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چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي به شيوه راهحل
محور بر كاهش استرس شغلي كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي است.
جامعه مورد مطالعه شامل كليه كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي در
سال  1388بود .حجم نمونه مورد مطالعه  24نفر بودند كه به روش
نمونه گيري تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند .براي
جمعآوري دادهها از پرسشنامه استرس شغلي فيليپ ال رايس ( )1992كه
داراي  57سوال  5گزينهاي در سه مؤلفه (روابط بين فردي ،عاليم جسماني و
عاليق شغلي) ميباشد ،استفاده شد .اعضاي گروه آزمايش در هشت جلسه
مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور شركت نمودند .جهت تحليل دادهها از
آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون  tگروههاي مستقل ،آزمون  tگروههاي
همبسته و آزمون تحليل كوواريانس) استفاده گرديد .نتايج نشان داد كه
مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور به ميزان متوسطي استرس شغلي
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دانشآموخته كارشناسي ارشد رشته مشاوره واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد

اسالمي.
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استاد دانشگاه عالمه طباطبايي.
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كاركنان (زن) را كاهش داده است ؛ همچنين مشاوره گروهي به شيوه راهحل
محور بر كاهش استرس روابط بين فردي ،عاليم جسماني استرس شغلي و
استرس عاليق شغلي مؤثر بوده است و در نهايت مشاوره گروهي به شيوه
راهحل محور بر كاهش استرس شغلي كاركنان (زن) در طول زمان از پايداري
مناسبي نيز برخوردار ميباشد.
كليد واژهها:
استرس شغلي -درمان راه حل محور  -مشاوره گروهي.
مقدمه
به طور كلي استرس حاصل نياز ما به سازگاري فيزيكي ،ذهني و
احساسي در مقابل يك تغيير است (پايفر ،1نقل از افروز و نقيبي راد.)1383 ،
فشار عصبي در افراد عارضهاي است كه سالمت جسمي و فكري فرد را به
مخاطره مياندازد .فشار عصبي زماني به وجود ميآيد كه بدن بيشتر از حد
معمول از تواناييهايش استفاده ميكند (هندل ،نقل از موسايي .)1381 ،عوامل
استرسزاي شغلي به فشار شغلي منجر ميشوند .كامالً مشخص است كه اين
فرايند خودكار نيست و ادراك و ارزيابي كاركنان از عوامل استرسزا اساس ًا
قسمتي از فرايند است (اسپكتور.)2000 ،2
استرس شغلي عبارت است از پاسخهاي هيجاني آزاردهندهاي كه در
صورت عدم تناسب بين خواستهها و الزامات شغل با استعداد ،منابع يا
نيازهاي كاركنان بروز ميكند (مؤسسه ايمني و سالمت ،1992 ،3نقل از
زهراكار .)1387 ،عواملي مانند آسيبپذيري (روان رنجورخويي) ويژگيهاي
شخصيتي ،يادگيري مهارتها ،مقدار ساعت خواب قبل از كار در استرس
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شغلي اثرگذار هستند (تيسن و وگلوم و

همكاران،1

 .)2005همچنين تجربههاي

فردي در مواجه شدن با رفتارهاي ناسازگار يا درخواستهاي مغاير (تعارض
نقش) و يا كمبود اطالعات و عدم شرح وظايف به صورت دقيق (ابهام نقش) از
علل استرس شغلي ميباشند (دورزينگام و پيد و روچ .)2009 ،2استرس شغلي
ميتواند در كاهش بهرهوري ،انگيزهها و مهارتها انعكاس يابد و ميزان باالي
آن با قصد به ترك كار و رفتارهاي ستيزگرايانه رابطه دارد (مهداد.)1385 ،
عالوه بر آن ميتواند عامل به وجود آورنده اختاللهاي اضطرابي باشد و نقش
استرس در بروز اختالالت خلقي مطرح شده است (وود و وود .)1993 ،كنترل
جو سازماني ،تدارك حمايت اجتماعي ،تعريف نقشهاي كاركنان ،تعيين
گرانباري و سبكباري شغل از روشهاي درمان استرس در محيط كار است.
همچنين ديگري مانند آموزش آرام سازي ،بازخورد زيستي و اصالح رفتار،
رژيم غذايي و تغذيه ،دارو ،رويكرد حل مسأله ،درمانهاي مبتني بر مهارتهاي
مقابلهاي و آموزش تلقيح استرس ) (SITاز روشهاي فردي درمان استرس
ميباشند (مهداد.)1385 ،
راهنمايي ومشاوره و فنون و خدمات آن به عنوان مهمترين وسيله كمك
به افراد در شناخت خود و محيط كار و سازگاري بيشتر در زندگي است و
رشد مطلوب ذهني ،عاطفي ،اجتماعي و معنوي فرد را تسهيل مينمايد
(نوابينژاد ،1378 ،نقل از احقر .)1386 ،در مشاوره به عنوان يك فرايند
تخصصي به تجزيه و تحليل مشكل و يافتن راهحلهايي مناسب مبادرت
ميشود .مراجع از طريق مشاوره در يك جو مملو از تفاهم خود را بهتر
ميشناسد ،چگونگي تصميمگيري را ميآموزد و سر انجام راهحلي براي
مشكلش پيدا ميكند .گروه هاي مشاوره و روان درماني از نوع گروههاي
كوچك هستند و به درمان مشكالت رواني داوطلبان كمك ميكنند .در اين
گروهها كار از ارايه اطالعات صرف فراتر ميرود .مشاور بايد رابطه حسنه
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مشاوره اي با مراجعان برقرار سازد و جوي مملو از اعتماد و احترام و تفاهم
به وجود آورد .تعداد اعضا بين  12-6نفر ميباشد (شفيعآبادي.)1387 ،
مشاوره گروهي عالوه بر اهداف اصالحي داراي اهداف پيشگيري و آموزشي
نيز هست (كوري و كوري ،2002 ،1نقل از بهاري و همكاران .)1387 ،يكي از
رويكردهاي مشاوره و روان درماني ديدگاه پست مدرن است .درمانگران پست
مدرن كه گاهي سازه گرايي اجتماعي يا سيبرنتيك مرتبه دوم ناميده ميشوند
به جاي اتخاذ ديدگاه سيستمي با اعضاي خانواده به عنوان شركت كنندگان
خودجوش «خالق» مستقل همكاري ميكنند (بهاري .)1388 ،درمان راهحل مدار
از كارهاي ميلتون اريكسون 2اثر پذيرفته است .درمان مؤثر بايد بر يافتن
قابليت ها و تواناييهاي مراجع متمركز باشد (فريدمن .)1992 ،3مروجان و
بنيان گذاران رويكرد راهحل محور استيو ديشيزر 4و ايسنو كيم

برگ5

ميباشند .ساير افراد صاحب نام ويليام اوهانلون ،6ليپچيك ،7مايكل واينر ،8پلر
و والتر 9بودند كه مباني و تكنيكهاي اوليه درمان را ابداع نمودند( .بهاري،
 )1388تحقيقات نشان ميدهد كه اين رويكرد ميتواند به نتايج مطلوب بينجامد
و حتي در موارد اورژانسي خوب عمل ميكند (لي.)1997 ،10
اين روش درماني معتقد است كه مراجعان شايستگيها و خالقيتهاي
الزم براي تغيير را در درون خود دارند (چانگ .)2005 ،11لذا در اين نوع درمان
تمركز بر روي مسايلي است كه احتمال تغيير در آنها وجود دارد نه به
1
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زمينههاي سخت و غيرقابل تغيير .به همين علت مشاوره راهحل محور به
مشاوره اميدواري شهرت يافته است (نونالي .)1993 ،1در اين ديدگاه به دليل
تمركز بر موارد مثبت «آن چه كه بايد افزايش پيدا كند» به عوض نقايص،
مقاومت از بين ميرود (كونولي ،گراهام 2و همكاران .)2003 ،درمانگران از
طريق تكاليف و سؤاالت در مورد اطالعات رفتاري خاص جهت گيري ميكنند.
رويكرد جهتدار است .بدين صورت كه تمامي سؤاالت و تكاليف بر اساس اين
فرض كه راهحلهاي مشكالت مراجعان از قبل در زندگي آنها وجود دارد
پايهريزي شده است (سامرس وسامرس .)2004 ،در اين روش درماني از
پرسش استثنا 3كه در برگيرنده استثنائات گذشته ،4استثنائات جديد ،5استثنائات
تكراري ،6استثنائات آينده 7است ،استفاده ميشود (نونالي .)1993 ،با شناختن
استثناها ،نظريه راهحل محور رفتارهاي مثبت را توسعه ميدهد و راهبردهاي
مقابلهاي مؤثر را تقويت ميكند .در حالي كه بر تغيير رفتارهاي آينده تأكيد
دارد (فرانكلين 8و همكاران .)2001 ،فن پرسش معجزه 9به مراجعان كمك
مي كند تا مبناي داوريشان را كنار بگذارند و به واقعيتي نزديك شوند كه
دوست دارند به آن برسند (گالدينگ ،10نقل از بهاري و همكاران .)1382 ،فن
پرسش

مقياسي11

كمك مي كند كه مراجع افكار و احساسات خود را درباره

مشكل با استفاده از اعداد بيان كند .سؤاالت مقياسي را در هر جلسه از درمان
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ميتوان به كار گرفت .اما مشخصاً در اولين جلسه پس از كشف مشكل يا
شكايت اين سؤال مطرح ميشود (ديشيزر و برگ.)1993 ،
بنا ب ر مباني نظري ذكر شده هدف كلي پژوهش حاضر به كار بردن
اصول و فنون رويكرد راه حل مدار براي كاهش استرس شغلي كاركنان زن
ميباشد .انتظار مي رود با توجه به نقش منفي استرس و عواقب آن در محيط
كاري و زندگي روزمره مشاوره راه حل محور بتواند به افراد در زمينه حل
مشكل و يافتن راهحلها كمك موثري كند .بر اين اساس فرضيههاي زير به
محك آزمايش گذاشته شدهاند:
مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش استرس شغلي
(استرس روابط بين فردي ،عاليم جسماني استرس شغلي و استرس عاليق
شغلي) كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي موثر است.
مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش استرس شغلي در
كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي در طول زمان از اثر پايداري مناسبي
برخوردار است.
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روش
روش تحقيق حاضر نيمه آزمايشي ،از نوع طرح پيش آزمون  -پس
آزمون با گروه كنترل ،همراه با آزمون پيگيري ميباشد.
جامعه آماري اين تحقيق ،كليه كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي
در سال  1388ميباشد .در اين پژوهش از شيوه نمونهگيري تصادفي ساده
استفاده شد .ابتدا پرسشنامه استرس شغلي روي همه آزمودنيها اجرا گرديد.
سپس از بين آنها  24نفركه نمره آزمون استرس شغلي آنها در سطح باال قرار
داشت انتخاب شده و به روش تصادفي ساده به دو گروه  12نفري تقسيم و
در دو گروه گواه و آزمايش قرار داده شدند .اعضاي گروه آزمايش به مدت 8
جلسه و هر هفته يك بار به مدت  75دقيقه در مشاوره گروهي راهحل محور را
شركت كردند .در پايان از هر دو گروه آزمايش و گواه پس آزمون گرفته شد.
بعد از گذشت حدوداً سه هفته از اجراي پس آزمون ،آزمون پيگيري جهت
ارزيابي ميزان پايداري اثر متغير مستقل (مشاوره گروهي راه حل محور) در
طول زمان بر روي گروه آزمايش اجرا شد.
در اين پژوهش از پرسشنامه فيليپ ال رايس )1992( 1براي سنجش
استرس شغلي استفاده شد .اين پرسشنامه داراي  57سوال پنج گزينه اي است
و سه مقياس روابط بين فردي سواالت ( ،)1-23عاليم جسماني سواالت (-24
 )43و عاليق شغلي سواالت ( )44-57را ارزيابي ميكند .روش نمرهگذاري
بدين صورت است كه دامنه پاسخ هر سوال  5درجهاي (هرگز ،به ندرت ،گاهي
اوقات ،اغلب و بيشتر اوقات) و به شروه ليكرت به ترتيب از  5-1نمرهگذاري
ميگردد .در تعدادي از سواالت اين نمره گذاري معكوس است .حاتمي ()1377
در ايران اين پرسشنامه را هنجار و ميزان روايي آنان را  0/921مشخص كرده
است و نتايج به دست آمده باالتر از هنجاري است كه رايس ( )1992به آن
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 0/90به دست آمد .حاتمي ميزان ضريب پايايي آن را به وسيله روش آلفاي
كرونباخ  0/89و براي سه مقياس روابط ميان فردي ،عاليم جسماني و عاليق
شغلي به ترتيب  0/88و  0/88و ./89تعيين كرده است .همچنين در اين پژوهش
براي تعيين ضريب پايايي ابتدا  40نفر از آزمودنيها به صورت تصادفي
انتخاب و پرسشنامه روي آنها اجرا شد .با استفاده از روش آلفاي كرونباخ
ضريب پايايي محاسبه و 0/83به دست آمد.
تجزيه و تحليل دادهها :در پژوهش حاضر دو گروه آزمايش و گواه
وجود داشت و اختالف نمرههاي بعد از مشاوره گروهي هرفرد از مرحله قبل
از مشاوره گروهي همان فرد درج شد و ميانگين اختالفها محاسبه و تفاوت
ميانگين اختالفها از طريق آزمون  tگروههاي مستقل بررسي شد .براي
بررسي معناداري ميزان تغييرات به دست آمده ،از طريق آزمون تحليل
كوواريانس بين گروهي ميانگينهاي پس آزمون بعد از تعديل نمودن نمره هاي
پيش آزمون ،مورد مقايسه قرار گرفت .همچنين براي بررسي ميزان پايداري
اثر متغير مستقل در طول زمان از آزمون  tگروههاي همبسته براي گروه
آزمايش در مرحله بعد از مشاوره گروهي و مرحله پيگيري استفاده گرديد.
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يافتهها
بررسي فرضيه اول :مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش
استرس شغلي (استرس روابط بين فردي ،عاليم جسماني و استرس عاليق
شغلي) كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي موثر است.
جدول :1آزمون  tمستقل براي مقايسه تغييرات ميانگين استرس شغلي و
ابعاد آن در مرحله بعد از مشاوره گروهي

استرس شغلي

ميانگين

-8/221
-5/373

عالئم

آزمايش

-3/50

3/55

1/03

جسماني

گواه

0/50

1/17

0/34

-3/703

عاليق

آزمايش

-2/83

1/85

0/53

گواه

0/42

0/90

0/26

فردي

شغلي

-

گواه

0/17

0/83

0/24

روابط بين

آزمايش

22

-10/83

7/04

2/03

استرس شغلي

22

گواه

1/08

1/98

0/57

22
5/471

آزمايش

-17/17

7/43

2/15

22

نمره كلي

نسبت t

گروه

كاهش

استاندارد

معيار

درجه آزادي

شاخص

ميزان

انحراف

خطاي

سطح
معناداري
p

0/000

0/000

0/001
0/000

شواهد در اطالعات جدول باال نشان ميدهد ،از آن جا كه  tحاصله
( )8/21از  tجدول ( )2/50بزرگتر است ،ميتوان چنين قضاوت نمود كه با
اطمينان  99درصد مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش استرس
شغلي كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي موثر است.
به عالوه همانطور كه اطالعات جدول نشان ميدهد از آنجا  tحاصله
در تمام ابعاد استرس شغلي از  tجدول ( )2/50بزرگتر است بنابراين با
پژوهشن
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روابط بين فردي ،عاليم جسماني استرس شغلي و استرس عاليق شغلي
كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي موثر است.
جدول: 2تحليل كوواريانس اثرات بين گروهي كاهش استرس شغلي
نسبتf

شاخص

مجموع

درجه

ميانگين

منبع تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

(a)2437/267

2

1218/633

52/578

117/376

1

117/376

5/064

0/035

599/767

1

599/767

25/877

0/000

0/352

گروه

1937/689

1

1937/689

83/601

0/000

0/619

خطا

486/733

21

23/178

كل

5110110/000

24

مدل
تصحيح شده
نقطه تالقي
پيش آزمون
استرس شغلي

سطح

اندازه

معناداري

اثر

0/000

0/234
0/194

بنا بر شواهد جدول اندازه تاثير كل اصالح شده برابر با  0/619است
كه اين ميزان مطابق با مالكهاي كوهن در حد متوسط است و بنابر شرايط
فوق ميتوان نتيجه گرفت كه مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور استرس
شغلي در بين كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي را در حد متوسط
كاهش ميدهد.
بررسي فرضيه دوم :مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش
استر س شغلي بر كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي در طول زمان از
اثر پايداري مناسبي برخوردار است.
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جدول :2آزمون آماري tهمبسته براي مقايسه تغييرات ميانگين ابعاد استرس شغلي در
افراد گروه آزمايش در مرحله پس از آزمون با مرحله پيگيري

استرس شغلي

پيگيري

136/00

7/17

2/07

0

نمره كلي

پس آزمون

136/75

7/39

2/13

0

شغلي

پيگيري

21/00

2/22

0/64

1

عالئق

پس آزمون

21/33

2/27

0/66

1

جسماني

پيگيري

54/83

4/47

1/29

/938

عالئم

پس آزمون

54/92

3/92

1/13

/248

بين فردي

پيگيري

60/17

5/02

1/45

مولفه

/483

روابط

پس آزمون

60/50

5/30

1/53

گروه

ميانگين

آزادي

/750

استاندارد

استاندارد

نسبت t

شاخص
انحراف

خطاي

درجه

سطح
معناداري
p

11

0/368

11

0/809

11

0/166

11

0/108

شواهد دراطالعات جدول باال نشان ميدهد ،ازآنجا كه  tحاصله ()1/75
در نمره كلي استرس شغلي از tجدول ( )1/79كوچكتر است ،ميتوان چنين
قضاوت كرد كه تفاوت معنيداري بين تغييرات ميانگين استرس شغلي و
همچنين ابعادآن در بين گروه آزمايش (كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم
چي) در مرحله بعد از مداخله با مرحله پيگيري مشاهده نميشود و اين نتايج
تاييد ميكند كه با اطمينان  %95مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر
كاهش استرس شغلي بر كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي در طول
زمان از اثر پايداري مناسبي برخوردار است.
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بحث و نتيجهگيري
فرضيه اول :مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش استرس
شغلي (استرس روابط بين فردي ،عاليم جسماني استرس شغلي و استرس
عاليق شغلي) كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي موثر است .يافتههاي
اين پژوهش با پژوهش ساالري فيض آباد ( )1386كه عنوان ميكند روش
مشاوره راه حل محور بر كاهش فشار رواني موثر است همسو ميباشد .نتايج
پژوهش ماسون وبرين و ويپل )1994( 1حاكي از آن است كه درمان راهحل
محور باعث افزايش كيفيت مراقبتهاي درماني در پرستاران ميشود و باعث
تسهيل روابط بين بيماران و پرستاران شده و به پرستاران كمك ميكند تا
بتوانند ديدگاه هاي آينده خود را گسترش داده و اهداف و عمل خود را هماهنگ
كنند .نتايج پژوهش وب )1995( 2كه در آن تاثير رويكرد راهحل محور بر روي
حل تعارض در سيستم كار مورد استفاده قرار گرفت ،بيانگر اثربخشي اين
رويكرد براي حل تعارض در سيستم بود و با نتايج اين پژوهش همخوان است.
نتايج پژوهش كندلر و ماسون )1995( 3نشان داد تاثير رويكرد راه حل
محور در مراقبت و ديدگاه هاي بشردوستانه و افزايش عاليق شغلي پرستاران
بيماران معتاد مثبت بوده است و با يافتههاي تحقيق حاضر همسو است.
ساندمن )1997( 4عنوان كرد كه پس از درمان راهحل محور تغييرات معناداري
در ايجاد موقعيت مثب ت و تمركز اهداف و روابط بهتر بين كاركنان و مراجعين
صورت گرفت .نتايج پژوهش ميلر و ديشيزر ،)2000( 5درباره بازآزمايي نقش
عواطف و هيجانات در درمان راه حل محور بيانگر آن بود كه اين ديدگاه بر
پايه بازيهاي زباني ،تجربههاي خصوصي و چگونگي نقش هيجانات در
فعاليتها بنا شده است و بنابر اين ميتواند به مراجعين در شناسايي هيجانات
1

Mason,W. H & Breen,R. Y & Wipple,W. R
Weeb,S. B
3
Chandler,M. C & Mason,W. H
4
Sundman,P
5
Miller,G & Desazer,S
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و عاليق كمك كند .عالوه بر آن نتيجه پژوهش والرستد و

هايگينز1

()2000

نشان داد كه آموزش درمان راه حل محور كمك كرد تا كاركنان بفهمند چه
تواناييهايي دارند و چه ميتوانند بكنند و روشهاي متفاوتي براي ارتباط با
همكاران و بيماران به كار بردند ،نتايج عنوان شده با يافتههاي تحقيق حاضر
همسو است .هاگن و ميچل )2001( 2عنوان كردند كه فنون راهحل محور
توانسته است به پرستاران شاغل كمك كند تا نقش بهتر و متنوع تري را
درارتباط با همكاران و مراجعين ايفا كنند .كاليتون و برونلي )2002( 3در
پژوهش خود توانستند عاليم جسماني و استرس بيماران سرطاني را به روش
راه حل محور كاهش دهند كه نتايج حاكي از همسو بودن آن با پژوهش حاضر
است .نتايج پژوهش وترسن وليچنبرگ )2005( 4حاكي از آن است كه روش
درماني مختصر راهحل محور توانسته است تغييرات مثبتي در ميزان استرس
و رضايت مراجعين ايجاد كند .به عالوه يافتههاي پژوهش حاضر با نتيجه
تحقيق بورول و چن ) 2006( 5كه در آن پيشنهاد شده است كه از اصول مهم و
تكنيك هاي درمان راه حل مدار در مشاوره شغلي استفاده گردد ،همخواني
دارد .كوركوران )2006( 6در مقايسه گروه درماني به شيوه راهحل محور با
درمان معمولي به اين نتيجه رسيد كه گروه درماني راهحل محور تاثير
بيشتري در كاهش احساس استرس و بهبود نگرش و رفتار دارد.

استرادا7

( ) 2007مطرح كرده است كه درمان راه حل محور توانسته است ميزان
افسردگي افرادي را كه به شدت از آن رنج ميبردند ،ازحالت اورژانسي خارج
كرده و پيشرفت قابل مالحظهاي حاصل شده است.

1

Wallerstedt,C & Higgins,P. G
Hagen,B. F & Mitchell,D. L
3
Clayton,H. N & Brownlee,K
4
Wettersten,K. B& Lichtenberg,J. W
5
Burwell,R & chen,C. P
6
Corcoran,J
7
Estrada,B
2
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بر اساس نتايج حاصله ميتوان گفت افرادي كه در جلسات مشاوره
گروهي شركت داشتند توانسته اند استرس شغلي خود را كاهش دهند .به نظر
مي رسد كه مشكالت به سادگي خود را حفظ و ابقا ميكنند و چون مراجعان
مشكالت را همان طور كه همواره اتفاق ميافتند ،مجسم ميكنند ،بنابراين
مواقعي كه شكايت وجود ندارد ،مراجع به شيوهاي عاميانه و غير علمي آنها را
رد مي كند يا حتي ممكن است از ديد آنها كامال پنهان يا ناديده باقي بمانند .حال
آن كه از نظر درمانگران استثناها از همان آغاز ديده ميشوند .هدف مداخالت
آن است كه معكوس سازي مشابهي به عمل آيد تا به رشد راه حل منجر شود
(ديشيزر .)1991b ،درمانگر راهحل محوربه زبان يعني شيوهاي كه افراد خود
را توصيف ميكنند ،عالقهمند است .ديشيزر عنوان ميكند كه «زبان واقعيت را
ميآفريند» .زبان جايگزين دنياي انساني و دنياي انساني جايگزين كل جهان
است (ديشيزر و برگ .)1993 ،1اين رويكرد در مورد تقريباً همه اختاللهاي
رفتاري و در تمام الگوهاي درمان به كار رفته است .تمركز كوتاه مدت به ويژه
براي درمان اختاللهاي خفيف و اختاللهاي سازگاري مفيد واقع ميشود
(پروچاسكا و نوركراس ،1999 ،2نقل از سيد محمدي.)1386 ،
فرضيه دوم :مشاوره گروهي به شيوه راهحل محور بر كاهش استرس
شغلي در كاركنان زن بنياد علمي آموزشي قلم چي در طول زمان از پايداري
مناسبي برخوردار است .يافتههاي پژوهش با گزارش هوساني و ولمن و

الو3

( )2007كه عنوان ميكند  36پرستار طي دو روز تحت آموزش  4SFTقرار
گرفتند و پس از  3ماه نيز نتيجه آموزش پيگيري شد و نتايج مثبت بيانگر آن
بود كه دانش و مهارت پرستاران بهبود يافته و آنها تكنيكهاي  SFTرا در كار
درماني خويش به كار ميبردند ،همخواني دارد .همچنين نتايج تحقيقات پژوهش

1
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Deshazer,S & Berg,I. K
Prochaska,J. O &Norcross,C. J
3
Hosani,Z &Wellman,N &Lowe,T
4
Solution-Focused Therapy
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نكت و همكاران )2009( 1كه تغيير در سبك زندگي بيماران بخش روانپزشكي،
سه سال بعد از آغاز دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت روان پويشي و درمان
راهحل محور را بررسي كردند و پژوهش فرورر ،اسمك و سيدال )2009( 2كه
نشان داد اين روش ميتواند بيماران را عليرغم داشتن ناراحتي براي يك
زندگي طراحي شده و براي زمان طوالني ياري كند ،با اين پژوهش همسواست.
در تبيين نظري مرتبط با اين فرضيه ميتوان گفت كه تغيير به عنوان يك امر
مداوم و غيرقابل اجتناب در جريان زندگي و درمان محسوب ميشود .در ابتدا
يك انعكاس ميتواند نيرويي براي شروع تغيير از نقطهاي القا كند و اين تغيير
به نقطه ديگر هم سرايت ميكند .تجربه تغيير ميتواند احساس كنترل و انتخاب
را در زندگي براي فرد فراهم آورد و مراجع را از تغييرات سطحي ،به تغييرات
عميقتري تشويق كند( .سوداني)1385 ،
با توجه به اين مطلب كه در پژوهشهاي داخل كشور تاثير مشاوره
راهحل محور بيشتر در حوزه هاي روابط خانوادگي كار شده است و هيچ كدام
تاثير اين روش درماني را در مسايل شغلي مورد بررسي قرار ندادهاند،
پژوهش حاضر توانسته مفاهيم و اصول نظريه راهحل محور را در حوزهاي
جديد مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.
بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر پيشنهاد ميگردد اثربخشي مشاوره
گروهي راه حل محور برروي مردان شاغل نيز مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين تمامي عوامل تاثيرگذار بر كاهش استرس شغلي در محيط كار (حتي
جنبههاي پيشگيري از آن) بررسي شود .پيشنهاد مي گردد مشاوره گروهي
راه حل محور براي ساير كاركنان نهادهاي دولتي و غير دولتي و ساير
موسسات آموزشي نيز اجرا شود .با توجه به اثر بخشي مشاوره گروهي
راه حل محور بر روي كاهش استرس شغلي كاركنان ،الزم است تاثير اين
مشاوره ها بر روي ساير اختاللهاي رفتاري كاركنان نيز مورد بررسي قرار
پژوهشن
امه
تربيتي
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گيرد .در ضمن برگزاري دورههاي آموزشي براي كاركنان جهت آشنايي و
شناخت افراد از استرس شغلي و نحوه كاهش آن و طراحي تشكيل كارگاهها و
اجراي سمينارهاي يك روزه در زمينه آشنا ساختن مديران به اثرات آموزش و
مشاوره گروهي بر كاهش استرس شغلي كاركنان ميتواند موثر باشد.
كتابنامه
احقر ،قدسي ،)1386( ،بررسي نقش جو سازماني مدرسه در استرس شغليمشاوران دوره متوسطه شهر تهران .تازهها و پژوهشهاي مشاوره .جلد .6
شماره  .23ص.40-25
 بهاري ،فرشاد ،)1388( ،ديدگاه اكوسيستمي در مشاوره و روان درماني .باتأكيد بر مفاهيم ،اصول و فنون درمان مختصر راه حل مدار .تهران :تزكيه.
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