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مقدمه :یکی از حوزههایی که بیماران هموفیلی نیازمند یاریرسانی با هدف ارتقاء سالمت عاطفی خود هستنند تقویتت سترمایه عتاطفی و
تجارب اوج آنها است .پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبننی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر سترمایه عتاطفی و تجتارب
اوج این بیماران انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و مداخلهای بود که در فاز اول بیماران هموفیلی که با اسنفاده از روش نمونهگیتری
تصادفی اننخاب شده بودند؛ به دو گروه ده نفره آزمایش و کننرل تقسیم شدند .به افراد گروه آزمایش آموزش بسنه موفقیت شغلی طی یازده
جلسه دو ساعنی برای بیماران هموفیلی داده شد .در فاز دوم اعضای هر دو گروه پرسشنامه سترمایه عتاطفی و پرسشتنامه تجتارب اوج را
تکمیل کردند .این پرسشنامهها قبل از برگزاری دوره آموزشی و در فاز پیگیری به فاصله  44روز بعد از برگزاری آن توست اعضتای هتر دو
گروه تکمیل شدند .تحلیل دادهها با اسنفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازهگیری تکرار شده انجام شد .دادهها در نرمافتزاری آمتاری
 SPSSنسخه  61وارد شدند.
یافتهها :میانگین سنی بیماران مورد بررسی  26/4سال بود .بین گروههای آزمایش و کننرل در سرمایه عاطفی و تجتارب اوج هتم در فتاز
بعد از برگزاری دوره آموزشی و هم در فاز پیگیری تفاوت آماری معناداری وجود داشت به این معنی که بسنه آموزشی موفقیتت بتر سترمایه
عاطفی و تجارب اوج گروه آزمایش مؤثر بود.
بحث و نتیجهگیری :بسنه آموزش موفقیت را میتوان برای ارتقاء سرمایه عاطفی و تجارب اوج بیماران هموفیلی و در راستنای افتزایش
توان این بیماران مورد اسنفاده قرار داد.
واژگان کلیدی :بسنه موفقیت شغلی سرمایه عاطفی تجارب اوج بیماران هموفیلی آموزش.
ارجاع :گلپرور محسن ،زارعی مجید .تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران .مجله پژوهشهای سالمت
محور 6931؛ .903-933 :)4(9
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چکیده

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

مقدمه

تاکنون پژوهشهای زی ادی در ب ا

محسن گلپرور و همکاران

دارد تعریف میش ود) اس ت ( .)11ب اور بس یاری از

اجتماعی و زیستی مرتبط با بیماریهای مختلف ا جام

طریق پیشررت ،یادگیری ،بقا  ،دستاوردهای شناختی،

شده است .این مطالعات ،دا ش ارزش مندی درب اره

کیفیت ز دگی و توازن کار ز دگی قابل تحقق است

شیوهه ای مختل ف ی اریرس ا ی ب ار راد مب ته ب

( .)11 ، 15مطالع ات ش ان م یدهن د ک مورقی ت

بیماریهای مختل ف جس می ،روا ی و روانتن ی در

شللی دارای همبس ت ه ای متع ددی اس ت ( .)16ب ر

اختیار مجامع علمی و درما ی ق رار دادها د .یک ی از

اس اگ گ زارش زارع ی و همک اران م مت رین

بیماریهایی ک کم و بیش از جنب های مختلف م ورد

همبست های مورقیت شللی در میان بیماران هم وریلی

توج پژوهشگران عرص پزشکی و علوم ررتاری قرار

ش امل خهقی ت ،دلبس تگی ش للی ،بی نش و هوی ت

داشت و دارد ،بیماری هموریلی است ( .)1-5بیم اران

سبت ب خود ،م ارته ای ارتب اطی و ش بک س ازی

هموریلی اگر چ سبت ب گذشت از امکا ات درم ا ی

اجتماعی ،اعتماد بینرردی ،اخهق ک اری ،روزآم دی

و مراقبتی بیشتری برخوردار هستند ،ول ی کماک ان در

دا ش ،بر ام ریزی شللی ،ا گی زش درو ی ،ررص ت

عرص های مختلف ز دگی خا وادگی ،امور اجتم اعی

رشد م ارتی ،ررتار ر را قش و س رمای روانش ناختی

و ش للی خ ود ب ا مش کهتی مواج هس تند (.)6 ،7

هستند ( .)16گاهی ب طیف متلیرهای تأثیرگ ذار ب ر

 Faranoushو همکاران در مطالع خود شان دادها د

مورقیت شللی بیماران هموریلی ب خوبی ش ان از آن

ک شاخصهای مختلف از جمل کارکردهای هیج ا ی

دارد ک اگر این بیماران یازه ای آموزش ی و م ارتی

مثبت در بیماران مبته ب هموریلی در حد متوس ط ت ا

شان در حوزههای مورد اشاره برطرف شود ،ب خوبی

ضعیفی قرار دار د ( .)6این دست شواهد در مطالعات

ق ادر خواهن د ب ود ت ا در عرص

ش لل و ز دگی،

دیگر یز ب طور مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار

پرت وانت ر ظ اهر ش ده و از ای ن طری ق س ط

گررت است (.)8-12

توا مندیهای مقابل ای خ ود را ب اب ببر د .پ ژوهش

یکی از ضرورتهای اساسی برای بیماران هم وریلی

 Nimorwiczو  Tannebaumشان داد ک علی رغم

تهش برای یاریرسا ی ب ای ن گ روه از بیم اران در

گرایش ارراد مبته ب هموریلی ب تحص یهت ع الی و

عرص مورقیت شللی و کاری است .در هم ین راس تا

مورقیت در امر تحص یل ،ای ن بیم اران ب خص و

پژوهش حاضر ،برای اولین بار تأثیر آموزش مورقی ت

بیم اران دارای وض عیت دش وار ،از ظ ر اش تلا و

شللی ویژه این بیماران بر سرمای ع اطفی و تج ار

مورقیت در دستیابی ب شلل مورد دلخواه خود بس یار

اوج آنها را مورد توج قرار داده است .در گ اه او

امورق هستند ( .)17عهوه بر محدودیتهای جسمی

باید گفت ک مورقیت ش للی ،متلی ری مبتن ی ب ر دو

ک اغل ب ب عن وان عام ل اص لی در ع دم مورقی ت

دست شاخص بیرو ی (مورقیت شللی بیرو ی یا عین ی

بیماران هموریلی ب آن توج میشود ،دبی ل دیگ ری

مبتنی بر می زان ارتق ا و پیش ررت ر رد) و ش اخص

از جمل ع دم م ارته ای اجتم اعی ،ش للی و در

درو ی (مورقیت شللی درو ی یا ذهنی ک مبتن ی ب ر

مواردی هم ضعف در استفاده از ظرریته ای ع اطفی

رضایت و معنای درو ی ک ررد سبت ب ش لل خ ود

و هیجانهای مثبت ک یرو محرک ت هش و پش تکار
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عوام ل روا ی،

صاحب ظران بر ای ن اس ت ک مورقی ت ش للی از

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

ارراد در موقعیته ای مختل ف اس ت ی ز ب عن وان

و عاطفی برای گسترش توان ظرریتی و م ارتی جدید

ما عی جدی برای مورقیت بیم اران هم وریلی مط ر

در ا سانها است .این بسترسازی ظرریتی و م ارتی از

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

یک طرف توان ررد را برای تعامل ب ا مح یط پیرام ون

بی م

اران هموریلی

ک در کن

ار مش

محدودیتهای اشی از بیماری ،در حوزهه ایی دارای

تحت رشار و استرگ قرار میگیرد ،مقابل م ارتی و

مشکهت عاطفی و هیجا ی یز هستند (.)1

کارآمد را ب شکل عملی برای ا سان میسر م یس ازد.

در کنار شواهد مربوط ب یاز ب تمرکز بر مورقیت و

یکی از همبست ه ای م م س رمای ع اطفی ،مورقی ت

پشتکار شللی بیماران هموریلی ،شواهد شان میدهند

شللی است .گلپرور و کاویان مبارک شان داد د ک

ک مورقیت با شاخصهای مثبت عاطفی ظیر س رمای

بین مورقیت شللی ب ا س رمای ع اطفی رابط مثب ت

عاطفی و مؤلف های آن ظیر شادما ی ،احساگ ا ر ی

وجود داشت (.)11 ،21

و عاطف مثبت همراه ب ا تج ار
شللی ظیر تجار

هیج ا ی و ع اطفی

اوج (جاری بودن در ک ار) دارای

رابط مثبت است ( .)18-22در سط کاربردی ،رابط
بین مورقیت با حابت و تج ار
مثب ت ب

ای ن معن ی اس ت ک

ع اطفی و هیج ا ی
در ص ورت ارا

آموزشهای بزم ب رای مورقی ت ش للی ب
هم وریلی ،س رمای ع اطفی و تج ار

بیم اران

اوج در ای ن

بیماران تقویت شده و از این طریق زمین توا بخش ی

تجار

اوج یا جاری بودن در کن ار س رمای ع اطفی،

متلیر دیگری است ک میتوا د تح ت ت أثیر آم وزش
مورقی ت ش للی در بیم اران هم وریلی ق رار بگی رد.
تجار

و

اوج ،تج اربی اس ت ک از طری ق ج ذ

غوط وری ،لذت و ا گیزش درو ی س بت ب ک ار و
شلل خود را شان میدهد ( .)21 ،25این وع تجرب
سرشار از احساگ جاری بودن در کار و شلل بوده و
مستلزم این است ک ررد ب رعالیت یا ک اری مش لو
ب

آن عهق

دارد و در ع ین ح ا می ان

هر چ بیشتر این بیماران رراهم میشود .ای ن ام ر در

باش د ک

آموزشهای مطر برای بیماران هم وریلی ی ز م ورد

چالشه ا و تقاض اهای مط ر در ک ار و رعالی ت ب ا

تأکید قرار گررت است (.)21

توا اییها و م ارته ای وی تناس ب وج ود داش ت

سرمای عاطفی ب عنوان جدیدترین متلی ر س رمای ای

باشد .ب همین دلیل اررادی ک چ الشه ای ک اری و

است ک برای اولین بار در قال ب کن و ی در ای ران و

رعالیتی آنها با توا اییها و م ارتهای آنه ا تناس ب

ج ان مطر شده است .این متلی ر دارای س مؤلف

بیشتری دارد ،شا س بیشتری یز برای تجرب اوج در

عاطف مثبت ،احساگ ا ر ی و ش ادما ی اس ت و ب

کار دار د ( .)26 ،27پیشبینیکنندهه ای اص لی ب رای

عنوان حالتی از احساگ شاط و ا ر ی مثب ت قاب ل

تجار

هدایت ب مسیر ظرریتارزایی و م ارتارزایی معرر ی

ب ررد رش ار وارد م یکنن د ظی ر اب ام ،گرا ب اری،

شده است ( .)11،21سرمای عاطفی دارای کارکردهای

تعارض ،تقاضاهای هیج ا ی و رش ارها و ت نشه ای

متن وعی در س ط روانش ناختی و ررت اری اس ت.

ش للی دیگ ر ب وده و دیگ ری من ابع ش للی ش امل

م مترین کارکردی ک برای سرمای عاطفی مورد تأیید

خودمختاری ،حمایت اجتماعی و ررصت ب رای رش د

قرار گررت  ،زمین سازی عصب روانشناختی ،ش ناختی

خود هستند .تقاضاهای شللی با تداخل در تمرکز ررد

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور
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کهت و

خود ارزایش داده و از طرف دیگر در شرایطی ک ررد

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

در کار باعث ک اهش تج ار

اوج م یش و د .من ابع

محسن گلپرور و همکاران

اوج اجرا گردید

هموریلی بر سرمای عاطفی و تجار

شللی مختلف از جمل مورد حمایت همکاران ب ودن،

تا بخشی از دا ش علمی و کاربردی ب رای کم ک ه ر

دسترسی ب امکا ات م ورد ی از ب رای ا ج ام ام ور و

چ بیشتر ب بیماران هموریلی رراهم گردد.

و خودمختاری و آزادی عمل در کار از جمل عواملی

روش بررسی

هستند ک باعث میشو د تا ررد بتوا د هر چ ب تر ب ر

مطالع حاضر توصیفی -تحلیلی و از وع مداخل ای

رعالیتهای کاری خود تمرکز موده و از آنه ا ل ذت

بود ک در راز او بیماران هموریلی ک ب ا اس تفاده از
شده بود د ،ب دو

ببرد (.)28

روش مو گیری تصادری ا تخا

چنانک از شواهد ظری و پژوهشی ارا شده درب اره

گروه ده فره آزمایش و کنتر تقس یم ش د د .جامع

اوج بر میآید ،آموزش م ارتهای اجتم اعی،

آماری پژوهش را  666بیمار هم وریلی عض و ک ا ون

بر ام ریزی ،م ارتهای بینرردی و تقویت م ارت و

بیماران هموریلی ش ر اص ف ان در ب ار س ا 1136

توان بیماران هموریلی ک در آموزش مورقی ت ش للی

روش

تجار

تش کیل داد د ک از می ان آنه ا  26ف ر ب

ش د د .حج م  26ف ر

برای این بیماران ضروری است ( ،)16 ،26 ،27یک ی

مو گیری تصادری ا تخ ا

از عوامل تقویتکننده در این بیماران خواهد ب ود .در

مو بر اساگ توصی های مطر شده برای مطالع ات

حمایت از این ظر یز گلپرور در پژوهش خود ب ین

ش د (.)23

آزمایشی با تمرکز بر توان آزمون ا تخ ا

اوج رواب ط مثب ت و معن اداری را

ارراد مو ب طور تصادری در دو گروه آزم ایش (16

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

فر) و کنتر ( 16فر) تقسیمبندی شد د .برای گ روه

پژوهشی شان از آن دارد ک بیماران هموریلی ع هوه

آزمایش آموزش بست مورقیت شللی طی یازده جلس

بر توج پزشکی و درما ی ،ب آموزشهای مختلف در

دو ساعتی برای بیم اران هم وریلی آغ از ش د .گ روه

ح وزه ش لل ی ز ی از دار د ( .)16 ،17ی از ش للی

کنتر  ،بیماران هموریلیای بود د ک ت ا پای ان دوره

بیماران هموریلی با توج ب این ک مورقیت شللی در

آموزش بست مورقی ت ش للی ب رای گ روه آزم ایش،

این بیماران میتوا د ا ر ی و ت وان ع اطفی و روا ی

هیچگو آموزشی دریارت کرد د و در لیست ا تظ ار

آنها را برای دیگر عرص های ز دگی یز باب بب رد ،از

درمان قرار داشتند .معیارهای ورود ب مطالع ش امل

اهمیت بس زا و درخ وری برخ وردار اس ت .علی رغم

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

چنین یازی ،جستجوهای مکرر شان داد ک ت اکنون

خوا دن و وشتن .مهکهای خروج از مطالع ش امل

تأثیرات آموزش در حوزه شلل و مورقی ت ش للی در

دو جلس غیبت متوالی یا غیر متوالی و عدم همک اری

بیماران هموریلی چندان ک شایست است مورد توج

و عدم تمایل ب ش رکت در پ ژوهش در ظ ر گررت

و تهش پژوهشگران قرار گررت است .این وض عیت،

ش د .مهحظ ات اخهق ی مط ر در پ ژوهش ش امل

زمین ساز خه دا ش کاربردی برای بیماران هم وریلی

رعایت رازداری کامل برای تکتک ش رکتکنن دگان،

در ایران شده است .بر همین اساگ ای ن پ ژوهش ب ا

داش تن آزادی و اختی ار کام ل ب رای کن ارهگی ری از

هدف تعیین تأثیر آموزش مورقیت شللی ویژه بیماران

پ ژوهش ،اط هعرس ا ی کام ل در م ورد پ ژوهش و

مورقیت و تجار
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وظایف خود ،وجود زمین و ررصت برای رشد خ ود

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

در عینحا گروه کنتر (گواه) ک زحمت شرکت در

گزین همیش  ،هفت امتیاز داشت ( .)25این اب زار ی ز

پژوهش را ب ر خ ود هم وار مود د ،در پای ان دوره

از روای ی و پای ایی برخ وردار ب ود و گروه ی از

اجرای پ ژوهش ب ص ورت رش رده تح ت آم وزش

متخصصان روایی این پرسش نام را تأیی د م ودها د

مورقیت شللی ویژه بیماران هموریلی قرار گررتند .در

( .)25این پرسشنام توسط گلپ رور و عب دلی ب رای

ابتدای پرسشنام  ،متلیرهای جمعی تش ناختی ش امل

اولین بار در سا  1136م ورد اس تفاده ق رار گرر ت.

سن و تحصیهت در ظر گررت ش د و بع د از آن دو

تحلیل عاملی اکتشاری با چرخش از وع واریم اکس

اوج آورده شد د.

روایی این پرسشنام را در ایران مستند مود .در ای ن

پرسشنام سرمای عاطفی دارای  26سؤا و س بع د

تحلیل  KMOبرابر با  ،6/32آم اره کروی ت بارتل ت

عاطف مثبت ( 16سؤا ) ،احساگ ا ر ی ( 5س ؤا ) و

برابر با  1227/68و غیرمعن ادار ( )P<6/65و باره ای

شادما ی ( 5سؤا ) بود ک در مطالع گلپرور اس تفاده

عاملی سؤابت از کمترین حد برای س ؤا او براب ر

گردیده بود ( .)21امتیازدهی ب س ؤابت ب ر اس اگ

با  6/17تا بیشترین حد برای س ؤا چ ارم براب ر ب ا

مقیاگ پنجتایی لیکرت و ب این صورت بود ک گزین

 6/85در وسان بود د .آلفای کرو باآ ای ن پرسش نام

هرگز ،یک امتیاز و گزین همیش  ،پنج امتی از داش ت.

برابر با  6/31ب دست آمد ک شاندهنده پایایی اب زار

این اب زار دارای پای ایی مناس ب ب ود و دامن آلف ای

بود ( .)28دامن امتیازات در این پرسشنام بین  11ت ا

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

 31و میا گین آن برابر ب ا  52ب ود؛ بن ابراین امتی ازات

گزارش شده است ( .)21 ،16تحلیل ع املی اکتش اری

کمتر و مساوی  ،52ب عن وان امتی ازات پ ایینت ر از

با چرخش واریم اکس هم راه ب ا بررس ی همبس تگی

متوسط و متوسط و امتیاز  51و بیشتر ی ز ب عن وان

امتی ازات حاص ل از پرسش نام س رمای ع اطفی ب ا

امتیازات بابتر از متوسط در ظر گررت شد د .این امر

متلیره ای ررت اری و عملک ردی ش ان داد ک ای ن

بر پای ظر مشاور آماری ا جام گردید.

پرسشنام از روایی قابل قبولی برخوردار اس ت (.)21

پس از این ک شرکتکنندگان ب صورت تص ادری در

دامن امتیازات در ای ن پرسش نام ب ین  26ت ا  166و

دو گروه آزمایش و کنت ر تقس یم ش د د ،در ه ر دو

میا گین آن برابر ب ا  66ب ود؛ بن ابراین امتی ازات  66و

گروه ب صورت پیشآزمون از ارراد خواست ش د ک

کمتر ،ب عنوان امتیازات متوسط و پایینتر از متوس ط

ب سؤابت پرسشنام های س رمای ع اطفی و تج ار

پرسشنام سرمای عاطفی و تجار

و امتی از  61و ب ابتر ،ب

عن وان امتی ازات ب ابتر از

اوج پاسخ دهند .سپس بست مورقیت شللی ب گ روه

ظر

آزمایش طی یازده جلس دو ساعت ب قرار هفت ای دو

متوسط در ظر گررت ش د د .ای ن ام ر ب ر پای
مشاور آماری ا جام گردید.
پرسش نام تج ار
جذ

اوج دارای  11س ؤا و س بع د

( 1سؤا ) ،لذت ک اری ( 1س ؤا ) و ا گی زش

جلس  ،آموزش داده شد .گروه کنت ر در ای ن م دت
تحت هیچگو آموزشی قرار گررتن د .پ س از پای ان
جلس یازدهم گروه آزمایش و گروه کنتر در مرحل

کاری درو ی ( 5سؤا ) بود ک توس ط  Bakkerارا

پسآزمون ب پرسشنام های روقالذکر پاس خ داد د و

ش د .امتی ازدهی ب س ؤابت ب ا اس تفاده از مقی اگ

 15روز پس از اتمام جلسات ،مجدداً پرسش نام ه ای
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استفاده از دادهها رقط در راستای اهداف پژوهش بود.

هفتتایی لیکرت بود ک گزین هرگ ز ،ی ک امتی از و

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

روقالذکر ب منظور اجرای مرحل

محسن گلپرور و همکاران

تکمیل ش ده آنه ا دریار ت ش د .خهص محت وای

و چالش باورهای منفی ،تعی ین اه داف بلن دم دت و

جلسات آموزشی مبتنی ب ر مورقی ت ش للی بیم اران

کوتاهمدت ،شناسایی توا اییها و تعیین اهداف منطب ق

هموریلی ب شر زیر بودا

بر آن ،تمرینهای ا گیزشی.

جلسه اول :آشنایی اعض ای گ روه ب ا یک دیگر ،بی ان

جلسه هشتم :آشنایی ب ا مف وم بر ام ری زی ش للی،

قواعد گروه برای ارراد ،آشنایی با بیماری هم وریلی و

ارزیابی خود ،هدفیابی ،آمادگی شللی

عه م آن ،ارا توضیحاتی در مورد مورقیت شللی.

جلسه نهم :آشنایی با مف وم اخ هق ک اری و عوام ل

جلسه دوم :توضی مف وم خهقی ت و ارتب اط آن ب ا

م ؤثر ب ر آن ،تعری ف دا ش و اج زای آن ،بررس ی

مورقیت شللی ،درمان الگوهای آسیب دیده خهقی ت

اهمیت روزآمدی دا ش.

و ارتقا الگوهای خهقیت ،ارزایش حل مسئل خهق.

جلسه دهم :بررسی ررصتهای رشد م ارتی ،آش نایی

توض یحات در م ورد دلبس تگی ب

با سرمای روانشناختی و مؤلف ه ای آن ،آش نایی ب ا

جلسه سوم :ارا

شلل ،شناسایی موا ع سازما ی دلبستگی ش للی ،ارا

ویژگیهای ار راد ب ا س رمای روانش ناختی ،س نجش
الگ وی عین ی

راهکارهایی در ج ت ارزایش هما ندس ازی ار راد ب ا

سرمای روانشناختی ارراد گ روه ،ارا

شللشان ب منظور ررع موا ع دلبستگی سازما ی ،تنظیم

مورقیت ،بحث در مورد مورقیتهای ارراد.

بر ام کاری ،بازسازی شناختی در مورد مش ارکت در

جلسههه یههازدهم :ارا

شلل ،شناسایی ررصتهای مشارکتی از دست ررت .

ش رو دی ،بح ث در م ورد ررت ار ش رو دی ،م رور

جلسههه چههها:م :آش نایی ب ا مف وم بی نش و هوی ت،

مطالب گفت شده در جلسات آموزشی.

توصیف خود (بحث گروهی در مورد منابع ش ناخت،

در ابتدا ب منظور بررسی رما بودن توزیع دادهه ا از

بحث پیرامون من از دیدگاه خودم و دیدگاه دیگران)،

آزمون شاپیرو ویلکس ،برای بررسی همگنی واریا س

تعیین ارزش شلل برای ررد ،دستیابی ارراد ب هوی ت

خطاهای متلیر وابست از آزمون لوین و برای بررس ی

خود در شلل و میزان بینش شللی.

پیشررض استقه از آزمون کرویت ماچلی (م اکلی)

جلسه پنجم :آشنایی با مف وم ش بک س ازی ،شناس ایی

اس تفاده ش د .در س ط آم ار توص یفی ،می ا گین و

موا ع ارتب اطی ،آم وزش م ارته ای گ وش دادن،

ا ح راف معی ار و در س ط آم ار تحلیل ی از آ الیز

تعریف ابراز وجود و جرأتورزی ،معرری و آم وزش

واریا س ا دازهگی ری تک رار ش ده اس تفاده ش د .در

ررآیندهای ح ل تع ارض و بر ام ری زی ب رای ح ل

تحلیل واریا س ،ا دازههای تکرار شده م ورد اس تفاده

تعارض و پیشگیری از آن.

در تحلیل دادهها از طریق تحلیل واریا س ا دازهگیری

جلسه ششم :آش نایی ب ا مف وم اعتم اد ب ین ر ردی،

تکرار شده ،ابت دا از طری ق چ ار آزم ون اث ر پ یهی

بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد بین رردی ،موا ع ررتاری

( ،)Pillai's Traceبمب دای ویلک ز ( 'Wilks

و

( )Hotelling's Traceو

اعتماد بین رردی ،آموزش م ارتهای ایجاد ،حف
ارتقا اعتماد بین رردی.

 ،)Lambdaاث ر هتلین
بزرگت رین ریش

توض یحات در زمین

روی (،)Roy's Largest Root

وض عیت معن اداری س رمای ع اطفی و تج ار
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پیگی ری توزی ع و

جلسه هفتم :آشنایی با مف وم ا گیزش درو ی ،شناخت

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

بررسی جزی ی تف اوت در س مرحل پ یشآزم ون،

تحصیهت دیپلم و یا کمتر از دیپلم داشتند 25 .درصد

پ سآزم ون و پیگی ری ب ین گ روه تح ت آم وزش

دارای م درک ک اردا ی و تن ا  21/3درص د از ار راد

مورقیت شللی (گروه آزمایش) و گروه کنتر پرداخت

تحصیهت کارشناسی داش تند .در گ روه آزم ایش 25

در تحلی ل واری ا س

درصد دیپلم  12/5 ،درص د ک اردا ی و  12/5درص د

ش د .بزم ب

ا دازهگیری تکرار شده ،منظ ور از عض ویت گروه ی،

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

مقایس بین گروه آزمایش و کنت ر ب ود و ب هم ین

دیپلم و کمت ر 12/5 ،درص د ک اردا ی و  3/1درص د

دلیل در ارا

ذک ر اس ت ک

مدرک تحصیلی کارشناسی داشتند.

تایج طی جداو مربوط ب تایج ،عنوان

جداگا گروه کنتر و گروه آزمایش ارا م یش ود.

در بعد سرمای عاطفی در گروه آزمایش ،آموزش

تحلیل آماری دادهه ا ب ا اس تفاده از رمار زار آم اری

مورقیت در مرحل پیشآزمون دارای میا گین  52و در

 SPSSسخ  26ا جام شد .سط معن یداری6/61 ،

مرحل پسآزمون و پیگیری ب ترتیب میا گین سرمای
عاطفی ب  86/1و  86/2داشت .در گروه کنتر

در ظر گررت شد.

یز

میا گین سرمای عاطفی در پیشآزمون برابر با  58و
در دو مرحل پسآزمون و پیگیری ب مقادیر  65/3و

یافتهها

بر اساگ یارت های پژوهش  28/1درصد در رده سنی

 53/3بود.همننین ،میا گین تجار

 26تا  25سا  21/3 ،درص د رد رده س نی  26ت ا 16

آزمایش در پیشآزمون برابر با  11/1بود ،ولی در

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

پسآزمون و پیگیری ب ترتیب ب  51/3و  56/2حاصل

درصد بین س نین  16ت ا  16بود د .همنن ین 15/6

شد .برای گروه کنتر  ،میا گین تجار

اوج در

درص د از ار راد  11س ا و ی ا بیش تر س ن داش تند.

پیشآزمون برابر با  18/6و در پسآزمون و پیگیری

میا گین س نی بیم اران م ورد بررس ی12/16±21/8 ،

ب ترتیب  13/1و  13/7بود (جدو .)1

اوج در گروه

جدول  :1وضعیت میانگین سرمایه عاطفی و تجا:ب اوج د :مراحل مختلف پژوهش
آزمایش

کنترل

گروه

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

سرمایه

پیشآزمون

43±7/33

42±61/32

عاطفی

پسآزمون

20/6±60/49

14/3±64/73

پیگیری

20/3±63/77

43/3±64/22

پیشآزمون

94/4±2/03

92/1±7/7

پسآزمون

46/3±1/27

93/9±60/33

پیگیری

40/3±3/26

93/7±66/93

متغیر

تجارب اوج
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بررسی و پس از معناداری چ ار آزمون روقال ذکر ب

سا بود .ب ع هوه  51/1درص د از اعض ای مو

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

در ج دو  2مش اهده م یش ود ،س رمای ع اطفی و
تجار

اوج در گروه آزمایش و کنتر در س مرحل

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

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دارای تفاوت آماری
عاطفی و تجار

ای ن معن ا ک س رمای

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگی ری در س رمای ع اطفی
بین گروه آزمایش و گروه کنتر وجود داشت ک ب ا

اوج در گروه آزم ایش تح ت ت أثیر

 38درصد ت وان تأیی د گردی د .همنن ین در س رمای

آموزش بست مورقیت شللی س بت ب گ روه کنت ر

عاطفی ،تعامل آزمونهای س گا در گ روه آزم ایش

تفاوت داشت.

در برابر گروه کنتر در ردی ف رعای ت پ یشر رض

در جدو  ،1تایج تحلیل واریا س ا دازهگیری تک رار

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

شده (مک رر) ب رای ت أثیر اثربخش ی بس ت آموزش ی

بین پیشآزمون ،پ سآزم ون و پیگی ری در دو گ روه

مورقی ت ش للی بیم اران هم وریلی در س

آزمایش و گروه کنتر تفاوت معنادار وج ود داش ت.

مرحل

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ارا شد.

مجذور س می اتا برای تعامل آزمون ضربدر عضویت

در جدو  1مشاهده میشود ،تایج تحلی ل واری ا س

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

ا دازهگیری تکرار شده برای سرمای عاطفی در ردیف

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

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

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

 )df=2ک بین مرات آزمونهای س گا در دو گروه

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

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

توان تأیید شد.

مج ذور س می ات ا ب رای عام ل آزم ون در س رمای
جدول  : 2مقایسه سرمایه عاطفی و تجا:ب اوج بر اساس نتایج تحلیل چها:گانه اولیه د :تحلیل وا:یانس اندازهگیری مکر( :تکرا :شده)
متغیر
سرمایه عاطفی

تجارب اوج

آزمون
اثر پیالی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ

مقدار آماره
0/47
0/49
6/ 9

مقدار F
66/02
66/02
66/02

df

P-Value

3
3
3

0/0003
0/0006
0/0006

مجذور سهمی اتا
0/47
0/47
0/47

توان
0/32
0/32
0/32

بزرگترین ریشه روی

6/ 9

66/02

3

0/0003

0/47

0/32

تعامل آزمون

اثر پیالی

0/32

9/34

3

0/043

0/32

0/ 1

دو گروه

المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/73
0/92
0/92

9/34
9/34
9/34

3
3
3

0/042
0/042
0/043

0/32
0/32
0/32

0/ 1
0/ 1
0/ 1

آزمون سه گانه

اثر پیالی

0/43

1/92

3

0/06

0/49

0/24

المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/47
0/74
0/74

1/92
1/92
1/92

3
3
3

0/003
0/003
0/06

0/49
0/49
0/49

0/24
0/24
0/24

اثر پیالی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ

0/93
0/ 1
0/14

4/44
4/44
4/44

3
3
3

0/066
0/063
0/063

0/93
0/93
0/93

0/72
0/72
0/72

بزرگترین ریشه روی

0/14

4/44

3

0/066

0/93

0/72

منبع
آزمون
سه گانه

تعامل آزمون
دو گروه
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معناداری ( )P>6/61ب ود ب

عاطفی برابر با  6/17و توان آزمون برابر با  38درص د

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

چنانک در جدو  1مشاهده میش ود ،ت ایج تحلی ل
واریا س ا دازهگیری تکرار شده برای تجار

اوج،

درص د ت وان تأیی د ش د .همنن ین در تج ار

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

گروه کنتر  ،در ردیف رعای ت پ یشر رض کروی ت

بین پیشآزمون ،پسآزم ون و پیگی ری در

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

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

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش

اوج در گ روه آم وزش

و گروه کنتر تفاوت معنادار وج ود داش ت .مج ذور

مورقیت سبت ب گروه کنتر در سط ب ابتری ب ود.

س می اتا برای تعامل آزمون×عضویت گروه ی براب ر

 )df=2ک

داشت ب این معنا ک تجار

مجذور س می اتا برای عامل آزم ون در تج ار

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

اوج

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

ش ان داد ک

شان داد ک  26درصد تفاوت بین گ روه آزم ایش ب ا

 16درص د تف اوت ب ین

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در تجار

گروه کنتر در تج ار

اوج بین

اوج مرب وط ب ارا

بس ت

آموزش مورقیت شللی بود ک ب ا  87درص د ت وان
تأیید شد.

گروه آزمایش و گروه کنتر وجود داش ت ک ب ا 31

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

متغیر

منبع

نوع تحلیل

SS

df

MS

F

P-Value

مجذور سهمی اتا

توان

سرمایه

آزمون سه گانه

رعایت پیشفرض کرویت

9493/49

3

6711/33

60/43

0/006

0/97

0/32

گرینهاوس-گیزر

9493/49

6/34

3244/47

60/43

0/009

0/97

0/33

هاین-فلت

9493/49

6/91

3433/34

60/43

0/003

0/97

0/39

حد پایین

9493/49

6

9493/49

60/43

0/003

0/97

0/27

تعامل آزمون

رعایت پیشفرض کرویت

3097/6

3

6062/44

1/66

0/06

0/34

0/21

دو گروه

گرینهاوس-گیزر

3097/6

6/34

6140/43

1/66

0/09

0/34

0/73

هاین-فلت

3097/6

6/91

6434/3

1/66

0/03

0/34

0/74

حد پایین

3097/6

6

3097/3

1/66

0/03

0/34

0/14

رعایت پیشفرض کرویت

6090/3

3

464/44

7/77

0/003

0 /9

0/39

گرینهاوس-گیزر

6090/3

6/43

171/32

7/77

0/004

0 /9

0/27

هاین-فلت

6090/3

6/79

431/39

7/77

0/009

0 /9

0 /3

حد پایین

6090/3

6

6090/3

7/77

0/06

0 /9

0/74

تعامل آزمون

رعایت پیشفرض کرویت

297/3

3

462/34

1/93

0/004

0/31

0/27

دو گروه

گرینهاوس-گیزر

297/3

6/43

440/34

1/93

0/003

0/31

0/73

هاین-فلت

297/3

6/79

424/62

1/93

0/007

0/31

0/29

حد پایین

297/3

6

297/3

1/93

0/03

0/31

0/11

عاطفی

تجارب اوج

آزمون سه گانه

واریا س

کنتر بود .چنانک در جدو  1مشاهده میشود ،هم

منظور از گروه در جدو

بینگروهی گروه آزمایش با گروه کنتر و منظور از

در سرمای عاطفی و هم در تجار

اوج بین گروه

خطا ،واریا س درونگروهی دو گروه آزمایش و

آزمایش و گروه کنتر تفاوت معناداری وجود داشت

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

 ،1مقایس

– سال سوم  /شماره / 4زمستان 6931

967

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 12:07 +0430 on Tuesday August 21st 2018

اوج در

تعامل آزمونهای س گا در گروه آزم ایش در براب ر

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

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

کنتر ب آموزش مورقیت شللی در گروه آزمایش

حداقل  21و  21درصد تفاوت در سرمای عاطفی و

مربوط بود.

تجار

اوج در گروه آزمایش در مقایس با گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

متغیر

منبع تغییرات

6

6313/1

سرمایه

گروه آزمایش در برابر کنترل

6313/1

362/17

عاطفی

خطای درون گروهی دو گروه

9391/07

62

تجارب

گروه آزمایش در برابر کنترل

434/94

6

434/94

اوج

خطای درون گروهی دو گروه

3349/19

62

634/14

ضریبF
4/26

1/78

P-value
0/066

6/611

مجذور

توان

سهمی اتا

آزمون

0/34

0/24

6/21

بحث و نتیجهگیری

تجار

در پژوهش حاضر میا گین سرمای عاطفی در بیماران

میدهد .در تبیین کلی تایج باید گفت ک آموزش

هموریلی در گروه آزمایش در مرحل پیشآزمون برابر

خهقیت ،دلبستگی شللی ،بینش و هویت سبت ب

با  52و برای گروه کنتر برابر با  58بود .میا گینهای

خود ،م ارتهای ارتباطی و شبک سازی اجتماعی،

مورد اشاره پایینتر از متوسط بود د .یارت های این

اعتماد بینرردی ،اخهق کاری ،روزآمدی دا ش،

پژوهش یز همسو با یارت های  Faranoushو

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

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

م ارتی ،ررتار ررا قش و سرمای روانشناختی ب

عواطف و هیجانهای مثبت و ب طور خا

سط

اوج این بیماران را ب طور چشمگیری ارزایش

بیماران هموریلی ظرریت و توان روا ی و اجتماعی

سرمای عاطفی در بیماران هموریلی پایین است .این

این بیماران را ارزایش داده و از این طریق زمین برای

کت بر ضرورت آموزشهای شللی ،کاری ،اجتماعی

تقویت و ارتقا سرمای عاطفی رراهم میشود .مطالع

و خا وادگی برای ارتقا سرمای عاطفی بیماران

حاضر در خصو

هموریلی صح میگذارد .همننین در پژوهش حاضر

از زمره اولین پژوهشها است و ب همین دلیل امکان

اوج در گروه

مقایس تیج این پژوهش با پژوهشهای مشاب دیگر

در مرحل پیش آزمون ،میا گین تجار

تجار

اوج در بیماران هموریلی

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

میسر شد.

بود .این امر یز حاکی از آن بود ک میا گین تجار

تایج پژوهش در بخش مقایس دو گروه آزمایش و

اوج در بیماران هموریلی یز پایینتر از متوسط است.

کنتر

این امر از لحاظ ظری ب این معنی است ک

گروه آزمایش سبت ب گروه کنتر موجب ارتقا

مساعدت و یاری بیماران هموریلی از طریق آموزش

سرمای عاطفی گردید ب این معنی ک آموزش

مورقیت شللی با تمرکز بر استفاده از ظرریتهای

مورقیت شللی موجب ارزایش معنادار سرمای عاطفی

روا ی و اجتماعی این بیماران ،سط سرمای عاطفی و

بیماران هموریلی در گروه آزمایش سبت ب گروه
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تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی

محسن گلپرور و همکاران

کنتر شد .تایج حاصل از این پژوهش در خصو

شللی موجب ارزایش معنادار تجار

تأثیر آموزش مورقیت شللی ویژه بیماران هموریلی بر

هموریلی در گروه آزمایش شد .این یارت یز در این

سرمای عاطفی با تایج پژوهش گلپرور و کاویان

رابط تقویت

منابع شللی با ارزایش تجار

اوج ک

توسط

سرمای عاطفی همسویی شان میدهد (.)11 ،21

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

پیش از تبیین تایج ،تذکر این کت الزامی است ک

خودمختاری ،حمایت اجتماعی و ررصت برای رشد

علیرغم جستجو و تهشهای مکرر در پایگاههای

خود را زمره عوامل مرتبط و ضروری برای ارزایش

اطهعاتی داخلی و خارجی ،پژوهشی ک طی آن تأثیر

اوج کاری در ا سانها معرری موده است

آموزش مورقیت بر سرمای عاطفی و تجار

تجار

اوج و یا

( .)21، 25در پژوهش حاضر ارا آموزشهایی در

حتی متلیرهای مشاب در بیماران هموریلی و یا گروه

مورد خهقیت ،دلبستگی شللی ،بینش و هویت سبت

بیماران دیگر ا جام شده باشد ،در دسترگ قرار

ب خود ،م ارتهای ارتباطی و شبک سازی اجتماعی،

گررت ک علت آن میتوا د این باشد ک سرمای

اعتماد بینرردی ،اخهق کاری ،روزآمدی دا ش،

عاطفی در زمره جدیدترین متلیرهایی است ک در

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

ایران بر پای مبا ی ظری و پژوهشی مطر شده و

م ارتی ،ررتار ررا قش و سرمای روانشناختی یز در

پژوهش حاضر از اولین پژوهشها در مورد این متلیر

عمل در مسیر ارتقا خودمختاری ،حمایت اجتماعی

در میان بیماران هموریلی بود .ب همین دلیل در تبیین

و ررصت برای رشد خود بوده و بالطبع از همین

تایج ،امکان مقایس تایج این پژوهش با پژوهشهای

طریق موجب تقویت تجار

اوج را در بیماران

دیگر رراهم شد .با این حا سعی شد از برخی

هموریلی گروه آزمایش را رراهم موده است.

پژوهشهای یم مرتبط استفاده شود .پژوهشهای

تایج پژوهش حاضر شان داد ک آموزش مورقیت

شللی رضایت

شللی ویژه بیماران هموریلی ،راهبردی مؤثر برای

قبلی ب طور سبی از ضعف در تجار

بخش و قص در عواطف مثبت در بیماران هموریلی

یاریرسا ی ب این بیماران در راستای ارتقا سرمای

سخن ب میان آوردها د .ب طور واض تر و ب عنوان

عاطفی و تجار

اوج آنها میباشد .تقویت سرمای

مو  Remor ،در پژوهش خود اشاره مود ک سط

عاطفی و تجار

اوج بیماران هموریلی با توج ب

عواطف مثبت در میان بیماران هموریلی چندان

قش آنها در تهشهای هدرمند کاری و شللی (،11

رضایت بخش یست ( Faranoush .)1و همکاران

 ،)23 ، 22 ،21میتوا د رضایت از خود ،ز دگی و

هیجانها و عواطف مثبت را در بیماران

شلل را در بیماران هموریلی تقویت موده و این

یز سط

هموریلی در سط ضعیف تا متوسط ارزیابی مودها د

بیماران را در مسیر مورقیت هر چ بیشتر یاری کند.

(.)6

در پایان یز بزم است تا خوا ندگان محترم ب

همننین در پژوهش حاضر آموزش مورقیت شللی
در گروه آزمایش سبت ب گروه کنتر موجب ارتقا
تجار

اوج گردید ب این معنی ک آموزش مورقیت

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

– سال سوم  /شماره / 4زمستان 6931

محدودیتهای پژوهش حاضر توج داشت باشند.
اولین محدودیت این ک گروه مو

در پژوهش
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محسن گلپرور و همکاران

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

 دومین محدودیت.بیماران دیگر باید احتیاط شود

مسیر مورقیت هر چ بیشتر شللی خود آن را استفاده

پژوهش این بود ک تمرکز بست آموزشی مورقیت در

.مایند

این پژوهش بر راهبردهای مختلف مورد یاز بر
مورقیت در ز دگی اجتماعی و

مورقیت شللی و

سپاسگزاری

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

این مقال منتج از رسال دکترای تخصصی روانشناسی

.باید توج بزم و کاری بشود

و دارای کد اخهق از کمیت پژوهش تحقیقات علمی
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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
Citation: Golparvar M, Zareiy M. The Effect of Job Success Training on Affective Capital and Flow at Work

in Hemophilic Patients. Journal of Health Based Research 2018; 3(4): 309-322.
1. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic
Azad University, Isfahan, Khorasgan, Branch, Isfahan, Iran.
2. PhD, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University,
Isfahan ,Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
*Correspondence: Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad
University, Isfahan, Khorasgan, Branch, East Jey St, Arghavanieh Ave, Islamic Azad Ave, Isfahan, Iran.
Tel: 00983135354001
Email: drmgolparvar@gmail.com

6931 زمستان/ 4  شماره/– سال سوم

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

933

