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 چکیده 
له بر کا   خصلومت و حرحلواره  لای    ررسی اثر بخشی آموزش گرو ی ح  مسئ دف انجام پژو   حاضر ب

زمون  مراه با گروه پس آ -آزمایشی در قالب پی  آزمونناسازگار دان  آموزان ابتدایی بود. روش پژو   شبه

ملان در سلال   آموزان دوره دوم ابتلدایی شهرسلتان کر  کلیه دان  آماری این پژو   شام  ء. جامعهکنترل بود

نفلر   33ای تصادفی متناسب با حجم جامعه بوده، حجم نمونه گیری حبقه، روش نمونهبود 1312 -11تحصیلی 

سشنامه مقیاس مهلار  نفر به عنون گروه آزمای ( بود. ابتدا با استفاده از پر 11نفر به عنوان گروه کنترل و  11)

دان  آموز ابتدایی که در مقیلاس مهلار    33،خصومت و پرسشنامه حرحواره  ای ناسازگار اولیه یانگ –افراحی 

نمرات پایین تر از میانگین را کسب کردند بله عنلوان    ،خصومت و حرحواره  ای ناسازگار اولیه یانگ –افراحی 

ند و جلسه تحت آموزش گرو ی ح  مسئله قرار گرفت 8 دتنمونه پژو شی انتخاب و سپس گروه آزمای  به م

در سلح    spss21در پایان دوره مجددا پس آزمون بر روی  ر دو گروه اجرا شد و نتایج با استفاده از نرم افلاار  

ج نشلان داد کله   و از حریق آزمون کوواریانس یک حرفه، مورد تجایه و تحلی  قرار گرفت. نتای 31/3داری معنی

 .در کا   خصومت و حرحواره  ای ناسازگار اولیه موثر بوده است ،لهی ح  مسئآموزش گرو 
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 ABSTRACT 

The aim of the present study was conducted to investigate the effect of group problem 

solving training on reducing hostility and incompatible schemas elementary students. 

Research method in the form of cloud-based pseudo ago test-then matching along with a 

control group. The statistical community this research all elementary students in the city 

of Kerman, the second period of the school year were 97-1396, simple random sampling 

methods, sample size 30  (15 people as the control group and the experimental group 

used to 15 people). Beginning with the use of the extreme scale inhibition questionnaire 

– the initial hostility and conflict schema questionnaire yang elementary students that on 

the scale extreme harness – the initial hostility and incompatible schemas Yang scores 

were lower than the average of the sample selected and then as a research group to 

fashion 8 d problem solving group training sessions have taken place and at the end of 

the period again after the test was run on each of the two groups And the results using 

spss21 software on the surface and through significant covariance test 0.05  one-way, 

case analysis. The results showed that a group problem solving training in reducing 

hostility and conflict of the effective initial schema. 
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 مقدمه 
ح  مناسبی برای یک مشک  پیدا راه  آن ءوسیلهبه کوشدفرد می ایندی است شناختی، کهگشایی فرح  مسئله یا مسئله

 ای تعلیم و ت.  مچنین یکی از ا داف مهم نظامترین نمونه اندیشیدن اسح  مسئله عالی ،ظر بسیاری از مردمدر ن .کند

عی به آسانی تربیت مدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائ  و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتما

کند تا دان ، مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر مشکالتشان را کسب ی ای آموزشی به افراد کمک مغلبه کنند، این نظام

ر بر تربیت بستر مناسبی برای دستیابی به بسیاری از ا داف ناظ ، ای کوچکح  مسئله به صورت فعالیت در گروه .کنند

گو وعدالت در بحث و گفتدر نظر گرفتن گذاری به کار دیگران و پذیری، رعایت حقوق دیگران، ارزشاخالقی مانند مسئولیت

مد نظر نیست. مهم آن است که در اثر ح   ویژه ءخصوصی برای یک مسئلهدر ح  مسئله پیدا کردن راه ح  م خوا د بود.

پذیر باشد. به  مین سبب است که  ای دیگر تعمیمتااعی به دست آید که برای موفقیتیک قانون ان و مسئله، یک اص 

- ای جدید دارد .یکی از بیماریتری به موقعیتپذیری بیش، انتقال اح  مسئله، از سایر یادگیریده از یادگیری  به دست آم

ری بیما «خصومت»است.  1«خصومت»شود گسیختگی جامعه بشری می م  ای زبان که مایه پدید آمدن دشمنی و از

 .شودشدن کینه میکه موجب نفاق و زندهپیکاری لفظی است  «خصومت» ا به آن دچارند. رایجی است که بسیاری از انسان

 ای مناسبی برای درمان این بیماری  ا راهفاوتی آشکار شود که ضمن تشری  آن ای متاین بیماری ممکن است به شک 

فی  ای منبار و ارزیابییک ویژگی شخصیتی است که به عنوان نگرش نسبتا زیان «خصومت»(. Masoudnia,2012شود)می

ابت، مبارزه شود که با رقسبک خصمانه در روابط بین فردی میشود. این ویژگی باعث رشد و اشخاص تعریف می از رویداد ا

: خشمگین شدن، دارد از جمله خصومت و پرخاشگری عالئمی. (Zahed et al,2014) دگردو حفره رفتن مشخص می

 زیاد درگیر شدن، جر وبحث دیگران، می  شدید به شکستن اشیاء، عصبانیت ناگهانی، تمای  شدید به کتک زدن، آزار و اذیت

 (.Hashemi,2011و داد و فریاد کردن )

 ای اولیه وارهد ند؛ اما حرحزندگی، فرد را تحت تاثیر قرار میاز ابتدای زندگی شک  گرفته و در تمام حول  1 اوارهحرح

خصوص نیاز ای ل از ارضا نشدن نیاز ای اولیه بهارند و به حور معموباور ایی  ستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط د

بت و پابرجا  ستند. در حول زندگی ثا 3 ای ناسازگاری اولیهوارهگیرند. در واقع حرحچشمه میعاحفی در دوران کودکی سر

حالعات دریافتی را پردازش جهان پیرامون سامان د ند و ا ءکند تا تجارب خود را درباره ا به شخص کمک میوارهاین حرح

 ای عمیق، فراگیر، مکرر، به مایه ایی از قبی  دروندارای ویژگی ، ای ناسازگار اولیهوارهحرح. (Yousefnejad,2011کنند )

سح  باالیی  ، ا و احساسات بدنی  ستند و  نگام فعال شدنواره ا و شناختدت ناکارآمد و برگرفته از  خاحرات،  یجانش

 ای اول او با خانواده و احرافیان در سالگیرند که حاص  تعام  خلق و خوی کودک با تجارب ناکارآمد عواحف را در بر میاز 

ای ناسازگار برای  واره  انکار و تغییر دارند. حرحزندگی است که در مسیر زندگی تداوم دارند و ساختار ای عمیق و غیر قاب

 (. Young ،1999ه تالش برای  ما نگی شناختی است)جنگند و این نتیجبقای خودشان می

، 1، خودگردانی و عملکرد مخت 4 ای یانگ با توجه به پنج نیاز  یجانی ارضا نشده به پنج حوزه بریدگی و حردوارهحرح

 ا واره این حرح که زمانی .شود، تقسیم می1، گوش به زنگی بی  از حد و بازداری2مندی ای مخت ، دیگر جهتمحدودیت

 (. (Kazemi,2014توانند بر ادراک، واقعیت و پردازش شناختی فرد اثر بگذارندشوند میفعال می

                                                           
1- Hostility 
2
- Schemas 

3
-Early maladaptive sehemas 

6
- Disconnection and Rejection 

7
-Impaired Autonomy And performance 

8
- Other -Directedness 

9
- Overvigilance/ Inhibition 
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از در سبرد ای موثر مقابله با موقعیت مسئلهرفتاری است که افراد به وسیله آن را  -له فرایندی شناختیمهارت ح  مسئ

شود که به ق میابتکاری فرد احال ورفتاری  -یند شناختیله به فراکنند به حور کلی، ح  مسئزندگی را کشف و شناسایی می

ابداع کند. به عبارت  ای برای مشکالت روزمره را تعیین، کشف یاموثر سازگارانه مقابلهخوا د را برد ای وسیله آن فرد می

مشکالت  تنیدگی و ای مهم است که توانایی و پیشرفت  شخصی  و اجتماعی را افاای   ودیگر ح  مسئله یک را برد مقابله

 (.Dzunila & Sheedy 1994,د د )روانی بسیاری را کا   می

 ای تعلیم و تربیت یکی از ا داف مهم نظام .اندیشیدن است  ءترین نمونهعالی ،ح  مسئله ،ظر بسیاری از مردمدر ن

تماعی به آسانی غلبه محیط  اجمدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائ  و مشکالتشان در زندگی روزمره و در 

ا داف ناظر بر تربیت  از بستر مناسبی برای دستیابی به بسیاری ، ای کوچککنند. ح  مسئله به صورت فعالیت در گروه

گو وگذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث و گفتپذیری، رعایت حقوق دیگران، ارزشمانند مسئولیتاخالقی 

 Malekpourشود تا روشی منظم برای غلبه بر مسائ  خود استفاده کنند )ن رویکرد به افراد آموزش داده میر ایخوا د بود. د

and Molavi,2010 .) 

انجام شده  واره  ای ناسازگارله برکا   خصومت و حرحثربخشی آموزش گرو ی ح  مسئا زمینه زیادی در تحقیقات

روشن  «ا آسیب بینایی ای اجتماعی دان  آموزان بگرو ی بر مهارت ءمسئلهثربخشی آموزش ح  ا»با عنوان  ییق. تحقاست

 افاایدمی ای اجتماعی آنان را موزان با آسیب بینایی در جلسات آموزشی ح  مسئله، میاان مهارتآشرکت دان ساخت که 

(. رویکرد Bahrami,2009) له بر کا   پرخاشگری افرادموثراست. آموزش ح  مسئد دو مشکالت رفتاری آنان را کا   می

حجازی .  ای ناسازگار اولیه در کا   افسردگی زنان معنا دار بوده استمانی به شیوه گرو ی بر تعدی  حرحوارهواره درحرح

بخشی گرو ی ح  مسئله بر که آموزش اثر ند( نیا در پژو   خود به این نتیجه رسیدHejazi and et al, 2009و  مکاران )

 باعث تفاوت میانگین سازگاری اجتماعی در مرحله قب  و ،سازگاری اجتماعی زنان مبتال به اختالل خلقی دو قحبیمیاان نا

زان ابتدایی نشان داد آموموزش ح  مسئله درکنترل خشم دان ( به این نتیجه رسید که تاثیر آ2010وکیلی ) شود.بعد می

 ,Izadi Tameh and et alتحقیق ایادی حامه و  مکاران ) شود.ه میظر میاان خشم در دو گروه دیدداری از نتفاوت معنی

مدارانه موثرتر نتخاب را برد مسئله( نشان داد که روش صبر در کا   پرخاشگری از روش مداخله ح  مسئله در ا2010

له بر برخی مسئ یر گرو ی ح بررسی تاث»( تحقیقی با عنوان Paeizi and et al, 2010.  مچنین پاپیای و  مکاران )است

 ای داری  در متغیرنشان داد که تفاوت معنی «آموزان ابتدایی اقدام کننده به خود کشیشناختی دان  ای روانویژگی

تواند در کا   میاان افسردگی،  ای ح  مسئله میو آموزش مهارت وجود داردای  ای مقابلهافسردگی، ناامیدی و مهارت

آموزان ابتدایی اقدام کننده به خودکشی موثر باشد. شکو ی ای دان  ای مقابلهمهارت در بهبودن ناامیدی و نیا کا   میاا

( نیا در تحقیقی با عنوان اثر بخشی  آموزش ح  مسئله، مدیریت خشم Shokoohi Yekta and et al, 2012یکتا و  مکاران )

گین خصومت و شادکامی به حور ان داد میانبر سبک  ای  تربیتی، پرخاشگری و شادکامی مربیان پی  دبستانی نش

ساسیت اضحرابی  واره  ای ناسازگار اولیه و کا   حری کا   و افاای  یافته است. حرحواره درمانی در تعدی  حرحدامعنا

 ای ح  مسئله  و مدیریت خشم بر کا   (. آموزش مهارتjafari and et al,2015بخ  بوده است )در دانشجویان اثر

ن  نمره ( نیا نشان داد که از نظر میانیگیMirzaei and et al, 2016در زندانیان در تحقیق میرزایی و  مکاران )افسردگی 

له و مدیریت خشم  ای ح  مسئداری داشتند و آموزش مهارتمعنی تفاوت ،زمون پیگیریافسردگی در پس آزمون  و آ

 موجب بهبود عالئم افسردگی  در زندانیان شد.

ی، عات  ای ح  مسئله باعث ارتقای سازگاری  فرداست که آموزش مهارت داده نشان در خارج نیا  اپژو   برخی

 2009شود )آموزان ابتدایی و بارگساالن می نفس، مدیریت استرس، بحران  ویت، انگیاش و اختالل  افسردگی دان

،Telladoله افاای  نگرش مثبت به ح  مسئاز حریق  له باعث بهبود کیفیت زندگی و سالمت روان(. آموزش مهارت ح  مسئ

له موجب کا   ش را برد ای شناختی رفتاری ح  مسئشود. آموز ای مییج تغییرات مثبت در عملکرد مقاب و ترو
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گردد و باعث جمله اختالل نافرمانی و سلوک می مبتال به اختالالت رفتاری ازو رفتار ایذایی در دان  اموزان  پرخاشگری

د و رفتار ای شواعی و بهبود روابط با  مساالن میختن رفتار ای اجتماع پسند و افاای  شناخت اجتمنیرومند سا

-شخص یاد می ،لهکه در آموزش گرو ی به شیوه ح  مسئد د؛ با توجه به این ا تا حد زیادی کا   میناسازگارانه را در آن

بخشی آموزش  راین  دف از انجام این پژو   این است که اثرگیرد که راه ح  مناسبی را برای مشکالت خود پیدا کند؛ بناب

آموزان  ابتدایی شهر کرمان مورد در دان  واره  ای ناسازگار اولیهگرو ی به شیوه ح  مسئله را بر کا   خصومت و حرح

 بررسی قرار د د.

 

 روش پژوهش

کلیه شام  این پژو    آماری ءبود. جامعهپس آزمون و گروه کنترل  -آزمایشی، با حر  آزموناین پژو   از نوع شبه

نفر بود. برای  1342 ا است که تعداد آن 1312 -11آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان  کرمان در سال تحصیلی دان 

گیری ابتدا از بین دو حجم استفاده شده است. برای نمونهای متناسب با بقهگیری حگیری در این پژو   از روش نمونهنمونه

بتدایی دوره لیست مدارس ا ،ول ابتدایید و پس از  ما نگی با کارشناس مسئانتخاب گردی وپرورشآموزش ، ناحیه یکناحیه

شد به ، پسران  انتخاب گردیدند.  مچنین سعی از بین دختران و پسران ،عه آماریبا توجه به حجم  جام  دریافت شد و دوم

، سپس با مراجعه به پرونده تربیتی آنها  ن از یک پایه تحصیلی انتخاب شوندآموزاگر دان جهت کنترل متغیر ای مداخله

 ای ناسازگار پرسشنامه حر  و مدرسه ناسازگار شناخته شده بودندمعلم و اولیا و مشاور  ،نفر که براساس گاارش خانواده  33

 ،سازی به صورت تصادفی ا و  متاخانوادهب و ضمن توجیه ترین نمره را داشتند انتخاولیه و خصومت را تکمی  کرده و بیشا

ساعته بر روی گروه آزمای  به اجرا  1/1جلسه  8در دو گروه گواه و آزمای  جایگاین شدند و پروتک  آموزشی به مدت 

 درآمد.

 

 ابزار پژوهش

آموزان را از ان به فارسی ترجمه کرد. این پرسشنامه، د  1378خواه در سال این پرسشنامه را نیک :پرسشنامه خصوصت -1

( 2001. )به نق  از کرمی ، د دبا خصومت باال را نشان می آموزانِکه دان   سوال است 33سنجد و  شام  نظر خصومت می

گیرد. تعلق می« 3»منحبق بر خصومت نمره  ای غیرو پاسخ« 1» ای منحبق بر خصومت نمره گذاری به پاسخبرای نمره

. ضریب د د، خصومت پایین و نمره باال خصومت باال را نشان میین. نمره پایخصومت فرد است ءد نده ا نشانمجموع نمره

سال  نویدی در (alipour,1390)اند.گاارش کرده 13/3ا روش بازآزمایی و ب 11/3پایایی این آزمون را با روش دو نیمه کردن 

 . گاارش کرده است 81/3برای خصومت  لفای کرونباخ، ضریب آدان  آموز 124نامه در مورد نیا با اجرای این پرسش 1381

 1998 ای اشمیت و  مکاران انجام شده، یانگ )بر پایه یافتهکه آیتمی  11این پرسشنامه در  :پرسشنامه حرحواره یانگ -1

بی اعتمادی/   ا عبارتند از: ر اشدگی/ بی ثباتی ،وارهکند. این حرحغیر انحباقی اولیه را ارزیابی میواره ( پاناده حرح

بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به  /بدرفتاری، اناوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، محرومیت  یجانی، وابستگی، وابستگی

، ناکافی ، احاعت ، فداکاری ، بازداری  یجانی خودکنترلی ،منشیبارگ /بیماری، خودتحول نیافته/ گرفتار، شکست، استحقاق

، سوال 1. در این پرسشنامه  ر شودگذاری میای نمرهدرجه 2  انتقادی.  ر سوال بر یک مقیاس معیار ای سرسختانه /بی ،

یایی و روایی این . پاباشد آن حرحواره ناکارآمد است 11مقیاس باالتر از  سنجد. چنانچه میانگین  ر خردهواره را مییک حرح

(  مسانی 2006در ایران آ ی و  مکاران ) (. tiyan and baranof,2010 ای متعددی به اثبات رسیده است )اباار در پژو  

 . نددست آوردهب 18/3درونی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ در حدود 
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در این پژو   نیا .  ستند 1113له دزوریال و گلدفرید گذار شیوه ح  مسئپایه: له ای آموزشی مهارت ح  مسئجلسه -3

ماه به شر  زیر اجرا  ای یک جلسه به مدت دوساعته،  فته 1/1جلسه  8 و گلدفرید در ه دزوریالمهارت ح  مساله به شیو

 . شد

-، برخورد به دور از قضاوت و عدم پی از قواعد و ضوابط شرکت در برنامه، نظیر رازداری، صراحت: فهرستی جلسه اول

 . مدار تعریف شد یجان مدار وساله، مقابله مای دان  آموزان بیان و سپس مسئلهداوری بر

آمیا مشک  این است شد که قدم اول در ح  موفقیت آموزان این موضوع آموزش دادهجلسه دوم: دراین جلسه به دان 

سپس گفته شد وقتی با  ،"کنی توانی مشکالت را ح تو می"که این ادراک را در خود پرورش د ند و به خود بگویند که 

- ا از حریق گفت ای منفی و مبارزه با آنقدم اتخاذ نگرش ح  مسئله و شناسایی خودگویی وند، اولینشمشکلی مواجه می

 گوی درونی مثبت است .  و

 ای کوچک به گام باید مشکالت بارگ را شد و بیان شد که : تعریف مشخص و واض  مشک  آموزش دادهجلسه سوم

آموزان یاد گرفتند مشک  را تعریف کنند. به این ه دان . دراین جلسودشح  و فص   ر بار یک بخ  آن  تاکرد تقسیم 

توانند آن ی که ندانند مشک  دقیقا چیست نمیزیرا تا وقت ؛«مشک  چیست؟»اول باید بدانند مشک   روش که برای ح  یک 

 را ح  کنند. 

با  ،مورد نظر  ای ممکن برای ح  مشک کردن و فهرست کردن تمامی راه ح  : دراین مرحله خوب فکرجلسه چهارم

 ای مختلف برای ح  از فن بارش فکر آموزش داده شد و بر این نکته تاکید شد که روش مناسب برای یافتن راه ح استفاده 

 . ک  ، استفاده از فن بارش فکر استیک مش

و  وزش داده شد، آم، بهترین راه ح  را انتخاب کنند ای محر  شدهموضوع که بتوانند از بین راه ح  : اینجلسه پنجم  

، نتیجه و پیامد  ر راه ح  را است قب  از استفاده از یک راه ح ، الزم خاحر نشان گشت که در این مرحله از ح  مشک 

به   اه ح و در انتخاب را کنند، بهترین راه ح  را انتخاب یامد ا و نتایج راه ح   ای مختلفپی  بینی و سپس با مقایسه پ

-با اعتقاد ا و ارزش و یا توجه کنند و راه ح   ایی انتخاب نمایند که بتوانند آن را به عم  در آورندامکان عملی بودن آنها ن

  ای آنها تناسب داشته باشد.

که پس از انتخاب بهترین راه ح  از  به این ترتیب جلسه ششم: به اجرا گذاشتن راه ح  انتخاب شده آموزش داده شد.

 جرا بگذارند و در عم  نتیجه آن را ارزیابی کنند. آن را به ا  ای ممکنبین راه ح 

ابی کنند بپردازند و ارزیگیری از اجرای راه ح  انتخاب شده داده شد که به ارزشیابی و نتیجه : به آنها آموزشجلسه  فتم

موفقیت آمیا بوده است  اگر راه انتخاب شده در رفع مشک  ت یا خیر؟، موثر و رضایت بخ  بوده اسکه آیا راه ح  مورد نظر

وجود داشته که مشک  ح  نشده  له را مرور کنند و ببینند در کجا اشکالر غیر این صورت باید مراح  ح  مسئ، د، چه بهتر

 . است

دان  آموزان شرکت کننده به  التمشک ء ای عینی دربارهجلسه  شتم: در این جلسه  مه مراح  ح  مسئله با مثال

آموزان در مورد ری موثرتر و تثبیت آموزش مرور شد. دراین جلسه پایانی نظرات دان ت یادگیحور عملی تمرین و جه

 له در زندگی تاکید شد. دی و بر استفاده مستمر روش ح  مسئبنآموزشی جمع احساسشان از شرکت در این دوره

 

 شیوه اجرا 

و با  متاسازی و به صورت   ندشناخته شددان  آموزی که خصومت و ناسازگاری داشتند  33ای پی  آزمونپس از اجر

له در گروه آزمای  اجرا شد و برنامه آموزش گرو ی مهارت ح  مسئ د.و گروه آزمای  و گواه جایگاین گشتنتصادفی در د

دگاری اثربخشی آموزش گروه گواه آموزشی ندید. در مرحله پس آزمون و دوماه بعد در مرحله پیگیری برای بررسی مان

ری آزمون سازگاری دان  آموزان دبیرستانی در مورد  ر دو گروه اجرا و برای تحلی  داده  ا از روش آما ،لهسئمهارت ح  م
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   به گیری مکرر استفاده شد . برای رعایت اصول اخالقی پس از پایان تمامی مراح  پژوتحلی  کوراریانس و روش اندازه

 جلسه آموزش داده شد.  ت شله به صورت فشرده در گروه گواه نیا مهارت ح  مسئ

 

 های پژوهشیافته
 

 ( میانگین وانحراف استاندارد نمرات ک  پی  آزمون ، پس آزمون درحرحواره  ای ناسازگاری اولیه و ابعاد آن در خصومت در گروه کنترل1جدول )
 شاخص های اماری آزمون مقیاس

 انحراف استاندارد میانگین تعداد

 11/14 11/1 11 پی  آزمون  اولیهحرحواره  ای ناسازگاری 

 83/13 12/1 11 پس آزمون 

 13/14 41/4 11 پی  آزمون  بریدگی و حرد

 31/11 41/4 11 پس آزمون 

 14/12 31/3 11 پی  آزمون  خودگردانی وعملکرد مخت 

 11/11 31/4 11 پس آزمون 

 12/28 83/4 11 پی  آزمون   ای مختلفمحدودیت

 42/13 81/4 11 پس آزمون 

 14/11 23/1 11 پی  آزمون  دیگرجهت مندی

 1/28 18/1 11 پس آزمون 

 14/21 11/3 11 پی  آزمون  گوش به زنگی بی  از حد

 18/21 13/3 11 پس آزمون 

 13/18 14 11 پی  آزمون  خصومت

 41/12 11 11 پس آزمون 

 

آزمون آزمون و پسآن و خصومت درگروه کنترل در پی  اولیه و ابعادمیانگین و انحراف استاندارد حرحواره  ای ناسازگار 

 گردد.در جدول باال مشا ده می

 
 آموزانمورد اثر بخشی آموزش گرو ی ح  مسئله بر کا   خصومت در دان ( خالصه نتایج تحلی  کوواریانس در 1جدول )

میانگین  درجه ازادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات

F Sig ضریب اتا 

 31/3 333/3 43/111 11/1431 1 11/1431 زمونپس آ

 43/11 11 12/113 خحا

     33 12/18111 ک 

 

. با توجه مایشی نسبت به گروه گواه شده استله باعث کا   خصومت گروه آزد د آموزش ح  مسئ( نشان می1جدول )

خصومت را به خود درصد از واریانس پس آزمون یعنی کا    1له در حدود توان گفت آموزش ح  مسئتوان آزمون میبه 

 . اختصاص داده است
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 موزانآمورد اثر بخشی آموزش گرو ی ح  مسئله بر کا   حرحواره  ای ناسازگار اولیه دان ( خالصه نتایج تحلی  کوواریانس در 3جدول )

میانگین  درجه ازادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات

F Sig ضریب اتا 

 333/3 31/114 31/11411 1 31/11411 پس ازمون
 

11/3 

 11/11 11 11/1411 خحا

     33 11/13131 ک 

 

واره  ای ناسازگار اولیه دان  آموزان گروه آزمایشی د د آموزش ح  مسئله باعث کا   حرح( نشان می3جدول )

واریانس پس آزمون یعنی  درصد از 11له در حدود آموزش ح  مسئ توان آزمونا توجه به . به گروه گواه شده استنسبت ب

 .  اولیه را به خود اختصاص داده استواره  ای ناسازگار کا   حرح

 
 واره  ای ناسازگار اولیه دان  آموزانآزمون تحلی  کوواریانس ابعاد حرح( نتایج 4جدول )

مجموع  منبع تغییرات ابعاد

 مجذورات

میانگین  درجه ازادی

 مجذورات

F Sig ضریب اتا 

 23/3 333/3 11/12 18/381 1 18/381 پس آزمون بریدگی و حرد

 13/4 11 31/133 خحا

  33 11/212 ک 

خودگردانی و عملکرد 

 مخت 

 12/3 333/3 31/31 81/134 1 81/134 پس آزمون

 11/1  11 13/83 خحا

  33 111/111 ک 

 11/3 333/3 31/11 12/182 1 12/182 پس آزمون مخت  ای محدودیت

 12/1 11 11/123 خحا

  33 38/111 ک 

 21/3 333/3 12/13 18/211 1 18/211 پس آزمون دیگر جهت مندی

 11/11 11 11/318 خحا

  33 11/111 ک 

گوش به زنگی بی  از 

 حد

 11/3 333/3 31/38 21/118 1 21/118 پس آزمون

 13/11 11 11/431 خحا

  33 41/188 ک 

 

آموزش گرو ی به شیوه ح  » د د که ( نشان می4نتایج تحلی  کوواریانس حاص  از آزمون فرضیه سوم )جدول شماره 

ضریب  شود،مشا ده می 4سحر جدول گروه جدول   مان حور که در«  ای ناسازگار اولیه تاثیر داردمسئله بر ابعاد حرحواره

است و این  11/3، 21/3 11/3،3، 12/3، 23/3موزان به ترتیب عبارت از آ ای ناسازگار  اولیه دان وارهاتا ابعاد مختلف حرح

 واره  ای ناسازگار  اولیه موثر باشد.   مسئله توانسته است در کا    حرحن معنی است که آموزش گرو ی حبدی

 

 گیریبحث و نتیجه

این یافته با  گذارد؛تاثیر می« خصومت»له  بر کا    ای ح  مسئحاکی از آن بود که آموزش مهارتنتیجه این پژو   

 Izadi(، ایادی حامه و  مکاران )Bahrami, 2009(، بهرامی )Hejazi and et al, 2009نتایج پژو   حجازی و  مکاران )

Tameh and et al, 2010)( پاییای و  مکاران ،Paeizi and et al, 2010( شکو ی یکتا و  مکاران ،)Shokoohi Yekta and 

et al, 2012)  میرزایی و  مکارانو (Mirzaei and et al, 2016) له . این نتایج بیانگر آن است که ح  مسئ مخوانی دارد
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ر با حیف ری  موثتواند توان فرد را برای درگیفرایند مقابله   شیار، عقالنی  پر تالش و  دفمند است که میاصوال یک 

که   ای رفتاری و اعمال شناختی و عاحفی استباال ببرد. ح  مسئله شام  یک رشته پاسخ  ای  فشار زا وسیعی از موقعیت

جهت یافته شد. آموزش مهارت ح  مسئله  ای درونی و یا محیحی، به سمت  دف خاصی به منظور سازگاری  با درگیری

ه قرار گرفته تعارض مورد استفادمواجهه موثرتر با موقعیت  ای پر ابتدایی به منظورآموزان برای کمک به کودکان و دان 

 فرادی  که دست به خودکشی می زنند،ا درمان افرادی که مشکالتی در سازگاری دارند،له برای است. از شیوه ح  مسئ

شناختی دارند و بیماران افسرده،  افرادی که دارای مشکالت زناشویی  ستند و به حور کلی افرادی که مشکالت ارتباحی و

کار ای مبارزه ترین راه؛ بنابراین آموزش ح  مسئله یکی از موفقآمیا بوده استموفقیت استفاده شده است که تقریبا  مگی

و ناسازگاری را  «خصومت»تواند  ای ح  مسئله میبا خصومت در دان  آموزان ابتدایی و جوانان است. آموزش مهارت

توان  ا میت و ناسازگاری اولیه افراد باشد. در تبیین این یافتهو روش درمانی موثری برای کا   میاان خصومکا   د د 

 یجان  ،د بتواند با توانایی مهارت ح  مسئله، مشکالت جاری زندگی خوی  را با موفقیت پشت سربگذاردگفت وقتی فر

که این خود بستری  برای او به دنبال دارداعتماد به نفس را  مندی و افاای راو تولید می شود که احساس رضایتمثبتی د

 . شودتماعی وی با محیط و احرافیان  میبرای سازگاری بهتر عاحفی و اج

اره  ای ناسازگار اولیه تاثیر وکه آموزش گرو ی به شیوه ح  مسئله بر حرح نتیجه دیگر پژو   حاضر حاکی از این بود

نتایج نشان داد که . این (  مسو استJafari and et al, 2015 ای پژو   جعفری و  مکاران )هگذارد؛ این نتیجه با یافتمی

اولیه   ای ناسازگارثیر گذار باشد و از آنجا که حرحواره ای ناسازگار اولیه تاوارهتواند بر بهبود حرحآموزش  ح  مسئله می

 ای عمیق و فراگیر  ستند که از خاحرات، مایهی با درون ایالگو ، اشوند، این حرحوارهموجب  اختالالت  یجانی می

اند، در مسیر  زندگی وره کودکی یا نوجوانی شک  گرفتهاند، در ده  ا و احساسات  بدنی تشکی   شدهوار ا، شناخت یجان

به علت تمای  بشر   ،اولیه   ای  ناسازگار ستند و به شدت ناکارآمدند، حرحواره تداوم دارند، درباره  خود و روابط  با دیگران

د د تا وضعیت ار ای درونی یا بیرونی انجام میای که فرد رفتجنگند؛ به گونهی خودشان میبه  ما نگی شناختی، برای بقا

ن آموزش کار ای موثر بر آ ا از ا م زندگی افراد است و یکی از راهفظ کند؛ بنابراین بهبودی این حرحوارهواره را حفعلی حرح

 ا . نتایج این پژو  (  مخوانی داردJafari and et al, 2015جعفری و  مکاران ) . پژو   حاضر با پژو  له استمسئ ح 

 ای ناسازگار اولیه و کا   انی مناسبی برای تعدی  نمودن حرحوارهله  روش درمکند که ح  مسئشوا دی را پیشنهاد می

ود که آموزش گرو ی به شیوه ح  مسئله بر ابعاد یگر پژو   حاضر این بیافته د حساسیت اضحرابی دان  آموزان می باشد.

، توان گفت در دوره نوجوانی، به دلی  تغییرات جسمیدر تبیین این یافته می گذارد، ای ناسازگار اولیه تاثیر میحرحواره

ها را و ارتباط بین فردی آن، عاحفی د اجتماعی، تحصیلیشوند که ممکن است عملکرعاحفی و روانی دستخوش تحوالتی می

بخشی   ای ایمن و رضایتبستگیتوانند  دلزه بریدگی  و حرد  قرار دارد نمیواره ایشان در حومخت  کند. بیمارانی که حرح

نخوا د   ا به ثبات، امنیت ، محبت، عشق و تعلق خاحر برآوردهچنین افرادی  معتقدند که نیاز آنبا دیگران برقرار کنند. 

ثبات ر ا شدگی / بی ثباتی ) بد رفتاری )بی اعتمادی/ بدرفتاری )سرد و بی عاحفه  ا معموال بی ای اصلی آنانوادهشد. خ

شان  واره  ایبیمارانی  که حرح )محرومیت  یجانی )حرد کننده )نقص/ شرم )یا مناوی )اناوای اجتماعی و بیگانگی(  ستند.

گردانی یعنی بیشترین آسیب را می بینند. خود واره اول( اغلبچهار حرح گیرد )مخصوصادر حوزه بریدگی حرد قرار می

شود. با افراد  م سن و سال سنجیده می توانایی فرد برای جدا شدن از خانواده  و عملکرد مستق . این توانایی در مقایسه

 ا برای راتی دارند که در توانایی آنانتظا واره  ایشان در این حوزه قرار دارد از خودشان و محیط احرافشانبیمارانی که حرح

 ا  ر کاری ند. والدین این بیماران  برای آنتفکیک خود از نماد والدین و دستیابی به عملکرد مستقالنه  مانع ایجاد می ک

)که  نمودند ا مراقبت یا نگهداری میآن کردند و گا ی بر عکس، به ندرت از ا حمایت میادند و به شدت از آنانجام می د

شود. وز مشکالتی در حوزه خودگردانی میمنجر به بر ،. افراط و تفریط  در حمایت  از کودکمورد اخیر بسیار نادر است(

احترام  زمینه  ا در ای درونی آن ای مخت  قراردارد، محدودیت ایشان در این حوزه محدودیتبیمارانی که حرحواره
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دیگران،  مکاری ن است  در خصوص احترام به حقوق  ا ممکشد نکرده است. آنه اندازه کافی رداری باب  و خویشتنمتق

خودخواه،  وه بر این چنین  بیمارانی اغلبکردن، متعهد بودن  یا دستیابی به ا داف  بلند مدت مشک  داشته باشند. عال

انگار و بی  از اند که خیلی سه ده ایی بارگ شانواده ا معموال در خد. آنرسنود شیفته به نظر میلوس، بی مسئولیت یا خ

واره  ای دیگر مث  محرومیت تواند شکلی از جبران افراحی حرحاند. گا ی اوقات حرحواره استحقاق  میحد مهربان  بوده

ال به جای رسیدگی به نیاز ای خود به دنب ،مندی قراردارد ایشان در حوزه دیگر  جهتجانی باشد. بیمارانی که حرحواره ی

-ی یا اجتناب  از انتقام انجام میرا برای دستیابی به تایید تداوم رابحه  یجان  ا این کارای  نیاز ای دیگران  ستند آنارض

اغلب  بنابراین  ای  دیگران بیشتر از نیاز ای خودشان تاکید کنندابط اجتماعی تمای  دارند بر پاسخاین بیماران در رو ؛د ند

اند تا از تمایالت  حبیعی خودشان پیروی کنند و  ا در دوران کودکی آزاد نبودهگاه  ستند. آنخودشان ناامایالت از خشم و ت

- ای دیگران تبعیت میو از خواستهپذیرند  ی شوند از محیط بیرونی تاثیر میدرگسالی به جای اینکه از درون جهتدر با

 ای مهم در شخصیت  کودکان  باید جنبه ؛بوده است  ای این حوزه  مبتنی بر پذیرش مشروطکنند. ریشه تحولی حرحواره

ی توجه و ا میت قای   ا والدین  به جاکردند. در اکثر این خانوادهبه عشق  یا تایید دیگران مهار میخود را برای دستیابی  

. بیمارانی که داننداجتماعی خود را مهم می بیشتر نیاز ای  یجانی یا منالت  ، ای منحصر به فرد کودکشدن به نیاز

کنند.  ای خود انگیخته واپس زنی میز حد قرار دارد، احساسات و تکانهگوش به زنگی بی  ا ء ایشان در این حوزهحرحواره

ناپذیر و درونی شده خود، عم  کنند ولو به قیمت از دست دادن نند تا بتوانند حبق قواعد انعحافک ا اغلب تالش میآن

س زدگی و آرام  خاحر، روابط صمیمی  یا سالمتی دوران کودکی این بیماران پر از خشونت، واپخوشحالی، ابراز عقیده، 

در دوران ذت غلبه داشته است. این بیماران بر خود انگیختگی و لداری و فداکاری بی  از حد سختگیری  بوده و خویشتن

وش به زنگ حوادث منفی زندگی گ موردکه در اند اند و در عوض یاد گرفتههکودکی به تفری  و شادی کردن تشویق نشد

سر می برند به حوری ه بینی، نگرانی و ترس باین بیماران معموال در احساس بد فرسا در نظر بگیرند.باشند و زندگی را حاقت

براین  اشد؛ بناکه معتقدند اگر نتوانند  در تمام لحظات زندگی خود  وشیار و مراقب باشند ممکن است  زندگیشان از  م بپ

با استفاده از نتایج   ا تالش کرد. ا توجه نمود و برای بهبود آنتوان به تک تک  این جنبهبا توجه به ح  مسئله گرو ی می

دان  آموزان  ، پیشگیری و از بین بردن عوام  اختالل زا را برایتوان زمینه شناسایین پژو   و نحوه ایجاد سازگاری میای

شود ی حضوری و غیر حضوری مهارت ح  مسئله فرا م کرد. به مسئوالن توصیه می احریق آموزش ، ازو سایر افراد جامعه

له برای معلمان و مربیان تربیتی تدوین کنند تا آنها بتوانند  ای آموزشی مهارت ح  مسئدوره ایی برای برگارای برنامه

به انگیای و بارش فکری که خالقیت و اعتماد ون ذ ن ایی چ، روشرسی با استفاده از شیوه ح  مسئله نگام آموزش مواد د

شود مربیان تربیتی چنین پیشنهاد میفرا م آورند.  مزمینه ایجاد سازگاری آنها را  ،د دنفس دان  آموزان را افاای  می

یج به دست آمده سح  سازگاری دان  آموزان با استفاده از نتا ی ارتقای، به منظور فرا م آوردن شرایط الزم برادیدهآموزش

از ستفاده  ای گرو ی و تاکید بر ااین پژو   به آموزش مهارت ح  مسئله بپردازند. آموزش ح  مسئله از حریق رسانه از

 ای ح  تواند به فراگیری مهارت ا، موضوع دیگری است که میجویی در وقت و  اینهگروه و کار ای گرو ی جهت صرفه

در زندگی روزمره به آنها کمک کند؛ بنابراین به له  ای سازنده و کارآمد ح  مسئاز سبکآموزان و استفاده مسئله دان 

رشد  ءای تدوین و تدریس کنند که زمینه ا را به گونهشود که مواد آموزشی و کتابریاان درسی و مربیان توصیه میبرنامه

آموزان به شود که برای کمک به دان کند. به مشاوران مدارس توصیه می آموزان ایجاد ای ح  مسئله را در دان مهارت

آموزان مورد توجه و ه دان گشایی را بآموزش مهارت ح  مسئله و مسئله ،ایی که درکا   خصومت موفق نیستندویژه آنه

 اولویت قرار د ند.  
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