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چكیده
هدف پـژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیعآبادی در کاهش
آسیبهای سازمانی در شرکتهای صنایع غذایی میباشد که باعث اشتغال و تولید ملی میشود .این پژوهش
از نظر روش جزء مطالعات نیمه آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری
شامل همه کارکنان شرکتهای صنایع غذایی شهرک صنعتی آمل بود که نمونهای به حجم  76نفر از آنها به
شیوه هدفمند انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی
آزمون با اعمال نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ  ./12محاسبه شده
است .برای توصیف دادهها شاخصهای مرکزی مانند میانگین و انحراف معیار استفاده شد و برای بررسی
فرضیهها از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد که اثر آموزش مبتنی بر الگوی
چندمحوری شفیعآبادی بر عوامل رفتاری ،ساختاری و زمینهای در سطح  6/69معنادار است.
کلید واژهها :آسیبشناسی سازمانی ،الگوی چندمحوری شفیعآبادی ،صنایع غذایی.

 9دانشجوی دکتری گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانhamrazamol1@yahoo.com .
 2استاد گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسوول)
 3استاد گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 4دانشیار گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
به منظور اشتغال وایجاد فرصتهای مناسب جهت تولید کاالی ایرانی ،یکـی از واـایف محققـین
مطالعه چالشها موجود در شرکتهای تولید داخلی میباشد لذا محقق قصـد دارد بـا مطالعـه آسـیب
سازمانی در شرکتهای تولیدی صنایع غذایی ،گامی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بـردارد.
به همین منظور به مطالعه و تحقیق آسیب سازمانی در شرکتهای صنایع غـذایی و بررسـی الگـوی
چند محوری شفیعآبادی در کاهش آسیبها برداشته است .آسیبشناسی سازمانی ،9گامی بسیار مهـم
در تغییر و بهبود سازمان محسوب میشود (جانسی ) 2666 ،2این مفهوم اولین بار در علم پزشکی بـا
اصطالح پاتولوژی ،به معنی آسیبشناسی مطرح شد .واژه پاتو یا آسیب به معنی انحـراف از وضـعیت
سالم است (برادلی .)2697 ،3آسیبها در سازمان ،فرایند استفاده از مفاهیم و روشهای علوم رفتـاری،
به منظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمان و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی اسـت .ایـن
فرایند نیازمنـد تغییـر و اسـتفاده از شـناخت مشـکالت سـازمانی ،جمـعآوری اطالعـات و تحلیـل و
نتیجهگیری بر اساس یافتهها ،و ایجاد تغییرات الزم و اصالحات احتمالی اسـت (هاریسـون.)2694 ،4
یکی از اقداماتی که شرکتها و سازمانهای موفـق بـرای ارتقـای اثربخشـی خـود انجـام میدهنـد
آسیبشناسی صحیح و به موقع است .آسیبشناسی به موقع ،ایـن امکـان را بـه مـدیران میدهـد از
مشکالت جاری سازمان خود مطلع شوند و از حاد شدن آن جلوگیری نمایند (جعفری.)9319 ،
پژوهشگران و صاحبنظران ،مدلهایی را برای آسیبشناسی سازمانی معرفی نمودهاند .این مدلها
چهارچوبهای فکری به دستاندرکاران بـرای تغییـر و تحـول سـازمان میدهـد .مـدل آسـیبهای
سازمانی در تحول سازمان نقش تعیین کنندهای ایفا میکند (بیسل .)2694 ،7آسیبها بسیار متعـدد و
متنوع هستند و همه سطوح عملکردها و اهداف و رفتارها و سـاختارهای سـازمانی را درگیـر اخـتالل
مینمایند .از این رو یکی از مناسبترین مدلها برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیبهای سـازمانی
مدل سه شاخگی است (مصطفوی .)9380 ،این مدل آسیبهای سازمانی را در سـه شـاخه رفتـاری و
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ساختاری و زمینهای تقسیمبندی شده به تجزیه و تحلیل زیر سیستمهای سازمان میپردازد( .ناصحی
فر.)9314 ،
از پژوهشهایی که در آنها از مدل سهشاخگی جهت شناسایی آسیب سازمانی مـورد بررسـی قـرار
گرفته میتوان به تحقیق بیات و کامرانی ( )9313با بررسی آسیبشناسی منابع نیروی انسانی در برق
منطقهای تهران و تحقیق امیر اسماعیلی ( )9316با عنـوان آسیبشناسـی منـابع نیـروی انسـانی در
دانشگاه علوم پزشـکی کرمـان و پـژوهش شـمس مورگـانی ( )9314کـه بـا عنـوان آسیبشناسـی
فعالیتهای آموزشی و بهسازی منابع نیروی انسانی بر اساس مدل سه شاخگی در شرکت الکترونیکی
فجر تهران و همچنین به پژوهش آسیبشناسی منابع نیروی انسانی بانک ملت در شـهر تهـران کـه
توسط جعفری ( )9319انجام گرفت ،اشاره کرد.
الگوی چند محوری شفیعآبادی 9یک الگوی بومی است که بر این اساس نظریـههای راهنمـایی و
مشاوره عموماً و راهنمایی و مشاوره شغلی خصوصاً از عقاید مردم و مبانی فرهنگی جامعه ،اعتقـادات
مردم متأثر است .این اشتغال در این الگـو ،فعـالیتی پویـا 2و هدفمنـد 3اسـت کـه بـا توجـه بـه نـوع
خویشتنپنداری ،4ارضای نیازها 7و تـوان تصـمیمگیری در درون شـیوه زنـدگی رخ میدهـد مفـاهیم
اساسی مطرح شده در این الگو عبارتند از :الـف -پویـایی :پویـایی در انتخـاب شـغل مبـین تحـرک،
خالقیت ،شادابی ،رشد و حرکت (افقی -عمودی) به سوی جلو کسب موفقیـت شـغلی میباشـد .ب-
هدفمندی :هدفمندی به معنی آن اسـت انسـان از طریـق اشـتغال میخواهـد از احسـاس حقـارت و
وابستگی از دیگران رها شود و به احساس برتری و استقالل برسد و ایجاد توسعه روابـط مطلـوب بـا
اطرافیان بپردازد .ج -خویشتنپنداری :خویشتنپنداری تا حدزیادی تعیینکننده چگونگی پیدایش رفتار
است .خویشتنپنداری قضاوتی است که فرد در زمینههای موفقیت یا شکسـت ارزشـها ،تواناییهـا یـا
ضعفها ،اهمیت اعتباریابی ،اعتباری خود دارد و در انتخاب شغل نقش بسیار مهمی ایفاء میکنـد .د-
نیازها :ارضای نیازهای اساسی از عوامل مؤثر در انتخاب شغل است به طوری که اگر شـغل نیازهـای
فرد را برآورده نسازد در شرایط عادی انتخاب نخواهد شد .از این رو ،بین نوع شغل انتخـاب شـده بـا
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میزان ارضای نیازهای فرد رابطه دارد .ه -تصمیمگیری :فـرد بایـد در مسـیر رشـدی انتخـاب شـغل
تصمیم بگیرد و شغلی که با خویشـتنپنداری همسـو و نیازهـایش را بـرآورده میسـازد ،برگزینـد .در
انتخاب شغل که مهمترین تصمیمگیری زندگی فرد میباشد باید به شایستگی انتخاب کند این الگـو،
نگرش رشدی دارد .در تمامی نظریههای رشدی مقدمات انتخاب شغل از دوران کودکی آغاز میشـود
و در کلیه مراحل زندگی را ادامه مییابد و تمام عوامل مرتبط بـا اشـتغال از جملـه رضـایت شـغلی و
موفقیت شغلی و گزینش شغلی به همراه مشکالت و آسیبهای شغلی را مورد بررسـی قـرار میدهـد
(شفیعآبادی .)9388 ،الگوی چند محوری الگویی است که ارکان اصلی اکثر نظریـههای شـغلی را در
خود جمع کرده است و میتواند کاربرد و فایده زیـادی در کلیـه ابعـاد مختلـف اشـتغال داشـته باشـد
(شفیعآبادی .)9314 ،بنابراین تمام نظریههای رشدی ارائه خدمات مشاوره شغلی را از انتخاب شغل تا
جذب و استخدام و بررسی مشکالت اشتغال شامل میشود .این نظریه تنها یک دستورالعمل گـام بـه
گام جهت مشاوره شـغلی محسـوب نمیشـود ،بلکـه از نتـایج مفـاهیم و گزارههـای ایـن نظریـهها،
رهنمودهایی برای شیوهها و مداخالت جهت کاهش مشکالت شغلی ،در تمامی مراحل اشتغال و ابعاد
مختلف میتوان از آن استفاده کرد (فکری و شفیعآبادی .)9312 ،بنابراین با توجه به مفاهیم اساسـی
مطرح شده در الگوی چندمحوری ،از پژوهشهایی که اثربخش بودن این الگـو را مـورد تأییـد قـرار
میدهند؛ میتوان به (تحقیق صیادی؛ شفیع آبادی و کرمی )9381 ،اشاره کرد ،کـه در ایـن پـژوهش
مشخص شد استفاده از برنامه آموزش مبتنی بر دو مـدل (الگـوی چنـدمحوری شـفیعآبادی و مـدل
شناختی توماس) ،بر افزایش توانمندی روانشناختی مشـاورین شـرکتکنندگان دوره آموزشـی تـأثیر
مثبت و معنی داری داشته و همچنین به برنامـه آموزشـی مبتنـی بـر دو مـدل (الگـوی چنـدمحوری
شفیعآبادی و سازش گاتفردسون ) بر افـزایش رفتـار مهـارت کارآفرینـان دانشـجویان تـأثیر مثبـت و
معنیداری داشته است (فکری و شفیعآبادی .)9312 ،همچنین اثربخشی آموزش الگوی چنـدمحوری
شفیعآبادی با سازهگرایی ساویکاس بر خودکارآمدی در تصمیمگیری شـغلی کـه بـر شـرکتکنندگان
دوره آموزشی بیکاران جویای کار بیمه بیکاری تأثیر مثبت داشته است (رضایی؛ شفیعآبادی و فلسفی،
 .)9317در پژوهشی دیگر اثربخش بودن الگوی چندمحوری بر افزایش تـابآوری و رضـایت شـغلی
معلمان تایید شده است (واعظی .)9381 ،و با تحقیق ارجمندی ( )9312کـه بـه بررسـی اثـر بخشـی
الگوی چندمحوری با خویشتنپنداری پرداخته است و همچنین با تحقیق اسدی ()9312که به بررسی
اثربخشی الگوی چندمحوری با توانمندسازی روانشناختی ،پرداخته است ،و با تحقیـق فکـری ()2694
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که به بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با مهارتهای فردی و بین فردی ،و با تحقیق قربـانپـور
( )9317بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با برنامه تصمیمگیری شغلی و فکـری ( )2694کـه بـه
بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با مهارتهای فـردی و بـین فـردی سـلیمانی (  )2694کـه بـه
بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری هویت شغلی و طاهری ( )9313به پژوهشی با عنوان اثربخشـی
مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیعآبادی در رفتار کارآفرینانـه و همچنـین بـا پـژوهش
(موسوی )9313 ،که با عنوان اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگـوی چنـدمحوری شـفیعآبادی در
نگرش کارآفرینانه.
آسیب سازمانی برای بقای سازمان تهدیدی جدی به حساب میآید و تشخیص به موقع آن بـرای
حفظ و سالمت سازمان امری بدیهی فرض میشود (بـردمن .)2690 ،اسـتفاده درسـت از روشهـای
مناسب در مطالعه وضع موجود در سازمانها ،میتواند به ما کمک کند تا عوامل تهدیدکننده سـازمان
را شناسایی کنیم و به منظور کاهش و کنترل آسیبهای شناسایی شده گامی مؤثر برداریم .همچنـین
شناخت آسیبها باعث صـرفهجویی وقـت و هزینـه در سـازمان شـود و موجـب افـزایش کـارآیی و
اثربخشــی ســازمانی شــود (مصــطفوی9380 ،؛ نصــر اصــفهانی 9383 ،و ذاکرپــور .)9319 ،از نظــر
جامعهشناسی و روانشناسی آسیبهای سازمانی علل متعـددی دارنـد و آسـیبهای سـازمانی در هـر
سازمان خاص است .همانطور که از نام آسیبشناسی پیداست به بررسـی مسـائل و مشـکالت فنـی،
انسانی ،مدیریتی و اقتصادی ،سازمان میپردازد (برودر2668 ،9؛ جانیس.)2666 ،2
از سویی دیگر کلید توسعه هر سازمان ،رشد و توسعه کارکنـان آن سـازمان اسـت .بـرای توسـعه
کارکنان بایستی برنامه داشت و این برنامه را میتوان از طریق ایجـاد سیسـتمها و زیـر سیسـتمهای
توسعه منابع نیروی انسانی اجرا نمود (توماس .)2690a ،2690b 3لذا قبل از تدوین هر برنامهای ابتدا
باید آسیبشناسی الزم صورت گیرد و سپس به تهیه و اجرای سیستمهای درست اقدم گردد .درسـت
همانند بیماری که ابتدا باید درد و بیماری او را پیدا کرد و بعد از آن برای بیمـاریش اقـدامات الزم را
انجام داد (نیکوکار .)9388 ،الگوی آسیبشناسی میتواند بیانگر نیمرخ سازمانی باشد و در یـک نگـاه
عوامل تهدید کننده سازمان را شناسایی کند (فالتا.)2697 ،4
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نتایج تحقیقات نشان میدهد که در بخش آسیبشناسی سازمانی بین برنامهریزی ،سـازماندهی و
کنترل آنها رابطه معنیداری وجود دارد (بیسل .)2694 ،9و همچنین بررسی آسیبشناسی سـازمانی در
شرکتهای دولتی نشان میدهد ،ایـن شـرکتها در حوزههـای اهـداف سـازمانی ،رهبـری ،سـاختار،
مکانیزمهای یاریرسان دارای نارسایی بودند (زالی.)9386 ،
بعد از شناسایی آسیبهای سازمانی به منظور کاهش و کنتـرل آسـیبها از الگـوی چنـدمحوری
استفاده شد زیرا با توجه به مفاهیم اساسی مطرح شده در الگوی چنـدمحوری شـفیعآبادی کـه نگـاه
رشدی و پیشگیرانه به آسیبهای سـازمانی دارد میتوانـد در راسـتای کـاهش و کنتـرل آسـیبهای
سازمانی کارایی باالیی داشته باشد .بررسی پیشینه پژوهشهای انجام شده اثربخشی این الگو را مورد
تأئید قرار دادند (رحمانی9314 ،؛ فاضلی9313 ،؛ رضایی  .)9317 ،با توجه به پیشینه پژوهشی مطـرح
شده ،مسئلهای که اکثر مدیران ارشد از واحد مشاوره شغلی انتظار داشتهاند مبنی بر راهکارهایی جهت
کاهش و کنترل آسیبهای سازمانی در شرکت بوده است .از سویی دیگر شکافی بین مفاهیم و مبانی
نظری مشاوره شغلی به جهت استفاده کاربردی آن در بهبـود منـابع نیـروی انسـانی در شـرکتها و
سازمان ها وجود دارد که ضرورت انجام این پژوهش در جهت رفع این مشـکالت احسـاس شـد .لـذا
پژوهش حاضر در صدد است تا تأثیر برنامه آموزشی الگوی چندمحوری شفیعآبادی در کاهش آسـیب
سازمانی در سه شاخه ساختاری ،رفتاری و زمینهای را مورد بررسی قرار دهد.
روش شناسی
روش پژوهش در زمره مطالعات نیمه آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمـون بـا گـروه کنتـرل
است .جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکتهای صنایع غـذایی شـهرک صـنعتی آمـل بـود .کـه
نمونهای به حجم  76نفر از آنها انتخاب شد .غالباً در تحقیقات آزمایشی حجم نمونـه بـین  26تـا 97
نفر می باشد (دالور .)9317 ،جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .برای ایـن
منظور ،از بین شرکتکنندگان ،افرادی که دارای نمره کرانه پایین در پرسشنامه آسیبهای سـازمانی
بودند انتخاب شدند بدین ترتیب از بین شرکتکنندگان ،تعداد  76نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .سپس آنها به صورت تصادفی به دو گروه  27نفری تحـت عنـوان آزمـایش و کنتـرل تقسـیم
شدند .مالکهای انتخاب افراد عبارتند از:

Bissell, B

1
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 -9داشـــتن ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن  - 2انگیـــزه همکـــاری و حضـــور در کـــالس
 -3داشتن شرایط حضور در جلسات آموزشی.
ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه  746سؤالی محقق ساختهای است که با استفاده از مصـاحبه
بر اساس الگوی سه شاخگی در سه شاخه ساختاری ،رفتاری و زمینهای از نظر کارکنان ،توسط محقق
شناسایی و طبقهبندی شده است و روایی پرسشنامه مذکور از نظر متخصصین مورد تأیید قرار گرفته
است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  6/12بدست آمده است .روش اجرای کار بدین صورت بـود
که ابتدا پرسشنامهی آسیبهای سازمانی برای نمونـه انتخـابی از کارکنـان شـاغل در شـرکتهای
صنایع غذایی شهرک صنعتی آمل اجرا شد .پرسشنامههای تکمیل شده جمعآوری شد و نحوه پاسـخ
دادن به هر پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .سپس افرادی که پرسشنامهها را بـه صـورت نـاقص
تکمیل کرده بودند ،از نمونه پژوهش در حذف شدند .در ادامه  76نفر از افرادی که کمترین نمره را در
پرسشنامه کسب نمودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شـدند و در دو گـروه  27نفـری جـایگزین
شدند به گروه اول آموزشی مبتنی بر الگوی چندمحوری در  6جلسه  16دقیقهای ارائه شـد .محتـوای
جلسات آموزشی بر اساس الگوی چند محوری شفیعآبادی بود که توسط پژوهشگر آموزش داده شـد.
گروه دوم هیچ آموزشی دریافت نکرد .در انتهای آموزش ،پسآزمون از هر دو گروه به عمل آمد .قبل
از شروع آموزش ،هر دو گروه از نظر آسیبهای سازمانی مورد ارزیابی قرارگرفتند.
جدول  :9بسته آموزشی کاهش آسیب سازمانی بر اساس الگوی چند محوری
جلسات

موضوع آموزشی

اهداف آموزشی

محتوی آموزشی

آشنایی با مفاهیم اساسی
جلسه اول

جلسه دوم

بیان مفاهیم اساسی

الگوی

الگوی چند محوری

پویایی و نقش آن در
کاهش آسیب سازمانی

تاریخچه مختصری الگوی چند محوری بیان  -9مفاهیم الگو-

زمان

شیوه آموزش

 16دقیقه

 بحثگروهی و

 2پویایی  -3هدفمندی  -4خویشتنپنداری  -7نیازها

 مفهوم پویایی و پویاییشغلی و اهمیت آن در
اشتغال

سخنرانی

– تعریف پویایی (رشد -تعالی -شادابی و )...
 تعریف پویایی شغلی (افراد در شغل خود ،احساس خوب،رشد و شادابی و خالقیت

 بحث 16دقیقه

گروهی و
سخنرانی
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 تعریف هدف (تعیین مسیر رسیدن به مقصد)جلسه سوم

هدفمندی و نقش آن در
کاهش آسیب سازمانی

 تعریف مفهومهدفمندی و انواع و

 بحث -انواع هدف (کوتاهمدت -بلندمدت)

 16دقیقه

اهمیت آن در اشتعال

گروهی و
سخنرانی

 -شیوههای تعیین هدف (نیاز-آرزو -کمالجویی)

جلسه
چهارم

خویشتنپنداری و نقش

خویشتنپنداری و نقش

آن در کاهش آسیب

آن در کاهش آسیب

سازمانی

سازمانی

 مفهوم خویشتنپنداری بهصورت نظرخواهی از اعضاءگروه(تصویر هر فرد از تواناییها شخصیت و جایگاه اجتماعی

 بحث 16دقیقه

گروهی و
سخنرانی

تعریف نیاز (حالت محدودیت و کمبود ویا فقدان)...
جلسه
پنجم

جلسه

ارضای نیازها و تأثیر آن
در کاهش آسیب
سازمانی

تصمیمگیری و نقش آن
در کاهش آسیب

16
ارضای نیازها و تأثیر آن
در کاهش آسیب سازمانی

 شناسایی و ارضا نیازها ( بهصورت گروهی و تبادلنظر)دقیقه

ششم

جلسه

اجرای پسآزمون آسیب

ارزیابی محتوی برنامه

سازمانی و جمعبندی

آموزشی الگوی چند

مطالب

محوری

سخنرانی

 -انواع نیاز (روانی -جسمانی -اجتماعی و )...

تصمیمگیری و نقش آن

سازمانی

هفتم

گروهی و

 تعریف تصمیمگیری (برگزیدن یکراه حلدر کاهش آسیب سازمانی

 -بحث

 -اهمیت ضرورت تصمیمگیری ( -ویژگی تصمیمگیری

 بحث 16دقیقه

سخنرانی

مناسب (عمل خالق -پویا و هدفمند)

مفاهیم اساسی الگوی چند محوری شفیعآبادی در جلسات
آموزشی ارائهشده

گروهی و

 16دقیقه

ارزیابی کتبی

یافتهها
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی چنـدمحوری بـر کـاهش آسـیبهـای
سازمانی (شامل عوامل رفتاری ،ساختاری و زمینهای) بود .برای رسیدن به این مهم هدف پژوهش در
قالب سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت .برای بررسی فرضیهها ابتدا به توصیف متغیرهـای پـژوهش
در در دو گروه آزمایش و کنترل در نمونه مورد بررسی به کمک شاخصهای آمار توصیفی میانگین و
انحراف معیار پرداخته میشود .در ادامه پس از بررسی پیش فرضهای آماری ،فرضیههای پژوهش به
کمک تحلیل کوواریانس یکراهه آزمون میشوند .برای رسیدن به این مهم هدف پـژوهش در قالـب
سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت .فرضیههای پژوهش به کمک تحلیل واریانس مکرر آزمون شدند.
ابتدا بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی چند محوری بر تغییر عوامل ساختاری در شرکتهـای
صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت:
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جدول .2خالصه تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر بر روی عامل ساختاری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین آزمودنیها  ( Aگروه)

9912/80

9

منبع تغییر

F

22/61 9912/80

سطح
معناداری
6/666

آزمودنیهای درون گروهها

2719/16

48

11/73

-

-

درون آزمودنیها ( Bعامل ساختاری)

281/29

2

944/09

26/66

6/666

276/69

2

927/36

96/61

6/666

A*B

نتایج جدول شـماره  2نشـان مـیدهـد ،اثـر اصـلی روش آمـوزش (آمـوزش مبتنـی بـر الگـوی
چندمحوری) در سطح  p>6/69معنادار است .یعنی میانگین عامـل سـاختاری گروههـای آزمـایش و
کنترل با یکدیگر مت فاوت است و آموزش مبتنی بـر الگـوی چنـدمحوری بـر عامـل سـاختاری تـأثیر
معناداری دارد .اثر اصلی عامل زمان نیز در سطح  p>6/69معنادار است .بدین معنـا میـانگین عامـل
ساختاری در گروههای پژوهش در زمانهای متفاوت با یکدیگر تفاوت معنادار دارند .اثر تعاملی آموزش
مبتنی بر الگوی چندمحوری و زمان در عامل ساختاری در سطح  p >6/69معنـادار اسـت و فرضـیه
اول پژوهش تأیید می شود .به بیان دیگر نیمـرخ عامـل سـاختاری گروههـای آزمـایش و کنتـرل بـا
یکدیگر تفاوت دارد.
چون اثر تعاملی آموزش و عوامل ساختاری معنادار است ،محاسبه اثرهای ساده ضرورت دارد .بـه
همین دلیل با استفاده از طرح اندازهگیری مکرر یک عاملی ،اثر ساده عامل ساختاری برای گروههـای
آزمایش و کنترل محاسبه شد.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 06

900

جدول .3خالصه تحلیل واریانس اثر ساده عامل( Bعوامل ساختاری) بر عامل ( Aگروه)
الف :گروه آزمایش
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

عوامل ساختاری

737/60

2

206/88

29/00

خطا

713/14

48

92/36

سطح
معناداری
6/669

ب :گروه کنترل
عوامل ساختاری

4/90

2

2/68

خطا

79/64

48

9/77

9/34

6/666

جدول شماره  3نشان میدهد ،اثر ساده عوامل ساختاری برای گروه کنترل معنادار نیسـت .یعنـی
سطح عوامل ساختاری گروه کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوتی ندارد .امـا
اثر ساده عوامل ساختاری برای گروه آزمایش در سطح  p>6/69معنادار است .به بیان دیگر ،عوامـل
ساختاری گروه آزمایش در مراحل سهگانه اندازهگیری با یکدیگر تفاوت دارد .به منظور مشخص شدن
تفاوت زوج میانگینها ،آزمون معناداری تفاوت میانگینها (آزمون توکی) انجام شد.
جدول  .4آزمون مربوط به میانگینهای گروه آزمایش و کنترل
گروه
آزمایش

پس آزمون
زمان
*99
پیش آزمون
پس آزمون
ارزش بحرانی با درجه آزادی  2و  24برابر  3/10است.

پیگیری
*1/42
9/76
*p>6/69

نتایج جدول  ، 4حاکی از این است که در گروه آزمایش تفاوت میانگین پیش آزمـون بـا میـانگین
پس آزمون و پیگیری در سطح  p>6/69معنادار است یعنی روش آموزشـی مبتنـی بـر الگـوی سـه
محوری مؤثر بوده و سطح نمره عوامـل سـاختاری را افـزایش داده اسـت .بـا در نظـر گـرفتن عـدم
معناداری تفاوت میانگین پسآزمون با پیگیری در سطح  ،p>6/69میتوان گفت :این روش آموزشی
سطح نمره عوامل ساختاری را افزایش داده و نمـره عوامـل سـاختاری در ایـن روش مداخلـه اثـری
ماندگاری دارد.
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در فرضیه دوم بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی چند محوری بر تغییر عوامل رفتـاری در
شرکتهای صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت:
جدول .7خالصه تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر بر روی عامل رفتاری
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

بین آزمودنیها  ( Aگروه)

4012/80

9

4012/80

91/27

6/666

آزمودنیهای درون گروهها

99018/00

48

243/62

-

-

درون آزمودنیها ( Bعامل
ساختاری)

9336/30

2

007/98

28/62

6/666

A*B

9341/36

2

064/08

21/93

6/666

نتایج جدول شماره  7نشان میدهد ،اثر اصلی روش آموزش ( آموزش مبتنی بر الگوی
چندمحوری) در سطح  p>6/69معنادار است .یعنی میانگین عامل رفتاری گروههای آزمایش و
کنترل با یکدیگر متفاوت است و آموزش مبتنی بر الگوی چندمحوری بر عامل رفتاری تاثیر معناداری
دارد .اثر اصلی عامل زمان نیز در سطح  p>6/69معنادار است .بدین معنا میانگین عامل رفتاری در
گروههای پژوهش در زمانهای متفاوت با یکدیگر تفاوت معنادار دارند .اثر تعاملی آموزش مبتنی بر
الگوی چندمحوری و زمان در عامل رفتاری در سطح  p >6/69معنادار است و فرضیه اول پژوهش
تأیید میشود .به بیان دیگر نیمرخ عامل رفتاری گروههای آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت دارد.
چون اثر تعاملی آموزش و عوامل رفتاری معنادار است ،محاسبه اثرهای ساده ضرورت دارد .به همین
دلیل با استفاده از طرح اندازهگیری مکرر یک عاملی ،اثر ساده عامل رفتاری برای گروههای آزمایش
و کنترل محاسبه شد.
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جدول .0خالصه تحلیل واریانس اثر ساده عامل( Bعوامل رفتاری) بر عامل ( Aگروه)
الف :گروه آزمایش
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معناداری

عوامل رفتاری

2079/23

2

9327/04

39/96

6/669

خطا

2646/66

48

42/72

ب :گروه کنترل
عوامل رفتاری

28/79

2

94/27

خطا

982/90

48

3/61

3/60

6/67

جدول شماره  0نشان میدهد ،اثر ساده عوامل رفتاری برای گروه کنترل معنادار نیست .یعنی
سطح عوامل رفتاری گروه کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوتی ندارد .اما اثر
ساده عوامل رفتاری برای گروه آزمایش در سطح  p>6/69معنادار است .به بیان دیگر ،عوامل
رفتاری گروه آزمایش در مراحل سهگانه اندازهگیری با یکدیگر تفاوت دارد .به منظور مشخص شدن
تفاوت زوج میانگینها ،آزمون معناداری تفاوت میانگینها انجام شد.
جدول  :6پیش آزمون و پس آزمون آزموش مبتنی بر الگوی چند محوری
گروه
آزمایش
کنترل

پس آزمون
زمان
*99.92
پیش آزمون
پس آزمون
9.38
پیش آزمون
پس آزمون
ارزش بحرانی با درجه آزادی  2و  24برابر  3/10است.

پیگیری
*1.49
9.84
*7.96
3.61
*p>6/69

نتایج جدول  ،6حاکی از این است که در گروه آزمایش تفاوت میانگین پیشآزمون با میانگین
پس آزمون و پیگیری در سطح  p>6/69معنادار است یعنی روش آموزشی مبتنی بر الگوی چند
محوری مؤثر بوده و سطح نمره عوامل رفتاری را افزایش داده است .با در نظر گرفتن عدم معناداری

901

بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی الگوی چندمحوری شفیعآبادی ....

تفاوت میانگین پسآزمون با پیگیری در سطح  ، p>6/69میتوان گفت :روش آموزشی سطح نمره
عوامل رفتاری را افزایش داده و نمره عوامل ساختاری در روش مداخله اثری ماندگاری دارد.
در فرضیه سوم بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی چند محوری بر تغییر عوامل زمینهای
در شرکتهای صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت:
جدول .8خالصه تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر بر روی عامل زمینهای

منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

بین آزمودنیها  ( Aگروه)

233/92

9

233/92

99/02

6/666

آزمودنیهای درون گروهها

102/43

48

26/67

-

-

درون آزمودنیها ( Bعامل زمینهای)

62/89

2

30/49

20/80

6/666

A*B

87/66

2

42/88

39/07

6/666

نتایج جدول شماره  8نشـان مـیدهـد ،اثـر اصـلی روش آمـوزش (آمـوزش مبتنـی بـر الگـوی
چندمحوری) در سطح  p>6/69معنادار است .یعنی میانگین عامـل زمینـهای گروههـای آزمـایش و
کنترل با یکدیگر متفاوت است و آموزش مبتنی بـر الگـوی چنـدمحوری بـر عامـل زمینـهای تـاثیر
معناداری دارد .اثر اصلی عامل زمان نیز در سطح  p>6/69معنادار است .بدین معنـا میـانگین عامـل
زمینه ای در گروههای پژوهش در زمانهای متفاوت با یکدیگر تفاوت معنادار دارند .اثر تعاملی آموزش
مبتنی بر الگوی چندمحوری و زمان در عامل زمینهای در سطح p >6/69معنادار است و فرضیه سوم
پژوهش تأیید میشود .به بیان دیگر نیمرخ عامل زمینهای گروههای آزمـایش و کنتـرل بـا یکـدیگر
تفاوت دارد.
بحث و نتیجهگیری
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پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی تدوین برنامه آموزشی الگـوی چنـد محـوری در کـاهش
آسیبها در شرکت های صنایع غذایی میباشد با استفاده از روش پژوهش نیمه آزمایشـی اثربخشـی
آموزش الگوی چند محوری بر روی آسیبهای سازمانی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد کـه
اثر آموزش مبتنی بر الگوی چندمحوری بر عوامل رفتاری ،ساختاری و زمینهای در سطح  %9معنیدار
است .همچنین نشان میدهد که برنامه آموزشی الگوی چند محوری بر کاهش آسـیبهای سـازمانی
در بخشهای رهبری و مدیریت و انگیزش و هدفمندی و رضایت شغلی و امنیت شـغلی و آمـوزش و
بالندگی میشود یعنی این آموزش باعث کاهش آسیبهای سازمانی در عوامل رفتاری میباشـد .ایـن
پژوهش با پژوهشهای رضایی ( ،)9317به بررسی اثر بخشـی الگـوی چنـدمحوری بـا سـازهگرایـی
ساویکاس ،بر خودکارامدی پرداخته است و با تحقیـق ارجمنـدی ( )9312کـه بـه بررسـی اثربخشـی
الگوی چندمحوری با خویشتنپنداری پرداخته است و همچنـین بـا تحقیـق اسـدی ( )9312کـه بـه
بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با توانمندسازی روانشناختی ،پرداخته است و بـا تحقیـق فکـری
( )2694که به بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با مهارتهای فردی و بین فـردی ،و بـا تحقیـق
قربانپور ( )9317بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با برنامه تصمیمگیری شغلی و فکری (،)2694
که به بررسی اثربخشی الگوی چندمحوری با مهارتهای فردی و بین فردی سـلیمانی (  ،)2694کـه
به بررسی اثربخشی الگوی چند محوری هویت شـغلی و طـاهری ( ،)9313بـه پژوهشـی بـا عنـوان
اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیعآبادی در رفتار کارآفرینانـه و همچنـین بـا
پژوهش (موسوی ) 9313 ،که بـا عنـوان اثربخشـی مشـاوره شـغلی مبتنـی بـر الگـوی چنـدمحوری
شفیعآبادی در نگرش کارآفرینانه همسو بوده است.
در تبیین این فرضیه میتوان گفت از آنجا که در مبانی نظری الگوی چنـد محـوری بیـان شـده
است که این الگو در کاهش آسیب شغلی از فرایند اشتغال افراد و تمامی مراحل شـغلی تـأثیر مثبـت
دارد( .شفیعآبادی )9386 ،و از طرفی این الگو یک الگوی رشدی ( رشـد عمـودی و افقـی) در شـغل
میباشد در کاهش آسیب سازمانی تأثیر دارد( .شفیعآبادی )9312 ،و با توجه به مفـاهیم اساسـی ایـن
الگوی که هدفمندی ،خویشتنپنداری ،نیازها و تصمیمگیری زیربنای این الگو میباشد .ایـن مفـاهیم
در عوامل رفتاریهای سازمانی پرسنل در سازمانها تأثیر مسـتقیم دارد و بـا ارتقـاء و آموزشـی ایـن
مفاهیم به منابع نیروی انسانی باعث کـاهش آسـیب سـازمانی در بخـش عوامـل رفتـاری میباشـد.
همچنین می توان گفت که آموزش الگـوی چنـد محـوری بیشـترین تـأثیر را بـه ترتیـب در کـاهش
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آسیبهای سازمانی مبتنی بر عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و نهایتاً عوامل زمینهای داشته اسـت و
با توجه به مفاهیم اساسی پویایی ،به معنای تحرک و خالقیت و بـروز کـردن اطالعـات مـیباشـد و
هدفمندی به معنای داشتن طرح و برنامه و رسیدن به استقالل در شغل اسـت و خویشـتنپنداری بـه
معنای تصور و پنداره فرد درباره توانایی خود اوست و نیازها به معنـای نیازهـای جسـمانی و روانـی و
اجتماعی است و تصمیمگیری به معنی شناسایی مسأله و مشخص کردن راهکارها ،تحلیـل و تلفیـق
راهحلها در نهایت انتخاب راهکار مناسب است از آنجا که ایـن الگـوی ،نگـرش رشـدی بـه فراینـد
اشتغال داشته و یک الگوی است که با فرهنگ بومی ایرانی میباشد .با استفاده از مفاهیم اساسی پنج
گانه که در الگوی چند محوری مطرح شده است ،برنامه آموزشی باعـث کـاهش آسـیب سـازمانی در
شرکتهای صنایع غذایی تدوین شده است که در کاهش آسیبهای سـازمانی تـأثیر مثبـت داشـت.
موارد زیر را میتوان به عنوان محدودیتهای پژوهش ذکر نمود:
 نگرانی و عدم تمایل مدیران ارشد شرکتهای صنایع غذایی در زمینه محرمانه ماندن اطالعات. طوالنی بودن فرایند پژوهش از انجام مصاحبه تا تکمیل پرسـشنامـه و برگـزاری کـالسهـایآموزشی باعت بیمیلی و عدم رغبت مدیران شرکتها شد.
پیشنهادهای پژوهش
 یافتههای پژوهش حاضر جهت اسـتفاده از مباحـث علمـی و سرفصـلهای آموزشـی در رشـتهمشاوره شغلی در دانشگاه ها و مراکز مورد استفاده قرار گیرد.
 با توجه به اثربخش بودن الگو چند محوری شفیعآبادی جهت استفاده از نتـایج یافتـههای آن درشرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
 با توجه به آسیبهای شناسایی شده در شرکتها جهت کنترل عوامل تهدیدکننده در سازمان ،بـاهدف پیشگیری مشکالت در سازمانها ،از برنامه آموزشی تدوین شده بر اساس الگوی چند محـوری
شفیعآبادی در پژوهش حاضر به صورت بستههای آموزشی در شرکتهای و سازمانهای خصوصی و
دولتی استفاده شود.
 با توجه به موضوع پژوهش ،جهت کاربردی کردن رویکردهای مشاوره شغلی ،به سایر مسـایل ومشکالت مربوط به شرکتها و سازمانها پرداخته شود.
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 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی چند محوری شفیعآبادی در کاهش آسـیبهایسازمانی در شرکتهای صنایع غذایی تأثیر مثبت داشته است در دیگر سازمانها دولتی و خصوصی نیز
به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
 با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر در اجرای برنامـههای آموزشـی در اثربخشـی وکارآیی بیشتر در کارخانجات و سازمانهای تولیدی بهرهگیری شود.
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کتابنامه
ارجمند ،ملیحه ( .)9312توانمندسازی روان شناختی کارگران زن کارخانه داروسازی اهورا در شهر شیراز بر اساس
الگوی چندمحوری شفیعآبادی پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.

امیراسماعیلی ،محمدرضا ( .)9316آسیبشناسی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس
مدل سهشاخگی ،فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت یزد ،سال دهم ،شماره  3و .4
بیات ،مهین؛ کامرانی ،محسن ( .)9313آسیبشناسی معاونت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه بر اساس
مدل سهشاخگی (مورد مطالعه :شرکت برق منطقهای تهران) .بیست و نهمین کنفرانس بینالمللی برق.
جعفری ،مهدی ( .)9319آسیبشناسی منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه ،مرکز پژوهشهای کاربردی
دانشگاه تهران.
دالور ،علی ( .)9317روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،نشر ویرایش.
ذاکرپور ،غالمرضا ( .)9319آسیبشناسی منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه فصلنامه توسعه ،سال ششم،
.9316 ،22
رحمانی ،حسین ( .)9314اثربخشی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیعآبادی در تابآوری و
خودکارآمدی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
رضایی ،اکرمالسادات؛ شفیعآبادی ،عبداهلل؛ فلسفی ،محمدرضا ( .)9317مقایسه اثربخشی آموزش الگوی
چندمحوری شفیعآبادی با سازهگرایی ساویکاس بر خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی بیکارشدگان بیمه
بیکاری ،فصلنامه تازههای مشاوره ،تابستان ،9317 .شماره .74
زالی ،حسن ( .)9386آسیبشناسی منابع انسانی در شرکتهای تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تهران.
شفیعآبادی ،عبداهلل ( .)9388نظرپردازی انتخاب شغل بر اساس مکتب روانشناسی فردی ،هشتمین سمینار
انجمن مشاوره ایران ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی.37-46 ،
شفیعآبادی ،عبداهلل ( .)9314راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریههای انتخاب شغل با تجدیدنظر کلی و
اضافات ،تهران :رشد.
شمس مورگانی ،غالمرضا ( )9314آسیبشناسی فعالیتهای آموزشی و بهسازی منابع نیروی انسانی،
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال دوم ،شماره .6
صیادی ،علی؛ شفیعآبادی ،عبداهلل؛ کرمی ،ابوالفضل ( .)9381تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی
بر مدل چندمحوری شفیعآبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس بین دبیرستانهای رشت،
فصلنامه فرهنگ ،شماره .9
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طاهری ،علی ( .)9313اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیعآبادی بر رفتار کارآفرینانه
دانشآموزان ،فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال هشتم ،شماره  ،9بهار ،17
پیاپی .27
فاضلی ،مبینا ( .)9313اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیعآبادی بر
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فکری ،کاترین ( .)9319مقایسه اثربخش مشاوره شغلی به شیوه الگوی شفیعآبادی و نظریه گاتفردسون بر
افزایش رفتار کارآفرینانه و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران
(رساله دکتری مشاوره) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
فکری ،کاترین؛ شفیعآبادی ،عبداهلل ( .)9312تلقین الگوی چندمحوری و نظریه یادگیری اجتماعی در
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