنّ مذاکره
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 هافعالیت هاهدف جلسات

ی همیارانووه و غیرهمیارانووههووای آشوونایي بووا سووبک  جلسه هفتم
 فردیمدیریت تعارضات بین

 اطّالع از مؤثّر بودن یا نبودن جلسات آموزشي

های مختلف حولّ تعارضوات   معرّفي سبک
فردی بر مبنای نظر توماس و کویلمن  بین
بووا اهووداف پیشوونهادی  ( در رابطووه1275)

 (1227کاوی )
 آزموناجرای پ 

 

 هایافته
های هدف پیشرفت گیرییفي میانگین و انحراف استاندارد مربوط به جهتهای توصهانداز 2جدول 

های حلّ تعار  و ابعاد مختلف سوازگاری شوامل سوازگاری هیجواني، سوازگاری      اجتماعي، سبک
-آزمون، پ های آزمایش و کنترل در مقاطع زماني پیشاجتماعي و سازگاری تحصیلي را در گروه

 دهد.آزمون و پیگیری نشان مي
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 های حلّ تعارض و سازگاری های اجتماعی، سبکگیری. میانگین و انحراف استاندارد جهت2جدول

 

 M SD   M SD  گروه  مرحله        متغیر

 
گیووووری  جهووووت 

رشوووووووودیافتگي 
 اجتماعي

  52/2 22/23 آزمایش آزمونپیش
 

رقووووووابتي 
 بودن

22/7            36/1 

 26/1 22/7 52/2 22/23 کنترل
 27/1 52/5 32/2 52/25 زمایشآ آزمونپ 

 27/1 22/7 26/2 22/23 کنترل
 22/1 21/5 22/2 22/25 آزمایش پیگیری

 32/1 52/2 26/2 22/23 کنترل
 

گیووووری  جهووووت 
گووووری  نمایووووان

رشوووووووودیافتگي 
 اجتماعي  

  53/2 22/12 آزمایش آزمونپیش
 

تشووووریک 
 مساعي
 

23/2 25/1 
 22/1 22/2 22/2 12/12 کنترل

 52/1 22/2 23/2 12/15 آزمایش آزمون پ
 27/1 12/2 37/2 26/12 کنترل

 23/1 61/22 36/2 66/15 آزمایش پیگیری
 62/1 22/2 77/2 63/12 کنترل

 
گیری اجتناب جهت

از رشووووودنایافتگي 
 اجتماعي  

  22/2 22/23 آزمایش آزمونپیش
 

 مصالحه

35/2 12/2 
 21/2 72/2 17/2 22/23 کنترل 
 15/2 66/2 52/2 72/21 آزمایش آزمونپ 
 52/2 52/2 31/2 22/23 کنترل 

 25/2 52/2 25/2 22/22 آزمایش پیگیری
 21/2 22/2 22/2 22/22 کنترل 

 
 
 

 اجتنابي بودن

  12/1 35/7 آزمایش آزمونپیش
 

 توافق

35/6 12/1 
 21/1 72/6 21/1 61/7 کنترل 
 52/1 62/6 56/1 26/6 آزمایش آزمونپ 
 32/1 52/5 22/1 22/7 کنترل 

 25/1 22/6 51/1 26/6 آزمایش پیگیری
 21/1 22/5 21/1 22/7 کنترل 

 
 
 

 سازگاری هیجاني

  11/1 62/5 آزمایش آزمونپیش
 

سوووازگاری 
 اجتماعي

 

26/2 65/1 
 16/1 21/2 17/1 25/5 کنترل 
 25/1 21/5 12/1 12/3 آزمایش آزمونپ 
 72/1 27/2 67/1 12/5 کنترل 

 72/1 22/2 32/1 62/3 آزمایش پیگیری
 57/1 22/2 36/1 22/5 کنترل 

 
 
 

 سازگاری تحصیلي

    16/1 22/2 آزمایش آزمونپیش
   22/1 52/2 کنترل 
   22/1 62/6 آزمایش آزمونپ 
   23/1 62/2 کنترل 

   67/1 27/5 آزمایش پیگیری
   51/1 26/2 نترلک 



 گزینی اجتماعی ....فردی بر هدفهای حل همیارانة تعارضات بیناثربخشی برنامة آموزش مهارت

151 

 

 

آزموون و پیگیوری، پو  از تفکیوک     های پ منظور تعیین اثر گروه بر اندازهدر این بخش، به
هوای اهوداف پیشورفت اجتمواعي،     گیوری آزمون برای جهوت آوری شده پیشهای جمعاندازه سهم
مودّت  هآموزان دختر در کوتاهای حلّ تعار  و سازگاری تحصیلي، هیجاني و اجتماعي دانشسبک

 و بلندمدّت از چند طرح تحلیل کواریان  چندمتغیّری استفاده شد. 
هوای  تحلیول کواریوان ، مفروضوه    قبل از بکارگیری فن آماری تحلیل کواریان ، برای طرح

آزموون و تأییود    1هوای رگرسویوني  ی بین کوریت و متغیّر برآمد و همگني شیبخطي بودن رابطه
هوای  هوای تحلیول کواریوان  چنودمتغیّری، مفروضوه     کارگیری طرحشدند. عالوه بر این، قبل از ب

و آزمون لوون بورای تعیوین همگنوي      2های کواریان باک  برای تعیین همگني ماتری آزمون ام
 آزمون و تأیید شدند. 3های خطاواریان 

در بخش اول، نتایج فن آماری تحلیل کواریان  چندمتغیّری برای تعیین اثر گروه بور ترکیوب   
گیری هدفي مبتني بر تظواهر بوه   یافتگي اجتماعي، جهتگیری هدفي مبتني بر تحوّلي جهتخط
نایوافتگي  گیری هدفي مبتنوي بور اجتنواب از آشکارشودگي تحووّل     یافتگي اجتماعي و جهتتحوّل

مدّت و بلندمدّت نشان داد که اثر عامل گوروه بور ترکیوب    آموزان دختر در کوتاهاجتماعي در دانش
 >2 ,25/2P=62/2]مودّت  آموزان در کوتاهدانش های اهداف پیشرفت اجتماعيگیریخطي جهت

ویلکوز النودا =    , >2 ,25/2P=62/2]و بلندمودّت   [F( 3و  63= ) 51/13, 52/2ویلکز الندا =  ,
از لحوواظ آموواری معنووادار اسووت. در بخووش اوّل، خروجووي تحلیوول   [F( 3و  63= ) 23/12, 55/2

هوای اهوداف پیشورفت    گیوری ، معناداری آماری تأثیر عامل گروه بور جهوت  کواریان  چندمتغیّری
آموزان، بیانگر آن است که متغیّر برآمد جدید و منظوور ترکیوب خطوي متغیّرهوای       اجتماعي دانش

برآمد و، در تفکیک سطوح متغیّر مستقل اثرگذار است. بنوابراین، بور اسواس بخوش دوم خروجوي       
خ به این سوال که کدام یوک از متغیّرهوای وابسوته در تفکیوک     تحلیل کواریان  چندمتغیّری پاس
مدّت و دهد که در کوتاهنشان مي 3یابد. نتایج جدول اند، اهمیت ميسطوح متغیّر مستقل موثر بوده

آموزان به طور معناداری از لحاظ آمواری  های اهداف پیشرفت اجتماعي دانشگیریبلندمدّت جهت
 اند. ل موثر بودهدر تفکیک سطوح متغیّر مستق

 

 

 
 

                                                 
1. homogeneity of regression  

2. Box's test of equality of covariance matrices  

3. Levene's test of equality of error variance  
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آزمون و های اهداف پیشرفت اجتماعی در مرحله پسگیریگروهی جهت. نتایج اثرات بین3جدول

 پیگیری

 F P 2(df) متغیر مرحله

     21/2 16/2 31/7( 1) گیری هدفي مبتني بر رشدیافتگي اجتماعيجهت 

پااااااس 

 آزمون

گیری هدفي مبتني بور نمایوانگری رشودیافتگي    جهت
 جتماعيا

(1 )37/2 21/2 12/2     

گیری هدفي مبتني بور اجتنواب از رشودنایافتگي    جهت 
 اجتماعي

(1 )22/13 21/2 26/2     

 21/2 27/2 62/12( 1) گیری هدفي مبتني بر رشدیافتگي اجتماعيجهت 

گیری هدفي مبتني بور نمایوانگری رشودیافتگي    جهت پیگیری
 اجتماعي

(1 )22/2 21/2 12/2 

گیری هدفي مبتني بور اجتنواب از رشودنایافتگي    جهت 
 اجتماعي

(1 )77/13 21/2 23/2     

 
گیوری  مدّت برای هور یوک از ابعواد جهوت    در این بخش، نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاه

گیری هدفي مبتني ، جهت[F( 1و  62= ) P , 22/1=21/2] یافتگي اجتماعيهدفي مبتني بر تحوّل
گیری هودفي مبتنوي   و جهت [F( 1و  62= ) P , 22/2=72/2] یافتگي اجتماعيتحوّل بر تظاهر به

و در بلندمدّت  [F( 1و  62= ) P , 27/1=31/2] نایافتگي اجتماعيبر اجتناب از آشکارشدگي تحوّل
 P , 61/2 ( =62=22/2] یافتگي اجتمواعي گیری هدفي مبتني بر تحوّلبرای هر یک از ابعاد جهت

و  P , 15/2 ( =62=72/2] یافتگي اجتمواعي گیری هدفي مبتني بر تظاهر به تحوّلجهت، [F( 1و 
1 )F] 23/2] نایوافتگي اجتمواعي  گیری هدفي مبتني بر اجتناب از آشکارشودگي تحووّل  جهت=P , 
های خطا برقورار اسوت. همچنوین،    نشان داد که مفروضۀ همگني واریان  [F( 1و  62= ) 222/2

های کواریان  نشان داد که مفروضوۀ همگنوي   ک  برای تعیین همگني ماتری بانتایج آزمون ام
 [F( 2و  13/12223= ) 61/2, 25/2بواک  =  ام , P=27/2]مدّت های کواریان  در کوتاهماتری 

 .[F( 2و  13/12223= ) 63/2, 77/2ام باک  =  , P=22/2]و بلندمدّت برقرار است 
کواریان  چندمتغیّری برای تعیین اثر گروه بور ترکیوب    در بخش دوم، نتایج فن آماری تحلیل

های حلّ تعار  غیرانطباقي شامل رقابت کردن، اجتناب کوردن و سوازش کوردن در    خطي سبک
-مدّت و بلندمدّت نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب خطي سوبک دانش آموزان دختر در کوتاه

ویلکز النودا =   , >2 ,25/2P=22/2]مدّت وتاهآموزان در کهای حلّ تعار  غیرانطباقي در دانش
=  73/13, 51/2ویلکوز النودا =    , >2 ,25/2P=51/2]و بلندمدّت  [F( 3و  63= ) 67/21, 62/2
از لحاظ آماری معنادار است. در بخش اوّل، خروجي تحلیول کواریوان  چنودمتغیّری،     [F( 3و  63)

تعار  غیرانطباقي بیانگر آن است کوه متغیّور    های حلّمعناداری آماری تاثیر عامل گروه بر سبک
برآمد جدید و منظور ترکیب خطي متغیّرهای برآمد و، در تفکیوک سوطوح متغیّور مسوتقل اثرگوذار       



 گزینی اجتماعی ....فردی بر هدفهای حل همیارانة تعارضات بیناثربخشی برنامة آموزش مهارت

152 

 

 

است. بنابراین، بر اساس بخش دوم خروجي تحلیل کواریان  چندمتغیّری پاسخ به این سوال کوه  
یابد. نتوایج  اند، اهمیت مير مستقل موثر بودهکدام یک از متغیّرهای وابسته در تفکیک سطوح متغیّ

های حلّ تعار  غیرانطبواقي بوه طوور    مدّت و بلندمدّت سبکدهد که در کوتاهنشان مي 6جدول 
 اند. معناداری از لحاظ آماری در تفکیک سطوح متغیّر مستقل موثر بوده

ثر گروه بر ترکیب خطوي  در ادامه، نتایج فن آماری تحلیل کواریان  چندمتغیّری برای تعیین ا
آمووزان دختور در   های حلّ تعار  انطباقي شامل همکاری کردن و توافق کوردن در دانوش  سبک
های حلّ تعار  انطباقي مدّت و بلندمدّت نشان داد که اثر عامل گروه بر ترکیب خطي سبککوتاه

و  [F( 2و  65= ) 67/2, 72/2ویلکز الندا =  , >2 ,25/2P=22/2]مدّت آموزان در کوتاهدر دانش
از لحاظ آماری معنادار  [F( 2و  65= ) 73/2, 22/2ویلکز الندا =  , >2 ,25/2P=32/2]بلندمدّت 

است. در بخش اول، خروجي تحلیل کواریان  چندمتغیّری، معناداری آماری تاثیر عامل گوروه بور   
منظوور ترکیوب خطوي    های حلّ تعار  انطباقي بیانگر آن است که متغیّور برآمود جدیود و      سبک

متغیّرهای برآمد و، در تفکیک سطوح متغیّر مستقل اثرگذار است. بنابراین، بور اسواس بخوش دوم     
خروجي تحلیل کواریان  چندمتغیّری پاسخ به این سوال که کودام یوک از متغیّرهوای وابسوته در     

دهود کوه در   موي نشوان   6یابد. نتایج جدول اند، اهمیت ميتفکیک سطوح متغیّر مستقل موثر بوده
های حلّ تعار  انطباقي به طور معناداری از لحاظ آماری در تفکیوک  مدّت و بلندمدّت سبککوتاه

 اند. سطوح متغیّر مستقل موثر بوده

 
آزمون های حلّ تعارض غیرانطباقی و انطباقی در مرحله پسگروهی سبک. نتایج اثرات بین4جدول

 و پیگیری

 F P 2(df) متغیر مرحله

 21/2 15/2 25/7( 1) قابتی بودنر 

     21/2 32/2 32/22( 1) اجتنابی بودن آزمونپس

     21/2 25/2 31/15( 1) توافق کردن 

 21/2 32/2 11/22( 1) رقابتی بودن 

 21/2 21/2 22/11( 1) اجتنابی بودن پیگیری

     21/2 12/2 22/5( 1) توافق کردن 

     21/2 12/2 21/12 (1) تشریک مساعی آزمونپس

     21/2 13/2 77/2( 1) مصالحه کردن 

 21/2 15/2 55/7( 1) تشریک مساعی پیگیری

     21/2 12/2 22/5( 1) مصالحه کردن 
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هوای حولّ   مدّت برای هر یک از ابعاد سبکدر این بخش، نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاه
، اجتنووواب [F( 1و  62= ) P , 226/2=25/2]تعوووار  غیرانطبووواقي شوووامل رقابوووت کوووردن   

و در  [F( 1و  62= ) P , 16/2=71/2]و سووازش کووردن   [F( 1و  62= ) P , 15/1=22/2]کووردن
 , P=22/2]های حلّ تعار  غیرانطباقي شامل رقابت کوردن  بلندمدّت برای هر یک از ابعاد سبک

 , P=31/2]و سازش کوردن   [F( 1و  62= ) P , 25/1=27/2]، اجتناب کردن[F( 1و  62= ) 32/1
هوای خطوا برقورار اسوت. همچنوین،      نشان داد که مفروضۀ همگني واریان  [F( 1و  62= ) 25/1

های کواریان  نشان داد که مفروضوۀ همگنوي   باک  برای تعیین همگني ماتری نتایج آزمون ام
 [F( 2و  13/12223)=  62/2, 52/2بواک  =  ام , P=22/2]مدّت های کواریان  در کوتاهماتری 

 .[F( 2و  13/12223= ) 22/2, 23/5باک  = ام , P=62/2]و بلندمدّت برقرار است 
های حلّ تعار  مدّت برای هر یک از ابعاد سبکهمچین نتایج مربوط به آزمون لون در کوتاه

 P , 76/2=11/2]و توافق کردن  [F( 1و  62= ) P , 221/2=27/2]انطباقي شامل همکاری کردن
های حلّ تعار  انطباقي شامل همکاری و در بلندمدّت برای هر یک از ابعاد سبک [F( 1و  62= )
نشان داد  [F( 1و  62= ) P , 25/2=21/2]و توافق کردن  [F( 1و  62= ) P , 32/2=52/2]کردن

بواک  بورای تعیوین    های خطا برقرار است. همچنین، نتایج آزمون امکه مفروضۀ همگني واریان 
-های کواریوان  در کوتواه  های کواریان  نشان داد که مفروضۀ همگني ماتری گني ماتری هم

و بلندموودّت برقوورار اسووت   [F( 3و  21/616722= ) 62/2, 11/2بوواک  = ام , P=12/2]موودّت 
[32/2=P , ( 3و  21/61672= ) 51/2, 22/2باک  = امF]. 

غیّری برای تعیین اثر عامل گوروه بور   در بخش سوم، نتایج فن آماری تحلیل کواریان  چندمت
شناختي شامل سازگاری تحصیلي، سوازگاری هیجواني و   ترکیب خطي ابعاد مختلف سازگاری روان

مدّت و بلندمدّت نشان داد که اثور عامول گوروه بور     آموزان دختر در کوتاهسازگاری اجتماعي دانش
آمووزان دختور در   اعي دانوش ترکیب خطي سازگاری تحصیلي، سازگاری هیجاني و سازگاری اجتمو 

و بلندموودّت  [F( 3و  63= ) 63/7, 22/2ویلکووز النوودا =   , >2 ,25/2P=36/2]موودّت کوتوواه
[62/2=2 ,25/2P< ,  = ( 3و  63= ) 57/12, 52/2ویلکز النداF]   .از لحاظ آماری معنادار اسوت

امول گوروه بور ابعواد     در بخش اول خروجي تحلیل کواریان  چندمتغیّری، معناداری آماری تاثیر ع
شناختي شامل سازگاری تحصیلي، سازگاری هیجاني و سوازگاری اجتمواعي   مختلف سازگاری روان

آموزان دختر بیانگر آن است که متغیّر برآمد جدید و منظور ترکیب خطي متغیّرهای برآمد و،    دانش
جوي تحلیول   در تفکیک سطوح متغیّر مستقل اثرگذار است. بنوابراین، بور اسواس بخوش دوم خرو    

کواریان  چندمتغیّری پاسخ به این سوال که کدام یک از متغیّرهوای وابسوته در تفکیوک سوطوح     
مودّت و  دهود کوه در کوتواه   نشوان موي   5یابد. نتایج جودول  اند اهمیت ميمتغیّر مستقل موثر بوده

شوناختي شوامل سوازگاری تحصویلي، سوازگاری هیجواني و       بلندمدّت ابعاد مختلف سازگاری روان
آموزان دختر، هر سه به طور معناداری از لحاظ آماری در تفکیک سوطوح  سازگاری اجتماعي دانش
 اند. متغیّر مستقل موثر بوده
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 آزمون و پیگیریشناختی در مرحله پسگروهی ابعاد سازگاری روان. نتایج اثرات بین5جدول 

 F  P 2(df) متغیر مرحله

 21/2 12/2  21/12( 1) سازگاری هیجانی 

 21/2 17/2  21/2( 1) سازگاری اجتماعی آزمونپس

 21/2 22/2  22/17( 1) سازگاری تحصیلی 

 21/2 12/2  52/2( 1) سازگاری هیجانی 

 21/2 23/2  22/13( 1) سازگاری اجتماعی پیگیری

     21/2 23/2  61/13( 1) سازگاری تحصیلی 

 
مدّت برای هر یک از ابعاد مختلف سازگاری ر کوتاهدر این بخش، نتایج مربوط به آزمون لون د

، سووازگاری اجتموواعي [F( 1و  62= ) P , 22/2=32/2]شووناختي شووامل سووازگاری هیجوواني روان
[61/2=P , 71/2 ( =62  1و )F]  و سوووازگاری تحصووویلي[52/2=P , 32/2 ( =62  1و )F]  و در

 , P=25/2]ختي شامل سازگاری هیجاني شنابلندمدّت برای هر یک از ابعاد مختلف سازگاری روان
و سوووازگاری  [F( 1و  62= ) P , 225/2=25/2]، سوووازگاری اجتمووواعي  [F( 1و  62= ) 226/2

های خطا برقرار نشان داد که مفروضۀ همگني واریان  [F( 1و  62= ) P , 12/2=72/2]تحصیلي 
کواریوان  نشوان داد کوه    های باک  برای تعیین همگني ماتری است. همچنین، نتایج آزمون ام

=  55/2, 52/3بواک  =  ام , P=21/2]مودّت  های کواریان  در کوتواه ی همگني ماتری مفروضه
و  13/12223= ) 53/2, 52/3باک  = ام , P=77/2]و بلندمدّت برقرار است  [F( 2و  13/12223)
2 )F]. 

 
 گیریبحث و نتیجه

فردی های حل همیارانۀ تعارضات بینزش مهارتمطالعۀ حاضر با هدف تعیین اثربخشي برنامۀ آمو
های حلّ تعار  و سازگاری دختران دبیرستاني، انجام شد. به طور گزیني اجتماعي، سبکبر هدف

در افزایش « فردیهای حل همیارانۀ تعارضات بینبرنامۀ آموزش مهارت»کلي، نتایج نشان داد که 
تگي اجتماعي، راهبردهای حل تعار  مبتني بر یافگیری هدف پیشرفت مبتني بر تحولنمرة جهت

شوناختي و همچوین در کواهش نمورة     تشریک مساعي و مصالحه و ابعاد مختلوف سوازگاری روان  
های اهداف پیشرفت اجتماعي مبتني بر آشکارسازی رشدیافتگي اجتماعي و اجتنواب از  گیریجهت

بودن، اجتنابي بودن و انطباق بور   رشدنایافتگي اجتماعي و راهبردهای حل تعار  مبتني بر رقابتي
 آموزان دختر موثر بود. روی دانش
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(، 2221) 1گارایگاردبیل و موارتینز و والودری    مطالعات های نتایج مطالعۀ حاضر همسو با یافته
( نشوان  2221) 2پینا، آنتونیوریوز و هرناندز، استبان، ماتاس و کاسوتیلو، اسوکیبانو و پوونتي و لووپز        

های معطوف بر حل سازگارانۀ تجارب متعار  بوه نوجوانوان، در بسوتر    مهارتدهد که آموزش مي
نتایج مطالعوات هاسوتینگ، کاوکجیوان و    منابع اطالعاتي متفاوتي قابل تبیین است. به بیان دیگر، 

دهود کوه اهومّ    ( نشوان موي  2221) 6( و لي، لي، وی، دانگ، وانگ، فا، لي و پنگ2212) 3ایکانگ
ای متمرکز بر نتخاب با هدف توضیح الگوی تاثیر تجارب آموزشي/مداخلهمسیرهای مفهومي قابل ا

فردی بر چگونگي مدیریت تعوامالت فوردی، بور ادراک تجوارب     های رابطۀ بینسازی مهارتغني
بر این اسواس، آمووزش   فردی مبتني است. موقعیتي و شیوة ارجح فرد برای مدیریت تعارضات بین

های متعار  و توانایي آنها ایش احساس کنترل افراد بر موقعیتهای مدیریت تعار  با افزمهارت
هوای آموزشوي در   دهد. همچنین، این تالشآمیز رابطه نشان ميحلت مصالحهبرای دستیابي به راه

های متعوار ، مووثر واقوع    در موقعیت های منفي خویشتنکاهش اعتمادِ خودمدارانۀ فرد به پاسخ
(. بنوابراین، نتوایج   2222، 5وینتربورن، میلنوی ، نیلسوون و اسوتراچان    شود )کار، مارتین، فاربر، مي

دهد که در مدارس، آموزش راهبردهای حل تعار  با تمرکز بر تجارب مطالعات مختلف نشان مي
بخشوي را در  خودانضوباطي و خوودنظم  کند تا نظام درونيت خودانضباطي فراگیران به آنها کمک مي
های حل تعار  با افزایش تعهود نسوبت بوه کموک و     . مهارتخویشتن توسعه داده و کشف کنند
-های حل مسئله و تعامل بوین گیری و بهبود مهارتهای دیدگاهمراقبت از دیگران، افزایش توانش

(. هاونگ، باالک، لیوو،  2222 ،2دهد )وانگ، چن، لیو، باالک، لي، چن و فرنچفردی رابطه نشان مي
فردی به نوجوانان های رابطۀ بینکند که آموزش مهارتر مي( یادآو2222) 7وانگ، اکسیو و سانگ

های انطباقي رویارویي بوا تجوارب   از شیوه گیریگری و بهرهاز طریق تاکید بر ضرورت خودحمایت
برخي قلمروها مانند توانش درخواست کردن و التزام بوه  فردی و توانمندسازی آنها در متعار  بین
گي تحصیلي از منظر معلمان و توانش تاکیود بور نیازهوای فوردی بوا      یافتگي با مطالبات زندتطبیق

ای و التزام به حذر از نادیده انگاشتن مقتضیات سازگاری با محیط اطراف، در تقویت منوابع مقابلوه  
کنود. عوالوه بور ایون، محققوان      فردی، نقش بااهمیتي را ایفا ميهای رابطۀ بینپربارسازی مهارت

شوود.  د که حل تعار  یک وجه بااهمیت زندگي روزانه آدمي تلقي ميسازنمختلف خاطرنشان مي
هایي متعار ، سبک ارجح وی را برای مدیریت چنین روش انتخابي فرد برای رویارویي با موقعیت

                                                 
1. Garaigordobil & Martínez-Valderrey  

2. Pina, AntonioRuiz-Hernández, Esteban, Matás-Castillo, Escribano & Puente-López 

3. Hastings, Kavookjian & Ekong  

4. Li, Li, Wei, Dong, Wang, Fu, Li & Peng  

5. Kerr, Martin, Furber, Winterburn, Milnes, Nielsen & Strachan 

6. Wang, Chen, Liu, Bullock, Li, Chen & French  

7. Huang, Bullock, Liu, Wang, Xu & Sang  

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Martínez-Valderrey
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آمووزش بحوث کوردن در فراینود      (.2217، 1انروی و پتیتي البراگوی و مکدهد )تجاربي شکل مي
هوای متعوار  و   ، بر کارآمدی فرد بورای مودیریت موقعیوت   های مدیریت تعار یادگیری مهارت

فوردی  های مناسب در رویارویي با تجارب انگیزاننده در تعامالت بینحلتجهیز برای استفاده از راه
های آموزشوي  های مدیریت تعار  از طریق شمول ترکیبي از فعالیتاثرگذار است. آموزش مهارت
-های مذاکره، به فرد کموک موي  تعامل با دیگران و تکنیکهای فردی در متمرکز بر بهبود تالش

-ولي، موارتین، پواپ  ای سازش یافته مدیریت کند )کانگیز فراروی را به شیوهکنند تا شرایط چالش

 (. 2212، 2ور  و گین 
هوای  ( دریافتند که اغلوب برناموه  2222) 3ستا، مرتنز، دیکاویک، ونالند، نای و ریتزادر همین ر
، عمدتاً از طریق تشوویق  6فردی مانند برنامۀ کمک به افزایش صلحهای رابطۀ بینآموزش مهارت

-فردی و نهادینه کوردن رویوۀ مسواله   های سازنده به تعارضات بینآموزان به استفاده از پاسخدانش

فردی در تقویت هخایر مهارتي نوجوانوان مووثر واقوع    مدارانه در آنها نسبت به تجارب متعار  بین
کننود از یوک سووی،    های آموزشي شرکت ميبر این اساس، نوجواناني که در این برنامه شوند.مي

کننود و از  نگرش مثبتي نسبت به توانایي خویشتن برای تغییر در خود و محیط اطراف کسوب موي  
هوا و ادراکوات،   تفواهم هوایي از سووء  تووان رگوه  آموزند که در قلب هر تعارضي ميدیگر سوی، مي

ازهای متفاوت را جستجو کرد. بنابراین، تعار  به مثابۀ فرصتي برای کمک به رشد ها و نیخواسته
گاسوتوانگ، کوویگني، هائول و    (. 2217، 5انروی و پتیتوي   البراگوی و مکشود )فردی ارزیابي مي

گیری فرد نسبت به تعار  بر چگونگي مدیریت تجوارب  نیز تاکید کردند که جهت( 2221) 2کوال
هوای متعوار  مووثر اسوت.     های رفتاری در مواجهه با موقعیترتب بر انتخابمتعار  و نتایج مت
-های رابطوۀ بوین  ای متمرکز بر پربارسازی مهارتهای آموزشي/مداخلهبرنامه بنابراین، عمدة تاکید

های مدیریت تجارب متعوار  مبتنوي اسوت کوه     های کارکردی آن گروه از روشفردی بر ویژگي
، 7شود )لیت، پفیستر، بال، باتلر و بوارنی  و ایووان     فین رابطه موجب مينتایج زایایي را برای طر

 (. 2217، 2؛ هالپرین و تاگار2221
های حل های غیرقابل انکار پژوهش حاضر در توسعۀ یک برنامۀ آموزش مهارتبا وجود مزیت

اموا   های رفتواری و هیجواني در فراگیوران،     فردی با هدف کاهش دشواریهمیارانۀ تعارضات بین
، بوا وجوود توالش فوراوان بورای بسترسوازی جهوت        اولپژوهش حاضر چند محدودیت نیوز دارد.  

                                                 
1. Labrague & McEnroe – Petitte 

2. Collie, Martin, Papworth & Ginns 

3. Mertens, Deković, Van Londen, Nye & Reitz 

4. help increase peace program  

5. Labrague & McEnroe – Petitte 

6. Gjestvang, Kvigne, Hoel & Kvaal  

7. Leath, Pfister, Ball, Butler-Barnes & Evans  

8. Halperin & Tagar 
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های رفتاری هیجاني فراگیوران، اموا   مشارکت همزمان والدین و معلمان در فرایند مدیریت دشواری
همچنان پژوهش حاضر در توسعۀ برنامۀ آموزشي و آزمون اثربخشي آن تعلق خواطر بیشوتری بوه    

نظامي دارد که در آن عمدة مسئولیت برای محقق کردن هدف متوجوه یادگیرنودگان   رویکری تک
های چندگانه که بور شومول   بود. این در حالي است که مداخالت مبتني بر استفاده از رویکرد نظام
هوای  هوای آمووزش مهوارت   همزمان محیط مدرسه و خانه متمرکز است در تبیین اثربخشي برنامه

کنند. محققوان  های رفتاری و هیجاني فراگیران نقش بااهمیتي ایفا ميواریاجتماعي بر کاهش دش
ای از طریوق  هوای مداخلوه  هوای چندگانوه در تنظویم برناموه    دریافتند که استفاده از رویکرد نظوام 

از مرزهای خانه به مدرسه سبب تسهیل دسترسي به راهبردهوایي   مندیفراروندگي گستردة دغدغه
آموزان، تقویت رفتارهای مناسب، پیشگیری از رفتارهای مخرب، ایجواد  انشمانند توجه و تشویق د

هوای حول مسوالۀ اجتمواعي در     های اجتماعي مثبت برای همۀ فراگیران و آموزش مهوارت محیط
، با دومآفریني نظام آموزش رسمي و در قلب آن معلم خواهد شد. های درس، از طریق نقشکالس

هفته و هور هفتوه یوک     7نامۀ آموزش شناخت اجتماعي در مدت وجود آن که در مطالعۀ حاضر بر
ساعت انجام شد، اما طبق دیدگاه برخي محققان تخصیص این زمان برای تضمین اثرات بلندمدت 

های اجتماعي خود، به طور حوتم بوه   برنامۀ آموزشي ناکافي است. یادگیرندگان برای بهبود مهارت
-های آمووزش مهوارت  وه بر این، با توجه به کثرت برنامهزمان بسیار بیشتری، نیازمند هستند. عال

های پژوهشي بااهمیت در این قلمورو  های اجتماعي برای کودکان و نوجوانان یکي دیگر از اولویت
های تئوریک رقیب بر مقایسۀ اثربخشي ایون برناموۀ آموزشوي بوا دیگور      مطالعاتي با تاکید بر مدل

آمووزان  ، نمونۀ پژوهش حاضر محدود به گروهي از دانوش سومای، مبتني است. های مداخلهتالش
های پوژوهش،  دختر یکي از مدارس شهرستان رودبار بود. بنابراین، به منظور کمک به تعمیم یافته

، واگوذاری  چهوارم شود. وارسي اثربخشي مداخله منتخب در گروه یادگیرندگان پسر نیز پیشنهاد مي
مختلف، از طریق توزیع یکنواخت سهم تخصیص یافته به های تصادفي مشارکت کنندگان به گروه
های ها، در افزایش دقت آزمایش و تقویت اعتماد به استنتاجعوامل خطای تصادفي در سطوح گروه

  آفریند.علّي برآمده از آن، نقش مي
به طور کلي، نتایج مطالعۀ حاضر ضمن فوراهم آوردن شوواهدی تجربوي در دفواع از بضواعت      

یووافتگي دازشووگری اطالعووات اجتموواعي در توضوویح تمووایز در الگوووی سووازش  فکووری موودل پر
دهد که تکامل و بقاء نوع آدمي اساساً با توانایي وی بورای  هیجاني/اجتماعي در نوجوانان نشان مي

شروع، توسعه و حفظ روابط خود با دیگران پیوند خورده است. همۀ اعضای جامعه به میوزان قابول   
آموزی برای ایجاد و توداوم روابوط بوا دیگوران از     هستند و بنابراین، مهارتوابسته ای بهممالحظه

فردی مورد نیاز شوامل عوزت نفو  و خودآگواهي     های بینای برخوردار است. مهارتاهمیت ویژه
گرا، منعطف، خالق، فعاالنه و مثبت و همچنین هوش های تفکر منطقي، واقعفزوني یافته، مهارت

وابسوتگي در  بین فوردی شوامل بهوم   های رابطۀه بیان دیگر، اهمَ مهارتهیجاني/اجتماعي است. ب
هوای بورد و بورد در روابوط،       روابط، ادراک مثبت از دیگران، احساسات مثبت برای دیگران، هدف
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-هوای تعامول بوین   های متعار  و مهارتهای مدیریت مبتني بر تشریک مساعيت موقعیتمهارت

تووجهي بوه توانمندسوازی کودکوان و نوجوانوان بوه ویوژه        بي هر گونهفردی است. عالوه بر این، 
کودکان و نوجواناني که استعداد نمایش گسترة وسویعي از رفتارهوای ناسوازگارانه را در تعامول بوا      

تری از رفتارهای بزهکارانۀ آتوي  دهند، زمینه را برای ظهور اشکال پیچیدههمساالن خود نشان مي
ای برای کودکوان بوا   های آموزشي/مالخلهسعۀ بیش از پیش تالشفراهم خواهد آورد. بنابراین، تو

های اجتماعي متعاقب هدف کاهش رفتارهای ناسازگارانه در آنها بدون شک در پیشگیری از آسیب
 کند.نقش مهمي را ایفا مي

 

 تقدیر و تشکر
راه زینوب   آموزان و مدیران دبیرستان بعثت و دبیرسوتان ی دانشوسیله از مشارکت مسئوالنهبدین

 نهیم.کنیم و همراهي آنان را ارج ميشهرستان رودبار گیالن صمیمانه قدرداني مي
 

 منابع 
های مدیریت ارتباط سبک (.1326مطلق، فرزانه. )پور، مرضیه.، ایزدیان، زینب.، و غالميحسن -

، یپوژوهش پرسوتار   مجلههای بالیني. های تفکّر انتقادی پرستاران در محیطتعار  و مهارت
12 (6 :)52-22. 

آزموون روابوط سواختاری بوین سواختارهای هودف در کوالس درس،         (.1326سرائي، عطیه. ) -
گرایوي، اهوداف پیشورفت اجتمواعي و سوازگاری بوا مدرسوه.        خودکارآمودی اجتمواعي، کموال   

 ی کارشناسي ارشد، دانشگاه شهید بهشتي.نامهپایان
. های تحقیق در علووم رفتواری  روش(. 1322سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. ) -

 تهران: انتشارات آگاه.

-ی سازگاری دانشراهنمای پرسشنامه (.1223) سینها، ای، کي. بي و سینگ، آر. بي -

 ینا.تجهیز سی روانتهران: مؤسسه(. 1377ی ابوالفضل کرمي )ترجمه. آموزان دبیرستانی

(. 1322هروزی، ناصر.، و امیدیان، مرتضي. )گلستان جهرمي، فاطمه..، شهني ییالق، منیجه.، ب -
آمووزان  بررسي تاثیر آموزش برنامۀ پیشگیری از قلدری بر سازگاری، همدلي و قلودری دانوش  

-226(: 2) 5، دوفصلنامۀ راهبردهای شناختي در یادگیریدختر دورة اول متوسطۀ شهر اهواز. 
123. 
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