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 خالصه 

-آموزش مهارت حل مساله بر تعارضات والد ياثربخش پژوهش حاضر با هدف کلي بررسي : مقدمه

 6879در سال  یدريهپسرانه شهرستان تربت ح هاییرستاننوجوانان دب ينترنتبه ا یادنوجوان و اعت

 .باشديم

، روش نفر اجرا شده  611به حجم نمونه  هدفمنداز طريق نمونه گیری   دراين مطالعه روش کار:

، اطالعات از اجرای پژوهش از نوع نیمه آزمايشي با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون بوده 

(، پرسشنامه سنجش تعارضات 6777و همكاران ) يانگ ينترنتبه ا یاداعت یهاپرسشنامهطريق اجرای 

 هایيآزمودن یجلسه آموزش مهارت حل مساله برا 3ه که (بود2112بین والدين و فرزندان اشتراس)

 يانسکووار یلتحلداده ها با استفاده از پس آزمون گرفته شد.  فتهه 3انجام شد پس از يشگروه آزما

 گرفت.مورد تجزيه و تحلیل قرار  یرهتک متغ

اعتیاد به اينترنت نوجوانان کاهش بر له أآموزش مهارت حل مسهمچنین نتايج نشان داد که  نتایج:

-که آموزش مهارت حل مساله باعث کاهش تعارض والدها حاکي از ان است يافته موثر است.

 .گرددمي نوجوان در دانش آموزان دبیرستان

تحقیق مي توان نتیجه گرفت که آموزش در سنین از نتايج به دست آمده در اين نتیجه گیری: 

نوجواني که سن بحران ها و تعارضات مي باشد میتواند در پیشگي ی از بسیاری آسیبها به خصوص 

 .ايم تاثیر موثری داشته باشددومتغیری که در پژوهش  حاضر بدان پردخته

 .نوجوان ، مهارت حل مسئله –اعتیاد به اينترنت ، تعارض والد کلمات کلیدی:  
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 مقدمه 

دوره انتقالي  دوره نوجواني يكي از ادوار مهم زندگي است.

 است که در آن فرد از امنیت کودکي به سوی مسئولیت پذيری

 بهترين دوره اين (6) و امتیازات بزرگسالي حرکت مي کند

 مناسبت اين هاست، بهشكوفايي توانمندی و رشد برای فرصت

 زندگي در اهمیت پر های فرصت از يكي را نوجواني دورة

 .(2)اند  آورده به شمار آدمي

تعارضات بین  است رو روبه آن با نوجوان که مسائلي از يكي

والدين و نوجوانان است، در يک خانواده، ارتباط بین والدين و 

فرزندان در اوايل کودکي اغلب با امر و نهي ها و قوانین ارائه 

شده از جانب والدين تعريف مي شود. بتدريج که کودك 

بزرگ تر مي شود اين الگوی ارتباطي، بجای قدرت تحت تأثیر 

اني که کودك وارد دوره نوجواني تشويق ها قرار مي گیرد. زم

مي شود، ارتباطات خانوادگي بكلي دگرگون شده و شكل 

جديدی بخود مي گیرند. نوجوان اظهار نظر مي کند، از افكار، 

عقايد و اعمال اعضای خانواده انتقاد مي کند. با مظاهر قدرت در 

به مخالفت برمي خیزد. نوجوان در  -اغلب والدين–خانواده 

ديت و خود مختاری و ايجاد يک هويت مستقل جستجوی فر

برای خود است. او خود را فردی رشد يافته در نظر مي گیرد که 

توانايي تصمیم گیری در مسائل شخصي خود را دارد اما در 

دنیايي زندگي مي کند که نحت تأثیر کنترل بزرگساالن است 

(8.) 

انسان ها بروز تعارض در روابط »عقیده دارند:  (4برخي محققان )

با يكديگر امری رايج و اجتناب ناپذير است، به گونه ای که مي 

توان از تعارض به عنوان رايج ترين پديده های موجود در روابط 

انسان ها نام برد. تعارض زماني ايجاد مي شود که اعمال يک 

فرد با اعمال فرد مقابل تداخل کند. همچنان که دو فرد به هم 

تانسیل تعارض افزايش مي يابد. در نزديک تر مي شوند، پ

حقیقت وقتي تعامالت بین افراد بیشتر شده و فعالیت ها و 

موضوعات متنوع تری را در بر مي گیرد، زمینه مخالفت بیشتر 

 «. مي شود

يكي ديگر از مشكالتي که در مسیر رشد گريبانگیر جامعه و به 

ترنت و خصوص نوجوانان شده است استفاده بیش از اندازه از اين

فضای مجازی و به عبارت ديگر اعتیاد به اينترنت است که اين 

 مهم امروزه بر کسي پوشیده نیست.

اين است که  "اعتیاد به اينترنت "مشكالت عمده درتعريف 

همانندی آن بامسائل ديگری که به عنوان عامل ايجاد کننده 

شود که وقت صرف مشخص نمي .(2)باشند، مجزانمي باشد مي

تحقیقات تجربي (، 1)مربوط به کار عادی است يا مرضي  شده

درزمینه معتاد بودن به اينترنت بسیارمحدوداست بايد معلوم شود 

شوند، آيا خود رايانه افراد به چه مواردی ازاينترنت معتاد مي

آورند، نوع است؟ تايپ کردن است يا اطالعاتي که به دست مي

وياچیز ديگری؟ ولف فعالیتهايي که فرد درآن مشغول است 

، "استفاده بیش از اندازه  "کند که اصطالحاتي مانند پیشنهاد مي

بايد برای آن مورد استفاده قرار  "ناسازگارانه "و  "مشكل زا"

، اصطالح استفاده مشكل زا (2116) ديويسبر اين اساس  .گیرد

 اصطالحاز اينترنت را که قبال ً مطرح کرده بودند، پذيرفت.وی 

را به نوعي وابستگي فیزيولوژی بین شحص متحرك که  اعتیاد

معموال ًنوعي مواد است، اطالق کرد.بنابرين ديويس معتقد است 

استفاده مرضي از اينترنت يا استفاده مشكل زا از  "که اصطالح 

مناسب تر از اصطالحات ديگر است.به نظر اواستفاده  "اينترنت 

بلكه مجموعه ای  از اينترنت صرفا يک رفتار اعتیاد نیست،

دهد ازعوامل شناختي ورفتاری را در زمینه اينترنت تشكیل مي

 (.9) گذاردکه روی زندگي افراد اثرمنفي مي

انجمن روان پزشكي آمريكا اعتیاد به اينترنت را يک الگوی   

استفاد از اينترنت که موجب اختالل عملكردی شده وبا حاالت 

دوماهه همراه باشد ناخوشايند دروني درطول يک دوره ی 

تعريف کرده است وبرای تشخیص آن هفت مالك ارايه کرده 

عاليم  -2تحمل  -6است )حداقل سه معیار در طول دو ماه(

زمان استفاده از اينترنت بیش از آنچه که فرد درابتدا  -8ترك 

 -2تمايل مداوم به کنترل رفتار  -4قصد دارد به طول انجامد 

کاهش  -1امور مرتبط با اينترنت صرف وقت قابل توجه برای 
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 -9فعالیتهای اجتماعي، شغلي وتفريحي در استفاده از اينترنت 

 (.3)استفاده با وجود آثار منفي آن  تداوم

وشي است که افراد مي توانند در هنگام مهارت حل مسأله ر

برنامه ريزی برای برخورد با مشكالت زندگي از آن استفاده 

مهارت شناختي فوق العاده پیچیده ای حل مسأله کنند. در واقع 

است که در مقايسه با ساير فرآيندهای شناختي نظیر زبان آموزی 

و تشكیل مفهوم، مستلزم سطح باالتری از پردازش اطالعات 

است. اين فرآيند سبب مي شود که توجه، ادراك، حافظه و 

ساير فرآيندهای پردازش اطالعات به شیوه ای هماهنگ برای 

به هدف برانگیخته شوند. از اين رو مهارت حل مسأله دستیابي 

حتي در مورد تكالیف و مسائلي که ساختار روشن و تعريف 

شده ای دارند، به عنوان يكي از پیچیده ترين شكل های رفتار 

 (.7)آدمي تلقي مي شود 

پژوهش حاضر با هدف  ؛با توجه به مسائلي که عنوان شد

-ر حل تعارض والداثربخشي آموزش مهارت حل مساله ب

نوجوان و کاهش اعتیاد به اينترنت نوجوانان پسر شهرستان تربت 

اجتماعي در -توانايي های رواني حیدريه انجام خواهد شد. 

ارتقای بهداشت و سالمت روان نقش مهمي بر عهده دارند. 

مستقیم ترين روش مداخله، به منظور ارتقای توانايي های رواني 

ي است که منابع مقابله ای اشخاص و اجتماعي، مداخله هاي-

 توانايي های شخصي و اجتماعي آنان را تقويت مي کند.

 به افراد رسیدن و کودکي دوران شدن سپری بااز آنجا که 

 فزوني نسلي های و گسست تعارضات میزان نوجواني دوران

 هويت اثبات برای نوجوانان تالش مرحله اين چه، در مي يابد.

 در بزرگساالن ناتواني و يكسو از فردی استقالل و شخصي

 فرزندان نوجواني و کودکي دوران رواني های تفاوت درك

 مي تشديد را دو اين تنش و ديگر، تعارض سوی از خود

؛همچنین يكي از مسايلي که در طول سالهای اخیر باعث سازد

نوجوان میشود استفاده بیش از اندازه -افزايش میزان تعارض والد

ز اينترنت میباشد که در اکثر موارد به شكل اعتیاد نوجوانان ا

آيد و سوال اصلي در اين پژوهش اين است که اينترنتي در مي

-آيا آموزش مهارت حل مساله میتواند بر حل تعارض والد

نوجوان و کاهش اعتیاد به اينترنت نوجوانان دبیرستانهای پسرانه 

 تاثیر داشته باشد؟

 کارروش 

نوجوانان پسر  نفر از 411شامل تعداد  پژوهشجامعه آماری اين 

در سال در شهرستان تربت حیدريه  سال(64-69) مقطع دبیرستان

مدرسه اين شهرستان با روش نمونه  2از بین  که مي باشند 6879

 از بین دانش آموزاننفر611گیری هدفمند نمونه ای به حجم

 .انتخاب شدند 

 ابزار پژوهش

ت یانگ و همکاران پرسشنامه اعتیاد به اینترن -6

(5999)  
اعتیاد به اينترنت افراد ي سوال که برای بررس 21شامل که 

ارزشي لیكرت  2طراحي گرديده است و در مقیاس 

در مطالعه ،  )هرگز,به ندرت,گاهي ,اغلب, همیشه( میباشد

ذکرشده و  72/1اعتبار دروني پرسشنامه باالتر از  (61) ای

اعتبار به روش بازآزمايي نیز معني دار گزارش شده است. 

روايي ( 6837در نمونه ی ايراني علو ی و همكاران)

همساني ( =32/1rمحتوايي و همگرا، باز آزمايي)

اين پرسشنامه را ( =92/1rو تنصیف )( =33/1αدروني)

 .ندقابل قبول ارزيابي کرد

پرسشنامه سنجش تعارضات بین والدین و  -2

  (2001اشتراس) فرزندان
سؤال است که سه تاکتیک حل  62دارای  اين پرسشنامه 

پرخاشگری کالمي و پرخاشگری  تعارض يعني استدالل،

 و توسط اشتراس تهیه شده است فیزيكي را مي سنجد،

(66.) 

 

 

   پروتکل درمانی

خالصه جلسات درمانی -5جدول                                

 به ترتیب در جدول زیر آورده شده

-------------------------------------

------------------------------- 
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واهمیت وضرورت  اعضا با يكديگر:آشنايي  جلسه اول 

 ايجاد ارتباط و آشنايي اعضا با يكديگر ،مهارت حل مساله

 كديگر ايجاد ارتباط و آشنايي اعضا با ي

 آشنا سازی آزمودني ها با مهارت حل مساله

 توضیحات تكمیلي پیرامون ضرورت انجام پژوهش

 مفاهیم کلیدی در مهارت حل مسأله

--------------------------------------------

------------------ 

: اتخاذ نگرش حل مساله)جهت گیری صحیح نسبت جلسه دوم

 به مساله(

 قبلبیان خالصه جلسه 

 بررسي تكالیف آزمودني ها و امتیاز دهي به آن ها.

) جهت گیری صحیح نسبت به مهارت حل مسأله دوم مرحله 

 مسأله (

--------------------------------------------

--------- 

 .تعريف دقیق و واقع بینانه مسأله و مشكلسوم:جلسه 

 بیان خالصه جلسه قبل

 امتیاز دهي به آن ها. بررسي تكالیف آزمودني ها و 

 ) تعريف و فرمولبندی مسأله(مهارت حل مسألهسوم  مرحله 

-------------------------------------

------------------- 

يافتن راه حل های متفاوت و تأکید بر کمیت راه جلسه چهارم:

 حل ها نه کیفیت آن ها.

 بیان خالصه جلسه قبل.

 بررسي تكالیف آزمودني ها و امتیاز دهي به آن ها. 

)تولید راه حل های بديل و  مهارت حل مسأله چهارممرحله  

 تهیه فهرستي از راه حل های مختلف(

--------------------------------------------

------------------ 

 تصمیم گیری درباره بهترين راه حلهاپنجم:جلسه 

 قبل. بیان خالصه جلسه

 بررسي تكالیف آزمودني ها و امتیاز دهي به آن ها.

 .م مهارت حل مسأله )تصمیم گیری(مرحله پنج 

--------------------------------------------

---------------------- 

  و انتخاب راه حلهاارزيابي ششم: جلسه

 بیان خالصه جلسه قبل.

 به آن ها.بررسي تكالیف آزمودني ها و امتیاز دهي  

 ارزيابي و انتخاب راه حل(مهارت حل مسأله ) ششممرحله  

--------------------------------------------

---------------------- 

  انتخاب شدهاجرای راه حلهای  هفتم:جلسه 

 بیان خالصه جلسه قبل.

 بررسي تكالیف آزمودني ها و امتیاز دهي به آن ها.

 .(اجرای راه حلهامسأله )مهارت حل هفتم مرحله 

 

 

 ارزشیابي نتیجه. جلسه هشتم: 

 بیان خالصه جلسه قبل.

 بررسي تكالیف آزمودني ها و امتیاز دهي به آن ها. 

یابي شود که آيا شپس از اجرای راه حل انتخاب شده بايد ارز 

راه حل مورد نظر مؤثر و رضايت بخش بوده يا خیر. اگر راه حل 

كل موفقیت آمیز بود چه بهتر و فرآيند انتخاب شده در رفع مش

 حل مسأله پايان مي يابد.

 

 نتایج 

نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و  11در اين پژوهش تعداد 

نفر( و گواه 81به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش )

نفر( گمارده شدند، پس از اولین جلسه آموزشي يک نفر از 81)

هنگي زمان برگزاری آموزش با آزمودنیهای به دلیل عدم هما

کالسهای تقويتي آن دانش آموز از ادامه همكاری با اين 

نفر در گروه  27پژوهش خودداری نمود و ادامه جلسات با 

ها در گروه آزمايشي و گروه آموزش ادامه يافت.توزيع آزمودني

 گواه در جدول زيرارائه شده است.
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سال و  64 -68بین ها درصد آن  86/23ها، در میان آزمودني

 سال دارند. 69درصد  11/86سال و  61-62درصد بین  14/83

ها وضعیت اقتصادی متوسط و تقريبا درصد آزمودني63/96

 69دارای وضعیت اقتصادی بااليي بودند.  61ها درصد آن

 ها وضعیت اقتصادی خود را گزارش نكردند.درصد آزمودني

درصد  7/96تا دهم و  ها بین کالس نهم درصد آزمودني 36/23

 آنان بین کالس يازدم تا دوازدهم بودند.

 

 نوجوان اشتراس در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری-میانگین نمرات آزمودني ها در مقیاس تعارض والد - 5جدول 

 

 

 

 

 نوجوان اشتراس-نتايج آزمون تعقیبي بونفرني در نمرات تعارض والد -2جدول

 معنا داری خطای استاندارد میانگین تفاوت ها مراحل اجرا

پس آزمون-پیش آزمون  72/4  462/  116  /1  

پیگیری -پیش آزمون  72/8  496/  116 /1  

پیگیری –پس آزمون   6 427/  682/  

 

 میانگین نمرات آزمودني ها در مقیاس اعتیاد اينترنتي يانگ در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری  -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه
 

 زمان
 آزمايش گواه

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

27/8  43 /22  23/4  66/24  پیش آزمون 

68/8  68/22  78/8  34/89  پس آزمون 

86/8  33/24  46/8  88/89  پیگیری 

 گروه
 

 زمان
 آزمايش گواه

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

87/8  6/44  42/8  29/42 آزمونپیش    

22/8  9/44  34/2  36/81  پس آزمون 

41/8  8/42  72/2  72/82  پیگیری 
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 نتايج آزمون تعقیبي بونفرني در نمرات اعتیاد به اينترنت -4جدول  

 معنا داری خطای استاندارد میانگین تفاوت ها مراحل اجرا

پس آزمون-پیش آزمون  82/8  12/  116  /1  

پیگیری -پیش آزمون  2 48/  116 /1  

پیگیری –پس آزمون   82/6-  29/  133/  

  بحث و نتیجه گیری
دوره انتقالي  دوره نوجواني يكي از ادوار مهم زندگي است.

 است که در آن فرد از امنیت کودکي به سوی مسئولیت پذيری

 بهترين دوره اين (.6) و امتیازات بزرگسالي حرکت مي کند

 مناسبت اين توانمنديهاست، بهشكوفايي  و رشد برای فرصت

 زندگي در اهمیت پر های فرصت از يكي را نوجواني دورة

به همین علت پژوهش حاضر به  .(2اند ) آورده به شمار آدمي

بررسي اين مساله پرداخته که در ادامه به بررسي يافته های آن 

 مي پردازيم

با توجه به يافته ها ، نتايج بدست آمده نشان داده است که 

نوجوان -آموزش مهارت حل مساله باعث کاهش تعارض والد

به عبارتي اين نتیجه حاکي . گرددمي در دانش آموزان دبیرستان

که نتايج اين فرضیه به صورت  .باشدمي از تايید فرضیه پژوهش

، (68)، (62)، (9)، (4)، (8)  هایپژوهشغیر مستقیم  با نتايج 

(64) ،(62) ،(61) ،(69) ،(63)، (67) ،(21) ،(26) ،(22) ،(28) ،

(24) ،(22) ،(21) ،(29) ،(23) ،(27) ،(81) ،(86) ،(82) ،(88) ،

همسو  (42)و ( 46)، (41)، (87)، (83)، (89)، (81)، (82)، (84)

 مي باشد.

پژوهش های متعددی اين مطلب را تأکید نموده اند که برای حل 

تعارض والدين و نوجوانان روش های متعددی موجود است 

ازجمله: حل مسئله يا مشكل گشايي، مذاکره و يا به عبارت بهتر 

به کارگیری مهارت های گفتگو برای رسیدن به توافق و مهارت 

تعارض به کار مي  های ارتباطي به عنوان شیوه ای در جهت حل

بر آموزش مهارت حل مساله همچنین نتايج نشان داد که رود. 

 اعتیاد به اينترنت نوجوانان موثر است.کاهش 

نمرات اعتیاد به اينترنت در گروه آزمايش به طور بطوريكه 

 معناداری کاهش يافته است که نشان دهنده تايید اين فرضیه

، (44)(، 48های )ژوهشنتیجه پ نتايج اين فرضیه با .باشدمي

 (28)و ( 22)، (26)، (21)، (47)، (43)، (49)، (41)، (42)

 همخواني دارد.

عالوه بر همسو بودن نتايج اين فرضیه با پژوهشهای اشاره 

شده،نتايج اين فرضیه با يافته های به دست امده از اين مطالعه با 

، پورکیاني  6874يافته های محققان پیشین مانند وزيری در سال 

 6871و علي دادی در سال  6876، بیرامي در سال  6878در سال 

تحقیقات اين فرضیه به اثبات  مطابقات دارد و در همه ی اين

رسید که بین تعارض والد ونوجوان و مولفه های آن و اعتیاد به 

اينترنت رابطه ی معناداری وجود دارد و اعتیاد به اينترنت مي 

تواند موجب به افزايش تعارض والد و نوجوان گردد.همچنین 

 ( نیز دريافتند که کاربران معتاد به6831) قاسم زاده و همكاران

از دارای تعارض بین فردی  بیشتری اينترنت به طور معناداری 

که از اينترنت استفاده نمي کنند يا در حد معمول  هستندکساني 

يكي از عواملي که امروزه مي تواند بر  .(1) استفاده مي کنند

تعارضات بین والد نوجوان تاثیر گذارد اعتیاد به اينترنت است . 

ي گردد که والدين و فرزندان ارتباط اعتیاد به اينترنت موجب م

کمتری با يكديگر داشته باشند و در نتیجه به سازگاری و تفاهم 

کم تری دست پیدا کنند و تعارضات در بین آن ها شكل گیرد 

بدون  اين که بتوانند راه حلي برای اين تعارضات پیدا کنند و در 

به  اين تعارضات مي تواند موجب (7) صدد رفع آن ها برايند

افزايش تنشها در زندگي گردد و در نتیجه عواقب بعدی را به 

 دنبال خواهد داشت.
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness 

of problem solving skills training on parent-adolescent conflicts and Internet 

addiction among adolescents in Torbat Heydarieh high school in 7931 

Methods: In this study, a sample of 100 people was selected through 

targeted sampling. The research method was semi-experimental with control 

group and pre-test and post-test. Data were collected through the 

implementation of Internet addiction inventory (Yang et al., 1999) 

Questionnaire for Conflict Measurement between Parents and Sons of 

Strauss (2005). Eight sessions of problem solving skills training were 

conducted for experimental group after 8 weeks post-test. Data were 

analyzed using single-variable covariance analysis. 

 

Results: The findings also showed that problem solving skills are 

effective in reducing adolescent    Internet addiction. The findings indicate 

that problem solving skills training can reduce parent                     -

adolescent conflict among high school students. 

Conclusion: It can be concluded from the results obtained in this research 

that education in adolescence age, which is the age of crises and conflicts, 

can be effective in preventing many of the injuries, especially the two 

variables that we have studied in this study. 

Key words: Internet addiction, parent-adolescent conflict, problem-

solving skills. 

 

 


