مهارت حل مسئله و سازگاری در معلولین

مجلهی اصول بهداشت روانی

معصومه حسیننیا

ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
اثربخشی مهارت حل مسئله برسازگاری معلولین جسمی حرکتی
معصومه حسیننیا

خالصه
مقدمه :حل مسئله ،مهارت مقابلهای و عملی است که موجب افزایش حرمت خود

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز

شده شود و با سازشیافتگی شخصی خوب ،ارتباط دارد .با توجه به آمار باالی
معلولیت در ایران و لزوم توجه به آن ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش
مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی حرکتی انجام شد.
روشکار :طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه شاهد بود.
دراین پژوهش 03نفر از مراجعان به مرکز بهزیستی شهر گرگان درسال  52در دو
گروه آزمون (12نفر) و شاهد (12نفر) به طورتصادفی جایگزین شدند .برای تحلیل
داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
يافتهها :نتایج نشان دادکه با توجه به مقدار ( )f =551/25و سطح معناداری
( )P<3/331تفاوت معنیداری بین میانگین دو گروه در نمره پسآزمون سازگاری
وجود دارد ،بنابراین مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی -حرکتی موثر
بوده است.
*مولف مسئول:

نتیجهگیری :با توجه به تفاوت معنیدار میزان سازگاری در دو گروه آزمون و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،بندر گز،

شاهد بعد از مداخله ،میتوان این گونه نتیجه گیری کرد آموزش مهارت حل مسئله،

ایران

میزان سازگاری معلولین جسمی حرکتی را افزایش می دهد.

تاریخ وصول52/11/52 :
تاریخ تایید52/15/52 :

واژههای کلیدی :حل مسئله ،سازگاری ،معلولیت
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مقدمه

یكی از اقشار جامعه که متحمل درد و رنج بسیار هستند،

فشار روانی برای برخی افراد تضعیف کننده است و آثار

معلولین می باشند .مشاوره گروهی یكی از روش های

نامطلوبی در جنبه های متفاوت زندگی آنان می گذارد ،اما

درمانی بسیار مؤثر برای کمك به بیماران روان پزشكی از

برای برخی دیگر وسیله ای برای آمادگی بیشتر به منظور

جمله بیماران معلول جسمی – حرکتی که عالوه بر بیماری

دستیابی به اهدافشان است .برای مقابله با فشار روانی و کنار

جسمی از بیماری های همراهی چون افسردگی و اضطراب

آمدن با آن مهارتها و تواناییهایی الزم است تا به سازگاری

رنج می برند می باشند .در ایران طبق سرشماری سال ،1011

هرچه بیشتر فرد بینجامد (.)1

تعداد معلولین با معلولیت های قابل رویت ،حدود یك

پژوهشگران مختلف نشان داده اند که راهبردهای آموزشی و

درصد جمعیت را تشكیل می دهند که نزدیك به یك سوم

درمانی مختلف مانند آموزش مهارت حل مسئله ( )5می

آن در سنین  15تا  53سال قرار دارند (.)1

تواند در کاهش اضطراب و فشار روانی مؤثر باشد.

معلولیت و مشكالت ناشی از آن از مراحل اولیه تمدن بشری

حل مسئله ،یكی از مؤلفه های شناخت اجتماعی و فرآیندی

به عنوان یك مسئله در پزشكی مطرح بوده است .ناتوانی

شناختی  -رفتاری است که در آن فرد می کوشد برای

جسمی و معلولیت بر سازگاری اجتماعی و سالمت روانی و

موقعیت های مشكل آفرینی که در زندگی روزمره با آنها

سازگاری شخصی اثر می گذارد و در افراد ناتوان جسمی

مواجه می شود راه حل های سازش یافته و مؤثر را شناسایی

نسبت به سایر افراد عادی ،منشأ روانی بیشتری به وجود می

و کشف کند .در این تعریف ،حل مسئله به عنوان یك

آورد (.)9

فعالیت هدفمند ،مجدانه و آگاهانه در نظر گرفته می شود

در حل مسئله ،پیدا کردن راه حل بخصوصی برای یك

(.)0

مسئله ویژه ،مدنظر نیست .مهم آن است که در اثر حل

یكی از روش های آموزش مهارت حل مسئله استفاده از

مسئله ،یك اصل یا قانون انتزاعی به دست آید که برای

مدل حل مسئله دزوریال و گلدفرید ( )1595است .در این

موقعیت های دیگر تعمیم پذیر باشد ( .)5

مدل حل مسئله اجتماعی به فرآیند حل مسئله در محیط

حل مسئله در اواخر دهه  1563و اوایل دهه  1513به مثابه ی

طبیعی و دنیای واقعی ،اطالق می شود ( )5در مدل ارائه شده

بخشی از جنبش شناختی – رفتاری برای اصالح رفتار آغاز

توسط دزوریال ونزو ( )1553دو مؤلفه عمومی و نسبت اً مستقل

شد .پایهگذاران این شیوه دزوریال و گلدفرید ،طی مقاله ای

وجود دارد :جهت گیری به سوی مسئله و مهارت حل مسئله.

در همایش انجمن روان شناسی آمریكا در  ،1569بر لزوم

جهت گیری به سوی مسئله ،قسمت انگیزشی فرآیند حل

آموزش مهارت حل مسئله در برنامه آموزش مهارت های

مسئله است ،در حالی که مهارت حل مسئله فرآیندی است

اجتماعی تاکید کرده اند .از آن هنگام تاکنون این شیوه در

که در آن شخص سعی می کند یك راه حل مؤثر سازش

طیف وسیعی از موقعیت های بالینی مشاوره و روان درمانی

یافته با یك مسئله ویژه را از طریق کاربرد منطقی راهبردها و

به کار رفت و نتایج مثبتی از آن گزارش شد (.)13

تكلیف های حل مسئله بیابد ( .)2

استافس تروم و هاولنا به منظور تعیین میزان تاثیر خود

سازگاری به معنای واکنشهای عاطفی وشناختهایی است که

ادراکی بر خویشتن پذیری و سازگاری ،طی تحقیقی روی

مطلوب انطباقی موثر و یا سالم تلقی میشود ،سازگاری سبب

 123کودک  2تا  9ساله ناتوان جسمی و مصروع دریافتند

میشود فرد به خود واقع بین شود به این معنا که خود را

که آنهایی که نمرات پایین تری کسب کردند ،خود

درباره انگیزه هایش فریب نمیدهد و هدفهای قابل دسترسی

ادراکی ،خودپنداره و سازگاری پایین و درماندگی و آسیب

برای خود طرح میكند .لذا ازتعارضات غیرالزم پرهیز میكند

پذیری باال نشان دادند (.)11

و بامشكالت شخصی خود به طور عینی برخورد میكند (.)6
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مطالعات دیگر نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله

سه سؤال سوم سازگاری تحصیلی ،سه سؤال چهارم

خانواده به شیوه معنا دار در کاهش اضطراب و افسردگی

سازگاری شغلی و سه سؤال پنجم سازگاری خانوادگی را

والدین دارای کودک نابینا تاثیر دارد (.)15

مورد سنجش قرار می دهد .برای هر سؤال طیف درجه بندی

با توجه به کمبود چنین مطالعاتی در کشور و اهمیت این

 9امتیازی بر مبنای مقیاس لیكرت تنظیم گردیده است .در

مسئله ،پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر بخشی مهارت حل

نظر گرفته شده که از (  3به هیچ وجه تا  9خیلی شدید) نمره

مسئله بر ابعاد سازگاری (اجتماعی ،شخصی ،خانوادگی،

گذاری می شود .این مقیاس در سال  1053توسط سهرابی و

تحصیلی و شغلی) معلولین جسمی حرکتی انجام شده است.

سامانی اعتبار یابی شد که نتایج به دست آمده حاکی از

روشکار

کفایت این مقیاس بود .شاخص  KMOبرابر است با

در پژوهش حاضر آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو

3/512درصد در سطح 3/3331معنادار گزارش شده است.

گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده اند در نتیجه می توان

مداخله انجام شده با استفاده از مدل حل مسئله دزوریال و

گفت طرح پژوهش حاضر یك طرح پیش آزمون  -پس

گلدفرید ( )1595است که در طی هشت جلسه و به صورت

آزمون با گروه کنترل می باشد ،جامعه آماری شامل کلیۀ

ذکر شده در ادامه انجام گرفت ( .)0

معلولین جسمی  -حرکتی باالی  52سال در شهرگرگان که

جلسه اول :معارفه و تشخیص موقعیت کلی؛ این جلسه با

جمعاً  1261نفر می باشند ،بودند .حجم نمونه در این

هدف آشنایی معلولین با پژوهشگر و فراهم کردن زمینه

پژوهش  03نفر می باشد که در دو گروه  12نفری آزمایش

درک و تفاهم متقابل و بیان انتظارات پژوهشگر از معلولین

و کنترل قرار گرفته اند .در این تحقیق جهت انتخاب نمونه

انجام شد.

از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است .بدین

جلسه دوم :انتخاب رویكردی صحیح نسبت به مسئله؛ اهمیت

ترتیب که به  52نفر از این معلولین پرسشنامه سازگاری و از

این مرحله در جایگاه اولین گام در حل مسئله در ابعاد

 53نفری که پایین ترین نمرات را کسب کرده بودند 03 ،نفر

شناختی و هیجانی قابل توجه است.

به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و

جلسه سوم :تعریف دقیق مسئله؛ هدف از این مرحله آموزش

کنترل به صورت تصادفی و مساوی قرار گرفتند .این

اولویت بندی مسائل برای مشخص شدند مسائل اصلی و

معلولین در رده ی سنی 52تا  02سال 06 ،تا 56سال 51 ،تا

کنار گذاردن مسائل کم اهمیت تر و غیر مرتبط است.

 21سال و  29تا  69سال ،جنسیت مذکر و مونث و سطح

جلسه چهارم :یافتن راه حل های متعدد؛ پس از مشخص

تحصیالت شامل لیسانس و باالتر ،فوق دیپلم و دیپلم و زیر

شدن مسئله اصلی با استفاده از روش بارش ذهنی.

دیپلم بودند ،معلولیت از نوع جسمی حرکتی ضایعه مغزی،

جلسه پنجم :اجرای راه حل و بازبینی آن؛ در این مرحله به

آسیب دیدگی نخاعی ،ضایعات استخوانی و عضالنی و فلج،

معلولین آموزش داده شد که بهترین راه حل شناسایی شده،

عضو یا ناموزونی عضو حرکتی (دست یا پا) بود.

اجرا شود .در صورت موفقیت به خودشان تقویت و پاداش

ابزار پژوهش

دهند و در صورت عدم موفقیت مراحل بازبینی شده تا

الف  -پرسشنامه سازگاری اجتماعی :پرسشنامه سازگاری

مشخص شود اشكال در کدام مرحله بوده است.

اجتماعی که شامل  12سؤال و  2مؤلفه به نام های سازگاری

جلسه ششم :در این مرحله ،طبق الگوی حل مسئله چند نمونه

شخصی ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری شغلی ،سازگاری

از مشكالت افرادی حاضر در کالس تشریح شد .در این

تحصیلی و سازگاری خانوادگی می باشد که در هر سه

مرحله با استفاده از ایفای نقش ،موقعیت های اجتماعی

سؤال یك مؤلفه را مورد سنجش قرار می دهد .سه سؤال

فرضی تمرین شد.

اول سازگاری شخصی ،سه سؤال دوم سازگاری اجتماعی،
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جلسه هفتم :بیان موقعیت های واقعی که معلولین با آن

جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون

مواجه بوده است ،از شیوه پسخوراند گروهی و تقویت

کوواریانس جهت مقایسۀ میانگین های پس آزمون و

استفاده شد و به تعمیم الگوی حل مسئله در تمام مراحل

پیگیری دو گروه آزمایش و کنترل پس از تعدیل کردن

زندگی ،پرداخته شد.

نمره های پیش آزمون استفاده شده است.

جلسه هشتم :انتخاب چندین مسئله و راه حل های احتمالی و
بررسی آنها و انتخاب بهترین راه حل و ارزشیابی نتایج
ممكن.
نتايج
جدول  -1مقایسه شاخص های آماری میزان سازگاری پیش

همچنین مهارت حل مسئله به شیوه معنادرمانی بر ابعاد

آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش

سازگاری ( اجتماعی ،تحصیلی ،شغلی ،شخصی ،خانوادگی)

گروهها

گروه

تعداد

انحراف

میانگین

معیار

معلولین جسمی – حرکتی تاثیر معناداری دارد.

پیش آزمون

کنترل

12

6/159

53/000

جدول -3آزمون تحلیل کواریانس میزان بعد اجتماعی

پیش آزمون

آزمایش

12

9/515

55/669

سازگاری در دو گروه کنترل و آزمایش

نمره کل

کل

03

1/902

55/233

منبع

مجموع

درجه

میانگین

پس آزمون

کنترل

12

6/159

53/000

پراکندگی

مربعات

آزادی

مربعات

پس آزمون

آزمایش

12

13/553

55/366

بعد

نمره کل

کل

03

9/265

26/155

اجتماعی

جدول  -2آزمون تحلیل کواریانس میزان سازگاری در دو
گروه کنترل و آزمایش
منبع
پراکند
گی

مجمو

درج

میان

ع

ه

گین

مربعا

آزاد

مربعا

ت

ی

ت

پیش

/ 355

آزمون

151

گروه
خطا

/ 135
693
/ 169
50

1
1
51

آزمو

-P

ن

مقدا

آماره

ر

مقدارf

-P
مقدار

120/155

1

120/155

01/651

3/333

گروه

592/505

1

592/505

032/53

3/333

خطا

101/513

51

26/119

جدول  -4آزمون تحلیل کواریانس میزان بعد تحصیلی
ضر
يب

توان
آزمو
ن

سازگاری در دو گروه کنترل و آزمایش
منبع

مجموع

درجه

میانگین

پراکندگی

مربعات

آزادی

مربعات

مقدارf

-P
مقدار

/ 355

/ 631

/ 333

/ 253

/ 333

بعد تحصیلی

559/055

1

559/055

50/519

3/333

151

11

3

1

1

گروه

155/521

1

155/521

65/905

3/333

/ 135

/25

/ 333

/ 255

/ 333

693

551

3

1

1

خطا

101/513

51

26/119

/ 952

جدول  -5آزمون تحلیل کواریانس میزان بعد شغلی سازگاری
در دو گروه کنترل و آزمایش

1

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده می شود با توجه به

منبع

مجموع

درجه

میانگین

پراکندگی

مربعات

آزادی

مربعات

مقدارf

-P
مقدار

مقدار ( )f= 551/25و سطح معناداری ( )p<3/331میتوان

بعد شغلی

22/351

1

22/351

5/595

3/305

نتیجه گرفت که پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون

گروه

529/515

1

529/515

105/260

3/333

خطا

559/125

51

559/125

اختالف معناداری بین میانگین دو گروه در پس آزمون
سازگاری وجود دارد ،بنابراین مهارت حل مسئله به شیوه
معناداری بر سازگاری معلولین جسمی  -حرکتی اثر
معناداری دارد.
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جدول  -6آزمون تحلیل کواریانس میزان بعد شخصی
سازگاری در دو گروه کنترل و آزمایش
-P

منبع

مجموع

درجه

میانگین

پراکندگی

مربعات

آزادی

مربعات

مقدار
f

مقدار

بعد شخصی

16/902

1

16 /902

2/613

3/52

گروه

215/259

1

215 /259

6/015

3/333

خطا

91/305

51

0/331
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جدول  -7آزمون تحلیل کواریانس میزان بعد خانوادگی

با توجه به جداول فوق و مقادیر  fبرای هر بعد می توان

سازگاری در دو گروه کنترل و آزمایش

نتیجه گرفت که پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون ،برای

منبع

مجموع

درجه

میانگین

پراکندگی

مربعات

آزادی

مربعات

بعد

مقدارf

-P
مقدار

51/961

1

51/961

19/905

3/333

گروه

155 /165

1

155/165

056/050

3/333

خطا

153 /556

51

1/593

خانوادگی

ابعاد اجتماعی ،تحصیلی ،شغلی ،شخصی و خانوادگی
سازگاری اختالف معنادار وجود دارد ،بنا براین می توان
گفت ،آموزش مهارت حل مسئله منجر به افزایش سازگاری
معلولین در ابعاد گوناگون ،شده است.

جسمانی در سنین 5تا  15سال با استفاده از مقیاس سازگاری
بحث

رزنبرگ دریافتند که آنها از سازگاری باالیی برخوردارند.

سازگاری نقش مقتدرانه وشگفت آوری درزندگی ایفا می

جنسیت

کند و درحیطه های گوناگون از موقعیت تحصیلی گرفته تا

سازگاری آنها دارد به گونه ای که دراین تحقیق زنان و

تحمل مشاغل پرزحمت ،مزایایی به همراه دارد .جلسات

افرادی که درک بیشتری از اثرات ناتوانی خودشان داشتند

مهارت حل مسئله و طرح مباحثی درخصوص مرگ،

سازگاری پایین تری نشان دادند (.)15

پذیرش مسئولیت وتوجه به ارزش ها وخواسته ها در زندگی

استفاده از روش مداخله ای گروهی نیز روش سودمن دی

به معلولین کمك کرد تا بتوانند دیدگاه متفاوتی نسبت به

است ،کاپالن در معادالت خود به تأثیر حمایت اجتماعی

معلولیت خود خلق کنند ،همین امر می تواند باعث لذت

درکاهش عالئم افسردگی درمواقع افزایش فشار روانی

بردن از لحظات زندگی وتالش وپیگیری درجهت رسیدن

اشاره کرد و معتقد است حمایت اجتماعی با افزایش درک

به اهداف وارزشها و درنهایت افزایش سازگاری و بهبود

صحیح رویدادهای فشارزای روانی باعث کاهش تأثیرفشار

شرایط آنها شود .همچنین رویكرد مهارت حل مسئله بر

روانی می شود .معلولیت از جمله معضالت بزرگ جوامع

ابعاد سازگاری ( اجتماعی ،شخصی ،خانوادگی ،تحصیلی،

انسانی هستند و بشر به رغم پیشرفت های علمی ،صنعتی و

شغلی) معلولین جسمی حرکتی مؤثر است .از عالیم برجسته

فناورانه هنوز نتوانسته است بر معلولیت ها و آثار آن ها تسلط

در معلولین جسمی  -حرکتی آن است که نسبت به آینده

یابد .هر ساله در گوشه و کنار جهان سوانح و حوادث

خود بسیار ناامید هستند ،سازگاری ندارند و این ناامیدی

بسیاری روی می دهد که اغلب را در هم آمیختن نظام های

باعث می شود بر احساسات دیگری چون احساس بی

اجتماعی و با بر هم خوردن تعادل و هماهنگی اجتماعی

ارزشی ،احساس تنهایی ،احساس درماندگی ،دامن بزنند لذا

همراهند ( .)12در محیط بیرون از منزل ،افراد معلول می

ناامیدی و عدم سازگاری بسیار مهم و ریشه بسیاری

بایستی با مردمی که نگرش ها و دیدگاه های متفاتی درباره

مشكالت است (.)10

آن ها دارند روبرو شوند ،این دیدگاه ها ممكن است برای

با توجه به اینكه نمره باال درمقیاس سازگاری بیانگر توانایی

آن ها دلپذیر یا زجرآور باشد .نوع برداشت و ادراک

برانگیختن خود ،احساس کاردانی کافی و انعطاف پذیری

شخص از خود و توانایی هایش متأثر از نگرش های سایرین

الزم برای یافتن راه های دستیابی به هدف و قوت قلب دادن

است .به گونه ای که ممكن است منجر به رشد سالم شخص

به خود درشرایط سخت است ،افزایش سازگاری می تواند

معلول شود و یا به انزوا ،افسردگی و ناکامی او بیانجامد

برای معلولین بسیار سودمند باشد .مانوئل و همكارانش طی

(.)16

ودرک افراد از ناتوانیهایشان تاثیر زیادی بر

تحقیقی روی نوجوانان مبتال به فلج مغزی و معلولیت
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یادگیری حل مسئله به مثابهی یك مهارت اجتماعی ،به فرد
کمك می کند تا به طریقه درستی با مشكالت موجود
برخورد کند و راه حلهای متفاوت را برای رفع مشكل ارائه
دهد (.)11
با توجه به پژوهش حاضر می توان گفت اجرای کالس های
آموزش

مهارت حل مسئله گروهی به انواع مختلف

معلولیت ها می توانندگام مؤثری درجهت سازگاری وعزت
نفس و ارتقاء وضعیت روانی معلولین باشد ،همچنین
آموزش خانواده هایی که دارای معلول جسمی  -حرکتی
هستند می تواند اقدامی مفید در جهت ارتقاء سالمت روان
کل اعضای خانواده باشد و مشاوره ی مهارت حل مسئله
گروهی با این خانواده ها می تواند نقش مؤثری درکاهش
اضطراب وافسردگی اعضای خانواده ایفا نماید.
نتیجه گیری
با توجه به تفاوت معنادار میزان سازگاری در دو گروه
آزمایش و کنترل بعد از مداخله ،می توان این گونه نتیجه
گیری کرد آموزش مهارت حل مسئله ،میزان سازگاری
معلولین جسمی حرکتی را افزایش می دهد.
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