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  چکیده

 

و  یعتاطف هیسترما تیتخود هستنند  تقو یبا هدف ارتقاء سالمت عاطف رسانییاری ازمندین یلیهموف ارانمیکه ب هاییاز حوزه یکی :مقدمه

و تجتارب  یعتاطف هیبر سترما یلیهموف مارانیب یشغل تیبر موفق یآموزش مبنن ریثأت نتعیی هدف با حاضر پژوهش. است هاتجارب اوج آن
 انجام شد.  مارانیب نیاوج ا

 یرگیتکه با اسنفاده از روش نمونه یلیهموف مارانیبود که در فاز اول ب ایو مداخله یلیتحل -یفیر از نوع توصمطالعه حاض :بررسی روش

 ازدهی یط یشغل تیآموزش بسنه موفق ش یشدند. به افراد گروه آزما میو کننرل تقس شیبه دو گروه ده نفره آزما ؛اننخاب شده بودند یتصادف
و پرسشتنامه تجتارب اوج را   یعتاطف هیهر دو گروه  پرسشتنامه سترما یدر فاز دوم  اعضا شد. داده یلیوفهم مارانیب یبرا یجلسه دو ساعن

هتر دو  یآن توست  اعضتا یروز بعد از برگزار 44به فاصله  یریگیو در فاز پ یدوره آموزش برگزاری از قبل هاپرسشنامه نیکردند. ا لیتکم
 یآمتار افتزارینرم در هاتکرار شده  انجام شد. داده یرگیاندازه انسیوار لیتحل آماری آزمون از اسنفاده با هاداده لی. تحلدشدن لیگروه تکم
SPSS  وارد شدند. 61نسخه 

و تجتارب اوج هتم در فتاز  یعاطف هیو کننرل در سرما شیآزما هایگروه نیسال بود. ب 4/26  یمورد بررس مارانیب یسن نیانگیم ها:یافته

 هیبتر سترما تیتموفق یکه بسنه آموزش یمعن نیوجود داشت به ا یمعنادار یتفاوت آمار یریگیو هم در فاز پ یآموزش دوره یبعد از برگزار
 ثر بود.ؤم شیآزماو تجارب اوج گروه  یعاطف

 شیزاافت یو در راستنا یلیهمتوف مارانیو تجارب اوج ب یعاطف هیارتقاء سرما یبرا توانیرا م تیبسنه آموزش موفق :یریگجهیو نت بحث

 مورد اسنفاده قرار داد. مارانیب نیتوان ا
 

 آموزش  یلیهموف مارانیتجارب اوج  ب  یعاطف هیسرما  یشغل تیبسنه موفق :یدیکل واژگان
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

 مقدمه

 ،یدر ب ا  عوام ل روا   یادی ز هایتاکنون پژوهش

مختلف ا جام  هاییماریمرتبط با ب یستیو ز یاجتماع

درب اره   یمطالعات، دا  ش ارزش مند نیشده است. ا

ب   ار راد مب ته ب    رس ا ییاری مختل ف  هایوهیش

در  تن یو روان یروا   ،یمختل ف جس م ایهیماریب

از  یک ی. ا  ددهق رار دا یو درما  یمجامع علم اریاخت

مختلف م ورد  هایاز جنب  شیک  کم و ب هایییماریب

قرار  یو علوم ررتار یتوج  پژوهشگران عرص  پزشک

 م ارانی(. ب1-5است ) یلیهمور یماریداشت  و دارد، ب

 یامکا ات درما اگر چ   سبت ب  گذشت  از  یلیهمور

کماک ان در  یول  ،برخوردار هستند یشتریب یو مراقبت

 یامور اجتم اع ،یخا وادگ یمختلف ز دگ هایعرص 

(. 6، 7مواج   هس تند ) یخ ود ب ا مش کهت یو شغل

Faranoush ا دو همکاران در مطالع  خود  شان داده 

 یجا یه یمختلف از جمل  کارکردها هایشاخص ک 

در حد متوسط ت ا  یلیبته ب  همورم مارانیدر بمثبت 

 مطالعاتدست شواهد در  نی(. ا6) قرار دار د یفیضع

مورد اشاره قرار  میرمستقیو غ ممستقی طورب  زی  گرید

  (.8-12گررت  است )

 یلیهمور مارانیب یبرا یاساس هایاز ضرورت یکی  

در  م ارانیگ روه از ب نی ب  ا رسا ییاری یتهش برا

راس تا  نیاست. در هم یو کار یشغل تیعرص  مورق

 تی آموزش مورق ریثأبار ت نیاول یپژوهش حاضر، برا

و تج ار   یع اطف  یبر سرما مارانیب نیا ژهیو یشغل

است. در  گ اه او   دهدا قرار توج  مورد را هااوج آن

ب ر دو  یمبتن  یری گفت ک  مورقیت ش غلی، متغ دیبا

 ینیع ای یرو یب یشغل تی)مورق یرو یدست  شاخص ب

ر رد( و ش اخص  ش ررتیارتق ا  و پ زانی بر م یمبتن

ب ر  یک   مبتن  یذهن ای یدرو  یشغل تی)مورق یدرو 

ک  ررد  سبت ب  شغل خ ود  یدرو  یو معنا تیرضا

از  یاری(. ب اور بس 11( اس ت )ش ودیم فیدارد تعر

اس ت ک   مورقی ت ش غلی از  نی صاحب  ظران بر ا

شناختی،  پیشررت، یادگیری، بقا ، دستاوردهای قیطر

کیفیت ز دگی و توازن کار   ز دگی قابل تحقق است 

 تی  دهن د ک    مورقم  ی  ش  ان مطالع ات  (.11،  15)

(. ب ر 16اس ت ) یمتع دد ه ایهمبست  یدارا یشغل

 نیت  رو همک  اران م   م یاس  اگ گ  زارش زارع  

 یلیهم ور مارانیب انیهای مورقیت شغلی در مهمبست 

 تی هو و نشی ب ،یش غل یدلبس تگ ت،ی ش امل خهق

 س ازیو ش بک  یارتب اط ه ای سبت ب  خود، م ارت

 یروزآم د ،یاخهق ک ار ،رردینیاعتماد ب ،یاجتماع

ررص ت  ،یدرو   زشی ا گ ،یشغل یزریدا ش، بر ام 

 ش ناختیروان  یر را قش و س رما رتارر ،یرشد م ارت

ب ر  رگ ذاریثأت یرهایمتغ فیب  ط ی(.  گاه16هستند )

 شان از آن  یب  خوب یلیهمور مارانیب یشغل تیمورق

 یو م  ارت یآموزش  یازهای  مارانیب نیدارد ک  اگر ا

 یمورد اشاره برطرف شود، ب  خوب هایشان در حوزه

 ،ی   دگق  ادر خواهن  د ب  ود ت  ا در عرص    ش  غل و ز

س  ط   قی  طر نای   از و ش  ده ظ  اهر ت  رپرت  وان

خ ود را ب اب ببر  د. پ ژوهش  ایمقابل  هاییتوا مند

Nimorwicz  وTannebaum رغمی  شان داد ک  عل 

و  یع ال هتیب  تحص  یلیارراد مبته ب  همور شیگرا

خص و    ب  م ارانیب نی ا ل،یدر امر تحص تیمورق

و  ا دش  وار، از  ظ  ر اش  تغ تیوض  ع یدارا م  ارانیب

 اریب  شغل مورد دلخواه خود بس  یابیدر دست تیمورق

 یجسم هایتی(. عهوه بر محدود17 امورق هستند )

 تی در ع دم مورق اص لی عام ل عن وانب ب  ک  اغل 

 یگ رید لی شود، دبیب  آن توج  م یلیهمور مارانیب

و در  یش غل ،یاجتم اع ه ایاز جمل  ع دم م  ارت

 یع اطف هایتیهم ضعف در استفاده از ظرر یموارد

محرک  ت هش و پش تکار  رویمثبت ک    هایجانیو ه
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

 

ب   عن وان  زی مختل ف اس ت   یهاتیارراد در موقع

مط ر   یلیهم ور م ارانیب تیمورق یبرا یجد یا عم

در مطالع  خ ود  ش ان داده ک    Remor(. 16است )

در کن    ار مش    کهت و  کی    لیهمور م    ارانیب

 یدارا هاییزهدر حو ،یماریاز ب ی اش هایتیمحدود

 (. 1هستند ) زی  یجا یو ه یمشکهت عاطف

و  تیب  تمرکز بر مورق ازیکنار شواهد مربوط ب    در   

 دهندیشواهد  شان م ،یلیهمور مارانیب یشتکار شغلپ

  یسرما ری ظ یمثبت عاطف یهابا شاخص تیک  مورق

 یاحساگ ا رژ ،یشادما  ریآن  ظ هایلف ؤو م یعاطف

 یو ع اطف یج ا یو عاطف  مثبت همراه ب ا تج ار  ه

 یبودن در ک ار( دارا یتجار  اوج )جار ری ظ یشغل

رابط   ،ی  کاربرد(. در سط18-22رابط  مثبت است )

 یج ا یو ه یبا حابت و تج ار  ع اطف تیمورق نیب

اس  ت ک    در ص  ورت ارا      یمعن   نی  مثب  ت ب    ا

 م ارانیب   ب یش غل تی مورق یبزم ب را هایآموزش

 نی  و تج  ار  اوج در ا یع  اطف  یس  رما ،یلیهم  ور

 یتوا بخش  ن  یزم قیطر نیشده و از ا تیتقو مارانیب

ام ر در  نی شود. ایهم مررا مارانیب نیا شتریهر چ  ب

م ورد  زی   یلیهم ور مارانیب یمطر  برا هایآموزش

 (. 21قرار گررت  است ) دیکأت

 ای یس رما ریمتغ نیدترجدی عنوانب  یعاطف  یسرما  

و  رانی در ا یدر قال ب کن و  بار نیاول یاست ک  برا

لف   ؤس   م یدارا ری متغ نیج ان مطر  شده است. ا

اس ت و ب    یو ش ادما  یژعاطف  مثبت، احساگ ا ر

مثب ت قاب ل  یاز احساگ  شاط و ا  رژ یعنوان حالت

 یمعرر  ارزاییارتو م  ارزاییتیظرر ریب  مس تیهدا

 یکارکردها یدارا یعاطف  ی(. سرما11،21شده است )

اس  ت.  یو ررت  ار ش  ناختیدر س  ط  روان یمتن  وع

 دییأمورد ت یعاطف  یسرما یک  برا یکارکرد نیترم م

 یشناخت ،شناختیعصب روان سازین یرت ، زمقرار گر

 دیجد یو م ارت یتیگسترش توان ظرر یبرا یو عاطف

از  یو م ارت یتیظرر یبسترساز نی. استا هادر ا سان

 رام ونیپ طیتعامل با مح  یطرف توان ررد را برا کی

ک  ررد  یطیدر شرا گریداده و از طرف د شیخود ارزا

و  یمقابل  م  ارت ،ردگییتحت رشار و استرگ قرار م

. س ازدیم  سریا سان م یبرا یکارآمد را ب  شکل عمل

 تی مورق ،یع اطف  یم  م س رما هایاز همبست  یکی

مبارک   شان داد د ک    انکاوی و پروراست. گل یشغل

رابط   مثب ت  یع اطف  یب ا س رما یشغل تیمورق نیب

 (. 11، 21وجود داشت )

 ،یع اطف  یبودن در کنار س رما یجار ایاوج  تجار 

آم وزش  ریثأتح ت ت  توا دیاست ک  م یگرید ریمتغ

. ردی  ق  رار بگ یلیهم  ور م  ارانیدر ب یش  غل تی  مورق

ج ذ  و  قی اس ت ک   از طر یتجار  اوج، تج ارب

 س بت ب   ک ار و  یدرو  زشیلذت و ا گ ،وریغوط 

 تجرب   وع  نی(. ا21، 25) دهدیشغل خود را  شان م

و شغل بوده و  بودن در کار یسرشار از احساگ جار

مش غو   یک ار ای تیاست ک  ررد ب  رعال نیمستلزم ا

 انی  ح  ا  م نیباش  د ک    ب    آن عهق    دارد و در ع  

ب ا  تی مط ر  در ک ار و رعال تقاض اهای و هاچالش

تناس ب وج ود داش ت   یو ه ایو م  ارت هاییتوا ا

و  یک ار ه ایالشک  چ  یارراد لیدل نهمی باشد. ب 

 تناس ب هاآن هایو م ارت هاییاتوا  با هاآن یتیرعال

تجرب   اوج در  یبرا زی  یشتریدارد، شا س ب یشتربی

 یب را یاص ل هایکنندهینبیشی(. پ26، 27کار دار د )

ک    یمشتمل بر عوامل یشغل یتجار  اوج، تقاضاها

 ،یاب  ام، گرا ب ار ری  ظ  کنن دیب  ررد رش ار وارد م 

 ه ایو رش ارها و ت نش یج ا یه یتقاضاها عارض،ت

ش  امل  یمن  ابع ش  غل یگ  ریب  وده و د گ  رید یش  غل

رش د  یو ررصت برا یاجتماع تیحما ،یخودمختار

با تداخل در تمرکز ررد  یشغل هایخود هستند. تقاضا
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

. من ابع ش و دیدر کار باعث ک اهش تج ار  اوج م 

همکاران بودن،  تیمختلف از جمل  مورد حما یشغل

م ام ور و ا ج ا یب را ازی  ب  امکا ات م ورد یسترسد

رشد خ ود  یو ررصت برا ن یخود، وجود زم فیوظا

 یعمل در کار از جمل  عوامل یو آزاد یو خودمختار

تا ررد بتوا د هر چ  ب تر بر  شو دیهستند ک  باعث م

 ل ذت هاخود تمرکز  موده و از آن یکار هایتیرعال

 (.  28) ببرد

ارا   شده درباره  یو پژوهش یاز شواهد  ظر ک چنان

 ،یاجتماع هایآموزش م ارت د،آییار  اوج بر متج

م ارت و  تیو تقو رردینیب یهام ارت ،یزریبر ام 

 یش غل تیک  در آموزش مورق یلیهمور مارانیتوان ب

 یک ی(، 16، 26، 27است ) یضرور مارانیب نیا یبرا

خواهد ب ود. در  مارانیب نیادر  کنندهتیاز عوامل تقو

 نب ی خود پژوهش در پرورگل زی ظر   نیاز ا تیحما

را  یو تجار  اوج رواب ط مثب ت و معن ادار تیمورق

(. در مجم  وع ش  واهد 21گ  زارش  م  وده اس  ت )

ع هوه  یلیهمور مارانی شان از آن دارد ک  ب یپژوهش

مختلف در  هایب  آموزش ،یو درما  یبر توج  پزشک

 یش غل ازی (.  16، 17دار  د ) ازی   زی حوزه ش غل  

در  یشغل تیمورق ک  نیبا توج  ب  ا یلیهمور مارانیب

 یو روا   یو ت وان ع اطف یا رژ توا دیم مارانیب نیا

باب ببرد، از  زی  یز دگ هایعرص  گرید برای را هاآن

 رغمی برخ وردار اس ت. عل یبسزا و درخ ور تیاهم

ک   ت اکنون  دادمکرر  شان  یجستجوها ،یازی  نیچن

در  یغلش  تیآموزش در حوزه شغل و مورق راتیثأت

است مورد توج    ست یچندان ک  شا یلیهمور مارانیب

 ت،یوضع نیو تهش پژوهشگران قرار  گررت  است. ا

 یلیهمور مارانیب یبرا یخه  دا ش کاربرد سازن یزم

پ ژوهش ب ا  نیاساگ ا نیشده است. بر هم رانیدر ا

 مارانیب ژهیو یشغل تیآموزش مورق ریثأت نییهدف تع

 دیو تجار  اوج اجرا گرد یعاطف  یبر سرما یلیهمور

کم ک ه ر  یبرا یو کاربرد یاز دا ش علم یتا بخش

 رراهم گردد. یلیهمور مارانیب  ب شتریچ  ب

 

 روش بررسی

 ایو از  وع مداخل   یلیتحل -یفیمطالع  حاضر توص

ک  ب ا اس تفاده از  یلیهمور مارانیبود ک  در راز او  ب

ب   دو  ، دا تخا  شده بود یتصادر یرگیروش  مو  

ش د د. جامع    میو کنتر  تقس شیگروه ده  فره آزما

عض و ک ا ون  یلیهمور ماریب  666پژوهش را  یآمار

 1136ش  ر اص ف ان در ب  ار س ا   یلیهمور مارانیب

 روش ب     ف  ر 26 ه  اآن انی  داد   د ک    از م لیتش  ک

 ف ر   26ا تخ ا  ش د د. حج م  یتصادر یرگی مو  

مطالعات  یر  شده برامط های یتوص مو   بر اساگ 

(. 23با تمرکز بر توان آزمون ا تخ ا  ش د ) یشیآزما

 16) شیادر دو گروه آزم یطور تصادر  ارراد  مو   ب

گ روه  یشد د. برا بندیمی فر( تقس 16 فر( و کنتر  )

جلس   ازدهی یط یشغل تیآموزش بست  مورق شیآزما

آغ از ش د. گ روه  یلیهم ور م ارانیب یبرا یدو ساعت

دوره  انی بود  د ک   ت ا پا یایلیهمور مارانی ، بکنتر

 ش،یه آزم اگ رو یب را یش غل تیآموزش بست  مورق

ا تظ ار  ستی کرد د و در ل ارتیدر یآموزش گو  چیه

ورود ب  مطالع   ش امل  یارهایدرمان قرار داشتند. مع

س  ا  و س  واد  56م  وارد بود   دا ح  داکثر س  ن  نی  ا

مطالع  ش امل خروج از  هایکخوا دن و  وشتن. مه

 یو عدم همکار یمتوال ریغ ای یمتوال بتیدو جلس  غ

ب  ش رکت در پ ژوهش در  ظ ر گررت    لیو عدم تما

مط ر  در پ ژوهش ش امل  یاخهق  حظ اتشد. مه

 کنن دگان،تک شرکتتک یکامل برا یرازدار تیرعا

از  یرگی  کن  اره یکام  ل ب  را اری  و اخت آزادی داش  تن

ورد پ  ژوهش و کام  ل در م   رس  ا یپ  ژوهش، اط  هع
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

 

اهداف پژوهش بود.  راستای در رقط هااستفاده از داده

گروه کنتر  )گواه( ک  زحمت شرکت در  حا نیدر ع

دوره  انی را ب ر خ ود هم وار  مود  د، در پا پژوهش

پژوهش ب   ص ورت رش رده تح ت آم وزش  یاجرا

قرار گررتند. در  یلیهمور مارانیب ژهیو یشغل تیمورق

ش امل  ش ناختیتی جمع یرهایپرسشنام ، متغ یابتدا

گررت  ش د و بع د از آن دو  در  ظر هتیسن و تحص

 . شد دو تجار  اوج آورده  یعاطف  یپرسشنام  سرما

ا  و س  بع د ؤس 26 یدارا  یعاطف  یسرما پرسشنام 

ا ( و ؤس 5) یا (، احساگ ا رژؤس 16عاطف  مثبت )

 استفاده پرورا ( بود ک  در مطالع  گلؤس 5) یشادما 

ابت ب ر اس اگ ؤب   س  یازدهی(. امت21بود ) دهگردی

 ن یبود ک  گز صورت نیو ب  ا کرتیل تاییپنج اگیمق

داش ت.  ازی پنج امت ش ،ین  همیو گز ازیامت کیهرگز، 

 یمناس ب ب ود و دامن   آلف ا ییای پا یابزار دارا نیا

 378/6ت  ا  8/6کرو ب  اآ آن در مطالع  ات مختل  ف 

 یاکتش ار یعامل لی(. تحل21، 16گزارش شده است )

 یهمبس تگ یهم راه ب ا بررس  ماکسیبا چرخش وار

ب  ا  یع  اطف  یحاص  ل از پرسش  نام  س  رما ازاتی  امت

 نی   ش  ان داد ک    ا یو عملک  رد یررت  ار یره  ایمتغ

(. 21برخوردار اس ت ) یقابل قبول ییپرسشنام  از روا

و  166ت ا  26 نیپرسش نام  ب  نی در ا ازاتیدامن  امت

و  66 ازاتی امت نیبن ابرا ؛ب ود 66آن برابر با  نیا گیم

از متوس ط  ترنییمتوسط و پا ازاتیکمتر، ب  عنوان امت

ب  ابتر از  ازاتی  و ب  ابتر، ب    عن  وان امت 61 ازی  و امت

 ظ ر   ی ام ر ب ر پا نی متوسط در  ظر گررت  ش د د. ا

 . دیا جام گرد یمشاور آمار

ا  و س   بع د ؤس  11 یتج ار  اوج دارا پرسشنام 

 زشی ا ( و ا گؤس  1) ی، لذت ک ارا (ؤس 1جذ  )

ارا     Bakkerا ( بود ک  توسط ؤس 5) یدرو  یکار

 اگی  ابت ب  ا اس  تفاده از مقؤب    س   یازدهی  ش  د. امت

و  ازی امت کی هرگ ز،  ن یبود ک  گز کرتیل تاییهفت

 زی اب زار   نی(. ا25داشت ) ازیهفت امت ش ،یهم ن یگز

از  یبرخ  وردار ب  ود و گروه   ییای  و پا ی  یاز روا

 ا  د م وده دیی أپرسش نام  را ت نیا ییتخصصان روام

 یب را عب دلی و پ رورپرسشنام  توسط گل نای(. 25)

مورد اس تفاده ق رار گرر ت.  1136در سا   بار نیاول

 م اکسیبا چرخش از   وع وار یاکتشار یعامل لیتحل

 نی مستند  مود. در ا رانیپرسشنام  را در ا نیا ییروا

بارتل ت  تی آم اره کرو، 32/6برابر با  KMO لیتحل

 ی( و باره اP>65/6) معنادارریو غ 68/1227برابر با 

ا  او  براب ر ؤس  یحد برا نیابت از کمترؤس یعامل

ا  چ  ارم براب ر ب ا ؤس  یحد برا نیشتریتا ب 17/6با 

پرسش نام   نیکرو باآ ا یاآلف در  وسان بود د. 85/6

ب زار ا ییایدهنده پادست آمد ک   شان  ب 31/6برابر با 

ت ا  11 نیپرسشنام  ب نیدر ا ازاتی(. دامن  امت28بود )

 ازاتی امت نیبن ابرا ؛ب ود 52آن برابر با  نیا گیو م 31

ت ر از نییپ ا ازاتی ، ب   عن وان امت52 یکمتر و مساو

ب   عن وان  زی   شتریو ب 51 ازیمتوسط و متوسط و امت

امر  نیبابتر از متوسط در  ظر گررت  شد د. ا ازاتیامت

 . دیا جام گرد ی ظر مشاور آمار  یپابر 

در  تص ادری صورت ب  کنندگانشرکت ک  نیاز ا پس

ش د د، در ه ر دو  میو کنتر  تقس  شیدو گروه آزما

از ارراد خواست  ش د ک    آزمونشیگروه ب  صورت پ

و تج ار   یع اطف  یسرما هایابت پرسشنام ؤب  س

ب  گ روه  یشغل تیاوج پاسخ دهند. سپس بست  مورق

دو  ایهفت  قرارجلس  دو ساعت  ب   ازدهی یط شیآزما

م دت  نی جلس ، آموزش داده شد. گروه کنت ر  در ا

 انی قرار  گررتن د. پ س از پا یآموزش گو  چیتحت ه

و گروه کنتر  در مرحل   شیگروه آزما ازدهمیجلس  

 و داد  د پاس خ الذکرروق هایپرسشنام  ب  آزمونپس

 ه ایپرسشنام  مجدداً ،جلسات اتمام از پس روز 15
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

و  عی توز یری گیمرحل   پ یاجرا منظور ب  الذکرروق

 یش د. خهص   محت وا ار تیه ا درش ده آن لیتکم

 م ارانیب یش غل تی ب ر مورق یمبتن یجلسات آموزش

 بودا ریب  شر  ز یلیهمور

 انی ب گر،یک دیگ روه ب ا  یاعض ا ییآشنا اول: جلسه

و  یلیهم ور یماریبا ب ییارراد، آشنا یقواعد گروه برا

 .یشغل تیدر مورد مورق یحاتیعه م آن، ارا   توض

و ارتب اط آن ب ا  تی مف  وم خهق  یتوض دوم: جلسه

 تی خهق دهید بیآس یدرمان الگوها ،یشغل تیمورق

   خهق.ئلحل مس شیارزا ت،یخهق یو ارتقا  الگوها

ب    یدر م ورد دلبس تگ حاتیارا   توض  سوم: جلسه

ارا     ،یشغل یدلبستگ یازما موا ع س ییشغل، شناسا

ار راد ب ا  یهما ندس از شیدر ج ت ارزا ییراهکارها

 میتنظ ،یسازما  یشغلشان ب  منظور ررع موا ع دلبستگ

در مورد مش ارکت در  یشناخت یبازساز ،یبر ام  کار

 از دست ررت . یکتمشار یهاررصت ییشغل، شناسا

 ت،ی  و هو نشی  ب ا مف   وم ب ییآش  نا چههها:م: جلسهه

در مورد منابع ش ناخت،  یخود )بحث گروه فیتوص

(، گرانید دگاهیخودم و د دگاهیمن از د رامونیبحث پ

 تی ارراد ب  هو یابیررد، دست یارزش شغل برا نییتع

 .یشغل نشیب زانیخود در شغل و م

 ییشناس ا ،یس ازبا مف وم ش بک  ییآشنا پنجم: جلسه

گ  وش دادن،  یه اآم وزش م  ارت ،یموا  ع ارتب اط

و آم وزش  یمعرر ،یورزتأبراز وجود و جرا فیتعر

ح ل  یب را یزی رح ل تع ارض و بر ام   یهاندیآرر

 از آن. یریشگیتعارض و پ

 ،یر رد نیب ا مف  وم اعتم اد ب  ییآش نا ششم: جلسه

 یموا ع ررتار ،یررد نیثر بر اعتماد بؤعوامل م یبررس

حف   و  جاد،یا یهاآموزش م ارت ،یررد نیاعتماد ب

 . یررد نیارتقا  اعتماد ب

شناخت  ،یدرو  زشیبا مف وم ا گ ییآشنا هفتم: جلسه

م دت و اه داف بلن د نییتع ،یمنف یو چالش باورها

اهداف منطبق  نییها و تعییتوا ا ییمدت، شناساکوتاه

 .یزشیا گ یهانیبر آن، تمر

 ،یش غل یزی ربا مف  وم بر ام   ییآشنا جلسه هشتم: 

 یشغل یآمادگ ،یابیخود، هدف یابیارز

و عوام ل  یبا مف  وم اخ هق ک ار ییآشنا نهم: جلسه

 یآن، بررس   یدا   ش و اج  زا فی  ثر ب  ر آن، تعرؤم  

 دا ش. یآمدروز تیاهم

 ییآش نا ،یرشد م ارت یهاررصت یبررس دهم: جلسه

ب ا  ییآن، آش نا یه الف  ؤو م یشناختروان  یبا سرما

س نجش  ،یش ناختروان  یارراد ب ا س رما یهایژگیو

 ین یع یارراد گروه، ارا    الگ و یشناختروان  یسرما

 ارراد. یهاتیبحث در مورد مورق ت،یمورق

ررت  ار  ن   یدر زم حاتیارا     توض   :ازدهمیهه جلسههه

م رور  ،یبحث در م ورد ررت ار ش  رو د ،یش رو د

 .یمطالب گفت  شده در جلسات آموزش

 از ه اداده عی رما  بودن توز یابتدا ب  منظور بررس در

 ا سیوار یهمگن یبررس یبرا لکس،یو روشاپی آزمون

 یبررس  یو برا نیوابست  از آزمون لو ریمتغ یخطاها

( ی)م اکل یماچل تیاستقه  از آزمون کرو ررضشیپ

و  نیا گی  م ،یفیاس  تفاده ش  د. در س  ط  آم  ار توص  

 زیاز آ   ال یل  یتحل رو در س  ط  آم  ا اری  ا ح  راف مع

تک رار ش ده اس تفاده ش د. در  یرگی ا دازه ا سیوار

تکرار شده م ورد اس تفاده  یهاا دازه ا س،یوار لیلتح

 یریگا دازه ا سیوار لیتحل قطری از هاداده لیدر تحل

 یهیچ  ار آزم ون اث ر پ  قی تکرار شده، ابتدا از طر

(Pillai's Traceبمب   دا ،)لک   زیو ی (Wilks' 

Lambdaن   ی(، اث  ر هتل (Hotelling's Trace و )

(، Roy's Largest Root) یرو ش   یر نیبزرگت  ر

و تج  ار  اوج  یع  اطف  یس  رما یمعن  ادار تیوض ع
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 ب   الذکرچ ار آزمون روق یو پس از معنادار یبررس

آزم ون، شیتف اوت در س   مرحل   پ  ی یجز بررسی

گ  روه  تح  ت آم  وزش  نیب   یری  گپی و آزم  ونپ  س

( و گروه کنتر  پرداخت  شیآزما روه)گ یشغل تیمورق

 ا سی  ارو لی  ش  د.  بزم ب    ذک  ر اس  ت ک    در تحل

 ،یگروه  تیتکرار شده، منظور از عض و یرگیا دازه

 نیو کنت ر  ب ود و ب   هم  شیگروه آزما نیب س یمقا

عنوان  ج،یجداو  مربوط ب   تا یط جیدر ارا    تا لیدل

. ش ودیارا    م شیجداگا   گروه کنتر  و گروه آزما

  آم اری ار زار  رم از اس تفاده ب ا هاداده یآمار لیتحل

SPSS  61/6 ،یداریا جام شد. سط  معن  26  سخ 

 در  ظر گررت  شد.

 

 هایافته

 یدرصد در رده سن 1/28پژوهش  هایارت یبر اساگ  

 16ت ا  26 یدرص د رد رده س ن 3/21سا ،  25تا  26

 8/18سال  و  15تا  11درصد  6/15سا  قرار داشتند. 

 6/15 نیبود  د. همنن  16ت ا  16 نیس ن  نیدرصد ب

س  ن داش  تند.  ش  تریب ای س  ا  و  11درص د از ار  راد 

 16/12±8/21 ،یم ورد بررس  م ارانیب یس ن نیا گیم

 مو     یعض اا از درص د 1/51 ع هوه ب  . بود سا 

درصد  25داشتند.  پلمیکمتر از د ایو  پلمید هتیتحص

درص د از ار راد  3/21و تن  ا  یمدرک ک اردا  یدارا

 25 شیداشتند. در گ روه آزم ا یکارشناس هتیتحص

درص د  5/12و  یدرص د ک اردا  5/12 پلم ،یصد ددر

درص  د  1/28بود   د و در گ  روه کنت  ر   یکارشناس  

درص د  1/3و  یدرص د ک اردا  5/12و کمتر،  پلم ید

 داشتند.  یکارشناس یلیمدرک تحص

در بعد سرمای  عاطفی در گروه آزمایش، آموزش 

و در  52آزمون دارای میا گین مورقیت در مرحل  پیش

ترتیب میا گین سرمای   زمون و پیگیری ب آمرحل  پس

داشت. در گروه کنتر   یز   2/86و  1/86عاطفی ب  

و  58با آزمون برابر میا گین سرمای  عاطفی در پیش

و  3/65 ریب  مقاد یریگپی و آزموندر دو مرحل  پس

همننین، میا گین تجار  اوج در گروه بود. 3/53

ولی در  ،بود 1/11آزمون برابر با آزمایش در پیش

حاصل  2/56و  3/51ترتیب ب  آزمون و پیگیری ب پس

شد. برای گروه کنتر ، میا گین تجار  اوج در 

آزمون و پیگیری و در پس 6/18آزمون برابر با پیش

 (.1)جدو   بود  7/13و  1/13ب  ترتیب 

 
 : وضعیت میانگین سرمایه عاطفی و تجا:ب اوج د: مراحل مختلف پژوهش1جدول 

 وهگر

 متغیر

 آزمایش

 میانگین± انحراف معیار

 کنترل

 میانگین± انحراف معیار

سرمایه 

 عاطفی

 42±22/61 42±33/7 آزمونپیش

 3/14±73/64 6/20±49/60 آزمونپس

 3/43±22/64 2/20±77/62 پیگیری

 1/92±7/7 4/94±02/2 آزمونپیش تجارب اوج

 9/93±32/60 3/46±27/1 آزمونپس

 7/93±92/66 2/40±26/3 پیگیری
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

س  رمای  ع  اطفی و ش  ود، مش  اهده م  ی 2در ج  دو  

تجار  اوج در گروه آزمایش و کنتر  در س  مرحل   

آزمون و پیگیری دارای تفاوت آماری آزمون، پسپیش

ب   ای ن معن ا ک   س رمای   ب ود (P<61/6معناداری )

ثیر أعاطفی و تجار  اوج در گروه آزمایش تح ت ت 

یت شغلی  سبت ب   گ روه کنت ر  آموزش بست  مورق

 تفاوت داشت. 

گیری تکرار واریا س ا دازه تایج تحلیل  ،1در جدو  

 یثیر اثربخش ی بس ت  آموزش أب رای ت  شده )مک رر(

 در س    مرحل    یلیهم  ور م  ارانیب یش  غل تی  مورق

 شد. ارا  آزمون و پیگیری آزمون، پسپیش

تحلی ل واری ا س شود،  تایج مشاهده می 1در جدو  

گیری تکرار شده برای سرمای  عاطفی در ردیف  دازها

، F=53/16)رعایت پ یش ر رض کروی ت  ش ان داد 

2=df های س  گا   در دو گروه بین  مرات آزمون ( ک

آزمایش و کنت ر  تف اوت معن اداری وج ود داش ت. 

در س رمای  مج ذور س  می ات ا ب رای عام ل آزم ون 

 درصد 38ا و توان آزمون برابر ب 17/6برابر با عاطفی 

درص د تف اوت ب ین  17بود. این  تیج   شان داد ک   

آزمون و پیگیری در س رمای  ع اطفی آزمون، پسپیش

بین گروه آزمایش و گروه کنتر  وجود داشت ک   ب ا 

گردی د. همنن ین در س رمای   یی دأدرصد ت وان ت 38

های س  گا   در گ روه آزم ایش عاطفی، تعامل آزمون

ر رض ردی ف رعای ت پ یش در برابر گروه کنتر  در

معنادار بود ب  این معنی ک   (F ،2=df=11/6کرویت )

آزم ون و پیگی ری در دو گ روه آزمون، پ سبین پیش

. ش تآزمایش و گروه کنتر  تفاوت معنادار وج ود دا

مجذور س می اتا برای تعامل آزمون ضربدر عضویت 

ب    86/6و توان آزمون برابر ب ا  25/6گروهی برابر با 

درص د تف اوت  25مد. این  تیج   شان داد ک  دست آ

بین گروه آزمایش با گروه کنتر  در س رمای  ع اطفی، 

درص د  86مربوط ب  اعما  متغیر مستقل ب ود ک   ب ا 

 یید شد.أتوان ت

 
 

 گیری مکر: )تکرا: شده(: مقایسه سرمایه عاطفی و تجا:ب اوج بر اساس نتایج تحلیل چها:گانه اولیه د: تحلیل وا:یانس اندازه2 جدول

 توان  مجذور سهمی اتا F df P-Valueمقدار  آماره مقدار آزمون منبع متغیر

 آزمون سرمایه عاطفی
 سه گانه 

 32/0 47/0 0002/0 2 02/66 47/0 اثر پیالی
 32/0 47/0 0006/0 2 02/66 49/0 المبدای ویلکز

 32/0 47/0 0006/0 2 02/66 9/6 اثر هتلینگ
 32/0 47/0 0002/0 2 02/66 9/6 گترین ریشه رویبزر

 تعامل آزمون 
 دو گروه

 1/0 22/0 043/0 2 24/9 22/0 اثر پیالی
 1/0 22/0 042/0 2 24/9 72/0 المبدای ویلکز

 1/0 22/0 042/0 2 24/9 92/0 اثر هتلینگ
 1/0 22/0 043/0 2 24/9 92/0 بزرگترین ریشه روی

 24/0 49/0 06/0 2 92/1 42/0 اثر پیالی گانه  آزمون سه تجارب اوج
 24/0 49/0 002/0 2 92/1 47/0 المبدای ویلکز

 24/0 49/0 002/0 2 92/1 74/0 اثر هتلینگ
 24/0 49/0 06/0 2 92/1 74/0 بزرگترین ریشه روی

 تعامل آزمون 
 دو گروه

 72/0 93/0 066/0 2 44/4 93/0 اثر پیالی
 72/0 93/0 062/0 2 44/4 1/0 المبدای ویلکز

 72/0 93/0 062/0 2 44/4 14/0 اثر هتلینگ
 72/0 93/0 066/0 2 44/4 14/0 بزرگترین ریشه روی
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

 

تحلی ل ش ود،  ت ایج مشاهده می 1ک  در جدو  چنان

گیری تکرار شده برای تجار  اوج در واریا س ا دازه

، F=77/7)ردیف رعایت پیش ررض کرویت  شان داد

2=df آزم ون و پیگی ری در آزمون، پسبین پیش  ( ک

دو گروه آزمایش و کنت ر  تف اوت معن اداری وج ود 

داشت ب  این معنا ک  تجار  اوج در گ روه آم وزش 

. مورقیت  سبت ب  گروه کنتر  در سط  بابتری ب ود

در تج ار  اوج مجذور س می اتا برای عامل آزم ون 

ب  دس ت آم د.  31با و توان آزمون برابر  1/6برابر با 

درص  د تف  اوت ب  ین  16ای  ن  تیج     ش  ان داد ک    

 آزمون و پیگیری در تجار  اوج بینآزمون، پسپیش

 31گروه آزمایش و گروه کنتر  وجود داشت ک   ب ا 

یی د ش د. همنن ین در تج  ار  اوج، أدرص د ت وان ت

های س  گا   در گروه آزمایش در براب ر تعامل آزمون

ر رض کروی ت ف رعای ت پ یشگروه کنتر ، در ردی

(12/6=F ،2=df معنادار بود ب  ای ن معن ی ک   ب ین )

آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش آزمون، پسپیش

و گروه کنتر  تفاوت معنادار وجود داش ت. مج ذور 

عضویت گروهی براب ر ×س می اتا برای تعامل آزمون

ب ود. ای ن  تیج    87/6و توان آزمون برابر با  26/6با 

درصد تفاوت بین گروه آزم ایش ب ا  26ن داد ک   شا

گروه کنتر  در تج ار  اوج مرب وط ب   ارا    بس ت  

درص د ت وان  87آموزش مورقیت شغلی  بود ک   ب ا 

 یید شد.أت

 
 مکر: )تکرا: شده(گیری تحلیل وا:یانس اندازه: مقایسه نهایی سرمایه عاطفی و تجا:ب اوج د: 3جدول 

 توان  مجذور سهمی اتا SS df MS F P-Value نوع تحلیل منبع متغیر

سرمایه 

 عاطفی

 32/0 97/0 006/0 43/60 22/6711 2 49/9492 فرض کرویترعایت پیش آزمون سه گانه 

 32/0 97/0 009/0 43/60 47/2244 24/6 49/9492 گیزر-هاوسگرین

 39/0 97/0 002/0 43/60 24/2432 91/6 49/9492 فلت-هاین

 27/0 97/0 002/0 43/60 49/9492 6 49/9492 ینیحد پا

 تعامل آزمون 
 دو گروه 

 21/0 24/0 06/0 66/1 44/6062 2 6/2097 فرض کرویترعایت پیش

 72/0 24/0 09/0 66/1 42/6140 24/6 6/2097 گیزر-هاوسگرین

 74/0 24/0 02/0 66/1 3/6434 91/6 6/2097 فلت-هاین

 14/0 24/0 02/0 66/1 2/2097 6 6/2097 ینیحد پا

 39/0 9/0 002/0 77/7 44/464 2 3/6090 فرض کرویترعایت پیش آزمون سه گانه  تجارب اوج

 27/0 9/0 004/0 77/7 32/171 42/6 3/6090 گیزر-هاوسگرین

 3/0 9/0 009/0 77/7 39/431 79/6 3/6090 فلت-هاین

 74/0 9/0 06/0 77/7 3/6090 6 3/6090 ینیحد پا

 تعامل آزمون 
 دو گروه 

 27/0 21/0 004/0 92/1 34/462 2 3/297 فرض کرویترعایت پیش

 73/0 21/0 003/0 92/1 24/440 42/6 3/297 گیزر-هاوسگرین

 29/0 21/0 007/0 92/1 62/424 79/6 3/297 فلت-هاین

 11/0 21/0 02/0 92/1 3/297 6 3/297 ینیحد پا

 

، مقایس  واریا س 1و  منظور از گروه در جد

گروهی گروه آزمایش با گروه کنتر  و منظور از بین

گروهی دو گروه آزمایش و خطا، واریا س درون

شود، هم مشاهده می 1ک  در جدو  کنتر  بود. چنان

در سرمای  عاطفی و هم در تجار  اوج بین گروه 

آزمایش و گروه کنتر  تفاوت معناداری وجود داشت 
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

ک  بر اساگ مجذور س می اتا، ب  ترتیب ب  این معنی 

درصد تفاوت در سرمای  عاطفی و  21و  21حداقل 

گروه آزمایش در مقایس  با گروه  تجار  اوج در

کنتر  ب  آموزش مورقیت شغلی در گروه آزمایش 

 مربوط بود.

 

 
 ی و تجا:ب اوج: مقایسه گروه آزمایش و کنترل از طریق تحلیل وا:یانس یکطرفه د: سرمایه عاطف4جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مجذور  F P-valueضریب

 سهمی اتا

توان 

 آزمون
سرمایه 
 عاطفی

 24/0 24/0 066/0 26/4 1/6213 6 1/6213 گروه آزمایش در برابر کنترل
 17/262 62 07/9391 خطای درون گروهی دو گروه 

تجارب 
 اوج

 8/6 21/6 611/6 78/1 94/434 6 94/434 آزمایش در برابر کنترل گروه
 14/624 62 19/2249 خطای درون گروهی دو گروه

 

 گیریبحث و نتیجه

میا گین سرمای  عاطفی در بیماران پژوهش حاضر  در

آزمون برابر هموریلی در گروه آزمایش در مرحل  پیش

های بود. میا گین 58و برای گروه کنتر  برابر با  52با 

های این تر از متوسط بود د. یارت مورد اشاره پایین

و  Faranoushهای پژوهش  یز همسو با یارت 

بوده و حکایت از آن داشت ک  سط   (6) همکاران

طور خا  سط    های مثبت و بعواطف و هیجان

ین است. این یسرمای  عاطفی در بیماران هموریلی پا

های شغلی، کاری، اجتماعی ش کت  بر ضرورت آموز

و خا وادگی برای ارتقا  سرمای  عاطفی بیماران 

گذارد. همننین در پژوهش حاضر هموریلی صح  می

آزمون، میا گین تجار  اوج در گروه در مرحل  پیش

 6/18و در گروه کنتر  برابر با  1/11آزمایش برابر با 

ر  بود. این امر  یز حاکی از آن بود ک  میا گین تجا

تر از متوسط است. ینیاوج در بیماران هموریلی  یز پا

این امر از لحاظ  ظری ب  این معنی است ک  

مساعدت و یاری بیماران هموریلی از طریق آموزش 

های مورقیت شغلی با تمرکز بر استفاده از ظرریت

روا ی و اجتماعی این بیماران، سط  سرمای  عاطفی و 

طور چشمگیری ارزایش  تجار  اوج این بیماران را ب

دهد. در تبیین کلی  تایج باید گفت ک  آموزش می

خهقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت  سبت ب  

سازی اجتماعی، های ارتباطی و شبک خود، م ارت

رردی، اخهق کاری، روزآمدی دا ش، اعتماد بین

ریزی شغلی، ا گیزش درو ی، ررصت رشد بر ام 

شناختی ب  و سرمای  روان م ارتی، ررتار ررا قش

بیماران هموریلی ظرریت و توان روا ی و اجتماعی 

این بیماران را ارزایش داده و از این طریق زمین  برای 

مطالع  شود. تقویت و ارتقا  سرمای  عاطفی رراهم می

حاضر در خصو  تجار  اوج در بیماران هموریلی 

مکان همین دلیل اها است و ب از زمره اولین پژوهش

های مشاب  دیگر مقایس   تیج  این پژوهش با پژوهش

 میسر  شد.

 تایج پژوهش در بخش مقایس  دو گروه آزمایش و 

کنتر   یز  شان داد ک  آموزش مورقیت شغلی در 

گروه آزمایش  سبت ب  گروه کنتر  موجب ارتقا  

سرمای  عاطفی گردید ب  این معنی ک  آموزش 

عنادار سرمای  عاطفی مورقیت شغلی موجب ارزایش م

بیماران هموریلی در گروه آزمایش  سبت ب  گروه 
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 یعاطف هیبر سرما یلیهموف مارانیب ژهیو تیموفق رآموزشیتأث

 

حاصل از این پژوهش در خصو   تایج کنتر  شد. 

آموزش مورقیت شغلی ویژه بیماران هموریلی بر ثیر أت

پرور و کاویان سرمای  عاطفی با  تایج پژوهش گل

لی با مبارک  در خصو  رابط  بین مورقیت شغ

(. 11 ،21دهد )یی  شان میسرمای  عاطفی همسو

پیش از تبیین  تایج، تذکر این  کت  الزامی است ک  

های های مکرر در پایگاهعلیرغم جستجو و تهش

ثیر أاطهعاتی داخلی و خارجی، پژوهشی ک  طی آن ت

آموزش مورقیت بر سرمای  عاطفی و تجار  اوج و یا 

 حتی متغیرهای مشاب  در بیماران هموریلی و یا گروه

بیماران دیگر ا جام شده باشد، در دسترگ قرار 

توا د این باشد ک  سرمای   گررت ک  علت آن می

عاطفی در زمره جدیدترین متغیرهایی است ک  در 

ایران بر پای  مبا ی  ظری و پژوهشی مطر  شده و 

ها در مورد این متغیر پژوهش حاضر از اولین پژوهش

مین دلیل در تبیین در میان بیماران هموریلی بود. ب  ه

های  تایج، امکان مقایس   تایج این پژوهش با پژوهش

دیگر رراهم  شد. با این حا  سعی شد از برخی 

های های  یم  مرتبط استفاده شود. پژوهشپژوهش

طور  سبی از ضعف در تجار  شغلی رضایت قبلی ب 

بخش و  قص در عواطف مثبت در بیماران هموریلی 

عنوان تر و ب طور واض ا د. ب دهمیان آور سخن ب 

در پژوهش خود اشاره  مود ک  سط   Remor مو  ، 

عواطف مثبت در میان بیماران هموریلی چندان 

و همکاران Faranoush (. 1رضایت بخش  یست )

ها و عواطف مثبت را در بیماران  یز سط  هیجان

ا د هموریلی در سط  ضعیف تا متوسط ارزیابی  موده

(6 .) 

همننین در پژوهش حاضر آموزش مورقیت شغلی   

در گروه آزمایش  سبت ب  گروه کنتر  موجب ارتقا  

تجار  اوج گردید ب  این معنی ک  آموزش مورقیت 

شغلی موجب ارزایش معنادار تجار  اوج بیماران 

 یز در این  هموریلی در گروه آزمایش شد. این یارت 

رابط  تقویت پژوهش با  تایج ارا   شده در خصو  

منابع شغلی با ارزایش تجار  اوج ک  توسط 

Bakker (25 ،21 .ارا   شده همسو بود )Bakker ،

خودمختاری، حمایت اجتماعی و ررصت برای رشد 

خود را زمره عوامل مرتبط و ضروری برای ارزایش 

ها معرری  موده است تجار  اوج کاری در ا سان

هایی در وزش(. در پژوهش حاضر ارا   آم21، 25)

خهقیت، دلبستگی شغلی، بینش و هویت  سبت مورد 

سازی اجتماعی، های ارتباطی و شبک ب  خود، م ارت

رردی، اخهق کاری، روزآمدی دا ش، اعتماد بین

ریزی شغلی، ا گیزش درو ی، ررصت رشد بر ام 

شناختی  یز در م ارتی، ررتار ررا قش و سرمای  روان

ودمختاری، حمایت اجتماعی خعمل در مسیر ارتقا  

و ررصت برای رشد خود بوده و بالطبع از همین 

طریق موجب تقویت تجار  اوج را در بیماران 

 هموریلی گروه آزمایش را رراهم  موده است. 

 تایج پژوهش حاضر  شان داد ک  آموزش مورقیت   

ثر برای ؤشغلی ویژه بیماران هموریلی، راهبردی م

ماران در راستای ارتقا  سرمای  رسا ی ب  این بییاری

باشد. تقویت سرمای  ها میعاطفی و تجار  اوج آن

عاطفی و تجار  اوج بیماران هموریلی با توج  ب  

، 11های هدرمند کاری و شغلی )ها در تهش قش آن

توا د رضایت از خود، ز دگی و (، می23 ، 22، 21

شغل را در بیماران هموریلی تقویت  موده و این 

 بیماران را در مسیر مورقیت هر چ  بیشتر یاری کند. 

در پایان  یز بزم است تا خوا ندگان محترم ب  

های پژوهش حاضر توج  داشت  باشند. محدودیت

ک  گروه  مو   در پژوهش  اولین محدودیت این

لذا در تعمیم  تایج ب   ؛حاضر، بیماران هموریلی بود د
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دومین محدودیت بیماران دیگر باید احتیاط شود. 

پژوهش این بود ک  تمرکز بست  آموزشی مورقیت در 

 یاز بر این پژوهش بر راهبردهای مختلف مورد

مورقیت شغلی و    مورقیت در ز دگی اجتماعی و 

لذا در تفسیر  تایج ب  این موضوع  یز  ؛خا وادگی بود

 باید توج  بزم و کاری بشود. 

 

 پیشنهادها

ثر برای ؤنوان راهبردی مع آموزش مورقیت شغلی ب 

ارزایی عاطفی و تجار  اوج کاری و شغلی از سرمای 

ها و های آموزشی توسط ا جمنطریق کارگاه

های مردم   اد برای بیماران هموریلی عملیاتی گروه

شود. عهوه بر این، کا ون حمایت از بیماران هموریلی 

توا د جزوات آموزش مورقیت شغلی را مبتنی بر می

های پژوهش حاضر مخصو  بیماران هموریلی  یارت

ت ی   موده و در اختیار اعضای خود قرار داده تا در 

مسیر مورقیت هر چ  بیشتر شغلی خود آن را استفاده 

  مایند. 

 

 سپاسگزاری
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کننده بود. از کلی  بیماران هموریلی شرکت 1396.10

در پژوهش ک  با همکاری خود ا جام این پژوهش را 
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Abstract  

 
Background & Objectives: One of the areas where hemophilic patients need help to improve 

their affective health is in strengthening their affective capital and flow at work experiences. 

The aim of this study was to determine the effect of job success training on affective capital 

and flow at work of hemophilic patients. 

Methods: The present study was an interventional, descriptive-analytic study. In the first 

phase, 20 hemophilic patients selected through random sampling were divided into the two 

groups of experimental and control groups (n=10). The experimental group received job 

success training package in eleven 2-hour sessions. The members of both groups were asked 

to complete the affective capital and the flow at work experiences questionnaires before the 

intervention, after the intervention and in a follow up, 45 days after the intervention. Data 

analysis was performed using repeated measures analysis of variance and through SPSS 21. 

Results: Mean age of participants was 32.4 years. There was a significant difference between 

experimental and control groups in affective capital and flow at work experiences in both the 

post-training phase and follow-up phase. This means that the job success training package 

was effective on the affective capital and the flow at work experiences for experimental 

group. 

Conclusion: The job success training package can be used to improve the affective capital 

and flow at work of hemophilic patients and consequently the capacity of these patients. 

 

Keywords: Job success package, Affective capital, Flow at work, Hemophilia patients, 

Training 
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