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چکیده

ژه دختران نوجوان را به مخاطره یت فرزندان جانبازان به ویري و رشد هویگتواند شکلفشارهاي ناشی از جنگ می: هدف

ان هویت نوجوانان دختربر کاهش بحرهاي حل مسالهشیوهگروهیاثربخشی آموزش تعیینپژوهش نیاهدف ازاندازد، لذا 

.باشدمی) یه تحصیلی و میزان درآمد خانوادهپا(هاي دموگرافیکی با توجه به ویژگی)فرزندان جانبازان(

ت شخصی و مشخصات یهوپرسشنامهآزمون شیدر مرحله پابتدا. شی استیاز نوع آزماپژوهشروش :هامواد و روش

،بودندکردهکسبدر این آزمون نمره راه باالترینافرادي کاز بین.اجرا شدنبازفرزند جانوجوان دختر 100روي برک یدموگراف

سپس برنامه آموزش .شدندنفر به عنوان گروه کنترل انتخاب15نفر به عنوان گروه آزمایش و 15منظمبه صورت تصادفی

تقلیل نفر11به تعداد گروه آزمایش. شدساعته اجرا1.5جلسه 10ش به تعداد یهاي حل مساله براي گروه آزماوهیگروهی ش

ت شخصی و یهوپرسشنامهان جلسات آموزش، یپس از پا. نفر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند22و در نهایت یافت

سه ین دو مرحله با هم مقایج ایش و کنترل اجرا شد و نتایک در مرحله پس آزمون براي هر دو گروه آزمایمشخصات دموگراف

. ل شدندیه و تحلیشده و تجز

داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در نتایج تحلیل نشان. استفاده شدکواریانسها ازبراي تجزیه و تحلیل داده: هایافته

آموزش با توجه به تأثیر اما اثربخشی). p>0.0001(دارد دار وجودرابطه با تأثیر آموزش حل مسأله بر بحران هویت تفاوت معنی

. باشدهاي دموگرافیک معنادار نمیگیویژ

هاي حل مساله بر کاهش توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی شیوههاي این پژوهش میبراساس یافته: گیريو نتیجهبحث

بدون دخالت ویژگیهاي دموگرافیکی (آموزش به یک میزاناست وبودهموثر) فرزندان جانبازان(نوجوانان دختربحران هویت 

.استداشتهتأثیربر افراد ) حصیلی و میزان درآمدپایه ت

.جوانان دختر، فرزندان جانبازان، نوبحران هویت، حل مساله: کلید واژه

7/3/89:تاریخ دریافت

21/8/89:تاریخ پذیرش
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مقدمه

کشور ما براي اولین بار درگیر جنگی شد که از نظر مدت 

هاي اخیر لجامانده در سابههاي زمان درگیري و خسارت

شد که محققین و متخصصان مشکالت نظیر بود و باعثبی

عصبی -روحی و روانی، از نزدیک شاهد فشارهاي روانی

"ناشی از آن در میان بازماندگان و نزدیکان آنان خصوصا

).1(همسر و فرزندان باشند

پژوهش حاکی از آن است که در خانواده هاي یافته

هیجانی پدر و به همراه گیري عاطفی وجانبازان کناره

معلولیت وي با کاهش تعامالت و ارتباطات درون خانواده و 

این . تغییر الگوهاي ارتباطی اعضاء با یکدیگر رابطه دارد

هیجانی تغییرات نیز به نوبه خود سبب کاهش هوش

فرزندان جانباز به ویژه در مؤلفه بین فردي و نیز سالمت 

طرابی و پرخاشگري آنان روانی آنان و افزایش مشکالت اض

).2(گرددمی

که میزان شدت است حاکی از آنپژوهشی دیگر نتایج 

والدین دیدگی پدر، سطح تحصیالت والدین، جداییآسیب

کننده معنادار میزان بینیپیشو سطح اقتصادي خانواده

زندگی و شادکامی در فرزندان جانبازان رضایت از

).3(هستند

با فرارسیدن دوران بلوغ زندگی .تنوجوانی دوره بحران اس

ابتدا . رسددغدغه دوران کودکی به پایان میآرام و بی

. کندر ذهنی خاصی از بدن خویش پیدا مینوجوان تصوی

این تصویر ذهنی از بدن به تدریج به تصویر ذهنی از وجود 

مفهوم خود در اثر . انجامدمیIخود و تشکیل مفهوم خود

محیط و آگاهی از خویش ایجاد ا برخورد متقابل فرد ب

. گرددشود و شامل افکار و تصورات فرد از خود میمی

به تدریج به تشکیل هویت شخصی توسعه مفهوم خود

). 4(انجامدمی

دهنده هویت خانواده نخستین پایگاه رشد و تربیت و شکل

ارائه الگوهاي مناسب رفتاري از سوي پدر و مادر . استفرد

اختالفات . کندوجوان را تسریع مییابی نروند هویت

مانند حضور (ا بیماري یکی از اعضاي خانواده خانوادگی ی

یابی کننده جریان هویتعواملی هستند که مختل) جانباز

موفقیت نوجوان در کسب هویت به عدم. گردندنوجوان می

ساز انواع ین خود زمینهشود که ابحران هویت منجر می

.)5(انحرافات در نوجوان استرفتارهاي ضد اجتماعی و

I Self  concept 

نوجوانانی که دچار بحران هویت هستند در سه مورد یا 

اهداف - 1: بیشتر موارد زیر دچار شک و تردید هستند

نظام -4الگوهاي رفاقت -3انتخاب شغل - 2بلندمدت 

تشخیص -6رفتار و تمایل جنسی -5هاي اخالقی ارزش

).6(تعهد گروهی- 7مذهبی 

وع در این نکته است که نوجوانان ضاهمیت این مو

کنندگان نسل بعدي سازندگان فرداي کشور و تربیت

در توجهیها اثر قابلباشند و هویت موفق امروز آنمی

هاي شغلی، خانوادگی خواهد موفقیت آتی آنان در نقش

.)7(داشت

که هاي برخورد با مسئله هویت این استیکی از راه

از . تاري گوناگون را بیاموزدهاي رفها و شیوهشخص نقش

هر . هاي حل مسأله استهاي رفتاري شیوهجمله این شیوه

، تري برخوردار باشندچه افراد از آموزش مناسب

پذیرد و افراد داراي هاي بهتري صورت میسازيهمانند

).8(تري خواهندشدهویت مثبت

آموزش مهارت حل مسأله به نوجوانان یکی از نیازهاي 

ن است، زیرا نوجوانان در زندگی خود با اساسی آنا

شوند، چنانچه رو میمشکالت و مسائل مختلفی روبه

توانایی حل مسأله و مشکالت را نداشته باشند ممکن است 

فایده و مضر نه تنها هاي ناپخته و بیحلبا انتخاب راه

تر سازند بلکه زندگی را نیز در بزرگتر و پیچیدهمشکالت را

).9(دهندمعرض خطر قرار

مسأله فرآیندي کند شیوه حلبیان می) II)1996نزو

هاي اري است که افراد طی آن استراتژيرفت-یتشناخ

زایی که در هاي مشکلموثري براي مقابله با موقعیت

یا کشف شناسند شوند را میزندگی با آن مواجه می

).10(کنندمی

و افراد زمانی فرصت و توانایی پرداختن به مسایل جهان 

هاي بدیع و نو را خواهندداشت که در درجه حلارائه راه

یافتگی باشند از درون به یک انسجام و وحدتاول توانسته

رسیده باشند یا به عبارتی در درجه ) کسب هویت باثبات(

.)11(باشندکردهخود را حلاول بایستی مسأله و مشکل

و کند مهارت حل مساله، هم از وقوع بحران جلوگیري می

یادگیري . کند از وضعیت بحرانی خارج شویمهم کمک می

ه منظم تر و ماهرتر عمل تواند بمی» مهارت حل مساله«

).12(کندکردن کمک

II Nezu 
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هاي قبلی هاي ساده متاثر از تجربیات و دانستهراه حل

اما آن دسته از مسایل که به سادگی قابل حل . آدمی است

د آن است که از جمله کسب هویت مثبت، موینیستند،

لذا باید ،حل در حوزه دانش و تجربه فرد نیستیافتن راه

آید تا مفهوم صحیح مشکل ارائه اطالعات جدیدي فراهم

شود و به حل مشکل به صورت عمیق نگریسته شود و یا 

ترکیبی تازه و متناسب با این که از اطالعات پیشین در

آمیز چراکه حل موفقیت.شودموقعیت جدید بهره گرفته

شود در مسائل زندگی به آرامش بیشتر نوجوان منجر می

طورجدي حالی که حل ناقص بهداشت روان وي را به

ها و مشکالت عاطفی تا اختالل). 13(تهدید خواهدکرد

هاي مورد دهی مهارتزمینه شکلدر فردحدي با ناتوانی 

به عنوان وظایف دیگراننیاز براي مقابله با آن چه که او یا

گیرد، مرتبط هاي متناسب در نظر میوزمره یا رفتارر

موزش این مهارت سبب تقویت و تسریع آهستند که 

).14(گرددخودکارآمدي میواحساس شایستگی

دهد سطح باالي بحران هویت با فقر نشان میپژوهش

توانایی حل مساله و ضعف در کنترل شخصی همراه 

).15(است

حل مساله به عنوان مهارت آموزش داد کهاي نشانمطالعه

اي روشی ههاي مقابلهاي متمرکز بر مهارتیکی از مداخله

نوجوانان براي ایجاد و بسط است که بر کمک به 

ازگاري با کننده سکند که تسهیلهایی تاکید میمهارت

).16(زا و دشوار زندگی استهاي استرسموقعیت

ق در دهد که افراد موفبرخی شواهد پژوهشی نشان می

راهبردهاي بیشتري براي کنترل رفتار خودشان ،مسالهحل

کارگیري این راهبردها و کنترل خود و در بهاندداشته

).17(اندموثرتر عمل نموده

بر ارتقاي PST(I(گر اثربخشی به طورکلی مطالعات بیان

بحران ،نفس، مدیریت استرسفردي، عزتيسازگار

نوجوانان و بزرگساالن ، انگیزش و اختالل افسردگیهویت

).18و19(است

وانان داراي بحران هویت در نوجاساس مطالعات، بر

هاي حل مسائل بین فردي و در توانایی درک مهارت

این قبیل نوجوانان کمتر از . دیدگاه دیگران ضعف دارند

هاي گام به سازي طرحتوانند به مفهومنوجوانان بهنجار می

سازند و بررسی ل را ترکیب میگام بپردازند که جزئیات عم

را میسر) نتیجهتفکر به شیوه مقدمه(موانع بالقوه 

I . problem solving training 

دارند که براي نایافته تمایلنوجوانان سازش. کنندمی

تفکر (هاي اندکی در نظربگیرند حلمشکالت روزمره راه

و در درک دیدگاه دیگران در ) جایگزین ندارند

).20(هاي ویژه، مهارت کمتري دارندموقعیت

یکی از پیامدهاي جنگ گردید گونه که مطرحهمان

مجروحانی هستند که دچار صدمات جسمی، روانی و 

تواند مشکالت روانی و اند که به نوبه خود میعاطفی شده

رفتاري متعددي براي فرد جانباز و اعضاي خانواده وي به 

پذیري فزرندانشان سیبآیکی از این مشکالت . وجودآورد

بدون . هستندانی ومرحله نوجدردرحال حاضر باشد کهمی

اي با محیط دگی این گروه از فرزندان در خانوادهنزتردید

نان آناپذیري را براي تواند لطمات جبرانمتشنج می

نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین نگرش . آوردپدید

فرزندان فرزندي با سازگار اجتماعی -مذهبی و رابطه پدر

. )21(ی مثبت و معناداري وجودداردهمبستگجانباز 

داده که شکایات جسمانی، نتایج پژوهشی دیگر نشان

وسواس، اضطراب، حساسیت بین فردي، پرخاشگري، 

پریشی در فرزندان جانباز نسبت به فرزندان افراد روان

هیجانی و خرده معلول و عادي بیشتر است و از نظر هوش

ابط بین فردي، هاي احترام به خود، همدلی، رومقیاس

ز فرزندان جانبازان در تحمل فشار روانی و شادکامی نی

همچنین از نظر کارکرد خانواده . دارندتري قرارسطح پایین

نیز گویی عاطفی و نقشو سه خرده مقیاس ارتباط، پاسخ

).2(داردتري جايخانوده جانباز در سطح پایین

زمینه موقعیت ویژه فرزندان جانبازان،با توجه بهلذا 

گردد وابتالي آنان به بحران هویت بیشتر فراهم می

ي موثر با مشکالت بحران هویت مانع از مقابلهنتیجه،در

ها کمتر از چنین افرادي در رویارویی با چالشگردد و می

مایل خود را به برند و تبهره میو مفید هاي متفاوت حلراه

ي کاهش هادهند، لذا یکی از راهپیشرفت از دست می

جمله ازهاي شناختی گیري از مهارتبهره،بحران هویت

. مساله استآموزش مهارت حل

است که اثربخشی سعی شدهاین پژوهشاز این رو در 

بر کاهش بحران مسالهحلهايشیوهگروهیآموزش

مورد بررسی ) فرزندان جانبازان(هویت نوجوانان دختر

.گیردقرار

هامواد و روش

آزمون آزمون و پسپیشوع آزمایشی با طرحنازروش 

فرزندان (دخترنوجوانانشاملآماريجامعه .است
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باشد که در سال تحصیلی میشهرستان کازرون) جانبازان

این شهرستان مشغول به تحصیل در مدارس 89-88

:ابزارهاي گردآوري اطالعات عبارتند از.اندبوده

پایه تحصیلی و (زان هاي دموگرافیکی دانش آموویژگی- 1

).میزان درآمد

آزمون هویت شخصی که شامل معیارهاي تشخیص - 2

بحران هویت است و بر مبناي چهارمین ویراست راهنماي 

DSM IV(I(تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا -آماري

. تدوین گردیده است

بنیاد شهید و امور ایثارگرانفرهنگی معاونتابتدا به 

مراجعه و با استفاده از لیست اسامی شهرستان کازرون 

100پرسشنامه هویت شخصی بر روي، دختران نوجوان

گیري با شیوه نمونهاجرا شد و پس از بررسی نمرات، نفر 

که باالترین نمره را در آزمون نفر30تعداد تصادفی منظم 

انتخاب و در دو گروه بودند،هویت شخصی کسب کرده

نفر در 15گروه آزمایش و نفر در15(آزمایش و کنترل 

جلسه10گروه آزمایش به تعداد . قرارگرفتند) گروه کنترل

تحت آموزش ) به مدت دو ماه و نیم(ساعته در هفته 1.5

لیکن در اجراي پژوهش .گرفتندگروهی حل مساله قرار

یافت و در تقلیلنفر 11تعداد اعضاي گروه آزمایش به 

. تحلیل قرار گرفتندنفر مورد تجزیه و22نهایت تعداد 

: آموزش شامل پنج گام زیر بود

گیري کلی نسبت به مسأله جهت- 1

تعریف مسأله - 2

هاي مختلف حلتهیه فهرستی از راه- 3

حل ترین راهگیري در مورد مناسبتصمیم- 4

حل انتخابیکردن راهامتحان- 5

هایافته

هاتجزیه و تحلیل توصیفی داده

درصد در اول 54.5آزمایش افراد مورد مطالعه در گروه 

در سوم 27.3در دوم دبیرستان و 18.2دبیرستان و 

اند و در گروه کنترل دبیرستان مشغول به تحصیل بوده

27.2دوم دبیرستان و 36.4درصد اول دبیرستان و 36.4

.اندداراي تحصیالت سوم دبیرستان بودهدرصد 

ضعیت افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش داراي و27.3

درصد از نظر اقتصادي در 45.5اقتصادي خیلی پایین و 

درصد در وضعیت اقتصادي متوسط 27.2وضعیت پایین و 

I  Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

داراي وضعیت اقتصادي 18.2اند و در گروه کنترل بوده

درصد داراي وضعیت اقتصادي پایین 54.5خیلی پایین و 

.اندداراي وضعیت اقتصادي متوسط بوده27.3و 

هال استنباطی دادهتجزیه و تحلی

آزمونآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار نمرات پیش: 1جدول 

هویت در هر دو گروه آزمایش وکنترلبحران

تعداد

پس آزمون پیش آزمون

میانگین تعدیل شدهگروه

)انحراف معیار(

انحراف (میانگین 

)معیار

11
7.45 13

آزمایش
1.96 2.28

11
11.54 11.27

کنترل
3.29 1.59

شود نمرات مشاهده می1جدول طور که درهمان

آزمون بحران هویت در گروه آزمایش به آزمون و پسپیش

آزمون و است و نمرات پیشبوده7.45و 13ترتیب 

11.27آزمون بحران هویت در گروه کنترل به ترتیب پس

معیار هرکدام به تفکیک است و انحرافبوده11.54و 

.استها قابل مشاهدهروهگ

مسالههاي حلشیوهگروهیبه منظور بررسی تأثیر آموزش 

) فرزندان جانبازان(نوجوانان دختربر کاهش بحران هویت 

زمون لوین در مورد تساوي فرض آاست پیشالزم

.گرددها بررسیواریانس

نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي -2جدول 

ت بحران هویتهاي نمراواریانس

سطح

معنی داري

درجه

2آزادي

درجه 

1آزادي 
Fمقدار  شاخص

0.084 20 1 3.309
پس آزمون 

بحران هویت

در رابطه با 2ل نتایج تحلیل آزمون لوین در جدو

ض ها بیانگر آن است که فرفرض تساوي واریانسپیش

داري شود و سطح معنیصفر در مورد بحران هویت رد نمی

.باشدمی0.084برابر با 

بیانگر آن است که بین دو 19.45با مقدار Fآزمون آماري

داردوجوددار هویت تفاوت معنیبحرانگروه از نظر میزان

)0.0001<p(مساله بر هاي حلو آموزش گروهی شیوه

) فرزندان جانبازان(نوجوانان دخترکاهش بحران هویت 
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یا به عبارت (است بوده0.50اندازه اثر آموزش. داردتأثیر

) ها ناشی از اشتراک گروهی استدرصد از تفاوت50دیگر 

دهد که حجم نمونه براي نشان می0.98و توان آماري 

کدام از متغیرهاي هیچ.استکافی بودهاین تأثیربررسی 

دار نرسید یا به عبارتی شناختی به سطح معنیجمعیت

أثیرتدیگر آموزش به یک میزان بر افراد مورد مطالعه 

.استداشته

آزمون بحران شده نمرات پسمیانگین تعدیل: 4جدول 

هویت در دو گروه آزمایش و کنترل

میانگین گروه

7.012 آزمایش

11.98 کنترل

شده نمرات بحران هویت میانگین تعدیل4جدول شماره 

ه طور که مشاهدهمان. دهددر دو گروه را نشان می

نظر میزان بحران هویت در داري ازشود تفاوت معنیمی

میانگین گروه کنترل ، یعنیاستشدهدو گروه مشاهده

.استداري بیشتر از گروه آزمایش بودهطور معنیبه

بحث

دهد که آموزش گروهی هاي این پژوهش نشان مییافته

نوجوانان دخترمساله بر کاهش بحران هویت مهارت حل

و آموزش ) p>0.0001(است بودهموثر) فرزندان جانبازان(

پایه تحصیلی و میزان (بدون اثر مشخصات دموگرافیکی 

تاکنون . استبه یک میزان بر افراد تأثیرداشته) درآمد

، اما نتیجه این استپژوهشی با این عنوان صورت نگرفته

.  هاي زیر مرتبط باشدتواند با یافتهتحقیق می

یافت در پژوهش خود به این نتیجه دست) 1385(مردانی 

مساله سبب بهبود روابط بین فردي، که آموزش مهارت حل

ناسازگاري، عزت نفس و اضطراب و سردرگمی هویت 

).22(استدختران نوجوان شده

مساله را یکی از موثرترین حل) I)1990مطالعه زارب

داند که طیف وسیعی از مسائل هاي درمانی میمداخله

کننده یرد و منعکسگمیفردي را در برفردي و بروندرون

گمی هویت در نوجوانان رویکردي پیشگیرانه از سر در

).23(باشدمی

علت ) II)1988براساس مطالعات گستن و ویسبرگ

، هاي تحصیلی، پرخاشگريبسیاري از شکست

هاي شدید رفتاري و عاطفی نوجوانان مقابله آشفتگی

.)24(باشدناموفق با مسائل روزمره می

ناتوانی در ) III)1990زاریال و نزوطبق پژوهش دي

قراري مساله علت بسیاري از مشکالت نوجوانان در برحل

ها تعامل مثبت و موثر با دیگران و انزواي اجتماعی آن

).25(باشدمی

در تحقیق خود به این نتیجه رسید ) 1380(زاده احمدي

هاي مساله با افزایش شایستگیکه آموزش مهارت حل

اجتماعی و ارتقاء سطح روابط بین فردي نوجوانان ارتباط 

ان موثر دارد و بر افزایش مفهوم خود محیطی نوجوان

).26(باشدمی

داده که نشان) 2006(و همکارانIVنتایج تحقیقات هپنر

مساله و هاي مهم سالمت روانی توانایی حلیکی از شاخص

داد که خود ها نشانپژوهش آن. گیري استتصمیم

، خود پیروي و تشخیص به موقع آمدي، خودکارارزیابی

که با دار از جمله معیارهایی هستندهاي مسالهموقعیت

سطح روان درستی افراد را توانها میواسطه آن

).27(برآوردکرد

I Zarb 
II Gesten & Weissberg 
III D'zarilla & Nezu 
IV Heppner

نتایج تحلیل کوواریانس نمرات بحران هویت در هر دو گروه آزمایش و کنترل-3جدول 

توان آماري ضریب اتا میزان معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییر

0.56 0.20 0.3 5.2 30.82 1 30.82 پیش آزمون

0.98 0.50 0.000 19.45 119.44 1 119.44 گروه

-  - 0.15 0.19 2.53 2 2.53
تعامل گروه و 

تحصیالت

-  - 0.15 2.40 15.62 1 15.62
تعامل گروه و 

وضعیت اقتصادي

- - - - - 19 116.62 خطا

- - - - - 22 2225 کل
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داد آموزش نشان) I)1982مطالعات اسپیواک و شور

مساله در کاهش هاي شناختی از جمله حلمهارت

فردي پرخاشگري، ترس از دیگران و توسعه روابط بین

).20(موثر است

موزش دادند که آنشان) II)1991زاریال و گلدفریددي

کند تا به کشف جو کمک میمساله به درمانمهارت حل

اي که در یک موقعیت یابندهدسته از راهبردهاي سازشآن

یابد و بتواند براي دستمفروض موثر و کارآمد هستند،

اي معین توالی حل یک مشکل یا مسالهرسیدن به راه

).28(کندمنطقی خاصی را دنبال

هاي عنوان رابطه سبکدر پژوهشی تحت) 1383(محمدي

داد که مقابله مبتنی بر مساله با سالمت عمومی نشانحل

مساله با خود ارزیابی پایین، ضعف در حرمت نفس، حل

بازداري در توانش شخصی، اضطراب و افسردگی ارتباط 

).29(داري دارندمنفی معنی

داد که بین تحصیالت نشان) 1378(تحقیق پورشهسواري 

هاي حل ولد، میزان درآمد خانواده و مهارتوالدین، ردیف ت

.)30(داري وجود نداردمساله رابطه معنی

یافت که بهبود دستدر پژوهشی به این نتیجه) 1383(بذل

. مسأله، میزان سازگاري را افزایش خواهددادمهارت حل

هاي آموزان و مهارتسطح اقتصادي دانشهمچنین بین

آموزان جنوب دانش(ارد مساله تفاوت معناداري وجوددحل

تري برخوردارند از توانایی هاي تهران که از اقتصاد پایین
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