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Background and Objective: Today, with increasing levels of stress in the 
personal and professional life of individuals and observing its harmful conse-
quences on physical and mental health, many efforts have been made by health 
activists to restrain it. The purpose of this study was to examine the effectiveness 
of cognitive-behavioral stress management training on decreasing job stress and 
increasing well-being psychological of an industrial company’s employees.

Methods: This research was a field experiment with a pre-test and post-test 
design and a control group. The participants of this research were 36 individuals 
of an industrial company who were selected using random sampling and were 
assigned to experimental and control groups. Both of the groups were evaluated 
before and after the test. The experimental group participated in 11 sessions of 
cognitive-behavioral st ress management training.  Parker & DeCotiis job Stress 
Questionnaire and Rif Psychological wellbeing Questionnaire were used to eval-
uate research variables. The data were analyzed using SPSS software through 
covariance analysis and paired t-test.

Results: Results showed that stress management training with cognitive-be-
havioral approach led to increase the dimensions of psychological well-being in 
the experimental group and decreased job stress (P <0.001).

Conclusion: Accordingly, this training can be considered as a practical and 
cost effective way to reduce job stress and increase the psychological well-being 
of employees and ultimately increase their physical and mental health factors in 
this organization.
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فصلناهم علمی ژپوهشی

35۰

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی ـ رفتاری بر استرس شغلی و 
به زیستی روان شناختی

سمیه زائری، عبدالکاظم نیسی
گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکدۀ علوم تربيتی و روان شناسی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران

مقدمه
خود  برنامه های  مهم ترين  سالمت،  نظام های  امروزه   
جسمی  سالمت  کنار  در  روان  سالمت  ارتقای  بر  مبتنی  را 
عوامل  از  بسياری  ميان  اخير،  قرن  در   .)1( کرده اند  ترسيم 
اعم  گوناگون  رشته های  دانشمندان  توجه  استرس،  روانی، 
و  زيست شناسان  فيزيولوژيست ها،  روان شناسان،  پزشکان،  از 
توجه  با    .)2( است  کرده  جلب  خود  به  را  جامعه شناسان 
محيط  در  افراد  زندگی  از  بزرگی  بخش  امروزه  اينکه  به 
و  تأثيرات جسمی  کار،  محيط  و  فرد  تقابل  و  می گذرد  کار 
کنار  در  روانی  عوامل  و   )3( دارد  به همراه  را  زيادی  روانی 
محيط  بيولوِژيک  و  ارگونوميک  شيميايی،  فيزيکی،  خطرات 
کاری  محيط های  در  اصلی  خطرساز  عوامل  از  يکی  کار 
ويژه ای  اهميت  شغلی  استرس  ازاين رو  می شوند،  محسوب 
اين  به  از داليل توجه روزافزون پژوهشگران  دارد )4(. يکی 

منفی  پيامدهای  شغلی  استرس  تجربۀ  که  است  آن  مسئله 
زيادی برای افراد، مشاغل و سازمان ها ايجاد کرده است )5(. 
امروزه با توجه به هزينۀ باالی مراقبت های بهداشتی بر لزوم 
تغيير رويکرد درمانی به رويکرد پيشگيری از بيماری تأکيد 
بهداشت  جهانی  سازمان  راستا  همين  در  می شود.  بيشتری 
به اهميت ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم، خلق محيط 
و  بهداشتی  برای سالمت، جهت دهی خدمات  حمايت کننده 
تعيين سياست های بهداشت عمومی تأکيد کرده است )6(. 
بر  پژوهش ها  از  بسياری  اصلی  مبنای  امروزه  اساس  اين  بر 
می توان  روان شناختی  مداخالت  و  درمان ها  با  که  است  اين 
احتمالی  آسيب های  از  و  کنترل  را  شاغل  افراد  استرس 
هرگونه  شامل  روان شناختی  مداخله های  کرد.  پيشگيری 
اقدامی است که روان شناسان و مشاوران به منظور پيشگيری، 
درمان و کاهش مشکالت روان شناختی افراد به کار می برند 
و هدف نهايی اين مداخالت، کمک به افراد برای درك بهتر 
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روان شناسی، دانشگاه شهيد چمران 
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کپی رايت ©: حق چاپ، نشر و استفادۀ علمی از اين مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

زمینه و هدف: امروزه با افزايش سطوح استرس در زندگی شخصی و شغلی افراد و مشاهدۀ پيامدهای زيان بار 
آن بر سالمت جسمی و روانی، تالش های زيادی از سوی فعالين حوزۀ سالمت برای مهار آن صورت گرفته است. 
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مديريت استرس به شيوۀ شناختی ـ رفتاری، بر کاهش 

استرس شغلی و افزايش ابعاد به زيستی روان شناختی در کارکنان بود.

مواد و روش ها: اين پژوهش، تجربی و از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان 
اين پژوهش 36 نفر از کارکنان يک شرکت صنعتی بودند که با روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب و به گروه 
آزمايش و گروه کنترل تقسيم شدند. هر دو گروه در دو مرحلۀ زمانی پيش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار 
گرفتند و سپس گروه آزمايش به مدت 11 جلسه تحت آموزش مديريت استرس به شيوۀ شناختی ـ رفتاری قرار 
گرفت. برای سنجش متغيرهای پژوهش از پرسش نامۀ استرس شغلی Parker و Dacotiis و پرسش نامۀ به زيستی 
روان شناختی Ryff استفاده شده است. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و آزمون تحليل کوواريانس و تی تست 

وابسته تحليل شدند.

یافته ها: نشان داد که آموزش مديريت استرس با رويکرد شناختی ـ رفتاری موجب افزايش ابعاد به زيستی 
.)P<۰/۰۰1( روان شناختی گروه آزمايش و کاهش استرس شغلی شده است

نتیجه گیری: بر اين اساس اين آموزش را می توان به عنوان روشی عملی و مقرون به صرفه برای کاهش استرس 
شغلی و افزايش به زيستی روان شناختی کارکنان و درنهايت باالبردن فاکتورهای سالمت جسمی و روانی آنها در 

اين سازمان در نظر گرفت.

واژگان کلیدی: آموزش مديريت استرس، به زيستی روان شناختی، استرس شغلی
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خود و جهان پيرامون، افزايش قابليت و توانمندی سازگاری 
و ارتقای سالمت روانی است )۷(. در حال حاضر به استفاده 
در  پيشگيری کننده  رويکرد  با  رفتاری  شناختی  مداخالت  از 
حوزۀ سالمت شغلی توجه زيادی می شود. يکی از کارآمدترين 
روش های پيشگيرانه، برنامۀ ايمن سازی در برابر استرس است 
که نخستين بار از سوی Meichenbaum )198٧( مطرح شد. 
ايمن سازی در برابر استرس همانند ايمن سازی پزشکی، بر پايۀ 
مواجهه با شرايط استرس زا در فرد به منظور تشکيل پادتن های 
آمده  وجود  به  استرس  با  مقابله  مهارت های  يا  روان شناختی 
است )8(. با توجه به اينکه استرس شغلی يک مسئلۀ بسيار 
مهم در جوامع است و امکان دارد منجر به بيماری های جسمی 
و  روان شناختی  بيماری های  در  ازاين رو  شود،  روانی جدی  و 
حتی در بيماری هايی مثل سرطان و ام اس نقش دارد. مديريت 
برای  کاربردی  تکنيک های  از  مجموعه ای  به عنوان  استرس 
کاهش و يا افزايش توانايی به منظور مقابله با تنش های زندگی 
و کنترل بهتر بيماری، کاهش و پيشگيری از عوارض جسمی و 
روحی ـ اجتماعی شناخته می شود )۹(. درواقع برنامۀ مديريت 
کاهش سطح  به  منجر  می تواند  رفتاری،  ـ  شناختی  استرس 
هورمون استرس و بهبود عملکرد سيستم ايمنی بدن شود و به 
نظر می رسد که اين تغييرات به کاهش انزوای اجتماعی و بهبود 
با توجه به نتايج به دست آمده،  کيفيت زندگی بينجامد )10(. 
آموزش مديريت استرس با استفاده از درمان شناختیـ  رفتاری 
به عنوان ابزار مؤثری در افزايش موافقت )انطباق( برای درمان در 
 )2۰۰5( Strandvik و Holmlund .بيماران قلبی استفاده شد
متغير وابستۀ اول، استرس شغلی را به عنوان »عدم توانايی نيروی 
کار برای مقابله با فشار کاری با توجه به تقاضاهای شغلی و 
شايستگی کارکنان برای توجيه نيازهای شغلی« تعريف کرده اند 
)11(. متغير وابستۀ دوم، به زيستی روان شناختی است؛ به معنی 
گذران زندگی، به شيوه ای سرشار از شادی و عميقاً خشنودکننده 
مثبت  احساسی  به عنوان  اصطالحا  به زيستی  احساس   .)12(
و  خود  شامل  که  زندگی  از  عمومی  رضايتمندی  احساس  و 
ديگران در حوزه های مختلف خانواده، شغل و... است، تعريف 
می شود )13(. احساس به زيستی عالوه بر مؤلفه های عاطفی، 
باال  به زيستی  احساس  با  افراد  دارد.  نيز  شناختی  مؤلفه های 
به طور عمده ای هيجانات مثبت را تجربه می کنند و از حوادث 
و وقايع پيرامون خود ارزيابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد 
با احساس به زيستی پايين، حوادث و موقعيت زندگی شان را 
نامطلوب ارزيابی کرده و بيشتر هيجانات منفی نظير اضطراب، 
افسردگی و خشم را تجربه می کنند )13(. مؤلفه های سازندۀ 
به زيستی روان شناختی دربرگيرندۀ ويژگی هايی از قبيل پذيرش 
خود، هدف و جهت گيری در زندگی، رشد شخصی، تسلط بر 

محيط، خودمختاری و روابط مثبت با ديگران است )14(. 
اين  در  مختلفی  پژوهش های  و  مطالعات  به  دانشمندان 
زمينه پرداخته اند؛ از جمله در مطالعه ای که روی پرستاران 
شاغل در مراکز آموزشی درمانی انجام گرفت، نشان داده شد 
کاهش  در  استرس،  مقابل  در  ايمن سازی  شيوۀ  اجرای  که 
بهبود  راستای  در  می تواند  و  بوده  مؤثر  پرستاران  استرس 
کنترل  و  سالمتی  ارتقای  همچنين  و  مراقبت ها  کيفيت 

کاهش  مداخلۀ  اثر  تحقيقی  در   .)15( رود  کار  به  استرس 
استرس برمبنای تمرکز حواس را بر به زيستی روان شناختی 
بررسی کردند. طبق نتايج، استرس گروه آزمايش در مقايسه 
با گروه کنترل کاهش معناداری داشت )16(. در مطالعۀ ديگر 
نشان داده شد که ايمن سازی باعث بهبود استرس، اضطراب 
می شود  حقوق  اول  سال  دانشجويان  غيرمنطقی  باورهای  و 
به  استرس  اثربخشی مديريت  نيز  )1۷(. در مطالعه ای ديگر 
روان شناختی،  به زيستی  ارتقای  بر  رفتاری  ـ  شيوۀ شناختی 
داشتند،  غربت  احساس  که  دانشجويانی  اجتماعی  و  عاطفی 
به طور  آموزش  اين  به دست آمده  نتايج  که طبق  بررسی شد 
معنی داری باعث افزايش به زيستی روان شناختی دانشجوياِن 
پيرامون  که  پژوهشی  در   .)18( شد  غربت  احساس  دچار 
رفتاری  ـ  شناختی  شيوۀ  به  استرس  مديريت  آموزش  تأثير 
بر به زيستی روان شناختی زنان اقليت های قومی/نژادی مبتال 
به بيماری ايدز که در معرض خطر سرطان دهانۀ رحم قرار 
اين آموزش مؤثر  داشتند صورت گرفت، نشان داده شد که 
بوده و موجب افزايش به زيستی روان شناختی اين افراد شده 
به زيستی روان شناختی  به نقش حياتی  با توجه   .)1۹( است 
در ارتقای سالمت روانی و اينکه در تحقيقات قبلی در ايران 
مؤلفۀ  بر  استرس  مديريت  مهارت های  آموزش  اثرگذاری  بر 
کاری،  محيط های  در  به ويژه  روان شناختی،  به زيستی  مهم 
پژوهشی صورت نگرفته و همچنين اهميت بسيار باالی اين 
سازمانی،  عامل  مهم ترين  به عنوان  شغلی  عملکرد  در  مؤلفه 
مسئلۀ  ازاين رو  است؛  آشکار شده  تحقيق  اين  انجام  اهميت 
اصلی تحقيق حاضر اين است که آيا آموزش مديريت استرس 
به شيوۀ شناختیـ  رفتاری بر کاهش استرس شغلی و افزايش 
به زيستی روان شناختی کارکنان )و ابعاد آن( مؤثر است؟ لذا 

فرضيات پژوهش حاضر به شرح ذيل تدوين شد:
آموزش مديريت استرس با رويکرد شناختیـ  رفتاری . 1

)و  کارکنان  روان شناختی  به زيستی  افزايش  سبب 
ابعاد آن( می شود.

آموزش مديريت استرس با رويکرد شناختیـ  رفتاری . 2
سبب کاهش استرس شغلی کارکنان می شود.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر يک مطالعۀ کاربردی از نوع تجربی، دارای 
و  پيش آزمون  و  تصادفی  گزينش  با  همراه  کنترل  گروه 
پس آزمون است. جامعۀ آماری اين پژوهش را تمامی کارکنان 
يک شرکت صنعتی به تعداد 4۰۰۰ نفر که در سال 1393 
  Krejci مشغول به کار بودند، تشکيل دادند که برمبنای جدول
ساده  تصادفی  به صورت  آنها،  از  نفر   351 ،)20(  Morgan و
تأثير  به  توجه  با  شدند.  انتخاب  اوليه  آماری  نمونۀ  به عنوان 
استرس شغلی بر به زيستی روان شناختی )21(، نمرۀ استرس 
نفر(، مبنای  اوليه )351  افراد حاضر در نمونۀ آماری  شغلی 
اين اساس، ميزان استرس  بر  نمونه گيری بعدی قرار گرفت. 
 )22( شغلی  استرس  پرسش نامۀ  از  استفاده  با  افراد  شغلی 
سنجيده شد که نمرۀ  215 نفر از آنان از حد متوسط اين 
آزمون )نمرۀ  39( باالتر بود و از اين تعداد، 36 نفر به عنوان 
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گروه  اين  اعضای  سپس  شدند.  انتخاب  فرض آزمايی  نمونۀ 
فرض آزمايی )36 نفر( به طور تصادفی به گروه آزمايش و گروه 
کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش تحت آموزش قرار گرفت، 
ولی گروه کنترل هيچ آموزشی دريافت نکرد و در پايان روی 
هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. همچنين در پژوهش حاضر 
توضيحاتی دربارۀ مالحظات اخالقی در پژوهش های آموزشی 
به شرکت کنندگان داده شد. اين اصول برای شرکت کنندگان 
پژوهش،  از  انصراف  حق  داوطلبان،  آگاهانۀ  رضايت  شامل 
افشا نکردن اطالعات، حريم خصوصی رازداری ـ محرمانگی، 
اجتناب از تبعيض و ضرر ناشی از مشارکت در پژوهش، مورد 
مديريت  آموزش  آنها جلب شد.  رضايت  و  قرار گرفت  بحث 
استرس در پی مداخله ای مشتمل بر 11 جلسۀ آموزشی )هر 
جلسه 12۰ دقيقه( از سوی محقق و در گروه آزمايش اعمال 
شد. اين آموزش مبتنی بر روش آموزش مديريت استرس به 
شيوۀ شناختی ـ رفتاری Anthony  و همکاران )2۰۰٧( بود  

که محتوای آن در جدول 1 آمده است )23(.
پرسش نامه  دو  از  داده ها  گردآوری  برای  پژوهش  اين  در 
که  روان شناختی  به زيستی  پرسش نامۀ  الف(  شد.  استفاده 
روان شناختی،  به زيستی  سنجش  به منظور  پژوهش  اين  در 
از مقياس 54 ماده ای به زيستی روان شناختی Ryff استفاده 
شده است )14، 24(. اين مقياس، شش بعد کارکردی مثبت 
تسلط  خودمختاری،  شامل  بعد  اين شش  می سنجد.  را  فرد 
زندگی  در  مثبت، هدف  ارتباطات  رشد شخصی،  محيط،  بر 
بر  آزمودنی ها  پاسخ   .)24  ،14( است  خويشتن پذيری  و 
مقياس 6درجه ای برای هرکدام از 54 ماده )9 ماده برای هر 
خرده مقياس( از 1 )کامال مخالفم ( تا 6 )کامال موافقم( قرار 

می گيرد. Rahimi  )1389( ضرايب پايايی را به روش آلفای 
کرونباخ برای به زيستی روان شناختی کلی ۰/88 گزارش کرد 
 ،)1391( Erfanmanesh روايی اين پرسش نامه به نقل از .)25(
شده  گزارش  مطلوبی  حد  در   )1389(  Rahimi پژوهش  در 
است )26(. ب( پرسش نامۀ استرس شغلی: اين پرسش نامه، 
يکی از مقياس های متداول برای اندازه گيری استرس شغلی 
با ويژگی های روان سنجی مناسب است. پرسش نامۀ استرس 
شغلی Parker و DeCotiis 13 ماده دارد )22(. 8 مادۀ آن 
از زمان و 5 ماده  ناشی  بودن  به احساس تحت فشار  مربوط 
مربوط به احساس اضطراب ناشی از شغل است. نمرات سطوح 
نشان دهندۀ   13 تا   1 دامنۀ  که  است    65 تا   1 از  استرس 
استرس سطح پايين 14 تا 26 استرس کم، 2٧ تا 39 تجربۀ 
استرس متوسط و 4۰ تا 5۰ استرس باال و 53 تا 65 استرس 
بسيار زياد است. مقياس آن به صورت ليکرت و از دامنۀ يک 
بسيار  شغلی  )استرس  پنج  تا  پايين(  بسيار  شغلی  )استرس 
باال( است. نمرات باال در اين مقياس نشانگر درجۀ بااليی از 
کرونباخ  آلفای   ،DeCotiis و   Parker است.  فرد  در  استرس 
اين پرسش نامه را روی 36٧ کارمند برای دو مؤلفۀ استرس 
ناشی از زمان و استرس ناشی از اضطراب، ۰/86 و ۰/٧4 به 

دست آورده اند. 
تفکيک  و  انتخاب  نحوۀ  آزمون ها،  انجام  کنترل  گروه  در 
اعضای گروه، همانند گروه آزمايش در نظر گرفته شد؛ ولی 
اعضای گروه هيچ آموزشی دريافت نکردند. برای تجزيه وتحليل 
استنباطی فرضيه های پژوهش نيز از تحليل کوواريانس و تی 
تست وابسته استفاده شد. همچنين تحليل داده ها با نرم افزار 

SPSS ويرايش 2۰ انجام شد.

جدول 1. محتوای جلسات آموزشی

اهدافجلسه ها

جلسۀ اول
آشنايی، اجرای پيش آزمون، درك تعريف استرس، آگاه شدن از تأثيرات جسمی استرس، آموزش آرميدگی عضالنی تدريجی برای 16 

گروه ماهيچه ای

جلسۀ دوم
درك اهميت آگاهی در مديريت استرس، افزايش آگاهی از پاسخ های جسمی به استرس زاها، تمرين آرميدگی عضالنی تدريجی برای 

8 گروه ماهيچه ای

درك ارتباط بين افکار و احساسات و فرآيند ارزيابی افکار، آموزش و تمرين آرميدگی عضالنی تدريجی برای 4 گروه ماهيچه ایجلسۀ سوم

جلسۀ چهارم
آشنايی با انواع تفکر منفی و تحريفات شناختی، ترکيب کردن تنفس ديافراگمی با تصويرسازی، آرميدگی عضالنی تدريجی منفعل 

همراه با تصويرسازی مکان خاص

شناسايی خودگويی منطقی و غيرمنطقی، آموختن گام های جايگزينی افکار منفی و افکار منطقی به جای افکار تحريف شدهجلسۀ پنجم

يکپارچه کردن مديريت استرس و آرميدگی در زندگی، آموزش انواع مقابله، آموزش خود زاد برای ضربان قلب، تنفس، شکم و پيشانیجلسۀ ششم

آموختن گام های مقابلۀ مؤثر، خودزاد همراه با تصويرسازی بصری، تمرين مراقبۀ نور خورشيد همراه با خودزادهاجلسۀ هفتم

آموختن مسائلی دربارۀ خشم، آگاهی از پاسخ ها و الگوهای خاص خشم، آموختن مديريت خشم، آموختن و تمرين مراقبهجلسۀ هشتم

يادگيری سبک های بين فردی، تمرين ارتباط ابزارگرايانه، آموختن مراقبۀ شمارش تنفس، ارائۀ تمرين مراقبۀ نور خورشيدجلسۀ نهم

درك فوايد حمايت اجتماعی، ارزيابی شبکۀ حمايت اجتماع، مرور کل برنامه، برنامه ريزی برای تمرين آرميدگی خانگیجلسۀ دهم

ايجاد يک برنامۀ مديريت استرس شخصی، جمع بندی و پاسخگويی به پرسش ها و اجرای پس آزمونجلسۀ يازدهم
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یافته ها
در اين پژوهش، برای سازمان دهی اطالعات به دست آمده از 
روش های آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد. ميانگين سن 
شرکت کنندگان در گروه آزمايش 9/121 ± 39/38 و در گروه 
کنترل 9/221 ± 3٧/٧2 سال بود. از ميان شرکت کنندگان 
 24 فراوانی  با  کارشناسی  تحصيالت  آنها  اکثر  گروه،  دو  هر 
داشتند. همچنين 11/1درصد از شرکت کنندگان گروه کنترل 

زن 88/9درصد را مرد و 2٧/8درصد از شرکت کنندگان گروه 
آزمايش را زنان و ٧2/2درصد را مردان تشکيل می دادند.

در اين بخش شاخص های آمار توصيفی نظير ميانگين و 
انحراف معيار نمره های کارکنان گروه آزمايش و گروه کنترل، 
در پرسش نامۀ استرس شغلی، به زيستی روان شناختی و ابعاد 
6گانۀ آن، در پيش آزمون و پس آزمون، عرضه می شود. نتايج 

حاصله در جدول 2 قابل مشاهده هستند.

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه ها در استرس شغلی و 
به زیستی روان شناختی و ابعاد آن

کنترلآزمایشگروه

پس آزمونپیش آزمونمرحله

P

پس آزمونپیش آزمون

P
شاخص آماری 

متغیر
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
انحراف 

معیار

45/22٧/9336/555/32۰/۰۰۰43/33٧/3945/116/35۰/۰45استرس شغلی

به زيستی 
روان شناختی

146/2255/۰525٧/6٧2۰/65۰/۰۰۰193/3955/۰22۰2/5۰4٧/22۰/۰٧

21/665/914۰/335/6424/3۰6۰/٧۰29/336/1٧خودمختاری

24/٧21۰/2443/833/6529/3311/3134/448/45تسلط بر محيط

25/611۰/٧٧44/553/5129/3۰1۰/٧634/٧29/2۰رشد شخصی

24/٧٧1۰/8643/554/2529/۰211/٧335/221۰/۰3روابط با ديگران

25/161۰/۰٧43/334/1129/6311/4435/228/81هدف در زندگی

24/2٧9/6843/۰54/٧232/119/6833/558/6٧پذيرش خويشتن

همان طور که در جدول 2 مالحظه می شود، نتايج آزمون 
در  آزمايش  گروه  کل  نمره های  ميانگين  وابسته  تست  تی 
متغيرهای وابسته )استرس شغلی و به زيستی روان شناختی( 
در مراحل پس آزمون با مرحلۀ پيش آزمون تفاوت معنی داری 
مستقل  تست  تی  آزمون  نتايج  همچنين  می دهد.  نشان  را 
در   )P=۰/۰29(  t=-2/15 با  روان شناختی  به زيستی  متغير 
پيش آزمون گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری را نشان 

نمی دهد.
کوواريانس  تحليل  از  پژوهش  فرضيه های  آزمون  برای 
تحليل  آزمون  از  استفاده  که  شد  استفاده  چندمتغيری 

مفروضه های  از  برخی  رعايت کردن  مستلزم  کوواريانس 
اساسی است که عبارت اند از: خطی بودن، هم خطی چندگانه، 
همگنی واريانس و همگنی شيب رگرسيون. در اين پژوهش 
خطا،  واريانس های  همگنی  شدند.  بررسی  مفروضه ها  اين 
مفروضۀ  شد.  تأييد  و  بررسی  لوين  آزمون  از  استفاده  با 
موازی بودن شيب رگرسيون نيز استفاده شد و نشان داد که 
توازی شيب رگرسيون محقق  شرط اصلی کوواريانس يعنی 
است. در ادامه نتايج تحليل کواريانس چندمتغيری به منظور 
بررسی اثربخشی آموزش مديريت استرس بر استرس شغلی و 

به زيستی روان شناختی کارکنان را مشاهده می کنيم.
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گروه های  بين  که  می دهد  نشان   3 جدول  مندرجات 
آزمايش و کنترل از لحاظ حداقل يکی از متغيرهای وابسته 
معنی دار  تفاوت  روان شناختی(  به زيستی  و  شغلی  )استرس 
وجود دارد. برای بررسی تفاوت گروه ها در متغيرهای وابسته، 
روی  مانوا،  متن  در  يک راهه  واريانس های  تحليل  انجام  به 

هريک از متغيرهای وابسته مبادرت شد. 

با توجه به مندرجات جدول 4، ميان کارکنان گروه آزمايش 
که آموزش مديريت استرس ديده اند و گروه کنترل که هيچ 
آموزشی دريافت نکرده اند، از نظر استرس شغلی و به زيستی 
روان شناختی تفاوت معنادار وجود دارد. در ادامه، نتايج آزمون 
مديريت  آموزش  تأثير  نشان دادن  برای  کوواريانس  تحليل 
را در جدول های 5  روان شناختی  به زيستی  ابعاد  بر  استرس 

و 6 مشاهده می کنيم.

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون استرس شغلی و به زیستی روان شناختی 
در گروه آزمایش و کنترل

معنی داریاندازه اثرDF فرضیهFمقدارنام آزمون

۰/51316/852۰/٧٧۰/۰۰۰آزمون اثر پياليی

۰/48٧16/852۰/٧٧۰/۰۰۰آزمون المبدای ويلکز

1/۰5316/852۰/٧٧۰/۰۰۰آزمون اثر هتلينگ

1/۰5316/852۰/٧٧۰/۰۰۰آزمون بزرگ ترين ريشه روی

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر 
استرس شغلی و به زیستی روان شناختی کارکنان

متغيرها
مجموع 
مجذورات

درجۀ 
آزادی

ميانگين 
مجذورات

F اندازۀ
اثر

توان 
آماری

توان 
آزمون

سطح

معنی داری

9۰3/25419۰3/25413/۰94۰/381٧/18۰/9٧P> ۰/۰۰1استرس شغلی

به زيستی 
روان شناختی

43515/٧63143515/٧635/۰23۰/3٧16/٧9۰/9٧P> ۰/۰۰1

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی نمره های پس آزمون به زیستی روان شناختی و 
مؤلفه های آن در گروه آزمایش و کنترل

معنی داریاندازۀ اثرDF فرضیهFمقدارنام آزمون

۰/698/636۰/69۰/۰۰۰آزمون اثر پياليی

۰/3۰8/636۰/69۰/۰۰۰آزمون المبدای ويلکز

2/258/636۰/69۰/۰۰۰آزمون اثر هتلينگ

2/258/636۰/69۰/۰۰۰آزمون بزرگ ترين ريشه روی

جدول 6. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر میزان ابعاد به زیستی 
روان شناختی کارکنان

متغيرها
مجموع 
مجذورات

درجۀ 
آزادی

ميانگين 
مجذورات

F اندازۀ
اثر

توان 
آماری

توان 
آزمون

سطح
معنی داری

1۰14/3٧11۰14/3٧28/29۰/5۰28/29۰/99P> ۰/۰۰1خودمختاری

1283/۰٧11283/۰٧48/26۰/6348/261P> ۰/۰۰1تسلط بر محيط

13۰2/59113۰2/5941/٧6۰/5941/٧61P> ۰/۰۰1رشد شخصی

1۰49/٧311۰49/٧333/12۰/5433/121P> ۰/۰۰1روابط با ديگران

963/661963/6628/٧6۰/5۰28/٧6۰/99P> ۰/۰۰1هدف در زندگی

1144/8111144/8134/٧9۰/5534/٧91P> ۰/۰۰1پذيرش خويشتن
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سطح  در  می شود  مشاهده   6 جدول  در  که  همان گونه   
مديريت  آموزش   1 آزادی  درجۀ  و   )  P  ≥0/۰5( معنی داری 
استرس باعث افزايش معنی دار همۀ ابعاد به زيستی روان شناختی 

.)P ≥0/۰5( در کارکنان گروه آزمايش شده است
 بحث

آموزش  اثربخشی  بررسی  پژوهش حاضر  انجام  از   هدف 
مديريت استرس به شيو ۀ شناختیـ  رفتاری در کاهش استرس 
شغلی و افزايش به زيستی روان شناختی و ابعاد آن در کارکنان 
يک شرکت صنعتی بود. نتايج پژوهش نشان داد که آموزش 
اثر معناداری  با رويکرد شناختی ـ رفتاری  مديريت استرس 
روان شناختی  به زيستی  افزايش  و  شغلی  استرس  کاهش  بر 
 Horan  و  Sheehy کارمندان دارد. اين يافته با پژوهش های
 )139۰(  Khadivi و )1385( و همکاران Rahgouy )2۰۰4(
همسو است )15، 1۷، 2۷( و همچنين با مطالعات Mok و 
در   )1998( همکاران  و   Timmerman و   )2۰14( همکاران 
استرس  کاهش  بر  استرس  مديريت  آموزش  تأثير  خصوص 

همخوانی دارد )28، 2۹(.
به زيستی  بر  را  شغلی  استرس  اثر   )2۰12(  Akintayo
روان شناختی و رفتارهای کارکنان )بر خشنودی، تعهد( بررسی 
کرد و يافته های او نشان داد که استرس شغلی اثر معناداری 
 .)21( دارد  کارکنان  رفتارهای  همچنين  و  به زيستی  بر 
پژوهش هايی  ديگر  راستای  در  پژوهش  اين  نتايج  همچنين 
است که در اين زمينه صورت گرفته است )10, 16, 1۹, 30(. 
استرس، اغلب ناشی از تنش عضالنی و باورهای غيرمنطقی 
از  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  و  است  ديگران  و  خود  دربارۀ 
تحريف های  از  استفاده  کاهش  منفی،  افکار  کاهش  طريق 
شناختی، افزايش استفاده از درك عينی از رويدادها و منطق 
درست و کارآمد و همچنين استفاده از تکنيک های رفتاری و 
باعث کاهش ميزان استرس در زندگی  آموزش ريلکسيشن، 
استرس  ديگر  از سويی  کاری می شود.  و محيط های  روزمره 
و حتی  کار  محيط  در  را  آن  فرد  که  است  مسئله ای  شغلی 
در کنار ديگر افرادی که در محيط کار با آنها تعامل رودررو 
دارد تجربه می کند و اين شيوۀ آموزش نيز گروهی بوده و به 
افراد نوعی اطمينان خاطر می دهد. ازاين رو پشت سر گذاشتن 
دارند  مشابهی  وضعيت  که  کسانی  با حضور  آموزش  مراحل 
آسان تر می شود. از آنجا که افراد در محيط کار تعامل زيادی 
مديريت  گروهی  آموزش  که  می رسد  نظر  به  دارند  هم  با 
حمايت  شبکۀ  نوعی  ايجاد  و  بيشتر  ارتباط  باعث  استرس 
القا می کند که همکارانشان هم  آنها  به  و  اجتماعی می شود 
مشکالتی مشابه آنها دارند و همچنين برخی مسائل در محيط 
روش هايی  آنها  با  سازگاری  برای  و  بوده  اجتناب ناپذير  کار 
نتايج  برد.  کار  به  را  آنها  موفقيت  با  که می توان  دارد  وجود 
اين پژوهش برمبنای راهکارهای شناختی و رفتاری در نظر 
گرفته شده در مديريت استرس نيز  تبيين پذير است. مديريت 
استرس به عنوان يکی از روش های تنظيم هيجان سازگارانه با 
عزت نفس و تعامالت اجتماعی مثبت مرتبط است و افزايش 
در فراوانی تجربۀ هيجانی مثبت باعث مراقبۀ مؤثر با موقعيت 

در  مناسب  فعاليت های  و  رفتارها  و حتی  استرس زا می شود 
پاسخ به موقعيت های اجتماعی را باال می برد و عاملی کليدی 
است  اثربخش  کارکرد  و  روانی  به زيستی  در  تعيين کننده  و 
)31(.  با کمک راهبردهای رفتاری مديريت استرس از قبيل 
تن آرامی و آرامش عضالنی می توان تنش و اضطراب را کاهش 
داد، افراد عالئم جسمانی مرتبط با استرس را شناسايی کرده 
و با تسلط يافتن در کسب آرامش، تمرکز و تسلط بيشتری بر 
شرايط زندگی خود پيدا می کنند. در خصوص تأثير مديريت 
افکار  شناسايی  آموزش  زندگی،  در  هدفمندی  بر  استرس 
خودکار منفی و تحريف های شناختی و جايگزين کردن افکار 
خلق  کاهش  استرسورها،  ارزيابی  در  مهمی  نقش  منطقی، 
افسرده و احساس بی هدفی دارد )32(. آموزش مهارت های 
مقابله ای نيز به عنوان يکی ديگر از فنون مديريت استرس افراد 
را قادر به مقابلۀ سازگارانه می کند و طی آن افراد می آموزند 
که به جای درماندگی و انفعال به افزايش توانمندی های خود 
و کاهش ملزومات موقعيت های استرس زا روی آورند )33(. 
از فنون رفتاری قادر به کاهش تنش  با استفاده  افراد  وقتی 
و عالئم جسمانی همراه با استرس می شوند، احساس کنترل 
آنها افزايش می يابد )23(. افرادی که احساس کنترل بيشتری 
دارند، در رويارويی با رويدادهای تنش زا بيشتر از راهبردهای 
مديريت  رابطۀ  دربارۀ   .)34( می کنند  استفاده  مسئله مدار 
اشاره کرد  نکته  اين  به  با ديگران می توان  رابطه  بر  استرس 
که با آموزش مهارت های ابرازگری و مديريت خشم، افرادی 
با  ارتباط  برقراری  به  قادر  تنهايی می کنند و  را که احساس 
و  اجتماعی  روابط  تسهيل  با  می سازد  قادر  نيستند،  ديگران 
داده  گسترش  را  خود  اجتماعی  شبکۀ  آن،  کيفيت  ارتقای 
 .)18( می يابد  افزايش  آنان  اجتماعی  حمايت  درنتيجه  و 
که  می کند  بيان  روان شناختی  به زيستی  مفهوم  که  آنجا  از 
نيست،  پيامدی  و  نهايی  حالت  يک  روان شناختی  به زيستی 
بلکه يک فرايند است که بر خوب زيستن و عملی کردن تمام 
توانايی های انسان تمرکز دارد )35( و مربوط به واکنش های 
افراد به فشارهای زندگی روزمره است )14(، بهبود اين فرايند 
با توجه به مؤلفه های آن از قبيل خودمختاری و رشد فردی 
است.  فرد  زندگی  در  بنيادی  تغييرات  سری  يک  مستلزم 
آنها  جمله  از  که  داشت  نيز  محدوديت هايی  حاضر  پژوهش 
افراد  با  مقايسه  در  مؤنث  افراد  تعداد  کمتربودن  به  می توان 
مذکر اشاره کرد؛ بنابراين تعميم پذيری يافته ها مستلزم انجام 
است  وسيع تری  و  متفاوت  نمونه های  با  بيشتر  پژوهش های 
تأثير آموزش مديريت  تاکنون در زمينۀ  اينکه  به  با توجه  و 
استرس بر استرس شغلی و به زيستی روان شناختی کارکنان 
به ويژه در مراکز درمانی پژوهش های زيادی صورت نگرفته، لذا 
شايسته است که مسئولين بهداشت و سالمت عالوه بر ايجاد 
توجه  زمينه،  اين  بيشتر در  پژوهش های  برای  بستر مناسب 
ويژه ای به راهکارهای کاهش تنش بين کارکنان حوزۀ سالمت 
مبذول فرمايند و پژوهشگران نيز به تکرار پژوهش هايی از اين 
قبيل بين افراد شاغل در حوزۀ سالمت اقدام کنند؛ چراکه در 
درمانی،  مراکز  کارکنان  روانی  سالمت  به  بی توجهی  صورت 
نمی توان انتظار داشت آن سازمان ها خدمات خوبی به بيماران 

عرضه کنند.
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نتیجه گیری
به طور کلی در اين پژوهش مشخص شد که برای مقابله با 
تنش های موجود در محيط کار، مجهزشدن افراد به راهکارهای 
مثبت  تأثيرات  می تواند  استرس،  مديريت  نظير  پيشگيرانه 
زيادی داشته و نيز موجب ارتقای سالمت افراد شود. درواقع با 
توجه به اينکه امروزه استرس جزو جدايی ناپذير و غيرقابل انکار 
زندگی مدرن است و افراد شاغل زمان زيادی از عمر خود را 
در محيط کار سپری می کنند، نتايج اين پژوهش نشان داد که 
توانمندی افراد شاغل در زمينۀ مقابله با عوامل روانی آسيب زای 
محيط کار از جمله استرس، تأثير گسترده ای بر ابعاد گوناگون 

زندگی شخصی و حرفه ای آنها خواهد داشت )36(.
تقدیر و تشکر

به  ارشد  کارشناسی  پايان نامۀ  از  برگرفته  پژوهش  اين 
اهواز  چمران  شهيد  دانشگاه  در  مصوب   ،21٧5552 شمارۀ 
پژوهش  اين  شرکت کنندگان  کليۀ  از  بدين وسيله  است. 
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