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سال چهارم ،شماره  ،35خرداد 1401

بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده در افزایش خالقیت و کاهش اجتناب
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
هدی ایزد بخش

1

 1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده در افزایش خالقیت و کاهش اجتناب کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر می باشد  .پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد.
جامعه مورد مطالعه از بین افراد خانواده کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 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 ،بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک خالقیت در دو گروه آزمایش و
کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد .بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک اجتناب در دو گروه
آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وحود دارد.
واژههای کلیدی :آموزش گروهی خانواده ها ،خالقیت ،سبک اجتناب ،کارکنان دانشگاه ،علوم پزشکی بوشهر.
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مقدمه
امروزه به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی ،بسیاری از افرراد در رویرارویی برا مسرایل زنردگی
فاقد توانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجعه با مسایل و مشکالت روزمرره و مقتیریات آن آسری پذیر
نموده و مشکالت جسمی ،روانشناخی و اجتماعی متعددی را تجربه میکنند (کلینیکه ،2005 ،به نقل از محمد خانی.)1380 ،
بسیاری از مشکالت بهداشتی ،اخرتالالت روانری و مسرایل عراطفی ریشرههای روانری -اجتمراعی دارنرد و بنرابراین ارتقرای
مهارتهای مقابلهای و حل مسأله و تواناییهای روانی -اجتماعی در بهبود و افزایش سالمت آنها مؤثر است.
نتایج بررسیهای مختلف نشان می دهد که حل مسأله افراد در برابر مشکالت و مسایل زندگی متفراوت اسرت .برخری افرراد
هنگام مواجعه با مشکالت به جای مقابله سازگارانه ،سعی میکنند به روشهای مختلف مانند :کنارهگیری ،افسردگی ،پناه برردن
به الکل و مواد مخدر و ...از رویارویی با مشکالت اجتناب میکنند .پژوهشگران برا بررسری راهبردهرای مقابلرهای افرراد موفرق و
ناموفق نشان دادهاند ،افرادی که بهطور موفقیتآمیز با مشکالت مقابله میکننرد و از شریوههای مناسر حرل مسرأله اسرتفاده
مینمایند ،افرادی هستند که خود را به مجموعهای از مهارتها مجهز میکنند .این مهارتها تواناییهرایی هسرتند کره موجر
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 مقابلره برا مشرکالت و ایجراد رفتارهرای مثبرت و در
نتیجه دستیابی به زندگی موفقیتآمیز توجه روانشناسان و دسرتاندرکاران نظامهرای آموزشری قررار گرفتره اسرت (ادیر و
فردانش.)1382 ،
آنچه مسلم است اینکه انسانها برای مقابله با استرسها و کشرمکشهای زنردگی و نهایترا حفرال سرالمت روانری خرود بره
کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کس این تواناییها تجهیز نماید (کرمانی .)1381 ،به عبارت دیگرر گگرونگی رویرارویی برا
مسایل زندگی و ایجاد زمینه مناس برای رشد افراد و ظرفیت روانشناختی و تواناییهای روانی -اجتماعی آنان و نیرز پررورش
انسانهای متعدد به آرمانها و ارزشهای اجتماعی ،برنامهریزی و الزام خاصی را میطلبد .اما طبق بررسیهای بره عمرل آمرده،
تواناییها و مهارت های عملی و سازشی بسیاری از افراد بررای حرل مرؤثر مسرایل زنردگی فرردی و اجتمراعی براسراس کسر
مهارتهایی است که بدست میآورند قابل تأمل و اهمیت دارد.
حل مسأله در اواخر دهه 1960و اوایل دهه  1970به مثابه بخشی از جنبش شناختی -رفتاری برای اصالح رفتار آغراز شرد.
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 ،
حل مسأله یا مسألهگشایی فرآیندی است شناختی ،که بوسیله آن فرد میکوشد راهحل مناسبی برای مشکل پیدا کند (پررال
و ادونل .)2004 ،در نظر بسیاری از مردم حل مسأله عالیترین نمونه اندیشیدن اسرت (اتکینسرون و همکراران ،1383 ،ترجمره
براهنی و همکاران) .همچنین یکی از اهداف مهم نظامهای تعلیم و تربیت مدرن ،پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسرایل
و مش کالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی به آنان غلبه کنند (سرلکو ،،کالیسرکان و ارول ،)2007 ،ایرن نظامهرای
آموزشی به افراد کمک ند تا دانش ،مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر مشکالتشان را کس کنند (آلتن.)2003 ،
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منظور از مسأله در مباحث مهارتهای زندگی عبارت از :مشکل یا امری غامض و مبهم که انسان را در زندگی دگار شررایط
ناسازگارانه ،توقف ،رکود ،عق گرد و یا ضعف و درماندگی میکند که ممکن است جنبه فرردی ،خرانوادگی و اجتمراعی و دارای
ریشه درونی یا بیرونی باشد.
با توجه به مباحث مطرح شده  ،سوال تحقیق حاضر این است که آیا آموزش گروهی خانواده در افرزایش خالقیرت و کراهش
اجتناب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاثیر دارد یا خیر؟
فرضیه های تحقیق
 آموزش گروهی خانواده در افزایش خالقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاثیر دارد. آموزش گروهی خانواده در کاهش اجتناب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاثیر دارد.پیشینه تحقیق
ساالری( )1400تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله بر سازگاری دانش آموزان پسر پایره ششرم شرهر
کرمان ،انجام داد .یافته های پژوهش نشان داد آموزش حل مساله موج افزایش سازگاری کلی ،عاطفی ،اجتمراعی و تحصریلی
دانش آموزان ناسازگار شده است.
عابدینی( )1400تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر یادگیری مبتنی برر حرل مسراله گروهری و آمروزش سرنتی برر تفکرر انتقرادی
دانشجویان پیام نور ،انجام دادند .نتایج تحقیق نشان دادند که گرایش به تفکر انتقادی (مولفه های منظم و سیسرتماتیک برودن
در پژوهش و کاوشگری و پختگی در قیاوت و داوری) در گروهی که با روش یادگیری مبتنی برر حرل مسراله گروهری آمروزش
دیده بودند نسبت به گروهی گواه که با شیوه سنتی آموزش دیده بودنرد بیشرتر اسرت .امرا در سرایر مولفره هرا تفکرر انتقرادی
(حقیقت جویی ،کنجکاوی ،تحلیلی بودن ،اعتماد به خود و فکر باز) تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.
رشیدی نژاد ( )1391در تحقیقی که در مورد اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر برجو عراطفی
خانواده انجام داده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که آموزش گروهی والدین با رویکرد خرانواده درمرانی سرتیر برر بهبودجرو
عاطفی خانواده تأثیر معناداری دارد.
تودار ( )1390در تحقیقی که درمورد مقایسه اثربخشی روشهای مهارت ابزار وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشرگری
دانش آموزان دختر سال اول متوسطه انجام داده است به این نتیجه رسیده است کره ،یافترههای پرژوهش نشران میدهنرد کره
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 نشران
میدهد ،نمی توان بدون آموزش از پایه را نادیده گرفت و اکثر مشکالتی در آینده روبرو میشویم بدلیل عدم آمروزش گروهری 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 نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل میباشد .ابتدا بهصورت تصرادفی
دو گروه آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده است و سپس برای هرر دو گرروه پریش

63

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،35خرداد 1401

آزمون اجرا گردید  ،سپس گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (آموزش گروهی خانواده) قررار گرفتره و گرروه کنتررل هری
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 تصرادفی بره دو گرروه آزمایشری و کنتررل تقسریم
بندی شدهاند .در این پژوهش جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامهی سبکهای حل مسأله (مسألهگشایی) استفاده شد .بررای
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل :فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،و انحراف معیار و روشهای اسرتنباطی
شامل :تحلیل کوواریانس و ضری همبستگی استفاده شده است و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-20مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت.
دیاگرام طرح پژوهشی به شرح زیر میباشد:
جدول ()1
پیش آزمون

متغییر مستقل

پیش آزمون

انتخاب تصادفی

T2
T2

X
-

T1
T1

R
R

یافتهها
فرضیه اول :آموزش گروهی خانواده در افزایش خالقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاثیر دارد.
جدول ( )2نتایج 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 شماره دو میشود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه بره مقردار
 Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمررات سربک خالقیرت در دو گرروه آزمرایش و کنتررل در
مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P<0/01لذا فرضریه اول تأییرد گردیرد .بره عبرارت دیگرر آمروزش گروهری
خانوادهها باعث افزایش خالقیت کارکنان در حل مسأله شده است.
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فرضیه دوم :آموزش گروهی خانواده در کاهش سبک اجتناب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاثیر دارد.
جدول ( )3نتایج 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 شماره سه مشاهده می شود ،پس از حذف تأثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجره
به 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 میگردد .به عبارت دیگرر آمروزش گروهری
خانوادهها باعث کاهش سبک اجتناب افراد در حل مسأله شده است.
نتیجه گیری
فرضیه اول :آموزش گروهی خانوادهها برسبک خالقیت آنان مؤثر است .نترایج تحلیرل کواریرانس ترأثیر آمروزش برر سربک
خالقیت افراد در حل مسأله بیان میکندکه بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک خالقیت در دو گروه آزمرایش و کنتررل
در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد.
در تبیین این فرضیه میتوان گفت :افرادی در خانواده و هم در اجتماع موفقتر میتوانند در برابر مشکالت و مسرایل عکرس
العمل مناس نشان دهند که برنامه ریزی داشته و راهحلهای متفاوتی را برحس موقعیرت مسرألهزا پیردا کننرد .و هرر انردازه
آموزشهای الزم را دریافت کنند قطعا توانایی مهارت رویارویی با مشکالت را خواهند داشت.
فرضیه دوم :آموزش گروهی خانوادهها برکاهش سبک اجتناب آنان مؤثر است .نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش برسربک
اجتناب افراد در حل مسأله بیان میکند که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سبک اجتناب در دو گرروه آزمرایش و کنتررل
در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وحود دارد.
در تبیین این فرضیهها می توان بیان داشت که زمانیکه افراد به جای مقابله با مشکالت و حل آن برآیند ،تصروری کره از آن
مسأله در ذهن خود میسازند باعث می شود که گمان کند به جای درصدد برآمدن به رد شدن از کنارآن مشکل بپردازند .سبک
اجتناب یک نوع دوری از مشکل است که بیشتر به علت نداشتن آگاهی منجر به ترس از آن میشود و شخص سعی میکنرد از
آن مسأله به جای حل کردن ،فرار کند و در صورت کس مهارت حل مسأله میزان رویارویی در برابر مشکالت افزایش مییابد.
پیشنهادها
 با توجه به اینکه بخش عمده ای از کارکردهای خانواده معطوف تربیت و تعلیم آموزشهای اولیه میباشرد و خرود در معررضآسی و تهدیدات خارجی و همچنین از طرفی آسی پذیری هرکس در برابر فشارهای روانری مترأثر از مهارتهرای مقابلره ای و
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حمایتهای اجتماعی موجوددرجامعه میباشد ،شایسته است مسؤوالن امردرزمینه آموزشها و کس مهارت و بهبود خانوادههرا
وعلی الخصوص افرادی که به آموزش میپردازند تمهیدات وتسهیالتی رادرنظربگیرند.
 ازآنجا که درتحقیق حاضرمشخص گردیدکه خانواده در مقابل آسی های بیشترری قررار میگیرنرد ،انتظرارمی رودمسرؤوالنوبرنامه ریزان درحیطه آموزش ومراقبتهای بهداشتی نسبت به آموزش این افراددرزمینرههای مختلرف رعایرت اصرول بهداشرت
روانی-جسمی و بهبود مهارتها اقدام نمایند.
 براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص شده است که آموزش گروهی بسیاری از مشکالت بهداشتی ،اختالالت روانی و مسایلعاطفی ریشههای روانی  -اجتماعی دارند و بنابراین ارتقای مهارتهای مقابله ای و حل مسأله و تواناییهرای روانری  -اجتمراعی
در بهبود و افزایش سالمت آنها مؤثر است.
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