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آموزش مبتني بر نظريه انتخاب و آموزش خالقیت بر میزان تابآوری و هیجان

آنهاســت .تــابآوری يعنــي فــرد با وجــود قـــرار

مقدمه
هــــدف نهايــــي انســــان "خلــــم معنــــي

گرفتــن در معــرض فشــارهای شـــديد و عوامـــل

شــــخصي از طريــــم تصــمیمگیــــری و عمــــل در

خطــــر مــيتوانــــد تــــوان ســــازماني و اجتماعــــي

پیگیــری مــداوم امكانــات" اســـت ،برحســ ايــن

خــود را بهبــود داده و بــر مشــكالت کـاری بلبـــه

نـگاه برخـي افـراد بـه واسـطه برخــوردار بــودن از

کنــد( .0.)9طــي چنــد ســال اخیــر سرســـختي بـه

مجموعـه گرايش هـا رفتـاری پـس از تجربـه درجـات

عنــوان يــک ويژگـــي مفیـــد و مـبـــت در حـــوزه

بااليـي از تنــش در موقعیتهــای گوناگــون شــغلي،

آسی شناســي روانــي مورد بررســي گســـتردهای

همچنــان از سـالمت روانــي برخوردارنــد .کوبـاس

قرارگرفتــــه اســــت( .)0از ديـــدگاه کوبــاس فـــرد

ايــن توانمنــدی روانشــناختي را سرســختي نامیــد

سرسـخت کسـي اسـت کـه سـه مشــخصه عمومــي

کــه مشــتمل بــر ســه مؤلفــه تعهـد ،کنتــرل و بــه

دارد؛ الــف) تعهــد ،ب)کنتــرل و ج) مبـارزه جويــي.

چالـــش کشـــیدن اســـت .سرســـختي نشـــانهای از

تعهــد يعنــي اعتقــاد بــه اهمیــت ،جالــ بـــودن و

فرســـــودگي شـــــغلي و تـــــابروری در مقابـــــل

معنــيداری فعالیتهـای زندگـي اسـت .کوباس معتقـد

فشــــارهای فیزيكــــي ناشــــي از محیــــ کــاری و

اســـت کـــه تعهـد،اساســــيتــرين عامــــل حفــــ

رفتــــار متقابــــل همــــكاران در يــــک ســــازمان

موقعیــت کار اســت .مناســبات افــراد متعهـــد بـــا

اســت(.)0

خودشــــان و بــــا محیطشــــان متفمــــن فعــــال

ديدگاه هــای جديــد به جـــای تمرکـــز بـــر

بــودن و روی آوری اســـت تـــا منفعـــل بـــودن و

ماهیــت تنــش ،بــه نقـش منابـع روانشـناختي افــراد

رويگردانــــي( .)5تـــابآوری توانايـــي ســـازگاری

در رويارويـي بـا عوامـل تنـشزا تأکید دارنــد .روش

موفقیتآمیـز بـا شـراي تهديدکننده اسـت و بـه بیـان

مقابلــــه افــــراد بــــا تنــــش از شــــدت و فراوانــــي

ديگـــر ،ســـازگاری مـبـــت در واکنـــش بـــه شـــراي

تنــش مهم تــر اســت ،زيــرا شــیوه مقابلــه افـــراد

ناگـــــوار اســـــت و يكـــــي از عوامـــــل حفا ـــــت

در شــــراي و موقعیــتهــــای تنــــشزا متفــــاوت

کننــدهای اســت کــه نقـش مهمـي در موفقیـت افـراد

اســت .يكـــي از راهبردهـــای مقابلــهای کـــه بـــه

و جـان بـه در بـردن از شـراي ناگـوار دارد( .)2بــر

فــرد کمـــک مـيکنـــد تـــا بـــا شـــراي تنـــشزا

ايـن اسـاس ميتــوان گفــت کــه تــابآوری باعـــ

روبــرو شـــده و از اختـــالالت بیمـــاریزا نجـــات

ارتقــای مهــارت حــل مســئله در افــراد ميگــردد.

يابــد ،تقويــت تــابآوری اســت(.)6

افــــراد تـــابآور قـــادر هســـتند از منابـــع فـــردی و

تــــابآوری( )0يعنــــي توانايــــي تحمــــل و
ســازگاری بــا بحرانهـــای شـــغلي و بلبـــه بـــر
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عین اله قنبرینژاد و همكاران

اجتماعـي اسـتفاده کننـد تـا بتواننـد از اثــرات منفــي

يكي از روی آوردهايي که بر توانايي افـراد در

تنـش را بكاهنـد .در طـول سـالهای گذشــته تصــور

انتخـــاب و بـــه کـــارگیری راهبردهـــای مناسـ ـ در

بـر ايـن بـود کـه تـابآوری يـک ويژگــي خــاد در

موقعیتهـای مختلـف زنـدگي و مواجهـه بـا مشـكالت

بعفـــي از افـــراد اســـت ،امـــا اخیـــرا پژوهشـــي در

تأکید دارد ،نظريه انتخاب گلسـر اسـت کـه بـه منزلـه

مـورد تــابآوری نشــان داده کــه تــابآوری يــک

پشتیبان روی آورد واقعیت درماني است( .)00ازآنجـا

عامـل عمومــي اســت و تنهــا در افــراد خــاد بــا

که جامعه و تسـل شـیوههـا و روشهـای برآمـده از

ويژگـي منحصـر بـه فـرد يافـت نميشـود(.)1

انسان ،با مهار بیروني روانشناسي تنبیـه و تشـويم و

کارکنــان مراکــز بهداشــت و درمــان بــه دلیــل

استفاده آمرانه از قدرت در خانواده ،مدرسه ،اجتماع و

حساسیت باالی شغلي ،ضرورت تطابم با برنامههـای

محی کار پرورش مـييابـد ،پـذيرش و عمـل بـه ايـن

ارتقاء کیفیت و کاهش هزينه ،اسـترس کـاری و فشـار

نظريه با دشواریها و موانع دروني و بیروني متعددی

رواني زيادی را تحمل ميکنند ،بنابراين وجـود حـالتي

همراه است) .)06بر اساس نظريه انتخاب که نظريـهای

فعال و کنجكاوانه برای حل مشكالت کـاری و افـزايش

مبتني بر ،هرآنچه به ذهن انسان خطور ميکنـد اسـت،

عملكــرد شــغلي بــه نظــر ،امــری الزم و ضــروری
مــيباشــد( .)1بنــابراين بــا توجــه بــه تعريــف«هیجــان
انديشه» کـه اشـاره بـه«سرسـختي شـناختي»« ،جنـ
وجوش هیجـاني»« ،پويـايي» و «بـي تـابي» در هنگـام
رويارويي با هر مسئله و مشـكلي در زنـدگي دارد(،)3
به نظر بررسي اين سازه در کارکنان مراکز بهداشـتي
مي تواند مفید باشد« .پويايي»در تعريف هیجان انديشه
به معنای«احساس نیرومندی شديد همـراه بـا جنـ و
جوش و شیفتگي به تجربه کنجكاوانه و فعاّل برای يک
کشف بزرگ هیجان انگیز است» و بي تابي اشـاره بـه
«بیمناکي ،گرفتاری دروني و بیقراری ناشي از گـردش
انديشه دارد که همراه با تظاهرهای بدني اسـت و فـرد

روانشناسي مهار دروني رفتـاری معطـوف بـه هـدف
است و انگیزش درونـي باعـ شـكلگیـری و صـدور
تمامي رفتارها ميشود( .)09گلسر معتقد اسـت انسـان
بر عمل و فكر خود به طور مستقیم و بر حساسـیت و
کارکرد بدن يا فیزيولوژی خود به صورت بیرمستقیم
و اين که چگونه فكر يا عملي را انتخاب مـيکنـد ،مهـار
دارد و اين چهـار مؤلفـه رفتـار را خـود فـرد انتخـاب
ميکند(.)00

.6

در عصر جهاني شدن و رقابت ،خالقیت عامـل
کلیدی برای بقا ،موفقیـت ،رشـد و تعـاليهـا سـازمان
محسوب ميشود .امـروزه سـازمانهـای بهداشـتي و
درماني به منظـور اثـربخش بـودن ،بايـد پاسـخ هـای
خالقانه به مشكالت روزافـزون و پیچیـده بهداشـتي و

احســـاس مـــيکنـــد بـــرای فع،الی،ـــت ،تحـــت فشـــار
قراردارد»(.)01
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درمــاني را فــراهم آورنــد( .)00بــا تغییــر نیازهــا و

خود کارآمدی و افزايش کارکردهای شـناختي(حافظه،

خواستههای بیماران ،خالقیت سـازمان هـا و کارکنـان

توجه ،تمرکز) بر هیجـان انديشـه و از طريـم افـزايش

آن نیز تغییر مييابد( .)05رويارويي با ايـنهـا چـالش

توانايي مقابله دروني به فرد برای مقابله با استرسهـا

نیاز به استفاده کامل از تمام منابع انساني و ذهنـي در

و پريشــانيهــا ،انطبــاق بــا شــراي زنــدگي ،افــزايش

دسترس دارد .از جمله مهـمتـرين ايـن منـابع خالقیـت

انعطافپذيری ذهني و شخصیتي ،انسجام و همـاهنگي

است که شامل رفیت فكر کردن به مشكالت قديمي به

شناختي ،حل مسئله ،خـود گردانـي و خـودکنترلي بـه

روش جديد ،تغییرها ديدگاه و خلم روشهای جديـد و

تابآوری افراد کمک مـيکنـد .بنـابراين هـدف از ايـن

مفید برای انجام بهتر کارها در سـازمان و خـدمت بـه

پژوهش تعیین و مقايسه اثربخشي آموزش مبتنـي بـر

بیماران است( .)02در الگوی بـالیني آمـوزش خالقیـت

نظريه انتخاب و آموزش خالقیت بر میزان تابآوری و

اعتقـــاد بـــر ايـــن اســـت کـــه خالقیـــت ،مـــاهیتي

هیجان انديشـه در کارکنـان بهداشـت و درمـان شـهر

شــناختي(فكــری) ،عــاطفي(انگیزشــي) و شخصــیتي

ياسوج بود.

(رفتاری)دارد( .)01بنابراين در الگـوی جديـد ،خالقیـت
نگرشي نو و باز نسبت به خود اسـت کـه بـا عاطفـه و

روش بررسي

هیجاني مـبت منجر به ايجاد تغییرات نـوين ،کارآمـد و

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربي بـا اسـتفاده

اثرگــذار در ذهــن و شخصــیت فــرد مــيشــود .بــراين

از روش پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنتـرل بـود

اساس الگوی آموزشي خالقسازی ذهـن و شخصـیت

که در سـال 0931ــ 0931انجـام شـد .جامعـه آمـاری

شامل  0مؤلفـههـای فراشـناختي ،زبـاني ،شخصـیتي،

پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بهداشت و درمـان

انگیزشي و زبان بدني در نظر گرفتـه شـده تـا بتوانـد

شهرســتان ياســوج بودنــد کــه بــا اســتفاده از روش

پوشـــش جـــامعي را هـــم زمـــان بـــرای خالقیـــت،

نمونهگیـری مبتنـي بـر هـدف يـا در دسـترس از بـین

خودکارآمدی و روش کنار آمدن فـراهم آورد( .)01از

کارکنان بهداشت و درمان شهرستان ياسوج با توجـه

آن جـايي کـه کارکنـان مراکـز بهداشـت و درمـان ،بــا

به مالک های در نظر گرفته شده ،تعداد  05نفر از ايـن

زمینه و شراي بهداشتي متفاوتي سر و کار دارنـد و

افــراد بــه صــورت تصــادفي انتخــاب و بــه دو گــروه

ابل ـ بــا شــراي بیرمنتظــره در محــی کــار مواجــه

آزمايش و يک گروه کنترل تقسیم شدند( 05نفر بـرای

ميگردند ،بنـابراين ،ضـروری اسـت فراتـر از فعالیـت

هر گروه) .سپس پرسشـنامههـای تـابآوری ،هیجـان

روتین عمل نموده و مهارتهای تفكـر خـالق را بـرای

انديشه از هر سه گـروه آزمـودني گرفتـه شـد ،گـروه

اتخاذ تصمیمات سـودمند کسـ نماينـد( .)03در واقـع

آزمايش آموزش خالقیـت درمـاني و آمـوزش نظريـه

آموزش خالقیت ميتواند از طريم فعالسازی خالقیت،

انتخــاب را در  1جلســه  31دقیقــهای بــه مــدت  6مــاه
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دريافت کردند و گروه کنترل در ايـن مـدت آموزشـي

را پوشش ميدهنـد .در ايـران کـا مي حقیقـي هیجـان

دريافت نكردند.

انديشه با استفاده از آلفـای کرونبـاب بـرای نمـره بـي

کلیه آزمودنيها اطالعـاتي در مـورد پـژوهش
دريافت کردند ،اين اطمینان به آنان داده شـد کـه تمـام
اطالعــات محرمانــه خواهــد مانــد و فق ـ بــرای امــور

تابي برابر بـا  1/16و بـرای پويـايي برابـر بـا  1/12و
برای کل مقیاس برابر با  1/10به دست آورده است.
مقیــاس تــابآوری کــانر و

ديويدســون(CD-

پژوهشي مورد اسـتفاده قـرار مـي گیـرد .بـه منظـور

 ،)0()RISمقیـــاس تـــابآوری بـــه وســـیله کـــانر و

رعايت حريم خصوصي ،مشخصات آزمودني ها ثبـت

ديويدسون( ،)6119جهت اندازهگیری قـدرت مقابلـه بـا

نشد.

فشار و تهديد در زمینه تابآوری تهیه شده است .ايـن
مـالکهــای ورود بـه پــژوهش؛ کارکنــان اداره

پرسشنامه دارای  65گويه  5گزينهای(هرگز ،به ندرت،

بهداشت و درمان ،تشخیص تابآوری ،هیجان انديشـه

گاهي اوقات ،ابل  ،همیشه) است و حـداقل نمـره  65و

بـا اسـتفاده از پرسشـنامههـای اسـتاندارد و رضـايت

حداکـر نمره  065ميباشد .برای تعیین اعتبـار مقیـاس

آگاهانه از روش درماني و فرآيند پژوهش و مالکهای

خــود تــابآوری کــانر و ديويدســون( )6119از روش

خــروج از پــژوهش شــامل؛ عــدم رضــايت از روش

آلفای کرونباب بهره گرفته شد و ضـري پايـايي 1/13

درماني و داشـتن اخـتالالت بـارز جسـماني و روانـي

به دست آمـد .در ايـران سـاماني و همكـاران ضـري

ميباشد .ابزار انـدازهگیـری عبـارتانـد از پرسشـنامه

آلفای کرونباب  1/11برای اعتبار اين آزمون بـه دسـت

هیجـــان انديشـــه ،مقیـــاس تـــابآوری کـــانر و
ديويدسون(.)CD-RIS

آمده است.

.9

جلسات آموزشي مشاوره گروهـي مبتنـي بـر

پرسشــنامه هیجــان انديشــه ،آزمــون دوازده

نظريه انتخاب شامل؛ جلسه اول :آشنايي اعفای گروه

عاملي«هیجان انديشه» مرکّ از شصت و نـه سـؤال و

با يكديگر و معرفي و بیان قوانین و اصـول حـاکم بـر

دارای دو مقیاس« پويايي» و «بي تابي» اسـت کـه هـر

مشــاوره گروهــي وتوضــیح دربــاره مفــاهیم نظريــه

کدام از دو مقیاس مزبـور شـش عامـل را مـيسـنجد.

انتخــاب ،معرفــي نیازهــای بنیــادين بــه آزمــودنيهــا،

ضراي همبستگي گشتاوری به عنوان شاخص روايـي

آشنايي با شدت میزان نیازها و ترسیم نیمـرب نیازهـا؛

برای مقیاس پويـايي در حـد معنـيدار میـان  1/93تـا

جلســه دوم :مشــخص کــردن میــزان تفــاوت نــیم رب

 1/10و برای مقیاس بیتابي بـین  1/01تـا  1/15اسـت.

نیازهای دانشجويان و آشنايي با ماشـین رفتـار(فكر،

ضراي همبستگي دو مقیـاس  ،1/09مقیـاس بیتـابي و

عمل ،احساس ،فیزيولوژی) افزايش شـناخت و آگـاهي

آزمون  1/12و مقیاس پويـايي و آزمـون  1/21اسـت.
عوامل دوازده گانه جمعا  15درصد واريانس آزمـون
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هر عفـو از خـود؛ جلسـه سـوم :آشـنايي بـا مفهـوم

خالقیــت(آموزش مؤلفــههــای فراشــناختي خالقیــت از

واقعیت درماني و ايجاد حـس مسـئولیتپـذيری بـرای

قســمت مؤلفــه فراشــناخت بــه آمــوزش گــام

ارضای نیازهای بنیادين؛ جلسه چهارم :آموزش فنـون

سوم)تصمیمسازی( پرداخته شد؛ جلسه پنجم :جلسـه

واقعیت درماني و آشنايي با مفهـوم کنتـرل بیرونـي و

پـنجم مؤلفـههـای زبـاني خالقیـت(در ايـن جلسـه بـه

نقش مخرب آن در رواب صمیمانه و جايگزيني نظريه

مؤلفههای زباني خالقیت درمـاني شـامل؛ (بهسـازی و

انتخاب(کنترل دروني) به جای کنتـرل بیرونـي؛ جلسـه

بس ادراکي کلمـه ،وسـعت بخشـي معنـايي و روابـ

پ ـنجم :آشــنايي بــا نحــوه مــذاکره در مــورد نیازهــای

کالمــي) پرداختــه شــد؛ جلســه ششــم :مؤلفــههــای

ناهماهنــو و شــناخت اهــداف و ارزشهــا و شــناخت

انگیزشـــي(مؤلفههـــای انگیزشـــي خالقیـــت درمـــاني

نیازهای اساسي(نیاز بقا ،نیاز قدرت ،نیاز تفـريح ،نیـاز

شامل(جهتدهـي انگیزشـي و پشـتكار)؛ جلسـه هفـتم:

آزادی ،نیـاز احســاس تعلـم) و هويــت؛ جلسـه ششــم:

مؤلفههای شخصیتي(مؤلفههای شخصیتي مؤلفههـای

آموزش مفهوم دنیای کیفي و بیان اهمیت سهیم کـردن

شخصیتي خالقیـت درمـاني شـامل)اعتمـاد بـه نفـس،

دنیای کیفي دانشجويان و خرسـندی آنهـا و چگـونگي

جســارت ورزی و ريســک پــذيری( و جلســه هشــتم:

طرحريزی برای حل مشكل با توجه بـه زمـان حـال و

مؤلفههای زبان بدن(مؤلفههای زبان بـدن مؤلفـههـای

رفتار کنوني؛ جلسه هفتم :آشنايي با مفهوم تعـارض و

زبان بدن خالقیت درمـاني شـامل)رفتارهـای حرکتـي

رابطه تعارض بـا دنیـای کیفـي و نیازهـای بنیـادين و

وزبان بدن(.

آموزش برخي از تكنیک های افزايش شادی و نشاط و
جلسه هشتم :دريافت باز خورد از جلسات قبل.
جلسات آموزشي خالقیت؛ جلسه اول :برقراری
ارتبــاط؛ جلســه دوم :آمــوزش مؤلفــههــای خالقیــت

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از
نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری تحلیل کواريـانس
تک متغیری ،چندمتغیری ،مانكوا و کوواريانس تجزيـه
و تحلیل ميشوند.

فراشناختي(از قسمت مؤلفه فراشناخت به آموزش گام
اول)سیالي وانعطافپذيری(پرداخته شد .در اين مؤلفه

يافتهها

به دنبال اين هستیم تا افـراد بتواننـد از پويـايي ذهنـي

در جــدول  0بــرای دو گــروه آزمــايش و يــک

ايجاد شده برای تغییر در سطح کمیت ،تنوع و تـازگي

گــروه کنترل(هــر گــروه  05نفر)ســه مؤلفــه ســن و

تولیـدات ذهنــي ســود ببرنــد؛ جلســه ســوم :آمــوزش

تحصیالت و سابقه کاری آنها بیان شده است.

مؤلفــهه ـای فراشــناختي خالقیــت(آموزش گــام دوم

در ابتدا با کنترل پیشآزمون و بـا اسـتفاده از

طراحي ذهني ،بهسـازی فكـر وادراک و راه حـل يـابي؛

مانكوا ،پس آزمون های سه گروه آمـوزش خالقیـت و

جلســه چهــارم :آمــوزش مؤلفــههــای فراشــناختي

نظريه انتخاب و کنترل بـا يكـديگر مقايسـه شـدند .در
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اولــین تحلیـــل کوواريــانس انجـــام گرفتــه ،نمـــرات

همان گونه که در جدول 9مشـاهده مـيشـود،

پیشآزمون به عنوان کووريت و کنترل محاسبه شـده،

بــین میــانگینهــای هیجــان انديشــه دو گــروه تفــاوت

سپس تغییرات میان نمرات سه گـروه در پـسآزمـون

معنـيداری وجـود دارد( F=013/00و  )p>1/110و بـه

يک هفته بعد از مداخله با يكديگر مقايسه شدهاند.

عبارت ديگر ميتوان نتیجه گرفت آموزش خالقیت بـر

مندرجات جدول  0نشان ميدهد که میـانگین و

هیجان انديشه در کارکنان موثر است .عـالوه بـر ايـن

انحــرافمعیــار در بیتــابي و پويــايي و تــابآوری در

ضري اندازه اثر نشان ميدهد کـه  25درصـد تفـاوت

گروههای ازمايش افزايش يافته اسـت ،ولـي در گـروه

دو گروه مربوط به مداخله آزمايشي است.
همانگونه که در جدول  0مشـاهده مـيشـود،

کنترل تغییر چنداني نداشته است.
نتايج مندرج در جدول  6با توجه به  Fبه دست

بین میانگینهای تابآوری دو گروه تفاوت معنـيداری

آمده از آزمون المبدای ويكلز در سطح  1/10معنيدار

وجـود دارد( F=21/05و  .)p>1/110بـه عبـارت ديگـر

است؛ بنابراين ميتوان بیان داشت که دستکم در يكي

ميتوان نتیجه گرفت آموزش خالقیت بر تاب آوری در

از متغیرهای وابسته(تابآوری و هیجان انديشـه) بـین

کارکنان مؤثر است .عالوه بر ايـن ضـري انـدازه اثـر

دو گروه ،تفـاوت معنـيداری وجـود دارد .بـه منظـور

نشان ميدهد که  21درصد تفاوت دو گروه مربوط به

بررسي اين که کدام يـک از متغیرهـا تفـاوت معنـيدار

مداخله آزمايشي است.

وجود دارد از تحلیـل کوواريـانس يـک راهـه اسـتفاده
شده است.

جدول  :0شاخص های توصیفي گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون

گروه

تعداد

گروه

پیش آزمون

خالقیت

پس آزمون

گروه نظريه

پیش آزمون

05

انتخاب

پس آزمون

گروه کنترل

پیش آزمون

05

پس آزمون
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05

بیتابي

تاب آوری

پويائي

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

12/59

3/03

20/95

00/11

55/11

1/32

09/09

2/60

31/59

06/09

12/05

01/96

13/09

01/60

29/00

00/02

51/39

3/00

01/12

1/95

33/52

06/52

30/12

3/03

19/19

3/59

25/01

00/56

50/15

3/11

16/09

01/39

22

06/10

55/30

3/10
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جدول :6خالصه نتايج کوواريانس چند متغیری بر روی تفاضل میانگین نمرههای پیش آزمونـ پسآزمون متغیر های پژوهش در گروه آزمايش و
گروه کنترل
ارزش

F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

توان آماری

سطح معني داری

آزمون
اثرپیالی

1/132

60/99

0

65

0

>1/110

المبدای ويلكز

1/610

60/99

0

65

0

>1/110

اثر هتلینو

9/13

60/99

0

65

0

>1/110

بزرگترين ريشهروی

9/13

60/99

0

65

0

>1/110

جدول  :9نتايج حاصل از تحلیل آنكوا در متن مانكوا بر روی تفاضل میانگین نمرههای پیشآزمونـ پسآزمون هیجان انديشه در گروه آزمايش و
گروه کنترل
منبع تغییر
پیش آزمون
عفويت
گروهي
کل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

اندازه اثر

سطح معنيداری

011/96

0

011/96

60/32

1/02

>1/110

101/10

0

101/10

013/00

1/25

>1/110

00250

91

جدول :0نتايج حاصل از تحلیل آنكوا در متن مانكوا بر روی تفاضل میانگین نمرههای پیش آزمونـ پسآزمون تاب آوری در گروه آزمايش و گروه
کنترل
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

اندازه اثر

سطح معني داری

منبع تغییر
پیش آزمون

613/19

0

613/19

96/11

1/00

>1/110

عفويت گروهي

0105/10

0

0105/10

21/05

1/21

>1/110

60251

91

کل

هدف از اين پـژوهش تعیـین و مقايسـه اثربخشـي دو

بح
با توجه به اين که مراکز بهداشت و درمـان در

روش آموزش نظريه انتخـاب و آمـوزش خالقیـت بـر

تأمین سـالمت وبهبـود بیمـاران وارتقـاء سـطح کیفـي

میــزان هیجــان انديشــه ،تــابآوری و در کارکنــان

وکمي بهداشت و درمان جامعه نقـش بسـیار مهمـي را

بهداشت و درمان بود.

دارند ،بديهي است برای اين کـه کارکنـان ايـن مراکـز

نتايج پژوهش نشان داد که اثربخشي دو روش

هرچه بهتر در ارايه خـدمت بـه بیمـاران و مصـدومان

آموزش نظريه انتخاب و آمـوزش خالقیـت بـر میـزان

موفم تر و کارآمدتر اهر شوند ،بايد تمهیـداتي بـرای

هیجان انديشه ،تابآوری و بهزيستي روانشـناختي در

سالمتي و بهبود وضعیت جسماني و روانـي آنهـا در

کارکنان بهداشـت و درمـان يكسـان اسـت .نتـايج ايـن

نظر گرفته شود( .)66سالمتي يک مفهـوم چنـد بعـدی

پــژوهش بــا پــژوهشهــای بريمــاني و همكــاران(،)66

است کـه عـالوه بـر بیمـار ونـاتوان نبـودن ،احسـاس

خبیـــــــــری و همكـــــــــاران( ،)69کیخـــــــــا و

شادکامي و بهزيستي رانیز در بر مـي گیـرد ،)66(.لـذا

عباسپور(،)60آذرنوشیان و همكاران( ،)65سوسـان و
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همكــاران( ،)62جاللــي و حیــدری( ،)61حســن زاده و
مهدی نژاد( )61همخواني دارد.

ماهیت آموزش گروهي ،خود مـيتوانـد تـأثیر
مـبتــي در افــزايش بهزيســتي روانــي و پويــايي در

در تبیـین ايـن نتـايج مـيتـوان بـه شـرکت در

کارکنان داشته باشد .زيرا جمع شدن افراد در گروه و

جلسات گروهي و افزايش کنش و واکنش های گروهي

اين که تک تک افراد احساس کنند ديگران نیز مشكالتي

و تبــادل اطالعــات و تجربــههــای هريــک از کارکنــان

مشابه با آن ها دارند ،خود در کاهش بي تابي و کاستن

درجلســات آموزشــي وآشــنايي بــا نیازهــای اساســي

از روحیـه منفـي و در نتیجـه افـزايش پويايي(مؤلفـه

گالسر ،مسئولیتپذيری در کارها و نحـوه آشـنايي بـا

هیجان انديشه) مـؤثر اسـت .پـس شـرکت در جلسـات

ماشین رفتار(فكر ،عمل ،فیزيولوژی ،احساس) همچنین

خالقیــت درمــاني و مشــاوره گروهــي نظريــه انتخــاب

آشنايي کارکنان با تكنیکها و مؤلفـههـای خالقیـت از

مــيتوانــد باع ـ ارتقــاء بهزيســتي روانــي ،پويــايي و

جمله سیالي و انعطاف پذيری ،پويايي ذهنـي ،طراحـي

تابآوری در کارکنان شد.

ذهني ،بهسازی فكر و ادراک و راه حليابي ،مؤلفههای

گالسر بیـان مـيدارد کـه افـراد مـيتواننـد بـا

شخصیتي خالقیـت درمـاني شـامل؛ اعتمـاد بـه نفـس،

انتخاب آگاهانه احساسات و رفتارشان ،زندگي خود را

جسارت ورزی و ريسـک پـذيری توانسـت منجـر بـه

بهتر کنند( ،)00وی بیان کرد که نظريه انتخاب يا آن چه

افزايش تابآوری ،پويايي و افزايش بهزيسـتي روانـي

که بعدها نظريه کنترل نام گرفت ،بر اين نكته پافشاری

در آنها شـود .يكـي از ويژگـيهـای مهـم افـراد دارای

مي کند که انسان ها همیشه به نحوی رفتار ميکنند که

تابآوری و پويايي وجود خالقیت در آنها است ،ايـن

دنیا و خودشان را به عنوان بخشي از دنیا کنترل کننـد

نوع خالقیت نوعي رشد دروني است که موج حرکت

تا نیازهای اصلي آنها را حف نمايند .پژوهشها نشـان

آنان به سوی تعالي و خودشكوفايي ميشود .در واقع

ميدهد که آموزش نظريه انتخاب ،اضطراب را کـاهش

زايش و حرکت دروني باع ميگردد تـا ايـن افـراد از

ميدهد و باع افزايش مسئولیتپذيری و عزتنفـس و

قــدرت هــدايتگــری و تعــادل بــاالتری در ذهــن و

سازگاری افراد ميشود .در آموزش نظريـه انتخـاب و

شخصیت برخوردار شوند و به تعادل بهتر و زاياتری

خالقیت درماني به شیوه گروهـي ،بـه افـراد آمـوزش

با دنیـای ذهنـي و عینـي برسـند( 91و  .)63از طرفـي

داده ميشود که با مسائل و مشكالت خـود بـه نحـوی

گالسر معتقد است که عدم قفـاوت کـردن ،احسـاس

روبرو شوند که بتوانند برای زندگي در اجتماع آمـاده

مسئولیت ،کنترل و ارضای مناس نیاز ها ،مخصوصا

شوند ،عالوه برآن هنگامي که افراد با اشخاد ديگری

نیاز به عشم و تعلم که در گروه بـه صـورت مطلـوبي

روبرو ميشوند که مشكالت مشابهي بـا آن هـا دارنـد.

بهبــود ســالمت روان

اين امر مسلما ميتواند تا حدودی برای افـراد تسـكین

بــرآورده مــيشــود ،باع ـ
ميشود(.)90
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و در پــژوهش حاضــر بــه نیازهــای اساســي انســان

تابآوری و پويايي در کارکنان داشته باشد .زيرا جمع

خصوصا دو نیـاز مبادلـه عشـم و محبـت و نیـاز بـه

شدن افراد در گروه و اين که تـک تـک افـراد احسـاس

احســاس ارزش توجــه و تأکیــد شــد و ســعي شــد در

کنند ديگران نیز مشكالتي مشابه با آنها دارنـد ،خـود

جريان درمان به آنها پرداخته شود ،بنابراين آموزش

در کاهش بيتابي و کاستن از روحیه منفي و در نتیجه

اين مؤلفهها ميتواند در افزايش تـابآوری ،بهزيسـتي

افزايش پويايي(مولفه هیجان انديشه) مؤثر اسـت .پـس

رواني و هیجان انديشه تأثیر مهمي داشته باشد.

شرکت در جلسات خالقیت درماني و مشاوره گروهـي

اين پژوهش نیـز بـه ماننـد سـاير پـژوهشهـا
دارای محــدوديت مــيباشــند ،از آن جــايي کــه جامعــه

نظريه انتخاب مي تواند باع ارتقاء هیجـان انديشـه و
تابآوری در کارکنان شود

آماری پژوهش محدود بـه کارکنـان بهداشـت درمـان
شهرستان ياسوج مـي باشـد ،ايـن موضـوع مـيتوانـد
محدوديتهايي در زمینه روايي بیروني پژوهش ايجـاد

تقدير و تشكر
اين مقاله برگرفتـه از پايـان نامـه دکتـرای رشـته

کنـد .اسـتفاده از نمونـهگیـری در دسـترس کـه باعـ

روانشناسي عمومي بـا کـد 391505110-31 .00 .00

ميشود تعمـیم نتـايج بـا احتیـاط صـورت گیـرد .لـذا

دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس ميباشد ،کـه بـا

پیشنهاد ميشود که با برگزاری کارگاههای آموزشـي

حمايت مالي اين دانشگاه انجـام شـد .بـدين وسـیله از

خالقیت و ارتباط آن بـا تـابآوری ،هیجـان انديشـه و

مســاعدت کلی ـه عزيزان ـي کــه در انجــام اي ـن پــژوهش

بهزيستي روانشناختي به شـناخت خالقیـت درمـاني و

همكاری نمودند ،قدرداني ميشود.

شناسايي مؤلفههای آن اقدام گردد ،آمـوزش خالقیـت
به صورت پكیچ آموزشـي در اختیـار روانشناسـان و
مشاوران قرار گیرد.

نتیجهگیری
به طور کلي نتايج پـژوهش حاضـر نشـان داد
آموزش خالقیت و نظريه انتخاب بـه طـور يكسـان بـر
تابآوری و هیجان انديشه مؤثرند . .ماهیـت آمـوزش
گروهــي ،خــود مــيتوانــد تــأثیر مـبتــي در افــزايش
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Abstract:
Background & aim: The staff of health centers are faced with some stressors such as patients'
problems, answering the occasional questions of patients, different work shifts, burnout and workfamily conflict. Therefore, the purpose of this study was to determine and compare the
effectiveness of training based on the theory of selection and creativity training on the level of
resilience and excitement of thought in health workers of Yasuj city.
Methods: The present quasi-experimental study used pre-test-post-test method with a control
group conducted from 2018-2019. The statistical population of the study included all health workers
in Yasuj who used a sampling method based on Based on the criteria, 45 of these people were
randomly selected and divided into two experimental groups and one control group (15 people for
each group). Resilience, Thought Excitement Questionnaires were taken from all three groups of
subjects, the experimental group received therapeutic creativity training and selection theory
training in 8 sessions of 90 minutes for 2 months and the control group did not receive training
during this training period. The collected data were analyzed using univariate and multivariate
analysis of covariance.
Results: The findings indicated that there was no significant difference between the experimental
groups in terms of level dependent variables (F=68.45 and p<0.001). Therefore, the main
hypothesis of the research should be rejected, that is, the effectiveness of the two methods of
teaching choice theory and teaching creativity on the level of thought excitement, resilience and is
the same in health care workers.
Conclusion: The results of the present study revealed that participation in group meetings and
increase group actions and reactions and exchange of information and experiences of each
employee in training sessions and familiarity with basic needs as well as familiarity of employees
with personality components of creative therapy including (confidence, courage and Risk-taking)
could lead to increased resilience, dynamism in them.
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