فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
سال هشتم ،پائیز  -1392شماره 36
صفحات19- 34

اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی
کرامبولتز بر تاب آوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت
صفت1

فاطمه پورعلی
دکتر کاترین فکری
3
دکتر احمدرضا اوجی نژاد
2

تاریخ دریافت92/04/03 :
تاریخ پذیرش92/09/11:

چکیده
هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق الگوی چندمحوری شففی ببفادی بفا نهریفه یفادایری اجتمفاعی
کرامبولتز بر تاب بوری دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسفممی واحفد مرودشفت بفود.
روش پژوهش نیمه بزمایشی از نوع پیش بزمون – پس بزمون همراه با اروه کنترل بود .جامعه بماری کلیفه
دانشجویان شاغل ارایش روان شناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسممی واحد مرودشفت
بودند که مجموعا  1100نفر میشدند .با نمونه ایری در دسترس پرسشنامه تاب بوری کفانر و دیویدسفون
( )2003روی  100نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتفری ارفتنفد  32نففر بفه
تصادف انتخاب و به طور تصادفی در دو اروه بزمایش و کنترل هرکدام  16نففر جفایگزین شفدند .اعضفای
اروه بزمایش  9جلسه بموزش  1/5ساعته بموزش دیدند و اعضای اروه کنترل هیچاونه بموزشفی دریاففت
نکردند .پس بزمون برازار اردید و نتایج توسط بزمون بماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیفل رفرار
ارفت .نتایج نشان داد تلفیق الگوی چند محوری شفی ببادی با یادایری اجتماعی کرامبولتز در افزایش تاب
بوری دانشجویان تاثیر معنادار دارد.
واژگان کلیدی :الگوی چندمحوری شفی ببادی ،نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز ،تاببوری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بزاد اسممی  ،واحد مرودشت ،اروه مشاوره  ،مرودشت  ،ایران
 -2استادیار دانشگاه بزاد اسممی  ،واحد مرودشت  ،اروه مشاوره  ،مرودشت  ،ایران
 -3استادیار دانشگاه بزاد اسممی  ،واحد مرودشت  ،اروه علوم تربیتی  ،مرودشت  ،ایران
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مقدمه
انسان همواره به دنبال دستیابی به راههای مقابله مفید با مشکمت بوده است و کوشیده تفا بفا
کمترین بسیب ممکن به حل مشکمت و مسائل خفود برفردازد .یکفی از ایفن راههفا نگریسفتن بفه
مشکمت به عنوان فرصتی برای بروز توانایی هاست .در سالهای اخیر رویکرد روان شناسی مثبفت
با شعار توجه به استعدادها و توانمندیهای انسان مورد استقبال پژوهشگران حوزههای مختلف روان
شناسی ررار ارفته است .یکی از سازههای مطرح در روانشناسی مثبت نگر تاب بوری 1است کفه بفه
معنای رابلیت فرد در بررراری تعادل زیستی روانی ،معنوی ،در مقابل شرایط مخاطره بمیز است (کانر
و دیویدسون ،2003 ،2به نقل از برزار.) 1392 ،
هر چند اصطمح تاب بوری ممکن است واژهی نسبتا جدیدی در ادبیات علمی تلقفی افردد ،بفا
این وجود این واژه با معادلهای حدارل واکنش منفی به ورای بشفته کننده یا بهبودی موفقیت بمیز
پس از یک استرس یا بحران ،از اوایل ررن بیستم در علم روانشناسی مطرح اردیده بفود .اصفطمح
تاب بوری نوعی حالت رابل رشد در فرد است که شخص بر اساس بن رادر است علیرغم ناکامیهفا،
مصیبتها و تعارضهای زندای به تمش ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر از پای ننشیند
(پیج ،دانهیو و جکسون  ،2002 ،3به نقل از پور نواب.) 1389 ،
براساس پژوهشهای انجام ارفته تاب بوری در نتیجهی استقامت در برابفر سفختی بفه وجفود
میبید .تاب بوری به معنای مقاومت منفعل در برابر بسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه ففرد
تاب بور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است .تاب بوری رابلیت فرد در بررراری
تعادل زیستی -روانی در مقابل شرایط مخاطره بمیز و همفینطفور سفازااری مثبفت در واکفنش بفه
شرایط نااوار را افزایش میدهد .از جمله عواملی که باعث سازااری هر چه بیشتر بدمی بفا نیازهفا و
تهدیدهای زندای میاردد ،تاب بوری است به طوری که هر روز بر شمار پژوهشهای مرتبط با این
واژه افزوده میاردد (کانر و دیویدسون ،2003 ،به نقل از جوکار.) 1386 ،

1 resiliency
2 Conner And Davidson
3 Pig , danihio & Jackson
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فردی تاب بور چاره ساز و انعطاف پذیر است ،خود را با تغییرات محیطی وفق میدهد ،و بعد از
رف عوامل فشارزا به سرعت به حالت بهبود باز میاردد .افرادی که در سطح پایین تفاب بوری رفرار
دارند به مقدار ناچیزی خودشان را با مورعیتهای جدید وفق میدهند .بنان به کندی از مورعیتهای
فشار زا به حالت عادی و طبیعی بهبود برمی اردند ( سیبرت ، 2007 ،1به نقل از برزار.) 1392 ،
موفقیت در دنیای وسی مشاغل با وجود تمام استردای و بحرانهای روزمره نیازمند تاب بوری
باالست .تاب بوری میتواند تعادل الزم را بین عوامل استرس زای درونی و بیرونفی بررفرار سفازد و
موجب کنترل استرسهای شغلی اردد .از بنجایی که فرد در محیط شغلی به دلیفل بررفراری روابفط
متقابل با مدیر سازمان ،همکاران و ارباب رجوع با شرایط ناخواسته و غیر رابل پیش بینی زیادی نیفز
روبرو خواهد شد خواه ناخواه شخصیتی منعط را میطلبد که بتواند خود را با این شرایط ناخواسته و
غیر مترربه و تورعات و انتهارات محیط کفاری وففق دهفد .برخفورداری از چنفین توانفایی و رفدرت
سازااری و انطباق با سختیها و شرایط غیر مترربه و بحران های محیط کاری اجتناب ناپذیر اسفت
و بموزش شیوههای مواجهه درست با این مورعیتها میتواند به بهبود سممت روان شاغمن کمفک
کند .لذا بررسی شیوههای افزایش تاب بوری شاغلین ضرورت پیدا میکند.
استرسهای شغلی زمانی شدیدتر میشود که افراد شاغل در زندای روزانهی خفود دارای تعفدد
نقش باشند .یکی از این نقشها نقش دانشجو است .ادامه تحصیل یفک دانشفجوی شفاغل از یفک
طرف به بهبود شرایط شغلی مانند افزایش حقوق و مزایای مالی وی منجر میشود و از طرف دیگفر
مسئولیتهای او را افزایش میدهد و ممکن است به صورت غیر مستقیم بر سممت روان وی تفاثیر
منفی بگذارد.
عدم برخورداری از مهارتهای ویژهای که بتواند سازااری و انعطاف پذیری دانشجویان شفاغل
را با شرایط پر استرس کار و تحصیل همزمان افزایش دهد مفیتوانفد برایشفان دردسفر سفاز شفود.
بخصوص اار نقش همسری و والدینی نیز به سایر نقشهای بنان اضافه شفود ایفن تفداخل شفرایط
بغرنجی را برای بنان به وجود خواهد بورد .در اینجا وجود تاب بوری و توانایی فرد برای کنار بمدن با
مشکمت و انعطاف پذیری در شرایط سخت و دشوار از جمله موار امتحان ،ماموریتهای کفاری ،و

1 Sibert
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عدم تطابق و هماهنگی ساعات کار با ساعت حضور در دانشگاه اهمیت خاصی پیدا میکند .لفذا کفار
رویتاب بوری به عنوان متغیری که هم در سازااری و موفقیت شفغلی و هفم در برامفش و سفممت
روان دانشجویان شاغل موثر است و موجب تحمل شرایط پرتنش کار با تحصیل همزمفان مفیشفود
اهمیت دارد .اارچه به طور طبیعی میزان تاب بوری در برخی اشخاص روی تفر وبیشفتر اسفت .امفا
میتوان تاب بوری را نیز بموزش داد .بنا براین به نهر میرسد اار در حوزهی شغلی بتوانیم به متغیفر
تاب بوری توجه الزم مبذول شود و با استفاده دورههای بموزشی میزان تفاب بوری شفغلی کارکنفان
افزایش یابد سممت روان کارکنان و بازده کار باال خواهد رفت.
ورتی صحبت از باالبردن تاب اوری در محیط شغلی میشود الزم است که بفه نقفش مشفاوره
توجه ویژهای صورت بگیرد .مشاوره یک تعامل پویای و حضوری بین مشاور و مراج اسفت کفه بفا
بررراری رابطه حسنه توام با درک و تففاهم بفه مراجف کمفک مفیکنفد خفودش را بهتفر بشناسفد،
شیوههای مناسب تصمیم ایری را بیاموزد و بتواند راه حلی برای مشکلش پیدا کند ( شففی ببفادی،
 .)1393میچل و کرامبولتز  ،1996( 1به نقل از مصح  ،عابدی و بهرامی ) 1384 ،هدف مشاوره
شغلی را یادایری و نقش مشاوران شغلی را بسان سازندهی این یادایری شمرده اند .بنابراین مشاوره
شغلی به عنوان سنگ بنای مشاوره میتوانند نقش مهمی در کاهش اففزایش تفاب بوری و کفاهش
نارضایتی شغلی کارکنان داشته باشد ولی کمتر مورد توجه ررار ارفته است.
مشاوره شغلی یکی از ارایش اصلی مشاوره محسوب میشود و در سالهای اخیر مورد توجفه و
اربال عمومی ررار ارفته است .به نهر میرسد مشاوره شغلی با افزایش بااهی فرد شفاغل از طریفق
دریافت اطمعات شغلی ضروری و همچنین بشنا شدن شاغمن بفا ویژافیهفای شخصفیتی شفان و
نحوه تقویت روحیه مقابله با شرایط پر تنش میتواند در افزایش تاب بوری شاغلین موثر باشد .اما در
زمینه کاربرد مشاوره شغلی در افزایش تاب بوری تحقیقات کمی انجام شده و تحقیقات مرتبط با اثفر
بخشی بموزشهای اونااون بر تاب بوری بیشتر در سایر زمینههای غیر شغلی و با سایر روشها غیر
از مشاوره شغلی انجام شده است .برای مثفال کفاتولی و همکفاران  ،2006 ( 2بفه نقفل از سفلیمی
بجستانی ،اعتمادی ،و دالور )1389 ،در پژوهشی روی جوانفان دارای مشفکمت رفتفاری بفه ایفن

1 - Michell & Krumboltz
2 Cutuli ‚J‚J

24
36

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه بزاد اسممی واحد بجنورد/شماره

نتیجه رسیدند که  12جلسه برنامههای مداخمتی مبتنی بر تاب بوری در پیشفگیری از نشفانههفای
افسردای موثر بوده است.
کامرفر و بلوث )2004( 1استفاده از سرمشق دهی ،مربی افری ،تشفویق ،تقویفت ،حمایفت و
تدارک دیدن فرصت را در تاب بوری کودکان موثر دانستند و به والفدین و مربیفان کودکفان توصفیه
کردند که از این شیوهها برای افزایش تاب بوری کودکان استفاده کننفد .بلگفراو ،چفس وان ،افری،
دیکسون ادیسون و چری ) 2000 ( 2اثربخشی بموزش نقفش جنسفیتی ،مفهفوم خفود ،ارزشهفا و
هویت را بر تاب بوری دختران بفریقایی سنجیدند .نتایج نشان دادند بموزش این محورها بر اففزایش
تاب بوری دختران بفریقایی تاثیر دارد .جعفری ،اسکندری ،سفهرابی و دالور (  ) 1388در پژوهشفی
تحت عنوان اثربخشی بموزش مهارتهای مقابلهای مبتنی بر مفدل مفارالت در پیشفگیری از عفود و
افزایش تاب بوری در افراد وابسته به مواد به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین فراوانی عود
در دو اروه بزمایش و کنترل وجود دارد .همچنین نتایج تجزیه و تحلیل کوواریفانس نشفان داد کفه
بین دو اروه در افزایش تاب بوری در مرحله پس بزمفون و پیگیفری تففاوت معنفا دار اسفت .نتفایج
پژوهش اویای این نکته بود که بموزش مهارتهای مقابلهای در پیشفگیری از عفود و اففزایش تفاب
بوری در افراد وابسته به مواد موثر است.
سلیمی بجستانی ،اعتمادی و دالور ( )1389به مقایسه اثربخشی مشاوره بفه شفیوه بدلفری و
بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل ،بر تاب بوری دانشجویان پرداختند .نتایج نشان داد کفه مفداخمت
اروهی مشاوره بدلری در تاب بوری افزایش معناداری ایجاد نموده اما اثر مداخمت بازسازی شناختی
مبتنی بر تمثیل در تاب بوری معنادار نشد و مشخص شد .این پژوهشفگران اینگونفه نتیجفه ایفری
کردند که مداخمت به شیوه بدلری به دلیل تاکید بر شناخت و پویشهای شخصیتی افراد اثرافذاری
عمیق تری در تغییر افراد دارد .عرب زاده ،شفی ببادی و سودانی( )1389در پژوهشفی بفه بررسفی
اثربخشی بموزش مهارتهای مقابلهای بر اففزایش تفاب بوری در زوجهفای دارای تعفارض زناشفویی
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر پرداختنفد .نتفایج اویفای اصفالت و اهمیفت مهارتهفای
مقابلهای در افزایش تاب بوری زوجهای دارای تعارض زناشویی بود .پورنواب( )1389در پایان نامفه
1 Kumpfer & Bluth
2 Belgrave , Chase- vaughn ,Gray , Dixon Addison , cherry
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کارشناسی ارشد خود با عنوان اثر بخشی بموزش مبتنی بر عوامل تاب بورانه بر میفزان تفاب بوری و
رضایت از زندای اروهی از زنان دارای مشکمت زناشویی در شهر شیراز ،به این نتیجفه رسفید کفه
بموزش مبتنی بر عوامل تاب بورانه بر افزایش تاب بوری و رضایت از زندای زنفان دارای مشفکمت
زناشویی تاثیر معنادار دارد.
با نگاهی به کارهای پژوهشی ذکر شده مشخص میشود که کاربرد مشاوره شفغلی بخصفوص
الگوهای بومی که سازاار و مناسب با فرهنگ بومی باشد کمتر مورد توجه ررار ارفته است .الگفوی
چند محوری شفی ببادی یک الگوی بومی در زمینه مشاوره شغلی دارای ابعفاد اونفااونی همچفون
پویایی ،هدفمندی ،خویشتن پنداری ،نیازها ،و تصمیم ایری است .پویفایی در انتخفاب شفغل مبفین
تحرک ،تغییر پذیری ،خمریت و شادابی است .و بیان میکند انسان عموه بر جسفتجوی شفغل بایفد
درجهت یادایری خصوصیات مشاغل تمش کند و برای موفقیت در بازار کفار بفه طفور مسفتمر بفر
دانش و مهارتهای شغلی خود بیفزاید .هدفمندی انتخاب شغل به معنای بن است که انسان از طریق
اشتغال می خواهد از احساس حقارت و وابستگی بفه دیگفران راحفت شفود و بفه احسفاس برتفری و
استقمل برسد .خویشتن پنداری رضاوتی است که فرد در زمینههای موفقیت یفا شکسفت ،ارزشهفا،
تواناییها یا ضع ها ،اهمیت و اعتبار یا بی اعتباری خود دارد .ارضای نیازهای اساسی از عوامل موثر
در انتخاب شغل است به طوری که اار شغلی نیازهای فرد را بربورده نسازد در شرایط عادی انتخاب
نخواهد شد .سرانجام فرد باید در مسیر رشدی انتخاب شغل تصمیم بگیرد و شغلی را که با خویشتن
پنداری اش همسوست و نیازهایش را بربورده میسازد برازیند(شفی ببادی)1392 ،
با توجه به محورهای این الگوی بومی و توجهی که در این الگو به مولفه هایی چفون تغییفر و
به روز رسانی اطمعات ،رسیدن به هدف استقمل و هدفهای بلنفد مفدت دیگفر کفه هفر شفخص
شاغلی در هنگام ورود به دنیای کار در ذهنش داشت است ،رضاوت صحیح فرد در اتباط توانمندیها
و محدودیت هایش در محیط کاری ،ارضای نیازهای اساسی و در نهایت انجام تصمیم ایری صحیح
و مناسب ،به نهر میرسد که توجه به این محورها میتواند توانایی انعطاف پذیری و تاب بوری ففرد
شاغل را باال ببرد .لذا با اموزش این ابعاد میتوان ردم مهمی در افزایش تاب بوری شاغلین برداشت.
این الگو ربم اثر بخشی خود را در تحقیقات مرتبط با متغیرهای حوزه شغلی از جمله صیادی ،شففی
ببادی ،کرمی ( )1389در پژوهشی با عنوان" تدوین برنامه توانمندسازی روان شفناختی مبتنفی بفر
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مدل چند محوری شفی ببادی و مقایسفه اثربخشفی بن بفا مفدل شفناختی تومفاس و ولتهفوس 1در
مشاوران دبیرستانهای شهر رشت" ،فکری ،شفی ببادی ،نورانی پور ،و احقر ( )1390در پژوهشی با
عنوان "اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه الگفوی چنفد محفوری شففی ببفادی را روی مهفارتهفای
کاربفرینی زنان سرپرست خانوار"  ،فکری ،شفی ببادی ،نورانی پور ،و احقفر ( ،b -2012،a -2012
 )1391،1392 ،2013در پژوهشی با عنوان "بررسی و مقایسفه اثربخشفی الگفوی چنفدمحوری
شفی ببادی با نهریة محدودیت و سازش ااتفردسون بر مهارتهای کفاربفرینی و رفتفار کاربفرینانفه
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه بزاد اسممی واحد علوم و تحقیقات تهفران"،
فکری ،شفی ببادی ،رفاهی ،و زابلی ( )1393 ،b-2014 ،a-2014در پژوهشی با عنوان "مقایسه
اثربخشی الگوی چندمحوری شفی ببادی و نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش مهارتهای
کاربفرینی دانشجویان روانشناسی و مشاوره در دانشفگاه بزاد اسفممی واحفد مرودشفت " ،ارجمنفد
( )1392در پژوهشی با عنوان " توانمندسازی روان شناختی کاراران زن کارخانه داروسفازی اهفورا
در شهر شیراز براساس الگوی چند محوری شفی ببادی " واعهی ( )1392در پژوهشی با عنفوان "
اثربخشی الگوی چند محوری بر میزان توانمند سازی روان شناختی مشاوران دبیرسفتان " ،و اسفدی
( )1392در پژوهشی با عنوان "بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بفر رویکفرد چنفد محفوری
(شفی ببادی)بر توانمندسازی شغلی پرستاران شاغل در بخش مراربتهای ویژه بیمارسفتان شفهدای
تجریش شهر تهران" نشان داده است اما در حیطه تاب بوری مورد استفاده ررار نگرفته است.
در عین حال در بین نهریههای خارجی نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز با تاکیفد بفر چهفار
محور استعداد ،شفرایط محیطفی ،مهارتهفای انجفام کفار و تجفارب یفادایری اثربخشفی خفود را در
پژوهشهای فکری وشففی ببفادی ( ،) 2013مهرابفی (  ،) 1385و مصفح  ،عابفدی و بهرامفی
( ) 1384بر نگرش و رفتار کاربفرینانه ،برایی ،جملفی ،و نهفری ( ) 1392و پرنفون (  ،1386بفه
نقل از فکری ،شفی ببادی ،رفاهی ،و زابلی )1392 ،بر خودکاربمدی باور ناکاربمد حرفهای و باور به
مهارتهای دانش بموزان و بهبفود مهفارتهفای ارتبفاطی کارکنفان زن اداره بهزیسفتی شهرسفتان
اسممشهر نشان دادند اما در حوزه تاب بوری مورد استفاده ررار نگرفتفه اسفت .همچنفین فکفری و
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شفی ببادی ( ) 2013الگوی تلفیقی بر مبنای ترکیب الگوی چند محفوری شففی ببفادی و نهریفه
یادایری اجتماعی کرامبولتز برای بموزش کاربفرینی ارائه دادند.
با توجه به اثر بخشی و تاکید این دو الگو بر متغیرهای مهم شغلی و اثربخشی الگفوی تلفیقفی
این دو نهریه بر رفتار کاربفرینانه در پژوهش فکری و شفی ببادی ( ) 2013به نهر میرسد تلفیفق
این دو الگو نقش موثری در افزایش تاب بوری داشته باشد و تلفیق این دو نتیجه را افزایش دهد .اما
نتیجه ایری در این زمینه نیاز به انجام تحقیقات استردهای دارد .لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این
است که بیا تلفیق الگوی چند محوری شفی ببادی با نهریه یادایری اجتمفاعی کرامبفولتز بفر تفاب
بوری دانشجویان شاغل موثر است؟
روش:
این تحقیق نیمه بزمایشی از نوع پیش بزمون – پس بزمون همراه با اروه کنترل بود .جامعهی
بماری کلیهی دانشجویان شاغل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بزاد اسممی واحد مرودشت در سفال
تحصیلی  92-93بودند .با نمونه ایری در دسترس پرسشنامه تفاب بوری کفانر و دیویدسفون روی
 100نفر از دانشجویان شاغل اجرا شد از بین کسانی که نمره کمتری ارفتند  32نففر بفه تصفادف
انتخاب و به تصادف در دو اروه بزمایش و کنترل  16نفره جایگزین شدند.
مقیاس تاب بوری کانر و دیویدسون ( ) 2003دارای  25اویه پنج ازینهای ( هراز ،به ندرت،
ااهی اورات ،اغلب ،همیشه ) است که به ترتیب از راست به چف نمفره صففر تفا چهفار مفیایفرد.
محمدی با استفاده از ضریب بلفای کرونباخ ،ضریب پایایی مقیفاس را  0/89بدسفت بورد .سفامانی،
جوکار و صحرا نورد (  ،1386به نقل از پورنواب ) 1389 ،در یک بررسی مقطعی پایایی مقیاس را
در دنشجویان شیراز و به کمک ضریب بلفای کرونباخ برابر بفا  0/87بدسفت بوردنفد و در پفژوهش
حاضر میزان پایایی بر اساس محاسبه ضریب بلفای کرونباخ  0/86بدست بمد.
اروه بزمایش  9جلسه  1/5ساعته بموزش براساس تلفیق مفاهیم بنیادی الگوی چند محفوری
شفی ببادی با نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز برای افزایش تاب بوری طبق بسته طراحفی شفده
فکری (  )1393دریافت کردند و در اروه اواه مداخلهای صورت نگرفت.
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در این بسته از تلفیق محور نیازها با شرایط محیطی به منهور شناخت عوامل درونی و بیرونفی
موثر بر عدم تاب بوری ،از تلفیق محور پویایی بفا تجفارب یفادایری بفه منهفور یفادایری تجفارب
همکاران در زمینه شناخت شیوههای پویا ماندن در کار برای تامین نیازها و کنترل شفرایط محیطفی
نامطلوب ،از تلفیق محور خویشتن پنداری با استعداد به منهور شناخت استعدادها و کاهش خویشفتن
پنداری منفی موثر بر عدم تاب بوری ،از تلفیق محور هدفمندی با مهفارتهفا بفه منهفور شناسفایی
مهمترین اهداف شغلی در ارتباط با تاب بوری مشخص کردن مهارتهفای الزم بفرای دسفتیابی بفه بن
اهداف و سرس پس بزمون اجرا اردید و دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافتههای:
ال  :یافتههای توصیفی:
در این بخش از طریق میانگین و انحراف استاندارد دادههای پژوهش توصی شده است.
جدول  .1توصی نمرات تاب بوری پیش بزمون و پس بزمون در اروه کنترل

مرحله بزمون
پیش بزمون
پس بزمون

متغیرها
تاب بوری

تعداد
16
16

میانگین
61/75
64

انحراف استاندارد
11/76
11/29

با توجه به جدول شماره  1میانگین تفاب بوری اففراد افروه کنتفرل در مرحلفه پفیش بزمفون
 61/75با انحراف استاندارد  11/76و در مرحله پس بزمون  64با انحراف استاندارد  11/29افزارش
شده است.
جدول  .2توصی نمرات تاب بوری پیش بزمون و پس بزمون در اروه بزمایش

متغیرها
تاب بوری

مرحله بزمون
پیش بزمون
پس بزمون

تعداد
16
16

میانگین
58/69
73

انحراف استاندارد
15/52
13/76

با توجه به جدول شماره  2میانگین تاب بوری در افراد اروه بزمایش در مرحلفه پفیش بزمفون
 58/69با انحراف استاندارد  15/52و در مرحله پفس بزمفون  73بفا انحفراف اسفتاندارد 13/76
ازارش شده است.
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ب :یافتههای استنباطی:
فرضیه تحقیق :تلفیق الگوی چند محوری با نهریه یادایری اجتماعی بر تاب بوری دانشجویان
شاغل دانشگاه مرودشت تاثیر معنادار دارد.
جدول  3نتایج بزمون  Fلوین جهت بررسی برابری واریانس ها

نسبت Fلون
درجه بزادی اول
درجه بزادی دوم
سطح معناداری

0/378
1
30
0/543

هماناونه که در جدول  3مشاهده میشود در نمره های تاب بوری سطوح معناداری محاسفبه
شده  Fلوین از  0/05بزراتر است لذا فرض صفر  Fلوین در ایفن نمفرههفا تاییفد مفیشفود یعنفی
واریانسهای دو اروه در این نمرهها با هم برابرند .لذا میتوان از تحلیل کوواریانس بفرای تجزیفه و
تحلیل دادهها استفاده کرد.
جدول  .4خمصه محاسبات اثرات بین بزمونی ها
منب

اروه

متغیرهای

درجفففففه

میفففانگین

وابسته

بزادی

مجذورات

تاب بوری

1

917/05

F

/13
8

خطا

سفففففطح

میففزان

تففوان

درجفففه

میففففانگین

معناداری

تاثیر

بماری

بزادی

مجذورات

0/008

0/23

/78
0

26

/737
112

به استناد جدول شماره  4خمصه محاسبات اثرات بین بزمودنی های نمرات تاب بوری و با در
نهر داشتن میزان خطا ( تفاوتهای فردی ) سطح معناداری ( ) P=0/008به دست بمده از خطفای
 0/05کوچکتر است در نتیجه میتوان افت تلفیق الگوی چند محوری با نهریه یادایری اجتمفاعی
بر تاب بوری دانشجویان شاغل دانشگاه مرودشت تاثیر معنادار دارد و فرض صفر تحقیق با اطمینفان
 0/95درصد رد میشود.
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بحث و نتیجه گیری:
فرضیه تحقیق :تلفیق الگوی چندمحوری با نهریه یادایری اجتماعی بر تاب بوری دانشفجویان
شاغل دانشگاه مرودشت تاثیر معنادار دارد.
نتیجه محاسبات بزمون کوواریانس بر اساس جدول شماره  4نشان میدهفد کفه ففرض صففر
تحقیق با اطمینان  %95رد شده است و معناداری تلفیق بموزش مورد نهر را به اثبات میرسفاند بفه
این معنی که بموزش تلفیق الگوی چندمحوری با یادایری اجتماعی بر تاب بوری دانشجویان شاغل
اثربخش بوده و سبب افزایش میزان تاب بوری این دانشجویان در پس بزمون اردیده است.
نتایج یافتههای پژوهش حاضر بطور غیر مستقیم با نتایج یافتههای تحقیقات عرب زاده ،شفی
ببادی و سودانی( )1389و جعفری ،اسکندری ،سهرابی و دالور( )1388در ارتباط با تاثیر شیوههای
بموزش مهارتهای مواجهه با استرس ،بموزش مهارتهای مقابلفهای و کفاربرد مشفاوره بدلفری بفر
افزایش تاب اوری همسو میباشد.
علت اثر بخشی این روش را بر تاب بوری دانشجویان مفیتفوان بفه اثفر بخشفی الگفوی چنفد
محوری شفی ببادی و نهریه یادایری اجتماعی کرامبولتز به عنوان دو روش کاربردی مشاوره شفغلی
و همچنین تاثیر تلفیق الگوی چند محوری با نهریه یادایری اجتماعی کرامبفولتز در بسفته بموزشفی
طراحی شده توسط فکری( )1393نسبت داد .زیرا در این بسته با تلفیق مففاهیم بنیفادی دو الگفوی
چند محوری بومی با غیر بومی یعنی با تلفیق محور نیازها با شرایط محیطی عوامفل درونی(نیازهفا) و
عوامل بیرونی(شرایط محیطی ) کاهش تاب بوری شغلی دانشجویان شاغل مورد بررسی ررار ارففت.
سرس دانشجویان با تلفیق محور پویایی با تجارب یادایری به بررسی تجارب همکارانشان در زمینفه
شیوههای پویا ماندن(تحرک ،تغییر و شادابی) در زندای شغلی برای تفامین نیازهفا و کنتفرل شفرایط
محیطی نامطلوب پرداختند و در این زمینه اطمعات مفیدی کسب کردنفد .در مرحلفه بعفد بفا تلفیفق
محور خویشتن پنداری با استعداد به مقایسه استعداد و خویشتن پنفداری شفغلی شفان پرداختنفد و بفا
شناخت دریق تر استعدادهای خود از میزان خویشتن پنداری شغلی منفی شان که تاثیر نامطلوبی روی
تاب بوری بنان میاذاشت کاستند .در اام بعدی با تلفیق محور هدفمندی با مهارتهفا بفه مشفخص
کردن مهمترین اهداف شغلی در زمینه تاب بوری و بررسی مهمترین مهفارتهفای مفورد نیفاز بفرای
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دستیابی به این اهداف پرداختند .سرس بن مهارتها را بموزش دیدند و تمرین کردند و در نهایفت بفا
تلفیق محور تصمیم ایری با مهارتها به اهمیت مهارت تصمیم ایری شغلی در کفاهش عفدم تفاب
بوری شغلی پی بردند و مهارت تصمیم ایری و حل مساله را تمرین کردند.
بعموه همانطور که نتایج تحقیقات جعففری ،اسفکندری ،سفهرابی و دالور (  ) 1388و عفرب
زاده ،شفی ببادی و سودانی (  ) 1389نشان داده اند بمفوزش مهفارتهفای مواجهفه بفا اسفترس و
مهارتهای مقابله ای ،و مشاوره به شیوه بدلری بر افزایش تاب بوری موثرنفد و در ایفن پفژوهش در
بخش تمرین مهارتهای انجام کار برخی از مهمترین مهفارتهفای انجفام کفار کفه باعفث کفاهش
استرس و افزایش توان مقابله فرد با شرایط پرتنش میشود یعنی مهارت مدیریت زمفان کفه موجفب
کاهش استرسهای ناشی از فشار کار میشود و مهارت رفتار مدیریت خشم و رفتار جرات مندانفه در
محیط کار که از طریق کاهش تنش و بموزش ابراز صادرانه نهرات ،احساسفات ،افکفار و نگفرشهفا
بدون احساس اضطراب و دفاع فرد از حقوق خود بدون پایمال کردن حقوق دیگران با رعایت نزاکفت
و ادب و به دور از پرخاشگری موجب کاهش استرسهفای شفغلی مفیشفود بفه دانشفجویان شفاغل
بموزش داده شد .همچنین با تاکید بر استعدادهای دانشجویان میفزان خویشفتن پنفداری منففی بنفان
کاهش یافت و همانطور که میدانیم کاهش خویشتن پنداری منفی موجب کفاهش احسفاس حقفارت
که در نهریه بدلر به بن اشاره شده است میاردد و میتواند تاب اوری فرد را در مقابل شرایط پرتنش
افزایش دهد .الزم به ذکر است که در این بسته بموزشی مهارت مدیریت زمان ،کنترل خشم و رفتفار
جرات مندانه بیشتر با هدف افزایش تاب بوری شغلی به افراد بمفوزش داده شفد لفیکن مهفارت حفل
مساله و تصمیم ایری بموزش داده شده نیز با افزایش ردرت افراد هنگام مواجهفه بفا مشفکمت بفه
مقابله با شرایط پرتنش و افزایش تاب بوری دانشجویان شاغل کمک کردند.
مهمترین محدودیت این پژوهش این است که با توجه به ماهیت نیمه بزمایشی بودن پفژوهش
( اجرای پژوهش روی انسان) امکان کنترل تمام متغیرهای مزاحم موثر بر تاب بوری بزمودنیها وجود
نداشت .با توجه به اثر بخشی تلفیق الگوی چند محوری با نهریه یادایری اجتماعی بر اففزایش تفاب
بوری دانشجویان شاغل به مسئولین محترم دانشگاهها و مدیران محتفرم سفازمانهفا و ارافانهفای
مختل پیشنهاد میشود که با برازاری کارااههای بموزشفی مبتنفی بفر تلفیفق ایفن الگفو در هفتفه
پژوهش ،تعطیمت بین ترم یا ایام تابسفتان در دانشفگاههفا و در ایفام برافزاری دورههفای بموزشفی
کارکنان در سازمانها به افزایش تاب بوری بنان کمک کنند و همچنین به مسفئولین محتفرم وزارت
کار پیشنهاد میشود دورههای بموزشی برای مدیران و سرپرستان سازمانهفا و ارافانهفای مختلف
جهت بشنایی با این بسته بموزشی برای بموزش به کارکنانشان تشکیل دهند.
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کتابنامه:
برایی ،اصغر ؛ جملی ،داریوش ؛ نهفری ،فرحنفاز .) 1392( .تفاثیر مشفاوره اروهفی بفه روش
یادایری کرامبولتز بر خود کارامدی ،باورهای ناکاربمد حرفهای و باور به مهارتهای دانفش بمفوزان،
فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت بموزشی.109-126 ،4 )1( ،
ارجمند ،ملیحه (  " )1392توانمند سازی روان شناختی کاراران زن کارخانه داروسفازی اهفورا
در شهر شیراز براساس الگوی چند محوری شفی ببادی " ،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شفغلی
دانشگاه عممه طباطبایی.
اسدی ،ثریا (  " ) 1392اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری انتخاب شغل
شفی ببادی بر توانمندسازی شغلی پرستاران شاغل در بخفش مراربتهفای ویفژه بیمارسفتان شفهدای
تجریش " ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بزاد اسممی علوم و تحقیقات تهران.
برزار ،رضا ( " ) 1392نقش واسطهای خودکاربمدی در تبیین رابطه بین مدیریت زمان با تاب
بوری پرستاران بیمارستان شهید مطهری شهر مرودشت "  ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشفگاه بزاد
اسممی واحد مرودشت.
پورنواب ،فرحناز " ) 1389( ،اثربخشی بموزش مبتنی بر عوامل تاب بورانه بر میزان تاب بوری
و رضایت از زندای اروهی از زنان دارای مشکمت زناشویی در شهر شیراز " ،پایان نامه کارشناسفی
ارشد ،دانشگاه بزاد اسممی واحد مرودشت.
جعفری ،عیسی ؛ اسکندری ،حسین ؛ سهرابی ،فرامرز و دالور ،علفی (  " ) 1388اثفر بخشفی
بموزش مهارتهای مقابلهای مبتنی بر مدل مارالت در پیشگیری از عود و افزایش تاب بوری در اففراد
وابسته به مواد " ،مجله روانشناسی بالینی.77-87 ،1)3( ،
جملی ،داریوش و نهری ،بذر (  " ) 1388تاثیر بموزش الگوی یفادایری اجتمفاعی بفر عفزت
نفس ،اعتماد به نفس ،رفتارهای خودابرازی و پیشرفت تحصفیلی دانفش بمفوزان کفمس سفوم دوره
راهنمایی " ،تحقیقات علوم رفتاری.43-53 ،7)1( ،
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جوکار ،بهرام (  " ) 1386نقش واسطهای تاب بوری در رابطه بین هفوش هیجفانی و هفوش
عمومی با رضایت از زندای " ،روانشناسی معاصر.3-12 ،2)2( ،
سلیمی بجستانی ،حسین ؛ اعتمادی ،احمد و دالور ،علی ( " ) 1389مقایسه اثربخشی مشاوره
به شیوه بدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر تفاب بوری دانشفجویان " ،فصفلنامه فرهنفگ
مشاوره.50-73 ،1)1( ،
صیادی ،علی ؛ شفی ببادی ،عبفدال و کرمفی ،ابوالفضفل ( " ) 1389تفدوین برنامفه توانمنفد
سازی روانشناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شغلی شفی ببادی و مقایسفه اثفر بخشفی بن بفا مفدل
شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت " ،فصلنامه فرهنگ مشاوره،1)1( ،
.20 -48
شفی ببادی  ,عبدال (  ،) 1392راهنمایی و مشاوره شغلی و نهریفههفای انتخفاب شفغل ( بفا
تجدیدنهر کلی و اضافات ) ،تهران ،انتشارات رشد ،چاپ دوم از ویرایش جدید.
شفی ببادی ،عبدال ( )1393روشها و فنون مشاوره ( مصاحبه بالینی ) .با اضفافات و تجدیفد
نهر کلی ،تهران :فکر نو ،چاپ اول از ویرایش جدید.
عرب زاده ،احمد ؛ شفی ببادی ،عبدال و سفودانی ،منصفور (  " ) 1389اثفر بخشفی بمفوزش
مهارتهای مقابلهای بر افزایش تاب بوری در زوجهای دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکفز
مشاوره شهر بوشهر " ،فصلنامه پژوهشهای مشاوره ،جلد  ،10شماره  19 ،39تا .36
فکری ،کاترین؛ شففی ببفادی ،عبفدال؛ نفورانی پفور ،رحمفت ال ،واحقفر ،ردسفی (" )1390
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از راه بموزش مهارتهای کاربفرینی (با طراحی جلسفات مشفاوره
شغلی براساس الگوی چند محوری شفی ببادی) " ،همایش ملفی زنفان سرپرسفت خفانوار ،دانشفگاه
شهید بهشتی.
فکری ،کاترین ( " )1391مقایسه اثر بخشی مشاوره شغلی به شفیوه الگفوی شففی ببفادی و
نهریه ااتفردسون بر افزایش رفتار کاربفرینانه و مهارتهای کاربفرینی دانشجویان علوم انسانی واحد
علوم و تحقیقات تهران" ،رساله دکتری مشاوره ،دانشگاه بزاد اسممی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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