مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: ‚ ۸۸۸-۳۳۱۳
www.jonapte.ir

سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر امنیت روانی کودکان
سمیه

احقاقی 1

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی گرایش مثبت گرا دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده
تامین نیازهای اساسی فرزندان از جمله عوامل مهم در تربیت صحیح آنان است .از مهم ترین نیازهای آنان خصوصا در دوران
کودکی ،تامین امنیت روانی است .امنیت واژه ای است که باید از اصطالحات خارج شده و نمونه های آن به نحو کامل برای
فرزندان تامین شود .امنیت که از عوامل مهم در آرامش روان است تاثیر عجیبی در رشد شخصیت و موفقیت های او دارد .به
خطر انداختن فضای فکری و روانی فرزندان ،سالمت و تربیت آنها را با آسیب های جدی روبرو می کند .هدف این پژوهش
بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر امنیت روانی کودکان بود که به شیوه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس
آزمون با گروه کنترل صورت گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان شهرستان اردبیل که در استان اردبیل واقع
میباشد در سال  1400است.با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ،نمونه ای به تعداد  60نفر پسر( در نظر گرفته شد که
به صورت تصادفی  30نفر در گروه آزمایش و  30نفر در گروه کنترل گمارده شدند .جهت گردآوری داده ها از پرسش نامههای
امنیت روانی مازلو و آزمون جهتگیری زندگی بر روی آنها اجرا شد .شرکت کنندگان گروه آزمایش تحت آموزش حل مسئله
به شیوه ی گروهی و به صورت هفته ای یك جلسه  1تا  1،5ساعته قرار گرفتند.نتایج نشان داد ،آموزش مهارت حل مسئله بر
ارتقای امنیت روانی موثر بوده است.
واژههای کلیدی :مهارت حل مسئله ،امنیت روانی ،کودکان
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مقدمه
2
است .دیدگاه پذیرفته شده و گسترده کودک متفکر
استعاره کودکان به عنوان «دانشمندان 1کوچك » دارای پیشینهای طوالنی

که مبتنی بر اکتشاف فعاالنه محیط است ،هسته مرکزی یادگیری زودهنگام کودکان درباره دنیای پیرامون آنهاست.
کودک از لحظهای که متولد میشود در وضعیت تغیر دائمی قرار میگیرد .تحول کودک در زمینههای مختلف تحت تأثیر عوامل
مادی و ذهنی بوجود میآید.
تامین نیازهای اساسی فرزندان از جمله عوامل مهم در تربیت صحیح آنان است .از مهم ترین نیازهای آنان خصوصا در دوران
کودکی ،تامین امنیت روانی است .امنیت واژه ای است که باید از اصطالحات خارج شده و نمونه های آن به نحو کامل برای
فرزندان تامین شود .امنیت که از عوامل مهم در آرامش روان است تاثیر عجیبی در رشد شخصیت و موفقیت های او دارد .به
خطر انداختن فضای فکری و روانی فرزندان ،سالمت و تربیت آنها را با آسیب های جدی روبرو می کند.
بی توجهی والدین و اطرافیان به این مسئله و ضعف مهارت آنان در تأمین امنیت روانی ،به عنوان دو عامل مهم در تهدید
امنیت روانی ،ضربه های سختی بر روان فرزند ،وارد می کند .با نگاهی به گونه های مختلف تهدید امنیت روانی ،شناخت آنها و
افزایش مهارت در تامین آن ،می توان گلهای زندگی را از این آسیب مهم حفظ کرده تا در پرتو سالمت روان ،تربیت صحیح
محقق شود .تربیت نسل سالم در پرتو امنیت روانی شکل می گیرد .اگر والدین مثل یك باغبان با فرزندان رفتار کنند ،باعث
شکوفایی غنچه های زندگی می شوند .اما والدینی که به جای باغبان ،مانند یك نجار با بچه ها رفتار می کنند ،آنها را مانند
یك چوب خشك ،هر گونه بخواهند ،می تراشند .غافل از اینکه این چوب تراشیده شده به هر زیبایی که باشد ،روح ندارد .گل
نمی دهد و در نهایت ،تبدیل به یك مهره سوخته می شود .تجدید نظر والدین و اطرافیان در نوع برخورد با فرزندان خصوصا در
دوران کودکی ،اصالح نگاه و اندیشه در پرتو آگاهی های توام با مهارت افزایی به خوبی می تواند آنها را در تامین سالمت روانی
و پرورش فرزندان پویا وخالق ،یاری کند.
همچنین یکی از مهارتهای اجتماعی که نقش مهمی در سازگاری اجتماعی و امنیت روانی کودکان دارد  ،مهارت حل مسئله
است .مهارتهای حل مسئله به عنوان مهارتی حیاتی برای زندگی در عصر حاضر توجه متخصصان را به خود جلب کرده است.
آموزش مهارت حل مسئله اشاره به یك فرایند شناختی -رفتاری دارد که تنوعی از پاسخهای بدیل و بالقوه را برای مقابله با
شرایط مشکل ساز فراهم میکند و امکان انتخاب بهترین و موثرترین پاسخهای بدیل و بالقوه را افزایش میدهد  (.گلیس و
کنالی )2008

3

در حل مسئله پیدا کردن راه حل بخصوصی برای یك مسئله ویژه ،مد نظر نیست .مهم آن است که در اثر حل مسئله ،یك اصل
یا قانون انتزاعی به دست آید که برای موقعیت های دیگر قابل تعمیم باشد .به همین سبب است که یادگیری به دست آمده از
4

حل مسئله ،از سایر یادگیریها انتقالپذیری بیشتری به موقعیتهای جدید دارد (خوشکام ،ملك پور و مولوی)1387 ،
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بنابراین از آنجا که هدف تعلیم و تربیت به طور اعم ،یادگیری است و هر عاملی که تحقق یافتن این هدف را میسر سازد ،باید
مورد توجه قرار گیرد .در این راستا ،بررسی ادبیات نظری نشان داد که امنیت روانی در کودکان یعنی داشتن شرایط مناسب
برای رشد ذهنی و شخصیتی کودکان و دور بودن آنها از انواع آسیبهای احتمالی فیزیکی و یا روان شناختی .به گونهای که
یك کودک در فضای خانواده یا در اجتماع و یا حتی در مدرسه بدون ترس از بروز هر نوع آسیب احتمالی بتواند در آن فضاها
حضور داشته و از بودن در آن فضاها لذت ببرد .لذا توجه به عوامل تأثیر گذار بر ایجاد و حفظ امنیت روانی کودکان و آسیبها
و تبعاتی که ناشی از عدم وجود چنین احساسی است ،توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه را برای ارائه
راهکارهایی مؤثر به خود جلب کرده است که با توجه به اهمیت این نکته ،تاکنون مطالعه ای با این عنوان مورد بررسی قرار
نگرفته است محققین در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستند که آیا آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش امنیت
روانی کودکان موثر است؟

روش پژوهش
روش این پژوهش ،کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا ،نیمهآزمایشی از نوع طرح پیشآزمون – پسآزمون و پیگیری با گروه گواه
بود .شرکت کنندگان گروه آزمایش تحت آموزش حل مسئله به شیوه ی گروهی و به صورت هفته ای یك جلسه  1تا 1،5
ساعته قرار گرفتند.
کودکان شهرستان اردبیل در سال  1400جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند .تعداد  60نفر (پسر) این کودکان ،با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  ،انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه ،به شیوه تصادفی جایدهی شدند .پرسش -
نامههای امنیت روانی مازلو و آزمون جهتگیری زندگی بر روی آنها اجرا شد.
ابزار
پرسشنامه امنیت روانی مزلو :این پرسشنامه  62سؤال دارد که پاسخهای آن دو گزینه ای بله یا خیر می باشد .به پاسخهای
درست نمره  1و پاسخ های نادرست نمره  0داده می شود .کسب نمرات باال در این آزمون معرف امنیت روانی باالی فرد و نمره
های پایین نشان دهنده امنیت روانی پایین است .نمرات بین  54تا  62به باال نشان دهنده امنیت روانی خیلی باال ،بین  41تا
 53معرف امنیت روانی باال ،بین  27تا  40امنیت روانی متوسط ،بین  13تا  26امنیت روانی پایین و نمرات  13به پایین نشان
6
کرونباخ کل را
دهنده امنیت روانی خیلی پایین است (شرینر و مالکوم  .)2008 ،بوئن ،چاوال و مارلت ،)2011( 5ضریب آلفای
7
کرونباخ را  0/86و اعتبار
در بین دانش آموزان  0/۹3گزارش نمودند .همچنین بریتان و همکاران ( )2010ضریب آلفای

بازآزمایی به فاصله دو هفته را  0/82گزارش نمودند .دارای مولفه های اعتماد به نفس ،احساس سالمت ،احساس سعادتمندی و
سازگاری با دیگران است.
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روند اجرا
بعد از نمونه گیری و گروه بندی تصادفی افراد واجد (شرایط فرزندان  7تا  11سال) ،گروه آزمایش تحت آموزش گروهی
مهارت حل مسئله در  8جلسه به صورت هفته ای  1جلسه ی  1تا 1،5ساعته قرار گرفت .به هریك از افراد هنگام غیبت،
آموزش خصوصی ارائه شد .تماس تلفنی مراجعان گروه آزمایش با درمانگر از ابتدای درمان تا پایان جلسات گروهی امکان پذیر
بود .مراجعین می توانستند در موقع بروز بحران با درمانگر تماس بگیرند .در این تماس ها درمانگر مراجع را به استفاده از
مهارت ها هدایت می کرد .زمان مکالمه کوتاه و بین  1تا  10دقیقه بود و بیشتر در جهت کمك به مراجع در اجتناب از
رفتارهای خود آسیب رسان انجام می گرفت .آموزش مهارت حل مسئله ،به شرح زیر صورت گرفت :
در مراحل آموزش حل مسئله به کودکان ما با پنج گام روبرو می شویم که هرکدوم از اینا زیر بنا و مورد نیاز برای گام بعدی
است .یعنی نمیتواند یك نفر یك دفعه از گام سوم شروع کند .و باید به ترتیب پشت سرهم طی کرد.
 -1اولین گام برای آموزش حل مسئله به کودکان این است که ما خودمان را بشناسیم.
زیربنایی ترین مهارت این می باشد که با خودمان آشنا بشویم .وقتی خودم را نمی شناسم متوجه نمیشوم که االن گرسنه ام
،االن به خاطر اینکه درسم عقب مانده دلم شور میزند،االن بخاطر اینکه مادرم دیر کرده نگرانم ،این رو نمیدانم بی دلیل گریه
می کنم .وقتی میگویی دلم گرفته اما مشکل را که میپرسند نمیدانی.
در واقع تعریف مشکل بخش مهم و حیاتی است و من تا خود را نشناسم نمیدانم که درد و مشکلم چیست ؟
ببینیم که چه چیزهایی میتواند به ما استرس بدهد ،آن وقت کودکی هستم که میتوانم خوب وارد گام دوم شوم .میتوانیم با
جمالت کوتاهی کودک را راهنمایی کنیم.
 -2گام دوم برای آموزش حل مسئله به کودکان این است کودک مشکلش را دقیق توصیف و بیان کند و حتی در ذهن
خودش مشخص کند می تواند حلش کند .تا وقتی ما مشکلی نداشته باشیم راه حلی نداریم .گاهی وقتا حل مسئله ها به نتیجه
خوبی نمی رسد ،چون مشکالت خوب تعریف نمی شوند .یك مانع بزرگی که نمیگذارد کودکان مشکلشان را بدانند هیجانات و
احساسات است.
در این مرحله معلمان روانشناسان باید بتوانند به کودک کمك کنند که هیجاناتش حفظ بشود و آن را مدیریت کنند با
پرسیدن اینکه میدونم االن عصبی هستی اما مشکلت چیه؟
 -3گام سوم برای آموزش حل مسئله به کودکان این است که حاال برایش راه حل پیدا کنیم.
در این مرحله اصال به موضوعات خاصی توجه نکردیم و کودک شما هر چه که در ذهنش بود را می گفت .چون این مرحله
مهمی برای پرورش خالقیت کودکان است و ما نمی خواهیم جلوی خالقیتش را بگیریم.
 -4گام چهارم برای آموزش حل مسئله به کودکان این بود که به کودک گفتیم این راه حل هایی را که گفتی همش را
نوشتم ،مثال شد  5راه حل ،دو تا هم خودم پیشنهاد میدهم میشه  7تا راه حل،بیا ببینیم کدومش راه حالی خوبین و کدوم هم
جالب نیستند.
 -5بهترین راه حل رو انتخاب میکنیم که بیشترین سود ها و کمترین ضررها رو داشته باشد.
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ممکن است در آخر دو الی سه راه حل خوب بماند .مثال اگر کودک شخصیه که صبح از خواب بیدار نمیشود این یك ضرر
است .

یافته ها
آماره های توصیفی مؤلفه های امنیت روانی به تفکیك گروه ها و نوع آزمون در جدول  1آرائه شده است .

جدول  : 1آماره های توصیفی مؤلفه های امنیت روانی به تفکیك گروه و نوع آزمون
مؤلفه ها

گروهها

اعتماد به نفس

احساس سالمت

احساس
سعادتمندی
سازگاری با
دیگران

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

4/52

0/36

6/27

0/34

گواه

4/34

0/33

4/46

0/38

آزمایش

3/55

0/43

5/15

0/33

گواه

3/70

0/41

3/62

0/35

آزمایش

3/23

0/25

4/05

0/28

گواه

3/13

0/27

3/15

0/23

آزمایش

5/15

0/55

6/۹0

0/46

گواه

4/۹8

0/48

4/83

0/45

برای بررسی اثربخشی آموزش می بایستی از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شود .یکی از مفروضه های این تحلیل
برابری ماتریس واریانس  -کواریانس است .نتایج آزمون باکس حکایت از برقراری این مفروضه داشت (، F =0/535 ، P>0/05
 M=6/34باکس ).
همچنین همگنی واریانس های خطا با آزمون لون مورد سنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد در اعتماد به نفس (، P>0/05
 ،) F =1/322احساس سالمت ( ،) F = 1/834 ، P>0/05احساس سعادتمندی( )F = 2/08 ، P>0/05و سازگاری با دیگران
( ، ) F =1/76 ، P>0/05شرط همگنی برقرار است  .بنابراین مانکوا انجام شد و نتایج حکایت از برقراری تفاوت ترکیب خطی
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متغیرها در دو گروه داشت ( = 0/855اندازه اثر = 0/147 ,F= 30/585 P <0/001 ,المبدای ویلکز) .برای بررسی الگوهای
تفاوت از آنکوا استفاده شد .نتایج
نشان داد در اعتماد به نفس ( = 0/51اندازه اثر  ، )F=23/227 P <0/001 ,احساس سالمت (=0/45اندازه اثر ,P <0/001 ,
 ،)F= 18/1۹3احساس سعادتمندی ( = 0/65اندازه اثر ) F= 40/ 815 P <0/001 ,
و سازگاری با دیگران ( = 0/64اندازه اثر  ، ) F= 40/ 665 P <0/001 ,تفاوت معناداری بین گروه ها وجود دارد .بدین معنا که
آموزش حل مسئله در گروه آزمایش باعث افزایش نمرات شده است.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر امنیت روانی کودکان بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش
آزمون پس آزمون با گروه گواه بود .نتایج نشان داد آموزش مهارت حل مسئله باعث ارتقای اعتماد به نفس ،احساس سالمت،
احساس سعادتمندی ،و سازگاری با دیگران شد .به طور کلی آموزش مهارت حل مسئله موجب ایمن سازی روانی کودکان می
شود و فرضیه اصلی تحقیق تأیید شد .نتایج پژوهش های بك ( )2004نشان داد ،ایمنی سازی روانی موجب به وجود آمدن
شناخت واره های منفی می شود و در نوجوانانی که در آستانه بلوغ می باشند موجب بلوغ دیررس می شود .این افراد بیشتر از
سایرین در معرض افسردگی و اضطراب قرار داشته و بیشتر از کودکان دیگر دچار بیماری های مزمن جسمی می شوند .در
تبیین این نتایج می توان گفت :آموزش باعث درست ارزیابی کردن موقعیت و به تبع آن بهتر درگیر شدن با مشکالت و گرفتن
نتایج قابل قبول می شود .بنابراین این امر باعث ارتقای اعتماد به نفس کودکان می شود .همچنین ارزیابی درست و استفاده از
راه کارهای آموخته شده باعث سازگاری بهتر با محیط و به تبع آن احساس سالمت و سعادتمندی بهتر می شود .همچنین
افزایش سازگاری در نتیجه آموزش خانوادگی شکل می گیرد که بیشتر با کودکان شان ارتباط دارند و به سایرین و آرمانها و
ایده های آنها احترام می گذارند.
این پژوهش مانند سایر پژوهش ها دارای محدودیت هایی بود که عبارتند از :محدودیت در انتخاب افراد گروه نمونه به صورت
تصادفی ،موجب شد از روش در دسترس استفاده شود؛ به علت محدودیت زمانی ،پیگیری تداوم زمانی و انتقال بلندمدت مهارت
ها بر بهبود عملکرد صورت نگرفت .پیشنهاد می شود )1 :جهت بررسی دقیق تر اثربخشی مهارتهای حل مسئله که به صورت
مجموعه ای از مهارت هاست ،هر یك از مهارت ها و تکنیك ها می تواند به طور ویژه و موردی مورد بررسی قرار گیرد )2 .برای
بررسی دقیق تر اثربخشی در اینگونه مطالعات که به صورت گروهی انجام می شود ،مطلوب تر آن است که عالوه بر مقایسه
گروه های با طرح مطالعه تك آزمودنی ،عملکرد تك تك افراد مد نظر قرار گیرد )3 .پیگیری و تداوم زمانی اثربخشی آموزش
مهارت حل مسئله بر عملکرد افراد ،با فاصله زمانی مختلف انجام شود )4 .این پژوهش فقط در مورد کودکان صورت گرفته
است .پیشنهاد می شود چنین پژوهشی روی افراد سایر سنین نیز صورت گیرد.
منابع
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