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بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده در افزایش مهارتهای حل مسأله کارکنان
علوم پزشکی بوشهر
هدی ایزدبخش
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 1کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانوادهها در افزایش مهارتهای حل مسأله کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر انجام شده است .این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد.
جامعه مورد مطالعه از بین افراد خانواده کارکنان شاغل علوم پزشکی بوشهر را تشکیل دادهاند .نمونه پژوهش  40نفر به شیوه
تصادفی انتخاب شدند و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند .ابزار جمع آوری اطالعات ازطریق
پرسشنامه سبکهای حل مسأله النگ و کسیدی بود .ازهردو گروه آزمون پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و سپس
گروههای آزمایش در  6جلسه دو ساعته تحت آموزشهای حل مسأله قرار گرفتند .دادهها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد
بررسی قرار گرفتند ،نتایج پژوهش نشان داد که ،آموزش گروهی خانوادهها مهارتهای حل مسأله آنان را بهطور معناداری
افزایش داده است .از یافتههای بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که ،شرکت افراد خانواده در جلسات آموزش حل مسأله،
میزان مهارتهای اجتماعی آنان را افزایش و مشکالت رفتاری آنان را کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :آموزش گروهی خانواده ها ،مهارتهای حل مسأله ،کارکنان دانشگاه ،علوم پزشکی بوشهر.
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مقدمه و بیان مسئله
آدمی در مسیر تکاملی خود مالک منابع و مسائلی برای زندگی مؤثر است .اوست که میتواند خود را در زماان حاال تجرباه
کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیشبینی وقایع به تجربه درآورد .خداوند متعال نیز آدمای را آگااه و مساؤول
آفریده است تا بتواند از طریق آگاهیهای خود ،قادر به انتخاب باشد و مسؤولیت رفتارهای نهاان و آشاکار تاا بتواناد از طریاق
آگاهیهای خود ،قادر به انتخاب باشد و مسؤولیت رفتارهای نهان و آشکار خاود را بپاذیرد و تواناایی آن را باه دسات آورد کاه
پاسخهای مناسبی به محرکهای درونی و بیرونی خود ارایه نماید و به تعادل خود با محیط کوشیده و به شکوفای برساند.
مهارتهای زندگی عبارتند از :مجموعهای از تواناییهایی که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم میآورناد .ایان
تواناییها فرد را قادر میسازند که مسؤولیتهای نقش اجتمااعی خاود را بپذیرناد و بادون لطماه زدن باه خاود و دیگاران باا
درخواستها ،انتظارات و مشکالت روزانه ،به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبه رو شود.
پژوهشگران معتقدند تعدادی از مهارتهای کسب شده پایه فعالیتهای مربوط به ارتقای بهداشت روان را سبب خواهد شد.
تأثیر مثبت مهارتهای زندگی شامل :قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت به گفتار دیگران ،انجام باه موقاع
کار با توجه به شرایط زمان و مکان ،رازداری و کنترل گفتار ،تقویت خود پنداره و اعتماد به نفس ،برنامهریزی و کوشش در امور
مفید و دوری از هر کار بی فایده ،برداشت واقعبینانه از جهان و عبرتآموزی از وقایع تاریخ گذشته.
استفاده از ظرفیتها و کنشهای هوش ،اثر مناسب در جهت کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی است .اناوا مهارتهاای
زندگی شامل :تصمیمگیری ،حلمسأله ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،روابط مؤثر اجتماعی ،خودشناسای ،همادلی ،انعطافپاذیری
است .منظور از مسأله در مباحث مهارتهای زندگی عبارت از :مشکل یا امری غاام

و مابهم کاه انساان را در زنادگی دااار

شرایط ناسازگارانه ،توقف ،رکود ،عقبگرد و یا ضعف و درماندگی میکند که ممکن است جنبه فردی ،خاانوادگی و اجتمااعی و
دارای ریشه درونی یا بیرونی باشد .حل مسأله بخشی از تفکر است که پیچیدهترین بخش هار عملیاات فکاری تصاور میشاود،
بهعنوان یک روند مهم شناختی تعریف میگردد که محتاج تلفیق و مهار یکسری مهارتهای بنیاادین و معماولی اسات .حال
مسأله وقتی مطرح میشود که یک موجود زنده یا یک سامانه هوش مصنوعی نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیات
دیگر باید اه مسیری را بپیماید .این نیز خود بخشی از روند یک مسأله بزرگتر است که یاافتن مساأله و شاکلدهای مساأله
بخشی از آن میباشد که یافتن مسأله و شکلدهی مسأله بخشی از آن میباشد و گامها شامل :شناسایی (طارح مساأله) ،جماع
آوری اطالعات ،تعریف دقیق مسأله ،ارایه راهحلها و انتخاب بهترین راهحل ،اجرا و ارزیابی.
امروزه به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی ،بسیاری از افاراد در رویاارویی باا مساایل زنادگی
فاقد توانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجعه با مسایل و مشکالت روزماره و مقتیایات آن آسایبپذیر
نموده و مشکالت جسمی ،روانشناخی و اجتماعی متعددی را تجربه میکنند (کلینیکه ،2005 ،به نقل از محمد خانی.)1380 ،
بسیاری از مشکالت بهداشتی ،اخاتالالت روانای و مساایل عااطفی ریشاههای روانای -اجتمااعی دارناد و بناابراین ارتقاای
مهارتهای مقابلهای و حل مسأله و تواناییهای روانی -اجتماعی در بهبود و افزایش سالمت آنها مؤثر است.
اریکسون (به نقل از فقیهی1 ،) 1378 ،
معتقد است که توانایی در تفکر انتقادی ،حل مسأله و تعقل باهعنوان اهاداف اساسای

تربیت محسوب میگردد .به عقیده شریعتمداری ( )1375افاراد بایاد عقایاد و افکاارات ،مهارتهاا ،تماایالت و طارز برخاورد
خویشتن را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به نقش هر یک از آنها در زنادگی و توجاه باه دلیال و نتاایج خاا

هریاک در
1

- Erikson
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ارتباط با دیگران آنها را بررسی نمایند .افراد در برخورد با مشکالت در هر سطحی از پیچیدگی و اهمیت که باشند ،باا یکادیگر
تفاوتهایی دارند اما اغلب افراد برای مقابله با این مشکالت از روشها و فنون خاصای بهاره میبرناد .حال مساأله یاک راهبارد
مقابلهای مهمی است که میتواند فرد را قادر سازد تا موقعیتهای مشکلآفرین زندگی روزمره و تأثیر هیجانی آنهاا باه خاوبی
مهار کند و از این طریق تنیدگی روانشناختی را کاهش دهد ،به حداقل برساند و یا از آن پیشگیری نماید (دزوریال  ،شایدی ،
 .)1992بنابراین حل مسأله مستلزم روشی است که افراد میتوانند برای برخورد با االشهای زندگی از آن استفاده نمایند .حل
مسأله مستلزم راهبردهای هدفمند و ویژهای است که فرد بوسیله آن مشاکالت را تعریاف میکناد ،تصامیم باه اتخااا راهحال
میگیرد ،راهبردهای حل مسأله را انجام داده و بر آن نظارت میکناد (الیاو

و همکااران .)1995 ،حال 4
مساأله در برگیرناده

حوزههای عاطفی ،شناختی و رفتاری است .هیجانها و جریانهای عاطفی اغلب اولین نشانه وجود مساأله ماورد اساتفاده قارار
میگیرد و سرانجام برای تکمیل این سیر تسلسلسی باید از مهارتهای رفتاری استفاده شاود .اگار ااه ایان فرآیناد تاا حادی
پیچیده است اما میتواند به نحو موفقیتآمیزی آموزش داده شود و متأثر از برخی روشها و مهارتها گردد.
نتایج بررسیهای مختلف نشان میدهد که حل مسأله افراد در برابر مشکالت و مسایل زندگی متفااوت اسات .برخای افاراد
هنگام مواجعه با مشکالت به جای مقابله سازگارانه ،سعی میکنند به روشهای مختلف مانند :کنارهگیری ،افسردگی ،پناه باردن
به الکل و مواد مخدر و ...از رویارویی با مشکالت اجتناب میکنند .پژوهشگران باا بررسای راهبردهاای مقابلاهای افاراد موفاق و
ناموفق نشان دادهاند ،افرادی که بهطور موفقیتآمیز با مشکالت مقابله میکنناد و از شایوههای مناساب حال مساأله اساتفاده
مینمایند ،افرادی هستند که خود را به مجموعهای از مهارتها مجهز میکنند .این مهارتها تواناییهاایی هساتند کاه موجاب
رفتارهای مثبت و سازگارانه شده و برای احساس موفقیت ،توانمندی و شادکامی در زندگی روزمره مورد نیاز میباشند ،بنابراین
در سالهای اخیر آموزش این قبیل مهارتها برای آماده نمودن افراد برای مقابلاه باا مشاکالت و ایجااد رفتارهاای مثبات و در
نتیجه دستیابی به زندگی موفقیتآمیز توجه روانشناسان و دساتاندرکاران نظامهاای آموزشای قارار گرفتاه اسات (ادیاب و
فردانش.)1382 ،
آنچه مسلم است اینکه انسانها برای مقابله با استرسها و کشامکشهای زنادگی و نهایتاا حفاال ساالمت روانای خاود باه
کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب این تواناییها تجهیز نماید (کرمانی .)1381 ،به عبارت دیگار اگاونگی رویاارویی باا
مسایل زندگی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد افراد و ظرفیت روانشناختی و تواناییهای روانی -اجتماعی آنان و نیاز پارورش
انسانهای متعدد به آرمانها و ارزشهای اجتماعی ،برنامهریزی و الزام خاصی را میطلبد .اما طبق بررسیهای باه عمال آماده،
تواناییها و مهارت های عملی و سازشی بسیاری از افراد بارای حال ماؤثر مساایل زنادگی فاردی و اجتمااعی براسااس کساب
مهارتهایی است که بدست میآورند قابل تأمل و اهمیت دارد.
این مهارتها بر تابعیتهای عملی و موقعیت تأکید دارند و از تحلیل نیازها و خواساتههای اجتمااعی و الزامهاای روزماره و
عادی زندگی استخراج میشوند و بر کیفیت زندگی ،سالمت و شایوههای حال مساایل افاراد تاأثیر بسازایی دارناد (رینولادز و
همکاران.)2003 ،
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حل مسأله در اواخر دهه 1960و اوایل دهه  1970به مثابه بخشی از جنبش شناختی -رفتاری برای اصالح رفتار آغااز شاد.
پایهگذاران این شیوه دزویال و گلدفرید میباشند که طی مقالهای در همایش انجمن روانشناسان آمریکا در سال  ،1968بر لزوم
آموزش مهارت حل مسأله در برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی تأکید کردهاند .از آن هنگام تاکنون این شیوه در طیف وسیعی
از موقعیتهای بالینی ،مشاوره و رواندرمانی به کار رفته و نتایج مثبتی از آن گزارش شده است (نزو و دزوریال.)2001 ،
اولین بار شور و اسپیواگ در سال  ،1974از شیوه حل مسأله در درمان اختالفات رفتاری استفاده کردناد کاه نتاایج مثبتای
بدنبال داشته است .پس از آن محققان دیگر از این شیوه به وفور استفاده کردند (به نقل از بذل.)1383 ،
حل مسأله یا مسألهگشایی فرآیندی است شناختی ،که بوسیله آن فرد میکوشد راهحل مناسبی برای مشکل پیدا کند (پارال
و ادونل .)2004 ،در نظر بسیاری از مردم حل مسأله عالیترین نمونه اندیشیدن اسات (اتکینساون و همکااران ،1383 ،ترجماه
براهنی و همکاران) .همچنین یکی از اهداف مهم نظامهای تعلیم و تربیت مدرن ،پرورش افرادی است که قادر باشند بر مساایل
و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی به آنان غلبه کنند (سالکوک ،کالیساکان و ارول ،)2007 ،ایان نظامهاای
آموزشی به افراد کمک ند تا دانش ،مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر مشکالتشان را کسب کنند (آلتن.)2003 ،
حل مسأله بهصورت فعالیت در گروههای کواک بستر مناسبی برای دستیابی به بسیاری از اهداف ناظر بر تربیات اخالقای
مانند :مسؤولیتپذیری ،رعایت حق دیگران ،ارزشگذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث و گفتگاو خواهاد باود
(تانر ،1982 ،به نقل از شعبانی و مهر محمدی.)1379 ،
در حل مسأله پیدا کردن راه حل بخصو

برای یک مسأله ویژه ،مدنظر نیس ،مهم آن است که در اثر حل مسأله ،یک اصال

یا قانون انتزاعی بدست آید که برای موقعیتهای دیگر تعمیمپذیر باشد ،به همین دلیل یادگیری بدست آمده از حال مساأله ،از
سایر یادگیریها انتقالپذیری بیشتری به موقعیتهای جدید دارد.
با توجه به مباحث فوق ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش گروهی خاانواده در افازایش مهارتهاای حال مساأله
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.
فرضیه های تحقیق
 -1آموزش گروهی خانوادهها بر سبک خالقیت آنان مؤثر است.
 -2آموزش گروهی خانوادهها بر کاهش سبک اجتناب آنان مؤثر است.
 -3آموزش گروهی خانوادهها بر کاهش میزان درماندگی آنان مؤثر است.
 -4آموزش گروهی خانوادهها بر افزایش مهارتگری حل مسأله آنان مؤثر است.
 -5آموزش گروهی خانوادهها بر افزایش اعتماد در حل مسأله آنان مؤثر است.
 -6آموزش گروهی خانوادهها بر سبک گرایش آنان مؤثر است.
پیشینه تحقیق
ساالری( )1400تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر سازگاری دانش آموزان پسر پایاه ششام شاهر
کرمان ،انجام داد .یافته های پژوهش نشان داد آموزش حل مساله موجب افزایش سازگاری کلی ،عاطفی ،اجتمااعی و تحصایلی
دانش آموزان ناسازگار شده است.
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بلقیان آزاد ( ) 1391در تحقیقی که در مورد اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حال مساأله انجاام داده
است وهدف این مطالعه ،بررسی کارآمدی گروه درمانی وجودی بر بهبود مهارت حل مسأله است .نتایح نشان میدهد که ،گروه
درمانی تحلیل وجودی در بهبود حل مسأله مراجعین کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،کارآمد
و اثربخش بوده است.
رشیدی نژاد ( )1391در تحقیقی که در مورد اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر برجو عااطفی
خانواده انجام داده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که آموزش گروهی والدین با رویکرد خاانواده درماانی ساتیر بار بهبودجاو
عاطفی خانواده تأثیر معناداری دارد.
تودار ( )1390در تحقیقی که درمورد مقایسه اثربخشی روشهای مهارت ابزار وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشاگری
دانش آموزان دختر سال اول متوسطه انجام داده است به این نتیجه رسیده است کاه ،یافتاههای پاژوهش نشاان میدهناد کاه
اثربخشی آموزش ابزار وجود و حل مسأله که بر سازگاری و پرخاشگری دانشآموزان مؤثر بودهاند.
پرال ،دونل ( )2004در تحقیقی بهعنوان آموزش گروهی و حل مسأله برای پویایی و جهت یابی انجام گرفته که نتایج نشاان
میدهد ،نمی توان بدون آموزش از پایه را نادیده گرفت و اکثر مشکالتی در آینده روبرو میشویم بدلیل عدم آماوزش گروهای و
تایید آن بر مهارت حل مشکالت اجتماعی است ،به ویژه در خانمها این پدیده بیشتر است.
روششناسی پژوهش
روش این تحقیق نیمه آزمایشی و طرح آن از نو پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل میباشد .ابتدا بهصورت تصاادفی
دو گروه آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده است و سپس برای هار دو گاروه پایش
آزمون اجرا گردید  ،سپس گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (آموزش گروهی خانواده) قارار گرفتاه و گاروه کنتارل های
آموزشی دریافت نکردند که پس از اتمام آموزش مجددا هردو گروه در معرض پس آزمون واقع شدند .جامعه آماری این پژوهش
شامل :کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که تعداد آن  2600نفر میباشد .نمونه تحقیق حاضر مشتمل بر  40نفر از کارکنان
دانشگاه بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس بهصورت تصاادفی باه دو گاروه آزمایشای و کنتارل تقسایم
بندی شدهاند .در این پژوهش جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامهی سبکهای حل مسأله (مسألهگشایی) استفاده شد .بارای
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل :فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،و انحراف معیار و روشهای اساتنباطی
شامل :تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-20مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت.
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یافتهها
فرضیه اول :آموزش گروهی خانوادهها بر سبک خالقیت آنان مؤثر است.
جدول ( )1نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش بر سبک خالقیت افراد در حل مسأله
متغیر ها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

احتمال
معناداری ()P

پیش آزمون

3/142

1

3/142

1/242

0/272

عیویت گروهی

30/2

1

30/2

11/937

*0/001

خطا

93/608

37

2/530

همانطوری که در جدول فوق می شود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و باا توجاه باه مقادار F
محاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک خالقیت در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلاه
پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01لذا فرضیه اول تأیید گردید .به عباارت دیگار آماوزش گروهای خانوادههاا
باعث افزایش خالقیت کارکنان در حل مسأله شده است.
فرضیه دوم :آموزش گروهی خانوادهها بر کاهش سبک اجتناب آنان مؤثر است.
جدول ( )2نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش بر سبک اجتناب افراد در حل مسأله
متغیر ها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

احتمال معناداری
()P

پیش آزمون

0/05

1

0/05

0/025

0/876

عیویت گروهی

102/903

1

102/903

51/003

0/000

خطا

74/65

37

2/018

همانطوری که در جدول باال مشاهده میشود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بار روی متغیار وابساته و باا توجاه باه
مقدار  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک اجتناب در دو گروه آزمایش و کنترل در
مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01لذا فرضیه دوم تأیید میگاردد .باه عباارت دیگار آماوزش گروهای
خانوادهها باعث کاهش سبک اجتناب افراد در حل مسأله شده است.
فرضیه سوم :آموزش گروهی خانوادهها برکاهش میزان درماندگی آنان مؤثر است.
نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش بر کاهش میزان درماندگی در جدول زیر ارائه شده است
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جدول ( )3نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر سبک خالقیت
متغیر ها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

احتمال

F

معناداری ()P

پیش آزمون

0/045

1

0/045

0/029

0/865

عیویت گروهی

10/399

1

10/399

6/785

0/013

خطا

56/705

37

1/533

همانطوری که در جدول فوق نشان داده شده است ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه به
مقدار  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات میزان درماندگی در دو گروه آزمایش و کنتارل
در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01لذا نتیجه میشود آموزش گروهی باعث کاهش میزان درماندگی
کارکنان شده است ،بنابراین فرضیه سوم تأیید میشود.
فرضیه چهارم :آموزش گروهی خانوادهها بر افزایش مهارگری حل مسأله آنان مؤثر است.
جدول ( )4نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش بر مهارگری در حل مسأله در جدول زیر ارائه شده است
متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

احتمال
معناداری ()P

پیش آزمون

0/382

1

0/382

0/184

0/671

عیویت گروهی

22/376

1

22/376

10/757

0/002

خطا

76/968

37

2/08

همانطوری که در جدول فوق مشاهده میشود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیار وابساته و باا توجاه باه
مقدار  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات میزان مهارگری در دو گروه آزماایش و کنتارل
در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01به عبارت دیگر آموزش گروهی خانوادهها باعث افزایش مهارگری
افراد در حل مسأله شده است .لذا فرضیه اهارم تأیید گردید.
فرضیه پنجم :آموزش گروهی خانوادهها بر افزایش اعتماد آنان در حل مسأله مؤثر است.
جدول ( )5نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش بر اعتماد افراد در حل مسأله
متغیر ها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

احتمال
معناداری ()P

پیش آزمون

23/623

1

23/623

6/737

0/013

عیویت گروهی

17/759

1

17/759

5/065

0/03

خطا

129/727

37

3/506
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همانطوری که در جدول باال مشاهده میشود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بار روی متغیار وابساته و باا توجاه باه
مقدار  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات اعتماد در حال مساأله در دو گاروه آزماایش و
کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01لذا فرضیه پنچم تأیید گردید .باه عباارت دیگار آماوزش
گروهی خانوادهها باعث افزایش اعتماد کارکنان در حل مسأله شده است.
فرضیه ششم :آموزش گروهی خانوادهها بر سبک گرایش آنان مؤثر است.
جدول ( )6نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش بر سبک گرایش افراد در حل مسأله
متغیر ها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

احتمال معناداری
()P

پیش آزمون

0/533

1

0/533

0/420

0/521

عیویت گروهی

8/606

1

8/606

6/780

0/013

خطا

46/967

37

1/269

همانطوری که در باال مشاهده میشود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و باا توجاه باه مقادار F
محاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک گرایش در دو گروه آزمایش و کنتارل در مرحلاه
پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01لذا فرضیه ششم تأیید میگردد .به عبارت دیگر آموزش گروهی خانوادههاا
باااااااار ساااااااابک گاااااااارایش کارکنااااااااان در حاااااااال مسااااااااأله تااااااااأثیر داشااااااااته اساااااااات.
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نتیجه گیری
این پژوهش با هدف کلی :بررسی تأثیر آموزش خانواده در بهبود و افزایش مهارتهای حال مساأله کارکناان علاوم پزشاکی
بوشهر میباشد .روش تحقیق آن از نو نیمه آزمایشی بود ه کاه باا اساتفاده از پرساشنامهی سابکهای حال مساأله الناگ و
کسیدی انجام گرفت .برای تعیین پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .پرسشنامه مذکور مشتمل بار  24ساؤال و
شش خرده مقیاس (درماندگی ،مهارگری حل مسأله ،سبک خالقیت ،اعتماد در حل مسأله ،سبک اجتناب ،سبک گرایش) باوده
است ...در این پژوهش دادههای استخراج شده از پرسشنامهها از طریق روشهای آمار توصیفی (فراوانای ،درصاد فراوانای ) ...و
روشهای آمار استنباطی (پارامتریک ،شاپیرو ،ویلک ،لوین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
افرادی در خانواده و هم در اجتما موفقتر میتوانند در برابر مشکالت و مسایل عکس العمل مناسب نشان دهند که برناماه
ریزی داشته و راهحلهای متفاوتی را برحسب موقعیت مسألهزا پیدا کنند .و هر اندازه آموزشهاای الزم را دریافات کنناد قطعاا
توانایی مهارت رویارویی با مشکالت را خواهند داشت .همچنین میتوان بیان داشت که زمانیکه افراد به جای مقابله با مشاکالت
و حل آن برآیند ،تصوری که از آن مسأله در اهن خود میسازند باعث میشود که گمان کند به جاای درصادد برآمادن باه رد
شدن از کنارآن مشکل بپردازند .سبک اجتناب یک نو دوری از مشکل است که بیشتر به علت نداشتن آگاهی منجر به تارس
از آن میشود و شخص سعی میکند از آن مسأله به جای حل کردن ،فرار کند و در صورت کساب مهاارت حال مساأله میازان
رویارویی در برابر مشکالت افزایش مییابد .با توجه به شرایطی که هاردو گاروه قارار میگیرناد ،افارادی موفاقتر هساتند کاه
آموزشات الزم را در مقابل مسایل و مشکالت فرار گیرند و در واقع احساس بی یاور بودن نکنند .هنگامی فرد احساس درماندگی
میکند که خود را تنها دربرابر مشکالت ببیند و این حس را داشته باشد که اولین نفر و به اصاطالح بدشاانس تارین اسات کاه
داار انین مشکلی شده است ولی اناناه فرد به مهارت غلبه بر درماندگی دسات یاباد دیگار احسااس تنهاابودن نمیکناد.
آموختن مهارتی که بتواند هم بعد درونی و هم بعد بیرونی افراد را در مقابل موقعیت مسألهزا بروز دهد ،فقط با آموختن و کسب
آموزشات الزم است .در واقع وقتی مقایسه میشود که افرادی آموزشهای الزم را در موقعیات مساأله زا میآموزناد باه راحتای
میتوانند در مقابل آن عکس العمل مناسب انجام دهند .افرادی که اعتماد به نفس باالتری دارند در جامعه و زندگی فردی خاود
موفقتر عمل میکنند و این خود بیانگر نگرش ،اعتقاد یک فرد در توانایی حل مشکالت است .پس هر اقدر یادگیری و آموزش
فرد بیشتر باشد ،توانایی حل مشکالت بیشتر میشود .افرادی که آموزشات و مهارتهای الزم را در رویارویی باا مشاکالت فارا
گرفتهاند و در واقع نگرش مثبت نسبت به مشکالت داشته و تمایل به مقابله با مشکالت دارند و میخواهند مشکالت را به شیوه
اصولی ودرست حل و فصل کنند.
پیشنهادها
.1از آنجایی که کسب مهارت ها بر روی کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای تأثیرگذار باشد بنابراین شایسته است برنامه
ریزان و مسؤوالن آموزشی در حیطه رابطین بهداشتی به این متغیرها توجه و زمیناههایی بارای آماوزش راهبردهاای
مقابله ای مؤثر در خانوادهها فراهم آورند .این امر از سوی دیگر میتواناد تاا حادی اساترس و فشاار ناشای ازمساائل
پیشبینی نشده راکاهش وسازگاری مؤثر آنان را با مشکالت افزایش دهد.
.2از آنجا که کیفیت زندگی خانوادها میتواند به راحتی مورد تهدید قرار بگیرد ،بنابراین در راستای بهبود کیفیات زنادگی
آنان ،در نظر داشتن عوامل زمینه ای مؤثر در جهت توانمندسازی آنان و نیز عوامل حمایت کننده و برنامه ریزیهای
مسوالن آموزشی میتواند مؤثر و مفید واقع گردد.
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 .3با توجه به اینکه بخش عمده ای از کارکردهای خانواده معطوف تربیت و تعلیم آموزشهای اولیاه میباشاد و خاود در
معرض آسیب و تهدیدات خاارجی و همچناین از طرفای آسایبپذیری هارکس در برابار فشاارهای روانای متاأثر از
مهارتهای مقابله ای و حمایتهای اجتماعی موجوددرجامعه میباشد ،شایسته است مسؤوالن امردرزمینه آموزشهاا
و کسب مهارت و بهباود خانوادههاا وعلای الخصاو

افارادی کاه باه آماوزش میپردازناد تمهیادات وتساهیالتی را

درنظربگیرند.
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