
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  زمستان۲۰سال پنجم شماره 
 

 

   دانشجوياناياثربخشي آموزش حل مسأله در تغيير راهبردهاي مقابله
  

  دانشجوي دکتراي روانشناسي باليني -سعيده زنوزيان
   استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران- بنفشه غرايي

   استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران-دوسترخساره يکه يزدان
  

  چکيده

بردهاي ـ گروهي در تغيير راهيش مهارت حل مسألههدف اين مطالعه، بررسي اثربخشي آموز
گيري در دسترس  روش نمونهيه وسيلهـ دانشجو ب۲۰بدين منظور . ودـاي دانشجويان بقابلهـم

. تقسيم شدند)  نفر۱۰هريک به تعداد (انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل 
 ي گروه آزمايش، هر دو گروه به وسيلهپيش از اجراي آموزش حل مسأله براي دانشجويان

اي بيلينگز و موس، مورد سنجش قرار گرفتند که از لحاظ نمرات  راهبردهاي مقابلهیپرسشنامه
 ۷سپس گروه آزمايش به مدت . کسب شده در اين ابزار، دو گروه با هم تفاوت معنادار نداشتند

جدداً ـزش براي گروه آزمايش، مپس از اجراي آمو. رفتـجلسه تحت آموزش حل مسأله قرار گ
فاوت ميانگين ـسپس ت. ر را تکميل کنندـالذک فوقيد تا پرسشنامهـروه خواسته شـاز دو گ
 تحليل کوواريانس مورد مقايسه و تجزيه و روشآزمون دو گروه به کمک پس-آزمونپيش

عث تغيير در ها حاکي از آن بود که آموزش حل مسأله با يافتهينتيجه .تحليل قرار گرفت
تفاوت بين ) حل مسأله، جلب حمايت اجتماعي(شود که در برخي از آنها اي ميراهبردهاي مقابله
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همچنين در ساير راهبردهاي . باشددو گروه آزمايش و گروه کنترل از لحاظ آماري معنادار مي
باليني مشاهده هر چند تغييرات ) مانند ارزيابي شناختي، مهار هيجاني، مهار جسماني(اي مقابله

توان نتيجه گرفت که آموزش مهارت مـيها افتهي بر يمبتن. شد، ولي از لحاظ آماري معنادار نبود
گردد که نتايج اين منجر اي تواند به تغيير در راهبردهاي مقابلهحل مسأله به طور کلي مي
  . باشدهاي پيشين در اين زمينه ميپژوهش در راستاي پژوهش

  .اي آموزش مهارت حل مسأله، راهبردهاي مقابله:يواژگان کليد
  

  مقدمه

 مقابله افراد يمعرفي شد و از آن پس شيوه ۱ توسط الزاروس۱۹۶۶مفهوم مقابله در سال 
. گيري آن تهيه شدندبا مشکالتشان مورد بررسي قرار گرفت و ابزارهايي براي اندازه

واند همراه با حل مشکل يا تمقابله شامل ابعادشناختي، رفتاري، عاطفي است و مي
  ).۱۳۸۶، ۲سارافينو(حل انجام شود  راهيسازگاري با مشکل بدون ارائه

مشکالت  حل و استرس با مقابله براي هاييروش ،مسأله حل جمله از مقابله هايروش
هاي راهتوانند ، افراد ميترين سطح ممکنباشند و براي ارتقا زندگي به مطلوبميزندگي 
  ).۱۳۸۵، ۶، کالرک۵سالکووس کيس  ،۴کرک  ،۳هاوتون(  بياموزند را استرس با ابلهمق مختلف

اي از جموعهـحيط اجتماعي مستلزم مـيز با مـآمازگاري موفقيتـدن و سـنار آمـک
هاي ي آزمونتوان آنها را به وسيله حل مسائل بين شخصي است که نميهايمهارت

 -حل مسأله بر يک فرايند رفتاري. گيري کردهاي شخصيت اندازهرايج هوش يا آزمون
 آوردکل فراهم ميـهاي بالقوه مؤثر را براي يک موقعيت مششناختي داللت دارد که پاسخ

  ع ـدر واق. دهدهاي متعدد افزايش ميخـخ را از ميان پاسـو احتمال انتخاب مؤثرترين پاس
  

  

2- sarafino 
4- Creck 
6- Clark  

1- Lazarus 
3- Hawton 
5- Salkovskis 
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افزايش  نتيجه در او يادگيري رشد براي فرد به کمک فرايند توانمي را مسأله حل آموزش
، ۲، تورستينسون۱مالوف(ها تعريف کرد احتمال مقابله مؤثر در طيف وسيعي از موقعيت

  ). ۲۰۰۷، ۳اسکاتل

هاي شيمازگار است و موجب خطـحل مسأله نوعي از مقابله متمرکز بر مشکل و س
هاي حل آن مسأله را تعريف کرده و راهي وسيلهشود که افراد بههدفمندانه خاصي مي

آموزش حل . دهندحل را انجام ميگيري کرده و يک راهمختلف را توليد نموده، تصميم
هاي آموزد تا از مجموعه مهارترد ميـدان طريق فـمسأله روش درماني است که ب

. آفرين استفاده کندهاي بين فردي مشکلکنار آمدن با موقعيتشناختي مؤثر خود براي 
تواند در حکم ابزاري براي مواجهه با بسياري از مشکالت موقعيتي رويکرد حل مسأله مي

حل مسأله اغلب با عباراتي چون استقالل و شايستگي و اعتماد به نفس . و حل آنها باشد
پردازان مرحله وجود دارد که اکثر نظريه ۵در فرايند آموزش حل مسأله . شودتوصيف مي

 تعريف و -۲گيري کلي،  جهت-۱:  مرحله شامل موارد زير است۵با آن موافقند و اين 
.  تحقيق و بررسي-۵ري ـگي تصميم-۴ل، ـهاي بديحلارائه راه -۳دي مسأله، ـبنصورت
موزش ميزان آود دارد كه تحت تأثير اين ـرد آموزش حل مسأله اين باور وجـدر راهب

 ،۵ و ديويدسون۴گلدفريد(انتظار خودكارآمدي و كفايت شخصي افراد افزايش خواهد يافت 
هاي حل وقوع رويدادهاي فشارزا در زندگي افراد همراه با ناتواني در مهارت ).۱۳۷۸

شود، اي غيرمؤثر شده و نه تنها مشکالت قبلي حل نميمسأله منجر به راهبردهاي مقابله
هاي بسياري بيانگر نتايح پژوهش. آوردت و مسائل جديدي نيز پيش ميبلکه مشکال

اي پايدار بين تعداد رويدادهاي فشارزاي زندگي آدمي با سالمت جسماني و هيجاني رابطه
  ).۱۳۸۰، ۷، اتکينسون ، هيلگارد۶اتکينسون( وي است

 
  

2- Thorsteinsson  
4- Goldfried 
6- Atkinson 

1- Malouff  
3- Schuttle 
5- Davidson 
7- Hilgard 
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 فشارزاي ز آنجائي که ارتباط تنگاتنگي بين شرايط جسماني و هيجاني فرد با رويدادهايا

تواند منجر به اي سازگار ميمقابله راهبردهاي از استفاده همچنين و دارد، وجود زندگي
فشار رواني برخورد مؤثر با فشار رواني و در اغلب موارد کاهش مشکل يا مسأله مسبب 

ن کند يها را معن روشي ايتواند اثربخشي حل مسأله، ميهامنجر شود، بخصوص روش
 رييتغهدف اصلي اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش حل مسأله در ن رو ياز ا
 يهاهيفرض راستا نيا در .بود دانشجويان در مدارمسأله مدار وهيجان ايمقابله بردهايراه
  :گر بوده استر مورد توجه پژوهشيز

رات ييمدار تغ مسألهيا مقابلهيها حل مسأله قادر است در راهبرديهاآموزش روشـ ۱
  .    وجود آوردمثبت به

  . داردير منفي تأثي حل مسأله به مهار جسمانيهاآموزش روش -۲

    .ر مثبت داردي تأثيت اجتماعي حل مسأله بر جلب حمايهاآموزش روش -۳

   .مسأله بر مهار هيجاني تأثير منفي داردهاي حل آموزش روش -۴

  .هاي حل مسأله به ارزيابي شناختي تأثير مثبت داردآموزش روش -۵

  روش تحقيق

-آزمونآزمايشي يعني طرح پيشهاي نيمهطرح مورد استفاده دراين پژوهش يکي از طرح
 ينمرهغير حل مسأله به عنوان مت آموزش ن راستايبود، که در اآزمون با گروه كنترل پس

آموزش  يبرنامه.  مورد بررسي قرار گرفتر وابستهيبه عنوان متغاي راهبردهاي مقابله
و به ) هر هفته يک جلسه( ساعته ۲اي  جلسه۷ يحل مسأله به صورت يک برنامه

براي گروه آزمايش اجرا شدکه توسط پژوهشگران با تلفيق سه روش صورت گروهي 
پور، به نقل از حاجي(، گلدفريد و زوريال )۱۳۷۹(آبادي اسم و نوري قزادهحل مسأله بيان

) ۱۳۸۶ نيا،، به نقل از لطفي۲۰۰۲( ويليامز ي حل مسألهيو کارگاه دو روزه) ۱۳۸۱
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 اول به معرفي اعضا گروه و بيان اصول گروه درماني و انواع مقابله يجلسه. تدوين شد
 دوم پرسشنامه تعيين مشکل ي جلسهدر. به عالوه تمرينات مربوط به آن اختصاص يافت

در . ريزي براي مشکل پرداخته شد فوايد برنامهيارائه شد و به بحث گروهي درباره
اعضا گروه مورد  هاي ناکارآمد اصلي در حل مشکل و يافتن آنها درهمين جلسه شناخت
در . دهاي کالمي و بحث گروهي سعي در تعديل آنها شالبته با چالش. بررسي قرار گرفت

تر و بدون ابهام به همراه  سوم تعيين دقيق مشکل و تبديل آن به اجزاي سادهيجلسه
 آموزش ۱سازي يا بارش ذهنيتوصيف عملياتي از مشکل مدنظر قرار گرفت و روش سيال

روش بارش ذهني براي  چهارم از يدر جلسه. داده شد و مورد تمرين قرار گرفت
 بندياولويت و هاحلراه ارزيابي ي پنجمدر جلسه. ده شدها استفامشکالت واقعي آزمودني

هاي پيشنهادي حلتشويق شدند که به ارزيابي راه هاآزمودني و گرفت قرار توجه مورد آنها
 مسأله حل روش بيشتر تمرين به ششم يجلسه در. خـود در خصوص مشکالت بپردازنـد

ها تشويق انتهاي اين جلسه آزمودنيدر . هاي از پيش آماده پرداخته شدداستان براساس
شدند که به منظور حل مشکالت خود دست به اقدام بزنند و گام به گام روش حل مسأله 

ها به گزارش فرايند و نتيجه روش حل مسأله در ي هفتم آزمودنيدر جلسه. را اجرا کنند
حل مشکالت شخصي پرداختند و سودمندي اين روش را در حل مشکل خود مورد 

ها در خصوص اين جلسات پسخوراند دريافت شد در نهايت از آزمودني. زيابي قرار دادندار
ها مورد بررسي قرار تا ميزان مفيد بودن آن و اثر آن در تغيير افکار و احساسات آزمودني

ها آزمودني به جلسه همان به مربوط تکليف جلسه هر پايان در که است ذکر به الزم .گيرد
 در فاصله بين جلسات به آنها بپردازند و در ابتداي جلسه بعد به بررسي و ارائه مي شد تا

ي نويسنده و پژوهشگر توسط مداخله جلسات اجراي .شدمي پرداخته آنها يدرباره صحبت
  .مسؤول مقاله صورت گرفت

  يي آماري اين پژوهش شامل دانشجويان کارشناسي دانشگاه تهران با دامنهجامعه
  

  

 1- Brain storming 
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 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه ۲۰ شامل مطالعهنمونه مورد  .بود سال ۲۲ تا ۱۸سني 
  .ن افراد داوطلبانه در پژوهش شرکت نمودنديا. بودتهران 

اي از اختالالت روانپزشکي براساس پرسشنامه گزارش دارا بودن اختالالت يا سابقه
پيش از . گرديدميمنجر  مورد نظر ينمونهها از مشخصات دموگرافيک به خروج آزمودني

شروع آموزش حل مسأله براي گروه آزمايش از هر دو گروه خواسته شد که به 
البته عدم تفاوت معنادار در . اي بيلينگز و موس پاسخ دهند راهبردهاي مقابلهيپرسشنامه

آموزش  جلسات يپس از خاتمه .آزمون مورد نظر بود و اين مطلوب حاصل گرديدپيش
حل مسأله براي گروه آزمايش، مجددا از هر دو گروه خواسته شد که به پرسشنامه 

 تحليل کوواريانس روشنتايج به کمک . اي بيلينگز و موس پاسخ دهندراهبردهاي مقابله
گروه کنترل در ليست انتظار قرار گرفتند تا پس  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

بنابراين در مدتي که گروه آزمايش . آموزش حل مسأله قرار گيرنداز گروه آزمايش، تحت 
تحت آموزش حل مسأله قرار داشتند، گروه کنترل تحت هيچ نوع مداخله يا آموزشي قرار 

   .نگرفتند

   ابزار پژوهش
 پاسخگويي افراد به حوادث ي نحوهاي بيلينگز و موس راهبردهاي مقابلهيپرسشنامه
 ،خير است که سه نوع مقابله رفتاري فعال/  سوال بلي ۱۹ شامل سنجد وزا را مياسترس

 در بررسي ۱۹۸۴بيلينگز و موس در سال . سنجدشناختي فعال و اجتماعي را مي
 ماده ۳۲ قبلي را به يهاي پرسشنامهاي گروهي از بيماران افسرده آيتمرفتارهاي مقابله

در اين . اي استفاده نمودند درجه۴خير از مقياس ليکرت / افزايش دادند و به جاي بلي 
 ماده مربوط به مقابله متمرکز ۵: اي مشخص شد نوع راهبرد مقابله۵ جديد يپرسشنامه

 ماده مربوط به ۱۱ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسأله، ۳بر ارزيابي شناختي، 
 ۹اجتماعي و  ماده مربوط به مقابله مبتني بر جلب حمايت ۴مقابله متمرکز بر هيجان، 

. باشد متمرکز بر مهار جسماني يا جسماني کردن مشکالت مييماده مربوط به مقابله
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 گزارش ۷۹/۰ضريب پايايي بازآزمايي آن . باشد مي۳اي از صفر تا  درجه۴گذاري نمره
، براي مقابله مبتني بر مهار هيجاني ۹۰/۰مقياس حل مسأله شده است و براي خرده

، براي مقابله مبتني بر جسماني کردن ۶۸/۰ه مبتني بر ارزيابي شناختي ، براي مقابل۶۵/۰
.  حاصل شده است۹۰/۰ و براي مقابله مبتني بر جلب حمايت اجتماعي ۹۰/۰مشکالت 

حسيني ( گزارش شده است ۶۶/۰ تا ۴۱/۰اعتبار همساني دروني اين پرسشنامه از 
  ). ۱۳۷۶قدمگاهي، 

  هايافته

 نفر گروه ۱۰ نفر گروه آزمايش و ۱۰( دانشجو ۲۰ پژوهش مورد نظر در اينينمونه
 سال و از چهار رشته ۱۹دختر و مجرد مقطع کارشناسي با ميانگين سني ) كنترل

 که بودندتحصيلي روانشناسي كودكان استثنائي، كتابداري، تكنولوژي آموزشي و مديريت 
 و با خانواده خود بودندي  نفر تهران۱۲ نفر از افراد اين نمونه ساكن خوابگاه و ۸تعداد 

  . هاي پژوهش به قرار زير استنتايج تجزيه و تحليل فرضيه. ندردكزندگي مي

   . در جدول زير ارائه شده استهاي پژوهش فرضيهنتايج تجزيه و تحليل اين 
اي پنجگانهمقابله راهبردهاي آزمونپس و آزمونپيش در هاآزمودني توصيفي هايآماره) ۱( دولج  

آزمونپيش آزمونپس  اياع راهبردهاي مقابلهانو   
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

۲/۴ حل مسأله  ۲۲۹/۱  ۵/۵  ۱۲۱/۲  
۵/۵ مهار جسماني  ۳۰۸/۳  ۹/۳  ۰۲۴/۲  

۷/۲ جلب حمايت اجتماعي  ۷۶۷/۱  ۳/۷  ۶۳۶/۱  
۷/۱۵ مهار هيجاني  ۴۶۵/۳  ۵/۱۴  ۶۸۹/۳  
۹/۷ ارزيابي شناختي  ۰۲۴/۲  ۷/۸  ۶۶۸/۲  
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 تفاوت ميانگين مقابله متمرکز بر حل مسأله، مقابله متمرکز ۱با توجه به اطالعات جدول 
آزمون افزايش يافته بر جلب حمايت اجتماعي و مقابله متمرکز بر ارزيابي شناختي پس

. همچنين نمرات مقابله متمرکز بر مهار هيجاني و مهار جسماني کاهش يافته است. است
بر ) آموزش مهارت حل مسأله(خص کردن تأثير متغير مستقل در ادامه براي مش
از روش تحليل کوواريانس ) الذکراي پنجگانه فوقراهبردهاي مقابله(متغيرهاي وابسته 

 .استفاده شد
  

هاي آزمون گروهآزمون و پسنتايج تحليل کوواريانس بر روي ميانگين نمرات پيش) ۲(جدول 
اي پنجگانهابلهآزمايش و کنترل در راهبردهاي مق  

مجموع  منبع تغييرات 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

آزمونپيش  ۴۴۸/۳۲  ۱ ۴۴۸/۳۲  ۴۲۸/۱۷  ۰۰۱/۰  
۶۶۳/۹ گروه  ۱ ۶۶۳/۹  ۱۹/۵  ۰۳۶/۰  

مقابله متمرکز بر 
 حل مسأله

۶۵۲/۳۱ خطا  ۱۷ ۸۶۲/۱   
آزمونپيش  ۳۰۴/۷۰  ۱ ۳۰۴/۷۰  ۲۰۹/۲۳  ۰۰۰/۰  

-۰۲ گروه E ۱۷۲/۱  ۱ ۰۲- E ۱۷۲/۱  ۰۰۴/۰  ۹۵۱/۰  
مقابله متمرکز 
 برمهار جسماني

۴۹۶/۵۱ خطا  ۱۷ ۰۲۹/۳   
۹۴۷/۳۷ پيش آزمون  ۱ ۹۴۷/۳۷  ۱۳/۵  ۰۳۷/۰  
۵۷/۴۹ گروه  ۱ ۵۷/۴۹  ۷۰۱/۶  ۰۱۹/۰  

مقابله متمرکز بر 
جلب حمايت 
۷۵۳/۱۲۵ خطا اجتماعي  ۱۷ ۳۹۷/۷   

آزمونپيش  ۹۹۱/۵۰  ۱ ۹۹۱/۵۰  ۰۸۱/۷  ۰۱۶/۰  
۰۷۹/۷ گروه  ۱ ۰۷۹/۷  ۹۸۳/۰  ۳۳۵/۰  

مقابله متمرکز بر 
 مهار هيجاني

۴۰۹/۱۲۲ خطا  ۱۷ ۲۰۱/۷   
آزمونپيش  ۰۸۲/۴۴  ۱ ۰۸۲/۴۴  ۴۶۴/۱۰  ۰۰۵/۰  

۵۹۸/۰ گروه  ۱ ۵۹۸/۰  ۱۴۲/۰  ۷۱۱/۰  
مقابله متمرکز 
 برارزيابي شناختي

۶۱۸/۷۱ خطا  ۱۷ ۲۱۳/۴   
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) ۰۳۶/۰(و سطح معناداري ) ۱۹/۵(محاسبه شده F  با توجه به ارزش ۲در نتايج جدول 
اين بنابر.  معنادار است۰۵/۰براي مقابله متمرکز بر حل مسأله، اين اختالف در سطح 

توان نتيجه گرفت که آموزش حل مسأله منجر به افزايش مقابله متمرکز بر حل مي
  .  شودمسأله مي

-آزمونن پيشگردد که تفاوت ميانگيهمچنين با توجه به نتايج حاصل، مالحظه مي
معنادار  متمرکز بر مهار جسماني با گروه کنترل يآزمون گروه آزمايش در مقابلهپس
 کنترل  متمرکز بر مهار جسماني در گروه آزمايش بيش از گروهيلهالبته کاهش مقاب. نيست

ها از لحاظ آماري معنادار صورت گرفته است اما اختالف حاصل از اين تفاوت ميانگين
گيرد؛ يعني آموزش حل مسأله مقابله  مورد تأييد قرار نمييابراين فرضيهبن. نيست

  .متمرکز بر مهار جسماني از لحاظ آماري اثربخش نبوده است

 حل مسأله بر جلب يهاآموزش روشاينکه  مبني بر نتايج فرضيه ديگر پژوهش
مون اين دو آزپس-آزمونتفاوت ميانگين پيش که دهدينشان مر مثبت دارد، يت تأثيحما

) ۷۰۱/۶( محاسبه شده Fبنابراين با توجه به ارزش . باشدگروه داراي اختالف معنادار مي
  .رديگيد قرار مييمورد تأاين فرضيه ) ۰۳۷/۰(و سطح معناداري ارائه شده در جدول 

هاي حل مسأله تأثير دهد که آموزش روش نشان مي۲از سويي مندرجات جدول 
  .نيست دارمعني آماري نظر از )۹۸/۰( شده محاسبه F که چرا ندارد، نيهيجا مهار بر دارمعني

دار بر عنيـل مسأله تأثير مـها نشان داد که روش آموزش ححليل دادهـاز سويي ت
  .دار نيستاز نظر آماري معني) ۱۴/۰(محاسبه شده  Fشناختي ندارد، چرا که  ارزيابي

  بحث

   حل بر متمرکز مقابله بهبود در مسأله حل آموزش ياثربخش از حاکي آمده عمل هب هايتحليل
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به عنوان . ها در اين زمينه استباشد که هماهنگ با ساير پژوهشمسأله دانشجويان مي
آموزش  اثربخشي به که کرد اشاره )۲۰۰۲( ۳کالرک ،۲ميرز ۱گريوز پژوهش به توانمي مثال

اد که کاربرد اين روش هم حل مسأله در درمان کودکان چاق پرداخته و نتايج نشان د
 يبراي والدين و هم براي کودکان به کاهش وزن کودکان و افزايش مهارت حل مسأله

 و ۷، دابويس۶، کرسل۵، بوناد آنتيگناس۴ هارتمنينتايج مطالعه. ه استشدمنجر آنان 
 زن مبتال به سرطان سينه انجام شد، اثربخشي ۶۰نيز که بر روي ) ۲۰۰۷ (۸دراوت

  .بردهاي مقابله در افزايش مهارت حل مسأله و حمايت اجتماعي را نشان دادآموزش راه

نتايج تجزيه و تحليل آماري، فرضيه بعدي را در خصوص اثربخشي آموزش حل 
 متمرکز بر مهار جسماني مورد تأييد قرار نداد و اين نتيجه در يمسأله در کاهش مقابله

هاي پيشين مشابه در براساس پژوهش. شدباهاي ديگر در اين زمينه نميراستاي پژوهش
گردد اين زمينه، آموزش حل مسأله باعث کاهش پيامدهاي جسماني ناسازگار مي

 و مک ۱۵، رابينسون۱۴، کالسن۱۳، شارادا۱۲؛ پتر۲۰۰۷، ۱۱؛ لزلي۱۰،۲۰۰۲ و کولتي۹ساپنيک(
  ).۲۰۰۶ ،۱۶کارتي

باشد، ليکن  توجه ميعدم معناداري تغييرات از لحاظ آماري هرچند که نکته درخور
همانگونه که . باشدباشد که تغيرات باليني مشاهده شده فاقد ارزش ميبدين معنا نمي
 متمرکز بر مهار جسماني دانشجويان گروه آزمايش در ي تفاوت مقابلهنتايج نشان دادند

   در.يافته است شـروه کنترل کاهـآزمون به ميزان بيشتري نسبت به گآزمون و پسپيش
  

  

2- Mayers 
4- Hartmann 
6- Cercle 
8- Dravet 
10- Colleti 
12- Peter 
14- Klassen 
16- Mccarthy 

1- Grawes 
3- Clark 
5- Bonnaud-Antignanc 
7- Dabouis 
9- Supnick 
11- Lesley 
13- Sharada 
15- Robinson 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

Archvie of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1389 زمستان, 20 شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

93 

پژوهش حاصل واقع تغييرات باليني در خصوص کاهش مهار جسماني گروه آزمايش اين 
توانسته نتايج ي خود ميها به نوبهبنابراين امكان دارد تعداد محدود آزمودني. شده است

را مد نظر قرار داد که  توان اين مسألهمي طرف ديگر از .پژوهش را تحت تأثير قرار دهد
 دتوانآموزش مهارت حل مسأله که نوعي مهارت شناختي و رفتاري است به تنهايي نمي

هاي بدني و مبتني بر مهار جسماني باشد، هر چند که باعث افزايش اهش مقابلهباعث ک
. گيري شودتفکر منطقي در فرايند حل مشکل و تصميممقابله مبتني بر حل مسأله و 

  . باشد ديگر در اين امر مطرح ميهايبنابراين لزوم اجراي مداخله

سأله منجر به افزايش نتايج تجزيه و تحليل آماري اين فرضيه که آموزش حل م
گردد، مورد تأييد قرار گرفت و تأييد اين مقابله متمرکز بر جلب حمايت اجتماعي مي

؛ ۲۰۰۷، ۳ گادبي-، کانر۲، ليمبر۱دونل مك(هاي مشابه فرضيه هماهنگ با ساير پژوهش
هاي پيشين، هاي حاصل از پژوهشطبق يافته. باشدمي) ۲۰۰۷هارتمن و همکاران، 

توان به طور مثال مي. گرددأله باعث افزايش جلب حمايت اجتماعي ميآموزش حل مس
هاي اشاره کرد که در آن اثربخشي آموزش مهارت) ۲۰۰۷(پژوهش هارتمن و همکاران  به

به طوري . اي و حل مسأله در افزايش حمايت اجتماعي بيماران سرطاني ديده شدمقابله
مبتني بر جلب حمايت اجتماعي در اين دسته اي كه اين آموزش به افزايش راهبرد مقابله

  .گرديدمنجر از بيماران 

شوند به جنس و گروه هاي اجتماعي که افراد از آنها برخوردار ميميزان حمايت
دهد که زنان براي کسب بعضي شواهد نشان مي.  اجتماعي آنها بستگي دارد ـفرهنگي

ها ممکن است فاوتاين ت. دکننحمايت اجتماعي بيشتر به دوستان زن خود تکيه مي
هاي عاطفي و ي تفاوت در حمايتکنندهها، منعکس صميميت بيشتر ميان خانمنتيجه

  ).۱۳۸۶سارافينو، (دهند، باشد طلبند و به ديگران ميارزشي که زنان و مردان مي
  

 
 

 

2- Limber 1- Mc Donell 
3- Conner- Godbey  
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ايت اجتماعي امکان دارد موجب کاهش استرس نتايج تحقيقات نشان داده است که حم
زا مشغول بودند، نشان  دانشجويان که به فعاليتي استرسيمردم شود و تحقيقي درباره

از حامی برخوردار بودند  به هنگام سخنراني ياني که فشار خون دانشجوميزانداد که 
، ۱۹۹۵س ليندن، کور(کردند بسيار کمتر از دانشجوياني بود که به تنهايي سخنراني مي

ها نشان داده است که براي رويارويي با وقايع بررسي). ۱۳۸۶به نقل از سارافينو، 
زا، مردان بيشتر به استفاده از راهکارهاي مشکل محور و زنان به راهکارهاي استرس

هاي در واقع اگرچه مردان از شبکه. هيجان محور و جلب حمايت اجتماعي تمايل دارند
مايت استفاده ـراي حـرخوردارند، زنان به طور مؤثرتري از آن بـتري بي وسيعـاجتماع
 پژوهش شامل دختران دانشجو بوده است، يو از آنجائي که نمونه). همان منبع(کنند مي

تأئيد فرضيه مبتني بر افزايش حمايت اجتماعي در اثر آموزش حل مسأله دور از انتظار 
 .نبود

ر خصوص اين فرضيه که آموزش حل مسأله به نتايج تجزيه و تحليل آماري د
کاهش مقابله متمرکز بر مهار هيجاني دانشجويان گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل 

البته تفاوت باليني در کاهش نمرات . بودشود، حاکي از عدم معناداري آماري آن ميمنجر 
ايج عدم نت. هاي گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل قابل مشاهده استآزمودني

معناداري آماري به دست آمده از اين تجزيه و تحليل با اکثر نتايج يافت شده در  
، ۲۰۰۶، دزوريال، ۵جافي ؛۲۰۰۵، ۴و سوآنسون ۳، فلتچر۲، اليوت۱درير(هاي پيشين پژوهش

 . باشدهماهنگ نمي) ۲۰۰۷، ۷ و تچ۶؛ تچ۱۳۸۶نيا، به نقل از لطفي

، به نقل از حسيني قدمگاهي، ۱۹۸۲ (۸ مناگانيهلبته اين يافته همسو با مطالعا 
  ه از ـچ شکل يا حل مسأله، گرـتمرکز بر مـباشد که نشان داده است، مقابله ميـم) ۱۳۷۶

  

  

2- Elliott 
4- Swanson 
6- Telch 
8- Menagan 

1- Dreer 
3-  Fletcher 
5- Jaffee 
7- Telch 
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 همچنين در اين زمينه. جاني داردکاهد اما اثر کمتري بر آشفتگي هيمشکالت بعدي مي
طبق نظر لدو آميگدال، خاطرات هيجاني را . اشاره کرد) ۱۹۹۶( ۷توان به نظريه لدومي
گهداري ـکند، در حالي که هيپوکامپ و قشر عالي مغز خاطرات شناختي را نيـميره ـذخ
عالي هاي پردازش قشر توانند بدون فعال شدن سيستمهاي هيجاني مي پاسخ.کنندمي

  .مغز که درگير تفکر، استدالل و هشياري هستند، اتفاق بيفتند

هاي پاسخ و رفتار کنيم، نگاه ايمقابله هايروش به درمانيهطرحوار ديدگاه اگر براساس
توانند به اي ميقابلهـبردهاي مـها و راهسبک. دـگيرنها نشأت مياي از طرحوارهمقابله

هاي زيربناي اين که طرحوارهي بروز کنند و از آنجائيصورت شناختي، عاطفي يا رفتار
اند و داراي عنصر هاي مقابله اغلب در دوران کودکي و نوجواني شکل گرفتهسبک

هاي افراد، هيجانات زا و فعال شدن طرحوارههيجاني قوي هستند، تحت شرايط استرس
حاظ بيولوژي در مربوطه نيز فعال شده و اغلب اين هيجانات و احساسات بدني از ل

شوند و در اين شرايط اين هيجانات به صورت ناهشيار و سيستم آميگدال ذخيره مي
خودکار فعال شده و پيش از پردازش شناختي در مناطق عالي قشر مغز به بروز رفتار يا 

هاي شناختي و هيجاني تجارب اين واقعيت که جنبه. گردندميمنجر مقابله مربوطه 
 يهکنندتبيين است ممکن شوند،مي ذخيره مغز مختلف در نواحي زاسترسا و کنندهناراحت

 مثل روش حل(شناختي و آموزش مهارت رفتاري اين مسأله باشد که چرا تنها با روش
تجزيه و ). ۱۳۸۶يانگ، کلوسکو، ويشار، (توان باعث تغييرات عميق شد نمي) مسأله

 بر اثربخشي آموزش حل مسأله در  آخر پژوهش مبنيي فرضيهيتحليل آماري درباره
افزايش مقابله متمرکز بر ارزيابي شناختي گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل حاکي از 

 متمرکز بر ارزيابي شناختي دانشجويان گروه آزمايش نسبت به گروه يهافزايش مقابل
زيابي ار. معنادار نيست، ليکن اين تفاوت بين اين دو گروه از لحاظ آماري بودکنترل 

  باشد و اگر اين ارزيابي شـناختي را به معناي مدار و سازگار ميشناختي نوعي مقابله مسأله
  

  

 1- LeDoux 
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 بيشتر از ،داراي اين نـوع شناختزا در نظر بگيريم، افراد داشتن کنترل بر شرايط استرس
 . کننداي مسأله مدار از جمله حل مسأله استفاده ميهاي مقابلهروش

پژوهش  در .است شناختي ارزيابي مصاديق از ديگر يکي نيز مشکل بنديفرمول و ريفتع
بندي مشکالت در فرايند که درباره اثربخشي تعريف و فرمول) ۱۹۸۰(زوريال دنزو و 
گيري گيري صورت گرفت، نتايج حاکي از اثربخشي اين روش در فرايند تصميمتصميم

  . باشدبندي مشکل را نديده بودند، ميولنسبت به گروهي که آموزش تعريف و فرم

 يدر مطالعه.  ارزيابي شناختي قرار گيرديهتواند در حيطبيني يا بدبيني نيز ميخوش
اي نيز ارتباط مثبت بين حل مسأله و راهبردهاي مقابله) ۱۳۸۵(نسب و تقوي موسوي
 بينيپيش ناسازگار و منفي نوع از مسأله حل که حالي در، آمد دست به بينيخوش با سازگار
  . باشد اين ارتباط دوسويه ميهر چند کهباشد،  استرس روانشناختي و بدبيني مييهکنند

دهد و ارزيابي شناختي يکي از اجزاي اصلي حل مسأله در سطوح شناختي رخ مي
افکار منفي . باشد که در اين پژوهش نيز به آن پرداخته شده استآموزش حل مسأله مي

 ياند و فکر کردن دربارهحلقابلرمانند اينکه مشکالت غي( حل مشکل يربارهافراد د
هاي ، افکار و ارزيابي...)شوند ومشکل کارساز نيست يا مشکالت به خودي خود حل مي

 اين در .گردندشود در طول فرايند حل مسأله برطرف شناختي منفي هستند که تالش مي
 به افراد کمک تواندمي که دهدمي رخ عقالني و يشناخت بازسازي از مشخصي ميزان روش

افتند، ها اتفاق ميهاي مشکل و اينکه چرا اين موقعيتکند تا به تشخيص موقعيت
  . بپردازند و نتيجه آن ايجاد آمادگي اوليه و انتظار مثبت در افراد است

يره از باشند و همانند يک زنجها و افکار در سطوح مختلفي قابل پيگيري ميشناخت
 بر افراد معموالً .رسندمي هاطرحواره يعني نهايي يزنجيره به و شروع منفي خودکار افکار

شود که در موقعيت آموزند که چگونه فکر کنند و بندرت کسي پيدا ميحسب عادت، مي
گونه عادت ماهيت دليل به زيرا بپردازد؛ افکارش و شناخت منطقي و درست ارزيابي به واقعي
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تقادات، تمايل پابرجا و خودکار و غيرارادي جهت تفکر به اين شيوه و عمل بر اين اع
 ). ۱۳۷۸ ديويسون، و گلدفريد از نقل به ،۱۹۵۴ ،۲شلوزبرگ ،۱وودورث( دارد وجود آنها حسب

 را به ماهيت ها در تغيير ارزيابي شناختي آزمودنيیتوان عدم معناداربا اين تفاسير مي
 ييابند و نيازمند تمرين و تغيير شيوهد که به کندي تغيير ميها نسبت داثابت شناخت

 خود محتاج نهادينه يتفکر از حالت غيرمنطقي به حالت منطقي است و اين امر به نوبه
شدن مهارت حل مسأله در افراد است؛ چرا که دانش افراد به تنهايي براي ايجاد اصالح 

ينکه آنچه نظري است به عمل تبديل واقعي و عيني ممکن است کافي نباشد و براي ا
ها نيز تغيير ايجاد کنند، نيازمند شود و در واقع يادگيري مهارت حل مسأله در شناخت

در اثر تکرار يک عمل، . تمرين و به کارگيري روش حل مسأله در زندگي روزمره است
د از با تجزيه آنچه يک واکنش خودکار است، فر. يابدنگرش نيز به طبع آن تغيير مي

  . تر ارزيابي کندتواند مجدداً باورش را به طور منطقيشود و ميافکار خودکارش آگاه مي

توان اثربخشي آموزش حل مسأله در تغيير هاي فوق ميبا توجه به نتايج و بررسي
مهم در آموزش  هاينبهـيکي از ج. اي را مشاهده کردبردهاي مقابلهـراه و آماري باليني

 هايهاي افراد است که به افزايش مقابلهغيير انتظارات و نـگرشروش حل مسأله ت
همچنين اين مسأله به . گرددمدار منجر ميهاي هيجانمدار و کاهش مقابلهمسأله

هاي شخصي جهت مقابله مناسب با افزايش حس خودکارآمدي و اعتماد به توانايي
  .شودميمنجر زا شرايط استرس

مله اينکه  جباشد، ازهايي ميها داراي محدوديت پژوهشاين پژوهش نيز مانند ساير
هاي دانشگاه تهران و صرفاً در شهر انجام پژوهش بر روي دانشجويان يکي از دانشكده

. تواند تعميم نتايج را محدود سازدهاي کشور انجام شد که ميتهران و  نه تمام دانشگاه
  حدوديت را برطرفـمشابه بتوان اين مهاي جام بررسيـيد است در تحقيقات آتي با انـام

  
    

2- Schlosberg  1- Woodworth 
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همچنين تحقيقاتي اجرا شود که چند ماه پس از اجراي آموزش، پيگيري براي هر . کرد
هايي در اين راستا دو گروه آزمايش و کنترل صورت گيرد؛ و سرانجام اينکه پژوهش

ها دهي يافتهظر قرار گيرد تا قابليت تعميم بيشتري مورد نيصورت گيرد که تعداد نمونه
  . افزايش يابد

  سپاسگزاري

اين بررسي طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشکي ايران بوده و با حمايت معاونت 
  .گرددبدين وسيله از ايشان تقدير و تشکر مي. پژوهشي دانشگاه به انجام رسيده است
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