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é Objective: In this study, the effectiveness of training the group religious confrontation strategy 
through patience in problem solving skills among female teachers in Tehran, District 18 was 
investigated. 

é Method: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test and a control 
group. For sampling, first, a school was selected as a sample through cluster random selection and 
then out of 70 teachers of this school, 50 were selected as available sample voluntarily. The 30 
individuals who received the lowest score (cut-off line 28) on the Cassidy and Lang problem-solving 
scale were randomly assigned to the experimental and control groups. Patience training as an 
intervention was performed on the experimental group during 10 sessions. The measurement 
tool was the Cassidy and Lang Problem Solving Scale. Data analysis by descriptive statistics was 
multivariate analysis of covariance.

é Findings: The results showed that the effect of training religious coping skill of patience on the 
components of teachers’ problem-solving skills was significant at the level of 0.01; and on average, 
the problem-solving skills of the experimental group were 6.127 units higher than the control 
group. Besides, the average non-constructive problem solving skill of the experimental group is 
6.527 points less than the control group.

é Conclusion: Based on these findings, we may suggest that training the religious coping skill be used 
to strengthen the teachers’ problem-solving skills.
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چکیده :
 é هدف: در این تحقيق اثربخشــی آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شــيوة گروهی

بر مهارت حل مسأله دبيران زن شهر تهران منطقه 18 مورد بررسی قرار گرفت
é روش: روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع، پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. برای 
نمونه گيری در ابتدا به صورت خوشــه ای تصادفی یک مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد و 
ســپس از بين 7۰ نفر دبيران این مدرسه، 5۰ نفر به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب 
شدند. 3۰ نفر كه پایين ترین نمره )خط برش28( را در مقياس حل مسأله كسيدی و النگ1 
كســب كردند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل قــرار گرفتند. آموزش صبر 
به عنوان مداخله در طی 1۰ جلسه بر گروه آزمایشــی اجرا شد. ابزار اندازه گيری، مقياس 
ســبک های حل مسأله كسيدی والنگ بود.  تجزیه و تحليل داده  ها با روش آمار توصيفی، 

تحليل كوواریانس چند متغيری بود .
é یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مقابله مذهبی صبر بر مؤلفه های مهارت حل مسأله دبيران 
در ســطح ۰/۰1 معنادار می باشد و به طور ميانگين مهارت حل مسأله سازنده گروه آزمایش 
6/127 واحد بيشــتر از گروه گواه اســت؛ و ميانگين مهارت حل مسأله غيرسازنده گروه 

آزمایش 6/527 واحد كمتر از گروه گواه است.
é نتيجه گيری: بر این اساس می توان پيشنهاد كرد كه از آموزش مقابله مذهبی صبر در جهت 

تقویت مهارت حل مسأله دبيران استفاده شود. 

واژگان کلیدی : صبر؛ حل مسأله؛ دبيران؛ مقابله مذهبی
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مقدمه
حل مســأله1 به عنوان موضوعی اساســی در علوم شــناختی، يکی از ابعاد ضروری 
زندگی فردی است و می توان آن را وظيفه اصلی وجود انسان دانست. قدرت فرد در حل 
 مسايل، تعيين كننده رشد يک شخصيت سالم و برقراری تعامالت مثبت اجتماعی است

)جلوه گر، كارشکی و نکاح، 1392: 117(. 
مسأله يا مشکل موقعيتی اســـت كـه وضعيت فـعلی با حـالت هدف متفاوت اسـت 
و حل مسأله تالشی است برای تبديل وضعيت فعلی به وضعيت هدف و مرتـــبط است 
با نحـــوه تصـور فـــرد از مشـکل يـا به عبارتی چـــگونگی فـرمول بنـدی او از مسـأله 
(De Young, Colin, Flanders, Joseph, Peterson & Jordan, 2008:279). در حقيقت 

حل مسأله به عنوان فرآيند انطباق، مقابله و مديريت مشکــــالت، چالش ها و مطالبات 
زندگی روزمره تعريف شده است )گلندوز و سرداری، 1399 :117(.

در فرمول بندی صحيح از مســأله، وضعيت فعلی، وضعيت هدف و مسيرهای تغيير 
وضعيت، به اندازه كافی آشــکار و مشخص هســتند تا فرد بتواند حركت مداومی را در 
جهت رســيدن به هدف انجام دهد. اما در بســياری از موارد فرد به دليل فقدان آگاهی 
يا مهارت، توانايی فرمول بندی درســت مســأله را ندارد و متأســفانه بيشــتر مشکالت 
زندگی نادرست تعريف می شــوند )Ellis, Robison & Brewer, 2021:23(. آنچه، فرد 
را قادر می ســازد تا وضعيت موجــود را با نگاهی جديدتر بنگرد، مفهومی اســت به نام 
بصيرت يا بينش2. بصيرت معموالًً زمانی اتفاق می افتد كه يک فرمول مؤثری از مســأله 
در ذهن متبادر می شــود. آنچه كه زير بنای بصيرت اســت، توانمندی های شــناختی و 
خالقيــت فرد در فرايندهايی چون تركيب مجدد راه حل ها، مقايســه انتخابی راه حل ها، 
تجزيه اجزای مســأله، تشــخيص متغيرهای شکســت خورده و به عنــوان عامل اصلی، 
قدرت اســتدالل و تجزيــه و تحليل منطقی اســت (Bilalic, et al ,2019:3). بنابراين، 
مقدمه حل مســأله يک فرايند مقابله هوشــيار عقالنی، پر تالش و هدفمند اســت كه 
تــوان فرد را برای درگيری مؤثر با طيف وســيعی از موقعيت های فشــارزا باال می برد و 
به واسطه شکل دهی رفتارهای هدف محور و خود تنظيم، ظرفيت هايی را ايجاد می كند 

1. Problem solving
2. Insight
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.)Otero & Barker, 2014:29( تا تنيدگي و نشــانه شناســي رواني را كاهــش دهــد
كسيدي و النگ ) 1996به نقل از يارويسی، 1399: 62( سه سبک حل مسأله سازنده 
)منطقی( شامل خالقانه، اعتماد و گرايش و سه سبک حل مسأله غيرسازنده )هيجانی( 
شــامل درماندگی، مهارگری و اجتناب را معرفی كرده اند. ســبک حل مسأله خالقانه، 
نشان دهنده برنامه ريزي و در نظر گرفتن راه حل هاي متنوع بر حسب موقعيت مسأله زاست. 
ســبک اعتماد، بيانگر اعتقاد به توانايي خود براي حل مشکالت است. سبک گرايش در 
حل مسأله، نگرش مثبت نسبت به مشکالت و تمايل به مقابلة رودررو با آنها را نشان مي دهد. 
سبک درماندگي، بيانگر بي ياوري فرد در موقعيت هاي مسأله زاست. انفعال و كنش پذيری 
از ويژگی های افرادی است كه از اين سبک حل مسئله استفاده می كنند. سبک مهارگري، 
به تأثير كنترل كننده هاي بيروني و دروني در موقعيت مسأله زا اشاره دارد، اين گونه افراد 
مســائل را خارج از كنترل خود فرض می كنند و تصــور می كنند كه عوامل محيطی يا 
ضعف های درونی باعث بروز مشکل شده اند و نمی توان آنها را حل و فصل كرد لذا اين دسته 
از افراد هيچ فعلی را انجام نمی دهند و در نهايت، سبک اجتناب گوياي تمايل به ناديده 
گرفتن و به زمان ديگری موكول كردن مشــکالت به جاي مقابله با آنهاست. سبک هاي 
سازنده با سازه هايي همچون رضايت از زندگي، عاطفة مثبت، بهزيستي شخصي، انگيزة 
پيشــرفت و حمايت اجتماعي و سبک هاي غيرسازنده با متغيرهاي اضطراب، افسردگي، 
نااميدي، خصومت و پرخاشــگري مرتبط اســت )محمدی و فوالدچنگ، 1396 :174(.

 معلمين يکی از گروه  های حساس و پراهميت جامعه اند كه در معرض استرس های 
محيطی زيادی قرار دارند؛ لذا به منظور حفظ سالمت روان خود، نيازمند تقويت مهارت های 
حل مســأله خويش هستند. نتايج پژوهش مطلبی و كيانی )1396 :54( نشان می دهد 
 خستگی مزمن، افسردگی و اضطراب در معلمان نسبت به ديگر گروه های شغلی بيشتر است. 
شيوع فرسودگی شغلی در بين معلمان ايرانی 23/25 درصد برآورد شده است كه نشان دهنده 
شــيوع نسبتاً باالی اين پديده در بين اين قشر زحمت كش است )صالحی، 1399 :28(.

در شغل معلمی، مشــکالتی مانند فشاركاری زياد، تعارض با دانش آموزان و خانواده 
آنها، مســئوليت های حرفه ایـ  شــغلی و مســائل مرتبط با نظام اداری از عمده ترين 
مواردی اســت كه در درازمدت می تواند به فرسودگی شــغلی منتهی گردد كه اين امر 
به نوبه خود رشــد ســالم نظام آموزشــی را نيز به خطر می اندازد  )صالحی،1399: 27(.
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فرســودگی شغلی اساســاً يک اختالل روانی نيســت، اما به آهســتگی در طول زمان 
پيشــرفت كرده و ممکن اســت به يک ناتوانی تبديل گردد و بــر كيفيت زندگی افراد 
تأثيــر منفی گذاشــته كــه بايد به  صورت يک مســئله جــدی موردتوجه قــرار گيرد

(Bianchi:2015:30). تحقيقات نشــان داده اند خود تنظيمی باال، راهبردهای مقابله ای 

منطقی و توانايی حل مســأله سازنده، نقش مهمی در كاهش فرسودگی شغلی معلمان 
دارنــد (You, Huang, Wang & Bai, 2015:140). عــالوه بر اين، معلمی كه نمی تواند 
مسايل را به سبک منطقی حل كند در رويارويی با تجربه های منفی در كالس يا اختالف 
نظر و مشــاجره با همکاران ممکن اســت با كندی به حال اول برگــردد و اين می تواند 
تأثير ناخوشــايندی بر تدريس او به جا بگذارد، در عوض معلمی كه ســبک حل مسأله 
.(Day.Gu & Sammons.2017:223)  ســازنده دارد، احتماال زودتر خود را بازمی يابــد
لذا معلمان بايد به سمت خودكنترلی، سوق داده شوند )عزتی، ديالمه، قادی، 1398 :114(.

امروزه مطالعات بســياری درباره چگونگی پرورش و تقويت مهارت حل مسأله انجام 
گرفته است، كه غالباًً بر جنبه های شناختی مسأله و تعيين اينکه چه وقايع و موقعيت هايی 
را به عنوان مســأله معرفی كنيم تأكيد دارند. اينکــه چطور ما محيط را ادراك و ارزيابی 
می كنيم، تعيين می كند كه چگونه نسبت به محرك واكنش نشان دهيم و حل مسأله كنيم

(Davison & Neal, 2001). يکــي از اين ديدگاه ها، نظريه حل مســأله فراگير بندورا 

)1982، به نقل از نوح پور، اقدســی و پناه علی، 1399 :89(1 اســت. وی معتقد اســت 
كه ســبک حل مســأله افراد با شــيوه فکر كردن، احســاس كردن و برانگيختگي آنان 
مرتبط اســت. از نظر او افراد با باورهاي قوي در مورد توانايي خود در مقايســه با افرادي 
كه باور ضعيفي از توانايي خود دارند در انجام تکاليف،كوشــش و پافشــاري بيشــتري 
بــه خرج مي دهند، در برابر موانع ديرتر تســليم مي شــوند و از راهبردهاي شــناختي 
بيشــتري استفاده مي كنند، لذا از مهارت های حل مسأله سازنده برخوردار خواهند بود.

درمانگــران شــناختی ـ رفتاری ماننــد )روزنهان و ســليگمن(2 همچون محققان 
شــناختی بر اين باورنــد كه تفکر غيرمنطقی و خودگويی های مخرب سرچشــمه همه 
مشکالت روان شــــناختی و حل مســأله غيرســازنده خواهد بود، آنها از فنون رفتاری 

1. Bandura, A. 
2. Rozenhan and silgman
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ســازمان يافته در تغيير رفتارهای غير انطباقی استفاده می كنند. در اين روش، درمان گر 
نخســت فرآيندهای شــناختی اصلی را كه با مقابله غيرســازنده )رفتار ناســازگارانه( 
ارتباط دارد مشــخص می سازد و ســپس ضمن تعريف دقيق رفتار ناسازگارانه با كمک 
روش هايی همانند بازســازی شناختی، مرور ذهنی، تصويرســازی ذهنی، جرأت آموزی 
ســعی می كند درمان جو به مهارت های ســازش يافته تری دست پيدا كند. روش های 
مذكــور يــک فرآيند شــناختیـ   عاطفیـ  رفتاری اســت كه در طــی آن يک فرد يا 
گروه در تالش هســتند كه ابزارهای ســازگار يا مؤثر مقابله با مسايلی را كه در زندگی 
.(Laidlaw,2021:801) روزمره با آنها مواجه هســتند را كشــف كرده يا به وجود آورند

محققان شــناختی و علم عصب شناسی نيز معتقدند حل مسأله به عنوان يک فرايند 
شــناختی الية باالتر، با بســياری از فرايندهای شــناختی ديگر مانند انتزاع، جستجو، 
يادگيری، تصميم گيری، اســتنتاج، تجزيــه و تحليل و تركيب در تعامل اســت و يک 
فرايند شــناختی ناشی از عملکرد اجرايی قشر پيشــانی1 مغز )بخش متفکر مغز( است 
 كه مانع رفتارهای تکانه ای ناشــی از هيجانات اوليه و ناخودآگاه سيســتم ليمبيک مغز2
)بخش غير متفکر يا هيجانی مغز( می شــود و  نقش مهمی در خودتنظيمی رفتاری دارد

 .(Luria,Tsvetkova,Sbordone,Mikheyev and Mikheyev,2017:192)

بالغ بر سه دهه است كه عالقه به پژوهش درباره ارتباط مقابله مذهبی با سازگاری و 
روش های حل مسأله مخصوصاً در ميان محققان علوم اجتماعی و سالمت افزايش يافته 

.(1992,Olsen & Pargamen ) است
Pargament & Park )2019: 51( معتقدنــد افــراد نمی توانند بدون هيچ تکيه گاهی 

با مشــکالت زندگی روبه رو شــوند، آنها نظامی از عقايد، اعمال و آرمان و ارتباطاتی دارند 
كه مشــخص می كند در لحظه های سخت چگونه تصميم گيری كنند و مذهب يکی از اين 
نظام های جهت گيری است. در حقيقت دين مجموعه اي از باورها را ارائه می  دهد كه به يافتن

معنا و هدف از حوادث منفی و همچنين احســاس اميــد، هماهنگی و تنظيم، پذيرش و 
انطباق می انجامد. آنها مقابله مذهبی را به معنای استفاده از استراتژی هاي شناختی و رفتاري 
می دانند كه بر باورها و يا اعمال مذهبی بنا شده است و فرد را در مديريت تنش هاي عاطفی 

1. Frontal lobe 
2. Limbic System
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يا ناراحتی هاي جسمانی ياري می دهد و توان تصميم گيری سازنده را در وی افزايش می دهد.
از آنجا كه مذهب به عنوان يک متغير مستقل، شکل دهنده نتايج مقابله و سبک حل 
مســأله فرد اســت و نظريه مقابله، چارچوب جامعی در چگونگی ارزيابی شناختی برای 
فــرد فراهم می كند و از آنجا كه تغييرات پايدار تحت تأثيــر زمينه های بافتی، باورها و 
ارزش های درون فرهنگی مراجعان قرار دارد و كارايی آنها به ميزان توجه به اين هماهنگی 
و سازگاری بستگی دارد، در نتيجه همين امر باعث شده دركنار ظهور نظريه های مختلف 
مشاوره و روان درمانی، معنويت و مذهب در حال تبديل شدن به يک مفهوم چند بعدی 
با معنی باشـد كـه در فـرهنگ هـا و موقعيت هـا و نحوه ارتباط آن با سـالمتی و سازگاری 
مورد بررسی های زيادی قرار گرفته اســـت . لذا لزوم نظريه پردازی در حوزه مشــــاوره 
نه صرفاًً به خاطر عدم كارآيی نظريه های موجود، بلکه بيشــتر به خاطر موضوع تفاوت های 
فرهنگ جوامــع مخصوصاًً در اهميت مذهب و معنويــت در مواجه با حوادث زندگی و 
ســبک حل مسئله انســان ها و ضرورت نوآوری در اين حوزه علمی است كه همين امر 
زمينه توجــــه روزافـزون روان شناسان و درمانگران به اين حقيقت گشته و در دهه هاي 
اخيـر، درمانگران به روش هاي درمان يکپارچه و موضوع دين توجه جديدتری داشته اند 
و شکل گيری رويکردهای مشــاوره ای مبتنی بر مبانی اســــالمی، به عنوان يک الگوی 
دينی مّدنظر قرار گرفته اســت  )اســمعيلی، دهدست، قبادی، عســگری، 1399 :12(.

اســالم به دليل توجه به نيازهای انســان و متناســب بودنش با فطرت آدمی دستورات 
مدونی را در قالب آيات قرآنی صادر فرموده اســت كه رابطه مســتقيم با بهداشت روان 
انســان دارد )قاســمی زاده و بهنامی فر، 1398: 121(. در اين ميــان، مفهوم دينی صبر 
بــه مثابه يک منبــع عظيم مقابله، به فرد قدرت اســتفاده از راهبردهايی را می دهد كه 
درمقابل محرك های درونی يا محرك های بيرونی، خود را از عدول تعادل حفظ كند و با 
به كارگيری توانمندی های شناختی، اجتماعی و عاطفی، ظرفيت های ناشناخته خويش را 
.(Pargament&Park, 2019:51) كشف كرده و بر توانمندی های حل مسأله خود بيافزايد
انديشمندان اســالمی از جمله راغب اصفهانی ) بی تا، ترجمه ولدبيگی،1396: 273(

در تعريــف اصطالحي صبر، معناي لغــوي آن را لحاظ كرده و صبر را نگه داري و كنترل 
نفس در حالت خاصي كه ســبب پايداري در انجام كارهاي ســخت، تحمل سختي ها و 
مشکالت و كنترل تکانه هاي شــهواني و پرخاشگري مي شود تعريف كرده است. در اين 
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تعريف، مقابله مذهبی صبر، فرايند فعاالنه ای اســت كه موجب می  شود فرد در رويارويی
با موقعيت های دشوار و گاه غير قابل تغيير، خود را از درون پايدار و مقاوم كند و واكنش های 
احساسی و دور از عقل و شرع بروز ندهد. فعاليتی عقالنی كه بر اساس آن فرد صابر برای 
رســيدن به اهداف خود از آن بهره می برد تا در جهت تعالی خود گام بردارد. در حقيقت 
صبر به معنای كنترل خود و كاركرد اجرايی در شرايط سخت است. انسان صبور با كنترل 
رفتار خويش و اســتفاده از راهبردهای ســازنده حل مسأله در زمان دشواری ها، تصوير 
ذهنی مثبت تری از خود به نمايش می گذارد و احساس خود باوری وارزشمندی بيشتری 
 كســب می كند )خرمايی، زارعی، مهــدی يار و فرمانــی، 1393 :59(. نتايج تحقيقات

پارانتئــو و ووی (Parenteo & Wu,2021:90) بر روی 91 دانشــجو نشــان می دهد كه 
نزديک شــدن به مشکالت، دريک چارچوب مذهبی خاص، با سازگاری روانی اجتماعی 
مرتبط اســت و سبک حل مســأله مذهبی از طريق ايجاد يک صبر فعال و تقويت اراده، 
 (Yildirim,et al,2021:14) انگيزه و هدف، تأثيرات خود را اعمال كند. ايلدريم و همکاران
نيز در تحقيقی با عنوان معنای زندگی، مقابله مذهبی و تنهايی در طول بحران سالمت 
ويروس كرونا كه بر روی 827 فرد بزرگسال از عموم مردم تركيه، انجام شد، اظهار كرد 
افزايش سطح استراتژی های مقابله ای مذهبی مثبت از طريق نقش واسطه ای معنا دهی به 
زندگی و تفســير مجدد مسايل و شکل گيری صبوری در فرد، احساس تنهايی را كاهش 
می دهد و امکان رو به رويی ســالم با مشــکالت ناشــی از بحران كرونا را فراهم می كند. 
(Wilt, Stauner, Harriott, Exline, & Pargament, 2019:28) ويلــت و همــکاران 

بــا مطالعه بــر روی 3142 زن از اياالت متحده امريکا كه دارای مشــکالت مختلفی در 
زندگی بودند اعالم كردند در بين روش های مقابله ای و حل مسأله، مقابله مذهبی متمركز 
 بر خدا، منجر به رشــد معنوی، مبارزه پيوســته و قوی با مشــکالت می شود. همچنين

آنـو و اسکونسلز (Ano & Vasconcelles, 2005:461) بـا مطالـعه 49 مطالـعه مرتبـط، 
يک فرا تحليل انجام می دهند و اعالم می كنند اشکال مثبت مقابله مذهبی به واسطه ايجاد 
حل مسأله سازنده در برابر موقعيت های استرس زا، سازگاری روانی فرد را تأمين می كند. 
پارگامنت و همکاران (Pargament, et al,1998:90) با مطالعه بر روی 197 نفر از افرادی 
كه به كليســا می رفتند اعالم می كند، سبک حل مسأله مذهبی يک جهت گيری فعال 
است چرا كه شامل تبادل شخصی فعال با خداوند )همکاری( و صبر است و باعث می شود 
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افراد در ســطح شناختی باور داشته باشند كه خداوند به آنها آزادی داده تا زندگی خود 
را هدايت كنند. حســين ثابت )1387 :79( با اجرای پروتکل صبر )مبتنی بر آيات قرآن 
و آموزه های اســالمی( بر روی 65 دانش آموز دختر اظهارمی دارد آموزش صبر می تواند 
به عنوان يک مداخله كمک كند كه فرد در مواجه با بحران های زندگی به حل ســازنده 

مسايل نايل شود و اضطراب و افسردگی كاهش و سطح شادكامی افزايش يابد.
همان طور كه مالحظه می شود مقابله مذهبی صبر به واسطه پايه های روان شــناختی 
خود می تواند از عوامل مؤثر بر رشد بخش متفکر مغز و مهارت حل مسأله سازنده باشد 
(Parenteau & Wu ,2021:90). همچنيــن آموزش مواجه صحيــح با منابع تنش زا از 

طريق اتخاذ رويکردهای حل مســأله سازنده، ســالمت دبيران و دانش آموزان را افزايش 
می دهد؛ لذا با عنايت به اهميت بومی سازی علوم انسانی، پژوهشگر در اين تحقيق به دنبال 
بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شيوه گروهی بر سبک حل مسأله 

)سازنده و غيرسازنده( دبيران زن منطقه 18 شهر تهران است.

مبانی نظری پژوهش
الف. اقسام صبر

از منظر پيـغمبر اكـرم )ص( صبر بر سه قسم اسـت: »صـبر بر مصيبت، صـبر بر طاعت 
و صـــبر بر معصيت«. اين تقسيم بندی بر اساس انواع چيزهايی است كه بايد در برابر آنها 
مقاومت كرد. اگر دوســت داشتن چيزی، مستلزم فعلی باشد كه رابطه انسان با خداوند را 
تضعيف می كند، بايد در برابر آن امر دوست داشتنی مقاومت كرد. صبر بر طاعت؛ به معنای 
پذيرش سختی انجام فرمان خدا و گذشتن از لذت كارهای ديگر است. كسی كه اين مقاومت 
و گذشــت را انجام نمی دهد، به لحاظ عملی خود را از دايره ايمان و محبت خداوند خارج 
ساخته است، زيرا مقتضای ايمان و محبت، تبعيت از فرمان خداست و انسان مؤمن تابع و 
مطيع اوامر خداوند است. صبر بر معصيت؛ به معنای ايستادگی در برابر انگيزه های نيرومند و 
محرك گناه است كه انسان را به درك لذات ممنوع وادار می سازد. صبر بر مصيبت؛ به معنای 
پايداری در برابر حوادث تلخ و ناگوار و عدم برخورد انفعالی و ترك جزع و فزع است. انسان 
صابر بر خود مســلط است و آرامش خود را از طريق اظهار شکايت به دست نمی آورد، بلکه 
از راه های ديگری كه رضايت خداوند در آن اســت آرامش خود را تأمين می نمايد. در واقع 
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او در برابر انگيزه شــکايت گری مقاومت می كند و می داند كه خداوند قدرت مطلق است و 
پيش آمدهای ناگوار را راهنمايی برای بيدار شدن خويش می شناسد )كلينی، 1365 :91(.

ب. پایه هاي روان شناختي صبر مبتنی بر مبانی اسالمی )قرآن و روایات(
 هدف مشخص و ارزشمند 

صبر مانند هر رفتار ديگر نياز به انگيزه دارد. آدلر1 انگيزش را سبب حركت به سمت 
آينده می داند و معتقد است يکی ازمسايل مهم در زندگی فرد مشخص كردن هدف است. 
اين امر ما را قادر می كند معانی نهفته ای را كه در هر عملی وجود دارد مشخص و آنها را 
ارزيابی كنيم. حتی كودكان نيز در آزمايش والتر ميشل2 با هدف رسيدن به پاداش بهتر 
در آينده، توانســتند صبر كنند و از ارضاي فوری نياز خود يعنی خوردن كلوچه چشــم 
بپوشند (Saxler, 2016:11). از نظر انسان مؤمن باالترين هدف، جلب رضايت پروردگار 
 اســت، لذا زندگي او شديداً تحت تأثير تالش براي رســيدن به اين هدف قرار مي گيرد

 قرآن كريم خطاب به پيامبر اسالم )ص( می فرمايد: »شکيبايي پيشه كن و اين شکيبايي 
تو جز براي خدا نمي تواند باشد« )نحل:127(. در حقيقت فرد زماني مي تواند صبر نمايد 
و در راه رسيدن به هدف سخت تالش كند كه آن هدف در نظرش ارزشمند باشد. قرآن 
هدف صبر را »جلب رضايت خداوند« بيان مي كند و ارزشــمندي اين هدف را اين گونه 
نشان مي دهد: » آنچه نزد شماســت، فانی می شود و آنچه نزد خداست، باقی می ماند، و 
قطعاً آنان كه شــکيبايی ورزيدند، پاداششــان را بر پاية بهترين عملی كه همواره انجام 
می داده اند، می دهيم« )نحل:96(. خداوند متعال در اينجا به فناي داشــته هاي انسان و 

بقاي عطاياي خود اشاره نموده و اين گونه صبر را ارزشمند جلوه می دهد. 

 شوق رسيدن به هدف و ترس از شکست

اگر كســي مشتاق رســيدن به چيزي باشد، سختي هاي رســيدن به آن را تحمل 
خواهــد كرد. از همين جهــت، قرآن كريم مکرراً آثار و پيامدهــاي دنيوي و اخروي صبر 
را بيان فرموده اســت. توجه انســان به اين پيامدها، شوق و رغبت انسان را برمي انگيزد :
»بي ترديد پاداش شــکيبايان بدون حســاب و به طور كامل داده مي شــود«  )زمر:10(.

1. Adler. A.
2. Walter mischel
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اما اشــتياق به تنهايي انسان را در مسير حركت قرار نمی دهد، بلکه ترس نيز الزم است. 
زيرا ســاختار رواني برخي افراد به گونه اي است كه عالقه مندي به چيزي آنان را به عمل 
وامي دارد و برخي ديگر فقط ترس زيربناي رفتار آنان را شــکل مي دهد. لذا درباره رابطه 
انســان با خدا بايد تعادل بين خوف و رجاء را در نظر داشــت. تــرس مطلق از خداوند 
به نااميــدي و رها كردن عمل مي انجامــد و اميدواري مطلق بــه خداوند، بي خيالي و 
 رهاكردن عمل را در پي دارد، از همين روی خداوند پيامبران را بشير و نذير خوانده است:
 » ما تو را به حق و راستی به سوی خلق فرستاديم تا بشارت دهی و بترسانی« )فاطر: 24(.

خويشتن داري و تحمل مشکالت زماني به راحتي براي انسان امکان پذير است كه نه تنها 
رســيدن به هدف مزايايي براي انســان در پي داشته باشــد، بلکه نرسيدن به آن انسان 
را با مخاطراتي مواجه ســازد. حضرت علي)ع( به روشــني هيجان تــرس را از پايه هاي 
روان شناختي صبر برشمرده اســت: »صبر داراي چهار شعبه است كه  يکي از آنها ترس 

است، كسي كه از آتش بترسد از محرمات دوري مي ورزد« )كلينی،1365:50(.

 بي رغبتي به امور منافي هدف 
اگر فردي هدفش مشــخص و در نظرش ارزشــمند باشــد و هم به آن عالقه داشته 
باشد، ولي در عين حال به چيزهايي عالقه مند باشد كه منافي هدف است، در اين صورت، 
نمي تواند سختي هاي رسيدن به هدف را تحمل كند. قرآن كريم در موارد متعدد يکي از 
علل انحراف و در نتيجه، بي صبري بشر را عالقه مندي به دنيا مي داند: » در حقيقت شما 
اين دنياي زود گذر را دوست داريد و به همين دليل آخرت را رها مي كنيد« )قيامت:20(.

در داستـان حضرت يـوسف، خـداوند بی رغـبتی به شـهوات و صـبر يـوسف را دلـيل 
 پيروزی او مطرح می كند )يوسف:90(. امام صادق)ع( در حديثي صبر يوسف را ناشي از

آزادي  درونــي و عدم وابســتگي او مي داند:» فرد آزاد در همه حاالت آزاد اســت و اگر 
مصيبتي دامنگير او شــود در برابر آن صبر مي كند، همان طور كه اسارت به صبر يوسف 

آسيبي نرساند« )كلينی، 1365 :89(.

 ادراک ضرورت صبر و موقتی بودن سختی ها
انجام واجبات و ترك محرمات نيازمند صبر است. از سوي ديگر، خداوند ترك گناهان 
و انجام واجبات را الزم و ضروري دانســته اســت. اين نشان مي دهد كه براي رسيدن به 
هدف، يعني رضايت خداوند، پيمودن اين مســير الزم اســت و راه ديگري وجود ندارد. 
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قرآن كريم صبر را يک گام الزم براي ورود به بهشــت می داند: » آيا گمان مي بريد كه تا 
خداوند صبر و جهاد را در شما نيازموده است وارد بهشت مي شويد؟« )آل عمران: 142(. 
از سوی ديگر اگر فردي در نظرش احتمال رسيدن به هدف ضعيف باشد، يعني سختي ها 
را دايمي و خارج از توان خود بداند، دچار درماندگی آموخته شــده می شود و نمي تواند 
ســختي ها را به خاطر رسيدن به هدف تحمل كند. لذا براي اينکه توان عمل مؤمنان در 
برابر ســختي ها كاسته نشود و صبرشان را از دست ندهند، قرآن كريم رنج ها را موقتي و 

پايان پذير مي داند:» همراه با هر سختي گشايشي است« )انشراح: 6-5(. 

روش شناسی
پژوهش حاضر ازنظر هدف كاربردی اســت و روش پژوهش شــبه آزمايشی از نوع،  
پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه آماري مورد پژوهش، شامل كليه 
 دبيران خانم شــاغل در منطقه 18 آموزش و پرورش تهران، در سال 1394- 95 است.

از ميان مدارس منطقه 18 يک مدرســه) دبيرســتان شهيد بهشتی( به روش خوشه ای 
تصادفی انتخاب شد و از ميان 70 نفر دبيران )شامل مربی بهداشت، مشاورين، معاونين و 
مدير مدرسه نيز می شود( اين مدرسه تعداد 50 نفر به صورت داوطلبانه و در دسترس در اين 
تحقيق شركت كرده و پرسش نامه حل مسأله كسيدی و النگ بر روی آنها اجرا شد.  از  آنجا  كه

حداكثر نمره پرسش نامه 48 است، تعداد 30 نفر كه پايين ترين نمره )نقطه برش 28( را 
 كسب كرده بودند و به صورت تصادفی در قالب دو گروه 15 نفره آزمايش و گواه  قرار گرفتند.

در اين پژوهش به دليل آنکه ســابقه و تعداد ســال های تدريس می تواند انگيزه معلمين 
را كم كند و بر فرســودگی شغلی آنها اثر گذار باشد،  لذا شركت كنندگان در اين پژوهش

از كسانی بودند كه سابقه تدريس بيش از 3 سال داشتند و در حقيقت سابقه تدريس و 
جنسيت به عنوان متغير مزاحم كنترل شدند. دامنه سنی معلمين نيز بين 27تا 45 سال 
بوده اســت.  مالك های ورود به پژوهش عبارتند از: رضايت آگاهانه، كسب نمره زير 28

در مقياس حل مسأله كسيدی و النگ و وضعيت جسمی و روانی مطلوب برای شركت در 
مطالعه. مالك های خروج نيز دريافت ســاير مداخله  های روان شــناختی همزمان با اجرای

مطالعه، استفاده از داروهای روان پزشکی، دست كم 2 هفته قبل از شروع مداخله، ابتال به 
بيماريهای شديد جسمانی و يا روانی و غيبت بيش از يک جلسه بوده است.
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ابزار پژوهش
 مقياس سبک های حل مسأله كسيدی والنگ:

پرســش نامه حل مسأله كسيدی و النگ كه ابزار اين پژوهش است، يک پرسش نامه 
24 ســؤالی است كه 12 آيتم آن سبک حل مســأله سازنده را می سنجد، به اين صورت 
كه هر 4 سؤال يکی از سبک های خالقانه، اعتماد و گرايش به مواجه رو در رو را بررسی 
می كند و 12 آيتم ديگر ســبک حل مســأله غيرســازنده يعنی درماندگی، مهارگری و 
 اجتناب را می سنجد. ســؤاالت اين مقياس به صورت سه ماده   ای »بلی     ، نمی دانم     ، خير«
 نمره گذاری می شــود. به عبارت »بله« نمره 2     ، به عبارت »خير« نمره صفر و به عبارت

»نمی دانــم« نمره1 تعلــق می گيرد . نمره كل برای هر فــرد در دامنه 0 تا 48 می تواند 
باشــد كه در اين تحقيق معيار نمره كل فرد اســت. محمدی و صاحبی )1380( پايايی 
درونی ايــن آزمون را با بهره گيــری از ضريب آلفای كرونبــاخ،  0/60 گزارش نمودند. 
همچنين ضريب آلفا در بررســی باباپور، خيرالديــن و اژه  ای )1381(، برابر با 0/77 بود.

از سوی ديگر با درنظرگرفتن شاخص پايايی به عنوان ضريب روايـی )ضـريب روايی برابر 
است با ريشه دوم ضريب پايايی( در همان پـــژوهش ضريب روايی اين مقياس برابـر بـا 
0/87 گـــزارش شده اســت )به نقل از برمال، صالحی، طبيبی، 1397:96(. در پژوهش 
حاضر ضريب آلفای كرونباخ سه عامل سازنده حل مسأله 0/75 و ضريب آلفای كرونباخ 
برای سه عامل غيرسازنده حل مسأله 0/846 به دست آمد. شاخص روايی در اين پژوهش 
)با در نظر گرفتن شاخص پايايي به عنوان ضريب روايي( برای سه عامل سازنده حل مسأله 

0/86 و برای سه عامل غيرسازنده حل مسأله برابر با 0/919 است.

 ابزار مداخله:
بستة آموزشی صبر مبتنی بر آیات قرآن و آموزه های اسالمی 

اين بسته تركيبی از آيات قرآن و تفاسير، كتب اخالقي، تعاليم و آموزه هاي اسـالمي 
و همچنين رويکرد شناختي ـ رفتاري است كه به وسيله حسين ثابت )1388( در كتاب 
مبانی دينی و روان شــــناختی صبر تدوين شده است)جدول 1(. نظر متخصصان درباره 
اين بسته درمانی بر اســــاس مقياس ســه درجه ای »ضروری است«، »مفيد است ولی 
ضروری نيســت« و »ضروری نيست« درجه بندی گرديده و ضريب توافقی الوشه1 برابر 

1  Lawshe
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0/83 به دست آمده است كه مناسب است. اين بستة آموزشی طی 10 جلسه 90 دقيقه ای 
برای گروه آزمايش در نمازخانه مدرسه و به صورت هفتگي)يک هفته درميان صبح و بعد 
ازظهر( و به شــيوة كارگاهي به وســيله محقق ارائه گرديد. در اين آموزش، از شيوه هايي 
چون چـالش فکـــري، بحـث گروهـي، ارائـه الگـو يـــا سرمشق در قالب داستان هاي 
برخاسته از قرآن و متون ديني و ادبي استفاده شده است. در اين مدت گروه كنترل هيچ 
درمانی دريافت نکرد. بعد از پايان مداخله از هردو گروه پس آزمون گرفته شــد. خالصه 
بستة آموزشی صبر مبتنی بر آيات قرآن و آموزه های دينی و شرح جلسات بدين قرارند:

جدول 1.  جلسات آموزش صبر مبتنی بر پروتکل حسين ثابت )1388(

جلسه
اول

é هدف: معارفه، آشنايی با مفهوم صبر و ضرورت آموزش آن و نقش آن در حل مسأله.
تعريف  گـروهی،  قـواعد  بيـان  اعضـا،  معرفی  حسنه،  رابطة  ايجاد  و  معارفه  دستور جلسه:   é 

صبر فعال، رابطة بخش متفکر مغز و صبر، رابطة صبر با حل مسأله.

 جلسه
 دوم

é هدف: تمرين مهارت صبر در مشکالت زندگي.
é دستور جلسه: مروري بر مطالب جلسة قبل، آموزش مهارت خودآگاهی، شرح داوطلبانه مشکالت 

زندگي روزمره توسط اعضا، بيان فوايد صبوری، خالصة بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.

 جلسه 
سوم

é هدف: آموزش روش های صبور بودن، بيان ويژگی هاي افراد صبور. 
é دستور جلسه: مروري بر مطالب جلسة قبل، آموزش مهارت صبر، بيان ويژگی هاي افراد صبور، 

خالصه بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.

 جلسه 
چهارم

é هدف: آموزش مهارت تسلط به خود. 
é دستور جلسه: مروري بر مطالـب جـلسة قبل، آمـوزش مهـارت تسـلط به خـود، بيان ويژگی هاي 
افراد مسلط به خود، و تأثير در روابـط كـاری و زندگی، خالصة بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.

 جلسه 
پنجم

é هدف: آموزش مهارت خويشتن داری.
é دستور جلسه: مروري بر مطالب جلسة قبل، آموزش مهارت خويشتن داری، بيان ويژگی هاي افراد 
با خويشتن داری هيجانی، آموزش آگاهي از هيجانات مثبت )شادي، عالقه مندي و عشق( و توجه به 
هيجانات مثبت و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال به صورت تجسم ذهني و آشنايی با اثرات مثبت 

مهارت خويشتن داری در حل بحران ها، خالصة بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.

جلسه 
ششم

é هدف: شناخت نقاط ضعف و قوت و آشنايي با فنون پذيرش خود.
é دستور جلسه: مروري بر مطالب جلسة قبل، آموزش مهارت شناخت نقاط ضعف و قوت، بيان 
فوايد شناخت نقاط ضعف و قوت و آشنايي با فنون پذيرش خود، خودباوري، تمركز بر توانمندي ها 
و محدود تلقي كردن ناتواني ها و تأثير آن بر روي سالمتی افراد و اثرات منفی و مثبت بر روي 

رضايت و حل مسأله، خالصة بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.
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جدول 1. )ادامه(

جلسه 
هفتم

é هدف: آموزش شناخت افکار و احساسات در زمان عدم صبوری.
é دستور جلسه: مروري بر مطالب جلسة قبل، آموزش شناخت افکار و احساسات در زمان عدم 
صبوری، بيان فوايد شناخت افکار و احساسات و نقش پر اهميت اين مهارت بر حل مسأله، خالصة 

بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.

جلسه 
هشتم 

é هدف: آگاهی از كارآمدی صبر در زندگی.
آموزش كارآمدی صبر در موقعيت های مختلف  قبل،  بر مطالب جلسة  دستور جلسه: مروري   é
زندگی، بيان فوايد شناخت اهداف و ارزش ها و نقش پـر اهـميت ايـن مهارت بر غلبه بر مشکالت، 

خالصة بحث، ارائة بازخورد، تعيين تکليف.

جلسه 
نهم

é هدف: تعيين روش های ارتقای صبر و تحمل.
 é دستور جلسه:  بيان خالصة مباحث جلسات قبلی، تمرين روش های آرام سازی و صبوری به روش های

مختلف، بررسی تجارب اعضای گروه پيرامون كاربرد صبر در موفقيت آنها و نيز تجارب منفی 
اعضای گروه ناشی ازشتاب و عجله در كارها، ارايه بازخورد، تعيين تکليف.

جلسه 
دهم

é هدف: جمع بندي جلسات قبلی.
 é دستور جلسه:  بيان خالصة مباحث جلسات قبلی، تقدير از شركت كنندگان، دريافت بازخورد براي

كارهاي آتی.

یافته های پژوهش
ابتدا آماره های توصيفی مربــوط به هر يک از متغيرهای پژوهش به صورت ميانگين 
و انحراف معيــار و نتايج نرمال بودن متغيرها و در ادامه، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
مربوط به تحليل كوواريانس چند متغيری جهت بررســی و پاسخ به فرضيه ها با رعايت 
پيش فرض های الزم، ارائه شد. كه نتايج آن در جدول های )2 الی8( ارائه گرديده است. 

جدول2. داده های توصيفی مؤلفه های مهارت حل مسأله در پيش آزمون و پس آزمون

گروه هامتغير
پس آزمونپيش آزمون

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

حل مسأله سازنده
11/402/1917/931/57آزمايش

11/661/8311/931/83گواه

حل مسأله غيرسازنده
17/402/2610/931/83آزمايش

17/802/0117/602/06گواه
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نتايج داده های توصيفی مؤلفه های مهارت حل مسأله در جدول 2 حاكی از آن است 
كه در مؤلفه حل مسأله سازنده نمره های پس آزمون در گروه آزمايش بيشتر از گروه گواه 
و در مؤلفه حل مسأله غيرسازنده نمره های پس آزمون در گروه آزمايش كمتر از گروه گواه 

می باشد كه به معنی بهبود مهارت حل مسأله دبيران خانم می باشد. 
به منظور بررســی تأثير آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شيوه گروهی بر مهارت 
حل مسأله دبيران از تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد. قبل از استفاده از آزمون 
پارامتريک تحليل كوواريانس، پيش فرض نرمال بودن توزيع داده ها در مراحل پيش آزمون 
و پس آزمون مؤلفه های مهارت حل مسأله در دو گروه آزمايش و گواه بررسی و از نرمال 
بودن توزيع داده ها اطمينان حاصل شد. نتايج آزمون شاپيرو ويلک جهت بررسی نرمال 

بودن توزيع داده ها در جدول )3( ارائه شده است. 

جدول3. نتایج آزمون شاپيرو ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

گروه هامتغير
پس آزمونپيش آزمون

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

حل مسأله سازنده

0/9530/5680/9161/57آزمايش

0/9380/3570/8910/070گواه

حل مسأله غيرسازنده

0/9640/7650/9460/463آزمايش

0/9620/7270/9630/743گواه

نتايج آزمون شــاپيرو ويلک در جدول 3 حاكی از آن اســت كه توزيع داده ها برای 
مؤلفه های مهارت حل مســأله بــه تفکيک برای هر دو گــروه در مراحل پيش آزمون و 

 .)P <0/05( پس آزمون نرمال است
يکی ديگر از مفروضه های آزمون تحليل كوواريانس همسانی شيب خط رگرسيون در 

گروه هاست. نتايج اين مفروضه در جدول 4 گزارش شده است. 
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 جدول4. خالصه نتایج بررسی همگنی شيب های رگرسيون از اثرات 
درون آزمودنی های مؤلفه های مهارت حل مسأله

                   شاخص آماری

منبع تغييرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

ميانگين 
مجموع 
مجذورات

F
سطح 

معناداری

4/29014/2902/3060/153پيش آزمون حل مسأله سازنده * گروه

5/70015/7002/4290/170پيش آزمون حل مسأله غيرسازنده * گروه

بر اســــاس نتايج جدول بــاال اثر تعامــل )پيش آزمون حل مسأله سازنده * گروه( 
و )پيش آزمون حل مسأله غيرسازنده * گروه( معنادار نيســــت )P <0/05(، شيب های 
رگرســيون همگنی دارند و از اين مفروضه تخطی نشده است. در ادامه به منظور بررسی 
 )M- Box’s( پيش فــرض همگنی ماتريس های واريانسـ  كوواريانس از آزمون ام باكس
استفاده شد. نتايج آزمون M باكس، همگن بودن ماتريس كوواريانس متغيرهای وابسته در 
 . )P =0/807؛ Box’s = 1/056(  مورد تأييد قرار گرفت )تمام سطوح متغير مستقل )گروه ها
در ادامه پيش فرض همگنی واريانس ها برای مؤلفه های مهارت حل مسأله با آزمون 

لون (Leven) مورد بررسی قرار گرفت.
در جدول 5، نتايج آزمون لون جـهت بررسی بـرابـری واريانس های خطا در پس آزمون 

مؤلفه های مهارت حل مسأله ارائه شده است. 

 جدول5. نتایج آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس های خطا
 در پس آزمون مؤلفه های مهارت حل مسأله

سطح معنی داریدرجه آزادی 2درجه آزادی F1متغير

1/7701280/194حل مسأله سازنده

3/0581280/091حل مسأله غيرسازنده

همان طوركه نتايج جدول شــماره 5 نشــان می دهد، مقادير F به دســت آمده برای 
مؤلفه های مهارت حل مســأله در پس آزمون با درجات آزادی )1 و 28( معنادار نيســت 
)P <0/05(. در نتيجه تفاوت معناداری بين واريانس خطای گروه ها وجود ندارد و بنابراين 
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فرض همگنی واريانس های خطا رعايت شده است.
همچنين عدم وجود داده های پرت چند متغيری با اســتفاده از فاصله ماهاالنوبيس 
مورد بررســی قرار گرفت كه داده پرت شناســايی نشد و صحت اين فرضيه بررسی شد. 
عالوه براين هم خطی بين متغيرهای وابســته با ضريب همبستگی بين جفت متغيرها 
 بررســی شد و با توجه به اينکه ضرايب همبســتگی بين جفت متغيرها در حد متوسط 
)0/3 تــا 0/5( بــود اين فرضيه مورد تأييد قرار گرفت. با توجه به حد متوســط ضرايب 
همبستگی می توان اين نتيجه را گرفت كه بين متغيرها همبستگی خطی چندگانه وجود 
ندارد. با برقراری پيش فرض های كوواريانس چند متغيری استفاده از اين آزمون ها بالمانع 

است. 

جدول6. نتایج آزمون چند متغيری مؤلفه های مهارت حل مسأله

درجه Fمقدار آمارهآزمون
آزادی1

درجه 
آزادی2

سطح 
مجذور اتامعناداری

0/0010/923<0/923149/212225اثر پيالیی

0/0010/923<0/077149/212225المبدای ویلکز

0/0010/923<11/937149/212225اثر هاتلينگ

0/0010/923<11/937149/212225بزرگ ترین ریشه روی

نتايج جدول نشان می دهد كه با كنترل پيش آزمون سطوح معناداری همه آزمون ها، 
بيانگر آن هستند كه بين دبيران گروه كنترل و آزمايش حداقل از لحاظ يکی از متغيرهای 
. لذا می توان  )P >0/001 ؛ F=149/212( وابســته تفاوت معناداری مشاهده می شــود
گفــت، آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شــيوه گروهی حداقل باعث بهبود يکی از 

مؤلفه های مهارت حل مسأله دبيران می شود.
حال از آنجايی كه آزمون چند متغير معنادار اســت، برای پی بردن به اين نکته كه از 
لحــاظ كدام مؤلفه بين دو گروه تفاوت وجود دارد، تحليل كوواريانس چند متغيره انجام 

گرفت. نتايج در جدول بعدی آمده است.
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 جدول 7 . نتایج تحليل مانکوا در رابطه با نمرات گروه آزمایش و كنترل 
در مهارت حل مسأله

منبع 
مجموع متغيرتغييرات

مجذورات
درجه 
آزادی

ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
معناداری

مجذور 
اتا

توان 
آزمون

پيش آزمون
0/85310/8530/7560/3930/0280/890حل مسأله سازنده

18/729118/7296/9070/0140/2100/816حل مسأله غيرسازنده

گروه
0/0010/9031<273/8011273/801242/647حل مسأله سازنده

0/0010/8151<310/7351310/735114/602حل مسأله غيرسازنده

نتايج جدول نشــان می دهد، با در نظر گرفتن نمرات پيش آزمون به عنوان متغيرهای 
كمکی: تفاوت بين مؤلفه های مهارت حل مسأله دبيران دو گروه آزمايش و گواه معنادار 
است )P <0/05(. همچنين با در نظر گرفتن مجذور اتا می توان گفت، به ترتيب 0/903 
و 0/815 اين تغييرت ناشــی از تأثير آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شيوه گروهی 

در مؤلفه های مهارت حل مسأله سازنده و غيرسازنده بوده است.
در ادامه آزمون مقايسات زوجی LSD بررسی شد كه نتايج در جدول 8 آورده شدند. 

 جدول8. نتایج آزمون مقایسه زوجی LSD برای ميانگين تعدیل شده گروه ها
در مرحله پس آزمون

ميانگين گروه 1متغير
تعدیل یافته

تفاوت 
ميانگين

خطای 
معنی داریاستاندارد

 فاصله اطمينان
 95 درصد

حد باالحد پایين

حل مسأله 
سازنده

17/997آزمایش
6/127*0/393>0/0015/3186/935

11/870گواه

حل مسأله 
غيرسازنده

11/003آزمایش
-6/527*0/610>0/001-7/780-5/274

17/530گواه

*تفاوت ميانگين در سطح ۰/۰5 معنادار است.
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نتايج جدول 8 نشان می دهد كه اختالف ميانگين نمره دو گروه در مؤلفه های مهارت 
حل مســأله سازنده و غيرسازنده به ترتيب 6/127 و 6/527- به دست آمده است كه اين 
مقادير از نظر آماری نيز تأييد شــده است )P >0/001(. اين مسأله بدين معنی است كه 
نمره مهارت حل مســأله ســازنده گروه آزمايش در مرحله پس آزمون به طور معناداری 
بيشــتر از گروه گواه بود و نمره مهارت حل مســأله غيرسازنده گروه آزمايش در مرحله 
پس آزمون به طور معناداری كمتر از گروه گواه بود. بنابراين آموزش راهبرد مقابله مذهبی 

صبر به شيوه گروهی تأثير معنی داری بر بهبود مهارت حل مسأله دارد.

بحث و   نتیجه گیری ......................................................................................................
فرضيه اصلی پژوهش بررســی اثر بخشی آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به شيوه 
گروهی بر مهارت حل مسأله دبيران است. يافته  های تحقيق حاصل از تحليل كوواريانس 
چند متغيری نشان می دهد كه آموزش انجام شده بر مؤلفه های مهارت حل مسأله دبيران 
در سطح 0/01 معنادار می باشد و به طور ميانگين مهارت حل مسأله سازنده گروه آزمايش 
6/127 واحد بيشــتر از گروه گواه اســت؛ و ميانگين مهارت حل مسأله غيرسازنده گروه 
آزمايش 6/527 واحد كمتر از گروه گواه است. لذا فرضيه اصلی تحقيق تأييد می شود و با 
نتايج پژوهش های پارانتئو و ووی )2021(، ايلدريم )2021(، ويلت و همکاران )2019(، 

آنو و اسکونسلز )2005(، پارگامنت )1998( و حسين ثابت )1387( همخوانی دارد.
در تببين فرضيه اصلــی ميتوان بيان كرد آمــوزش صبر منجر به اين می شــود كه 
در افراد صبور ماهيت رفتارها به گونه ای متفاوت از ســايرين شــکل بگيرد. بر اســاس 
علوم شــناختی و عصب شناســی، در مغز انســان، دو ناحيه ليمبيک )غير متفکر مغز( و 
قشــر پيشانی )بخش متفکر مغز( وجود دارد. سيستم ليمبيک قسمت احساسی و مركز 
هوس و لذت مغز است و مجموعه ای از ساختارهای مغزی از جمله آميگدال می باشدكه 
دنبال رفتارهای بقای غريزی مانند پاداش جويی است. قشر پيشانی نيز مهم ترين قسمت 
تکامل يافته مغز است كه مسئوليت فعاليت های عالی و پيچيده انسانی همانند خالقيت، 
شــعور، منطق، آينده نگری، قضاوت، اصول اخالقی، تفکر انتزاعی و حل مســايل دشوار 
را بر عهــده دارد و می تواند هيجانات غريزی و ناخودآگاه سيســتم ليمبيک را مهار  كند.
 در واقــع وظيفــه اش ترمز وارد كــردن به اين ناحيه اســت. اين دو بخــش مغز، دائماً
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بر هم نيرو وارد می كنند و به صورت االكلنگی باال می روند. هر كدام كه نيروی بيشــتری 
وارد كند باال می رود و ديگری پايين می ماند. اگر برايند نيروها به ســمت قشــر پيشانی 
مغز باشــد به واســطه عملکردهای اجرايی اين بخش، در فرد، اراده، سرسختی، تحمل، 
خويشــتن داری، خود تنظيمی، رفتارهای هدف محور و به عبارتی صبر شــکل می  گيرد

(Luria. et al,2017:192). پايه های روان شــناختی صبر به ويژه هدف مندی و ارزشمند 
بودن هدف، با تغييراتی كه در بعد شناختی فرد ايجاد می كنند، خود آگاهی وی را افزايش 
داده و به او احســاس ارزشمندی وهدف مندی ارائه می كنند، لذا در او بر عليه سختی ها 
و مشــکالت، مقاومت و پايداری )به جای احساس ضعف و سستی كردن( شکل می گيرد 
و می تواند مبتنی بر هدف، كه رضايت خداوند است، به تفسير مجدد رويدادهای فشارزا 
 .(Yildirim,et al, 2021:12) بپردازد و موقعيت های گرفتاری و سختی را، با معنا دريابد
رغبت به هدف، بی رغبتی به امور منافی هدف و ترس از شکســت، رفتارهای هدف 
محور را رشــد می دهند. لذا انسان صبور در راه رسيدن به هدف، از هر عاملی كه او را از 
مسير منحرف كند از جمله هيجانات ناخودآگاه و غريزی ناشی از بخش غير متفکر مغز، 

.(Pargament & Park, 2019:51) دوری می جويد
ادراك موقتی بودن سختی ها و ضرورت پيمودن مسير برای رسيدن به هدف، اميد و 
خوش بينی را ايجاد می كنند (Paranteo & Wu, 2021:91) و به انسان اطمينان می دهند 
كه مشکالت موقتی هســتند و او می تواند بر عوامل استرس زای پيرامونش تأثيرسازنده 
 .(Moreno,Ortiz,Fuentes,Garcia,Leon,2020:3) بگــذارد و آنها را كنتــرل  كنــد
بنابراين به جای درماندگی و اجتناب از دشــواری ها و توســل به سبک های غيرسازنده، 
با ادراك خود كارآمدی با دشــواری ها مواجه می شــود و تغيير را، نه تنها تهديدی برای 
امنيت خود به حســاب نمی آورد، بلکه با عبور دادن مشکالت  از كانال تدبر و عقالنيت، 
تصميم گيری درست انجام می دهد و تهديدها را تبديل به فرصت كرده و در مسير رشد 

 .(Pargament & Park, 2019:51) و خودشکوفايی گام بر می دارد
از آنجا كه خالقيت از وظايف بخش متفکر مغز ) قشــر پيشــانی( است و هيجانات 
مثبت نيز در حکم مواد مغذی اين بخش هســتند و از آنجا كه انســان صبور به واسطه 
مؤلفــه اميدواری، هيجانات مثبت را ادراك می كند و اســير هيجانات منفی نمی گردد، 
به راحتی مواد مغذی اين بخش را تأمين می كند و مغز انرژی الزم برای خالقيت و ابداع 
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راه حل های متفاوت را خواهد داشــت. در حقيقت، هيجانات مثبت، با وسعت بخشيدن 
لحظه ای به افکار و اعمال، به كشف انديشه ها و اعمال خـــالق و نـوين منـجر می شوند 
)نولن هوكســما 1و همکاران، 2014، ترجمه رفيعی، 1395: 575(. لذا انسان صابر حتی 
در شرايط بسيار سخت نيز برای رسيدن به اهداف پافشاری می كند و فعاالنه، برنامه ريزی 
می كند و از دل شکست ها نيز راهی برای رسيدن به موفقيت خلق می كند )سبک خالقانه 
حل مســأله(. همچنين آموزش صبر بر خود اتکايی و رشد خودپنداره مثبت افراد مؤثر 
بوده و اين موضوع، احساس قوی تری در افراد برای مواجه با دشواری های زندگی به جای 
اجتناب، به وجود می آورد و اين اجازه را به آنها می دهد كه ســاختار شناختی خود را بر 
روی اطالعات و دانش جديد باز بگذارند و واقع گرايانه، طرح هايشان را با ملزومات محيط 
سازگار كنند )سبک حل مسأله اعتماد و گرايش( )جلوانی، اعتمادی، جزايری و فاتحی، 

.)1396:367
در نهايــت بايد گفــت آموزش راهبرد صبــر، منجر به كاهش رفتارهای تکانشــی 
و افزايش رفتارهای نظام مند می شــود و كمک می كند تــا افراد، علی الخصوص دبيران، 
برخويشــتن داری و حل مسأله سازنده به ويژه در شــرايط بحرانی تمركز كنند و بتوانند 
برخي از مشکالت رفتاری، خــــصوصاًً مــشکالت عــادتي را كاهش دهند و بدين گونه 
از سازگاری روانی اجتماعی و احســاس رضايت بيشتری در زندگی برخوردار شوند. لذا 
می توان گفت آموزش راهبرد مقابله مذهبی صبر به عنوان حل مســأله سازنده منجر به 
ارتقای سازگاری فرد ابتدا با خود و سپس با ديگران و محيطی كه در آن زندگی می كند، 
می شــود و زمينه را برای پذيرش بهتر ديگران تقويت می كند. در حقيقت صبور بودن، 
مقدمه ارتباط مؤثر با ديگران است. افرادی كه در تعامالت منفی نسبت به اطرافيان خود 
درگير می شــوند، راهبرد منطقی و مشخصی برای خروج از اين تعامالت منفی نخواهند 
داشــت. آموزش صبر به آنها كمک می كند تا راه های بهبود ارتباطات خود را فرا گيرند 
و از الگوهــای منفی كه منجــر به كناره گيری و يا درگيری بين آنها می شــود اجتناب 
.(Moreno, et al, 2020:4) كننــد، در نتيجه مي تواند در بهبود روابط مؤثــر واقع گردد 

بر اساس يافته های حاصله پيشنهاد می شود برای آموزش مقابله مذهبی صبر به دبيران 
در دوره های آموزش ضمن خدمت برنامه ريزی شود و همين طور تحقيقی مشابه و با هدف 

1. Hoeksema, N. S.
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مقايســه دو جنس با تکرار آموزش راهبرد صبر و با پی گيری های مکرر در جهت بررسی 
ماندگاری اثر انجام شــود . پژوهش حاضر بــا محدوديت هايی نيز روبه  رو بود. برای نمونه

در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه خود گزارشی استفاده شده است و 
ممکن است در پاسخ ها سوگيري وجود داشته باشد و همچنين جامعة آماری اين تحقيق 
فقط دبيران زن منطق 18 شــهر تهران را در بر گرفته اســت كه به شيوه نمونه گيری در 
دســترس انتخاب شــدند و از جامعيت پايينی برخوردار بوده است و بايد تعميم نتايج 

آن با احتياط صورت گيرد .

تشّکر و قدردانی
 بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش همکاری کردند

 تشّکر و قدردانی نموده، بی شک بدون یاری آنها
انجام این پژوهش میّسر نبود.
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