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Abstract
Introduction: lack of qualified nurses is a global concern that endangers therapeutic quality. Studies 
show that in addition to attracting and selecting qualified nurses, their maintenance is another problem 
for hospitals. The objective of this study is to determine the effect of online career counseling based 
on guidance approach on career adaptability of nurses. 
Methods: This quasi-experimental study includes pretest, posttest, and a control group. The statistical 
population of this study included all nurses working at hospitals in Tehran in 2019 and one of these 
hospitals was selected based on simple random sampling and 30 nurses were selected as the sample 
of this study using volunteer sampling method and assigned into experimental and control groups. 
After career counseling for 5 sessions, data were collected using Career  and  Work Adaptability 
Questionnaire (CWAQ) and analyzed by SPSS 18 and repeated measures ANOVA.
Results: A significant difference exists regarding career adaptability means between the experimental 
group (84.40±4.64) and the control group (72.73±4.26). Moreover, a significant difference exists 
between research groups regarding career adaptability dimensions including concern (p<0.001), 
curiosity (p<0.001), trust (p<0.001), and control (p<0.001). 
Conclusions: according to the findings of this study, it can be concluded that online counseling based 
on guidance approach can be used in nursing career adaptability and health areas.
Keywords: Career Adaptability, Online Career Counseling ,Nursing, Guidance Approach.
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چکیده
مقدمــه: کمبــود پرســتاران بــا صالحیــت، یــک مســئله جهانــی اســت کــه کیفیــت مراقبــت هــای درمانــی را بــه خطــر مــی انــدازد؛ 
تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه مشــکل بیمارســتان هــا عــالوه بــر جــذب و گزینــش پرســتاران مناســب، نگــه داری آنهــا اســت. هــدف 

از انجــام ایــن پژوهــش تعییــن نقــش مشــاوره شــغلی بــا رویکــرد راهنمایــی بــر انطبــاق پذیــری شــغلی پرســتاران اســت. 
روش کار: ایــن پژوهــش نیمــه تجربــی از نــوع پیش آزمــون، پس آزمــون، پیگیــری بــا گــروه کنتــرل اســت. جامعــه آمــاری ایــن پــژوه 
پرســتاران کلیــه بیمارســتان هــای اســتان تهــران در ســال 1398 اســت کــه یکــی از مجموعــه بیمارســتان هــای آن بــر اســاس روش 
نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انتخــاب و تعــداد 30 پرســتار بــه عنــوان گــروه نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری داوطلبانــه انتخــاب 
شــدند و در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد. بعــد از انجــام مشــاوره شــغلی بــه مــدت 5 جلســه برخــط، داده هــا بــه وســیله 
پرسشــنامه انطبــاق پذیــری شــغلی جمــع آوری شــدند و بــا اســتفاده از نــرم افــزار Spss نســخه 18و آزمــون آمــاری تحلیــل واریانــس بــا 

انــدازه گیــری مکــرر مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
ــاوت  ــرل )4/26±72/73( تف ــری مســیر شــغلی گــروه آزمایــش )4/64±84/40( و گــروه کنت ــاق پذی ــن انطب ــن میانگی ــا: بی ــه ه یافت
 )p>0/001( اعتمــاد ،)p>0/001( کنجــکاوی ،)p>0/001( معنــاداری وجــود دارد. همچیــن در ابعــاد انطباق پذیری شــغلی شــامل دغدغــه

و کنتــرل )p>0/001( تفــاوت معنــاداری بیــن دو گــروه وجــود دارد.
نتیجــه گیــری: از یافتــه هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــی تــوان از مشــاوره برخــط بــا رویکــرد راهنمایــی در 

عرصــه ســالمت و انطبــاق پذیــری شــغلی پرســتاران اســتفاده کــرد.
کلید واژه ها: انطباق پذیری شغلی، مشاوره شغلی برخط، پرستاران، رویکرد راهنمایی.

مقدمه
پرســتاران بــه دلیــل شــرایط خــاص ناشــی از محیــط شــغلی خــود 
ــه  ــوند ]1[، ک ــی ش ــرو م ــی روب ــغلی خاص ــای ش ــترس ه ــا اس ب
ــرون داد  ــه ب ــد ب ایــن اســترس هــا و فشــارهای شــغلی مــی توان
ــرک  ــغلی ]2،3[ و ت ــودگی ش ــه فرس ــغلی از جمل ــی ش ــای منف ه
ــد  ــتاران نیازمن ــل پرس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــر ش ــغل ]4[ منج ش
ــغل  ــی در ش ــغلی باالی ــری ش ــاق پذی ــت و انطب ــتن صالحی داش
خــود هســتند ]5[. نداشــتن انطبــاق پذیــری شــغلی در پرســتاران 
باعــث مــی شــود کــه بســیاری از آنهــا پــس از مدتــی کار کــردن 
و مواجــه شــدن بــا انبوهــی از مشــکالت و اســترس هــای شــغلی 
ــود پرســتاران  ــد ]6[. کمب ــط کار احســاس خســتگی نماین در محی

ــا صالحیــت، یــک مســئله جهانــی اســت کــه کیفیــت مراقــب  ب
هــای درمانــی را بــه خطــر مــی انــدازد ]7[. آمارهــا در ایران نشــان 
مــی دهــد کــه مشــکل بیمارســتان هــا فقــط جــذب و گزینــش 
پرســتاران نیســت بلکــه مشــکل اساســی نگــه داری آنهــا اســت 
ــه  ــد ب ــرک شــغل پرســتاران مــی توان ــل ت ]8[ کــه یکــی از دالی

دلیــل عــدم انطبــاق پذیــری شــغلی باشــد ]9[.
 Super & ــط ــار توس ــتین ب ــرای نخس ــغلی ب ــری ش انطباق پذی
ــرای  ــه  عنــوان آمادگــی فــرد ب Knasel طــرح شــد کــه آن را ب
ــد.  ــف نمودن ــرایط کاری تعری ــغل و ش ــر ش ــا تغیی ــی ب رویاروی
ــرای موفقیــت در حیطــه  ــراد ب ــان داشــت کــه اف Savickas بی
ــرورش  ــود پ ــغلی را در خ ــری ش ــاق  پذی ــد انطب ــد بای کاری جدی
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دهنــد. منظــور از انطبــاق  پذیــری شــغلی، آمادگــی فــرد و منابــع او 
بــرای کنــار آمــدن بــا گزینه هــای شــغلی مکــرر، تغییــرات شــغلی 
ــرات  ــه تغیی ــتر ب ــه بیش ــرادی ک ــت. اف ــغلی اس ــای ش و چالش ه
محیطــی و گذارهــا واکنــش نشــان می دهنــد بــه  گونــه ای بهنــگام 
ــخصه های  ــه از مش ــر ک ــال تغیی ــه در ح ــای همیش ــا صحنه ه ب
حیطــه کاری جدیــد اســت انطبــاق می یابنــد ]10[. توانایــي 
منطبــق شــدن بــا موقعیتهــاي در حــال تغییــر در ابتــدا بــه وســیله 
تفاوتهــاي فــردي تعییــن میشــود کــه افــراد را بــراي درگیــر شــدن 
ــد  ــاده میکن ــه، آم ــور فعاالن ــه ط ــه ب ــاي انطباق جویان در تالش ه

 .]11[
ــري  ــد، یادگی ــات جدی ــرات و تجربی ــه تغیی ــبت ب ــودن نس ــاز ب ب
ــغلي را  ــیر ش ــاي مس ــناخت و درک فرصت ه ــي ش ــداوم، توانای م
حمایــت میکنــد. افــراد بــاز گرایــش دارنــد بــه اینکــه در مواجهــه با 
چالش هایــي کــه ذات موقعیتهــاي نامطمئــن اســت انعطــاف نشــان 
دهنــد؛ هــم چنیــن افــراد بــاز احتمــاال تغییــرات را به عنــوان چالش 
ادراک میکننــد تــا بــه عنــوان تهدیــد و نســبت بــه تکنولوژي هــا و 
فرایندهــاي جدیــد پذیــرا هســتند. بنابرایــن افــرادي کــه نســبت به 
تجــارب نــو و تغییــرات بــاز هســتند، انطبــاق پذیرنــد ]12[ بــراي 
انطباق پذیــري الزم اســت افــراد توانایــي ایجــاد تغییــرات درونــي 
را داشــته باشــند )خودشناســي( و در مقابــل ایــن تغییــرات مثبــت، 
ــرعت  ــت و س ــند ]13[. ماهی ــر باش ــاد و انعطاف پذی ــل اعتم قاب
ــرده  ــاد ک ــي را ایج ــر موقعیت ــل کار معاص ــر در مح ــت تغیی حرک
ــیار  ــي بس ــوان صالحیت ــه عن ــري ب ــه در آن انطباق پذی ــت ک اس
مهــم و یــا حتــي ضــروري بــراي بقــا و موفقیــت، شــناخته شــده 
اســت ]14[. انطبــاق پذیــري شــغلي چهــار بعــد شــناخته شــده و 
ــکاوي و  ــرل، کنج ــه، کنت ــد از: دغدغ ــه عبارتن ــخص دارد ک مش

ــاد ]15[.  اعتم
نگرانــي شــغلي بــه مســائل مربــوط بــه جهت گیــري نســبت بــه 
آینــده و احســاس خوش بینانــه در مــورد آن مــي پــردازد. تجــارب، 
ــدواري و  ــد از امی ــه رش ــي رو ب ــا حس ــت ه ــا و فعالی ــت ه فرص
ــد  ــده را ایجــاد مــي کن ــه آین ــزي نســبت ب ــا برنامه ری نگرشــي ب
]16[. کنتــرل شــغلي انعــکاس دهنــده ي احســاس ذهنــي 
خودفرمانــي و قاطعیــت در زمینــه ي آیندهــي شــغلي اســت ]13[.
کنجــکاوي شــغلي یــک نگــرش کنجــکاو را منعکــس مــي کنــد 
کــه بــه کاوش شــغلي بــارور منجــر مــي گــردد و بــه جــوان اجــازه 
مي دهــد تــا بطــور واقع گرایانــه فرآیندهــاي حرفــه اي و تحصیلــي 
را کاوش نمایــد و بــه آینــده ي واقــع گــرا نزدیــک شــود و اعتمــاد 
شــغلي بــا کســب توانایــي حــل مســئله و باورهــاي خودکارآمــدي 

ــروکار دارد ]17[. س

یکــی از انــواع خدمــات مشــاوره ی غیرحضــوری مشــاوره برخــط 
بــر مبنــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات یــا اینترنــت اســت کــه 
شــامل ارائــه خدمــات پشــتیبانی گســترده توســط متخصــص بــه 
افــرادی اســت کــه می خواهنــد از منابــع و امکانــات بــرای کمــک 
بــه خــود بــدون دخالــت متخصــص اســتفاده کننــد ]18[ کــه بــه 
ــادی را  ــان زی ــگران و متخصص ــه پژوهش ــای آن توج ــل مزای دلی
ــات  ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــت. اس ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
ــی  ــه راهنمای ــی ب ــه دسترس ــت را دارد ک ــن ظرفی ــات ای و ارتباط
شــغلی را گســترش دهــد ]19[. اشــکال جدیــد آموزش و پشــتیبانی 
ــغلی  ــزی ش ــی کاری و برنامه ری ــات زندگ ــع اطالع ــازی، توزی مج
ــتفاده  ــوع، اس ــد. درمجم ــترش ده ــغلی را گس ــش ش ــع دان و مناب
ــی پیوســته در حــال گســترش  ــر راهنمای ــد در ام ــاوری جدی از فن
اســت و می تــوان بــه مراجعــان کمــک کــرد تــا اســتفاده مؤثــری 
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در جهــت راهنمایــی شــغلی بــه 
ــاوره  ــتفاده از مش ــه اس ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ــد ]20[. ب عمل آورن
ــود را در  ــت خ ــادی از وق ــان زی ــه زم ــتاران ک ــرای پرس ــط ب برخ
بیمارســتان هــا ســپری مــی کننــد و معمــوال زمــان هــای مختلــف 
ــرو مــی شــوند، ضــروری  ــا مشــکالت شــغلی روب شــبانه روزی ب
ــاق  ــرورت انطب ــده و ض ــان ش ــه بی ــه مقدم ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــخگویی  ــدد پاس ــش درص ــن پژوه ــتاران ای ــغلی پرس ــری ش پذی
بــه ایــن ســوال اســت کــه ایــا مشــاوره شــغلی برخــط مــی توانــد 

باعــث افزایــش انطبــاق پذیــری شــغلی پرســتاران شــود.

روش کار
ــون،  ــون، پس آزم ــوع پیش آزم ــی از ن ــه تجرب ــش نیم ــن پژوه ای
ــی در  ــه تجرب ــرح نیم ــت. از ط ــرل اس ــروه کنت ــا گ ــری ب پیگی
ــای  ــتفاده از طرح ه ــکان اس ــه ام ــود ک ــتفاده می ش ــرایطی اس ش
ــی از  ــگر محدودیت های ــد و پژوهش ــته باش ــود نداش ــی وج آزمایش
ــا  ــرایط ی ــه ش ــا ب ــذاری آن ه ــا و واگ ــش آزمودنی ه ــل گزین قبی
ــد ]21[. ــته باش ــی داش ــورت تصادف ــه  ص ــف ب ــای مختل گروه ه
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش کلیــه پرســتاران بیمارســتان هــای 
ــه  ــی از مجموع ــه یک ــت ک ــال 1398 اس ــران در س ــتان ته اس
بیمارســتان هــا بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد. پــس ازمراجعه 
بــه بیمارســتان و انجــام هماهنگــی هــای الزم بــا توجــه بــه نظــر 
ــوان  ــه عن ــر ب ــر انتخــاب 15 نف ــی ب Gall و همــکاران ]21[ مبن
ــا  ــر از پرســتاران ب ــداد 15 نف ــی تع ــرای مداخــالت تجرب ــه ب نمون
ــا گمــارش تصادفــی  ــه ب ــه گیــری داوطلبان اســتفاده از روش نمون
ــوان  ــه عن ــر ب ــط و 15 نف ــاوره برخ ــروه مش ــوان گ ــه عن ــاده ب س

گــروه کنتــرل انتخــاب شــدند. 
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ــاق  ــنامه انطب ــه پرسش ــن مطالع ــا در ای ــرداوری داده ه ــزار گ اب
 Savickas & ــط ــنامه توس ــن پرسش ــود . ای ــغلی ب ــری ش پذی
Porfeli ســاخته شــده اســت ]22[. ایــن ابــزار حــاوي 24 ســؤال 
ــده از پرسشــنامه نماینگــر  ــه دســت آم ــي ب ــره کل ــه نم اســت ک
میــزان انطباقپذیــري شــغلی فــرد مي باشــد و افــراد بــا توجــه بــه 
ــراي  ــاد( کــه ب ــا )5 خیلــي زی طیــف لیکــرت از )1 خیلــي کــم( ت
هــر ســؤال قــرار داده شــده اســت بــه ســؤاالت جــواب مي دهنــد. 
ــاس  ــر مقی ــري مســیر شــغلي داراي 4 زی ــاق پذی پرسشــنامه انطب
اســت کــه میــزان دغدغــه )ســواالت 1 تــا 6(، کنتــرل )ســواالت 
7 تــا 12(، کنجــکاوري )ســواالت 13 تــا 18( و اعتمــاد )ســواالت 
19 تــا 24( را مي ســنجد. Savickas & Porfeli همســاني 
درونــي ایــن پرسشــنامه را بــا اســتفاده از آلفــاي کرونبــاخ 0/92 و 
ــاد  ــکاوي و اعتم ــرل، کنج ــه، کنت ــاي دغدغ ــراي خرده مقیاس ه ب
بــه ترتیــب 0/83، 0/74، 0/79، و 0/85 گــزارش نمودنــد ]22[. این 
پرسشــنامه در ایــران مــورد بررســی و اعتبــار یابــی قــرار گرفــت و 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــان بســیاری م ــی آن توســط محقق پایای

اســت ]23[.
ــایت  ــام در وب س ــت ن ــش ثب ــس از پی ــش پ ــای پژوه ــه ه نمون
پژوهــش انتخــاب شــدند و ســپس بــا آنهــا تمــاس گرفتــه شــد و 
هماهنگــی هــای الزم جهــت شــرکت در دوره آموزشــی صــورت 

گرفــت. معیــار ورود بــه پژوهــش داشــتن عالقــه بــه شــرکت در 
پژوهــش، داشــتن حداقــل ســواد دیجیتالــی، پرســتار بــودن بــود و 
معیــار خــروج از پژوهــش نیــز عــدم عالقــه بــه شــرکت در پژوهش 
و شــرکت نکــردن در جلســات بــود. بعــد تکمیــل ظرفیت ثبــت نام 
لیســت آنهــا تهیــه شــد و به صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایش 
و کنتــرل قــرار گرفتنــد. در جلســه اول پژوهــش پیــش آزمــون بــر 
روی گــروه آزمایــش و همزمــان بــر روی گــروه کنتــرل بــه صورت 
انالیــن تکمیــل شــدند. جلســات آموزشــی توســط پژوهشــگر در 5 
ــروه  ــای گ ــه آزمودنی ه ــر کلی ــون ب ــد، پس آزم ــزار ش ــه برگ جلس
ــری  ــای پیگی ــن آزمون ه ــد، همچنی ــرا ش ــرل اج ــط و کنت برخ
به منظــور مانــدگاری اثــر متغیــر مســتقل مجــدداً در دو گــروه اجــرا 
ــرای  ــان جلســات آموزشــی، دوره آموزشــی ب ــد از پای ــد و بع گردی
ــرکت کنندگان  ــه ش ــپس از کلی ــد و س ــزار ش ــرل برگ ــروه کنت گ
گــروه هــای آزمایــش و کنتــرل قدردانــی شــد و بــه آنــان هدایایــی 
ــن دارای انعطــاف  ــه اینکــه مشــاوره انالی ــا توجــه ب اهــدا شــد. ب
پذیــری بیشــتری جهــت حضــور شــرکت کننــدگان بــود. در ایــن 
پژوهــش ریزشــی صــورت نگرفــت. بیــن گــروه نمونــه و مجریــان 
طــرح هیــچ گونــه ارتبــاط خــارج از فضــای پژوهــش نیــز وجــود 
ــا  ــغلی ب ــاوره ش ــی مش ــات دوره آموزش ــه جلس ــت.  خالص نداش

رویکــرد راهنمایــی آورده شــده اســت )جــدول1( ]24[. 

جدول 1: خالصه جلسات مشاوره شغلی با رویکرد راهنمایی
مشاوره با رویکرد راهنماییردیف

جلسه اول
سالم و احوال پرسی و معرفی رهبر گروه، اجرای پیش آزمون، معرفی اعضا به یکدیگر، معرفی دوره به اعضا و بحث درباره ی 
اهداف گروه، معرفی گام اول یعنی آنچه در مسیر شغلی مورد ترجیح ماست، تشویق و تحریک انگیزه پرستاران، تعیین تکلیف 

برای جلسه آینده، بیان خالصه ای ازآنچه در این جلسه گذشت، خداحافظی و اتمام جلسه. 

جلسه دوم

سالم و احوالپرسی، بیان خالصه ای ازآنچه در جلسه قبل گذشت، پیگیری تکلیف جلسه قبل، تحریک دغدغه و باانگیزه شدن 
پرستاران جهت مشارکت، شناسایی و تعیین آرزوهای شغلي، تعیین تکلیف برای جلسه آینده، بیان خالصه ای ازآنچه در این 

جلسه گذشت، خداحافظی و اتمام جلسه. 

جلسه سوم

سالم و احوالپرسی، گفتگو با اعضای گروه و نظرخواهی از آن ها در مورد روند کار گروه، بیان خالصه ای ازآنچه در جلسه قبل 
گذشت، پیگیری تکلیف جلسه قبل، تعیین میزان تالش برای دستیابی به اهداف، طرح ریزي و برنامه ریزي دستیابي به نحوه 
و چگونگي دستیابي هدف، تعیین تکلیف برای جلسه آینده، بیان خالصه ای ازآنچه در این جلسه گذشت، خداحافظی و اتمام 

جلسه. 

جلسه چهارم
سالم و احوالپرسی، بیان خالصه ای ازآنچه در جلسه قبل گذشت، کمک به شناسایی رغبت، استعداد، تعیین تکلیف برای 

جلسه آینده، بیان خالصه ای ازآنچه در این جلسه گذشت، خداحافظی و اتمام جلسه. 

جلسه پنجم
سالم و احوالپرسی، بیان خالصه ای ازآنچه در جلسه قبل گذشت، کمک به شناسایی ارزش ها، ویژگی های شخصیتی، تعیین 
تکلیف برای جلسه آینده، بیان خالصه ای از آنچه در این جلسه گذشت، اجرای پس آزمون و مشخص کردن زمان آزمون های 

پیگیری، خداحافظی و اتمام جلسه. 

بــه  منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی در پژوهــش حاضــر، بــه 
شــرکت کنندگان رضایــت نامــه کتبــی بــه صــورت انالیــن ارائــه 
شــد. همچنیــن بــه شــرکت کننــدگان توضیــح داده شــد کــه آن ها 
ــد  ــر رش ــط را ب ــاوره برخ ــر مش ــه قصــد دارد تأثی در پژوهشــی ک

ــد.  ــد، شــرکت می کنن ــا بررســی کن ــری شــغلی آن ه ــاق پذی انطب
بــه افــراد شــرکت کننــده اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات مرتبط 
بــا ایشــان بــه  صــورت محرمانــه باقــی خواهــد مانــد، پــس از پایان 
ــدوم  ــان مع ــا ایش ــط ب ــات مرتب ــنامه ها و اطالع ــش پرسش پژوه
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ــود و  ــی می ش ــی بررس ــورت گروه ــه  ص ــج ب ــد. نتای ــد ش خواه
هــر زمــان کــه بخواهنــد می تواننــد از ادامــه کار انصــراف دهنــد. 
ــه 99/002 در  ــا شناس ــش ب ــن پژوه ــی ای ــرح اصل ــن ط همچنی

کمیتــه اخــالق  مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفتــه اســت. 
بــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه اســتفاده اســتاندارد بــه 
ــپس داده  ــد س ــتفاده ش ــذی اس ــی و کاغ ــورت الکترونیک دو ص
هــای بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه18 در دو ســطح 
توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( و اســتنباطی بــا اســتفاده از 
آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر )تــک متغیــره( 

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.

یافته ها
15 نفــر از پرســتاران بــه عنــوان گــروه مشــاوره برخــط و15 نفــر 
بــه عنــوان گــروه کنتــرل انتخــاب شــدند. گــروه مشــاوره برخــط 
شــامل 8 زن و 7 مــرد بــا میانگیــن ســنی32/3 و انحــراف معیــار 
4/96؛ و گــروه کنتــرل شــامل 7 مــرد و 8 زن بــا میانگیــن ســنی 
31/13 و انحــراف معیــار 4/94 بودنــد. پرســتاران شــرکت کننــده 
ــاق  ــف بیمارســتان شــامل ات در پژوهــش در بخــش هــای مختل
ــز و  ــی مغ ــس،ICU ، CCU، جراح ــای اورژان ــش ه عمل،بخ
ــه کار                                                                                   ــغول ب ــی، مش ــی داخل ــان، جراح ــان و زایم ــاب، زن اعص

بــوده انــد.

جدول2: مشخصات توصیفی ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی گروه نمونه
نمره کلاعتمادکنجکاویکنترلدغدغه

میانگین± انحراف گروه
معیار

میانگین±انحراف 
معیار

میانگین±انحراف 
معیار

میانگین±انحراف 
معیار

میانگین± انحراف 
معیار

پیش آزمون
8/25±2/6873/27±2/5617/73±1/6518/87±2/4118/87±18/33برخط 
4/43±2/6574/40±2/2118/73±2/1319/07±2/4719/0±17/60کنترل

پس آزمون
4/64±1/6384/40±2/2121/60±1/8021/20±2/2020/87±21/13برخط 
4/26±2/5672/73±2/2618/13±1/8318/60±1/9818/07±17/93کنترل

پیگیری
7/22±2/5084/27±3/0921/87±2/2721/20±2/4421/80±21/40برخط 
4/20±3/2671/07±2/5917/73±2/2218/20±2/2917/67±17/47کنترل

p<0/001p<0/001p<0/001p<0/001p<0/001سطح معناداری

ــروه برخــط  همانطــور کــه در )جــدول2( مشــاهده مــی شــود گ
ــون  ــس آزم ــتری در پ ــرات بیش ــرل نم ــروه کنت ــه گ ــبت ب نس
کســب کــرده اندکــه بــه منظــور بررســی معنــاداری این تفــاوت از 
آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر اســتفاده شــد. 
ــدازه گیــری مکــرر رعایــت چنــد پیــش  ــرای انجــام آزمــون ان ب
ــای  ــی ماتریس ه ــرض همگن ــت: 1( پیش ف ــرض ضــروری اس ف
واریانس-کوواریانــس بــا اســتفاده از آزمــون باکــس ؛ 2( بررســی 
ــا اســتفاده از آزمــون  واریانــس متغیرهــای وابســته در گروه هــا ب

ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ــرایط آزمودنی ه ــی ش ــن؛ 3( همگن لوی
ــه  ــا ب ــرط ه ــی ش ــن پژوهــش تمام ــه در ای ــی ک ــت ماچل کروی
جــز شــرط آزمــون کرویــت ماچلــی بــرای دو متغیــر کنجــکاوی 
ــگام  ــل در هن ــن دلی ــه همی ــت و ب ــده اس ــت ش ــاد رعای و اعتم
ــل  ــاوم مث ــای مق ــن آزمودنــی از آزمون ه ــرات بی ــزارش اث گ
گریــن هــوس -گایســر اســتفاده شــده اســت، کــه در ادامــه ایــن 
ــه  ــه آمیخت ــت مقایس ــوا جه ــره مان ــد متغی ــون چن ــون و آزم آزم

ــری شــغلی آورده شــد. ــاق پذی گــروه هــا در متغیرهــای انطب

جدول3: آزمون چند متغیره تاثیر دوره آموزشی بر انطباق پذیری شغلی گروه نمونه )مانوا( 
المبدای ویلکز )تعامل زمان و 

درجه Fمیزانعضویت گروهی(
توانمجذور اتاسطح معناداریدرجه آزادی خطاآزادی

0/3524/602/0027/000/0010/641/00دغدغه
0/5411/092/0027/000/0010/450/98کنترل

0/705/752/0027/000/0010/290/82کنجکاوی
0/5311/932/0027/000/0010/460/99اعتماد
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نتایــج آزمــون چنــد متغیــره یــا تحلیــل مانــوا در )جــدول 3( نشــان 
می دهــد کــه آزمــون المبــدای ویلکــز مربــوط بــه تفاضــل متغیــر 
پژوهــش در متغیــر هــای دغدغــه، کنتــرل، کنجــکاوی و اعتمــاد 
ــار آزمــون و هــم در تعامــل زمــان  شــغلی هــم در اجــرای ســه ب
بــا عضویــت گروهــی از لحــاظ آمــاری معنــادار می باشــد. در ایــن 
آزمــون )جــدول3( اثــر هــر کــدام از متغیرهــا بررســی مــی شــوند 
بــه طــور مثــال بــدون در نظــر گرفتــن عضویــت گروهــی فقــط 
مشــخص مــی ســازد کــه گــروه هــا در اثــر زمــان معنــادار شــده 
ــه  ــی ب ــت گروه ــه عضوی ــی ک ــی زمان ــه( ول ــه مرحل ــد )در س ان
عنــوان یــک فاکتــور مهــم و تاثیــر گــذار وارد مــدل مــی شــود در 

کنــار در نظــر گرفتــن زمــان بــه بررســی تاثیــر عضویــت گروهــی 
ــه   ــد. ب ــی کن ــدل م ــا هــم وارد م ــر دو را ب ــردازد و ه ــی پ ــز م نی
عبــارت  دیگــر مــی تــوان گفــت دوره هــای آموزشــی بــر میانگیــن 
ــه  ــرل در مرحل ــروه کنت ــن گ ــه میانگی ــبت ب ــط نس ــروه برخ گ
ــزان  ــت )p</005( می ــته اس ــر داش ــری تأثی ــون و پیگی پس آزم
ایــن تأثیــر یــا تفــاوت در دغدغــه برابــر بــا 0/64؛ کنتــرل برابــر بــا 
0/45؛ کنجــکاوی برابــر بــا 0/29 و اعتمــاد برابــر بــا 0/46 اســت. 
تــوان آمــاری 1 و نزدیــک بــه یــک بیانگــر کفایــت حجــم نمونــه 
می باشــد. نتایــج آزمــون اثــرات درون ازمودنــی هــا در )جــدول 4( 

آورده شــده اســت.

جدول 4: اثرات درون آزمودنی ها تاثیر دوره آموزشی بر انطباق پذیری شغلی گروه نمونه )تک متغیره(
مجموع آزمونمتغیر

مجذورات
میانگین درجه آزادی

مجذورات
Fمجذور سطح معناداری

اتا
توان 
آماری

42/56221/0729/240/0010/511/00فرض کرویدغدغه
42/151/8722/4929/240/0010/511/00گرینهاوس-گیسر

60/02230/0114/920/0010/340/99فرض کرویکنترل
60/021/8233/8814/920/0010/340/99گرینهاوس-گیسر

45/60222/808/990/0010/240/96فرض کرویکنجکاوی
45/601/5429/588/990/0010/240/92گرینهاوس-گیسر

116/86258/4319/490/0010/411/00فرض کرویاعتماد
116/861/2891/0419/490/0010/410/99گرینهاوس-گیسر

ــج  ــز مشــابه نتای ــس در )جــدول4( نی ــل ســاده واریان ــج تحلی نتای
تحلیــل مانــوا اســت، میــزان تفــاوت دغدغــه، کنتــرل، کنجــکاوی 
ــا در نظــر گرفتــن تعامــل زمــان و عضویــت گروهــی  و اعتمــاد ب
ــه  ــود ب ــا 0/51، 0/34، 0/24 و 0/41 ب ــر اســت ب ــب براب ــه ترتی ب
ــه،  ــر دغدغ ــرات متغی ــت 51 درصــد از تغیی ــوان گف ــی می ت عبارت

ــرات  ــد از تغیی ــرل، 24 درص ــر کنت ــرات متغی ــد از تغیی 34 درص
متغیــر کنجــکاوی و 41 درصــد از تغییــرات متغیــر اعتمــاد بــه دلیل 
عضویــت گروهــی بــود. در ادامــه نمــودار مقایســه میانگیــن گــروه 
هــا در پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری آورده شــده اســت.

شکل 1: میانگین نمره کل انطباق پذیری شغلی در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
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بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثــر بخشــی مشــاوره شــغلی بــه 
صــورت برخــط بــر انطبــاق پذیــری شــغلی پرســتاران انجــام شــد. 
نتایــج نشــان داد کــه مشــاوره شــغلی بــه صــورت برخــط توانســته 
اســت منجــر بــه افزایــش نمــرات ابعــاد انطبــاق پذیــری )دغدغــه، 
کنتــرل، کنجــکاوی و اعتمــاد( شــود. در تبییــن نتایــج یافتــه هــای 
پژوهــش مــی تــوان گفــت کــه بــا رشــد تکنولــوژی تغییــرات در 
بافــت زندگــی و دنیــای کار افزایــش بیشــتری خواهــد داشــت کــه 
ایــن تغییــرات باعــث مــی شــود کــه افــراد بــه دنبــال یافتــن راه 
حــل هایــی بــرای انطبــاق خــود بــا شــرایط شــغلی باشــند.عالوه 
بــر فشــار هــای حاصــل از تغییــرات دنیــای کار وجــود اســترس هــا 
و مشــکالت شــغلی موجــود در شــغل پرســتاران باعــث مــی شــود 
کــه انطبــاق پذیــری در ایــن رســته شــغلی بیشــتر ضــرورت پیــدا 
ــغلی  ــری ش ــاق پذی ــش انطب ــرای افزای ــن پژوهــش ب ــد. در ای کن
از رویکــرد راهنمایــی اســتفاده شــد. در ایــن رویکــرد بــه آگاهــی 
فــرد از خــود، محیــط و در نتیجــه هماهنــگ کــردن ویژگی هــای 
خــود و محیــط تأکیــد بســیاری می شــود کــه ایــن خــود منبعــی 
ــرای انطبــاق پذیــری افــراد می باشــد، همچنیــن افــراد از  قــوی ب
طریــق جمــع آوری اطالعــات دربــاره اســتعداد، رغبــت، ارزش هــا و 
ــی  ــه شــناخت و اگاهــی بیشــتری از خــود کســب م ــا ب مهارت ه

کننــد و در نتیجــه انطبــاق پذیــری بیشــتری خواهنــد داشــت.
نتایــج یافتــه هــای ایــن فرضیــه در مــورد اثــر بخشــی مشــاوره بــر 
انطبــاق پذیــری شــغلی بــا پژوهــش هــای Hooley  و همــکاران 
]25[؛ Pordelan و همــکاران ]26[ کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــر رشــد خودآگاهــی مســیر شــغلی  کــه مشــاوره شــغلی برخــط ب
دانشــجویان تاثیــر دارد همســو اســت. نتایــج همچنیــن از پژوهــش 
ــی  ــه بررس ــی ب ــه در پژوهش ــش ]27[ ک Yarbroug و همکاران
رابطــه ارزش هــای حرفــه ای، رضایــت مســیر شــغلی، رشــد مســیر 
شــغلی و قصــد مانــدن در شــغل پرداختنــد همســو اســت. بــا توجــه 
بــه نتایــج همچنیــن مــی تــوان گفــت از پژوهــش Nauta کــه در 
پژوهشــی رغبت هــای مســیر شــغلی، خودکارآمــدی  و شــخصیت 
ــی  ــغلی بررس ــیر ش ــف مس ــده کش ــی کنن ــوان پیش بین ــه  عن را ب
کــرد ]28[، همســو اســت. مشــاوره شــغلی برخــط می توانــد 
ــط،  ــزاری قابل اعتمــاد عمــل کــرده و اطالعــات مرتب ــوان اب به عن
مفیــد و راهنمــای مناســبی بــرای نیازمنــدان بــه خدمــات مشــاوره  
و نیــز مشــاوران شــغلی از طریــق رویکردهــای مختلــف مشــاوره 
شــغلی فراهــم نمایــد، کشــورهای مختلــف ایــن ســامانه مشــاوره را 
ســنجیده اند بــه  طــور مثــال bright side یــک موسســه خیریــه 
در انگلســتان اســت کــه بــرای افزایــش آگاهــی و ارائــه خدمــات 

ــل و  ــورد تحصی ــان در م ــه جوان ــط ب ــورت برخ ــه  ص ــاوره ب مش
ــا کار  ــق آرزوه ــرای تحق ــا ب ــت آن ه ــغلی و قابلی ــیرهای ش مس
ــک  ــدف، brightside ی ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب می کن
ــات  ــرای اطالع ــی ب ــط و پایگاه ــغلی برخ ــاوره ش ــتم مش سیس
شــغلی برخــط و منابــع یادگیــری ارائــه می دهــد. در ایــن محیــط، 
مشــاوران و متخصصــان آموزش دیــده بــا جوانــان محــروم ارتبــاط 
ــا آن هــا را نســبت بــه گزینه هــای شــغلی کــه  برقــرار می کننــد ت

ــد ]28[.  ــر کنن ــد داشــته باشــند آگاه ت می توانن
 در ایــن پژوهــش نیــز ایجــاد یــک پایــگاه و منبعــی بــرای تعامــل 
ــی  ــک ویژگ ــوان ی ــه به عن ــد ک ــم ش ــاور فراه ــا مش ــتاران ب پرس
 Galliott .مشــاوره شــغلی برخــط در پژوهــش حاضــر می باشــد
نیــز در پژوهشــی بــه بررســی راهنمایــی شــغلی برخــط و تأثیــر آن 
بــر تصمیم گیــری شــغلی دانــش آمــوزان  مــدارس ایتالیــا پرداخــت 
ــی  ــرای راهنمای ــن نتیجــه رســید کــه ایجــاد پایگاهــی ب ــه ای و ب
ــغلی  ــری ش ــرای تصمیم گی ــوزان ب ــش آم ــه دان ــط ب ــغلی برخ ش

ــا پژوهــش حاضــر همســو اســت ]29[.    کمــک می کنــد کــه ب
 یــک نقطــه قــوت دوره هــای آموزشــی برنامــه برخــط در پژوهــش 
حاضــر اســتفاده از وســایل ســمعی بصری نظیــر اســالید، فیلم های 
ویدئوئــی و  کارتونــی اســت کــه توجــه را بــه متغیرهــای مهــم در 
ــوف  ــا معط ــول و مهارت ه ــای  نامعق ــد ایده ه ــغلی مانن ــد  ش رش
می ســازد. از ایــن  رو، آن هــا از طریــق جمــع آوری اطالعــات دربــاره 
ویژگی هــای  شــخصیتی، اســتعداد، عالیــق، برنامه هــای آموزشــی 
و مشــاغل بــه انطبــاق پذیــری شــغلی کمــک می کننــد. سیســتم 
ــرای مشــاوران شــغلی  ــا ب ــادر اســت ت مشــاوره شــغلی برخــط ق
ابــزاری جامــع جهــت اقدامــات عملــی مشــاوره ای فراهــم کنــد و 
ــور  ــه  منظ ــع ب ــی از مناب ــیع و متنوع ــتره ی وس ــه گس ــد ب می توان
اســتفاده بــرای مراجعــان خــود از قبیــل ارزشــیابی های اســتاندارد، 
بازخوردهــای ســاختارمند و اطالعــات بــه  روز در مــورد گزینه هــای 
ــج  ــازار کار دسترســی داشــته باشــد. نتای ــوزش، تســهیالت و ب آم
یافتــه هــای ایــن پژوهــش در زمینــه کارآمــدی ســایت مشــاوره بــا 

پژوهــش هــای دیگرمحققــان همســو مــی باشــد ]30-34[.
ایــن پژوهــش داری محدودیــت هایــی اســت. اول اینکه به بررســی 
افزایــش انطبــاق پذیــری پرســتاران در یــک مجموعــه بیمارســتانی 
پرداختــه اســت و بــرای افزایــش تعمیــم پذیــری نیــاز بــه انجــام 
مطالعــه در ســطح چنــد مرکــزی مــی باشــد. دوم اینکــه پژوهــش 
یــک مطالعــه مقطعــی بــوده اســت، پــس الزم اســت ایــن پژوهش 
بــه صــورت طولــی انجــام شــود و نتایــج آن در بلنــد مــدت مــورد 
بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد؛ ســوم اینکــه نمونــه ایــن 
ــرا بزرگســال هســتند، پــس  پژوهــش پرســتاران هســتند کــه اکث
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ــورد  ــز م ــتار نی ــر پرس ــای غی ــه ه ــق در نمون ــت تحقی ــر اس بهت
بررســی قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
بنابرایــن اســتفاده از فنــاوری در مداخــالت شــغلی رویکــرد نوینــی 
ــد پشــتیبان راهنمایــان شــغلی  اســت. فنــاوری و اینترنــت می توان
ــتفاده از  ــق اس ــوده و از طری ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــات ب ــه خدم در ارائ
ــورت  ــه ص ــغلی ب ــف ش ــای مختل ــب و نظریه ه ــا، مطال آزمون ه
برخــط، بــه  ســرعت در دســترس متقاضیــان قــرار گیــرد.  نتیجــه 
ــط  ــغلی برخ ــاوره ش ــامانه مش ــه س ــان داد ک ــر نش ــه حاض مطالع
ــته  ــش داش ــی نق ــاوره و راهنمای ــات مش ــه خدم ــد در ارائ می توان
باشــد و بــه عنــوان یــک نــوع از رویکــرد هــای جدیــد بــه مشــاوره 

مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

سپاسگزاری
ــد  ــی باش ــری م ــا دکت ــرح پس ــه از ط ــر گرفت ــش ب ــن پژوه ای
ــوده است.نویســندگان  کــه ســازمان حامــی آن دانشــگاه الزهــرا ب
ــانی  ــه کس ــش و هم ــده در پژوه ــرکت کنن ــراد ش ــی اف از تمام
ــکر                                  ــد تش ــرده ان ــاری ک ــش ی ــن پژوه ــام ای ــا را در انج ــه م ک
مــی کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه طــرح اصلــی ایــن پژوهــش 
نیــز در کمیتــه اخــالق دانشــگاه الزهــرا در تاریــخ 1399/11/4 بــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــد 99/002 م ک

تضاد منافع
ــارض  ــش تع ــن پژوه ــه در ای ــد ک ــی دارن ــان م ــندگان اذع نویس

ــدارد. ــود ن ــی وج منافع
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