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Abstract
هدف پژوهش جاضر مقای ه اثرببشی آمه
The purpose of this study was to compare the هه معشهک
effectiveness of spiritual intelligence and resilienc و تابآورک بر ریخارهاک ضدتهاند یاریشا بهدر رو پژوهش
training on the employees' counterproductive
پ آ مه با گرو یشخر- ننیهآ مایشی ا نهع پنشآ مه
behaviors The research method was a pre-testpost-test with control group. The statistical بهدر جامعه آمارک غامل تیامی یاریشا ببشهاک تهاندک
population consisted of all employees of the
manufacturing departments of employees of Ferro  نفر یه60 ، نفر255 مجخیع یهاد گنال بهد یه ا بنن
Guilan Complex Out of 255 people, 60 people یرد بهدند به
بااترین نیر را در ریخارهاک ضدتهاند ی
who got the highest score in counterproductive
،معشهک
هه
آمه
 نفر20( صهرت تصادیی در سه گرو
behaviors were randomly divided into three
groups (20 spiritual intelligence training, 20
 نفر گرو یشخر ) گیارد20 تابآورک و
 نفر آمه20
resilienc training and 20 people control). The
و
(یهی
ضدتهاند
ریخار
پرسششامه
پژوهش
غدندر اب ار
research instrument was the counterproductive
behaviors questionnaire (Fox and Spector, 2002).  گرو در دو مرج ه3 ) بهد یه آ مهدنیهاک2002 ،اسپکخهر
The subjects of the three groups responded in two پنشآ مه و پ آ مه به آ پاسخ دادندر گرو هاک
stages: pre-test and post-test. The experimental
groups participated in interventional sessions آ مایش در ج ات مداخ هاک م خشی بر برنامههاک آمه غی
based on spiritual intelligence and resilience  ج ه) غری یردندر براک8( هه معشهک و تابآورک
training programs (8 sessions). To analyze the
تج یه و تا نل داد ها ا آ مه تا نل یهواریان
data, multivariate analysis of covariance analysis
and bonferrin test were used to compare the چشدمخینرک و ا آ مه بهنفرنی به مشظهر مقای ه تفاضل
difference between the pre-test and post-test
scores of the experimental and control groups. پ آ مه مخینرهاک گرو هاک آ مایشی- نیرات پنشآ مه
The findings indicated that spiritual intelligence و یشخر اسخفاد غدر یایخهها نشا داد برنامههاک آمه غی
and resilience training programs had an effective
effect on employees' counterproductive behaviors هه معشهک و تابآورک بر به هد ریخارهاک ضدتهاند
(p≤0.001). The results showed that the effect of )ر هیچنن نخایج نشا دادp≤0/001( یاریشا اثرببش بهد
the resilience curriculum on reducing the یه تأثنر برنامه آمه غی تابآورک بر یاهش ریخار ضدتهاند
employees' counterproductive behaviors was
higher than the spiritual intelligence training یاریشا در مقای ه با برنامه آمه غی هه معشهک بنشخر
program (p≤0.001). According to the findings of -)ر با تهجه به یایخههاک این پژوهش نخنجهp≤0/001( بهد
this research, it is concluded that managers and
گنرک میغهد یه مدیرا و صاج ا صشایع به مشظهر رااب
industry owners use educational programs for
spiritual intelligence and resilience in order to در با ار تهاند و نن ای ایش بهر ورک سا مانی ا برنامههاک
compete in the production market and increase
آمه غی هه معشهک و تابآورک اسخفاد نیایشدر
organizational productivity.
Keywords: Counterproductive Behavior,
 هه معشهک، ریخارهاک ضدتهاند، تابآورک:کلیدواژهها
Resilience, Spiritual Intelligence
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مقدمه
در جهامع امرو ک برترک سا ما ها ،نه تشها ا طریق مهیقن هاک مواای ،ب کوه ا طریوق سوالم
ج یی و روا غشاخخی ننروهاک ان انی ه بدس میآیدر بطهر رایج تیننرات ،ی ببش ذاتی ا
پهیاییهاک سا مانی اس و بر این اساج ا یاریشا انخظار میرود خهد را با غرایط جدید سا گار
یششد .این تال هاک سا گارانه بر ریخار ،نگر و سالم یارک یاریشا اثرات نامط هب یادک به
جا میگذارد (گش اا  ،وریاگا و تهسنن)2018 ،1ر ا طریی سا ما ی ساخخار اجخیواعی اسو
یه در آ گرو هایی ا ایراد با ویژگیهاک مبخ ف روانی ،اجخیاعی و یرهشگوی بوراک رسوند بوه
این نخایج ،سا مانی مؤثر و یارآمد مهرد ننا اسو
اهداف مشخرک هیکارک مییششد و براک ی
(درگاهی و یهین )2018 ،2ر ا طرف دیگر یکی ا عید تورین دغدغوههواک مودیرا یارآمود در
سطهح مبخ ف ،چگهنگی ایجاد ب خر مشاس براک عهامل ان انی غاغل در تیوا جریوههاسو توا
آ ها با ج م ئهان و تعهد یامل به م ایل در جامعه و جریه خهد یار یششد و عی کرد بهنشوه
داغخه باغشدر اما گاهی یاریشا در سا ما  ،اعیا و ریخارهایی انجا میدهشد یه نه تشها در ایون
ب که مانع دسخنابی سا ما به اهودایش مویغوهدر یکوی ا مهیخورین ایون ریخارهوا
جه نن
3
ریخارهاک ضدتهاند اس یه در سا هاک اخنر تهجه روا غشاسا صشعخی و سا مانی را بوه خوهد
ج نیهد اس (اایدامنشی ،ابراهن اد  ،صادای و صادق اد )1397 ،ر
مطابق نظر یهی و اسپکخهر )2015( 4ریخارهاک ضدتهاند براک سا ما ها بینهای پره یشوه
ه ر آمار سا ما هاک صشعخی آمریکایی ه یشه سهء اسخفاد ا ایشخرن را بنش ا هشخاد و پوشج
من نه دار برآورد مییششد و هر سااه مجیهع ه یشوه سورا داخ وی جودود  50من نوه دار
برآورد میغهدر هیچشنن تبینن د میغهد یه ساانه ریخوار ضودتهاند ،م وئه ورغک وخگی
مشاغل اس و این یکی ا دغدغههاک سا ما هاس ر مدیری سا ما بایود روک ماودود یورد
این ریخارها در مانط یار ،با باا برد انگن یاریشا در درگنور غود بوا ریخارهواک مربوهب بوه
تهاند ،تیری یشد (به نقل ا ااسیینژاد ،امنرتوا و اصوال خوانی)1396 ،ر ا جی وه مهو تورین
غاخصه ریخارهاک ضدتهاند این اس یوه ایون اعیوا ا روک اصود انجوا مویغوهند و تصوادیی
نن خشدر یاریشا میکن اس به دانل غکای هاک وااعی یوا خنواای یوه ا سوا ما دارنود ،ایون
ریخارها را به عشها راهی براک ضربه د به سا ما انخباب یششدر هیچشنن آ ها نییتهانشد یوار
را بطهر یامل انجا دهشد چه با ریخار ضدتهاند آ ها تشااض دارد (دااجن )2015 ،5ر ماققونن،
1. Gonzalez, Zurriaga & Tosin
2. Dargahi & Koiek
3. counterproductive behaviors
4. Fox & Spector
5. Daljeet
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ریخار ضدتهاند را در واژ هاک مخفاوتی تعریف مییششدر نظنر؛ ریخار ضدتهاند ،تبری یضواک یوار،
پرخاغگرک در یار ،ریخوار ضوداجخیاعی ،انخقوا و خشوهن ر ا نظور یوای و اسوپکخهر ()2005
ریخارهاک ضد تهاند به ریخارهایی اغار دارند یه یاریشا بطهر بااقه ا طریق آ هوا بوه سوا ما ،
اعضاء و یا هر دو صدمه می نشدر چهار ط قه ا این ریخارها به ارار یر ه خشد )1 :آ ار رساند بوه
دیگرا ؛ نادید گریخن یا باث یرد بوا دیگورا  )2 ،خرابکوارک؛ آسون ین یکوی بوه تجهنو ات
سا ما  )3 ،سرا و یج ریخارک در تهاند؛ بطهر عیدک یشد یار یرد  ،بد انجا داد یار ،رعای
نکرد دسخهرااعیلها و  )4اسخفاد نادرس ا ما یارک؛ اسخراج طهانی بنشخر ا جد مجوا ،
دیر آمد  ،ود ریخن (غهج ،پشی و هوانخر)2010 ،1ر بشوابراین به وهد سوالم ماونط یوار یو
اسخراتژک مشاس براک مقاب ه با تهدیدات ناغی ا تیننرات بای غوی ی مویباغود (آ و وانوگ،2
2016؛ هه )2012 ،3و غشاخ ریخار ضدتهاند و عهامل مؤثر بر آ میتهاند سا ما و مودیری را
در تاقق هر چه بنشخر اهدایشا یارک دهد (پرسوخاران واب و غونخااسوالمی1394 ،؛ مهوداد و
مهدی ادگا 1390 ،؛ گل پرور و خای ار)1387 ،ر
براک مقاب ه با ریخارهاک ضودتهاند ا راهکارهواک مبخ فوی اسوخفاد مویغوهدر ا جی وه ایون
راهکارها میتها به آمه هه معشهک 4اغار یردر هه معشهک اخنورا در مشواغل گهنواگه ،
تهجه یادک ا مخبصصا را به خهد ج یورد اسو (مایوهد ،ارغود ،اجیود ،اخخور و خوا ،5
)2017ر هه معشهک تهاناییهاک عقالنی و هنجانی ،هه بهر و هه هنجوانی را بصوهرت برتور
آغکار مییشد (مایهد ،ارغود ،اجیود و اخخور )2016 ،و ببواطر نقوش موؤثرک یوه در مهیقنو
سا مانی دارد به طهر جدک موهرد تهجوه مخبصصوا و روانششاسوا صوشعخی اورار گریخوه اسو
(یارایاج)2010 ،6ر هه معشهک براک مفهه سا ک مجودد مشوکالتی یوه تهسوط سوا ما هوا و
یاریشا ایجاد میغهد ی اسخعداد ذاتی داردر به طهرک یه با بررسی مجودد غونه هواک ا وی،
7
یاریشا را براک جل مشکالت انگن غی ییو موییشود (مایوهد و هیکوارا )2016 ،ر ینشوگ
( )2008هه معشهک را به عشها مجیهعوهاک ا تهانواییهواک روانوی سوا گار یایخوه بور اسواج
ماوراااط نعه تعریف مییشد و چهار تهانایی یا ظرین را براک هه معشهک در نظر مویگنورد)1 :
تفکر انخقادک وجهدک؛ ظرین انخقادک نگری خن به ماهن وجهد ،وااعن  ،جهوا  ،یضوا ،موا و

1. Shoss, Penney & Hunter
2. An & Wang
3. Ho
4. Spiritual Intelligence
5. Mahmood, Arshad, Ahmed, Akhtar & Khan
6. Karakas
7. King
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سایر م ایل مربهب به ماوراااط نعه )2 ،تهاند معشاک غبصوی؛ تهانوایی تهانود معشواک غبصوی و
هدف ا تیا تجارب ج یی و روانی ،غامل ظرین براک خ وق یو نودگی بامعشوا )3 ،آگواهی
مخعاای؛ ظرین براک غشاسایی ابعاد مخعاای خهد ،دیگرا و جها ین یکوی ،در طوی جااو هواک
نرما هشنارک و  )4ههغنارک تهسعه یایخه؛ تهانایی ورود و خروج به جاا هاک ههغونارک مانشود
مراا ه و مدیخنشن (راوک یهمار و دامهدهارا )2014 ،1ر با تهجه به ایشکه هوه معشوهک مهجو
میغهد ان ا بامالیی و عطهی بنشخرک به مشکالت نگا یشد ،بشابراین توال بنشوخرک بوراک
یایخن را جل انجا میدهد تا سبخیهاک ندگی را بنشخر تایل یشد و به ندگی خوهد پهیوایی و
جری دهد (امامی ،مهاهک و یالنخرک ،)1393 ،پژوهشگرا ب نارک معخقدند هه معشهک در به
دس آورد پنامودهاک مث و سوا مانی نظنور؛ رضوای غوی ی (رووف ،بهیوارنی و ویش وخه ،2
 ،)2017ریخار غهروندک سا مانی (ههن ایر2016 ،3؛ رایا  ،)2002 ،4عی کرد سوا مانی (غوهی
ماان و تاری 2016 ،5؛ مایهد ،ارغد ،اجید ،اخخر و رینو 2015 ،6؛ رانوی ،ابنودین و هامنود،7
2013؛ درویشی و خوداییگوهراب رمنبوی1389 ،؛ مواریهج ،)2008 ،8و تعهدسوا مانی (رگوه و
پنشا2008 ،9؛ ماریه و ی نش  )2005 ،10نقش مث و معشادارک داردر هیچشنن تاقنقوات نشوا
داد بنن هه معشهک و ریخارهاک ضدتهاند یاریشا رابطه مشفی و معشادارک وجهد دارد (یهنیوی
و ینضی1395 ،؛ نهرو ک و ع دک1393 ،؛ مایدک اد  ،نوهرک ،ینورو ک و ییوا اد )1393 ،ر ا
طریی نخایج پژوهشها نشا داد یه آمه هه معشهک در ای ایش ادرت تصین گنورک ،رغود
اصه اخالای یاریشا  ،ایجاد تعاد و هیاهشگی در روابط بنن یاریشا تأثنر دارد (عثیوا اوانع و
ج ن2018 ،11؛ غارمنال ،اسخنه  ،عظنیی و خنراادین2017 ،12؛ مایهد و هیکارا )2017 ،ر
عالو بر مطاا گفخه غد  ،آمه تابآورک نن در یواهش ریخاهواک ضودتهاند نقوش اابول
تهجهی داردر م خن و گارم ک )2002( 13تابآورک را به عشوها پنامودک ا پاسوخهواک سوا

1. Ravikumar & Dhamodharan
2. Roof, Bocarnea & Winston
3. Hunsaker
4. Ryan
5. Shaukat Malik & Tariq
6. Rafique
7. Rani, Abidin & Hamid
8. Marques
9. Rego & Pina
10. Markow & Klenke
11. Osman-gani & Hassan
12. Sharmila, Steven, Azimi & Khairuddin
13. Masten & Garmezy
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یایخه ی یرد ،براک مقاب ههاک غبصی با غرایط تهدیدآمن  ،نواتهانیهواک غبصوی بوراک مهیوق
غد و غ ه بر خطرات تعریف یردند (اسک هنه)2018 ،1ر راتر )1999( 2توابآورک را بوه صوهرت
یشش و وایشش بنن عهامل خطر و عهامل جیایخی بررسی مییشدر عهامل خطر به هر مهاعن یوا
جادثهاک یه مشجر به پنامدهاک نامشاس میغهند ،اغار دارد یوه مخوداو تورین آ هوا وضوعن
اجخیاعی-ااخصادک پاینن ،آسن اجخیاعی گ خرد  ،طالق واادین ه خشدر عهامل جیایخی ،غوامل
هر مهاعن یا جادثه اس یه ا غب در برابر آسن جفاظ مییشد یه مه ترین آ ها صفات
غبصنخی ،عهامل خانهادگی و جیای اجخیاعی ه خشدر توابآورک هیچشونن ا مشوکالت روا -
غشاخخی در ایراد جها ج هگنرک مییشد و ا آ ها در مقابل اثرات واایع آسن ا ماایظ موی-
3
یشد (مقنیی ،اسیاعنلپهر ،یرییی ،وادک و ع یمقنیی)1397 ،ر به نظور را  ،سوینر و یوهین
( )2011تابآورک به معشاک تهانایی و ظرین براک مهاجهه بوا باورا هوا و چوااشهوا و تهانوایی
با گش به غرایط عادک ،ویژگی ب نار مهیی اس یه سا ما ها باید براک بقوا و توداو ی و و
یارغا به آ مجه باغشدر با این جا نگرانی صریا واب خه به یجایع نییغهد ب کوه اناورافهوا و
عد اطعن هاک یهچکی ه یه سا ما ها را با چااش روبه رو مییششد مد نظر ه خشد (امنورک،
ااف  ،ینضی و صااای)1396 ،ر بر ایون اسواج ی و و یارهواک مبخ فوی ه وخشد یوه تهانوایی
مدیری آسن پذیرکها را ندارند ،به طهرک یه در برابر آغوهبهواک تجوارک ،امکوا دارد جوذف
غهند یا تا مااکن سا ما هواک ادرتیشود درآیشود (ااک واندر ،مونالدین ،اسوالویه و دانجوال،4
)2014ر یکی ا تجارب تشش ا ،اغخیا به یار مشبصی میباغد یوه بوه دانول ماهنو آ  ،یورد
غاغل هینشه در جا تشندگی اس و ا جی ه این مشاغل میتها به یار در صشع اغار یوردر
و یارها بوه یو ضورورت مهو در ماونط
ا آنجا یه انعطافپذیرک و سا گارک براک هیه ی
سریعا مخینر امرو ک ت دیل غد اس  ،تابآورک به ایراد این امکا را میدهود یوه بوا مشوکالت
غی ی و غبصی روبه رو غد  ،بدو ایشکه دچار آسن غهند و جخی ایون مهاعنو را بوه عشوها
یرصخی براک ارتقاء و رغد خهد مهرد اسخفاد ارار دهشد (اسخشهارت و داا ور)2008 ،5ر تاقنقوات
نشا میدهد بنن تابآورک و اسخرج غی ی (سردار اد  ،ژیوا و یراهوانی )1396 ،و توابآورک و
ریخار ضدتهاند یاریشا (دااجن  )2015 ،رابطه مشفی و معشادار وجهد داردر تاقنقات دیگر توأثنر
آمه توابآورک بور یواهش اسوخرج را مث و نشوا مویدهود (مقنیوی و هیکوارا 1397 ،؛
ینب روانی)1394 ،ر ا سهک دیگر یایخههاک پژوهشهاک مخعددک جایی ا آ اس یه برناموه-
1. Scoloveno
2. Rutter
3. Ran, Samir & Kevin
4. Aleksandar, Miladin, Slavko & Danijela
5. Steinhardt & Dolbier
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هاک آمه غی تابآورک ،به هد سالمخی ،به ی خی و ینفن ندگی را تهسعه میدهد (اپونن ،گون
یریدو ،سهد مهنخهرک ،ارویون و بواا پااسو 2014 ،1؛ جوه ،یوه و تانوگ2013 ،2؛ اجیودک و
غریفی1392 ،؛ بایر ،بهرتن ،پایشها و برو )2009 ،3ر
با تهجه به مطاا غرح باا ،میتها نخنجه گری یه برنامههاک هه معشهک و تابآورک بوه
عشها غنه هاک آمه غی در اصالح و به هد ریخارهاک ضدتهاند اثرببش ه خشد امّا به ع جدید
بهد این غنه هاک درمانی غاهد مطااعات معدودک در این منشه به خصهص در منشوه آموه
هی ما این دو برنامه بهد ای ر در مجیهع با تهجه به تأثنر هه معشوهک بور عی کورد سوا مانی و
نقش تابآورک یاریشا بر یاهش مخینرهایی مانشد تأخنر مخهاای ،غن یاریشوا  ،غوکای هواک
روا تشی ،یشیکش و تضاد در مانط یار ،تیننر غیل و یاهش ترک غیل ،اجخیواا برناموههواک
آمه هه معشهک و تابآورک بخهانشد بر ریخارهاک ضدتهاند اثر داغخه باغوشدر ا طورف دیگور
مطااعات معدود در این منشه و یقدا پژوهش در مهرد اثرببشی این رو ها بر مشوکالت یوارک
و روانی یاریشا در مانط یار ،اسخفاد ا نخایج این پژوهش در مانطهاک درمانی و مشاور اک و
یراه سا ک منشهاک براک مطااعات بعودک ضورورت انجوا ایون پوژوهش را دوچشودا موییشودر
بشابراین هدف پژوهش جاضر مقای ه اثرببشی برنامههاک آمه غی هه معشوهک و توابآورک بور
ریخارهاک ضدتهاند یاریشا اس ر

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
رو پژوهش جاضر ننیهآ مایشی با طرح پنشآ مه -پ آ مه و بوا دو گورو آ موایش و یو
گرو یشخر بهدر جامعه آمارک این پژوهش غامل  255نفر ا یاریشا (عالاهمشد به هیکوارک در
پژوهش) خط تهاند مجخیع یهاد گنال در سا  1397بهدندر براک انخباب جیعن نیهنه ،ابخودا
پرسششامه ریخار ضدتهاند در بنن جامعه آمارک اجرا غد یه پ ا تا نل پرسششامه ،تعداد 102
نفر ا آ مهدنیهایی یه نیر آ ها بااتر ا خط بر ( )132بهد ،مشب غدندر در مرج وه بعود،
تعداد  60نفر ا آ مهدنیهاک مذیهر به صهرت تصادیی انخباب و به صوهرت تصوادیی در  3گورو
( 2گرو آ مایش و  1گرو یشخر ) گیارد غدندر در این پژوهش مالکهاک ورود غامل؛ اغوخیا
یاریشا در یکی ا واجدهاک تهاندک ،رضای داوط انه و داغخن سالم ج یی و روانوی و ننو
مالک خروج غامل؛ عد هیکارک یاریشا در هر ی ا مراجل پژوهش بهدر
1. Lepin, Gionfriddo, Sood, Montori, Ervin & Zeballos Palacios
2. Jou, Kuo & Tang
3. Bakker, Burton, Pakenham & Brown
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ابزار پژوهش
در پژوهش جاضر جه جیعآورک اطالعات ا پرسششامه و برنامههاک آمه غی یر اسخفاد غد:
 -1پرسشنامه رفتار ضدتولید :این پرسششامه تهسط یهی

و اسپکخهر ( )2002ساخخه غد و

غامل  44سها در طنف  5درجهاک انکرت (ا  1تا  )5میباغد یه آ مهدنیها سؤااتی
مانشد؛ هدر داد آگاهانه مهاد اوانه و تجهن ات مال یار ،م اایه بنش ا اندا دربار من ا و
اندا اک یه وااعاَ یار انجا میگنرد و ررر را به صهرت؛ هرگ  ،به نُدرت ،ی یا دو بار در ما ،
ی یا دو بار در هفخه و هینشه پاسخ میدهشدر ا مجیهعه این سؤاات 20 ،سها ریخارهاک
به ایراد را مهرد سشجش
به سا ما و  24سها ریخارهاک ضدتهاند ن
ضدتهاند ن
ارار میدهدر در این پژوهش مشظهر ا ریخارهاک ضدتهاند نیر اک اس یه پاسخ دهشدگا به
سؤاات  44گهیهاک پرسششامة ریخارهاک ضدتهاند میدهشدر جداال نیرات براک ریخارهاک
به ایراد به ترتن
به سا ما و ریخار ضدتهاند ن
ضدتهاند ی ی ،ریخارهاک ضدتهاند ن
 24-20-44میباغد ،درجااییه جدایثر نیرات به ترتن  120-100-220میباغدر یهی
و اسپکخهر ( )2002پایایی این پرسششامه را با اسخفاد ا ضری آافاک یرون ا  0/78مااس ه
یردندر هیچشنن مهداد و مهدی ادگا ( )1390روایی ماخهایی پرسششامه مذیهر را به تأیند
اساتند و مخبصصا این جه رساند و پایایی آ را با اسخفاد ضری آافاک یرون ا 0/91
گ ار یرد اس ر در پژوهش جاضر نن ضری آافاک یرون ا این پرسششامه با اسخفاد
ضری آافاک یرون ا  0/83به دس آمدر
 -2برنامه آموزشی تابآوری :این برنامه آمه غی تهسط هشدرسوه  ،من وخن و یروتو )1997( 1؛ بوه
نقل ا رین ی ( )1390ساخخه غد و غامل  8ج ه میباغد یه هور یو ا ج وات در مودت
ی ساع و نن آمه داد میغهدر ماخهاک هر ی ا ج ات به غرح یر میباغد:
جدول  : 1خالصه برنامه آموزشی تاب آوری
جلسات

محتوای آموزش تابآوری

مدت زمان

او

معاریه ،اجراک پنش آ مه  ،آغشایی با چهارچهب ی وی باوث ،تعریوف توابآورک و
خصهصنات ایراد تابآورر

 90دانقه

اج اسوات ،رهوایی ا

دو

آمه سطح او تاب آورک :بهنشه یرد سالمخی (مودیری
تیننرات و یشارهاک بنش ا جد)ر

سه

آمه سطح دو تاب آورک :تهسعه مهارت هاک جل م وااه (یوادگنرک اسوخفاد ا
سه هه تا ن ی ،خالاانه و یاربردک)ر

 90دانقه
 90دانقه

1. Henderson, Milstein & Krovetz
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جلسات

محتوای آموزش تابآوری

مدت زمان

چهار

آمه سطح سه تاب آورک :تهسعه ادرتیشد نگه انا داخ ی (تأیند بر اعخیاد بوه
نف  ،ع ت نف  ،و خهدپشدار مث )ر

 90دانقه

پشج

آمه سطح چهار تاب آورک :تهسعه مهارتهاک تاب آورک سطح بواا (یوادگنرک
مهارتهاک مقاب ه اک ،خهغ نشی و تفکر مث )ر

 90دانقه

غش

ادامه آمه سطح چهار  :تهسعه مهارتهاک تابآورک سطح باا (یکپارچه یرد
تهانایی هاک مخضاد درونگرایی-برونگرایی و خهغ نشی-بدبنشی)ر

 90دانقه

هفخ

آمه سطح پشج تاب آورک :ت ط بر چااشهاک جدید تاب آورک (دسوخنابی بوه
مهیقن )ر

 90دانقه

هشخ

جیع بشدک ج ات آمه غی ،اجراک پ آ مه ر

 90دانقه

 -3برنامه آموزشی هوش معنوی :این برنامه آمه غی تهسط ینشگ )2008( 1سواخخه غود و
غامل  8ج ه می باغد یه هر ی ا ج ات در مدت ی
غهدر ماخهاک هر ی ا ج ات به غرح یر میباغد:

ساع و نن آموه

داد موی-

جدول  : 2خالصه برنامه آموزشی هوش معنوی
جلسات

محتوای آموزش هوش معنوی

مدت زمان

او

معاریه (خهغامدگهیی ،معریی پژوهشگر ،معریی اعضاء ،تهضنح خطوهب ی وی ج وات بوراک
اعضاء) ،اجراک پنشآ مه  ،آغشایی با چهارچهب ی ی باث ،تعریف هه معشهکر

 90دانقه

دو

آمه تیریشات تن آرامی و مراا ه ،تعریف مؤافه هاک هه
ایراد داراک هه معشهکر

سه

آمه مهارت خهدآگواهی (مؤافوه هواک خهدآگواهی ،عهامول موؤثردر دسوخنابی بوه
خهدآگاهی ،مهانع رسند به خهدآگاهی)ر

 90دانقه

چهار

آمه مهارت معشاجهیی (نظریه معشاگرایی یرانکل ،مؤافه هاک معشاگرایی و را هواک
تاقق معشا ،ارت اب معشاجهیی و رضای ا ندگی)ر

 90دانقه

پشج

آمه
پرور

غش

آمه هف
ار غنابی)ر

هفخ

ادامه آمه هف گا به سهک هه معشهک (گا چهار  ،در مری یو
پشج  ،بصنرت؛ گا غش  ،تصهر؛ گا هفخ  ،رساا )ر

هشخ

مهارت تفکر انخقادک (تعریف تفکر انخقادک ،غشاخ
تفکر انخقادک)ر

معشوهک و خصهصونات

گا به سهک هه

مهانع خالان  ،را هواک

معشهک (گا او  ،آگاهی؛ گا دو  ،معشا؛ گا سوه ،
بوهد ؛ گوا

جیع بشدک مطاا  ،ارایه با خهرد به اعضاک گرو  ،ادردانی ا جضهرغا در ج وات،
اجراک پ آ مه ر

 90دانقه

 90دانقه
 90دانقه
 90دانقه
 90دانقه

1. King
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اجرای پژوهش
پ ا انخباب نیهنه و گیار تصادیی در گرو هاک آ موایش و یشخور ( 20نفور بوراک آموه
هه معشهک 20 ،نفر براک آمه تابآورک و  20نفر نن به عشوها گورو یشخور ) ،پرسشوشامه
ریخار ضدتهاند یهی و اسپکخهر ( )2002روک هر سه گرو به عشها پنشآ مه اجرا غدر سپ
برنامههاک آمه غی هه معشهک و تابآورک براک گرو هاک آ مایشی اجرا غدر ایون آموه بوه
صهرت هی ما وای به صهرت مج ا تهسط دو پژوهشگر (آمه دید ) به مدت  2موا در ماول
آمه مجخیع یهاد گنال برگ ار غدر برنامههاک آمه غی بصهرت گروهی و در هفخوه یو بوار
اجرا غدر با تهجه به مشهقهاک ماای و امخنا تعننن غد ا سهک مجخیوع یوهاد جهو غوری
یششدگا در این پژوهش ،هنچگهنه ای آ مهدنی در طه اجراک مداخالت اتفاق ننفخادر در طوه
این مدت گرو یشخر هنچگهنه برنامه آمه غی دریای نکردر در پایا دور آمه غی مجددا ا هر
 3گرو پ آ مه به عیل آمدر گرو یشخر هی ما  ،آمه غی دریای نکرد اما پ ا اتیا دور
و اجراک پ آ مه  ،با ی ج ه تهجنهی در جریا مفاهن اص ی دور آمه غی ارار گریخشدر در
این پژوهش براک تج یه و تا نل داد ها ا آ مه تا نول یهواریوان چشودمخینرک 1و ا آ موه
بهنفرنی 2به مشظهر مقای ه تفاضل نیرات پنشآ مه -پ آ مه مخینرهاک گرو هاک آ مایشوی و
یشخر اسخفاد غدر براک تا نل داد ها ا نر ای ار  SPSSنگار  24اسخفاد غدر

یافتههای پژوهش
در پژوهش جاضر تا نل اطالعات در سطح آمار تهصنفی با اسخفاد ا مشبصههاک آمارک نظنور؛
منانگنن و اناراف معنار و در سطح آموار اسوخش اطی ،داد هوا بوا اسوخفاد ا تا نول یهواریوان
چشدمخینرک انجا غدر در این پژوهش ابخدا به بررسی مخینرهاک جیعن غشاخخی پرداخخوه غودر
با تهجه به نخایج جاصل ا تج یه و تا نل اطالعات بدس آمد مشب غد یه ا ااوا مخینور
جیعن غشاخخی سن 3 ،نفر داراک سن  17 ،30-25نفر داراک سن  27 ،35-31نفور داراک سون
 6 ،40-36نفر داراک سن  45-41و  7نفر داراک سن  50-46بهدنودر ا ااوا مخینور جیعنو -
غشاخخی تاصنالت 29 ،نفر دیپ  12 ،نفر یهقدیوپ  17 ،نفور ان وان و  2نفور یوهقان وان
بهدندر ا ااا سابقه یار 10،نفر یر  10سا  17 ،نفر بونن  12-10سوا  32 ،نفور بونن 15-13
سا و  1نفر بااک  15سا سابقه یار داغخشدر ا ااوا تأهول 54 ،نفور مخأهول و  6نفور مجورد
بهدندر ا ااا مکا واجد تهاندک 11 ،نفر یارگا مریو ک 21 ،نفور نوهرد گور  6 ،نفور خودمات
1. multivariate analysis of variance
2. bonferroni
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صشعخی 12 ،نفر نهرد سرد 4 ،نفر یضاک س  4 ،نفر ان ار اطعات و  2نفر ا واجود برناموه ریو ک و
یشخر تهاند بهدندر هیچشنن ا منا غری یششدگا در پژوهش ،منوانگنن سون در گورو هواک
آمه غی؛ هه معشهک ،تابآورک و یشخر به ترتن 40/06 ،39/39 ،36؛ و منانگنن سوابقه یوار
به ترتن  10/44 ،11/39 ،10/44بهدر منانگنن و اناراف معنار نیرات پنشآ مه و پ آ موه
مخینر ریخارهاک ضدتهاند گرو هاک آ مایشی و یشخر در جداو  3ارایه غد اس ر
جدول  : 3میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر رفتارهای ضدتولید گروه-
های آزمایشی و کنترل
مخینر پژوهش
ریخار ضدتهاند
به ایراد
ن
ریخار ضدتهاند
به
ن
سا ما
ریخار ضدتهاند
(نیر یل)

پنشآ مه

گرو

پ آ مه

منانگنن

اناراف معنار

منانگنن

اناراف معنار

47/33

4/83

28/39

3/11

47/61

6/74

33/44

4/77

یشخر

48/83

4/37

48/00

6/67

آ مایشی تابآورک

31/44

5/24

24/17

2/20

31/17

5/59

23/22

2/73

آ مایشی تابآورک
آ مایشی هه

آ مایشی هه

معشهک

معشهک

یشخر

32/61

3/88

29/67

3/66

آ مایشی تابآورک

78/78

7/53

52/56

3/17

78/78

7/38

56/57

6/86

81/44

6/57

77/67

8/04

آ مایشی هه
یشخر

معشهک

هیا طهر یه در جدو  3مشاهد میغهد منانگنن (و اناراف معنار) نیور ریخوار ضودتهاند
به ایراد ،در پنشآ مه و پ آ مه براک گرو آ مایشوی توابآورک بوه ترتنو ( 47/33و
ن
)4/83؛ ( 28/39و  ،)3/11گوورو آ مایشووی هووه معشووهک ( 47/61و )6/74؛ ( 33/44و  )4/77و
گرو یشخر ( 48/83و )4/37؛ ( 48/00و  )6/67میباغدر هیچشنن منوانگنن (و اناوراف معنوار)
به سا ما  ،در پنشآ مه و پ آ مه براک گرو آ مایشی توابآورک
نیر ریخار ضدتهاند ن
به ترتن ( 31/44و )5/24؛ ( 24/17و  ،)2/20گرو آ مایشوی هوه معشوهک ( 31/17و )5/59؛
( 23/22و  )2/73و گرو یشخر ( 32/61و )3/88؛ ( 29/67و  )3/66میباغدر در نهای منوانگنن
(و اناراف معنار) نیر یل ریخار ضدتهاند در پنشآ مه و پ آ مه براک گرو آ مایشوی تواب-
آورک به ترتن ( 78 /78و )7/53؛ ( 52 /56و  ،)3/17گورو آ مایشوی هوه معشوهک ( 78/78و
)7/38؛ ( 56 /57و  )6/86و گرو یشخر ( 81/44و )6/57؛  )8/04( 77/67میباغدر
نخایج آ مه غاپنرو -وی جه پنش یورض نرموا بوهد ته یوع نیورات در جامعوه ،بوراک
مخینرهاک پژوهش در جدو  2ارایه غد اس ر
60

یص شامه مشاور غی ی و سا مانی /دور  ،12غیار  /44پاین 1399

مقای ه اثرببشی برنامههاک آمه غی هه معشهک و تابآورک بر ریخارهاک ضدتهاند یاریشا ی یارخانه صشعخی
جدول  :4آزمون شاپیرو  -ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش
متغیرها

کجی

کشیدگی

شاپیرو-ویلک

سطح معنیداری

ریخار ضدتهاند

0/21

-0/15

0/991

0/96

هیا طهر یه در جدو  4مشاهد میغهد یرض صفر براک نرما بهد ته یع نیرات مخینر
پژوهش تأیند گردیدر به ع ارت دیگر سطهح عد معشیدارک غاخ غاپنرو-وی بنانگر نرما
بهد ته یع نیرات براک مخینر پژوهش اس ر هیچشنن من ا یجی و یشندگی نن براک معشی-
دارک باید در با  -2تا  2مث باغد یه غاخ هاک بدس آمد نشانگر نرما بهد ته یع
اس ر
ا ل ا اسخفاد ا آ مه پارامخری تا نل یهواریان چشدمخینرک ،چهار مفروضه تا نل
یهواریان غامل خطی بهد  ،1هیبطی چشدگانه ،2هیگشی واریان ها 3و هیگشی غن هاک
رگرسنه  4مهرد بررسی ارار گری یه نخایج به ترتن بنا میغهدر ااف) نخایج بررسی رابطه
خطی بهد بنن پنشآ مه و پ آ مه نشا داد مخینرهاک پژوهش با یهواری مربهطه رابطه
خطی داغخشد ،بشابراین این پنش یرض رعای گردیدر ب) نخایج ضرای هی خگی بنن
مخینرهاک ییکی (پنشآ مه ها) نشا داد تیامی مخینرهاک پژوهش در مرج ه پنشآ مه
رابطهاک بنشخر ا  0/90ندارند و بشابراین پنشیرض ه خطی ن هد مخینرهاک یهواری رعای
غد اس ر ج) نخایج آ مه اهین 5جه هیگشی واریان نیر یل مخینرهاک واب خه در سه گرو
نشا داد واریان سه گرو آمه تابآورک ،آمه هه معشهک و گرو یشخر در مخینرهاک
تاقنق به طهر معشیدارک مخفاوت نن خشد و یرض هیگشی واریان ها تأیند غدر د) نخایج هیگشی
غن هاک رگرسنه بنن نیر هاک پنشآ مه و پ آ مه در گرو ها نشا داد تعامل مخینرهاک
ییکی (پنشآ مه ها) و واب خه (پ آ مه ها) در سطهح عامل در تیامی مخینرها معشیدار
و بشابراین یرض هیگشی رگرسنه در هیه مخینرها برارار اس ر
نن

1. linearity
2. multicollinearity
3. homogeneity of variance
4. homogeneity of regression
5. leven’s test of equaility variances
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جدول  :5تحلیل کوواریانس چندمتغیری رفتار ضدتولید در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در پسآزمون
سطح

مجذور

مجموع

معنیداری

اتا

به ایراد

3444/61

2

1722/31

74/24

0/001

0/75

به سا ما

364/74

2

182/37

24/20

0/001

0/50

متغیر وابسته
ریخار ضدتهاند ن
ریخار ضدتهاند ن

مجذورات

Df

میانگین

F

مجذورات

نخایج مشدرج در جدو  5نشا می دهد یه با جذف تأثنر نیرات پنشآ مه  ،تفاوت بنن
منانگننهاک نیرات پ آ مه سه گرو (تابآورک ،هه معشهک و یشخر ) در مخینرهاک ریخار
به ایراد و سا ما در مرج ه پ آ مه ( )p≤0/001معشیدار اس ر به ع ارت
ضدتهاند ن
به ایراد
دیگر میتها گف آمه هاک هه معشهک و تابآورک بر به هد ریخار ضدتهاند ن
به سا ما ( )0/50اثرببش بهدر اما با تهجه به این یه در
( )0/75و به هد ریخار ضدتهاند ن
این پژوهش سه گرو مبخ ف وجهد دارد و نخایج تا نل یهاریان انجا غد مشب نیییشد
یه یدا آمه تأثنر بنشخرک دارد ،بشابراین ا آ مه پنگنرک مقای ههاک تعدیل یایخه بهنفرنی
اسخفاد گردید یه نخایج آ در جدو  6آمد اس ر
جدول  : 6نتایج آزمون پیگیری بونفرنی برای مقایسه میانگینهای گروه ها در رفتار ضدتولید در
مرحله پس آزمون
مقیاس

تفاضل

خطای

سطح

مجذور

میانگین

معیار

معنیداری

اتا

گرو  1و 2
گرو  1و 3
گرو  2و 3

-4/96
-19/13
-14/18

1/61
1/62
1/63

P≤0/01
P≤0/001
P≤0/001

0/75

گرو  1و 2
گرو  1و 3
گرو  2و 3

0/94
-5/07
-6/01

0/92
0/93
0/93

P≥0/05
P≤0/001
P≤0/001

0/50

مقایسه

ریخار ضدتهاند ن
ایراد

به

ریخار ضدتهاند ن
سا ما

به

تهضنح :گرو  = 1آمه

تابآورک گرو  =2آمه

هه

معشهک گرو  =3گرو یشخر

مشدرجات در جدو  6نشا می دهد با جذف تأثنر نیرات پنشآ مه  ،تفاوت بنن منوانگنن-
به ایراد و سا ما در گرو آمه تابآورک
هاک نیرات پنگنرک مخینرهاک ریخار ضدتهاند ن
و گرو یشخر بوه ترتنو  19/13و  5/07در مرج وه پو آ موه معشویدار اسو ()p≤0/001ر
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هیچشنن تفاوت بنن منانگننهاک نیرات پنگنرک مخینرهاک ریخوار ضودتهاند ن و بوه ایوراد و
سا ما در گرو آمه هه معشهک و گرو یشخر به ترتن  14/18و  6/01در مرج وه پو -
آ مه معشیدارک اس ()p≤0/001ر در بررسی ایشکه یدا ی ا رو هاک آمه توابآورک و
به ایراد و سا ما اثرببشتور اسو  ،مویتوها
هه معشهک بر یاهش ریخارهاک ضدتهاند ن
مطرح نیهد یه بر اساج داد هاک این جودو  ،آموه توابآورک ا ااوا منو ا اثرببشوی در
به ایراد بهخر اسو ( ،)P≤0/01اموا ا ااوا اثرببشوی در یواهش
یاهش ریخار ضدتهاند ن
به سا ما  ،دو گرو تفاوت معشیدارک با یکدیگر نداغخشد () P≤0/05ر
ریخار ضدتهاند ن
جدول  :7نتایج میانگین تعدیل شده مربوط به رفتار ضدتولید در گروهها
گروه

متغیرهای پژوهش
آمه
ریخار ضدتهاند ن

به ایراد

آمه

تابآورک
هه

معشهک

یشخر
آمه
ریخار ضدتهاند ن

به سا ما

آمه

تابآورک
هه
یشخر

معشهک

میانگین

خطای استاندارد

28/58

1/14

33/54

1/14

47/71

1/15

24/31

0/65

23/37

0/65

29/38

0/65

هیا طهر یه در جدو  7مشاهد میغهد ،منانگنن تعدیل غد ریخار ضودتهاند ن و بوه
ایراد گرو آمه تابآورک برابر  ،28/58گرو آمه هه معشهک برابر  33/54و گرو یشخور
برابر  47/71می باغدر هیچشنن منانگنن تعدیل غود ریخوار ضودتهاند ن و بوه سوا ما گورو
آمه تابآورک برابر  ،24/31گرو آمه هوه معشوهک برابور  23/37و گورو یشخور برابور
 29/38میباغدر

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقای ه اثرببشوی برناموههواک آمه غوی هوه معشوهک و توابآورک بور ریخارهواک
ضدتهاند یاریشا خط تهاند مجخیع یهاد گنال انجوا غودر در یرضونه او  ،نخوایج تا نول یهواریوان
چشدمخینرک نشا داد برنامههاک آمه غی هه معشهک بر به هد ریخارهواک ضودتهاند یاریشوا اثورببش
بهد ()p≤0/001ر این یایخه با نخایج برخی پژوهشها هیبهانی داردر ا جی وه یهنیوی و ینضوی ( )1395و
نهرو کع دک ( )1393در تاقنقی نشا دادند بنن ابعاد هه معشوهک (تفکور وجوهدک انخقوادک ،تهانود
معشاک غبصی ،آگاهی مخعاای ،و گ خر جاا هشنارک) و ریخارهاک ضودتهاند یاریشوا رابطوه مشفوی
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معشادار وجهد دارد و نن مایدک اد و هیکارا ( )1393در تاقنقی نشوا دادنود توأثنر آموه هوه
معشهک بر رغد اصه اخالای یاریشا  ،داراک رابطه مث و معشادار اس ر هیچشنن نخایج پژوهش غوهی
ماان و تاری ()2016؛ مایوهد و هیکوارا ()2015؛ رانوی و هیکوارا ()2013؛ درویشوی و خودایی-
گهراب رمبی ( )1389و ماریهج ( )2008جایی ا این اس یه هه معشهک بر عی کرد سا مانی توأثنر
مث و معشادارک داردر ا سهک دیگر صارمی و منرس نیانی ( )1394در پژوهشی دریایخشد یوه ریخارهواک
ضدتهاند میتهانشد در درا مدت مشکالت یادک براک سا ما بهجوهد آورنود و سوا ما را در رسوند بوه
اهدایش با مهانع ب نارک روبه رو یشدر در هینن رابطه سهرابی و ناصرک ( )1391معخقدند آمه مؤافوه-
هاک هه معشهک یه غامل تهانایی ساخ معشا ا طریق تفکر وجهدک انخقادک اسو  ،در انوهاع گهنواگه
مهاعن ها ا جی ه تیننرات غی ی انط اای میباغد؛ تهاند معشواک غبصوی ،در موا مهاجهوه بوا مشوابع
ایجاد یشار به عشها ی رو یشار آمد عیل مییشد به گهنهاک یه به یرد امکا ایجاد معشوا و هودف در
مهاعن پریشار را میدهد در نخنجه آ را به ی ی تیننور و اثورات مشفوی آ را یواهش مویدهود؛ آگواهی
مخعاای ،ج ی ا اییشی را یه به عشها مش ع یشار آمد در مانی یه مشابع مادک ی و یوا نایوایی ه وخشد
عیل مییشد ،بر می انگن در گ خر جاا هشنارک ،به عشها ی غنه ار غیشد یشار آمد در مهاجهوه
با ی بارا به دانل اثرات با دارندگی آ در یاهش اضطراب مؤثر اس ر سوا ما هوا تیایول دارنود بوراک
مقاب ه با چااشهاک مانط یار ،ویژگی هاک ایوراد ،بوا هوه معشوهک را یورا گنرنود توا بخهانشود در غورایط
بارانی ،ییایا خدمات ضرورک خهد را جفظ یششدر
در ت ننن این نخنجه می تها گف ا آنجا یه تیریو ی وی در آموه بوه ننروهواک ان وانی
(صرف نظر ا نهع آمه ) مهرد تهجه تهجه سا ما ها بهد و ارایوه رو هواک م خشوی بور نظریوه
یربشایی آمه در جه به هد رابطه ان انی اس  ،این امر مهج یواهش اخخالیوات و ایو ایش
رضایخیشدک بنن یردک میغهدر در این پژوهش نن آمه هه معشهک با تهجه به م انی نظرک
خهد (ای ایش تهانایی خهدآگاهی ،پذیر خهد و دیگرا بدو اضاوت یرد  ،به هد ینفن تفکر،
باا برد م ئهان پذیرک ،انجا یعاان هاک گروهی اذتببش ،یوایخن معشوا در نودگی و یوار و
ایجاد انخطارات مث ) ااگهک تعام ی ایراد را تیننر میدهد ،تعامالت مشفوی آنوا را بوه تعوامالت
مث ت دیل مییشد و ا این طریق مهج به هد روابط ان وانی و بونن یوردک در ماونط یوار و
ندگی میغهدر در وااع آمه مهارت هواک برخهاسوخه ا مفواهن هوه معشوهک بوه یاریشوا
سا ما  ،سا گارک یرد را با مانط و مشکالت آ ای ایش میدهد و باعث میغهد یرد به گهنوهاک
مؤثر با مانط غی ی و اجخیاعی خهد برخهرد یشدر
در یرضنه دو  ،نخایج تا نل یهواریان چشدمخینرک نشا داد برنامههاک آمه غی توابآورک
بر به هد ریخارهاک ضدتهاند یاریشا اثرببش بهد ()p≤0/001ر این یایخه با نخایج برخی پژوهش-
ها هیبهانی داردر ا جی ه سردار اد و هیکارا ( )1396در پژوهشی نشا دادنود توابآورک در
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یاهش اسخرج و یرسهدگی غی ی یاریشا پروژ ماههار اک دریایی غری نف ایرا توأثنر داردر
هیچشنن نخایج پژوهشهاک ینب روانی ()1394؛ وپناتن  ،یش خانخی و تئهیواروج )2014( 1و
تابآورک بور به وهد به ی وخی روا غوشاخخی یاریشوا
ها  )2013( 2نشا داد یه آمه
اثرببش بهد اس به طهرک یه راه ردهاک آمه تابآورک رضای باا در ندگی و به ت وع آ
به ی خی روا غشاخخی یاریشا را پنشبنشی نیوهد اسو ر در هیونن راسوخا امنورک و هیکوارا
( )1396اعخقاد دارند یه تهانایی سا ما هاک ی جامعه در مدیری بارا ها ،تأثنر اابل توهجهی
بر تهانایی آ جامعه در مهاجهه با بارا ها و ینفن با یابی ا بارا ها داردر سا ما ها با خدمات
ضرورک یه در ما هاک بارا ارایه مییششد نقش ب نار مهیی در با گشو جامعوه بوه غورایط
عادک ایفا مییششدر ا طریی امرو پنچندگیهاک یشاورک و واب خگیهاک سا مانی ب نار بنشخر و
گ خرد تر ا گذغخه بهد و سا ما ها دس به گری ا چااشها و مباطرات جودکتور ن و بوه
آنچه در گذغخه با آ روبرو بهدند ،ه خشد و ا طرف دیگور در یو بوا ار راوابخی ،جهو جضوهر
آگاهانه در منا امهاج سهیگنن تیننرات ،اتباذ مشاس ترین اسخراتژک براک بقا ،امورک ضورورک و
جناتی به غیار میآیدر ا این رو تابآورک به عشها جنطهاک پرطریودار در سوا هواک اخنور ،بوه
مطااعه و یشف تهانیشدکهاک یردک و بننیوردک مویپوردا د یوه باعوث پنشوری و مقاومو در
غرایط دغهار میغهدر
در ت ننن این نخنجه میتها گف آمه مهارتهایی مانشد بنا صانح اج اسات و ننا هوا،
مهارت گه داد  ،تیری بور م وأاهمودارک بوه جواک هنجوا مودارک ،تأینود بور عو تنفو و
خهغ نشی ،باعث هی ه غد با وااعنات و تأثنرگذارک بر جهادث میغوهدر یاریشوا داراک تواب-
آورک پاینن در مهاعن هاک مبخ ف ندگی به اجخیا یواد نیویتهانشود ا هنجانوات مث و بوه
صهرت مفند اسخفاد نیا یشد و در مقابل به من ا یادک ا هنجانات مشفی برخهردارند یه این امر
بوه روابوط بوا دیگورا و
مهج مشکالت دیگرک ا جی ه درک مشفی ا خهیشخن ،نگرانی ن
عی کرد اجخیاعی و غی ی نامشاس در آ ها میغهدر یاریشا با تابآورک پاینن تیا یکر خهد را
روک مشکالت غی ی مخیری مییششدر مانی یه به یاریشا با تابآورک پاینن ،آمه تابآورک
داد میغهد در وااع آ ها با غشاسایی راهکارهاک ای ایش تابآورک ،یشخر خهد را در مهاعنو -
هاک ج اج ای ایش داد و باعث میغهد مهاعن و مانطغا را مدیری نیهد  ،ییخور خوهد را
سر نش و بنشخر خهد را پذیر یششدر هیچشنن آگاهی ا این یشه باعث میغهد یوه ارت اطوات
مشفی خهد را یشار بگذارند و در ندگی غبصی و غی ی هدییشدتر عیل یششدر

1. Zopiatis, Constanti & Theocharous
2. Hon
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به مشظهر مقای ه تفاضل نیرات پنشآ مه -پو آ موه مخینرهواک گورو هواک آ مایشوی و
یشخر  ،ا آ مه بهنفرنی اسخفاد غدر نخایج آ مه بهنفرنی نشا داد تأثنر برنامه آمه غوی تواب-
آورک بر یاهش ریخار ضدتهاند یاریشا  ،در مقای ه با برنامه آمه غی هه معشوهک ،بنشوخر بوهد
( )P≤0/01ر براک مقای ه این یایخه با نخایج یایخه سایر پژوهشگرا پنشنشه اک پندا نشدر در رابطه
با این یایخه آ اد  ،صابرک ،رو بهین و صابرک ( )2013معخقدند یه برنامه آمه تابآورک باعوث
ای ایش راه ردهاک مقاب هاک مؤثرتر ،ای ایش عهامل جفاظخی مانشد عهاطف مث  ،اعخیاد به نفو
و خهدره رک و یاهش عهاطف مشفی مثل اسخرج و ای وردگی مویغوهدر چوه یکوی ا اهوداف
آمه تابآورک تعدیل و مدیری وایششها در روابط بنن یردک اس ر بشابراین برخوهردار بوهد
ا مهارتهاک مث روابط بنن یردک ،باعث سا گارک مث میغهد یه میتهاند نقش مهیوی در
تعامالت غبصی و جریهاک ایفا یشدر آمه تابآورک ،اسخفاد ا راه ردهاک یشوار آمود موؤثر
مانشد راه ردهاک یعا  ،ج خجهک جیای اجخیاعی ،خهد داگر سا ک و ایکوار مث و را در بونن
ایراد ای ایش داد و راه ردهاک یشوار آمود مشفوی مانشود وایوششهواک ای وردگی ،راه ردهواک
مشفعالنه و اجخشابی را یاهش میدهدر
در ت ننن این نخنجه میتها بنا یرد یه ااب ن یرد در براورارک تعواد ی وخی -روانوی و
معشهک ،در مقابل غرایط مباطر آمن  ،نهعی ترمن خهد اس یه بوا پنامودهاک مث و هنجوانی،
عاطفی و غشاخخی هیرا اسو ر ایوراد توابآور داراک تهانوایی برگشو و ی و به وهدک ،داراک
خه بنشی و انعطافپذیرک یکرک ،ماهر در ت دیل مشکالت به عشوها یرصوخی بوراک یوادگنرک و
رغد ،داراک پشخکار ،ع تنف  ،داراک غ که جیایخی ساا  ،تهانا در رغود ااب نو هواک عواطفی و
یراط نعی ،داراک اسخقال رأک ،ج غه ط عی و داراک تهانایی جول مشوکالت و جول تعوارض
میباغشدر بشابراین آمه تابآورک به یاریشا سا ما ها یی مییشد تا با ای ایش تابآورک ،ا
طریق پاسخهاک تاب آورانه ،بخهانشد ریخار مشطقی و مشاس ی را در غورایط بارانوی اتبواذ نیایشودر
هیچشنن این ایراد با آمه هایی یه در یالجهواک آموه توابآورک دریایو موییششود ایون
تهانایی را دارند یه با تیننرات مداو و مبل یششد  ،مقاب ه نیاید و ضین جفظ سالمخی و انورژیک،
خهد ،بر مهانع و مشکالت غ ه یششد ،به جاا نرما برگردند و اهکتر ا ا ل عیل نیایشدر
پژوهش جاضر با مادودی هایی نن مهاجه بهدر ا آ جی ه میتها به مهارد یر اغار یورد؛
مادود بهد تشها به ی مانط یارک یه خهد میتهاند مانع ا تعین نخایج به دیگر ماونطهواک
یارک غهدر براک جیعآورک اطالعات مهرد ننا در پژو جاضر ،ا پرسشوشامههواک خهدگ ارغوی
اسخفاد غد یه این اب ارها مادودی خاص خهد را دارندر در ایون پوژوهش یقوط یاریشوا مورد
غری داغخشد ،بشابراین در تعین آ به جامعه نا باید اجخناب غوهدر بوا تهجوه بوه ماودودی
مانی ،اجراک دور پنگنرک جه ار یابی تداو اثرببشی آمه هاک هه معشوهک و توابآورک
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مقای ه اثرببشی برنامههاک آمه غی هه معشهک و تابآورک بر ریخارهاک ضدتهاند یاریشا ی یارخانه صشعخی

من ر نشدر با تهجه به نخایج پژوهش جاضر پنششهاد میغهد مهارتهاک ای ایشد هه معشوهک و
تابآورک ا طریق تشکنل یارگا هاک غشاخخی و آمه غی در آموه هواک رسویی و غنررسویی
یاریشا گشجاند غهدر هیچشونن پنشوشهاد مویغوهد بوراک یواهش یوا ج وهگنرک ا ریخارهواک
ضد تهاند ،مدیرا سا ما با غشاخ درس ا مشابع تشش و یشار ،من ا یشار وارد غد بر ایوراد
را یاهش داد و با ایجاد تفریاوات مث و  ،تشوکر و اودردانی بور ج و عی کورد و برناموههواک
با آمه ک باعث بهجهد آمد نگر مث در یاریشا غد تا بخهانشد بهر ورک یردک و سا مانی را
ای ایش دهشدر

سپاسگزاری
بدین وسن ه ا هیکارک صینیانه یاریشا ماخور و هیچشونن مودیرا ارجیشود مجخیوع یوهاد
گنال یه امکا انجا پژوهش جاضر را براک پژوهشگر یراه ساخخشد تشکر و ادردانی میغهدر
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