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چکیده
هدف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله بر تحمل پریشانی در دانشجویان
انجام شد.
روش :روش پژوهش ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون-پیگیری با گروه گواه نابرابر بود .نمونه پژوهش شامل
 17نفر (گروه آزمایش شایستگی هیجانی  42نفر ،گروه آزمایشی حل مسئله  42نفر و گروه گواه  41نفر) از بین
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و بهصورت تصادفی
(قرعهکشی) انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ( )4222بود .برای گروههای
آزمایشی ،آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله طی  72جلسه و بهمدت یک ماه آموزش داده شد ،در این مدت
آزمودنیهای گروه گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازهگیریهای مکرر ،نشان داد آموزش شایستگی هیجانی سبب افزایش
تحمل پریشانی در دانشجویان میشود .آموزش حل مسئله نیز سبب افزایش تحمل پریشـانی در دانشجویان میشود.
همچنین ،یافتهها نشان داد بین تأثیر دو گروه شایستگی هیجانی و حل مسئله بر تحمل پریشانی دانشجویان تفاوت
معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :این نتایج میتواند پشتوانهای برای بهکارگیری شایستگی هیجانی و حل مسئله برای افزایش تحمل
پریشانی در دانشجویان باشد.
کلید واژهها :آموزش شایستگی هیجانی ،آموزش حل مسئله ،تحمل پریشانی ،دانشجو معلم.

 .7دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
 .4استادیار گروه روانشناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ساری ،ایران.
 .3استاد گروه روانشناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
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 .1مقدمه
یادگیری و پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن ،همواره مورد توجه روانشناسان و متخصصان تعلیم
و تربیت بوده و آنان همواره درصدد شناسایی متغیرهایی هستندکه بتوانند پیشرفت تحصیلی را ارتقاء
ببخشند (عاشوری .)7333 ،از سویی ،عملکرد و یادگیری هر فرد ،متأثر از فرآیندهای شناختی و
عاطفی است .تفاوتهای افراد در این زمینه ،نه تنها به علت تفاوتهای هوشی است ،بلکه تابعی از
باورها ،قضاوتها ،افکار ،گرایشهای عاطفی ،نگرشها،ارزشها و تجربیات پیشین است (اصغرنژاد،
خداپناهی و حیدری.)7334 ،
تحمل پریشانی ،7از سازههای معمول برای پژوهش در زمینه بینظمی عاطفی است (وُلن اسکای،
برنشتین و وجانویک ،)4277 ،4افراد با تحمل پریشانی پایین در یک تالش غلط برای مقابله
باهیجانات منفی خود ،درگیر بینظمی رفتاری میشوند (کیوق ،ریکاردی ،تیمپانو ،میتچلو اشمیت،3
 .)4272سیمونز و گاهر ،)4222( 2تحمل پریشانی را بهعنوان توانایی ادراکشده خود گزارشی یک
فرد برای تجربه و تحمل حالتهای هیجانی منفی یا توانایی رفتاری در مداومت بر رفتار معطوف به
هدف در زمان تجربه پریشانی عاطفی ،تعریف کردند .ترافتون و گیفورد )4277( 2اظهار داشتند که
تحمل پریشانی میتواند بهعنوان قابلیت پاسخ ندادن به فرصت تقویت منفی فوری در شرایط
پریشانیزا ،تعریف شود .با توجه به این تعریف ،انسانها پاداشهای مورد انتظاری که با پاسخ ندادن
به یک فرصت تقویت منفی بهدست میآورند را برآورد میکنند و تنبیههای مورد انتظار که با پاسخ
دادن به فرصت تجربه پریشانی ،ایجاد میشود را تخمین میزنند .تصمیم آنها برای تحمل پریشانی
ممکن است با نتایج این برآورد تحت تأثیر قرار گیرد؛ بنابراین ،منطقی است که فـرض شـود
پـاداش های مورد انتظار اتخاذ گزینه تحمل (پاسخ ندادن به یک فرصت تقویت منفی) و تنبیههای
مورد انتظار اتخاذ گزینه اجتناب (پاسخ دادن به یک فرصت تقویت منفی) را با عاطفههای مثبت
مرتبط با گزینه تحمل و عواطف منفی مرتبط با گزینه اجتناب ارزیابی کرد (سئو و کوان.)4276 ،6
تحمل پریشانی اساساً یک رفتار پاداش محور است و تنوع در فرآیندهای اصلی زیربنای رفتار پاداش
محور باید در تغییرات تحمل پریشانی سهیم باشد .تصمیمگیری در مورد اینکه به فرصتها در
محیط با چه سرعت و نیرویی پاسخ داده شود ،به عواملی مانند ارزش مورد انتظار پاداش ،در
دسترس بودن موقعیتهای پاداش در تجربه فرد و توانایی مهار پاسخ فوری ،بستگی دارد (سئو و
کوان.)4272 ،
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یکی از کاربردهای اصلی و مهم علم روانشناسی ،کاربست اصول آن دریافتن شیوههای نوین
زندگی ،تعدیل مخاطرات ،پیشگیری ازمسائل و مشکالت و ارتقاء سالمت است (هالیفاکس،)4277 ،7
به طوریکه از انواع مداخلههای تعدیلکننده بسیاری ازنشانههای روانشناختی ازجمله کاهش
پریشانی ،افزایش سالمت و بهبود کیفیت زندگی،آموزش شایستگی هیجانی 4و حل مسئله 3است.
مک کللند )7312( 2با انتشار مقالهای با عنوان آزمونی برای شایستگی بهجای هوش ،آغازکننده
مباحث شایستگی بود .بعد از انتشار این مقاله ،کلمه شایستگی به طرق مختلفی تعریف شده
بهطوریکه واژگانی چون شایستگی اجتماعی ،هوش اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،شایستگی
هیجانی و غیره موجب سردرگمی در تحقیق و عمل در این حوزه گردیده ،زیرا گاهی مترادف
همدیگر ،گاهی بهعنوان مؤلفههای یکدیگر و گاهی نیز بهعنوان ویژگیهای کامالً مجزا از یکدیگر،
استفاده میشوند (منیر .)4272 ،2هرچند توافق اندکی بر سر معنای دقیق شایستگی وجود
دارد،معموالً دانش ،مهارت و نگرش ،ویژگی مشترک بین تعاریف مطرح شایستگی میباشند .برخی از
پژوهشگران ،شایستگی را توانایی بهکارگیری دانش ،مهارتها و نگرشهایی که موجب عملکرد
مناسب مطابق با استانداردهای خاص میشوند،تعریف نمودهاند (مارتل و گیلز4226 ،6؛ کوسا و
استاک 4222 ،1و فیلد .)4223 ،3گروهی دیگر ،شایستگی را قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام دادن
وظیفه تعریف نمودهاند (بیهام ،اسمیت و پیس 4224 ،3و سانگهی .)4223 ،72در این میان،
شایستگی هیجانی اشاره به توانایی و مهارت برای مذاکرهکردن از طریق مبادالت بین فردی و تنظیم
تجربیات عاطفی برای رسیدن به نتایج مطلوب در شرایط عاطفی دارد (شارما .)4274 ،77عالوهبراین،
قابلیت تنظیم پاسخ هیجانی نیز در تعریف شایستگی هیجانی وجود دارد و شامل دانستن این
موضوع است که چگونه فرد انگیزههای خود را کنترل ،قضاوتهای خوب را انجام و عواطف خود را
در پاسخ به عواطف و واکنشهای دیگران تنظیم میکند (منیر .)4272 ،مطابق با دیدگاه اشمیت-
فاجلیک )4273( 74برخی از مهارتهای سازنده شایستگی هیجانی ،آگاهی از حالت عاطفی خود،
تفسیر عواطف دیگران ،بیان موفقیت آمیز عواطف خود و توانایی همدلی و همدردی با دیگران،
میباشند  .با این وصف ،او معتقد است مفهوم شایستگی هیجانی نیز مانند سایر مفاهیم شایستگی،
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فاقد تعریف مورد توافق است .گلمن 7332( 7و  )7333معتقد است که شایستگی هیجانی برخالف
هوش شناختی که نسبتاً ثابت و تغییرناپذیر است ،از طریق یادگیری بهبود مییابد .از طرفی ،آموزش
شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی ،تنظیم هیجانی ،عزتنفس و خوشبینی و کاهش
کمرویی و پرخاشگری تأثیر دارد (احمدپورترکی ،حکیم جوادی و سلطانی شال7331 ،؛ توکلیزاده،
زنگنهفر و صفرزاده 7331 ،و حصارسرخی ،طبیـبی ،اصغری نکاح و باقری .)7332 ،پـژوهشهای
دیگری نیز بـر اهمیت آموزش شایستگی هیجـانی در موفقیـتهای حرفهای ،رهبری در شغل،
کاهش استـرس و اختالالت روانی ،تطـابق و سازگـاری (پارکر ،تیلور و باقی )4227 ،4تأکید داشته
اند .هـمچنین ،نشان داده شدکه شایستگی هیجانی نقش مرکزی در زندگی اجتماعی،شخصی
وتحصیلی به عهده دارد (بریرلی .)4227 ،3در این میان ،سالوی ،مایر و کاروسو )4224(2نشان دادند
که آموزش شــایستگی هیجانی ،سـازگاری اجتماعی را باال میبرد و باعث تقویت رفتارها ی اجتماعی
دوستانه میگردد.
از سویی ،یکی دیگر از مهمترین مهارتهایی که قادر است بالندگی و بهداشت روانی افراد را در
مواجهه با مشکالت حفظ و تقویت نماید ،مهارت حل مسئله است .بهطوریکه افراد ناتوان از حل
مسئله ممکن است با اقدام به راهحلهای ناموثر مانند استفاده از مواد برای آرامش ،سیگار برای
جلبتوجه ،ترک تحصیل به علت ناتوانی در برطرف کردن مشکالت تحصیلی و غیره ،نهتنها مشکل
را بزرگتر و پیچیدهتر سازند ،بلکه حتی در معرض خطر مرگ قرار گیرند (دانش ،سلیمینیا،
فالحتی ،سابقی و شمشیری 7333 ،و تاجری .)7332 ،آموزش حل مسئله در اواخر دهه  7362و
اوائل  7312بهعنوان بخشی از جنبش شناختی-رفتاری برای اصالح رفتار آغاز گشت.آموزش حل
مسئله فرآیندی برای یافتن پاسخها ارائه میدهد و در نتیجه در تغییر رفتار مؤثر بوده و درک فرد را
از کارایی خویش افزایش میدهد( .وکیلی .)7336 ،از آنجایی که تمام درمانهای شناختی–رفتاری
خود بهنوعی روش حل مسئله تلقی میشوند ،در آنها به فرد میآموزند تا در برخورد با مسائل
چطور فکر کنند نه آنکه چه فکر کنند .لذا ،توانایی حل مسئله فرد را قادر میسازد تا بهطور
مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید (فتی ،موتابی ،محمدخانی و کاظمزاده عطوفی.)7332 ،
همچنین ،آموزش حل مسئله بر چگونگی کسب دادههای جامع از مسئله موردنظر ،چگونگی
صورتبندی یک راهبرد مناسب برای حل آن و انجام راهبرد و بازبینی عملکرد تا زمان رسیدن به
هدف متمرکزاست و لزوم به کارگیری رویکرد حل مسئله در این است که این شیوه آموزشی در
حوزه هایی مثل افزایش تفکر انتقادی مؤثر است (کونگ ،کین ،ژو و مائو و گائو .)4272 ،2در
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این روش ،با استـ فاده از شیـ وه مباحثه ،فراگیران فعاالنه در فعـالیتهای آمـ وزشی شرکت
میکنند ،به آنان فرصت داده می شود تا تجربیات خود را با دیگران در میان گذاشته و حقایق
مرتبط با یک مشکل مطرح شده را تعیین کنند .سپس بر پایه این حقایق و در مرحله تفکر
انتقادی با بارش افکار در مورد ماهیت مشکلِ مطرح شده  ،به تولید ایده ب پردازند .ای ن ایدهها
می تواند بر حسب بیشترین تا کمترین احتمال اولویت بندی شود و نشان دهنده آن است که
گروه درباره مسئله مورد نظر فکر کرده است .هم چنین ،این ایدهها کمک می کند که افراد گروه
به نقایص و نیاز های اطالعاتی خود برای درک مطلب پی ببرند (ساندرز و دجبخش .)4221 ،7در
راهبرد آموزش حل مسئله این باور وجود دارد که تحت تأثیر این روش آموزشی ،میزان خودکارآمدی و
کارآیی فراگیران و در نتیجه عملکرد تحصیلی آنها افزایش خواهد یافت (ولفولک)4227 ،4؛ بنابراین،
نظامهای آموزشی کارآمد و مبتنی بر آموزش حل مسئله به فراگیران کمک میکند تا دانش ،مهارت
و نگرش الزم برای غلبه بر مشکالت تحصیلی خود را کسب کنند (التان .)4223 ،3پژوهشگران مختلف
همچنین ،نقش این آموزش را در کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان (وید ،والز ،گری ،مک مولن،
کس ،مارک و یتیش ،)4272 ،2بهبود روابط با همساالن و کاهش رفتار ایذایی (یئو ،ونگ ،گرگن و
انسلی 4222 ،2و دالنیک ،اسمیت ،برنک و پنفیلد ،)4226 ،6کاهش حساسیت بین فردی و
پرخاشگری (تاجری ،)7332 ،افزایش خودتنظیمی تحصیلی ،تحمل استرس و کاهش افسردگی و
اضطراب (غریبی و بهاری زر7332 ،؛ شهبازی ،حیدری و شیخی 7332 ،و کردی ،نصیری ،مدرس
غروی و ابراهیمزاده )7337 ،نشان دادند.
معلمان،کارکنان و عوامل انسانی مدارس ازجمله کسانی هستند که در سطوح گوناگونی با مسائل
شایستگی هیجانی و راهبردهای حل مسئله درگیر هستند .بیش از همه ،معلمان گستره وسیعی از
مسائل و مشکالت آموزشی و هیجانهای مثبت و منفی را در حین تدریس و تعامل با دانشآموزان
تجربه میکنند .ماهیت شغل آنها اینگونه است که نیازمند مواجهشدن با هیجانات خود ،هیجانها و
مسائل دانشآموزان ،والدین و همکاران خویش هستند (برن 4222 ،1و تراورس و کوپر .)7333 ،3در
این میان ،دانشجویان (دانشجو -معلمان) دانشگاه فرهنگیان ،نمونهای از خیل عظیم دانشجویان در
کشور هستند که با چندین نوع عمده از عوامل فشارزا مانند تغییرات مربوط به حرفه معلمی،
پرسش های کالسی و امتحانات ،استقالل مالی ،انتخاب همسر ،اضطراب امتحان ،استرس شغلی و
غیره که همه این موارد با ایجاد فشار و استرس و مستعد ساختن اضطراب و نگرانی و افزایش
1. Saunders and Dejbakhsh
2. Wollfolk
3. Altun
4. Wade, Walz, Carey, Mc Mullen, Cass, Mark and Yeates
5. Yeo, Wong, Gerken and Ansley
6. Dallnic, Smith, Brank and Penfileld
7. Burns
8. Travers and Cooper
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پریشانی بر سالمت جسمی و روانی و در نتیجه عملکرد آنان تـأثیر منفی دارند ،دستوپنجه نرم
میکنند .لذا ،بهرهمندی از ابزارهایی که بتواند عالوهبر کاهش عوامل فشارزا ،تحمل پریشانی آنان را
افزایش دهد و به بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی منجر شود ،فایده ،ضرورت و اهمیت
این پژوهش را دوچندان میکند .از سویی ،نتایج پژوهش حاضر کمک میکند تا تأثیربهکارگیری هر
یک از شیوههای آموزشی شایستگی هیجانی و حل مسئله در افزایش یا کاهش تحمل
پریشانیمشخص گردد و مقایسه این دو روش آموزشی در صورت معناداری به شناسایی روش برتر
منجر خواهد شد .بر همین اساس ،این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤاالست که آیا تأثیر آموزش
شایستگی هیجانی و حل مسئله بر تحمل پریشانی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان متفاوت است؟
 .2روششناسی
روش پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون-پیگیری با گروههای آزمایش و
گواه است .جامعه آماری عبارت از تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در سال
تحصیلی  7332-36به تعداد  7334نفر بود .به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،پردیس
پسرانه دکتر شریعتی ساری بهعنوان مرکز برگزاری طرح پژوهش و دانشجویان رشتههای زبان
انگلیسی ،آموزش ابتدایی و ادبیات فارسی که درس نظریههای یادگیری و آموزش را در نیمسال دوم
 7332-36انتخاب کرده بودند ،بهصورت تصادفی (بر اساس قرعه) بهعنوان گروههای آزمایش و گواه
انتخاب شدند .انتخاب حجم نمونه با نظر استادان راهنما و مشاور ،پیشینههای پژوهشی ،تجربیات
قبلی در این زمینه وظرفیت کالس بود که بهصورت تصادفی ساده (قرعهکشی) ،دانشجویان رشته
ادبیات فارسی به تعداد  43نفر بهعنوان گروه گواه ،دانشجویان رشته آموزش ابتدایی به تعداد  42نفر
بهعنوان گروه آزمایش جهت اجرای دوره آموزشی شایستگی هیجانی و دانشجویان رشته زبان
انگلیسی به تعداد  41نفر بهعنوان گروه آزمایش جهت اجرای دوره آموزشی حل مسئله ،انتخاب
شدند .الزم به توضیح است که تمام آزمودنیهای عضو گروه آزمایشی آموزش شایستگی هیجانی
( 42نفر) در مراحل پسآزمون و پیگیری حضور داشتند؛ اما آزمودنیهای گروه آزمایشی آموزش حل
مسئله ،در هر یک از مراحل پسآزمون و پیگیری بهدلیل پاسخ ندادن به پرسشنامه از  41نفر به 42
نفر و در گروه گواه از  43نفر به  41نفر تقلیل یافت.
 .1-2ابزار پژوهش
پرسشنامه تحمل پریشانی :7مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ( )4222دارای  72گویه است و
چهار خردهمقیاس تحمل پریشانی هیجانی (تحمل :گویههای 3 ،7و  ،)2جذب شدن به وسیله
هیجانهای منفی (جذب :گویههای  2 ،4و  ،)2ارزیابی ذهنی پریشانی (ارزیابی :گویههای ،3 ،1 ،6
)1. Distress Tolerance Scale (DTS
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 77 ،72و  )74و تنظیم تالشها در راستای کاهش پریشانی (تنظیم :گویههای 73 ،3و  )72را
اندازهگیری میکند .عبارات این پرسشنامه بر روی یک مقیاس پنجدرجهای لیکرت ( :7کامالً موافقم،
 :4موافقم :3 ،نظری ندارم :2 ،مخالفم و  :2کامالً مخالفم) نمرهگذاری میشوند؛ اما ،نمرهگذاری در
سؤالهای  6و  73بهصورت معکوس ( :2کامالً موافقم و  :7کامالً مخالفم) است .حداکثر نمرهای که
فرد میتواند از این مقیاس بهدست آورد  12و حداقل نمره  72است .چنانچه ،در هر خردهمقیاس و
نمره کل ،مجموع نمرات بر تعداد گویهها تقسیم گردد ،حداکثر نمره  2و حداقل نمره برابر  7است.
سیمونز و گاهر ( )4222مقدار ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیاس برابر  2/34گزارش نمودند.
هم چنین ،گزارش کردند که این پرسشنامه دارای روایی مالکی و همگرای اولیه خوبی است .علوی،
مدرس غروی ،امین یزدی و صالحی فدردی ( )7332نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ گزارش
کرده است که کل مقیاس دارای پایایی همسانی درونی باال ( )α = 2/17و خرده مقیاسها دارای
پایایی متوسطی (تحمل ،2/22 :جذب ،2/24 :ارزیابی 2/26 :و تنظیم )2/23 :هستند .امین الرعایا،
کاظمیان و اسمعیلی ( )7332نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ را برای هر یک از خردهمقیاسهای
تحمل ،جذب ،ارزیابی و تنظیم بهترتیب برابر  2/13 ،2/34 ،2/14و 2/12و برای کل مقیاسها برابر
 2/34گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،براساس ضریب آلفای کرونباخ ،میزان پایایی برابر با 2/33
بهدست آمد.
شیوه مداخله :پس از گمارش تصادفی آزمودنیها در گروههای آزمایشی و گواه ،با رعایت دقیق
نکات اخالقی ،با انجام پیشآزمون (توزیع و جمعآوری پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر) در
بین آزمودنیهای هر سه گروه ،طرح آغاز و بهمدت یک ماه به طول انجامید .برای آزمودنیهای دو
گروه آزمایشی ،آموزش شایستگی هیجانی و آموزش حل مسئله ،طی  72جلسه ،هر جلسه بهمدت
 12تا  32دقیقه و در روزهای زوج (شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه) و توسط پژوهشگر اجرا گردید.
هرجلسه نخست با طرح سؤالی درمورد هدف جلسه ،آغـاز و در ادامه مفـاهیم نظری مربوط به
مهارتها ،مورد بحث و گفتگو قرار میگرفت .در پایان هر فعالیت نیز هدف موردنظر با طرح چند
سؤال جمعبندی میشد .در این مدت اعضای گروه گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند .درپایان
مداخالت ،آزمودنیهای هر سه گروه به سؤاالت پرسشنامه تحمل پریشانی (مرحله پسآزمون) و
جهت سنجش پایداری تأثیر دورههای آموزشی ،یک ماه پس از اجرای پسآزمون ،آزمودنیهای هر
سه گروه مجدداً به سؤاالت پرسشنامه تحمل پریشانی (مرحله پیگیری) پاسخ گفتند.
محتوای جلسات آموزش شایستگی هیجانی :این برنامه بر اساس کتاب آموزش مهارتهای
اجتماعی-هیجانی صدری دمیرچی ،نویدی و پورشنه ( ،)7333برگرفته از الگوی نظری بار-آن
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( ،)4222اصول پیشنهادی گلمن ( ،)7333آموزش مهارتهای زندگی کلینکه )7333( 7و برنامه
آموزش مهارتهای زندگی سازمان یونیسف )7313( 4انتخاب شد.
جدول  :1محتوای جلسات آموزش شایستگی هیجانی
جلسه

هدف

فعالیتها

7

آشنایی و معارفه/
بیان اهداف و
انتظارات

معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس ،مطرح کردن قوانین و مقررات
گروهی ،بیان اهمیت طرح و اهمیت شرکت در کلیه جلسات و اهمیت
کسب دانش الزم در خصوص مهارتهای شایستگی هیجانی و اجرای
پیشآزمون.

4

خودآگاهی

بحث پیرامون مباحثی چون خودآگاهی و اهمیت آن در هوش هیجانی-
اجتماعی ،نقش احساسات و واکنش ها در زندگی ،چگونگی مشاهده و
شناخت احساسات خود ،شیوههای شناخت نقاط ضعف و قوت خود،
شیوه های یافتن واژگانی برای بیان احساسات ،آگاه شدن از ارتباط میان
افکار.

3

روابط بین فردی
(ارتباطات)

مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث و بررسی پیرامون صحبت کردن
درباره احساسات بهصورتی مؤثر ،تبدیلشدن به شنونده و پرسشگری خوب،
نحوه تمایز گذاشتن میان حرف و عمل دیگران ،واکنشها و قضاوتهای
خود نسبت به آنها ،چگونگی ارسال پیامهایی که با من شروع میشود و
شیوههایی که به توسعه روابط بین فردی مؤثر منتهی میشوند.

2

تصمیمگیری
شخصی/
انعطافپذیری در
مقابل تغییر

مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث و بررسی پیرامون آشنایی با
مراحل تصمیمگیری ،شیوههای بررسی اعمال خود و دیگران و آگاهی بر
پیامدهای آنها ،روش های تشخیص تصمیمی خاص ،اندیشه یا احساسات
خاص ،اهمیت انعطافپذیری در زندگی و ویژگیهای مثبت آن ،لزوم
انعطافپذیری در رسیدن به هدف های خود و سازگاری با محیط و
تغییرات ،نحوه سازگاری و انعطافپذیری در مقابل تغییرات.

2

شناخت
احساسات

مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،مرور کلی جلسات قبلی ،بحث پیرامون
شناخت احساسات و نامگذاری آنها ،تفاوت میان هیجانها و احساسات،
شناخت شیوه بیان احساسات و آگاهی از آنها در روابط بین فردی ،ارزیابی
و شناخت حاالت هیجانی ،قبول مسئولیت درباره احساسات خود ،راههای
صحیح ابراز احساسات و تأثیر آنها در روابط بین فردی.

6

همدلی/
ابراز وجود

مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث و بررسی پیرامون درک احساسات
و عالیق دیگران و مدنظر قرار دادن دورنمای ذهنی آنان ،احترام گذاشتن
به تفاوتهای موجود در احساسات افراد نسبت به پدیدههای مختلف،
تفاوت ابراز وجود و رفتار پرخاشگرانه ،شناسایی رفتارهای نشاندهنده ابراز
وجود ،مهارتهای افزایش توانایی ابراز وجود ،آموزش مهارت نه گفتن.

1. Kleinke
)2. United Nations emergency Children's Fund (UNICEF
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1

مقابله با استرس
(فشار روانی)

3

حل مسئله/
مدیریت زمان

3

کنترل هیجانها
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مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث و بررسی پیرامون تأثیر استرس بر
جنبههای مختلف زندگی ،آموزش روشهای مقابله و آرامسازی خود در
مواقع فشار روانی ،آشنایی با مراحل بروز استرس ،آموزش راهکارهای مقابله
با استرس ،تعیین نقش ادراکات خود در ایجاد استرس.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث و بررسی پیرامون مراحل حل
مسئله ،برنامهریزی در حل مسائل زندگی ،موانع حل مسئله ،آگاهی از نحوه
دریافت کمک در حل مسائل اساسی زندگی ،تقسیمبندی و تنظیم وقت،
برنامهریزی صحیح زمانی برای کارها ،شیوههای صحیح تنظیم وقت ،نقاط
قوت و ضعف در برنامهریزیهای هفتگی یا روزانه ،راهکارهای جلوگیری از
اتالف و هدر رفتن وقت و استفاده درست از آن.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث و بررسی پیرامون نقش کنترل
هیجانها در عملکرد افراد ،شیوه مؤثر کنترل هیجانها ،عالئم و نشانههای
ابراز خشم ،روشهای ابراز خشم در افراد ،روشهای مؤثر کنترل خشم و
ابراز صحیح آن.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،جمعبندی دوره و انجام آزمون.

محتوای جلسات آموزش حل مسئله :بر اساس آموزش حل مسئله به روش گلدفرید و دیوینسون 7با
استفاده از کتاب رفتاردرمانی گلدفرید و دیویسون (ترجمه ماهر ،)7312 ،مهارت حل مسئله جزایری
و رحیمی ( )7337و مدل تدریس مبتنی بر حل مسئله گالبرایت و جونز ،)7312( 4تهیه و اجرا
گردید.
جدول  :2محتوای جلسات آموزش حل مسئله
جلسه

هدف

7

آشنایی و معارفه/
بیان اهداف و انتظارات

4

کشف و تعریف
دقیق مسئله

3

عللبروز مسئله

فعالیتها
معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر و مدرس ،مطرح کردن قوانین و
مقررات گروهی ،بیان اهمیت طرح و اهمیت شرکت در کلیه جلسات
و بحث مقدماتی پیرامون اهمیت آموزش حل مسئله و اجرای
پیشآزمون.
بحث پیرامون ماهیت ،اساس و مراحل مهارت حل مسئله ،تشریح
شیوههای کمک به افراد جهت پذیرش مشکالت بهعنوان بخشی از
زندگی که راهحلهایی برای غلبه بر آنها وجود دارد ،تهیه لیستی از
مشکالت و بحث پیرامون شیوههای حل آن.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث پیرامونآگاه شدن از مسئله،
اهمیت و جدی بودن مسئله ،معنیدار ساختن مسئله (تعریف
مسئله) ،نحوه سازماندهی به ابعاد مسئله ،تشریح تأثیر نگرش افراد
در چگونگی حل مسئله ،معرفی باورهای رایج در مورد مشکالت و
شیوههای جایگزین کردن باورهای جدید.
1. Goldfried & Davison
2. Galbraith & Jones
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2

جمعآوری
راهحلها

2

جمعآوری
راهحلها

6

ارزیابی
راهحلها

1

ارزیابی راهحلها
وانتخاب راهحل برتر

3

اجرای راهحل
و بازبینی

3

کاربرد نتایج

72

پسآزمون

مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث در خصوص شیوههای
جمعآوری اطالعات نسبت به مسئله و ارزیابی آنها ،شیوههای مرتب
کردن شواهد ،شناسایی و چگونگی انتخاب راهحلها.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،ادامه بحث جلسه قبل و بررسی
پیرامون شیوههای رسیدن به اهداف ،بررسی روشهای مختلف کشف
و تولید راهحلهای بیشتر برای حل مسئله ،چگونگی اهمیت دادن به
همه راهحلها.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،مرور کلی جلسات قبلی ،بحث و
بررسی پیرامون ارزیابی اجرای راهحلهای انتخابی ،تمرین فرآیند حل
مسئله با یک مثال فرضی.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،اصول سیال سازی ذهن ،راهحلها
و قضاوت نکردن راهحلهای پیشنهادی ،نمره دهی به راهحلهای
مختلف براساس مزایا و معایب ،انتخاب بهترین راهحل (مسیری که
قطعاً به اهداف منتهی میشوند ،کمترین مشکل را ایجاد میکند،
مزاحمت کمتری برای دیگران به بار میآورند) و پیشبینی نتایج.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث پیرامون طرحریزی برای
اجرای بهترین راهحل و ارزیابی نتیجه اجرای بهترین راهحل
انتخابشده ،چگونگی انتخاب سایر راهحلها در صورت مؤثر واقع
نشدن راهحلهای قبلی به ترتیب اولویت.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،بحث پیرامون تعمیم نتایج به سایر
موقعیتهای مشابه ،تمرین فرآیند حل مسئله با یک مثال فرضیو
ارزیابی اجرای راهحل انتخابی.
مرور مباحث جلسه قبل و تکالیف ،جمعبندی دوره و انجام آزمون.

 .2-2روش تجزیهوتحلیل دادهها
در بخش تجزیهوتحلیل توصیفی ،مقادیر میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر تحمل پریشانی و
خردهمقیاسهای آن ،در پیشآزمون ،پسآزمون (مرحله پایان دوره آموزشی) و پیگیری (یک ماه بعد
از اتمام دوره آموزشی) ،در هر یک از گروههای موردمطالعه (دوره آموزشی شایستگی هیجانی،دوره
آموزشی حل مسئله و گواه) محاسبه شد .همچنین ،به منظوریافتن پاسخ سؤالهای پژوهش ،از
آزمون تحلیل واریانس در اندازهگیریهای مکرر( 7آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش) استفاده
شد .خاطرنشان میسازد ،قبل از اجرای این آزمون الزم است کلیه متغیرها از توزیع نرمال پیروی
نموده (آزمون شاپیرو-ویلک) ،آزمون لِون (آزمون همگنی واریانسها) نشان دهد که دادهها ،تساوی
خطای واریانس را زیر سؤال نبرده و بهعبارتدیگر واریانس گروهها همگن باشد ،کوواریانس میان
گروههای موردمطالعه همگن باشد (آزمون  Mباکس) و واریانس تفاوت بین همه ترکیبهای مربوط
به گروهها (کرویت) یکسان باشد (آزمون کرویت موخلی).
1. Repeated Measures
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 .3یافتههای پژوهش
یافتههای مربوط به اطالعات جمعیتشناختی نشان میدهد که تعداد آزمودنیها در گروه آزمایشی
آموزش شایستگی هیجانی 42 ،نفر؛ گروه آزمایشی آموزش حل مسئله 42 ،نفر و گواه برابر  41نفر
است .کلیه شرکتکنندگان مرد و در ترم چهارم (نیم سال دوم سال تحصیلی  )7332-36مشغول به
تحصیل بودند.
جدول  ،3شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحمل پریشانی و مؤلفههای آن را در هر یک از
مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری و در هر یک از گروههای مورد مطالعه گزارش نموده است.
جدول  :3شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر تحمل پریشانیو مؤلفههای آن
گروهها
متغیرها

آزمون

شایستگی هیجانی
میانگین

تحمل

جذب

ارزیابی

تنظیم
تحمل
پریشانی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

4/12
2/34
2/22
4/17
2/73
2/23
4/62
2/33
2/71
4/23
2/73
2/23
4/11
2/41
2/76

انحراف
استاندارد

2/37
2/13
2/63
2/32
2/11
2/11
2/43
2/62
2/62
2/37
2/13
2/12
2/37
2/22
2/21

حل مسئله
میانگین

4/64
2/42
2/27
4/63
2/24
2/27
4/23
2/46
2/72
4/43
2/72
2/23
4/63
2/42
2/23

انحراف
استاندارد

2/22
2/21
2/62
2/22
2/12
2/16
2/36
2/21
2/62
2/37
2/63
2/66
2/32
2/26
2/26

گواه
میانگین

انحرافاستاندارد

4/62
4/36
4/13
4/13
4/31
4/12
4/32
4/33
4/17
4/33
4/11
4/62
4/32
4/33
4/33

2/26
2/63
2/32
2/24
2/16
2/32
2/22
2/23
2/12
2/32
2/62
2/14
2/31
2/21
2/22

اطالعات مندرج در جدول  ،3نشان میدهد میانگین تحمل پریشانی در آزمودنیهایی که در دوره
آموزشی شایستگی هیجانی شرکت داشتند از  4/11در پیشآزمون به  2/41در پسآزمون و 2/76
در مرحله پیگیری تغییر یافت .این میزان در آزمودنیهایی که به شیوه حل مسئله آموزش دیده
بودند ،از  4/63در پیشآزمون به  2/42در پسآزمون و  2/23در مرحله پیگیری تغییر یافت .در
آزمودنیهای گروه گواه نیزاز  4/32در پیشآزمون به  4/33در پسآزمون و  4/33در مرحله پیگیری
تغییر یافت.
جهت تعیین اثربخشی روشهای آموزشی شایستگی هیجانی و حل مسئله بر تحمل پریشانی،
همچنین ،مقایسه دو روش آموزشی (شایستگی هیجانی و حل مسئله) ،از آزمون آماری تحلیل
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واریانس در اندازهگیریهای مکرر ،استفاده شد .قبل از استفاده از این آزمون ،پیشفرضهای آن
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .بر این اساس ،نتایج مربوط به نرمال بودن (آزمون شاپیرو-ویلک) در
جدول  ،2همگنی واریانسها (آزمون لون) در جدول  2و نتایج مربوط به همگنی کوواریانس (آزمون
 Mباکس) و اصل تقارن مرکب (آزمون کرویت موخلی) در جدول  6گزارش شد.
جدول  ،2نتایج مربوط به آزمون فرض نرمال بودن متغیرتحمل پریشانی و مؤلفههای آن را نشان
میدهد.
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جدول  :4بررسی فرض نرمال بودن
متغیرها

تحمل

جذب

ارزیابی

تنظیم
تحمل
پریشانی

گروهها
آماره

W

سطح معناداری
آماره

W

سطح معناداری
آماره

W

سطح معناداری
آماره

W

سطح معناداری
آماره

W

سطح معناداری

شایستگی هیجانی

گواه

حل مسئله

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

2/326

2/373

2/324

2/331

2/313

2/374

2/346

2/343

2/312

2/447

2/233

2/423

2/733

2/333

2/212

2/724

2/774

2/322

2/342

2/371

2/322

2/321

2/322

2/341

2/323

2/366

2/331

2/212

2/261

2/422

2/232

2/422

2/722

2/224

2/644

2/333

2/332

2/373

2/324

2/321

2/322

2/362

2/363

2/322

2/323

2/333

2/223

2/727

2/233

2/423

2/116

2/637

2/373

2/221

2/336

2/362

2/324

2/342

2/322

2/343

2/343

2/374

2/343

2/332

2/233

2/433

2/744

2/232

2/773

2/772

2/223

2/774

2/323

2/323

2/372

2/331

2/337

2/371

2/362

2/321

2/327

2/733

2/323

2/764

2/323

2/432

2/712

2/233

2/417

2/422
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اطالعات مندرج در جدول  ،2نشان میدهد در سطح اطمینان  32درصد ،فرض نرمال بودن متغیر
تحمل پریشانی و مؤلفههای آن ،مورد تأیید دادهها است ،چراکه مقدار سطح معناداری ()Sig.
محاسبه شده از مقدار  ،α= 2/22بزرگتر است ،یعنی.Sig.<α= 2/22 :
جدول  ،2نتایج مربوط به آزمون فرض همگن بودن واریانسها (آزمون لون) در متغیرتحمل
پریشانی و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
جدول  :5بررسی فرضه مگنی واریانسها
متغیرها
تحمل
جذب
ارزیابی
تنظیم
تحمل
پریشانی

شاخصها

تکرار
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

آماره F

4/13

2/62

2/22

سطح معناداری

2/214

2/223

2/613

آماره F

4/23

2/32

2/27

سطح معناداری

2/722

2/122

2/331

آماره F

7/33

2/73

2/23

سطح معناداری

2/423

2/342

2/342

آماره F

2/27

2/37

2/73

سطح معناداری

2/331

2/222

2/333

آماره F

2/36

2/36

2/23

سطح معناداری

2/232

2/122

2/642

اطالعات مندرج در جدول  ،2نشان میدهد در سطح اطمینان  32درصد ،فرض همگن بودن
متغیر تحمل پریشانی و مؤلفههای آن ،مورد تأیید دادهها است ،چراکه مقدار سطح معناداری ()Sig.
از مقدار  ،α= 2/22بزرگتر است ،یعنی.Sig.<α= 2/22 :
جدول  ،6نتایج مربوط به آزمون فرضهمگنی کوواریانس (آزمون  Mباکس) و اصل تقارن مرکب
(آزمون کرویت موخلی)در متغیرتحمل پریشانی و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
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جدول  :6آزمون فرضهمگن بودن کوواریانس و کرویت
متغیر

شاخصها

Box's M

Mauchly's W

تحمل

مقدار محاسباتی
سطح معناداری

73/33
2/362

2/33
2/222

جذب

مقدار محاسباتی
سطح معناداری

73/72
2/723

2/36
2/417

ارزیابی

مقدار محاسباتی
سطح معناداری

73/32
2/311

2/33
2/221

تنظیم

مقدار محاسباتی
سطح معناداری

73/47
2/273

2/36
2/463

تحمل پریشانی

مقدار محاسباتی
سطح معناداری

73/66
2/336

2/36
2/423

اطالعات مندرج در جدول  ،6نشان میدهد در سطح اطمینان  32درصد،فرض همگنی
کوواریانس و فرض کرویت (اصل تقارن مرکب) ،برقرار است ،چراکه مقدار سطح معناداری ()Sig.
محاسبه شده از مقدار ،α= 2/22بزرگتر است ،یعنی.Sig.<α= 2/22 :
جدول  ،1نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازهگیریهای مکرر را نشان میدهد.
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جدول  :7نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر
مجموع

درجه

میانگین مجموع

مجذورات

آزادی

مجذورات

4
4
2

46/13
73/63
2/42

آماره
F
33/23
43/76
72/21

2/2227
2/2227
2/2227

42/22
76/32
2/27

63/26
42/23
73/23

2/2227
2/2227
2/2227

2/22
2/33
2/36

732/72
33/71
33/42

2/2227
2/2227
2/2227

2/66
2/22
2/23

2/2227
2/2227
2/2227

2/66
2/26
2/31

2/2227
2/2227
2/2227

2/12
2/67
2/22

متغیر

منابع تغییرات

تحمل

گروهها
مراحل
تعامل مراحل با گروهها

23/21
31/41
71/22

جذب

گروهها
مراحل
تعامل مراحل با گروهها

22/22
33/62
44/22

4
4
2

ارزیابی

گروهها
مراحل
تعامل مراحل با گروهها

23/33
33/43
37/32

4
4
2

46/63
73/62
1/32

تنظیم

گروهها
مراحل
تعامل مراحل با گروهها

13/43
22/31
44/12

4
4
2

36/62
44/32
2/61

743/37
23/23
42/74

تحمل
پریشانی

گروهها
مراحل
تعامل مراحل با گروهها

26/43
32/13
43/63

4
4
2

43/72
71/32
2/34

767/77
24/66
27/47

سطح

ضریب

معناداری

اتا
2/23
2/22
2/37
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جدول  :8آزمون تعقیبی شفه
تفاضل میانگین
متغیر

مرحله

شایستگی هیجانی
و حل مسئله

سطح
معناداری

تفاضل میانگین
شایستگی هیجانی و
شاهد

سطح
معناداری

تفاضل میانگین
حل مسئله و
شاهد

سطح
معناداری

تحمل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/74
2/77
2/23

2/631
2/321
2/334

2/23
7/32
7/42

2/112
2/2227
2/2227

- 2/23
7/42
7/44

2/337
2/2227
2/2227

جذب

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/23
2/77
2/23

2/362
2/333
2/333

-2/23
7/46
7/33

2/324
2/2227
2/2227

-2/76
7/72
7/37

2/234
2/2227
2/2227

ارزیابی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/21
2/74
2/21

2/337
2/136
2/321

-2/42
7/27
7/26

2/764
2/2227
2/2227

-2/41
7/33
7/22

2/222
2/2227
2/2227

تنظیم

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/47
2/23
2/26

2/234
2/333
2/323

2/72
7/22
7/23

2/277
2/2227
2/2227

-2/77
7/31
7/23

2/226
2/2227
2/2227

پیشآزمون
پسآزمون

2/72
2/21

2/244
2/337

-2/21
7/33

2/132
2/2227

-2/47
7/37

2/723
2/2227

پیگیری

2/21

2/333

7/32

2/2227

7/46

2/2227

تحمل
پریشانی
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مندرجات جدول  ،1نشان داد که در سطح اطمینان  32درصد ( ،)α=2/22بین میانگین تحمل
پریشانی و مؤلفههای آن در هر یک از گروههای موردمطالعه (گواه ،آموزش شایستگی هیجانی و
آموزش حل مسئله) و در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و مرحله پیگیری تفاوت معناداری وجود
دارد ،چون (.)Sig.>α= 2/22
جدول  ،3نتایج آزمون تعقیبی شفه را ارائه نموده است.
مندرجات جدول  ،3نشان داد که در سطح اطمینان  32درصد ( ،)α=2/22دوره آموزشی مبتنی
برشایستگی هیجانی در مراحلپسآزمون و پیگیری تأثیر معنیداری بر تحمل پریشانی و مؤلفههای
آن (تحمل پریشانی هیجانی (تحمل) ،جذبشدن به وسیله هیجانهای منفی (جذب) ،ارزیابی ذهنی
پریشانی (ارزیابی) و تنظیم تالشها در راستای کاهش پریشانی (تنظیم) ،دارند .همچنین،دوره
آموزشی مبتنی بر حل مسئله نیز در هر یک از مراحل پسآزمون و پیگیری تأثیر معنیداری بر
تحمل پریشانی و مؤلفههایآن دارند ،چون ()P>α= 2/22؛ اما ،بین تأثیر دوره آموزشی مبتنی بر
شایستگی هیجانی و دوره آموزشی مبتنی بر حل مسئله بر تحمل پریشانی و مؤلفههای آن در
مراحل پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود ندارد ،چون (.)P<α= 2/22
 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله بر تحمل پریشانی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام شد .بررسی نتایج پژوهش نشان داد که دوره آموزشی مبتنی بر
شایستگی هیجانی بر تحمل پریشانی و مؤلفههای آن تحمل پریشانی هیجانی (تحمل) ،جذبشدن
به وسیله هیجانهای منفی (جذب) ،ارزیابی ذهنی پریشانی (ارزیابی) و تنظیم تالشها در راستای
کاهش پریشانی (تنظیم) ،تأثیر دارد .این اثربخشی با گذرزمان ( 7ماه)پایدارمانده است .این نتیجه با
پژوهشهای سالوی و دیگران ( ،)4224پارکر و دیگران ( ،)4227بریرلی ( ،)4227احمدپورترکی و
دیگران ( ،)7331توکلیزاده و دیگران ( )7331و حصارسرخی و دیگران ()7332که از تأثیر آموزش
شایستگی هیجانی بر کاهش اختالالت روانی و تقویت رفتارهای مثبت حمایت نمودهاند ،همسو است.
میتوان اینگونه تبیین کرد که در آموزش شایستگی هیجـانی شناخت احسـاسـات ،آگاهی از
شیوههای کنترل هیجانها ،تسلط بر شیوههای تقویت روابط بین فردی و برقرار کردن ارتباطات
مؤثر با دیگران ،مهارت تصمیمگیری شخصی ،انعطافپذیری در مقابل چالشها و مشکالت ،آگاهی از
شیوههای توسعه مهارت همدلی و ابراز وجود و مقابله با فشارهای روانی ،کاربست شیوههای حل
مسئله و مدیریت زمان ،سبب میگردد ،دانشجویان در مواجهه با موقعیتهای دشوار،چالشانگیز،
تکالیف سخت و مشکل نهراسند و با خودباوری ،اعتماد به توانمندیهای خود،کوشش و پافشاری
بیشتر به سطوح باالتری از تحمل پریشانی دست یابند.
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نتایج پژوهش همچنین نشان داد که دوره آموزشی مبتنی بر حل مسئله بر تحمل پریشانی و
مؤلفههای آن (تحمل ،جذب ،ارزیابی و تنظیم) ،تأثیر دارد .این اثربخشی با گذر زمان ( 7ماه) پایدار
مانده است .این نتیجه با پژوهشهای وید و دیگران ( ،)4272دالنیک و دیگران ( ،)4226یئو و
دیگران ( ،)4222تاجری (،)7332غریبی و بهاریزر ( ،)7332کردی و دیگران ( )7337و شهبازی و
دیگران ( ) 7332که از تأثیر آموزش حل مسئله بر کاهش مشکالت رفتاری واختالالت روانی حمایت
نمودهاند ،همسو است .میتوان اینگونه تبیین کرد که در شیوه آموزش حل مسئله ،دانشجویان با
انواع فرضیهها و آزمونها کار میکنند ،آنان از پاسخها و نتایجی که بهدست آوردهاند ،برای حل
مسائل یا ارائه فکری جدید و اندیشهای نو کمک میگیرند ،این شیوه به آنان برای برهم زدن
منظومه فکری موجود خویش و ترسیم چشماندازهای جدید برای حل مسائل و موضوعهای موجود
در زمینههای مختلف ،کمک میکند .در این مورد دانشجویان آنچه را یاد گرفتهاند در موقعیتهای
جدید به کار بسته و به یک نوآفرینی دست میزنند و از طریق افزایش خودکارآمدی و
اعتمادبهنفس ،میزان تحمل پریشانی خود را تقویت میکنند.
نتایج پژوهش ،همچنین نشان داد که تفاوت معنیداری بین تأثیر دوره آموزشی مبتنی بر
شایستگی هیجانی و دوره آموزشی مبتنی بر حل مسئله بر تحمل پریشانی و مؤلفههای آن وجود
ندارد .این نتیجه باگذر زمان ( 7ماه) نیز پایدار مانده است .میتوان اینگونه تبیین کرد که در الگوی
آموزش شایستگی هیجانی و حل مسئله ،دانشجویان راههای مختلفی را تمرین میکنند که در آن،
شیوهها و فرصتهای الزم برای اندیشیدن و تفکر به آنان داده میشود ،ازاینرو ،این شیوهها آنان را
برمیانگیزد تا ایده ها یا افکار نو را در خود پرورش و بدون احساس هرگونه ترس و خجالتی ،ارائه
دهند.
براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه ،برنامهریزی آموزش مهارتهای شایستگیهای
هیجانی و حل مسئله برای مقابله صحیح با مشکالت ،بحرانها ،حل تعارضها ،بهبود ارتباطات نسل
جوان و مربیان این نسل و به ویژه معلمان پیشنهادمیگردد .چرا که توانایی مدیریت هیجانها در خود
و دیگران ،همچنین،گزینش بهترین راهحل ممکن و کاربست آن در زندگی تحصیلی و اجتماعی ،یک
مهارت با ارزش برای دانشجویان رشته معلمی است .دانشجو معلمان امروز ،در آیندهای بسیار نزدیک،
گستره وسیعی از هیجانهای مثبت و منفی را در حین تدریـس و تعامل با دانشآموزان تجربه می-
کنند که نیازمند راهکارهایی مثبت و منعطف برای رویارویی با آنها است .ماهیت شغل آنان نیازمند
مواجه شدن باهیجانهای مدرسه ،کالس درس ،دانشآموزان ،والدین و همکاران و تحمل سطوح
باالیی از استرسهای شغلی است .در واقع ،استرس ،تحلیل ضعیف از شرایط و ناتوانی در انتخاب
شیوههای مؤثر مقابله با شرایط بحرانآفرین و مدیریت ضعیف هیجانها ،علل اصلی برای نارضایتی
معلمان از حرفه خود و ترک آن است .این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت که نیاز است در تعمیم
نتایج مورد توجه قرار گیرند .با توجه به تعداد زیاد آزمودنیها در هر کالس ،اجرای روشهای
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آموزشی گاهی با برهم خوردن نظم و اشکال در کنترل کالس توسط مجری همراه بود ،جا دارد در
روشهای مشابه آموزشی برای اجرای هر چه بهتر روشهای فعال در آموزش ،در سازماندهی
کالسها این نکته مدنظر قرار گیرد.در گروههای آزمایش و گواه افت آزمودنی وجود داشت و سرانجام
اینکه نمونه پژوهش به دانشجویان پسر دکتر شریعتی ساری و رشتههای زبان انگلیسی ،آموزش
ابتدایی و ادبیات فارسی در نیم سال دوم  7332-36محدود بود .با توجه به محدودیتهای فوق ،در
تعمیمیافتههای پژوهش دقت الزم به عمل آید .به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود ضمن به حداقل
رساندن تفاوت های گروهی قبل از اعمال کاربندی ،تحقیق حاضر را در رشتههای مختلف ،دختران و
در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله دانشآموزان تکرار کنند .پژوهش حاضر عالوه بر اینکه ادبیات
پژوهشی در مورد شایستگی هیجانی ،حل مسئله و تحمل پریشانی را بسط میدهد ،به مسئوالن
دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد میکند که برای بهبود مشکالت روانشناختی دانشجویان به استفاده از
روشهای آموزشی شایستگی هیجانی و حل مسئله توجه ویژه داشته باشند.
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