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با وجود اهميتي كه براي توانمنـد سـاختن دانشـجويان از نظـر     
شود، مدرسين غالبـاً چنـين    هاي حل مسأله در نظر گرفته مي ارتمه

هـاي حـل    كنند كه دانشجويان قادرند بـر اسـاس مهـارت    تصور مي
اي را در طول  اند، تصميمات ساده و پيچيده مسأله كه از قبل آموخته

هــايي كــه در اختيــار  ميــزان موقعيــت. دوره تحصــيلي اتخــاذ كننــد
تـا بـه يـادگيري، يـادگيري مجـدد و      شـود   دانشجويان قرار داده مي

ها بپردازند، بستگي به زمان در دسترس و انتخاب  تعديل اين مهارت
فراينـد پرسـتاري از راهبردهـايي    ). 1(داردراهبردهاي آموزشي 

هـاي   هاي آموزش پرستاري، بـويژه در فعاليـت   برنامهاست كه در 
با مراحل  مراحل فرايند پرستاري. گيرد باليني مورد استفاده قرار مي
رسـد   با اين وجود، چنين به نظر مـي ). 1(حل مسأله قابل قياس است

) پرســتاري(كــه فراينــد پرســتاري بيشــتر خودپنــداره اختصاصــي 
  .دهد دانشجويان را تحت تأثير قرار مي

خودپنداري تصوير نسبتاً دائم فرد درباره ارزشي است كه 
ــداري روي ادراك     ــت، خودپن ــل اس ــود قائ ــراي خ ــان ازب  انس

روانشناسان و جامعه شناسان، ). 2(گذارد پيرامونش تأثير زيادي مي
دهنـده   را به عنوان جـزو اصـلي تشـكيل    خودپنداري و اجزاي آن

كنند و  شخصيت و هسته مركزي سازگاري اجتماعي قلمداد مي
تـرين   خودپنـداري يكـي از بحرانـي   دوره جواني را از حيث رشـد  

اي نشان داد كـه درك از خـود    مطالعه). 3(دانند هاي زندگي مي دوره
اي در بروز رفتـار و كسـب تجـارب در افـراد      نقش عمده فردي،
  ).4(دارد

اند و  در اكثريت مطالعات بر خودپنداره عمومي تاكيد داشته
نقـش كمتـري در   ) مثال آكادميـك (براي خودپنداره اختصاصي 

در تئوري جديـد خودپنـداري نيـز، چنـد     . نظر گرفته شده است
بـر  ). 5(مفهوم از خود مورد تاكيد قرار گرفته است وجهي بودن

اساس يك مدل طراحـي شـده در ايـن زمينـه، طـي يـك تحقيـق        
مقطعي و همچنين طولي، فرضيه چنـد وجهـي بـودن و سلسـله     
مراتبي بودن خودپنداري مورد آزمـايش قرارگرفتـه و ابـزاري    
براي ارزشـيابي اجـزاي خودپنـداري طراحـي شـده اسـت كـه        

 -اي از جملـه حـل مسـأله    هـاي عديـده   در حيطـه  خودپنداري را
  ).6(دهد خالقيت مورد ارزيابي قرار مي

ــاد      ــي از ابع ــوان يك ــه عن ــأله ب ــل مس ــايي ح ــزايش توان اف
توانـد تـأثير مسـتقيمي بـر سـطح خودپنـداري        خودپنداري مـي 

از طرف ديگر، روش حـل مسـأله موجـب    . عمومي داشته باشد
و همكـاري در جريـان    افزايش يادگيري، فعال بودن، عالقمندي

اند كـه بـين    برخي تحقيقات نيز نشان داده). 7(شود يادگيري مي

ــود      ــي وج ــتگي مثبت ــيلي همبس ــت تحص ــداري و موفقي خودپن
تــأثير آمــوزش مهــارت حــل مســأله بــر افــزايش ). 8و5،6(دارد

شايستگي اجتماعي و ارتقاي روابط بين فردي نوجوانان نيز در 
همچنـين بـين شـيوه    ). 9(تپژوهش ديگري به تأييد رسيده اسـ 

ي ختتعــارض و ســالمت روانشــناحــل مســأله، شــيوه مقابلــه بــا 
داري به دست آمده اسـت، بـدين معنـي كـه      دانشجويان رابطه معني

كننـد از   دانشجوياني كه از شيوه حل مسـأله سـازنده اسـتفاده مـي    
  ).10(اند شناختي بيشتري برخوردار بوده سالمت روان

هـاي آمـوزش حـل     جراي برنامـه رسد تدوين و ا به نظر مي
باشـد،  هاي عمومي حل مسـأله تأكيـد داشـته     مسأله كه بر جنبه

بخصوص در حرفه پرستاري كه تنش بيشتري نسـبت بـه مشـاغل    
دانشــجويان ). 11(اســت ديگــر دارد، از اهميــت خاصــي برخــوردار

هاي بسياري روبرو هستند كه عدم سـازگاري بـا    پرستاري با تنش
عدم موفقيت و ناكامي در تحصـيل  منجر به  تها ممكن اس اين تنش

و يا انصراف از تحصيل شود و بطـور قطـع ايـن پيامـدها كميـت و      
 رويـارويي بـا ايـن   . دهـد  كيفيت پرستاري را تحـت تـأثير قـرار مـي    

خود و ديگران و كنترل محيط بسـيار پيچيـده   ها، اداره كردن  تنش
 ري درآموزش بـاليني، مسـتلزم توانمندسـازي دانشـجويان پرسـتا     

بنابراين، اين پژوهش بـا هـدف تعيـين    . هاي حل مسأله است مهارت
تأثير آموزش حـل مسـأله بـر خودپنـداري دانشـجويان پرسـتاري       

شـيراز انجـام   ) س(دانشكده پرسـتاري و مامـايي حضـرت فاطمـه     
 .گرفت

  
  ها روش

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

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

 .وابسته مورد بررسي قرار گرفته است

نمونه اين پژوهش، كليـه دانشـجويان سـال دوم پرسـتاري     
انشـگاه علـوم   ، د)س(دانشكده پرستاري و مامايي حضـرت فاطمـه   

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

نفر از دانشجويان سال دوم پرسـتاري شـيراز بودنـد     54افراد 
كه در جلسه توجيهي مربوط به شركت در پژوهش، عالقمنـدي  

بنـابراين،  . از داشـتند خود را بـراي مشـاركت در پـژوهش ابـر    
  .گيري خاصي انجام نگرديد نمونه
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علت انتخاب دانشجويان سال دوم آشنايي آنهـا بـا مفـاهيم    
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 آشنايي نسـبي دارنـد و از زمينـه     حل مسأله در بستر حرفه
  .هاي حل مسأله برخوردارند الزم براي درك روش

و  تحربـي دانشجويان بـه صـورت تصـادفي 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 نمونهوند مورد ر

از  گويي به پرسشنامه مـورد تاكيـد قـرار گرفـت و     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 (فاده شــداســت)12 .(

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،   

ر دو مـاه اخيـر، نظـر و    وضعيت اقتصادي، بيماري و حوادث د
. هــا بــود عقيــده ديگــران، والــدين و دوســتان در مــورد نمونــه 

اطالعات اين پرسشنامه صـرفاً بـه منظـور سـنجش متغيرهـاي      
و كسـب اطمينـان از    شـاهد و  تجربـي هـاي   تأثيرگذار در گروه

  .تشابه دو گروه از نظر اين متغيرها مورد تحليل قرار گرفت
» الـف «ز نيز شامل دو فرم راجر -آزمون خودپنداري كارل

نگرش فرد را نسبت به خـود واقعـي و   » الف«فرم . است» ب«و 
گيـري   آل انـدازه  ، نگرش فـرد را نسـبت بـه خـود ايـده     »ب«فرم 
صـفت شخصـيتي    25سياهه خودپنداري راجرز شامل . كند مي

است كه در طرف مقابل هر يك، متضـاد آن صـفت شخصـيتي    
ت متضاد، بـا يـك مقيـاس    فاصله بين دو صف. عنوان شده است

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

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

رز بعد از باز گرداني از دانشگاه تهران، سياهه خودپنداري راج
شده انگليسي به فارسي، مجدداً از فارسي به انگليسي بر گردان 

اعتبـار ايـن   . و نقايص احتمالي در ترجمه آن برطرف گرديـده اسـت  
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   . ام شداقد

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

ا از روايـي آن  شد و با لحاظ كـردن پيشـنهادات اصـالحي آنهـ    
  .اطمينان حاصل گرديد

هـا از روش پايـايي    براي كسب پايايي ابزار گـردآوري داده 
هر دو فـرم پرسشـنامه   . استفاده شد test-retestآزمون مجدد 

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

  .درصد تعيين گرديد 81به 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 نسـبت بـه خـود      » ب«، فرم »الف«تكميل فرم 
ديد و از آنها خواسته شد كـه خصـايص   سنجد توزيع گر آل مي ايده

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

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

پژوهش كه بيشـتر   كوچك تقسيم شدند و در برنامه مداخله اين
  .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
نفره قرار  هاي شش هاي باليني در گروه براي شركت در فعاليت

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

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

ريــف و گيــري كلــي، تع جهــت(طبــق مــدل دزوريــال و گلدفرايــد 
گيـري،   هـاي بـديل، تصـميم    بندي مسأله، توليـد راه حـل   صورت

هـر يـك از ايـن    . تـدوين يافتـه بـود   ) اجراي راه حل و بـازبيني 
كليـه جلسـات در   . جلسات به مدت دو ساعت به طـول انجاميـد  

بـا  . هاي دانشكده پرستاري و مامايي تشكيل شـد  يكي از كالس
كتر و تعـداد  بـه سـه گـروه كـوچ     تجربـي توجه به تقسيم گروه 
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جلسـه   18، جمعاً )جلسه 6(جلسات برگزار شده براي هر گروه 
جلسات آموزشـي بـر اسـاس مراحـل     . 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  مدر اين جلسه، كليات مفاهي: روند حل مسأله
  .اجمالي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

نمودن دانشجويان به مشكالت پيرامون  جلسه دوم، حساس
در اين جلسـه، تعريـف مشـكل از ديـدگاه     : خود و تشخيص آن

ها و با همكاري خودشان به صورت بحث و گفتگو، درك  نمونه
ه مشكالت به عنـوان بخـش طبيعـي زنـدگي روزمـره، توجـه بـ       

ــوان نشــانه  ــه عن ــود مشــكل   احساســات ب ــي از وج ــاي مهم ه
، مورد توجـه  )هايي با كمك و استناد از سياهه خودپنداره مثال(

ــت ــرار گرف ــان جلســه، از دانشــجويان خواســته شــد  . ق در پاي
مشكالتي را كه با آن روبرو هستند در يك برگه نوشته و براي 

اين مشـكالت  هايي از  نمونه. تمرين جلسه بعدي با خود بياورند
ها،  كمبود فضا و امكانات آموزشي، شلوغي خوابگاه: عبارتند از

ــودن    ــات تفريحــي، نامناســب ب مشــكالت مــالي، نداشــتن امكان
  .وضعيت غذا و نارضايتي از وضعيت كارآموزي

گيري است،  جلسه سوم، شناسايي احساسات اصلي و جهت
كه مراحل توانايي شناخت مشـكل، پـذيرش آن بـه عنـوان يـك      

ديده طبيعي بالقوه قابل تغيير و قابل مبارزه، اعتقـاد بـه اينكـه    پ
چارچوب حل مسأله يك راه مناسبي براي برخورد با مشـكالت  
است، انتظارات خودكارآمدي باال به منظور اجرا نمودن مراحل 
مدل، عادت به توقف، تفكر و سپس اقدام به تالش براي حل يك 

كردن يـا نااميـد شـدن و     مسأله كه اين عبارت با عجوالنه عمل
دست كشيدن در مواجهه بـا مشـكالت مغـايرت دارد را شـامل     

 .ديگرد مي

هـا در مـورد    بر اساس اين مراحل، در جلسه سوم، با نمونه
احساسات اصلي كه به صور مختلف ماننـد خوشـحالي، عصـبانيت    

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

ها به تأمل و تفكر  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
قعيـت مشـكل   مو واقع، به آنها آموزش داده شد تا خود بـه كنتـرل  

هـاي هيجـاني    بپردازند و خاطرنشان گرديد كه احساسات و واكنش
در حكــم نشــانه مفيــدي بــراي آنهاســت تــا بــه دنبــال رويــدادهاي  

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 جلسـه       در پايان جلسه از آزمودني

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

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

بهداشتي بود و  برخورد نامناسب پرسنل با دانشجويان و مشكالت
الب احساساتي از قبيل قهاي هيجاني خود را در  دانشجويان واكنش
  .دقتي، خشم، يأس و ناكامي بيان كردند اغتشاش فكري، بي

  بنـدي مسـأله، ارائـه راه    جلسه چهـارم، تعريـف و صـورت   
هـاي   يـين طيفـي از پاسـخ   هاي بديل و مناسـب از طريـق تع   حل

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

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

درك كـردن  «بايد انجام دهند،  شناسايي مسأله، اولين كاري كه
يعني، هيچ كار ديگري انجام ندهند تا زماني . است» و انديشيدن

در ايـن مرحلـه،   . كه به دقـت در مـورد مرحلـه بعـدي فكركننـد     
آموزش داده شد كه در چنين حاالتي تنهـا بـراي يـك لحظـه از     
شرايط موجود جسمي و رواني كناره بگيرند و مشـخص كننـد   

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

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

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

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

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

  .شود
پايان گفتگو از واحـدها خواسـته شـد كـه بـراي تكليـف        در

آينده، به حاالت و خصوصيات و بطور كلي، مشكالت خودشان 
هـاي ايـن    بيش از پيش فكر كرده و با توجه بـه مطالـب و گفتـه   

جلسه، به مسائلي كه تا كنون برايشـان رخ داده و آنهـا را حـل    
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آنهـا را در  اند، باز گردنـد و   كرده و يا در جهت حل آن كوشيده
سپس براي اين مشكالت و حاالت، هر فكـر يـا   . ذهن مرور كنند

رسـد روي   راه حل معقول و قابل دسترسي كه به ذهنشان مـي 
سپس موارد پيشنهادي را اصالح و بر روي قابل . كاغذ بياورند

انجام بودن و تغيير آنها فكر و تأمـل بيشـتري نمـوده و بـر اسـاس      
  .بندي نمايند از ديدگاه خودشان اولويتترتيب اهميت و قابليت اجرا 
در ايـن  . ها است گيري و اجراي راه حل جلسه پنجم، تصميم

جلسه كه بر اساس مرحلـه چهـارم الگـوي حـل مسـأله تـدوين       
بينـي پيامـدهاي    گيري شـامل پـيش   يافته بود، بر مراحل تصميم

احتمالي هر اقدام و توجه به سـودمندي ايـن پيامـدها و اجـراي     
كيد شد و توجه دانشجويان به مواردي مانند اجـراي  راه حل تأ

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

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

هايي ارائـه و بـه    جلسات پيشين، طبق مراحل نوشته شده، مثال
به دانشجويان آموزش داده شد . 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   سودمندي اين پيامدها بر اساس يك معيار، حذف راه حـل 
  .شود ضعيف و انتخاب راه حلي كه به بهترين نتيجه منجر مي

در . بـود  هـا  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 مسـائل و تمـرين    . پرداخته شـد 
ها به بحث و تبـادل نظـر گـذارده و     گروهي و به اتفاق آزمودني

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

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

و در صـورت  . پيشنهادي خويش در قبال يك مشـكل بپردازنـد  
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 آزمودني. و به نتيجه مطلوب نايل آيند

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

شناساندن و توجيه هر چـه بيشـتر و بهتـر و كـارآتر مهـارت حـل       
ا از نظـر درك و بكـار بسـتن    ه مسأله سعي گرديد و وضعيت نمونه

  .ارزيابي قرار گرفت اين روش مورد
يك ماه پس از اجراي برنامـه آمـوزش حـل مسـأله، سـطح      
خودپنداري دانشجويان هر دو گروه مجدداً مورد بررسي قـرار  

آزمـون شـركت    همگي در پس شاهدو  تجربيهاي  گروه. گرفت
برگـزاري   آزمـون،  علت انتخاب اين فاصله زماني براي پـس . نمودند

اجـراي مداخلـه    امتحان نهايي دانشجويان در فاصله يك ماه پس از
هـاي   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   نمونـه ها، ابتدا نمرات خودپنداره  براي تجزيه و تحليل داده
مشخصات فردي براي ارائه بـه رايانـه كدبنـدي و مرتـب گرديـد و      

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

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

صفت شخصيتي به صورت قـدر   25پس از محاسبه تفاضل تمامي 
آنگاه مجموع اين مجذورات محاسبه . 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 كسـاني قـرار گرفـت كـه       

ي منفي دارند و كسب نمره كمتر از هفت، فرد را در گـروه  خودپندار
  .خودپنداري مثبت و قوي قرار داد

هـا بـا    مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعـد هـر يـك از گـروه    
زوج مورد بررسـي قـرار گرفـت و بـراي مقايسـه دو       tآزمون 

مسـتقل   tگروه از نظر تغييـرات سـطح خودپنـداري از آزمـون     
هاي نمرات خودپنداري قبل  منظور ابتدا تفاوتبراي اين . استفاده شد

ها محاسبه و سپس تفاوت دو گروه  و بعد از مداخله هر يك از گروه
  .از نظر اين تغييرات مورد بررسي قرار گرفت

  
  نتايج

هـا بـه صـورت تصـادفي      بنـدي گـروه   در اين پـژوهش، تقسـيم  
از نظـر   شـاهد و  تجربـي با اين وجود، دو گروه . صورت گرفته بود

نتـايج ايـن   . هـم مقايسـه شـدند   تغيرهاي مؤثر بر خودپنداري با م
مقايسه با استفاده از آزمون آماري مجذور كاي نشـان داد كـه   

دار آمـاري   معنـي دو گروه از نظر ايـن متغيرهـا بـا هـم تفـاوت      

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-198-fa.html


تأثير آموزش حل مسأله بر خودپنداري مرضيه معطري و همكاران
 

http://journals.mui.ac.ir    152) /  2(5؛ 1384پاييز و زمستان / ايراني آموزش در علوم پزشكي مجله 

دانشجويان در جـدول   نتايج مربوط به نمرات خودپنداري. نداشتند
  .يك ارائه شده است

  
و انحراف معيار نمـرات خودپنـداري دانشـجويان     ميانگين .1جدول 

هاي مورد مطالعه در دو مرحله قبل و بعد از اجـراي   پرستاري گروه
  و تفاوت آنها مداخله
  تفاوت  بعد  قبل  گروه

  -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

  
مـرات خودپنـداري   زوج نشان داد كه ميـانگين ن  tآزمون آماري 
قبل و بعد از آموزش حل مسـأله اخـتالف    تجربيدانشجويان گروه 

ــي ــروه  )t=- 05/9و  =001/0P(داري دارد  معن ــه در گ ، در حــالي ك
مسـتقل، اخـتالف    tآزمـون آمـاري   . دار نبـود  شاهد، اختالف معنـي 

داري را بين تفاوت ميـانگين نمـره خودپنـداري قبـل و بعـد از       معني
  ).t=57/9و  P=001/0(نشان داد مداخله دو گروه 

  
  بحث

شـناختي  هاي حل مسأله، در باالترين سطح  امروزه، مهارت
آموزشـي بـه    - انسان قرار دارد و از ارزشمندترين اهـداف تربيتـي  

هـاي حـل مسـأله اساسـاً      مهـارت روش آمـوزش  . آيد حساب مي
پيشــگيري از نــاتواني روانــي و مــنعكس كننــده رويكردهــايي در 

دهنده تأثير مثبـت   هاي اين پژوهش نشان يافته. آيد ميعاطفي بشمار 
ــه ــر    برنام ــارت حــل مســأله ب ــوزش مه ــداري آم ــزان خودپن مي

اي در  اي نشان داد كه اجراي برنامه مداخلـه  مطالعه. دانشجويان بود
هاي پرورش مفهـوم خـود بـراي دانشـجويان، موجـب       مورد تكنيك

ــزايش عــزت كــاهش اضــطراب،  ــ اف ــزايش معــدل آن ان نفــس و اف
در مــورد تــأثير مســتقيم آمــوزش حــل مســأله بــر ). 13(شــود مــي

خودپنداري، پژوهش چنداني به دست نيامد، اما در پژوهشي كـه بـه   
بررسـي تـأثير گـروه درمـاني بـر خودپنـداري بيمـاران        منظور 

دار بـين نمـرات خودپنـداره     رواني حاد انجام شده، تفاوت معني
ــروه    ــه در گ ــد از مداخل ــل و بع ــيقب ــا تجرب ــده مش هده گردي

در اين زمينه، چنين اظهار نظر شده اسـت كـه گـروه    ). 14(است
هـاي ناشـناخته خـود را شناسـايي      كند بخش به اعضا كمك مي

كنند و الگوهاي صحيح ارتباط را در درون گروه بر قرار نموده 
  ).15(و به خارج گروه تعميم دهند

رائـه  شود كه برنامـه آموزشـي ا   بنابراين، اين چنين استنباط مي
جلسه و بر روي گروهي به اجرا در آمد كـه   6شده، اگرچه تنها طي 

هاي مختلفي  به خاطر ماهيت رشته تحصيلي خود تحت تأثير محرك
ــطح      ــه س ــل مالحظ ــزايش قاب ــي توانســت در اف ــتند، ول ــرار داش ق

در پژوهش ديگري پس از هشت جلسه . خودپنداري آنها مؤثر باشد
مـاه بعـد    6كه بـا فاصـله   گير  گروهي و در يك ارزشيابي پيكار 

مـاه بعـد، در    6بـين قبـل و   انجام شد، افزايش ميزان خودپنـداري  
  ).16(مورد تأييد قرار گرفت تجربيگروه 

در پژوهش حاضر، امكان سنجش خودپنداري در فاصله بـيش  
بديهي است در صورت امكان تاييـد چنـين   . از يك ماه وجود نداشت

تـوان در مـورد    يـك مـاه، مـي    ازنتايجي در فواصل زماني بيشتر 
اما بـه هـر   . قضاوت نمودهايي  پايداري تأثير اجراي چنين برنامه

حــال، در صــورتي كــه اجــراي جلســات گروهــي موجــب افــزايش  
د، پايـداري تغييـر   وخودپنداري تا شش ماه بعد از اجراي برنامه شـ 

پژوهش حاضر نيز در فواصل بيشتر تا حـدودي   ايجاد شده در
شـود كـه    با اين وجود، پيشنهاد مي. رسد ميبه نظر بيني  قابل پيش
مـورد  هاي مشابه، تأثير درازمدت مداخالت حل مسـأله   در پژوهش

  . ارزيابي قرار گيرد
تجربي  مشاهدات پژوهشگر و بازتاب نظرات دانشجويان گروه

هـاي   مهـارت جستن از آموزش  نشان داد كه دانشجويان با بهره
م مربـوط بـه نحـوه برخـورد بـا      حل مسأله و مراحل آن، نكات مهـ 

مشــكل، از جملــه تعمــق و تأمــل پيرامــون مســأله، تعريــف مشــكل، 
هاي مختلف و متعـدد و   راه حلبازشناسي مشكل، در نظر گرفتن 

در اين رابطه، ايـن اعتقـاد   . اند انتخاب بهترين راه حل را آموخته
زاهـا و مشـكالت،    آميـز تـنش   وجود داردكه اصوالً حل موفقيـت 

به عقيده بك ). 17(گردد د خودپنداره مثبت در فرد ميسبب ايجا
)Beck (    فردي كه از خودپنداره مثبتي بر خـوردار اسـت، نقـاط

  ).18(پذيرد هاي خود را شناخته و آنها را مي ضعف و توانايي
هـاي حـل مسـأله وجـود      شود كه وقتي مهارت همچنين گفته مي

در . كند ي عمل ميداشته باشد، به عنوان يك سپر در مقابل وقايع منف
دانشـجو   213تأييد اين مطلب، نتايج پژوهش انجـام شـده بـر روي    

نشان داد كه افرادي كه خود را از نظـر حـل مسـأله مـؤثر ارزيـابي      
كنند، نسبت به كساني كه ادراك آنها از توانايي خودشان در حـل   مي

تأييد ). 19(دهند مسأله غير مؤثر است، افسردگي كمتري را نشان مي
ايش سطح خودپنداري در نتيجـه شـركت در جلسـات آموزشـي     افز

توانـد بيـانگر    حل مسأله كه در پژوهش حاضر به دسـت آمـده مـي   
هـاي حـل مسـأله و     استفاده دانشـجويان گـروه تجربـي از مهـارت    
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افزايش توانمندي آنها و در نتيجه افـزايش سـطح خودپنـداري آنهـا     
  .باشد

هدايت شده بر  در پژوهش ديگري، تأثير روش پرسش و پاسخ
آمـوزان مـورد بررسـي قـرار گرفـت و       گشايي دانش عملكرد مشكل

ــذيري    ــزان تأثيرپ ــر مي ــوم شــد كــه هــوش ب ) گشــايي مشــكل(معل
دانشجويان از روش پرسش و پاسخ هدايت شده تأثيري ندارد، امـا  

تواند در آموزش حـل مسـأله    روش پرسش و پاسخ هدايت شده مي
ه ميزان هـوش افـراد مـوثر    در يك رشته تخصصي و بدون توجه ب

  ).20(باشد
در پــژوهش حاضــر، از روش بحــث گروهــي و پرســش و  

در ايـن رابطـه بايـد گفـت كـه بـراي       . پاسخ استفاده شده اسـت 
هاي حـل مسـأله روش پرسـش و پاسـخ روش      پرورش مهارت
اما به هر حال، استفاده از روش پرسش و پاسخ . مناسبي است

هاي حل مسـأله   مهارت در جلسات گروهي و در نتيجه پرورش
كه منجر به افـزايش خودپنـداري شـود، ايـن پرسـش را ايجـاد       

كند كه كـدام يـك از اجـزاي ارائـه شـده در برنامـه مداخلـه         مي
در پاسخ به اين سـؤال  . موجب تغيير در خودپنداري شده است

شود كه دانشـجويان گـروه كنتـرل هماننـد گـروه       يادآوري مي
آموزش بـاليني كـه بـه صـورت     هاي معمول  تجربي، در برنامه
گردد و در طي آن جلسات زيادي بـه صـورت    گروهي ارائه مي

بنـابراين،  . انـد  شـود شـركت داشـته    پرسش و پاسـخ اجـرا مـي   
تـوان تغييـرات مشـاهده شـده در خودپنـداري را ناشـي از        مي

  .اصول آموخته شده حل مسأله دانست

ي قابـل  نتايج اين مطالعه بر روي دانشجويان سال دوم پرستار
اما تعميم نتايج بر سـاير دانشـجويان، مسـتلزم اجـراي     . تعميم است

  .تري است پژوهش در سطح وسيع
ريزان  برنامهاستفاده از نتايج اين پژوهش راهكاري را براي 

هـايي در   كند تا ضمن وارد كردن چنـين آمـوزش   آموزش فراهم مي
ه و هاي تحصيلي، به دانشجويان كمـك كننـد مسـائل روزمـر     برنامه

ــيلي  ــويژه تحص ــر      ب ــق، ب ــن طري ــوده و از اي ــل نم ــود را ح خ
تواننـد   همچنين مديران پرستاري مي. رضايتمندي خود بيفزايند

هـاي بـاليني، از چنـين     در محـيط با توجه بـه اهميـت حـل مسـأله     
هايي در توانمندسازي پرستاران براي حـل مسـأله اسـتفاده     آموزش
ودپنداري پرسـنل و بهبـود   تواند موجب افزايش خ اين امر مي. نمايند

بيمـاران و در نتيجـه بهبـود كيفيـت      توانايي آنهـا در حـل مسـأله   
تواند براي سـاير   استفاده از روش حل مسأله مي. مراقبت شود

ها و پرسنل درماني نيز مورد توجه قرار گيرد و كـارآيي   حرفه
  .و كيفيت كار آنها را افزايش دهد

  
  گيري نتيجه

حل مسأله موجب افـزايش سـطح    اجراي برنامه آموزش روش
بنـابراين، وارد كـردن   . شـود  خودپنداري دانشجويان پرستاري مـي 
هـاي آمـوزش عـالي و بـويژه      برنامه آموزش حل مسأله در برنامـه 

هاي درازمدت آموزش حـل مسـأله بـر سـطح      آزمودن تأثير برنامه
  .خودپنداري، قابل توصيه است
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The Effect of a Short Term Course of Problem Solving on Self-Concept of Nursing Students at Shiraz Faculty 
of Nursing and Midwifery 

 
Moattari M, Soltani A, Moosavinasab M, Ayatollahi AR. 

 
Abstract 
 
Introduction: Teaching problems solving skills is not formally included in educational programs of nursing 
students. On the other hand, fostering self-concept in nurses is an issue which has to be considered. This 
study was performed to determine the effect of a short problem solving course on nursing students’ self 
concept in Shiraz Nursing and Midwifery School. 
Methods: In this quasi-experimental study, 54 volunteer nursing students were randomly divided into two 
experiment and control groups and their self-concept was measured by “Carl Rogers self-concept 
inventory”. The experiment group was divided into 3 small groups to participate in group discussions 
based on D’zurilla and Goldried problem solving methods. The control group received the routin 
theoretical and practical training. One month later, self-concept of the two groups was measured again.  
Results: One month after completing the course, comparing the self-concept of the two groups, , showed a 
significant difference. There was a significant difference between the mean score of self-concept, in the 
experiment group, before and one month after the intervention; this difference was not significant in the 
control group. 
Conclusion: In general, implementation of the problem-solving course was a successful experience that 
resulted in the improvement of self-concept. Therefore, this kind of problem solving education is 
recommended in nursing educational programs. 
 
Key words: Self-concept, Problem solving skills, Nursing student, Education. 
 
Address: Marzyeh Moattari, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, 
Namazi Square, Shiraz, Iran. E-mail:moattarm@sums.ac.ir 
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