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تأثیر آموزش مهارتهای هیجانی-اجتماعی در
بهبود سالمت روان معلمان مقطع ابتدایی
منصوره کریمزاده

∗

مقدمــه :بــه دلیــل اهمیــت و نقــش موثــر هــوش هیجانی-اجتماعــی در ســامت روانــی افــراد ،افزایــش
آن بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم برنامههــای آموزشــی نظــام آمــوزش و پــرورش ضــروری اســت.
در ایــن راســتا ،پژوهــش حاضــر بــه بررســی تأثیــر آمــوزش مهارتهــای هیجانی-اجتماعــی در بهبــود
ســامت روان معلمــان مقطــع ابتدایــی میپــردازد.
روش :پژوهــش حاضــر ،مطالعــهای تجربــی اســت کــه بــه بررســی تأثیــر آمــوزش مهارتهــای
هیجانی-اجتماعــی بــه معلمــان بــر بهبــود ســامت روانــی آنــان پرداختــه اســت .نمونــهی آمــاری
پژوهــش  67نفــر آزمودنــی معلــم مقطــع ابتدایــی در دو گــروه كنتــرل ( 22زن و  20مــرد) و آزمایشــی
( 20زن و  41مــرد) و ابزارهــای ایــن پژوهــش پرســش نام ـهی هــوش هیجانــی بــار-اون و ســامت
عمومــی بودنــد .آزمودنیهــا در طــی  10هفتــه و  10جلســه در حــوزهی مهارتهــای درون فــردی و
مهارتهــای بیــن فــردی ،آمــوزش دیدنــد
یافتههــا :رابطــهی مثبتــی بیــن مهارتهــای هیجانی-اجتماعــی معلمــان و ســامت روانــی آنــان
وجــود دارد .یعنــی بــا بهبــود و رشــد مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی معلمــان ،ســامت روانــی آنــان
نیــز بهبــود مییابــد..
بحــث :در فرآینــد آمــوزش ،عــاوه بــر مهارتهــای تخصصــی و علمــی و تســلط بــر موضوعهــای
درســی و انتخــاب روش تدریــس مناســب و شــور علمــی معلــم ،مهارتهــای بینفــردی معلــم
(مهارتهــای ارتباطــی ،همدلــی )...،تعهــد و انگیــزش ،ســامت روان و عالقمنــدی بــه یادگیرنــدگان
هــم اهمیــت دارنــد.

تاریخ دریافت 92/11/3:تاریخ پذیرش93/4/15:

*دکتــرای روانشناســی تربیتــی ،مرکــز تحقیقــات تــوان بخشــی اعصــاب اطفــال ،دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی،

تهــران ،ایــران <( >mkarimz2000@gmail.comنویســنده مســئول)
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امــروزه متخصصــان آمــوزش و پــرورش دریافتهانــد كــه جامعــه نیازمنــد
مهارتهــای بیشتــری در حیطههــای آگاهــی هیجانــی ،تصمیمگیــری؛
تعامــل اجتماعــی و حــل تعارضاســت .بــر ایــن اســاس آمــوزش بــه منزلــهی
ســرمایهگذاری كلیــدی و بــه عبــارت دیگــر بــه مثابــه دارایــی فــرد در جامعــه در
نظــر گرفتــه شــده اســت (ریچــن وتیانــا.)2003 ،1
اگرچــه طــی ســالیان بســیار مالحظــات مربــوط بــه آموزشهــای هیجانــی و
اجتماعــی و دســتآوردهای مثبــت آن بــه منزلــهی پدیــدهای تجملــی ،عاملــی
بیاهمیــت و فاقــد مبنــای علمــی از دیــد محققــان  -خاصــه متخصصــان تعلیــم
و تربیــت  -نادیــده انگاشــته شــده بــود ،در چنــد ســال اخیــر پیوندهــای درونــی
مهارتهــای شــناختی و هیجانــی و رفتــاری كامــ ً
ا بــه رســمیت شــناخته شــده
و مــورد اقبــال واقــع شــده (كوهــن و ســندی )2003 2و بــا توجــه بــه اهمیــت
آمــوزش ،موضــوع اصالحــات آموزشــی در مقیــاس جهانــی ســر فصــل برنامــه
درســی آینــده قــرار گرفتــه اســت (ریچمــن وتیانــا.)2003 ،
پژوهشهــای بســیاری نشــان دادهانــد كــه مهارتهــای هیجانــی  -اجتماعــی
نقــش مركــزی در زندگــی اجتماعــی ،شــخصی و تحصیلــی افــراد دارنــد .بــار-
اون( )2006هــوش هیجانــی را دســتهای از مهارتهــا ،اســتعدادها و تواناییهایــی
غیرشــناختی(در پنــج بعــد درون فــردی ،بیــن فــردی ،خلــق عمومــی ،مقابلــه بــا
فشــار ،و ســازگاری) دانســت كــه توانایــی موفقیــت فــرد را در مقابلــه بــا فشــارها
و اقتضائــات محیطــی افزایــش میدهــد.
هــوش هیجانــی بخــش مهمــی از ســامت روانــی افــراد را تشــکیل میدهــد
(کاروســو  )2002اگــر شــما از هــوش هیجانــی باالیــی برخــوردار باشــید میتوانیــد
بــا مشــکالت و چالشهــای زندگــی تــان بهتــر ســازگار گردیــد و بــه گونـهای موثــر
بــه کنتــرل هیجآنهایتــان بپردازیــد و بدیــن ترتیــب موجبــات بهبــود و افزایــش
ســامت روان خودتــان را فراهــم آوریــد .هــوش هیجانــی پاییــن میتوانــد یــک
عامــل بالقــوهی تهدیــد کننــدهی ســامت روانــی باشــد (جرمــی تایلــور.)2004 ،
ســامت روانــی در تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی بــه منزلــهی یکــی از
مالکهــای الزم بــرای ســامت عمومــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .براســاس
نظــر متخصصــان ایــن ســازمان ( )2006ســامتی عبــارت از حالــت به-زیســتی
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فاعلــی ،خودکارآمــدی ادراك شــده ،خودپیــروی ،صالحیــت ،وابســتگی بیــن نســلی
و خودشــکوفایی در ســطح توانشهــای عقلــی و هیجانــی در میــان دیگــران و
نــه تنهــا فقــدان بیمــاری یــا ناتوانــی اســت.یافتههای پژوهشــی (کاروســو)2002 ،
نشــان میدهنــد کــه نقــش هــوش هیجانــی در حــوزهی ســامت روانــی و ســازش
یافتگیهــای هیجانــی و اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت
ســالوی معتقــد اســت کــه چهاربعــد هــوش هیجانی-اجتماعــی ( شناســایی و
بیــان عواطــف ،اســتفادهی صحیــح از عواطــف ،فهــم و درک عواطــف و مدیریــت و
تنظیــم عواطــف ) بــرای داشــتن ســامت جســمی و روانــی اهمیــت زیــادی دارنــد
امــا بیشتریــن تمرکــز وی بــر روی مدیریــت و تنظیــم هیجانــات اســت .افــرادی
کــه اســتعداد باالیــی بــرای بــروز رفتارهایــی چــون پرخاشــگری و عصبانیــت
دارنــد بیشتــر بــه بیماریهــای قلبــی دچــار میگردنــد و ســامت روانــی آنهــا
بیشتــر مــورد تهدیــد قــرار میگیــرد.
پــارهای دیگــر از پژوهشهــا نشــان دادنــد ،ضعفهــای افــراد در مهارتهــای
هیجانــی  -اجتماعــی ،بــا ســامت روانشــناختی و جســمانی( ،آقاجانــی،1381 ،
جعفــری طوســی ،1385 ،ســاتم 1و همــكاران ،)2003 ،خودپنــداره ( پیرمحمــدی،
 ،)1381ســبكهای یادگیــری وابســته بــه زمینــه ( فردوس ـیپور ،)1383 ،خشــونت
(وینتــر 2و همــكاران ،)2004 ،مصــرف الــكل و (ترینیــداد 3و همــكاران،)2002 ،
اضطــراب و افســردگی (زمــان4و همــكاران 2002 ،ســیلك 5و همــكاران)2003 ،
ارتبــاط دارد.
بدیــن منظــور پژوهشهــای بســیاری بــه بررســی تأثیــر آمــوزش مهارتهــای
اجتماعــی و هیجانــی پرداختنــد (از جملههاوكینــز 6و همــكاران1997 ،1996 ،و
2000؛ سادوســكی .)1998 ،7ایــن پژوهشهــا كــه مداخالتــی جهــت افزایــش
قابلیتهــای هیجانــی اجتماعــی داشــتند (لوپــز )2003 ،8؛ معتقــد بودنــد كــه
آمــوزش مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی ســازگاری اجتماعــی را بــاال میبــرد،
پرخاشگــری را كاهــش میدهــد و باعــث تقویــت رفتارهــای اجتمــاع دوســتانه
میگــردد (ســالوی .)2003 ،دیگــر پژوهشهــا نیــز بــر اهمیــت آمــوزش
مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی در موفقیتهــای حرفــهای (گلمــن،)1998 ،
رهبــری در شــغل ،كاهــش اســترس و اختــاالت روانــی و تطابــق و ســازگاری
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(پاركــر  ،)2001 ،1و كاهــش اختــاالت تغذیـهای (تایــر )2002 ،2تأكیــد داشــتهاند.
برخــی دیگــر از پژوهشهــا نشــان دادنــد کــه محیطهــای آموزشــی میتواننــد
ســهم قابلتوجهــی از مســئولیت موفقیــت نهایــی یــا شكســت فــرد را در
زمینــهی ســازگار شــدن بــا اجتمــاع بــه عهــده داشــته باشــند (بریرلــی)2001 ،3
و بــه نظــر میرســد مــدارس میتواننــد از جملــه مکآنهایــی باشــند کــه در آن
یادگیریهــای اجتماعــی –هیجانــی بــا انــواع دیگــر یادگیــری وآموزشهــای علمــی
ترکیب شوند.
بــا وجــود ضــرورت توجــه بــه افزایــش مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی
در مــدارس؛ (هوبرمــن و مایلیــك ،)1994 4معتقدنــد كــه اولیــای مدرســه بــه
ندرت،آگاهــی؛ ورزیدگــی ،دقــت یــا حتــی تمایــل دارنــد كــه دانشآمــوزان را
در جهــت اكتســاب تواناییهــای از ایــن دســت یــاری دهنــد .از ســوی دیگــر
ناآشــنایی بســیاری از معلمــان بــا ایــن مهارتهــا و نحــوهی آمــوزش آنهــا
بــه دانشآمــوزان ،جهتگیــری مــدارس را بــه ســمت فعالیتهــای شــناختی
باقیگــذارده اســت( نیكوگفتــار .)1385از ســوی دیگــر ،اغلــب برنامههــای آمــوزش
مهارتهــای اجتماعــی -هیجانــی ،تالشهــای خــود را معطــوف بــه افزایــش و
بهبــود عملکــرد هیجانــی  -اجتماعــی و تحصیلــی دانــش آمــوز نمودهانــد ( بــرای
مثــال ،اســمعیلی1383 ،؛ برنــدك1383 ،؛ نیکوگفتــار.)1385 ،ایــن امــر میتوانــد
یکــی از دالیــل عــدم موفقیــت برخــی از ایــن برنامههــا باشــد (بــه عنــوان نمونـهی
برنامههــای آموزشــی ،نیوســام ،دی و كاتانــو2000 ،؛ اوكانــر 5و لیتــل2003 ،6؛
نیکوگفتــار؛  .)1385زیــرا فرآینــد آمــوزش مدرس ـهای از تعامــل مؤلفههایــی ماننــد
مدرســه ،كالس ،معلــم ،دانشآمــوز ،موضــوع تدریــس و ...شــكل میگیــرد (فیتــز
و گیبســون .)1996 ،7در واقــع هرچــه بیشتــر بــه نقــش نســبی مــدارس در مقایســه
بــا نقــش معلمــان توجــه شــود ،تبیینهــای قابــل قبولــی بــرای ایــن مســئله پیــدا
خواهــد شــد كــه چــرا بســیاری از اصالحــات آموزشــی مــا بــا شكســت روب ـهرو
شــدهاند( .مویــس و رینولــدز.)2001 ،8
معلمــان ،كاركنــان و عوامــل انســانی موجــود در مــدارس در ســطوح گوناگونــی
بــا مســئلهی هــوش هیجانــی اجتماعــی درگیــر هســتند .معلمــان نیزگســتره وســیعی
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از هیجانهــای مثبــت و منفــی را در حیــن تدریــس و تعامــل بــا دانشآمــوزان
شــان تجربــه میكننــد .ماهیــت شــغل آنهــا ایــن اســت كــه نیازمنــد مواجــه شــدن
بــا هیجاناتشــان هســتند همانگونــه كــه نیازمنــد مواجــه شــدن بــا هیجانهــای
دانشآمــوزان ،والدیــن و همــكاران خویــش هســتند .معلمانــی كــه در تنظیــم
هیجانهــای خــود (و در تنظیــم هیجانهــا در كالس خــود) مشــكل دارنــد،
دانشآموزانــی خواهنــد داشــت كــه هیجانهــای منفــی بیشتــری را در كالس
تجربــه میكننــد( بــرن2000 ،؛ تــراورس 1و همــكاران .)1993 ،در حالیکــه كــه
بســیاری از معلمــان بــر ایــن موضــوع معترفنــد كــه نــه تنهــا دانــش آمــوزان شــان
بلکــه خــود نیــز از پیشــینه و یــا راهبردهــای اندكــی در ارتبــاط بــا قابلیتهــای
اجتماعــی و هیجانــی برخوردارنــد (مویــس و رینولــدز2001 ،2؛ بــرن.)2000 ،3
بــه لحــاظ اهمیــت هــوش هیجانی-اجتماعــی معلمــان و نقــش آن در ســامت
روانــی آنــان،در واقــع افزایــش مهارتهــای هیجانی-اجتماعــی میتوانــد بــه
عنــوان یکــی از اهــداف مهــم برنامههــای آموزشــی تلقــی گــردد .بــر ایــن اســاس
در ایــن پژوهــش ضــرورت تدویــن برنامــهی آموزشــی ( آمــوزش مهارتهــای
هیجانی-اجتماعــی) بــرای معلمــان مــورد توجــه و اهمیــت بــوده و "طراحــی و
اجــرای برنامــه آمــوزش مهارتهــا بــرای معلمــان ،و بررســی تأثیــر آمــوزش
ایــن مهارتهــا بــر بهبــود ســامت روانــی و هــوش هیجانــی اجتماعــی معلمــان
"هــدف عمــدهی ایــن مطالعــه را تشــكیل میدهــد .بــه عبــارت دیگــر هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی امــكان بهبــود مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی در
معلمــان از یــك ســو ،و از ســوی دیگــر امــكان بهبــود ســامت روان معلمــان در
دورهی ابتدایــی اســت.

1.Travers, C. J.
2.Muis, D. and Reynolds, D.
3.Burns, R
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روششناسی
پژوهــش حاضــر براســاس یــک طــرح تحقیــق آزمایشــی تــدارك شــده اســت و
از میــان طرحهــای آزمایشــی از طــرح انتســاب تصادفــی بــا پیشآزمــون و آزمــون
نهایــی همــراه بــا گــروه کنتــرل کــه یکــی از متداولتریــن طرحهــا در تحقیقــات
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علــوم رفتــاری اســت ،اســتفاده شــده اســت .شــکل ایــن طــرح بــه صــورت زیــر
اســت.
R E O1 X O2
R C O1 - O2

گروه کنترل = C
پس آزمون=O2

گروه آزمایشی= E
عمل آزمایشــی=X

نمایش انتساب تصادفی= R
پیش آزمون=O1
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ابتــدا ســطح مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی و ســامت عمومــی معلمــان مــورد
بررســی قــرار گرفــت .نمــره بهدســت آمــده بــه عنــوان نمــرات پیشآزمــون
تلقــیگردیــد .ســپس مداخــات آزمایشــی مبنــی بــر آمــوزش مهارتهــای
هیجانــی اجتماعــی در حــوزهی مهارتهــای درون فــردی شــامل خودآگاهــی،
مدیریــت اســترس ،مدیریــت احساســات ،مفهــوم خــود و اعتمــاد بــه نفــس
و هدفمنــدی و مهارتهــای بیــن فــردی شــامل مهــارت ارتباطــی كالمــی-
غیركالمــی -مهــارت گــوش دادن -مهــارت همدلی،افشــای خــود ،ابــراز وجــود،
تصمیمگیــری و حــل مســئله و حــل تعــارض انجــام گردیــد .برنامههــای مهــارت
آمــوزی (آمــوزش مهارتهــای هیجانی-اجتماعــی) بــر گرفتــه از الگــوی نظــری
بــار -اون ( ،)2000اصــول پیشــنهادی گلمــن ( )1998در برنامــه (،)EDU.or
برنامــه یادگیــری هیجانــی اجتماعــی  ،)2003( SELبرخــی ازمفاهیــم و برنام ـهی
آمــوزش مهارتهــای زندگــی كریــس ( )1380و برنام ـهی آمــوزش مهارتهــای
زندگــی ســازمان یونیســف ( )1379بودهانــد.
برنامــهی مهارتآمــوزی معلمــان شــامل 10جلســه (یــک روز در هفتــه) و
هــر جلســه بــه مــدت  90دقیقــه [آمــوزش مهارتهــای هیجانــی  -اجتماعــی
بــه معلمــان] وتوســط پژوهشگــر اجــرا گردیــد .در هــر یــك از جلســههای
مهــارت آمــوزی ،یــک مهــارت کلــی در قالــب  5هــدف و بــه صــورت چنــد
فعالیــت تنظیــم شــده بودنــد .هــر یــك از جلســهها ،شــامل ســه فعالیــت دو
نفــری و دو فعالیــت گروهــی بــه شــكل نشســت جمعــی بــود.
افــزون بــر ایــن ،فهرســتی از عناویــن مــورد بحــث بــرای نشســتهای
گروهــی و دو نفــری وجــود داشــت كــه بــه افــراد اجــازه م ـیداد ایــن فرآینــد
را در چندیــن هفتــه تكــرار نماینــد .بســیاری از فعالیتهــای ارائــه شــده
دارای تعــدادی برگــهی تمریــن بودندكــه پــس از تكثیــر و توزیــع آنهــا بیــن

یادتبا عطقم ناملعم ناور تمالس دوبهب رد یعامتجا-یناجیه یاهتراهم شزومآ ریثأت

آزمودنیهــا ،در مــورد آنهــا بــه طــور مســتقیم بحــث و گفتگــو میشــد.
در هــر جلســه ابتــدا بــا طــرح ســئوالی در مــورد مهــارت موردنظــر ،مفاهیــم
نظــری مربــوط بــه مهــارت ،مــورد بحــث و گفتگــو قــرار میگرفــت .ســپس
انجــام فعالیتهــا شــروع میشــد .در پایــان هــر فعالیــت ،هــدف موردنظــر بــا
طــرح چنــد ســؤال جمعبنــدی و فهرســتی از عناویــن مرتبــط بــرای برگــزاری
نشســتهای بیشتــر معرفــی میگردیــد.
در پایــان مداخــات آزمایشــی بــه منظــور بررســی اثربخشــی مداخــات،
مجــددا ً مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی و ســامت عمومــی بــه عنــوان پــس
آزمــون پــس از  2هفتــه بررســی گردیــد .پایــداری اثربخشــی رشــد مهارتهــا 4
مــاه پــس از اجــرای پیشآزمــون در گروههــای آزمودنــی مجــددا ً مــورد مطالعــه
قــرار گرفــت.

نمونهی پژوهش و روش نمونهگیری

ابزارهای پژوهش:

الــف – پرســشنامهی ســامت عمومــی ( :)GHQفــرم  28مــادهای
پرس ـشنامه ســامت عمومــی دارای ایــن مزیــت اســت کــه بــرای تمامــی افــراد
1

1.General Health Questionnaire
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بــه منظــور انتخــاب نمونـهی پژوهــش ،از معلمــان داوطلــب پایـهی چهــارم و
پنجــم ابتدایــی زن و مــرد ،كــه در دورههــای آمــوزش ضمــن خدمــت در شــهر
تهــران شــركت كردنــد و دارای حداقــل مــدرك كارشناســی و ســابقهی تدریــس
باالتــر از  10ســال بودنــد (در مجمــوع  84نفــر) ،ثبــت نــام بــه عمــل آمــد .در
جلس ـهی اول ،پــس از اجــرای پیشآزمونهــای هــوش هیجانــی اجتماعــی بــار-
اون ،و پرســش نام ـهی ســامت روان ،آزمودنیهــا بــه تصــادف در گــروه گــواه
و آزمایــش گمــارش شــدند 8 .نفــر از افــرادی كــه بــه طــور مســتمر در جلســات
آموزشــی شــركت نداشــتند ،حــذف و حجــم نهایــی نمونــه معلمــان شــامل 76
نفــر آزمودنــی در گــروه گــواه ( 22زن و  20مــرد) و آزمایــش ( 20زن و  14مــرد)
گردیدنــد.
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1.Validity
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جامعــه طراحــی شــده اســت ایــن پرس ـشنامه بــه منزل ـهی یــک ابــزار ســرندی
میتوانــد احتمــال وجــود یــک اختــال روانــی را در فــرد تعییــن کنــد ( اســتورا،
 .)1377ایــن پرســشنامه دارای چهــار زیــر مقیــاس اســت :نشــانههای بدنــی،
اضطــراب و بــی خوابــی ،نارســا کنــش وری اجتماعــی و افســردگی وخیــم .از
مجمــوع نمــرات نیــز یــک نمــرهی کلــی بــه دســت میآیــد .قابلیــت اعتمــاد ایــن
مقیــاس بــا اســتفاده از روش بازآزمایــی ،دو نیمــه کــردن و آلفــای کرونبــاخ بــه
ترتیــب 0/93 ،0/7و  0/9گــزارش شــده اســت (نیکوگفتــار.)1385،
روایــی ایــن مقیــاس در پژوهــش نیكوگفتــار (  )1385از طریــق محاســبهی
ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن نمــرات  GHQو آزمــون  25-SCLبــه عنــوان
دو انــدازهی عمومــی محاســبه گردیــد کــه برابــر بــا  α = 0/ 004 , r =0/369و
بــه عنــوان دو انــدازهی عمومــی محاســبه گردیــد کــه در ســطح  α =0/05معنــادار
اســت.
ب -پرســشنامهی هــوش هیجانــی -اجتماعــی بــار -اون :پرســشنامهی
هــوش هیجانــی -اجتماعــی بــار -اون ( )1997دارای  133ســئوال و قابــل اجــرا
بــرای افــراد باالتــر از  17ســال اســت.
بــار -اون پایایــی آزمــون فــوق را بــه روش آلفــای كرنبــاخ  0/81گــزارش
نمــوده اســت .ســموعی (  ،)1382ایــن آزمــون را مجــدداً هنجاریابــی كــرده اســت
و ســئواالت آن را بــه  90ســئوال تقلیــل داده اســت كــه در  15خــرده مؤلفــه قــرار
گرفتنــد .در ایــن هنجاریابــی ضریــب روایــی 1بــرای آزمونهــا  0/70و باالتــر و
ضریــب پایایــی از طریــق آلفــای كرنبــاخ  0/93و از طریــق روش دو نیمــه كــردن
 0/80گــزارش نمودهاســت .كریــمزاده ( )1388روایــی ایــن ابــزار هنجاریابــی
شــده را(،بــا اســتفاده از روش همبســتگی بیــن هــر یــک از عوامــل بــا نمــرهی
كلــی هــوش هیجانــی – اجتماعــی)؛ بــرای عامــل درون فــردی  ،0/4بیــن فــردی
 ،0/89ســازگاری  ،0/79خلــق عمومــی  0/55و مدیریــت اســترس  0/78و ضریــب
پایایــی آن را بــرای عامــل بیــن فــردی  ،0/75درون فــردی  ،0/885ســازگاری
 ،0/75مدیریــت اســترس  ،0/81خلــق عمومــی  ،0/82و هــوش هیجانــی اجتماعــی
كلــی  0/93بدســت آوردهاســت .در پژوهــش حاضــر از پرسـشنامهی هنجاریابــی
شــدهی ســموعی اســتفاده شــده اســت.

یادتبا عطقم ناملعم ناور تمالس دوبهب رد یعامتجا-یناجیه یاهتراهم شزومآ ریثأت

روشهای تحلیل دادهها

در ایــن پژوهــش از آزمونهــای  tبــا دو گــروه مســتقل ،تحلیــل واریانــس
چندمتغیــره و رگرســیون خطــی ســاده (بــا بهرهگیــری از نــرم افــزار  )SPSSv.18اســتفاده شــد .در
1
آزمونهــای  tمســتقل ،مفروض ـهی برابــری واریانسهــا از طریــق آزمــون لویــن
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .در هیــچ یــک از آزمونهــای یــاد شــده ،مقــدار
آزمــون لویــن معنــیدار نبــود و لــذا شــرط برابــری واریانسهــا وجــود داشــته
اســت.
در آزمونهــای تحلیــل واریانــس كرتهــای تقســیم شــده یــا طرحهــای
2
مخلــوط ،شــرط برابــرای کواریانسهــا از طریــق آزمــون کرویــت موخلــی
مطالعــه گردیدنــد .در صــورت معنــیدار بــودن آزمــون موخلــی در تحلیــل
واریانــس كرتهــای تقســیم شــده ،شــرط برابــری کواریانسهــا وجــود نداشــت
و در ایــن حالــت بــرای گــزارش یافتههــای تحلیــل ،از آزمــون محافظهکارانهتــر
گرینهاوسگیــزر 3اســتفاده شــد.
شــرط برابــری واریانسهــا در آزمونهــای تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره،
از طریــق آزمــون لویــن مطالعــه گردیــد .ایــن آزمونهــا نشــان داد شــرط برابــری
واریانسهــا در تحلیلهــای انجــام شــده وجــود دارد .بــه منظــور اختصــار در
مطالــب ،از تکــرار مفروضههــای یــاد شــده در هــر یــک از تحلیلهــا خــودداری
بــه عمــل آمــده اســت.

یافتهها

1. Levenes T test
2.Mauchlys Test of Sphericity
3.Greenhouse-Geisser
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نتایــج حاصــل از بررســی مؤلفههــا و شــاخصهای ســامتروانــی درگروههــای
آزمودنــی معلمــان در زمــان پیــش از اجــرای آمــوزش در جــدول ( )1گــزارش شــده
اســت .بررســی تفــاوت گروههــای آزمودنــی معلمــان در ســامت روانــی پیــش از
آمــوزش ،از طریــق آزمــون  tبــا دو گروه مســتقل نشــان داد كــه گروههــای آزمودنی
از نظــر ســامت روانــی كلــی در پیــش آزمــون تفــاوت معنـیدار دارنــد (جــدول.)1
افــزون بــر ایــن ،نتایــج آزمــو ن تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره (مانــووا) در بررســی

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال چهاردهم ،شماره 53

معن ـیداری تفــاوت گروههــای آزمودنــی معلمــان در میانگیــن مؤلفههــای ســامت
روانــی پیــش از آمــوزش نشــان داد كــه بیــن آزمودنیهــا گــروه كنتــرل و آزمایــش
در برخــی از مؤلفههــای ســامت روانــی تفــاوت معنــیدار وجــود دارد .نتیجــة
آزمــون تحلیــل واریانــس تکمتغیــره (جــدول )1حاکــی اســت کــه گروههــای
آزمودنــی در مؤلفههــای احســاس خســتگی ،اضطــراب و بیخوابــی ،و افســردگی
تفــاوت معنـیدار دارنــد.
جدول ( :)1شاخصهای توصیفی و آزمونهای تک متغیری برای بررسی اثرات بینگروهی سالمتروانی و
مؤلفههای آن درگروههای آزمودنی معلمان (پیش از آموزش)
متغیر
احساس خستگی
اضطراب و بیخوابی
كنار آمدن با موقعیتهای
زندگی
افسردگی
سالمت عمومی كلی

گروه

Mean

SD

n

کنترل

2/41

0/32

42

آزمایش

2/72

0/51

34

کنترل

2/14

0/31

42

آزمایش

2/92

0/81

34

کنترل

1/9

0/26

42

آزمایش

1/9

0/5

34

کنترل

2/4

0/56

42

آزمایش

3/4

0/73

34

کنترل

2/21

0/2

42

آزمایش

2/74

0/45

34

t

p

8/5

0/01

15/3

0/01

1/64

0/2

24/5

0/01

23/5

0/01
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بــه منظــور آزمــون اثــر مهــارت آمــوزی در بهبود ســامت عمومــی معلمــان (پس از
آمــوزش) ،آزمــون  tمســتقل نشــان داد کــه گــروه آزمایــش دارای میانگیــن تفاضلــی
كمتــری در مقایســه بــا گــروه کنتــرل اســت ( -0/14در برابــر  ،0/22نمــره منفــی
بــه معنــی كاهــش وخامــت ســامت عمومــی اســت) و گروههــای آزمودنــی در
ت عمومــی (میانگیــن نمــرات تفاضلــی پسآزمــون از پیشآزمــون) تفــاوت
ســام 

یادتبا عطقم ناملعم ناور تمالس دوبهب رد یعامتجا-یناجیه یاهتراهم شزومآ ریثأت

معن ـیدار پیــدا كردهانــد (جــدول .)2
نتایــج آزمونهــای چنــد متغیــری تحلیــل واریانــس در آزمــودن بهبــود
مؤلفههــای ســامت عمومــی معلمــان (پــس از آمــوزش) ،نشــان داد كــه اثــر
مهــارت آمــوزی در برخــی از مؤلفههــای ســامت عمومــی معنــیدار اســت و
گروههــا پــس از آمــوزش ،تفــاوت معنــیداری را در میانگیــن نمــرات تفاضلــی
پیــدا كردهانــد .آزمونهــای تــک متغیــری نشــان داد کــه ایــن معنـیداری از جهــت
مؤلفههــای احســاس خســتگی ،اضطــراب و بیخوابــی اســت (جــدول .)2
جدول (:)2شاخصهای توصیفی و آزمونهای تک متغیری برای آزمون اثرات بین گروهی سالمت عمومی و
مؤلفههای آن درگروههای آزمودنی معلمان ( پس از آموزش)
متغیر
احساس خستگی
اضطراب و بیخوابی
كنار آمدن با موقعیتهای
زندگی
افسردگی
سالمت عمومی كلی

گروه

Mean

SD

n

کنترل

0/33

0/38

42

آزمایش

-0/42

0/55

33

کنترل

0/21

0/53

42

آزمایش

-0/34

0/83

33

کنترل

0/15

0/32

42

آزمایش

0/20

0/6

33

کنترل

0/174

0/69

42

آزمایش

0/02

0/87

33

کنترل

0/22

0/28

42

آزمایش

-0/14

0/44

33

F

p

48/72

0/01

12/3

0/01

0/23

0/63

0/79

0/37

6/94

0/01
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شــاخصهای توصیفــی هــوش هیجانــی اجتماعــی و مؤلفههــای آن درگروههــای
آزمودنــی معلمــان پیــش از آمــوزش در جــدول ( )3گــزارش شــده اســت .طبــق
ایــن جــدول ،بررســی معنـیداری تفــاوت گروههــای آزمودنــی معلمــان در هــوش
هیجانی-اجتماعــی كلــی پیــش از آمــوزش بــا آزمــون tبــا دو گــروه مســتقل نشــان
داد كــه گروههــای آزمودنــی از نظــر هــوش هیجانــی كلــی تفــاوت معن ـیدار بــا
یكدیگــر ندارنــد (جــدول .)3
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جدول ( :)3شاخصهای توصیفی ،آزمون  tبا دو گروه مستقل و آزمونهای تک متغیری برای بررسی اثرات
بین گروهی هوش هیجانی– اجتماعی کلی و مؤلفههای آن درگروههای آزمودنی معلمان پیش از آموزش
متغیر

گروه

Mean

SD

n

F

p

خلق عمومی

کنترل

4/001

0/532

34

0/4

0/67

آزمایش

4/005

0/563

34

کنترل

3/476

0/394

34

آزمایش

3/462

0/373

34

کنترل

3/904

0/454

34

آزمایش

4/04

0/288

34

کنترل

3/47

0/375

34

آزمایش

3/53

0/374

34

کنترل

3/59

0/395

34

آزمایش

3/62

0/462

34

کنترل

3/71

0/355

34

آزمایش

3/74

0/31

34

سازگاری
مهارت بین فردی
مهارت درون فردی
مدیریت استرس
هوش هیجانی اجتماعی كلی

1/56
1/15

0/06
0/32

0/43 0/865
0/78
0/215

0/4
0/6

1.Pillais Trace ,Wilks Lambada , Hotelings Trace , Roys Largest Root
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همچنیــن بــرای بررســی معنــیداری تفاوتهــای مشــاهده شــده در میانگیــن
مؤلفههــای هوشهیجانی-اجتماعــی گروههــای آزمودنــی از طریــق آزمونهــای
تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ،نتایــج آزمونهــای تحلیــل واریانــس چندمتغیــره
(پیالیــی ،ویلکز-المبــادا ،هتلینــگ و روی )1نشــان داد كــه بیــن آزمودنیهــا گــروه
كنتــرل و آزمایــش تفــاوت معنــیدار در مؤلفههــای هــوش هیجانــی وجــود
نــدارد .آزمونهــای تحلیــل واریانــس تکمتغیــره (جــدول  )3حاکــی اســت کــه
گروههــای آزمودنــی در هیــچ یــک از مؤلفههــا تفــاوت معنــیدار ندارنــد.
در بررســی اثربخشــی مداخــات آموزشــی (آمــوزش مهارتهــای هیجانــی-
اجتماعــی) ،ابتــدا نمــرات تفاضلــی هــوش هیجانــی اجتماعــی كلی،ســامت روانــی
و مؤلفههــای آنهــا (تفاضــل نمــرات پسآزمــون از پیشآزمــون) بــرای تــک
تــک آزمودنیهــا محاســبه گردیــد و ســپس تحلیــل بــر روی میانگیــن نمــرات
تفاضلــی انجــام شــد.

یادتبا عطقم ناملعم ناور تمالس دوبهب رد یعامتجا-یناجیه یاهتراهم شزومآ ریثأت

نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که گروه آزمایش در مهارت هیجانی اجتماعی كلی
(پس از آموزش) دارای میانگین تفاضلی بیشتری در مقایسه با گروه کنترل است
( 0/46در برابر  ) -0/04و گروههای آزمودنی در هوش هیجانی اجتماعی (میانگین
نمرات تفاضلی پسآزمون از پیشآزمون) تفاوت معنیدار پیدا كرده اند (جدول.)4
در بررســی تفــاوت افــراد آزمودنــی در مهارتهــای هیجانی-اجتماعــی كلــی
پــس از آمــوزش ،تحلیــل واریانــس چندمتغیــری نشــان داد كــه گــروه آزمایــش
پــس از آمــوزش در همــهی مؤلفههــای مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی نســبت
بــه گــروه کنتــرل برتــری معنـیدار پیــدا کــرده اســت (جــدول  .)4در ایــن حالــت
اثربخشــی آمــوزش مهارتهــای هیجانی-اجتماعــی بــر بهبــود هــوش هیجانــی
اجتماعــی تأییــد گردیــد.
جدول ( :)4شاخصهای توصیفی و آزمونهای تک متغیری برای آزمون اثرات بین گروهی هوش
هیجانی اجتماعی کلی و مؤلفههای آن در گروههای آزمودنی معلمان (پس از آموزش)
متغیر
خلق عمومی
سازگاری
بین فردی
درون فردی
مدیریت استرس

کنترل

-0/157

0/37

34

آزمایش

0/21

0/28

34

کنترل

-0/14

0/39

34

آزمایش

0/62

0/42

34

آزمایش

0/62

0/42

34

آزمایش

0/34

کنترل
کنترل
کنترل

0/04

0/33

-0/03

0/42

0/08

0/42

0/26

34
34
34
34

آزمایش

0/053

0/46

34

کنترل

-0/04

0/247

34

آزمایش

0/46

0/26

34

20/69

0/01

17/63

0/01

58/94

0/01

38/38

0/01

18/74

0/01

68/28

0/01

پــس از تبییــن معنـیداری تفــاوت میانگیــن نمــرات تفاضلــی حاصــل از مهــارت
آمــوزی ،ســهم ایــن آمــوزش (مهارتآمــوزی) در پیــش بینــی بهبــود ســامت
روان معلمــان پــس از آمــوزش بــرآورد گردیــد ،.ابتــدا ضریــب همبســتگی پیرســون
نشــان داد هــوش هیجانــی اجتماعــی كلــی بــا ســامت عمومــی آزمودنیهــای
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هوش هیجانی اجتماعی كلی

گروه

Mean

SD

n

F

p
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معلــم همبســتگی دارد( .)p>0/0001,r=0-0/327در آزمــون رابطــهی بهبــود هــوش
هیجانــی اجتماعــی معلمــان بــا بهبــودی در ســامت عمومــی آنــان ،رگرســیون
ســاده بــا اســتفاده از نمــرات تفاضلــی ســامت عمومــی و هــوش هیجانــی كلــی
(پسآزمــون از پیشآزمــون) ،نشــان داد كــه بهبــود هــوش هیجانــی اجتماعــی
معلمــان بــا افزایــش ســامت عمومــی آنهــا رابطــه دارد ،بهطــوری كــه  11درصــد
واریانــس میانگیــن نمــرات تفاضلــی ســامت عمومــی را میانگیــن نمــرات تفاضلــی
هــوش هیجانــی اجتماعــی تبییــن مینمایــد (جــدول .)5
جدول ( )5تحلیل رگرسیون خطی ساده جهت پیشبینی تغییرات بهبود سالمت عمومی
بر حسب بهبود هوش هیجانی-اجتماعی معلمان (پس از آموزش)
مدل

SS

Df

MS

F

R

R2

p

رگرسیون
باقیمانده

1/73
9/83

1
65

1/73
0/15

7/76

-0/33

0/11

0/01

بحث و نتیجهگیری

نتایــج ایــن پژوهــش ،نشــان دهنــدهی نقــش آمــوزش مهارتهــای هیجانــی-
اجتماعــی در بهبــود ســامت عمومــی معلمــان اســت .رابطـهی مثبــت و معنـیدار
بیــن مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی معلمــان و ســامت عمومــی آنــان ،نشــان
داد بهبــودی و رشــد مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی معلمــان بــا بهبــودی در
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بســیاری از پژوهشــگران ســامت روان را بــه عنــوان مالکــی بــرای هــوش
هیجانــی اجتماعــی میداننــد (گالســر و همــکاران .)1992 ،مهارتهــای
هیجانــی اجتماعــی مجموعــهای از مهارتهــای گوناگــون اســت كــه از طریــق
آمــوزش و تمریــن در هــر ســنی قابــل یادگیــری و افزایــش اســت .بــه گمــان
محققــان (کاکــس ،)1993 ،آمــوزش و تمریــن در زمینــهی مدیریــت هیجآنهــا
خــود موجــب افزایــش ســامتی اســت .لــذا ایــن پژوهــش بــه منظــور بهبــود
تواناییهــای هیجانــی اجتماعــی و ســامت روانــی معلمــان؛ بــا طراحــی برنامــه
آمــوزش مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی بــرای معلمــان ،بــه آزمــودن میــزان
اثربخشــی ایــن برنامــه در ســامت روان آنــان پرداختــه اســت.

یادتبا عطقم ناملعم ناور تمالس دوبهب رد یعامتجا-یناجیه یاهتراهم شزومآ ریثأت

ســامت عمومــی آنــان رابطــه دارد .ایــن یافتههــا ،همچنیــن داللــت بــر اثربخشــی
مهارتآمــوزی بــر بهبــود هــوش هیجانــی اجتماعــی كلــی و مؤلفههــای آن
دارد .بــه عبــارت دیگــر ،نمــره کلــی هــوش هیجانــی اجتماعــی و پنــج مؤلف ـهی
آن در مقایس ـهی نتایــج پیــش آزمــون و پــس آزمــون معن ـیدار بــوده اســت .از
ســوی دیگــر ایــن اثربخشــی بــا گــذر زمــان ( 4مــاه) پایــدار مانــده اســت .ایــن
نکتــه نشــانهی خوبــی بــرای اثربخشــی کاربنــدی و همســو بــا یافتههــای دیگــر
پژوهشهــای انجــام شــده (بــرای مثــال ،براکــت (در دســت چــاپ)؛ زینــز،
بــادورث ،ویســبرگ و والبــرگ )2004 ،و تامیــن کننــده بخشــی از پیــش بینــی
پژوهــش اســت .مطالعــات اخیــر نیــز نقــش آمــوزش را بــر افزایــش هــوش
هیجانــی مــورد تأییــد قــرار دادهانــد (پاركــر و دیگــرانa2004 ،؛ مایــر و ســالووی،
1997؛ اشــفورث2001 ،1؛ چرنیــس و گلمــن2001 ،؛ كوپــر1997 ،؛ گلمــن1995 ،؛
بویاتیــز ،2كوئــن 3و كولــب1995 ،5؛ اسالســكی و كارت رایــت.)2003 ،
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براســاس نتایــج بهدســت آمــده در ایــن مطالعــه ،برنامهریــزی آمــوزش
مهارتهــای هیجانــی اجتماعــی بــرای مقابلــهی صحیــح بــا بحرآنهــا ،حــل
تعارضهــا و بهبــود ارتباطــات و افزایــش ســامت روان بــه نســل جــوان و
مربیــان ایــن نســل و بهویــژه معلمــان پیشــنهاد میگــردد .توانایــی مدیریــت
هیجآنهــا در خــود و دیگــران یــك مهــارت بــا ارزش بــرای معلمــان و بــه
عبــارت بهتــر ،یکــی از جنبههــای ســامت هیجانــی یــا روانــی معلمــان ،هــوش
هیجانــی اجتماعــی آنــان اســت .معلمــان گســترهی وســیعی از هیجانهــای مثبــت
و منفــی را در حیــن تدریــس و تعامــل بــا دانشآمــوزان شــان تجربــه میكننــد
(هارگــر یــوز1998 ،5؛ ســاتون و همــكاران .)2003 ،ماهیــت شــغل آنــان ایــن
اســت كــه نیازمنــد مواجــه شــدن بــا هیجانهــای دانشآموزانشــان ،والدیــن و
همــكاران و تحمــل ســطوح باالیــی از اســترسهای شــغلی میباشــند .در واقــع،
اســترس و مدیریــت ضعیــف هیجآنهــا علــل اصلــی بــرای نارضایتــی معلمــان از
حرفــه خــود و تــرك آن اســت (هامونــد2001 ،6؛ تــراورس 7و همــكاران.)1993،

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال چهاردهم ،شماره 53

نظــام آمــوزش و پــرورش بــه منظــور بهبــود تواناییهــای هیجانــی اجتماعــی و ســامت
روانــی معلمــان الزم اســت در ســطوح مختلــف از راهنمــای عملــی و علمــی بــا هــدف
انعطافپذیــری بیشتــردر برابــر اســترسهای زندگــی عــادی و محافظــت از خویــش
در مقابــل بیماریهــای روانــی ،بهبــود مهارتهــا و نگرشهــا ،ارتباطــات اجتماعــی و
حرفـهای کارآمدتــر ،مدیریــت اســترس و حــل تعــارض بهتــر و جــو مثبتتــر در مدرســه،
موفقیــت در تدریــس کارآمــد ،کیفیــت ارتباطــات باالتــر ،یادگیــری بهتــر و عملکــرد
تحصیلــی باالتــر دانــش امــوزان بهرهگیرنــد .كارآمــد بــودن برنامههــا و راهنمــای عملــی
و علمــی نیازمنــد درگیــر نمــودن مدرســه ،خانــه و محیطهــای جمعــی اســت و نخســتین
اقــدام در درگیــر نمــودن مدرســه ،ایجــاد تغییــر در رفتارهــا و توانمندیهــای شــناختی،
هیجانــی و اجتماعــی معلمــان ،جــو كالس درس ،و محیــط مدرســه اســت .وضعیــت
درحالگــذار و تغییــر آمــوزش و پــرورش ایــران نیــز بــه ســهم خــود ضــرورت شناســایی،
طراحــی و اجــرای برنامههــای ترویــج ســامت ،آمــوزش و ارتقــای توانمندیهــای فــردی
و اجتماعــی از ســوی برنامهریــزان و كارگــزاران را بــرای معلمــان نظــام آمــوزش و
پــرورش مضاعــف میســازد.
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معلــم.
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