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و مدت و بلندمدت، توسعه خانوادگی و پیامدهاي ناخوشایند آن در کوتاهنوجوان در تعامالت درون-ات والدتعارضبا توجه به فراگیر بودنچکیده:
پژوهش یر است. بر این اساس، ناپذتنابها، یک ضرورت پژوهشی اجاي، با هدف آموزش مدیریت انطباقی این تعارضهاي مداخلهاستفاده از برنامه

نوجوان انجام شد. در این -کاهش تعارض والدو بینیسبک حل تعارض، خوشسنادي براي بازآموزي اِمداخلهحاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه
تعارض سنجشالد پرسشنامهو، به نسخهو قبل و بعد از آموزششرکت کردنددر گروه کنترل) نفر 25در گروه آزمایش، نفر25(مادر 50پژوهش

برنامهپاسخ دادند.)CRSI(سبک حل تعارضفهرستو )LOT-R(گیري زندگیجهته، آزمون تجدیدنظر شد)APCQ(نوجوان-والد
برنامه ،ت و بلندمدتمددر کوتاهکه اد دنشان اجرا شد. نتایج جلسه دو ساعته7در گروه آزمایشمادران به شیوه گروهی براي بازآموزي اسنادي 

منفی غیرانطباقیراهبردهاي و تعارض آنها با نوجوانانشدت و در کاهشمادران مثبتل مسالهراهبرد حو بینیاي در افزایش میزان خوشمداخله
هاي حل تعارضات مهارتو بهبودبینانهتقویت تفکر خوشسنادي به کمک بازآموزي اِه برنامهحاضر از نقش تعیین کنندپژوهشنتایج موثر بود.

ه طور تجربی حمایت کرد.نوجوان ب-والدکاهش شدت تجارب متعارض در، فرديبین
، راهبرد حل مسالهبینیخوشنوجوان، -مه بازآموزي اسنادي، تعارض والدبرنا:ي کلیديهاواژه

Abstract: Given the widespread phenomenon of parent-adolescent conflicts in family interactions and unpleasant
consequences of them in the short and long term, the development and use of intervention programs, with the aim of
training adaptive management of these conflicts, is an inevitable research necessity. Therefore, this study aimed to
determine the effectiveness of attribution retraining intervention program on conflict solution style, optimism and
reducing parent-adolescent conflicts. Fifty mothers participated in this study (25 each). In both experimental and control
groups, before and after training, mothers responded the parent version of the Adolescent-Parent Conflicts Questionnaire
(APCQ), Life Orientation Test-Revised (LOT-R) and Conflict Resolution Styles Inventory (CRSI). The attribution
retraining program for mothers in experimental group was administered in 7 two-hour sessions. The results showed that
the intervention program, in short and long-term, was effective in increasing the amount of optimism and positive
problem solving and in reducing the severity of their conflict with adolescents and non-adaptive strategies. The results of
this study empirically supported the determining role of attribution retraining program to help strengthen optimistic
thinking and interpersonal conflict resolution skills, and to reduce the severity of conflicting experiences of parents with
their adolescents.
Keywords: Attritional retraining program, adolescent-parent conflict, optimism, conflict solution style
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قدمهم
وســیعی از طیــفتحــولی بــا ه یــک دورهبه مثابــ1نوجوانی

انشــناختی مشــخص تغییــرات در ابعــاد مختلــف جســمانی و رو
هــایی ماننــد پدیــدایی مشخصــهتحــولی، در این دورهشود.می

در نوجوانــان 3طلبــیاســتقاللیندهو احساس فزا2خوداکتشافی
ــش ــی نق ــازتعریف و بازشناس ــراي ب ــه را ب ــا در زمین ــاي آنه ه

آوردمانند مدرسه، خانه و محیط کــار فــراهم مــیهاییموقعیت
تغییرات در ابعــاد ذیري تجربهپ. گریزنا)2004(گریکو و ایفرت، 

مدل، ساختار و انسجام فرديجسمانی، اجتماعی و بینمختلف، 
هــد. دجوانان را تحت تاثیر خود قرار مــینو4فرديالت بینتعام

-تعامــل والــدمــدلدهــد کــه نتایج مطالعات مختلف نشان می
کلی مستثنی نیست (گریکو و ایفرت، نیز از این قاعده5نوجوان
هــا و احساســات به طور کلی، تعامل بــر بیــانگري ایــده). 2004

هاي بیان یافت ایدهو به دور از تهاجم و درورزيتاجرمبتنی بر 
دیگران به طور دقیق داللت دارد. به بیــان دیگــر، تعامــل، ه شد

جه اساسی تعامل که بر است. یک و6فرديبناي روابط بینسنگ
و توانــایی حــل آن 7نوجوان اثرگذار است، تعــارض-تعامل والد

است. تعارض بر مخالفت بین دو یا بیش از دو نفر داللــت دارد. 
بــه تعــارض در انــد کــه تجرتلــف نشــان دادهشواهد تجربــی مخ

تعارضات جوان دارند گریزناپذیر است. تجربهیی که نوهاخانواده
شــناختی ضرورت استفاده از مداخالت روانبا شدت و بسامد باال

اند کند. نتایج مطالعات مختلف نشان دادهرا غیرقابل اجتناب می
حرمت با ،جوانانباال در نوفراوانیتعارضات شدید و با که تجربه

چاپلین، سینا، سیمونس، هیلی، پایین، سوء مصرف مواد (8خود
(کانــگ و لــیم، 9)، بزهکاري ســایبري2012و همکاران،یسما

) در 2013) و رفتارهاي پرخطر جنســی (لیرلــی و هــابر، 2012
همراه است.آنها 

1. adolescent
2. self-exploration
3. heightened sense of autonomy
4. interpersonal interactions
5. adolescent-parent interaction
6. interpersonal relationship
7. conflict
8. self-esteem
9. cyber delinquency

ن بــر نوجــوا-در بافــت تعامــل والــدايمطالعــات گســترده
هــا . توانایی حــل تعــارضندتض مبتنی هسفرایندهاي حل تعار

نوجــوان -خانواده و تعامل والــد10وريیک وجه بااهمیت کنش
هــا شــامل میــز تعــارضآحل موفقیــتیندهاي سازندهاست. فرا

له از منظــر افــراد مختلــف، طــرح تمــامیتعریــف دقیــق مســا
ممکن از طریق افــراد، موافقــت بــراي انتخــاب یــک هايحلراه
زمــانی حــل منتخــب در بــازهمودن، آزمــون راهجهت آزحلراه

حل منتخب است (ریســچ، یابی راهتعیین شده و در نهایت ارزش
). 2003، همکارانل و افس، کینان، اري، هگر

هاي اند که فقدان ظرفیتشواهد تجربی مختلف نشان داده
بــراي مــدیریت کارآمــد پاســخدهی بــه مــورد نیــازفردي درون

فردي، افراد را در کوتاه مــدت و تعامالت بینازبرآمدهمطالبات
بلندمدت بــا طیــف وســیعی از پســایندهاي ناخوشــایند مواجــه 

ــی ــدم ــی، (کن ــدزاده، اویس ــب، مج ــی، دادس ــاري اردبیل افتخ
پورسینا، طهماسیان و صــادقی، ؛ 2010، و همکارانمحمدخانی

بر نقش). بر این اساس، گروه کثیري از محققان با تاکید 1393
هاي بینی مشخصهکیفیت روابط خانوادگی در پیشکنندهتعیین
کیفــی تحــول آتــی کودکــان و نوجوانــان در ابعــاد مــدلاصلی 

نــد کــه پدیــدایی تعــارض در روابــط اهمختلف خاطرنشان ساخت
براي 11گیري از راهبردهاي غیرانطباقیوالدین و فرزندان و بهره
هایی مانند ویژگیهایی در بین والدین بامدیریت چنین موقعیت

اســتوکز و (12نسلیارزیابی شناختی منفی از کیفیت تعامل بین
، ) نمــایش رفتارهــاي ناســازگارانه (ســندرس2009ریگرینوس، 

ــرپیــدجین، گراویســتوك، کــان ؛ 2004، اون و همکــارانورس، ب
) 1394زاده هنرمنــد، پور و مهرابــیویسانی، شهنی ییالق، عالی
) و ســوء مصــرف مــواد 2011نگ، افسردگی (ناین، لیونگ و چا

بــه توجــه. بنابراین، با همراه است) 2012، و همکاران(چاپلین
تــرین منــابع به مثابــه اولــین و مهــم13والدینیهاينگارهنقش 

تعــامالت هاجتماعی شدن و نظر به اهمیت نقش کیفیــت تجربــ
فــردي آتــی در دهــی بــه روابــط بــینخــانوادگی در شــکلدرون

ــان ــر نقــش بااهمیــت متغیرهــاي کودکــان و نوجوان ، تمرکــز ب

10. functioning
11. non-adaptive strategies
12. intergenerational interaction
13. parental figures
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کیفــی تجــارب بــین ه مــدلخانوادگی اثرگذار در بسط و توسع
یابد.بیش از پیش ضرورت می،فردي بعدي

مــرور دقیــق شــواهد نظــري و تجربــی مربــوط بــه قلمــرو 
تــرازِ هدهد که ابعاد چندگاننسلی نشان میپژوهشی تعارض بین

شــناختی، هیجــانی، فردي افــراد شــامل وجــوهرشدیافتگی بین
ــاري ــیش،انگیزشــی و رفت ــامالت دروندر پ بینــی کیفیــت تع

ند. بــه بیــان ردار هستاي برخومالحظهخانوادگی از اهمیت قابل
1دیگر، غالب محققان به منظور تبیین دالیل احساس ناکارآمدي

خــانوادگی و فردي اعــم از دروندر مدیریت مطالبات روابط بین
بــه جــاي یــک چندبُعــدي،ذ یک رویکردخانوادگی با اتخابرون

بر نقش ابعاد شناختی، هیجانی، انگیزشــی و وجهی، رویکرد تک
و ت لــویس، لیندســی، فرابــا-کیناناند (مککردهرفتاري تاکید

).2014چمبرس، 
شواهد تجربی، مــدل تجدیــد نظــر همسو با گروه کثیري از 

ریق ) از ط1994ج، رك و داپردازش اطالعات اجتماعی (کشده
تاکید بــر ســازوکارهاي اصــلی پــردازش اطالعــات اجتمــاعی از 

دهی بــه پاسخهرویارویی با یک تعامل اجتماعی تا مرحلهمرحل
ه ســازگاري اجتمــاعی و فــردي، در درك بهینــآن موقعیت بین

کنــد. مــدلتماعی افراد ایفاي نقش مــیکیفی تعامالت اجمدل
ر بازشناســی ) بــ1994پردازش اطالعات اجتماعی کرك و داج (

روابط غیرخطی بین مراحل مختلف پردازش اطالعات در فرایند 
از مــاهیتی ،مورد نظــرمدلکند. یک تعامل اجتماعی تاکید می

2هــاي بــازخورديحلقــههاست و دربردارنــدبرخوردار ايچرخه

است که مسیرهاي موازي و اعمال همزمان فرایندهاي مشخص 
شــود کــه افــراد بــا یفــرض مــدر ایــن مــدل.شودرا شامل می

از یک پایگاه اطالعاتی معین که مشــتمل بــر دانــش گیريبهره
هــاي هروانســازهاي اجتمــاعی و مبتنی بر تجارب پیشین، نقش

نهنــد. است، به درون یک موقعیت اجتماعی قدم مــی3اجتماعی
این پایگاه اطالعاتی مشتمل بر ساختارهاي ذهنی مکنونی است 

فردي پیشین و دانش اجتماعی فــرد بینکه از خاطرات تجارب
) محتــواي 1994تشکیل شده است. طبق دیدگاه کرك و داج (

کند. این پایگاه اطالعاتی با تغییر در سن و تجارب فرد تغییر می

1. inefficacy
2. feedback loops
3. social schemas

این پایگاه اطالعــاتی بــر هــر یــک از وجــوه پــردازش اطالعــات 
هشود و از هر یک از مراحــل چندگانــاجتماعی اثرگذار واقع می

، تعیــین 5هــا، تفســیر نشــانه4هادازش شامل رمزگردانی نشانهپر
8پاسخهگیري دربار، تصمیم7، دسترسی یا ساخت پاسخ6اهداف

پذیرد.تاثیر می9و در نهایت اجراي رفتاري
هاي کاربست عملی آموزههمرور شواهد تجربی دربار

دهد که ) نشان می1994مفهومی مدل پیشنهادي کرك و داج (
هبازآموزي اسنادي با هدف تامین ایدهبرنامهتوسعتالش براي

خانوادگی یکی از برون-خطیر پربارسازي تعامالت درون
کرك و ترین دستاوردهاي کاربردي این مدل نظري است. مهم

رویکرد مفهومی پیشنهادي آبرامسون، ) همسو با 1994داج (
) 2009؛ نقل از پیترسون و استین، 1987(10سلیگمن و تیزدل

هاي تبیینی کنند که مفهوم سبکتاکید میبینیخوشهدربار
، منطق نظري زیربنایی یک مهارت اکتسابیهبه مثابیا اسنادي

طبق به بیان دیگر،دهد.بازآموزي اسنادي را تشکیل میهبرنام
یک ه) مفهوم الگوي اسنادي به مثاب1994دیدگاه کرك و داج (

د براي علل وقوع رخدادها مهارت آموختنی، بر تبیین ارجح فر
داللت دارد. طبق این چارچوب مفهومی، در مواجهه با 
رخدادهاي منفی، گرایش فرد به استفاده از علل بیرونی، ناپایدار 

و تمایل فرد به 11بینانهو خاص بیانگر سبک تبیینی خوش
استفاده از علل درونی، پایدار و فراگیر بیانگر الگوي اسنادي 

دهد که مرور شواهد تجربی مختلف نشان میاست. 12بدبینانه
هاستفاده فراگیران از الگوهاي اسنادي غیرانطباقی، با گستر

هاي انگیزشی، هیجانی و جسمانی در آنها يوسیعی از بدکارکرد
).2009؛ پیترسون و استین، 2004رابطه دارد (سیفرت، 

) بــا تاکیــد بــر نقــش محــوري 2000و آرســینو (لیمریس
پــردازش شــناختی مــدلهچندگانمراحلیک از هیجان در هر

) را مورد 1994پیشنهادي کرك و داج (مدلاطالعات هیجانی، 

4. encoding of cues
5. interpretation of cues
6. clarification of goals
7. response access or construction
8. response decision
9. behavioral enactment
10. Abramson, L.Y., Seligman, M. E., & Teasdale, J. D.
11. optimistic explanatory style
12. pessimistic explanatory style
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ازش اطالعــات پردهتجدید نظر شدمدلبازنگري قرار دادند. در 
اهمیت هیجان ) بر نقش با2000و آرسینو (اجتماعی، لیمریس 

) تاکیــد 1994کــرك و داج (مــدلهاي در درون هر یک از گام
) پیشــنهاد کردنــد کــه یــک 2000و آرســینو (لیمریسردند.ک

بخش اصلی پایگاه اطالعاتی که فرد از طریق آن بــه درون یــک 
. افــراد بــه دلیــل است1شود، هیجانموقعیت اجتماعی وارد می

هــاي مــدیریت شــناختی و مهــارتهاي زیســتتمایز در ویژگی
وارد خلقی متمایزي به یک موقعیت اجتماعیههیجانی با زمین

چندگانــهعالوه بر این، مرور دقیق قلمروهاي مفهومی شوند. می
دهد که یکی نشان می)1994در مدل پیشنهادي کرك و داج (

فــردي میــزان عوامل اثرگذار بر کیفیــت تعــامالت بــیندیگر از 
یــک منبــع تغذیــه هبینی ـ به مثابــبرخورداري از ویژگی خوش

به طور کلــی، ي ـ است. فردگزینی در تعامالت بینهدفهکنند
بیانگر تمایل به این باور است که آدمی در 2بینی گرایشیخوش

زندگی در برابر نتایج منفی، نتایج مثبت را تجربه خواهــد کــرد. 
) این بــاور بــر یــک ویژگــی 1985طبق دیدگاه اسچیر و کارور (

شخصیتی باثبات داللت دارد. بنابراین، طبــق دیــدگاه اســچیر و 
کند کــه بینی به انتظاري فراگیر اشاره میخوش)1985کارور (

ــا ــا مس ــارویی ب ــاس آن در روی ــر اس ــایج یب ــکالت، نت ل و مش
خوشایندي به وقوع خواهند پیوست.   

شناســی نــوین، هــاي روانآموزههبه طور خالصه، در محدود
اصــلی پــژوهش هلامرور شواهد نظري و تجربی مــرتبط بــا مســ

د با توجه به ماهیت چندبُعــدي نسلی نشان داتعارض بینهدربار
تالش هدفمنــد و ههر گون،تعارض بین والدین و فرزندانهپدید
عملی از شواهد پیش گفته مســتلزم همند به منظور استفادنظام
و هرکز ویژه بر ابعاد چندگانــرفتاري افراد با تمهسازي خزانغنی

کفایت اجتماعی ادراك شــده مشــتمل بــر عناصــر هابستهم وهب
ري شناختی، هیجانی، انگیزشی و رفتاري است. با توجه به محو

نجام مطالعاتی با هــدف ضرورت اهنتایج مطالعات مختلف، دربار
شناختی والدین براي رویارویی سازگارانه با مطالبــات تجهیز روان

خــانوادگی، پــژوهش حاضــر در نظــر انگیز تعامالت درونچالش
اي مداخلــههک برنامــدارند که براي اولین بار از طریق طــرح یــ

1. emotion
2. dispositional optimism

، در قلمــرو مطالعــاتی مــدیریت 3مبتنی بــر بــازآموزي اســنادي
آموزشی را به هانطباقی تعارض والد نوجوان، اثربخشی این برنام

هطور تجربی مورد آزمون قرار دهند. به بیــان دیگــر، در مطالعــ
اهــمّ هحاضر، محقق بر اســاس یــک مــدل مفهــومی دربردارنــد

مدل نظري تجدید نظــر شــده پــردازش هشامل شوندهايحلقه
تــوان تفســیري و تبیینــی ایــن اطالعات هیجانی کــرك و داج،

بنابراین، پژوهشآزماید.چارچوب تئوریک را به طور تجربی می
ه) آموزش برنام1هاي زیر را مورد بررسی قرار داد:حاضر فرضیه

بازآموزي اسنادي به والدین باعث افــزایش میــزان راهبــرد حــل 
) آموزش 2، شودله مثبت) در آنها میا(حل مسانطباقیض تعار
بازآموزي اسنادي در والدین باعث کاهش راهبردهاي حل هبرنام

(مشغولیت ناشی از تعارض، کناره گیــري ازغیرانطباقیتعارض 
بــازآموزي ه) آموزش برنام3شود، تعارض و متابعت) در آنها می

در نوجوان-والدباعث کاهش شدت تعارضماداراناسنادي در 
بــازآموزي اســنادي در مــادران ه) آموزش برنامــ4شود، میآنها

شود.میبینی در آنهاباعث افزایش میزان خوش

روش
آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشجامعه
ــ ــا طــرح پــیشژوهش حاضــر از نــوعپ آزمــون آزمایشــی ب

معه آمــاري یري بود. جانترل و همراه با پیگبا گروه کآزمونپس
نوجوانان دختر و مــادران آنهــا در یکــی از پژوهش حاضر شامل 

شهر تهران بود. در این مطالعــه، پــس از ههاي دختراندبیرستان
آموزشــیهاعــالم آمــادگی دبیرســتان بــراي برگــزاري یــک دور

فــردي و اطــالع رســانی بــه بــینههــاي رابطــمهارتسازيغنی
هحضــور مســتمر در برنامــمــادر بــراي50هــا، از بــین خــانواده

مادر دیگر در لیست 25مادر در گروه آزمایشی و 25آموزشی، 
حاضر، در گروه هدر مطالعانتظار و در گروه کنترل قرار گرفتند. 

ســن مــادران بــه ترتیــب استانداردآزمایشی میانگین و انحراف
68/1و 12/38و در گروه کنترل نیز به ترتیــب 23/1و 85/39

کنترل بود، بــر که شامل دو گروه آزمایش و ن مطالعه در ایبود. 
ســرمد، از بــه نقــل؛1986(4کــوهناســاس روش پیشــنهادي

ا ، 05/0آلفــاي برابــر بــابــا مقــدار)1383بازرگان و حجــازي، 

3. attributional retraining
4. Cohen, J.
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هــر یــک از دو کننــده بــراي مشارکت25از طریق انتخاب 60/0
88/0توان به توان آزمــون برابــر بــا گروه کنترل و آزمایش، می

واحــد آزمایشــی 50حجم نمونــه شــاملبنابراین، ، دست یافت
تعیین شد. 

هــاي گروهانتخاب مادران و گمارش تصادفی آنها دراز پس 
آزمون به منظور کنترل آماري پیشهکنترل و آزمایش، در مرحل

هاي مربوط به شدت تعــارض هاي فردي مادران در اندازهتفاوت
، و راهبردهــاي حــل تعــارضشیبینی گراینوجوان، خوش-والد

کننــدگانشرکتآموزشی براي گروه آزمایش، هبستهیقبل از ارا
پاسخ دادنــد. ســپس، بــراي ابزارهاي سنجش در هر دو گروه به 

هفتــه و هــر هفتــه 7مشارکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 
کــه شــدبرگــزاربــازآموزي اســناديهساعت برنامــ3-2حدود 

رایه شده است. پس از اتمام جلســات، ا1محتواي آن در جدول 
2د. در نهایت، پس از گذشت آزمون اول در دو گروه اجرا شسپ

آموزشــی، مجــدد در هماه، به منظور آزمون ماندگاري اثر برنامــ
هاي مربوط به متغیرهاي اصلی پیگیري از دو گروه اندازههمرحل

آوري شد. الزم به ذکر است با هدف تامین اخــالقتحقیق جمع
ها در مرحله پیگیــري، محتــواي پژوهش، پس از گردآوري داده

برنامه آموزشی منتخب در چهار جلسه به مادران گــروه کنتــرل 
ه شد.بردند، نیز ارایانتظار به سر میکه در فهرست

1جدول 
بازآموزي اسناديهي جلسات برنامخالصه محتوا

محتواجلسه
آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرساول

شریح برنامه بازآموزي اسنادي (آموزش روانی)ت
زیربناي نظري برنامه بازآموزي اسناديکلیآزمون، مرور اجراي پیش

بین حاالت هیجانی متعاقب رویارویی با رخدادهاي منفی با نظام باورهاي فرد بر اساس مدل پیشنهادي الیس هرابطمدلآموزش دوم
کننده، پیامدهاي مواجهه با این رویدادها و باورهاي زیربنایی این پیامدها اتفاق ناراحتیکارایه چندین سناریوي دربردارنده

اي اسنادهاي خوشبینانه در برابر اسناده-ناخوشایند، تعریف مفهوم اسناد اسنادي افراد در مواجهه با رویدادهايمدلارزیابیسوم
الیسمدلو تبیین رویدادها بر اساس -بدبینانه

مدل دهندگی به دو عامل مجادله و انرژي، افزودن و آزمودنالیسمدلپندارانه بر اساس ها و باورهاي فاجعهمجادله و مقابله با نگرشچهارم
اجتناب از )3مطرح کردن تفسیرهاي جایگزین )2گردآوري شواهد )1به کمک چهار اصل:الیس، آموزش فن مجادله با افکار منفی 

حملهن نقشهتدوی)4نداري پفاجعه
هاي رفتاري افرادسبکتشخیصپنجم

وابستگی در روابط، ادراك مثبت از دیگران، مهفردي شامل بهبینههاي رابطآموزش مهارتکمک ه برقراري ارتباط پویا بآموزش
ارض هاي متعموقعیتههاي مدیریت همیارانبرد در روابط و مهارت-احساسات مثبت نسبت به دیگران، اهداف برد

له هاي حل مساگانه مهارت5آموزش مراحل ششم
دیدگاه دیگران به امور نگریستن از )2) درنگ کردن و اندیشیدن 1: کارآمد مسایلآمیز و براي دستیابی به حل موفقیتپنج مرحله 

حل انتخابیاهخشی رآزمون اثرب)5پس از تعیین موارد مثبت و منفی اي براي عمل انتخاب شیوه) 4) تعیین اهداف 3
و مذاکرهورزي جراتهاي اجتماعی آموزش مهارتهفتم

واستار تغییر اختصاصی و خ)3) بیان احساسات 2) توصیف وقایع عینی 1ورزي: جراتمهارتدر آموزش هاي ذیل، تاکید بر گام
ي احساسسی تاثیر تغییر بر نحوهبرر) 4مختصر 

) توجه به 3آودن خواست منطقی به زبان)2یافتنی نطقی و دستیک خواست مسازيصمشخ)1براي مذاکره: تاکید بر نکات زیر 
وام مذاکره تا دستیابی به توافقتد) 5) تالش براي رسیدن به توافق 4هاي طرف مقابل خواست

آزموناجراي پس
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ابزار سنجش
اســدي . نوجــوان-سنجش تعــارض والــدپرسشنامه

ســنجشهوجــوان پرسشــناموالــد و نه) دو نسخ1390یونسی (
را با هدف سنجش فراوانــی و )APCQ(1نوجوان-تعارض والد

.  طراحــی کــردین و نوجوانــان دالــوشدت تجارب متعارض براي 
گویــه 89نوجــوان، شــامل -تعارض والــدهوالد پرسشنامهنسخ

هاست که والدین به هر گویه بر اســاس فراوانــی و شــدت تجربــ
ــارض پاســخ مــیموقعیــت ــاي متع ــد. نســخده ــان ههن نوجوان
گویــه اســت کــه 92نوجوان نیز شامل -تعارض والدهپرسشنام

هنوجوانان نیز به هــر گویــه بــر اســاس فراوانــی و شــدت تجربــ
والــد و نوجــوان هدر نســخدهنــد. رخدادهاي متعارض پاسخ می

نوجــوان، هــر دو گــروه بــراي -سنجش تعارض والــدهپرسشنام
به هر سوال بر روي یک مشخص کردن فراوانی تجارب متعارض 

) تا تقریبا همیشــه 1از تقریبا هرگز (لیکرت اي طیف پنج درجه
) و به منظور تصریح شدت این تجارب، به هر سوال بــر روي 5(

دهنــد. پاسخ می» عصبانی«تا » آرام«اي از یک طیف پنج درجه
هــاي روانســنجی) از ویژگی1390(ییونسياسدهنتایج مطالع

در نوجوان به طور تجربی حمایت کرد. -الدتعارض وهپرسشنام
بــراي 2نبــاخ) ضــرایب آلفــاي کرو1390سدي یونسی (اهمطالع

-والــد پرسشــنامه تعــارض والــدهابعاد فراوانی و شدت در نسخ
و بــراي ابعــاد فراوانــی و 97/0و 96/0نوجوان به ترتیب برابر با 

ابــر نوجوان به ترتیب بر-والدهنوجوان پرسشنامهشدت در نسخ
به دست آمد.  عالوه بــر ایــن، در ایــن مطالعــه، 97/0/ 96/0با 

هدوم بــراي نمــرضریب همبستگی پیرسون بــین اجــراي اول و 
هنســخو در 78/0برابــر بــا والــدهنسخفراوانی تعارض در یکل

هنســخشدت تعارض در یلکهو براي نمر72/0نوجوان برابر با 
به دست آمــد. 74/0ابر با نوجوان برهنسخو در 79/0والد برابر 
ابعاد فراوانی و شدت 3حاضر، ضرایب همسانی درونیهدر مطالع

چنــین، ایــن و هــم87/0و 89/0والــد بــه ترتیــب هبراي نســخ
نوجوان بــه ترتیــب هعاد فراوانی و شدت در نسخبضرایب براي ا

به دست آمد.  89/0/ 91/0برابر با 

1. Adolescent-Parent Conflict Questionnaire (APCQ)
2. Cronbach's alpha coefficients
3. internal consistency

یکی .دگیگیري زنآزمون جهتهتجدیدنظر شدهنسخ
بینــی گرایشــی، گیــري خــوشترین ابزارهاي انــدازهاز پراستفاده

) R-LOT(4گیري زندگیآزمون جهتنسخه تجدید نظر شده 
ــچیر ــت. اس ــر،اس ــارور و ب ــود در 1994(یجک ــدف بهب ــا ه ) ب

را ناصــلی آه، نســخگیري زندگیآزمون جهتفنی هايویژگی
گیري نظر شده جهتمورد تجدیدنظر قرار دادند. آزمون تجدید 

هــا سوال است و مشارکت کنندگان بــه ســوال10زندگی شامل 
) تــا 0(مخــالفاي لیکرت از کامالدرجه5مقیاس بر روي یک

نســخه تجدیــد نظــر شــده در دهنــد. ) پاسخ می4موافق (مالکا
هاي سوال به صورت مثبت (سوال3، گیري زندگیآزمون جهت

) بــه صــورت منفــی 9و 7، 3هاي سوال (سوال3) و 10و 4، 1
گیــري تجدیــدنظر آزمــون جهــتهدر نســخنوشته شده اســت.

ا تاکید بر اصل ایجــاز، ســازه اصلی آن، بهزندگی نیز مانند نسخ
ــاملی شــناختی خــوشروان ــه صــورت تــک ع بینــی گرایشــی ب

نســخه تجدیــد نظــر شــده آزمــون شده اســت. در سازيمفهوم
ســوال بــه 3ثبــت و سوال بــه صــورت م3گیري زندگی،جهت

به منظــور دســت این آزمونصورت منفی نوشته شده است. در 
ســوال منفــی بــه طــور معکــوس 3کلــی، هیافتن به یــک نمــر

میــانگین بــاالتر در نســخه هشوند. بنابراین، نمــرمیگذاريمرهن
، بــر ســطوح بــاالتر گیري زنــدگیتجدید نظر شده آزمون جهت

ــوش ــت دارخ ــده دالل ــی ادراك ش ــچیر و د. بین ــه اس در مطالع
نســخه تجدیــد ) نتایج تحلیل عامل اکتشــافی 1994همکاران (

بــا اســتفاده از چــرخش گیــري زنــدگینظر شده آزمون جهــت
واریمکس، از طریق یک ساختار تک عــاملی مشــخص شــد. در 

)، ضــریب همســانی درونــی 1994مطالعه اســچیر و همکــاران (
ه بــ78/0، گیــري زنــدگیتجدید نظر شده آزمون جهــتهنسخ

تجدیــد هدر مقابل، نتایج تحلیل عاملی نســخدست آمده است.
ز ا)2004ناکانو (ه گیري زندگی در مطالعنظر شده آزمون جهت

ــاملی  ــاختار دو ع ــک س ــون ی ــده آزم ــر ش ــد نظ ــخه تجدی نس
عبارتبنــدي هبینانــهــاي خــوششامل سوالزندگیگیريجهت

بــه 6بندي شــده منفــیعبارتههاي بدبینانو سوال5شده مثبت
لبیــر هاي اســتینهارت و دادر پژوهشطور تجربی حمایت کرد. 

4. Life Orientation Test-Revised (LOT-R)
5. positively phrased optimistic items
6. negatively phrased pessimistic items
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یب همســانی درونــی اضــر)1393(و همکــاران زارعو)2008(
به ترتیــب برابــر بــاگیري زندگی،آزمون تجدید نظر شده جهت

در ایــن پــژوهش، ضــریب آلفــاي دست آمــد.ه ب75/0و 72/0
65/0گیري زنــدگی جهتهنباخ براي آزمون تجدید نظر شدکرو

به دست آمد.
) با هــدف 1994کاردك (. سبک حل تعارضپرسشنامه

پــدر سنجش سبک ارجح نوجوان براي حل تعارض در تعامل با
ایــن را ساخت) CRSI(1سبک حل تعارضپرسشنامهو مادر، 

چهار سبک حــل تعــارض شــامل حــل از گویه16با پرسشنامه
، 1(3مشغولیت ناشی از تعارض، )14و 10، 6، 2(2مثبتهلامس
ـــاره)13و 9، 5 ـــري از تعـــارض، کن و ) 15و 11، 7، 3(4گی

، مشــارکت پرسشــنامهدر ایــن است. )16و 12، 8، 4(٥متابعت
تا » هرگز«اي از روي یک طیف پنج درجهکنندگان به هر گویه 

در ایــن ابــزار، بــر اســاس منطــق دهنــد. پاســخ مــی» همیشه«
همثبت بــه مثابــمساله، راهبرد حل )1994پیشنهادي کاردك (

و راهبردهاي مشــغولیت ناشــی انطباقییک راهبرد حل تعارض 

گیري از تعارض و متابعت به مثابه راهبردهــاي از تعارض، کناره
ی و نجــابرهدر مطالعــشوند. داد میقلمغیرانطباقیحل تعارض 

ســبک حــل پرسشنامهنباخ مقادیر الفاي کرو)2009(همکاران 
و در تعامل با مــادر 90/0تا 72/0ر تعامل با پدر بین تعارض د

حاضــر، ضــرایب ه. در مطالعــبه دســت آمــد86/0تا 65/0بین 
مثبت، مسالههاي حل تعارض شامل حل همسانی درونی سبک

گیري از تعارض و متابعــت بــه مشغولیت ناشی از تعارض، کناره
به دست آمد.70/0و 73/0، 80/0، 79/0ترتیب 

هایافته
شــدت میانگین و انحــراف اســتاندارد متغیرهــاي 2جدول 

بینــی گرایشــی و راهبردهــاي حــل تعارض ادراك شده، خــوش
و را در دو گروه آزمایش و کنترل انطباقی و غیرانطباقی تعارض 

مــادران بــرايآزمون و پیگیــري آزمون، پسپیشهدر سه مرحل
هد.دنشان می

2جدول 
هاي آزمایش و کنترل براي مادرانهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق در گروهشاخص

بازآموزي هبخشی برناماثر3بخش، به منظور تعیین2این1در
ول و دوم، پس از تفکیک ا5آزمونهاي پسبر اندازه4اسنادي

پیش آزمون براي متغیرهاي هآوري شدهاي جمعسهم اندازه
وبینی گرایشیخوشتعارض والد نوجوان (فراوانی و شدت)، 

1. Conflict Resolution Styles Inventory (CRSI)
2. positive problem solving
3. conflict engagement
4. conflict withdrawal
5. compliance

در بین گروه ر کوتاه مدت و بلند مدت دراهبردهاي حل تعارض
متغیري و از چند طرح تحلیل کواریانس تکمادران، هنمون

ها به منظور پیش از تحلیل دادهچندمتغیري استفاده شد.
بررسی همگنی واریانس متغیرها از آزمون لوین استفاده شد. 

هاي گروه نتایج این آزمون نتایج نشان داد که بین واریانس
ها در متغیرهاي کنترل از لحاظ پراکندگی واریانسآزمایش و

رد و بنابراین فرض همگنی وجود نداپژوهش تفاوت معنادار
براي آزمون توان شود و بنابراین میتایید میهاواریانس

گیري از تعارضکنارهمتابعتحل مساله مثبتمشغولیت ناشی از تعارضخوشبینی گرایشیشدت تعارض
MSDMSDMSDMSDMSDMSDمرحلهگروه 

80/19784/4098/809/280/886/292/1302/335/787/237/1070/2آزمونپیشکنترل
88/19255/3524/929/204/969/216/1288/228/981/207/1008/2آزمونپس

20/19688/3616/947/384/903/316/1307/320/901/316/1047/2پیگیري
28/20169/3892/996/108/987/340/1477/236/645/268/845/2آزمونپیشآزمایش

80/17076/3332/1132/251/647/220/1571/364/525/252/722/2آزمونپس
84/17167/3260/1136/272/682/268/1687/216/653/208/848/2پیگیري
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از روش تحلیل کوواریانس استفاده کرد. فرضیه هافرضیه
اي بازآموزي پژوهش مبنی بر این که اجراي برنامه مداخله

اسنادي در مادران باعث افزایش میزان راهبرد حل تعارض 
ض بینی و کاهش میزان راهبرد حل تعارو خوشانطباقی
، با استفاده از شودنوجوان می- والدو شدت تعارضانطباقی

روش تحلیل کواریانس چندمتغیري بررسی شد که نتایج آن در 
مشاهده 3طور که در جدول ه شده است. همانیارا3جدول 

شود بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون می
د حداقل در یکی از متغیرهاي وابسته تفاوت معنادار وجود دار

)001/0p <.(

3جدول 
گروه آزمایش و کنترل آزمون و پیگیري راهبردهاي مختلف حل تعارض در نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیري روي نمرات پس

توان آزموناندازه اثرسطح معناداريخطاdfفرضیهFdfارزشآزموناثر
59/076/14441001/059/0000/1اثر پیالییگروهمدتکوتاه

59/076/14441001/059/0000/1المبداي ویلکز
44/176/14441001/059/0000/1اثر هتلینگ

44/176/14441001/059/0000/1ريهبزرگترین ریش
34/017/5441002/034/0000/1اثر پیالییگروهمدتبلند

67/017/5441002/034/0000/1المبداي ویلکز
51/017/5441002/034/0000/1اثر هتلینگ

51/017/5441002/034/0000/1ريهبزرگترین ریش

نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا روي 4جدول 
یشی و سطوح ینی گراهر یک از متغیرهاي شدت تعارض، خوشب

(مشــغولیت ناشــی از تعــارض، راهبرد حل تعارض غیرانطبــاقی 
انطباقیکناره گیري از تعارض و متابعت) و راهبرد حل تعارض 

توان گفت کــه بــین دو دهد. می(حل مساله مثبت) را نشان می

بینــی گروه آزمایش و کنتــرل از لحــاظ شــدت تعــارض، خــوش
، کنــاره گیــري از تعــارض، مشغولیت ناشی از تعــارضگرایشی، 

متابعت و حل مساله مثبت در مراحــل پــس آزمــون و پیگیــري 
05/0p(تفاوت معنادار در سطح  ) وجود دارد؛ بنابراین همــه >

.شوندهاي پژوهش تایید میفرضیه

4جدول 
هاآزمایش، کنترل، با کنترل پیش آزمونهاي آزمون و پیگیري در گروههاي پسراهه در متن مانکووا روي نمرهنتایج تحلیل کواریانس یک

اندازه اثرسطح معناداريFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمرحلهمتغیر وابستهمنبع
57/57157/5728/9004/017/0آزمونپسمشغولیت گروه

94/82194/8265/7008/015/0پیگیري
93/86193/8689/7007/015/0آزمونپسمساله حل

86/102186/10221/11002/020/0پیگیري
98/203198/20398/36001/046/0آزمونپسمتابعت

67/101167/10119/10003/019/0پیگیري
21/181121/18123/24001/036/0آزمونپسگیريکناره

79/70179/7013/8007/016/0پیگیري
40/4108140/410832/404/009/0آزمونپسشدت تعارض

79/7810179/781076/502/012/0پیگیري
63/51163/5151/903/017/0آزمونپسبینیخوش

85/56185/5635/6015/012/0پیگیري



بحث
وزي بازآمهحاضر با هدف آزمون اثربخشی برنامهمطالع

بینی و سبک ، خوشجواننو- اسنادي بر شدت تعارضات والد
انجام شد. بر این اساس، با توجه به مادارندرحل تعارض

عات پردازش اطالهمرجعیت منطق فکري مدل تجدید نظر شد
هاسنادي در مطالعبازآموزيهبرنامهاجتماعی با هدف توسع

حاضر، بر نقش تفسیري برخی عناصر مفهومی مانند اسنادهاي 
هاي متعارض در فرایند آزمون یتو راهبردهاي حل موقععلّی

هآموزشی تاکید شد. به طور کلی نتایج مطالعهاثربخشی برنام
بازآموزي همادران، برنامهحاضر نشان داد که در گروه نمون

اسنادي در کاهش شدت تعارضات با نوجوانان، میزان استفاده از 
فرديهاي متعارض بینموقعیتراهبردهاي مدیریت غیرانطباقی 

بینانه و راهبرد خوشعلّیاسنادهاي چنین در افزایش مو ه
فردي، نقش مهمی برانگیز بینهاي تعارضحل موقعیتانطباقی
کند. ایفا می

و ریزینهاي مطالعات حاضر همسو با یافتههنتایج مطالع
از توان تبیینی )2013(و همکارانسیبلیو )2012(همکاران

نطق فکري مدل تجدید نظر اي مبتنی بر مهاي مداخلهتالش
، با هدف کمک به کاهش میزان )1994(کرك و داجهشد

یافتگی اجتماعی و فردي و افزایش سطح سازشتعارضات بین
حاضر توان ههیجانی افراد به طور تجربی حمایت کرد. در مطالع

فزایش و تقویت اسنادهاي علّی بازآموزي اسنادي در اهبرنام
و همکارانپنگاي مطالعاتهفته، همسو با یابینانهخوش

دهد که تالش بیش از پیش براي جایگزینی نشان می) 2014(
در 2سازبه جاي تفاسیر خودناتوان1تفاسیر توانمندسازمدل

فردي در مواجهه با رخدادهاي انگیزاننده در بافت تعامالت بین
فردي از نقش بسیار کاهش سطح منازعات و تعارضات بین

حاضر نشان هبه بیان دیگر، نتایج مطالعر است. مهمی برخوردا
دهد که تالش هدفمند براي تغییر در اسنادهاي علّی مادران می

هاي متعارض در بافت تعامل با در مواجهه با مطالبات موقعیت
اي فردي نوجوانان از طریق کمک به ساخت برخی منابع مقابله

اس ـسو اح3اختیـآوري روانشند تابـادران ماننـدر م

1. empowering interpretations
2. disempowering interpretations
3. psychological resilience

يهااین موقعیتهدر آنها، مدیریت بهین4خودکارآمدي
شود.را سبب میانگیزچالش

هاي حاضر همسو با یافتههعالوه بر این، نتایج مطالع
هاي نشان داد که تالش) 2010(و همکارانهارپرمطالعات 

از طریق اي مبتنی بر مدل پردازش اطالعات اجتماعی مداخله
تجارب هیجانی هرتی افراد براي مدیریت بهینمهاهتجهیز خزان

سازي روابط افراد با در بافت تعامالت بین فردي، در غنی
حاضر هکند. به بیان دیگر، نتایج مطالعدیگران ایفاي نقش می

فردریکسون، (5بسط و ساخت هیجان مثبتههمسو با نظری
نکار عنصر مفهومی هیجان اغیرقابل ) بر نقش اطالعاتی2013ِ

کند. طبق کیفیت تعامالت بین فردي تاکید میبینی ر پیشد
هشامل دو فرضیمذکوره) نظری2013دیدگاه فردریکسون (

شود که بسط تاکید میهفرضیاست. در ساختو بسط
از 6پذیري شناختیمحصول انعطافهمثبت به مثابهايهیجان

در عملافکار و میل بههطریق وسعت بخشیدن به گستر
و کاهش تجارب هیجانی منفی موثر واقع یتسطح رضاافزایش

که خود هاي مثبت،بسط، هیجانهشوند. بر اساس فرضیمی
، با فراخوانی گري تفاسیر خودتوانمندساز هستندمحصول سلطه

(بالتی، گاسکی و کول، 7الگوهایی از تفکر منعطف و فراگیر
د، کامپتون، ویرتز، پژومن؛ 2004دریسباخ و گاسکی، ؛ 2003
راوي، هیرش و آندرسون، (8)، تفکر خالق2004و هیلر، کلوس
)، تفکر منسجم و 2002یلیپس، بال، آدامز و فراسر، ف؛ 2007

) و تفکر سطح باال و 1991(آیسن، روزنبیگ و یونگ، 9یکپارچه
) در افزایش سطح2011(پیونی و آیسن، 10روندهپیش
ر آنها از اهمیت دافراد و به تبع آن افزایش رضایتريوکنش

ههاي فرضیزیادي برخوردار است. عالوه بر این، بر اساس آموزه
را افزایش مثبت از یک طرف میل به عملهايبسط، هیجان

گیري دهند و از طرف دیگر با گشودگی بیشتر نسبت به بهرهمی

4. self-efficacy
5. broaden-and-build Theory of positive emotion
6. cognitive flexibility
7. flexible and inclusive thinking
8. creative thinking
9. integrative
10. forward-looking and high-level thinking
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شوند هاي رفتاري همراه میتري از انتخابوسیعهاز گستر
).2013(فردریکسون، 

یافتگی ساخت، دستاورد عظیم وسعتهاساس فرضیبر
هپاسخی به تجربهها و روابط به مثاب، فعالیتافکارهدامن

گیري بسط، زمینه را براي شکلهمثبت در فرضیهاهیجان
دیرپا مانند افزایش خودکارآمدي و هاي فردي شدمنابع مقابله

) 2013آورد. طبق دیدگاه فردریکسون (آوري فراهم میتاب
فردي از طریق پیش بینی سطح ساخت یافتگی منابع 

از 1ايمثبت فراروي، در ایجاد مارپیچ باالروندههايهیجان
کند.اي را ایفا میمثبت متعاقب نقش قابل مالحظههايهیجان

و ساخت بسطههاي مفهومی نظریبنابراین، بر اساس آموزه
طالعه فرض )، در این م2013مثبت (فردریکسون، هايهیجان

مثبت از طریق وسعت دادن به هايهیجانهکه تجربشده است
هاي رفتاري فراروي افراد در مواجهه باانتخابهدامن

فردي، در کاهش بسامد و شدت متعارض بینهايموقعیت
فردي آنها از نقش تفسیري غیرقابل انکاري منازعات بین

برخوردار است.
حاضر همسو با هنتایج مطالععالوه بر این، در بخش دیگري،

هاز اثربخشــی برنامــ) 2010(دراکیبرخی شواهد تجربی مانند 
ــاله ــارویی مس ــزایش روی ــنادي در اف ــازآموزي اس ــا ب ــه ب مداران

غیرانطبــاقیهاي متعارض و در مقابل کاهش رویههايموقعیت
فردي به طور تجربــی دفــاع مواجهه با رخدادهاي انگیزاننده بین

بــازآموزي اســنادي در همنطق زیربنــایی برنامــبه ه کرد. با توج
در توســعه بــیش از آموزشی همطالعه حاضر، اثربخشی این برنام

مهارتی افــراد بــا تاکیــد بــر نقــش محــوري عنصــر هپیش خزان
گروه وسیعی از شواهد مفهومی هدف گزینی قابل ردیابی است. 

انــد کــه انتخــاب اهــداف اجتمــاعی بــه طــور تجربی نشــان داده
هــاي رفتــاري رابطــه هاي رفتاري یــا پاســخیرومندي با ویژگین

اوجــانین، هانپــا و ،ســالمیوالی؛ 2010دراکــی، (دهند نشان می
سالمیوالی و همکاران ه). براي مثال نتایج مطالع2005، پیتس 

) نشان داد که اهداف دســتیابی بــه قــدرت و احتــرام بــا 2005(
ی بر حفظ تعامالت نمایش رفتارهاي پرخاشگرانه و اهداف مبتن

فردي با رفتارهاي اجتماعی سازگارانه رابطه داشتند. عــالوه بین

1. upward spiral

) دریافتند که بین اهداف اجتمــاعی 1994بر این، کرك و داج (
منتخب و ســازگاري اجتمــاعی افــراد رابطــه وجــود دارد. طبــق 

) سازگاري اجتماعی از طریق میزان 1994دیدگاه کرك و داج (
ن، میزان استفاده از رفتارهــاي اجتمــاعی سر بردن با همسااله ب

گیــري از رفتارهــاي آزارنــده و انطباقی و شایســته و عــدم بهــره
تاکید کردند )1994(شود. کرك و داجغیرشایسته مشخص می

روابط با ســازگاري مثبــت و هکه صورتبندي اهداف بهبود دهند
ساخت اهداف مخرب روابط با ناسازگاري اجتماعی رابطه نشــان 

و)2007کــازورا و فالنــدرس (ههد. در نهایت، نتایج مطالعدمی
) نشان دادند که بین انتخاب اهداف اجتمــاعی 1999و آشر (ز ر

هاي بین فردي رابطه وجــود و راهبردهاي ترجیحی حل تعارض
) بــین 2007کــازورا و فالنــدرس (هدارد. بر اساس نتایج مطالعــ

هــاي دو راهبرانتخاب اهداف مبتنی بر صــیانت و تــداوم رابطــه
فــردي و بــین اهــداف هاي بینحل تعارضهانطباقی و سازگاران

مبتنــی بــر کنتــرل و اســتفاده از راهبرهــاي پرخاشــگرانه حــل 
هاي بین فردي رابطه معنادار مشاهده شد.تعارض

ماننــد غالــب پــژوهش حاضــر بــا وجــود مزایــاي متفــاوت، 
کــه در . اول، از آنجــانیز داشــتهاییدودیتحمالعات دیگرمط

در دســترس از مــادران و هحاضــر از یــک گــروه نمونــهمطالعــ
هــاي تحقیــق تــا پذیري یافتهنوجوانان آنها استفاده شد، تعمیم

حاضر از آنجا که هدر مطالعشود. عالوه بر این، حدي محدود می
نوجوانان دختر و مادران آنها استفاده شــده اســت، هفقط از نمون

پــدران و نوجوانــان پســر بــا نهایــت ها به گروهدهی یافتهتعمیم
البته، عضویت افراد به یک گروه جنسی احتیاط باید انجام شود. 

واحد از طریق کمک به کنترل واریانس ناشی از عوامل خطــا در 
هاي واقعی موثر افزایش توان آزمون آماري براي تشخیص تفاوت

شود. دوم، با توجه به وضــع اضــطرار زمــانی بــه وســیله واقع می
حاضــر بــا هــدف آزمــون همنتخــب، در مطالعــهدیریت مدرسم

پیگیري دو هبازآموزي اسنادي، طول دورهماندگاري اثرات برنام
حاضــر بــه هدر نهایت، آخرین محدودیت مطالعــماه تعیین شد.

بازموزي اسنادي هتعداد جلسات انتخاب شده براي آموزش برنام
لســات آمــوزش رسد افزایش تعداد جبه نظر میشود. مربوط می

در تقویــت ،جلســه10هاي شناختی اجتماعی تا حــدود مهارت
چه گفتــه بر اساس آن.تعیین کننده باشداثرگذاري برنامه هبنی

ه به نکاتی مانند گزینش و گمــارشبعدي توجشد، در مطالعات
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هاي مختلف آزمایش، انتخاب افــراد از تصادفی افراد به موقعیت
هت افزایش تعــداد جلســات برنامــهر دو گروه جنسی و در نهای

شود. پیگیري پیشنهاد میهآموزشی و طول دور
ــی از هدر مجمــوع، نتــایج مطالعــ ــا حمایــت تجرب حاضــر ب

در کــاهش ســطح تعارضــات بازآموزي اسنادي هاثربخشی برنام
اي را در دفاع از تــوان تفســیري والد نوجوان، شواهد قانع کننده

قلمرو مطالعــاتی در )1994(کرك و داجهمدل تجدید نظر شد
بفــردي افــراد در چــارچوبــینههــاي رابطــسازي مهــارتغنی

هخانوادگی فراهم کرد. به بیان دیگر، نتایج مطالعتعامالت درون
تقویــت بازآموزي اسنادي درهبرنامهحاضر از نقش تعیین کنند

هــاي هیجــانی و مهــارتتجاربنگر، بهبود مدیریتتفکر مثبت
پربارســازي تعــامالت اهدافی مانندبراي تحققفرديروابط بین

افــراد در مواجهــه بــا روانــییــافتگی تینخانوادگی و مصودرون
ناپــذیري از بخــش جــداییهبــه مثابــ،هــاي متعــارضموقعیت

کند. دفاع میبه طور تجربی ، تعامالت درون خانوادگی
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