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تأثير آموزش حل مسأله بر خودپنداري دانشجويان پرستاري دانشكده 
  زشيرا) س(پرستاري و مامايي حضرت فاطمه 

  
 اللهي رضا آيت نسب، علي مرضيه معطري، علي سلطاني، مسعود موسوي

  
 

  چكيده
از . شـود   يافتـه آمـوزش داده نمـي        هاي آموزشي دانشجويان پرستاري به صورت مدون و سازمان          هاي حل مسأله در برنامه       مهارت :مقدمه

در همين راستا، اين پـژوهش     . ه بايد مورد توجه واقع شود     طرفي، لزوم شناسايي خودپنداري و پرورش آن در پرستاران نيز نكته اي است ك             
هاي حل مسأله بر خودپنداري دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمـه                به منظور تعيين اثربخشي آموزش مهارت     

  .شيراز انجام شد) س(
تقسيم تـصادفي  دانشجويان پس از . طالعه قرار گرفتند نفر دانشجوي پرستاري سال دوم مورد م     54 در يك مطالعه شبه تجربي،       :ها  روش

 در سـه  تجربـي افراد گـروه   . را تكميل كردند  )Roger( پرسشنامه اطالعات فردي و سياهه خودپنداري راجرز         به دو گروه تجربي و شاهد،     
 D'zarilla(و گلدفرايد گشايي دزوريال  داري برنامه آموزش حل مسأله بر اساس الگوي مشكل هاي گروهي جهت گروه كوچك در بحث

& Goldfreid ( يـك مـاه پـس از ايـن دوره آموزشـي، سـطح       .  برنامه آموزشي نظري و عملي روتين را دريافت نمودنـد شاهدو گروه
  . مجدداً مورد بررسي قرار گرفتشاهد و تجربيخودپنداري دانشجويان هر دو گروه 

بين ميانگين نمرات خودپنداري قبل و يـك        . دار داشت    دو گروه تفاوت معني     يك ماه پس از اتمام دوره آموزشي، سطح خودپنداري         :نتايج
  .دار نبود  معنيشاهدداري مشاهده شد اما اين تفاوت ميانگين ها در گروه   تفاوت آماري معنيتجربيماه پس از مداخله گروه 

بحث گروهي بر سطح خودپنداري دانشجويان      هاي حل مسأله به روش         نتايج اين پژوهش مؤيد تأثير مثبت آموزش مهارت        :گيري  نتيجه
  .شود هاي آموزش پرستاري توصيه مي هاي حل مسأله در برنامه هاي آموزش مهارت بر اين اساس، اجراي برنامه. پرستاري است

  

  .هاي حل مسأله، دانشجوي پرستاري، آموزش  خودپنداري، مهارت:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
يكي از اهداف آموزش، كسب موفقيت تحصيلي و در كنـار   

دانـشجويان  آن حفظ و ارتقاي سطح سالمت بهداشت رواني         
                                                 

، گروه آموزش پرستاري، دانشكده )استاديار( دكتر مرضيه معطري .آدرس مكاتبه 
  .م پزشكي شيراز، فلكه نمازي، شيرازپرستاري و مامايي، دانشگاه علو

E-mail: moattarm@sums.ac.ir 
پزشكي  نسب، استاديار گروه روان علي سلطاني، مربي پرستاري، دكتر مسعود موسوي

  .اللهي، استاديار گروه آمار دانشگاه علوم پزشكي شيراز رضا آيت و دكتر علي
علوم پزشكي شيراز به  در معاونت پژوهشي دانشگاه 1719/82اين طرح با شماره 
  .هاي آن از طرف اين معاونت پرداخت گرديده است ثبت رسيده و هزينه
 اصالح شده و در 8/8/84 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 12/2/84اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است7/9/84تاريخ 

شناسايي مشكالت و متغيرهاي مرتبط با اين عوامل        . است
شـيوه حـل مـسأله بـه        . اي برخوردار است    از اهميت ويژه  

ي براي مقابله بـا بـسياري از مـشكالت          عنوان وسيله مفيد  
موقعيتي و در نتيجه حفظ و ارتقاء انسجام شخصيتي فرد          

  .مورد توجه بوده است
با وجود اهميتي كه براي توانمنـد سـاختن دانـشجويان از            

شـود، مدرسـين      هاي حل مسأله در نظر گرفته مي        نظر مهارت 
س كنند كه دانـشجويان قادرنـد بـر اسـا           غالباً چنين تصور مي   

اند، تـصميمات سـاده    هاي حل مسأله كه از قبل آموخته       مهارت
ميــزان . اي را در طــول دوره تحــصيلي اتخــاذ كننــد و پيچيــده
شود تا به     هايي كه در اختيار دانشجويان قرار داده مي         موقعيت
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هـا بپردازنـد،      يادگيري، يادگيري مجـدد و تعـديل ايـن مهـارت          
دهـاي آموزشـي    بستگي به زمان در دسترس و انتخاب راهبر       

ــه در   ). 1(دارد ــايي اســت ك ــد پرســتاري از راهبرده فراين
هـاي بـاليني      هاي آموزش پرستاري، بـويژه در فعاليـت         برنامه

مراحل فرايند پرستاري با مراحل     . گيرد  مورد استفاده قرار مي   
با ايـن وجـود، چنـين بـه نظـر           ). 1(حل مسأله قابل قياس است    

پنـداره اختـصاصي    رسد كه فرايند پرسـتاري بيـشتر خود         مي
  .دهد دانشجويان را تحت تأثير قرار مي) پرستاري(

خودپنداري تصوير نـسبتاً دائـم فـرد دربـاره ارزشـي            
است كه براي خـود قائـل اسـت، خودپنـداري روي ادراك             

روانـشناسان و   ). 2(گذارد  انسان از پيرامونش تأثير زيادي مي     
زو  را به عنـوان جـ      جامعه شناسان، خودپنداري و اجزاي آن     

دهنده شخصيت و هسته مركـزي سـازگاري         اصلي تشكيل 
كننـد و دوره جـواني را از حيـث رشـد      اجتماعي قلمداد مي 

). 3(داننـد   هاي زندگي مي    ترين دوره   خودپنداري يكي از بحراني   
اي در     نقش عمده  اي نشان داد كه درك از خود فردي،         مطالعه

  ).4(بروز رفتار و كسب تجارب در افراد دارد
ــد   در اكثر ــومي تاكي ــداره عم ــر خودپن ــات ب ــت مطالع ي

) مـثال آكادميـك   (اند و براي خودپنداره اختـصاصي         داشته
در تئـوري جديـد     . نقش كمتري در نظر گرفته شـده اسـت        

خودپنداري نيز، چند وجهي بـودن مفهـوم از خـود مـورد             
بر اساس يك مدل طراحي شده      ). 5(تاكيد قرار گرفته است   

قطعـي و همچنـين طـولي،       در اين زمينه، طي يـك تحقيـق م        
ــودن      ــي ب ــسله مراتب ــودن و سل ــي ب ــد وجه ــيه چن فرض
خودپنــداري مــورد آزمــايش قرارگرفتــه و ابــزاري بــراي 
ارزشــيابي اجــزاي خودپنــداري طراحــي شــده اســت كــه  

 -اي از جمله حل مسأله      هاي عديده   خودپنداري را در حيطه   
  ).6(دهد خالقيت مورد ارزيابي قرار مي
أله بـه عنـوان يكـي از ابعـاد          افزايش توانـايي حـل مـس      

تواند تأثير مستقيمي بر سطح خودپنـداري         خودپنداري مي 
از طـرف ديگـر، روش حـل مـسأله          . عمومي داشـته باشـد    

موجب افزايش يادگيري، فعال بودن، عالقمندي و همكاري        
برخي تحقيقات نيز نـشان     ). 7(شود  در جريان يادگيري مي   

حصيلي همبـستگي   اند كه بين خودپنداري و موفقيت ت        داده

تــأثير آمــوزش مهــارت حــل ). 8و5،6(مثبتــي وجــود دارد
مسأله بر افزايش شايستگي اجتماعي و ارتقاي روابط بين         
فردي نوجوانان نيز در پژوهش ديگـري بـه تأييـد رسـيده       

همچنين بين شيوه حل مـسأله، شـيوه مقابلـه بـا            ). 9(است
ي دار  ي دانشجويان رابطه معنـي    ختتعارض و سالمت روانشنا   

به دست آمده است، بدين معني كه دانشجوياني كـه از شـيوه             
شـناختي    كنند از سـالمت روان      حل مسأله سازنده استفاده مي    

  ).10(اند بيشتري برخوردار بوده
هـاي آمـوزش      رسد تدوين و اجراي برنامـه       به نظر مي  

هاي عمومي حل مسأله تأكيد داشته        حل مسأله كه بر جنبه    
تاري كه تنش بيشتري نـسبت      باشد، بخصوص در حرفه پرس    

). 11(اسـت  به مشاغل ديگر دارد، از اهميت خاصي برخـوردار        
هاي بسياري روبرو هـستند كـه         دانشجويان پرستاري با تنش   
عـدم   منجـر بـه      هـا ممكـن اسـت       عدم سازگاري با ايـن تـنش      

موفقيت و ناكامي در تحصيل و يا انصراف از تحصيل شود و           
فيت پرستاري را تحت تـأثير      بطور قطع اين پيامدها كميت و كي      

خـود و   هـا، اداره كـردن         تـنش  رويارويي با اين  . دهد  قرار مي 
ديگران و كنترل محيط بسيار پيچيده آموزش باليني، مـستلزم          

هاي حل مسأله     مهارت توانمندسازي دانشجويان پرستاري در   
بنابراين، اين پژوهش با هدف تعيين تأثير آمـوزش حـل           . است

ــداري   ــر خودپن ــسأله ب ــشكده   م ــتاري دان ــشجويان پرس  دان
 .شيراز انجام گرفت) س(پرستاري و مامايي حضرت فاطمه 

  
  ها روش

 )Quasi Experimental(اين پژوهش يك مطالعه شبه تجربـي  
آزمون اسـت كـه در آن، آمـوزش            پس -آزمون  دو گروهي پيش  

و ) گـر   عامل مداخلـه  (مهارت حل مسأله به عنوان متغير مستقل        
در دانشجويان پرسـتاري بـه عنـوان متغيـر          متغير خودپنداري   

 .وابسته مورد بررسي قرار گرفته است

نمونه اين پژوهش، كليـه دانـشجويان سـال دوم پرسـتاري            
، دانـشگاه علـوم     )س(دانشكده پرستاري و مامايي حـضرت فاطمـه         

 پـژوهش   پزشكي شيراز بودند كه عالقمندي خود را بـه شـركت در           
ايـن  . ر پژوهش شـركت كردنـد     ابراز نموده و بطور داوطلبانه د     

 نفر از دانشجويان سال دوم پرسـتاري شـيراز بودنـد            54افراد  
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كه در جلسه توجيهي مربوط به شركت در پژوهش، عالقمنـدي           
بنـابراين،  . خـود را بـراي مـشاركت در پـژوهش ابـراز داشـتند      

  .گيري خاصي انجام نگرديد نمونه
فـاهيم  علت انتخاب دانشجويان سال دوم آشنايي آنهـا بـا م          

اي براي بكارگيري حل مسأله و برخورداري از وقت           زمينه  پيش
ــود   ــژوهش ب ــن پ ــه آموزشــي اي ــراي شــركت در برنام . آزاد ب

دانشجويان سال دوم با فرايند پرستاري بـه عنـوان يـك روش             
اي آشـنايي نـسبي دارنـد و از زمينـه       حل مسأله در بستر حرفه    

  .هاي حل مسأله برخوردارند الزم براي درك روش
 و  تحربـي دانشجويان بـه صـورت تـصادفي بـه دو گـروه             

 و پرسشنامه خودپنداري    تقسيم شدند )  نفر 27هر گروه    (شاهد
در ابتـداي ايـن مطالعـه، توضـيحات الزم در           . را تكميل نمودنـد   

ها به ادامه     اجراي پژوهش داده شد و مختاربودن نمونه      مورد روند   
 از  قـرار گرفـت و    گويي به پرسشنامه مـورد تاكيـد          همكاري و پاسخ  

آوري   براي جمع . آنها كسب اجازه براي شركت در پژوهش شد       
ها از پرسشنامه اطالعات فردي و آزمـون خودپنـداري راجـرز              داده

)Ragers-Carl: Self Concept Test ( ــد ــتفاده ش ). 12(اس
سن، جنس، وضـعيت تأهـل،      : پرسشنامه اطالعات فردي، شامل   
هاي قبل، تحصيالت، سـن      سال  محل سكونت، ميانگين نمرات نيم    

و شغل پدر و تحصيالت، سن و شغل مـادر، تعـداد فرزنـدان و               
رتبه او در ميان فرزندان خانواده، نقص عضو، روابـط والـدين،            
وضعيت اقتصادي، بيماري و حوادث در دو مـاه اخيـر، نظـر و              

. هــا بــود عقيــده ديگــران، والــدين و دوســتان در مــورد نمونــه 
فاً بـه منظـور سـنجش متغيرهـاي      اطالعات اين پرسشنامه صـر    

 و كـسب اطمينـان از       شـاهد  و   تجربـي هـاي     تأثيرگذار در گروه  
  .تشابه دو گروه از نظر اين متغيرها مورد تحليل قرار گرفت

» الـف « راجرز نيز شامل دو فرم       -آزمون خودپنداري كارل  
نگرش فرد را نسبت به خـود واقعـي و          » الف«فرم  . است» ب«و  

گيـري    آل انـدازه    ا نـسبت بـه خـود ايـده        ، نگرش فـرد ر    »ب«فرم  
 صـفت شخـصيتي     25سياهه خودپنداري راجرز شامل     . كند  مي

است كه در طرف مقابل هر يك، متـضاد آن صـفت شخـصيتي              
فاصله بين دو صفت متضاد، بـا يـك مقيـاس           . عنوان شده است  

به علت قرارگيري پراكنده    . گذاري شده است    اي نمره   هفت درجه 
سياهه، نمـره هفـت هميـشه بـاالترين         صفات شخصيتي در اين     

  .رتبه نيست و در مواردي نمره يك باالترين درجه است
پزشـكي    بر اسـاس اطالعـات كـسب شـده از انـستيتو روان            

دانشگاه تهران، سياهه خودپنداري راجرز بعد از باز گرداني از          

شده انگليسي به فارسي، مجدداً از فارسي به انگليسي بر گردان           
اعتبـار ايـن    . ي در ترجمه آن برطرف گرديـده اسـت        و نقايص احتمال  

بـا ايـن    ). 12( اسـت   گرفته پرسشنامه در پژوهشي مورد تأييد قرار     
وجود، در اين پژوهش نيز به تعيين روايي و پايايي اين سـياهه             

براي تعيين روايي محتوي، آزمون هر دو فـرم خـود           . اقدام شد 
 نفـر از اسـاتيد      14به نظر خواهي    ) الف و ب  (آل    واقعي و خود ايده   

پزشـك     تن از متخصصين روان    5نظر در رشته پرستاري و        صاحب
 هيأت علمي دانشگاه شيراز و شهيد بهشتي تهران گذاشته       عضو

شد و با لحاظ كـردن پيـشنهادات اصـالحي آنهـا از روايـي آن                
  .اطمينان حاصل گرديد

هـا از روش پايـايي        براي كسب پايايي ابزار گـردآوري داده      
هر دو فـرم پرسـشنامه      .  استفاده شد  test-retest آزمون مجدد 

 نفــر از دانــشجويان 20دو بــار و بــه فاصــله دو هفتــه توســط 
گويي  پرستاري تكميل شد و ضريب همبستگي بين دو بار پاسخ         

  . درصد تعيين گرديد81به پرسشنامه 
كه نگرش واقعـي فـرد      » الف«براي اجراي آزمون، ابتدا فرم      

هاي الزم به     سنجد، پس از راهنمايي     را نسبت به خود واقعي مي     
پـس از   . دهنـدگان قـرار گرفـت       صورت جمعي در اختيار پاسـخ     

كه نگـرش فـرد را نـسبت بـه خـود            » ب«، فرم   »الف«تكميل فرم   
سنجد توزيع گرديد و از آنها خواسته شد كـه خـصايص              آل مي   ايده

هـاي از    نمـره  آلي را كه دوست دارند مانند او باشند بـا           شخص ايده 
  .بندي كنند تا هفت درجهيك 

 بـراي شـركت در برنامـه        تجربيدر مرحله بعدي، از گروه      
 بـه سـه گـروه    تجربـي سپس گـروه   . مداخله دعوت به عمل آمد    

كوچك تقسيم شدند و در برنامه مداخله اين پژوهش كه بيـشتر            
  .به صورت بحث گروهي اجرا شد، شركت كردند

 در  شـاهد   و تجربـي الزم به يادآوري است كه هر دو گروه         
هـاي    هاي معمول دانشكده كـه شـامل شـركت در كـالس             برنامه

دانشجويان . نمودند  هاي باليني است شركت مي      تئوري و فعاليت  
هاي شش نفره قرار      هاي باليني در گروه     براي شركت در فعاليت   

هـاي بحـث گروهـي        ها غالبـاً از روش      ند و در اين گروه    فتگر  مي
هـاي    و گروه در معـرض روش     بنابراين، هر د  . شود  استفاده مي 

  .اند هاي كوچك قرار داشته بحث گروهي در گروه
) حـل مـسأله   (گشايي    برنامه مداخله بر اساس مراحل مشكل     

گيــري كلــي، تعريــف و  جهــت(طبــق مــدل دزوريــال و گلدفرايــد 
گيـري،    هـاي بـديل، تـصميم       بندي مسأله، توليـد راه حـل        صورت

هـر يـك از ايـن       . دتـدوين يافتـه بـو     ) اجراي راه حل و بـازبيني     
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كليـه جلـسات در     . جلسات به مدت دو ساعت به طـول انجاميـد         
بـا  . هاي دانشكده پرستاري و مامايي تشكيل شـد         يكي از كالس  

 بـه سـه گـروه كـوچكتر و تعـداد            تجربـي توجه به تقسيم گروه     
 جلـسه   18، جمعاً   ) جلسه 6(جلسات برگزار شده براي هر گروه       

شـي بـر اسـاس مراحـل       جلـسات آموز  . آموزشي تشكيل گرديد  
  :مدل دزوريال و گلدفرايد به شرح زير به اجرا در آمد

جلسه اول، آشنايي گروه با مفاهيم خودپنداري، خودشناسـي و          
 مورد نظر به صورت     در اين جلسه، كليات مفاهيم    : روند حل مسأله  

  .اجمالي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
ت پيرامون  نمودن دانشجويان به مشكال     جلسه دوم، حساس  

در اين جلـسه، تعريـف مـشكل از ديـدگاه           : خود و تشخيص آن   
ها و با همكاري خودشان به صورت بحث و گفتگـو، درك     نمونه

مشكالت به عنـوان بخـش طبيعـي زنـدگي روزمـره، توجـه بـه                
ــشانه  ــوان ن ــه عن ــشكل   احــساسات ب ــود م ــي از وج ــاي مهم ه

ورد توجـه   ، م )هايي با كمك و استناد از سياهه خودپنداره         مثال(
ــرار گرفــت ــشجويان خواســته شــد  . ق ــسه، از دان ــان جل در پاي

مشكالتي را كه با آن روبرو هستند در يك برگه نوشته و براي             
هايي از اين مـشكالت       نمونه. تمرين جلسه بعدي با خود بياورند     

ها،   كمبود فضا و امكانات آموزشي، شلوغي خوابگاه      : عبارتند از 
ــات  ــالي، نداشــتن امكان ــودن  مــشكالت م  تفريحــي، نامناســب ب

  .وضعيت غذا و نارضايتي از وضعيت كارآموزي
گيري است،   جلسه سوم، شناسايي احساسات اصلي و جهت      

كه مراحل توانايي شناخت مـشكل، پـذيرش آن بـه عنـوان يـك               
پديده طبيعي بالقوه قابل تغيير و قابل مبارزه، اعتقـاد بـه اينكـه              

رخورد با مـشكالت    چارچوب حل مسأله يك راه مناسبي براي ب       
است، انتظارات خودكارآمدي باال به منظور اجرا نمودن مراحـل    
مدل، عادت به توقف، تفكر و سپس اقدام به تالش براي حل يك             
مسأله كه اين عبارت با عجوالنه عمل كردن يـا نااميـد شـدن و               
دست كشيدن در مواجهه بـا مـشكالت مغـايرت دارد را شـامل              

 .ديگرد مي

هـا در مـورد    احل، در جلسه سوم، با نمونه    بر اساس اين مر   
احساسات اصلي كه به صور مختلف ماننـد خوشـحالي، عـصبانيت            

شود، گفتگو گرديد و از ايشان خواسته شد كـه بـه ايـن                بارز مي ... و
احــساسات پرســش پاســخ دهنــد كــه چگونــه متوجــه بــروز ايــن  

ر ها به تأمل و تفكـ  اند؟ در حقيقت از اين طريق، آزمودني        گرديده
بيشتر درباره خود واداشته شدند و از آنهـا خواسـته شـد كـه               

در . هاي شخصي را در خود بيابند و به اين موضوع بينديشند            پاسخ

 موقعيـت مـشكل   واقع، به آنها آموزش داده شد تا خـود بـه كنتـرل     
هـاي هيجـاني      بپردازند و خاطرنشان گرديد كه احساسات و واكنش       

 تــا بــه دنبــال رويــدادهاي در حكــم نــشانه مفيــدي بــراي آنهاســت
ــارجي ( ــا خ ــناختي ي ــين    ) ش ــن اســت موجــب چن ــه ممك ــند ك باش

 آمـادگي   گيري كلي، ايجاد    نتيجه اين جهت  . هايي شده باشند    احساس
  .اوليه و انتظار مثبت در آنها بود
هـا خواسـته شـد بـراي جلـسه            در پايان جلسه از آزمودني    

يف مـوارد   آينده درباره همين موضوع فكر كنند و به عنوان تكل         
مـشكالت  . ديگري را بر روي كاغذ بنويسند و با خـود بياورنـد           

دانشجويان در ايـن مرحلـه شـامل مـواردي از قبيـل مـشكالت               
خانوادگي، موقعيت شغلي، ديدگاه عموم نسبت به رشـته پرسـتاري،          

 بهداشتي بود و برخورد نامناسب پرسنل با دانشجويان و مشكالت   
الب احساساتي از قبيـل  قد را در هاي هيجاني خو   دانشجويان واكنش 
  .دقتي، خشم، يأس و ناكامي بيان كردند اغتشاش فكري، بي

  بنـدي مـسأله، ارائـه راه        جلسه چهـارم، تعريـف و صـورت       
هـاي    هاي بديل و مناسـب از طريـق تعيـين طيفـي از پاسـخ                حل

. هـا بـود     محتمل و امكان انتخاب مؤثرترين پاسخ از ميان پاسخ        
. جلسه پيشين، يـادآوري و مـرور گرديـد        در اين جلسه، مباحث     

ها نيـز مـورد ارزيـابي قـرار           همچنين درك و پيشرفت آزمودني    
ــه آزمــودني ــه محــض   گرفــت و ب هــا آمــوزش داده شــد كــه ب

درك كـردن   «شناسايي مسأله، اولين كاري كه بايد انجام دهند،         
يعني، هيچ كار ديگري انجام ندهند تا زماني        . است» و انديشيدن 
در ايـن مرحلـه،     . در مـورد مرحلـه بعـدي فكركننـد        كه به دقـت     

آموزش داده شد كه در چنين حاالتي تنهـا بـراي يـك لحظـه از                
شرايط موجود جسمي و رواني كناره بگيرند و مـشخص كننـد            

هايي بـراي روشـن       در اثناي اين مرحله، مثال    . كه مسأله چيست  
هـا و چگـونگي بكـارگيري و برخـورد بـا        شدن ذهـن آزمـودني    

ذكور ذكـر گرديـد و بـه ايـن وسـيله آنـان بـه سـوي                  مسائل مـ  
همچنـين آمـوزش داده شـد كـه         . خودسنجي سـوق داده شـدند     

براي تعريف عملياتي مشكل خود، بايد به جزئيـات وارد شـوند            
 -زيــرا در بــسياري از مــوارد، نــه تنهــا رويــدادهاي مــوقعيتي 

نيز ) مثل تفكرات و احساسات   (خارجي، بلكه رويدادهاي دروني     
بطور كلي، در اين جلسه     . رح كامل موقعيت اهميت دارند    براي ش 

سعي شـد مـوقعيتي كـه در آن مـسأله وجـوددارد بـه تفـصيل                 
هاي بديل براي حل يك مسأله نيـز ارائـه     تعريف شود و راه حل    

  .شود
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در پايان گفتگو از واحـدها خواسـته شـد كـه بـراي تكليـف                
ان آينده، به حاالت و خصوصيات و بطور كلي، مشكالت خودش         

هـاي ايـن      بيش از پيش فكر كرده و با توجه بـه مطالـب و گفتـه              
جلسه، به مسائلي كه تا كنون برايـشان رخ داده و آنهـا را حـل                

اند، باز گردنـد و آنهـا را در      كرده و يا در جهت حل آن كوشيده       
سپس براي اين مشكالت و حاالت، هر فكـر يـا           . ذهن مرور كنند  

رسـد روي   ه ذهنـشان مـي  راه حل معقول و قابل دسترسي كه ب 
سپس موارد پيشنهادي را اصالح و بر روي قابل         . كاغذ بياورند 

انجام بودن و تغيير آنها فكر و تأمـل بيـشتري نمـوده و بـر اسـاس             
  .بندي نمايند ترتيب اهميت و قابليت اجرا از ديدگاه خودشان اولويت

در ايـن   . ها است   گيري و اجراي راه حل      جلسه پنجم، تصميم  
 بر اساس مرحلـه چهـارم الگـوي حـل مـسأله تـدوين               جلسه كه 

بينـي پيامـدهاي      گيري شـامل پـيش      يافته بود، بر مراحل تصميم    
احتمالي هر اقدام و توجه به سـودمندي ايـن پيامـدها و اجـراي               
راه حل تأكيد شد و توجه دانشجويان به مواردي مانند اجـراي             

بي روش انتخاب شده، مشاهده نتايج حاصل از اجرا و ارزشـيا          
در ايـن جلـسه مراحـل       . جلـب گرديـد   ) مقايسه نتايج با اهـداف    (

هـا قـرار داده       گشايي در اختيـار آزمـودني       الگوي مهارت مشكل  
گيري از مباحث و تكاليف       ها و بهره    سپس با همراهي نمونه   . شد

هايي ارائـه و بـه        جلسات پيشين، طبق مراحل نوشته شده، مثال      
جويان آموزش داده شد    به دانش . حل مشكل تمثيلي پرداخته شد    

بينـي كننـد      گيري بايد پيش    كه در حركت به سمت مرحله تصميم      
 اين نكات براي تصميم   . گيري دارد   ها ارزش پي    كدام يك از بديل   

بينـي    پـيش : ها مورد تأكيـد قـرار گرفـت         گيري و اجراي راه حل    
گـويي در مـورد       هـا، پـيش     پيامدهاي ممكن مربـوط بـه راه حـل        

هـاي     بر اساس يك معيار، حذف راه حـل        سودمندي اين پيامدها  
  .شود ضعيف و انتخاب راه حلي كه به بهترين نتيجه منجر مي

در . هـا بـود     جلسه ششم يا بازبيني، ارزيابي شيوه و نمونه       
اين جلسه، ابتدا تكاليف دريافت و به رفـع اشـكاالت و ابهامـات              

هـا بـه صـورت        سـپس يكـي از مـسائل و تمـرين         . پرداخته شـد  
ها به بحث و تبـادل نظـر گـذارده و             اتفاق آزمودني  گروهي و به  

روند آن طبق الگوي حل مسأله و مباحث گذشـته و مرحلـه بـه               
  .مرحله، به سرانجام رسيد

هـا آمـوزش داده شـدكه چگونـه           در اين مرحلـه، بـه نمونـه       
هـاي   ا راه حـل  يـ توانند به بازبيني و صحت اجـراي راه حـل             مي

و در صـورت    . ردازنـد پيشنهادي خويش در قبال يك مـشكل بپ       
هاي بعـدي را امتحـان نماينـد و يـا             عدم موفقيت نسبي، راه حل    

مسير حل مسأله را از ابتدا مورد ارزيابي و بـازبيني قـرار داده          
هـا و   در حقيقت به كمك خود آزمـودني . و به نتيجه مطلوب نايل آيند    

هايي از مشكالت و احساسات و خصوصيات شخـصيتي           بيان مثال 
سـازي مجـدد، در       طريقـه مفهـوم    راه پويايي گروه و بـه     ايشان و از    

شناساندن و توجيه هر چـه بيـشتر و بهتـر و كـارآتر مهـارت حـل                  
ها از نظـر درك و بكـار بـستن            مسأله سعي گرديد و وضعيت نمونه     

  . ارزيابي قرار گرفتاين روش مورد
يك ماه پس از اجراي برنامـه آمـوزش حـل مـسأله، سـطح               

ر دو گروه مجدداً مورد بررسي قـرار        خودپنداري دانشجويان ه  
آزمـون شـركت       همگي در پس   شاهد و   تجربيهاي    گروه. گرفت
آزمـون، برگـزاري      علت انتخاب اين فاصله زماني براي پـس       . نمودند

 اجـراي مداخلـه   امتحان نهايي دانشجويان در فاصله يك ماه پس از        
اي هـ   بنابراين، به منظور پيشگيري از تأثير احتمالي تنيدگي       . بود

آزمــون قبــل از  ناشــي از امتحــان بــر خودپنــداري، انجــام پــس
  .برگزاري امتحانات صورت گرفت

هـا و   ها، ابتدا نمرات خودپنـداره نمونـه   براي تجزيه و تحليل داده   
مشخصات فردي براي ارائه بـه رايانـه كدبنـدي و مرتـب گرديـد و                

. ت مورد تحليل قرار گرف    SPSSافزار آماري     سپس با استفاده از نرم    
نمرات خودپنداره بر اسـاس راهنمـاي سـياهه خودپنـداري راجـرز             

براي اين منظور ابتدا بـراي هـر صـفت شخـصيتي قـدر              . تعيين شد 
. محاسـبه گرديـد   » ب«و  » الـف «مطلق تفاضل آن صفت در دو فـرم         

 صفت شخصيتي به صورت قـدر       25پس از محاسبه تفاضل تمامي      
ين مجذورات محاسـبه  آنگاه مجموع ا. مطلق، تك تك آنها مجذور شد 

چنـان كـه نمـره آزمـودني     . و سپس جذر عدد حاصل به دست آمـد       
مساوي يا بزرگتر از هفت شـد، در گـروه كـساني قـرار گرفـت كـه                  
خودپنداري منفي دارند و كسب نمره كمتر از هفت، فرد را در گـروه              

  .خودپنداري مثبت و قوي قرار داد
هـا بـا      روهمقايسه ميانگين نمرات قبل و بعـد هـر يـك از گـ             

 زوج مورد بررسـي قـرار گرفـت و بـراي مقايـسه دو               tآزمون  
 مـستقل   tگروه از نظر تغييـرات سـطح خودپنـداري از آزمـون             

هاي نمرات خودپنداري قبل      براي اين منظور ابتدا تفاوت    . استفاده شد 
ها محاسبه و سپس تفاوت دو گروه         و بعد از مداخله هر يك از گروه       

  .د بررسي قرار گرفتاز نظر اين تغييرات مور
  

  نتايج
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ها به صـورت تـصادفي        بندي گروه   در اين پژوهش، تقسيم   
 از  شـاهد  و   تجربيبا اين وجود، دو گروه      . صورت گرفته بود  

. هـم مقايـسه شـدند     نظر متغيرهاي مؤثر بر خودپنـداري بـا         
نتايج اين مقايسه با استفاده از آزمون آماري مجذور كاي          

 اين متغيرهـا بـا هـم تفـاوت          نشان داد كه دو گروه از نظر      
 نتايج مربوط به نمـرات خودپنـداري      . دار آماري نداشتند    معني

  .دانشجويان در جدول يك ارائه شده است
  

 ميانگين و انحراف معيار نمـرات خودپنـداري دانـشجويان           .1جدول  
هاي مورد مطالعه در دو مرحله قبل و بعد از اجـراي            پرستاري گروه 

   و تفاوت آنهامداخله
  تفاوت  بعد  قبل  وهگر

  -72/4±56/2  79/3±84/1  51/8±85/2  تجربي
  91/0±66/1  35/9±30/2  44/8±30/2  شاهد

  
ــاري   ــون آم ــرات   tآزم ــانگين نم ــه مي ــشان داد ك  زوج ن

 قبـل و بعـد از آمـوزش         تجربيخودپنداري دانشجويان گروه    
، )t=-05/9 و   =001/0P(داري دارد     حل مسأله اخـتالف معنـي     

آزمـون  . دار نبـود   ه شاهد، اخـتالف معنـي     در حالي كه در گرو    
داري را بـين تفـاوت ميـانگين      مستقل، اخـتالف معنـي  tآماري  

نمره خودپنـداري قبـل و بعـد از مداخلـه دو گـروه نـشان داد                 
)001/0=P 57/9 و=t.(  

  
  بحث

هـاي حـل مـسأله، در بـاالترين سـطح             امروزه، مهارت 
 -تربيتـي شناختي انسان قرار دارد و از ارزشمندترين اهـداف          

هـاي حـل      مهـارت روش آموزش   . آيد  آموزشي به حساب مي   
پيـشگيري از   مسأله اساساً منعكس كننده رويكردهـايي در        

هاي ايـن پـژوهش       يافته. آيد  ناتواني رواني و عاطفي بشمار مي     
 آموزش مهارت حل مسأله بر      دهنده تأثير مثبت برنامه     نشان

ان داد كـه    اي نـش    مطالعـه . ميزان خودپنداري دانشجويان بـود    
هاي پـرورش مفهـوم       اي در مورد تكنيك     اجراي برنامه مداخله  

افزايش عزت  خود براي دانشجويان، موجب كاهش اضطراب،       
در مــورد تــأثير ). 13(شــود نفــس و افــزايش معــدل آنــان مــي

مستقيم آموزش حل مسأله بر خودپنـداري، پـژوهش چنـداني      
تـأثير  بررسـي   به دست نيامد، اما در پژوهشي كه به منظـور           

گروه درماني بر خودپنداري بيمـاران روانـي حـاد انجـام            
دار بين نمرات خودپنداره قبـل و بعـد از         شده، تفاوت معني  
در اين  ). 14( مشاهده گرديده است   تجربيمداخله در گروه    

زمينه، چنين اظهار نظر شده است كه گروه به اعضا كمك           
هـاي ناشـناخته خـود را شناسـايي كننـد و              كنـد بخـش     مي
لگوهاي صحيح ارتباط را در درون گروه بر قـرار نمـوده            ا

  ).15(و به خارج گروه تعميم دهند
شود كه برنامـه آموزشـي        بنابراين، اين چنين استنباط مي    

 جلسه و بر روي گروهي به اجـرا  6ارائه شده، اگرچه تنها طي      
در آمد كه به خاطر ماهيت رشته تحـصيلي خـود تحـت تـأثير              

 داشتند، ولي توانست در افزايش قابل       هاي مختلفي قرار    محرك
در پژوهش ديگري   . مالحظه سطح خودپنداري آنها مؤثر باشد     

گيـر    گروهي و در يك ارزشيابي پي     پس از هشت جلسه كار      
 ماه بعد انجام شد، افـزايش ميـزان خودپنـداري       6كه با فاصله    
 مـورد تأييـد قـرار    تجربـي  ماه بعد، در گـروه  6بين قبل و   

  ).16(گرفت
ژوهش حاضر، امكان سنجش خودپنداري در فاصـله        در پ 

بديهي است در صـورت امكـان   . بيش از يك ماه وجود نداشت     
از يـك مـاه،     تاييد چنـين نتـايجي در فواصـل زمـاني بيـشتر             

هـايي    توان در مورد پايداري تأثير اجراي چنين برنامـه          مي
اما به هر حال، در صورتي كه اجـراي جلـسات       . قضاوت نمود 

افزايش خودپنداري تا شش ماه بعد از اجـراي         گروهي موجب   
 پـژوهش حاضـر   د، پايداري تغيير ايجـاد شـده در       وبرنامه ش 

بينـي بـه نظـر        نيز در فواصل بيشتر تا حدودي قابل پـيش        
هـاي    شود كـه در پـژوهش       با اين وجود، پيشنهاد مي    . رسد  مي

مـورد ارزيـابي    مشابه، تأثير درازمدت مداخالت حـل مـسأله         
  . قرار گيرد

 اهدات پژوهشگر و بازتاب نظـرات دانـشجويان گـروه         مش
جستن از آموزش      نشان داد كه دانشجويان با بهره      تجربي
هاي حل مـسأله و مراحـل آن، نكـات مهـم مربـوط بـه               مهارت

نحوه برخورد با مشكل، از جمله تعمق و تأمل پيرامون مسأله،           
هاي   راه حل تعريف مشكل، بازشناسي مشكل، در نظر گرفتن        
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. انـد   و متعدد و انتخاب بهترين راه حـل را آموختـه          مختلف  
در ايــن رابطــه، ايــن اعتقــاد وجــود داردكــه اصــوالً حــل   

زاها و مشكالت، سبب ايجـاد خودپنـداره    آميز تنش   موفقيت
فردي كه  ) Beck(به عقيده بك    ). 17(گردد  مثبت در فرد مي   

از خودپنــداره مثبتــي بــر خــوردار اســت، نقــاط ضــعف و 
  ).18(پذيرد  را شناخته و آنها را ميهاي خود توانايي

هـاي حـل مـسأله        شود كه وقتـي مهـارت       همچنين گفته مي  
وجود داشته باشد، به عنوان يك سپر در مقابـل وقـايع منفـي              

در تأييد اين مطلب، نتايج پژوهش انجام شـده بـر           . كند  عمل مي 
 دانشجو نشان داد كه افرادي كه خود را از نظر حل            213روي  

كنند، نسبت به كساني كـه ادراك آنهـا           رزيابي مي مسأله مؤثر ا  
از توانايي خودشان در حل مسأله غير مؤثر است، افـسردگي           

تأييد افزايش سطح خودپنـداري     ). 19(دهند  كمتري را نشان مي   
در نتيجــه شــركت در جلــسات آموزشــي حــل مــسأله كــه در 

توانــد بيــانگر اســتفاده  پــژوهش حاضــر بــه دســت آمــده مــي
هاي حل مـسأله و افـزايش     از مهارت تجربي دانشجويان گروه 

  .توانمندي آنها و در نتيجه افزايش سطح خودپنداري آنها باشد
در پژوهش ديگري، تأثير روش پرسـش و پاسـخ هـدايت            

آمـوزان مـورد بررسـي        گـشايي دانـش     شده بر عملكرد مشكل   
قرار گرفـت و معلـوم شـد كـه هـوش بـر ميـزان تأثيرپـذيري           

ن از روش پرسـش و پاسـخ هـدايت         دانشجويا) گشايي  مشكل(
شده تأثيري ندارد، امـا روش پرسـش و پاسـخ هـدايت شـده               

تواند در آموزش حل مـسأله در يـك رشـته تخصـصي و                مي
  ).20(بدون توجه به ميزان هوش افراد موثر باشد

در پژوهش حاضر، از روش بحث گروهي و پرسش و          
ي در اين رابطه بايد گفت كه بـرا       . پاسخ استفاده شده است   

هـاي حـل مـسأله روش پرسـش و پاسـخ              پرورش مهارت 
امـا بـه هـر حـال، اسـتفاده از روش          . روش مناسبي اسـت   

پرسش و پاسخ در جلسات گروهـي و در نتيجـه پـرورش          
هاي حل مسأله كه منجـر بـه افـزايش خودپنـداري              مهارت

كند كه كـدام يـك از اجـزاي           شود، اين پرسش را ايجاد مي     
 موجب تغييـر در خودپنـداري     ارائه شده در برنامه مداخله    

شـود كـه    در پاسخ به اين سؤال يـادآوري مـي      . شده است 
، در تجربــيدانــشجويان گــروه كنتــرل هماننــد گــروه     

هاي معمول آموزش باليني كه به صـورت گروهـي            برنامه
گردد و در طـي آن جلـسات زيـادي بـه صـورت                ارائه مي 

 بنـابراين، . انـد   شود شركت داشته    پرسش و پاسخ اجرا مي    
توان تغييرات مشاهده شده در خودپنداري را ناشـي از      مي

  .اصول آموخته شده حل مسأله دانست
نتايج اين مطالعه بر روي دانشجويان سال دوم پرسـتاري          

اما تعميم نتايج بر ساير دانشجويان، مستلزم       . قابل تعميم است  
  .تري است اجراي پژوهش در سطح وسيع

ــ   ــژوهش راهك ــن پ ــايج اي ــتفاده از نت ــراي اس اري را ب
كند تا ضمن وارد كردن چنـين         ريزان آموزش فراهم مي     برنامه

هاي تحـصيلي، بـه دانـشجويان كمـك           هايي در برنامه    آموزش
 خود را حل نمـوده و       كنند مسائل روزمره و بويژه تحصيلي     

همچنــين . از ايــن طريــق، بــر رضــايتمندي خــود بيفزاينــد 
حـل مـسأله    توانند با توجه به اهميت        مديران پرستاري مي  

هـايي در توانمندسـازي    هاي باليني، از چنين آمـوزش  در محيط 
توانـد    ايـن امـر مـي     . پرستاران براي حل مسأله استفاده نماينـد      

موجب افزايش خودپنداري پرسـنل و بهبـود توانـايي آنهـا در             
.  بيماران و در نتيجه بهبود كيفيت مراقبت شـود         حل مسأله 

هـا    براي ساير حرفـه   تواند    استفاده از روش حل مسأله مي     
و پرسنل درماني نيز مورد توجه قـرار گيـرد و كـارآيي و        

  .كيفيت كار آنها را افزايش دهد
  

  گيري نتيجه
اجراي برنامه آموزش روش حل مـسأله موجـب افـزايش           

بنـابراين،  . شـود   سطح خودپنداري دانشجويان پرسـتاري مـي      
هاي آمـوزش   وارد كردن برنامه آموزش حل مسأله در برنامه      

هاي درازمدت آموزش حل      عالي و بويژه آزمودن تأثير برنامه     
  .مسأله بر سطح خودپنداري، قابل توصيه است

  منابع

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  مرضيه معطري و همكاران تأثير آموزش حل مسأله بر خودپنداري 
 

 )2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   164

1. Klaassens E. Strategies to enhance problem solving. Nurse Educ 1992; 17(3): 28-31. 

2. Haber G, Krainovich-Miller B, Price H. Comprehensive psychiatric nursing. 5th ed. St.Louis: Mosby Co. 

1987. 

3. Alsaker FD, Olweus D. Global self-evaluations and perceived instability of self in early adolescence: a 

cohort longitudinal study. Scand J Psychol 1993; 34(1): 47-63. 

4. Raty LK, Soderfeldt BA, Larsson G, Larsson BM. The relationship between illness severity, 
sociodemographic factors, general self-concept, and illness-specific attitude in Swedish adolescents with 
epilepsy. Seizure 2004; 13(6): 375-82. 

5. Marsh HW, Hau KT. The big-fish-little-pond effect on academic self-concept. J of educational psychol 

1987; 79(3): 280-95. 

6. Kobal D, Musek J. Self concept and academic achievement: Slovenia and France. Personality and 

Individual Difference. 2001; 30: 887-99. 

نامه  پايان. شناسي آموزان دوره متوسطه در درس روان يري دانش ميزان يادگرروش حل مسأله بتأثير بررسي . هرااحمدپور ز. 7
  .1377. دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. كارشناسي ارشد

8. Scheirer MA, Kraut RE. Increasing educational achievement via self concept change. Rev Educational Res 

1979; 49(1): 31-49. 

هاي شخصيتي نوجوانان تحت پوشش مراكز  بررسي اثربخشي مهارت حل مسأله بر برخي از ويژگي. ادوجحمدزاده م احمدي. 9
. شناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده روان:  تهران. نامه كارشناسي ارشد پايان. روزي بهزيستي شبانه
1373.  

نامه دكتري،  پايان. شناختي در ميان دانشجويان سأله و سالمت روانبررسي رابطه شيوه حل تعارض، شيوه حل م. ليلباباپور ج. 10
  .1381. دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس تهران

اي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه  هاي مقابله زا و شيوه بررسي عوامل تنش. ضار ضيغمي. 11
  .1378. دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شيراز: شيرازنامه كارشناسي ارشد،  پايان. شيراز

. هاي والدين نسبت به فرزندان پسر و ارتباط آن با خودپنداري نوجوانان پسر ميزان هماهنگي نگرش. حساناحمدزاده م تقي. 12
  .1375. دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس: تهران. نامه كارشناسي ارشد پايان

13. Sharif Nowrouzani F. The effect of psycho educational counseling in reducing anxiety in nursing 

students. [dissertation]. Sydney: The University of Sydney. 1997. 

14. Kurek-Ovshinsky C. Group psychotherapy in an acute inpatient setting: techniques that nourish self-

esteem. Issues Ment Health Nurs 1991; 12(1): 81-8. 

15. Fortinash KM. Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby Co. 2000. 

16. Morgan M, Matthey S, Barnett B, Richardson C. A group programme for postnatally distressed women 

and their partners. J Adv Nurs 1997; 26(5): 913-20. 

17. Otong AD. Psychiatric nursing. Philadelphia: WB. Saunders Co. 1995. 

18. Beck CK. Rewlines R. Psychiatric and mental health nursing, holistic lifecycle approach. 2nd ed. 

Washington: Mosby Co. 1993: 169. 

19. Nezu AM. Effects of stress from current problems: comparison to major life events. J Clin Psychol 1986; 

42(6): 847-52. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 تأثير آموزش حل مسأله بر خودپنداري مرضيه معطري و همكاران
 

  165)   /   2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

نامه كارشناسي  پايان. آموزان گشايي دانش شده بر عملكرد مساله تأثير آموزش روش پرسش و پاسخ هدايت. وادصالحي ج. 20
  .1373. دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس: هرانت. ارشد

  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

