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 چکیده

 

-مددررر  ندخای ی  اثربخشی آموزش پژوهش حاضر با هدف بررسی 
یداوواه،  تعددد سدازماوی و اسد رس     -رف اری اس رس بر تعارض کدار 

روش ارن پژوهش   صورت پذررف . ند، کارکخان آبفای اصفدان اهراک
آزمون با گرو، گوا، بوه. بددرن مخودور    پس-آزمون آزمارشی از ووع پیش

گیری  نیو، ومووه به کارمخد 03از بین کارکخان آبفای ندر اصفدان تعداه 
( وفدر  51طور تصاهفی هر هو گرو، آزمارش ) بهو او خاب  تصاهفی ساه،

آمدوزش  ( گمدارش نددود. گدرو، آزمدارش  مدای ده      وفدر  51و گوا، )
ای  هقیقدده 03ج سده   53را طدی  رف داری اسد رس   -مددررر  ندخای ی  

  اما افراه حاضر هر گرو، گوا، هر بار هر هف ه هرراف  کرهرکصورت  هب
ابزارهددای پددژوهش نددام   ای قددرار وفرف خددد. هددیم مدای ددهمعددرض 
اسد رس    کارلسدون و همکداران  یداوواه،  -تعارض کدار های  پرسشخامه

هدا   هاه، بدوه. و آلن تعدد سازماوی مارر  و و همکاران ند، کوهن اهراک
)تح ید    و اوحراف معیار( و آمدار اسد خباطی  توسط آمارتوصیفی )میاوفین 

مدوره تح ید     SPSS-23افدزار آمداری    ورم اس فاه، از باآزمون کوارراوس( 
آمدوزش  ها وشان هاه کده   و ارج حاص  از تجزره و تح ی  هاه، قرار گرف خد.

یداوواه،  تعددد    –رف اری اسد رس بدر تعدارض کدار     –مدررر  نخای ی 
 هار هان ه اس .   یمعخ تأثیرند، کارکخان آبفا  سازماوی و اس رس اهراک

 
یداوواه،  تعددد سدازماوی  مددررر       –کدار تعدارض   :کلیدواژگان

 رف اری اس رس –نخای ی

  

Abstract 
 

The aim of the present study was to investigate the 

effectiveness of cognitive-behavioral stress management 

training on work-family conflict, organizational 
commitment and perceived stress in ABFA 

employees in Isfahan. The research method was 

experimental with pre-test post-test with control 
group design. Thus, 30 employees were selected and 

were randomly assigned into experimental (15 

employees) and control (15 employees) groups. The 
experimental group received the intervention of 

cognitive-behavioral stress management training during 

10 sessions (90 minutes); but the control group didn’t 
receive any intervention. Instruments were Carlson et al. 

Work-Family Conflict, Cohen et al. Perceived Stress 

and Meyer & Allen Organizational Commitment 
Questionnaires. The data were analyzed by covariance 

analysis using SPSS-23 software. The results showed 

that cognitive-behavioral stress management training 
had a significant effect on work-family conflict, 

organizational commitment and perceived stress.  

 
Keywords: work-family conflict, organizational 

commitment, cognitive-behavioral stress management  
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 مقدمه
 ,Mahdad, Rahimi, & Atashpourباندد )  اوسان موجوهی اج ماعی  زرس ی و رواودی مدی  

ندوه و بسدیاری از روابدط و     سپری می ی کاریها محیط حداق  رک سوم عمر افراه هر .(2011

(. کار Hafezi, Eftekhar, & Shojaei, 2011گیره ) ها نک  می محیطارن مخاسبات اج ماعی هر 

و های مخ  فی از وظارف  اما گا، جخبه  آرد از وور سالم  عام  بسیار ارزنمخدی به حساب می

هدا   آن تدررن  فشارآور بانخد که از مطدر  ها  آن تواوخد برای صورت بالقو، می های افراه  به مسئولی 

 (.Golparvar, Vaseghi, & Javadian, 2011توان به ابدام وقش و تعارض وقدش اندار، کدره )    می

گیری افدراه   ارن امر مخجر به کاهش تمرکز فکر و ترهرد هر اوجام کارها و کاهش قدرت تصمیم

 (.Askari & Nakl Zadeh, 2010نوه )

-Kravits, McAllisterاسد  )  5  اسد رس های نغ ی برای کارکخان محیطرکی از پیامدهای 

Black, Grant, & Kirk, 2010 عبارتس  از واکخش بددن بده تغییدری کده     ند،  اهراک(. اس رس

حالد  ردا   ندد،   اهراکباندد. اسد رس    مس  زم سازگاری را پاسخ ذهخی  جسمی را هیجاوی مدی 

ند،  یوه را تددردنخای ی  روان اس  که طی آن فره بدزرس ی جسمی ونخای ی  روان فرآرخدی

ها و حواهث  کخد. هر واقع ارجاه اس رس به چفووفی برهان  و هرک فره از موقعی  اهراک می

یطر و برای فره هرفری به صورت ردک   هاره. ممکن اس  رک موقعی  برای فرهی بیبس فی 

هدا و اهارات هر   اس رس  از جم ه مشکالت کارکخان سدازمان (. Clark, 2010تددرد هرک نوه )

بفدذاره و   تدأثیر هدا   آن ای و زودگی نخصی تواود بر عم کره حرفه باند که می یای م هر جامعه

هر و یجه موجب تعارض بین کار و یاوواه، گرهه. ارن موضوع از آن جد  هریور توجه اس  

هرفدر  ، ای بده حدوز   که آثار اس رس قاب  سرار  از محیطی به محیط هرفر ردا او قدال از حدوز،   

گدرهه   مدی چه بسا موجب ای الل هر روابط افراه به یصدو   ند،  اهراکباند. آثار اس رس  می

واره وماردد  جدی به کوهکان ویز مخ ق  نوه و بر کیفی  زودگی لطمه تواود  که پیامدهای آن می

(Grzywacz, Frone , Brewer, & Kovner, 2006 .) 

اسد    2یداوواه، -گیدری تعدارض کدار    از کار و محیط کدار  ندک    وانیهرفر مشکالت از 

                                                           
1  -  stress  

2-  work-family conflict (WFC)  
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(Erdamar & Demirel, 2014تعارض کار .)- یاوواه، نک ی از تعارض بین وقشی اس  که هر

یداوواه، مخجدر بده تعدارض هو طرفده بدین کدار و        -های مخ  ف کار ها هر حوز، آن فشار وقش

هدای   ههد که یواسد ه  ؛ وق ی رخ مییاوواه،-کار(. تعارض Kafetsios, 2007نوه ) یاوواه، می

تواودد   ارن هو حیطه )کار( با تقاضاهای حیطه هرفر )یاوواه،( واسازگار باند که ارن تعارض می

بفدذاره. محققدان  اودواع     تدأثیر هم بر کیفی  زودگی یاوواهگی و هم بر کیفی  زوددگی کداری   

اودد   توصدیف کدره،    ندد،  هم فاوتی از تعارض را با توجه به رف ار  زمدان و مقددار تدخش ارجدا    

(Korabik, Lero, & Ayman, 2003تعارض زمان محور .)به طول مدت زماوی که فدره باردد   5  

نوه که    زماوی ارجاه می2محور به وظارف مربوط به نغ ش بپرهازه  مرتبط اس . تعارض تخش

به وقش هرفدر   ها با تواواری فره برای اوجام مؤثر وظارف مربوط فشار رواوی اوجام رکی از وقش

های رف اری هر وقدش کده بدرای وقدش      به ویازمخدی  0و تعارض رف ارمحور فره تدای  پیدا کخد

(. Oreizi Samani, Dibaji, & Sadeghi, 2010ندوه  اندار، هاره )   هرفدر واسدازگار ت قدی مدی    

(2004) O'Driscoll, Brough and Kalliath وفراوی مدمی یاوواه، -کارکه تعارض  ودوشان هاه

مخددی هر   بده کداهش رضدار     یداوواه، -کدار باند. چرا که تعدارض   ها می برای افراه و سازمان

نوه. همچخین هر تحقیقی هرفر وشان هاه، ندد کده    یاوواه،  ترک کار و تشدرد بحران مخجر می

 Bianchiارتباط مس قیمی با تخش  افسرهگی  عالئم جسماوی و یسد فی هاره )  یاوواه،-کارتعارض 

& Milkie, 2010 .) 

نوود  نغ ی و محیط کار  عوام ی وجوه هارود که باعث می هایبا تمام مشکالت هر فرارخد

ههد. رکی از اردن   که رک فره هر رک نغ  و سازمان مشخص ماود، و به فعالی  یوه اهامه می

(. تعددد سدازماوی بده باورهدا      Mahmodirad & Hassani, 2013اس  ) 4عوام   تعدد سازماوی

 ,Lok, Westwood, & Corawfordبه ماوددن هر سدازمان اندار، هاره )    کخان وسب ها و عقارد کار ارزش

تکدالیف و وظدارف   هدا   ندوه تدا کارکخدان سدازمان     می تعدد سازماوی از رک سو موجب (.2005

بدبدوه   سدبب یورش را با ان یاق  اوفیزش و رغب  باالتری به سامان برساوخد و از سوی هرفدر  

                                                           
1-  time-based  

2-  strain-based  

3-  behavioral-based  

4-  organizational commitment  
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هدا   گرهه. ارن هو ویز وفرش ندروودان را بده سدازمان   می« ارباب رجوع»تعام  و ارتباط آوان با 

 ,Scot, 2008) ههدد  مدی  بخشد و آماهگی آوان را برای همکاری با آن سازمان افدزارش  بدبوه می

cited in Mohammadian, Mahdavi, & Hoseyni Nezhad, 2010)    هر بحدث پیرامدون تعددد .

رعارد   نخاسدی  پشد کار     هاری وویر سرع  و هق  هر اوجام کار  وظیفده  سازماوی  بر نایص

های یالقاوه هر اوجدام کدار  هلبسد فی عمید  بده       نخاسی  تالش برای ارائه ارد، ووم و اوضباط  وق 

 (.Yucel & Bektas, 2012) ند، اس و احساس مسئولی  هر برابر سازمان  تأکید  نغ 

ای الزم  های مقاب ه زماوی که افراه تح  اس رس هس خد  بارد مدارت White( 2000از وور )

را هان ه بانخد تدا ب واوخدد اثدر اسد رس را کداهش ههخدد. چخاوچده اسد رس مددررر  ندوه و           

هدای زوددگی    فراهم نوه؛ فره قاهر یواهد بوه تا با ویازهدا و چدالش  ای مؤثر  های مقاب ه مدارت

های م عدهی بدرای مددررر  اسد رس وجدوه      یوه به نیو، بد ری کخار آرد. بر ارن اساس نیو،

اندار، ومدوه. هر اردن ندیو،      5رف اری اس رس-توان به مدررر  نخای ی هاره که از آن جم ه می

آرامدی  آمدوزش    کدار غیرمخطقدی  آمدوزش فدن تدن     نوه که به نخاسداری و اصدال  اف   سعی می

های ابراز وجوه  آمدوزش ندیو، حد  مسدئ ه و فخدون مددررر  یشدم پرهای ده ندوه           مدارت

(Granath, Ingvarsson, Von, & Lundberg, 2006   ارن بروامده  اودواع گوود .)   اگون آرمیددگی

 رف داری معمدول   –کداهش اضدطراب را بدا رورکرههدای ندخای ی     فخدون  تصوررسازی و هرفدر  

ای  آموزش ابرازگری و مدررر  یشم ترکیب  نخای ی  آموزش اثربخشی مقاب ه  ماوخد بازسازی

صورت گرف ه های  (. پژوهشChob Forosh Zadeh, Kalantari, & Molavi, 2010کره، اس  )

هددای  لفددهؤرف دداری اسدد رس بددر م-حدداکی از اثربخشددی مخاسددب آمددوزش مدددررر  نددخای ی 

و  Hall, Lattie, Milrad, Czaja and Antoni( 2014)نخای ی و نغ ی بوه، اس . چخاوکه  روان

(2012 )Antoni, Lutgendorf, Blomberg, Carve and Cole  آموزش مددررر   وشان هاهود که

هر افدراه گووداگون   ندخای ی   روان های آسیبکاهش  هتواود مخجر ب رف اری اس رس می-نخای ی

و   Alavi Arjomand, Kashani Nia, Hosseini and Reza Soltani(2012) بده عدالو،    گدرهه. 

(2012) Khadivi, Zargar and Davoodi روندی  عخوان  به رف اری اس رس را-مدررر  نخای ی

 زودگی پرس اران بیان کرهود.-تعارض کاراس رس و  کارآمد برای کاهش

                                                           
1-  cognitive-behavioral stress management  



 15 ... رفتاری استرس-مدیریت شناختیاثربخشی آموزش 

کدارگیری   هر محیط کار و ضدرورت بده   یاوواه،-کاررض با توجه به پدردآری اس رس و تعا

هدای   رف اری اس رس بر مولفده -مدررر  نخای یمدای ه آموزنی مخاسب و همچخین اثربخشی 

مددررر   آموزش له اص ی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی أمس  نخای ی و نغ ی مخ  ف روان

کارکخدان   ند،   تعدد سازماوی و اس رس اهراکیاوواه،-کاررف اری اس رس بر تعارض -نخای ی

 های پژوهش عبارتخد از: بر ارن اساس فرضیه آبفای اصفدان بوه.

کارکخان آبفدای اصدفدان    یاوواه،-کاررف اری اس رس بر تعارض - مدررر  نخای یآموزش  .5

 هاره. تأثیر

 تدأثیر رف اری اس رس بر تعدد سازماوی کارکخدان آبفدای اصدفدان    -مدررر  نخای یآموزش  .2

 هاره.

ندد، کارکخدان آبفدای اصدفدان      رف اری اس رس بر اس رس اهراک-مدررر  نخای یآموزش  .0

 هاره. تأثیر
 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

آزمدون بدا گدرو، گدوا، اسد . م غیدر        پس-آزمون پژوهش از ووع آزمارشی با طر  پیشروش 

  تعددد  یاوواه،-کارارض و م غیرهای وابس ه تع رف اری اس رس-مدررر  نخای یآموزش مس ق  

کارکخدان آبفدای نددر    را تمدامی  هر ارن پژوهش جامعه آماری بوه. ند،  سازماوی و اس رس اهراک

گیری هر هسد رس و هدفمخدد    هاهود. جد  او خاب حجم ومووه از روش ومووه تشکی  می اصفدان

گیدری هر هسد رس  از    و گمارش تصاهفی اس فاه، ند. بدرن صورت که با اس فاه، از روش ومووه

او خاب ند. سپس با مراجعه به اهار، آبفدای مخطقده    4مخاط  آبفای ندر اصفدان  آبفای مخطقه بین 

وفر از کارکخاوی که ومر، بیشد ری   03ند،  ندر اصفدان  پرسشخامه اس رس هر بین کارکخان توزرع 4

او خاب و از آودان جدد  ندرک  هر    به طور تصاهفی را هر پرسشخامه اس رس کسب کره، بوهود  

بده  هدا   آن . پس از اعالم آماهگی ارن کارکخان جد  نرک  هر پژوهش دمبعم  آ ش هعوتپژوه

هر گرو، آزمدارش   وفر 51هو گرو، آزمارش و گوا، تقسیم ندود ) کشی( به صورت تصاهفی )قرعه

رف داری اسد رس    -مددررر  ندخای ی   هر گرو، گوا،(. قبد  از ارائده مدای ده آموزندی     وفر 51و 
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آوری گرهردد. هر گدام بعدد افدراه      به آوان ارائه و پس از پاسخفوری جمدع های پژوهش  پرسشخامه

ای  هقیقده  03ج سده   53رف اری اس رس را طدی  -گرو، آزمارش مدای ه آموزنی مدررر  نخای ی

که گرو، گوا، از هرراف  ارن مدای ده هر طدی اوجدام     حالی هرراف  وموهود  هرهر طی هو ما، و ویم 

سال بوهود که هر اردن بدین    12تا  27هارای هامخه سخی کخخدگان  نرک  بدر، بوه. فرارخد پژوهش بی

بدوه. همچخدین بیشد ررن     40/4و اوحدراف معیدار   سدال   43/03ها  میاوفین و اوحراف معیار سن آن

 ( بوه.هرصد 43کارنخاسی ) مقطعمیزان سطح تحصیالت مربوط به 

 

 پژوهش ابزار

بدرای سدخجش میدزان تعدارض کدار       ازحاضدر  پژوهش  هر: خانواده-کارتعارض پرسشنامه 

اسد فاه، ندد کده     Carlson, Kacmar and Williams( 2000) 5یداوواه، -کار پرسشخامه از یاوواه،

ههدد.   را موره ارزرابی قرار مدی  یاوواه،-کارگاوه تعارض  ارن مقیاس ابعاه نش. اس   ماه، 51 هارای

)کامالً موافقم( با اس فاه، از مقیاس لیکرت اسد . ومدر،    1)کامالً مخالفم( تا  5ها از گزرخه  هامخه پاسخ

بدرای اردن    Carlson et al.( 2000) اس .بیش ر  یاوواه،-کارههخد، تعارض  باالتر هر ارن آزمون وشان

گدزارش کرهودد. همچخدین هر     17/3و  71/3آزمون میزان ضدرارب پارداری بدا آلفدای کرووبداخ بدین       

بدین  مقیداس   یدره،  3پاراری ارن ابدزار را هر    Watai, Nishikido and Murashima(2006) ای مطالعه

  Rasouli, Khanke, Fallahi Kheshknab and Rahgozar(2009) گدزارش کرهودد.   02/3تدا   77/3

با نرارط فرهخفی ارران  رواری مح واری اردن پرسشدخامه بدا     آن و تطبی  ارن پرسشخامهپس از ترجمه 

های ع وم پزنکی  بدزرسد ی و تواوبخشدی    وفر از اعضای هیأت ع می هاوشفا، 53اس فاه، از وورات 

وفدر از پرسد اران    23ارران  باال گزارش کره، اسد  و پارداری اردن پرسشدخامه را بدا اسد فاه، از وودر        

و اوسدجام هروودی آن را بدا     10/3تدا   33/3هو هف ه آزمون مجدده بدین   های همدان بعد از  بیمارس ان

 Motasharei, Nisi, and Arshadi( 2013گزارش کدره، اسد . )   14/3اس فاه، از ضررب آلفای کرووباخ 

گدزارش   02/3و بدا روش تخصدیف    05/3ویز ضررب پاراری ارن آزمون را با اس فاه، از آلفای کرووباخ 

بده   10/3پرسشخامه حاضر هر پژوهش حاضر با اس فاه، از ضررب آلفای کرووبداخ  پاراری  کره، اس .

 هس  آمد.

                                                           
1-  Work-Family Conflict Questionnaire 
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 Cohen, Kamarckتوسدط  2ندد،  س اهراک پرسشخامه اسد ر : شده پرسشنامه استرس ادراک

(1983)and Mermelstein   مداه، اسد  کده بدرای سدخجش میدزان        54تدیه ند، اس  و هارای

روه. هر ارن آزمون از  اس رسی که نخص هر طول رک ما، گذن ه تجربه کره، اس   به کار می

ای هرگز  یی ی کم  م وسط  وسب اً زراه و یی ی زراه اس فاه، ندد، اسد  و    گزرخه 1رک مقیاس 

  3  1  4هدای   السؤگیره.  ومر، می 4خد بین صفر تا ک ای که او خاب می آزموهوی بر اساس گزرخه

  2 =   تدا حددوهی  0 =   یی دی کدم  4 = نوود )هیم گذاری می برعکس ومر، 50و  0  53  0  7

 هدای مقیداس    سدؤال با جمع ومرات سدارر  ها  آن ( و مجموعصفر = و یی ی زراه 5 = زراه وسب اً

 پاراری ارن آزمون به روش همسداوی هروودی از طررد  آلفدای کرووبداخ بدین        آرد. به حساب می

  تدأثیر هدای رواردی اردن مقیداس تحد        ک دی مدالک   طور هگزارش ند، اس  و ب 13/3تا  14/3

 (. ارن مقیاس توسدط Cohen et al., 1983گررد و رواری مخاسبی هاره ) جخسی  و سن قرار ومی

(2002 )Ghorbani, Bing, Watson, Davison and Mack فرهخفی هخجارردابی   هر پژوهشی بین

هدای   آزمدوهوی بدرای   13/3هدای ارراودی و      برای آزموهوی15/3و میزان آلفای کرووباخ برابر با 

پاراری پرسشخامه حاضر هر پژوهش حاضر بدا اسد فاه، از ضدررب آلفدای      .ودآمررکاری وشان هاه

 به هس  آمد. 14/3کرووباخ 

پرسشدخامه  برای سخجش تعددد سدازماوی هر پدژوهش حاضدر از      :سازمانیپرسشنامه تعهد 

ه بعدد  سد اس فاه، ند. ارن پرسشخامه برای سدخجش   Meyer and Allen( 1990) 1تعدد سازماوی

. اسد  ت مربوط به هر بعد مجدزا از هو بعدد هرفدر    سؤاالکه  طراحی ند، اس تعدد سازماوی 

هدای   باند و ندام  گزرخده   ای می گزرخه 7به صورت ای  ماه، 24گذاری ارن پرسشخامه  نیو، ومر،

 وسدب اً "  "کمدی مخدالفم  "  "وودری وددارم  "  "کمی مدوافقم "  "موافقم وسب اً"  "بسیار موافقم"

گزرخده هر هدر سدؤال پاسدخ      7ها بارد به رکی از  گرهه. آزموهوی می "بسیار مخالفم"و  "مخالفم

و  531 نوه. هر ارن پرسشخامه  حداکثر ومر، گذاری می ومر، 7تا 5هاه، و سپس بر اساس مقاهرر 

تعددد هخجداری  تعددد مسد مر و     مقیاس  یره،ارن پرسشخامه هارای سه باند.  می 24حداق  آن 

 Meyer and Allenپرسشدخامه تعددد سدازماوی هر پدژوهش      پارداری ضررب تعدد عاطفی اس . 

هسد    بده  10/3و  70/3  11/3برای ابعاه عاطفی  هخجاری  و مس مر برابر بدا  ترتیب  به (1990)

                                                           
1-  Perceived Stress Questionnaire 

2-  Organizational Commitment Questionnaire 
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پارداری پرسشدخامه حاضدر را بدا      Bani Taba, Shah Talebi and Karimi( 2009) آمدد، اسد .  

پارداری پرسشدخامه حاضدر هر پدژوهش      گدزارش وموهودد.   14/3اس فاه، از ضررب آلفای کرووبا  

 به هس  آمد. 11/3حاضر با اس فاه، از ضررب آلفای کرووباخ 
 

و ای  هقیقده  03ج سده آموزندی    53هر  رف اری اس رس–مدررر  نخای ی ای بروامه مدای ه

رف داری  -ندخای ی ندد. یالصده ج سدات آموزندی     ای رک ج سه طی هو ما، و ویم اجرا  هف ه

 وشان هاه، ند، اس . 5هر جدول  اس رس

 

  رفتاری استرس –مدیریت شناختی . خالصه جلسات آموزشی 2 جدول

 خالصه جلسات جلسات

هدای فدرهی    گدذار/ ورژگدی  تأثیرزاها/ عوام   بروامه/ مفدوم اس رس/ تعررف اس رسمعرفی  اول

گدرو،   53های اس رس /آرمیدگی عضالوی تدررجی بدرای   مرتبط با مدررر  اس رس/ پاسخ

 ای  ماهیچه

ووع اس رس/ پیامدهای جسماوی و رواوی اس رس/ مقاب ده   2اس رس و آگاهی/ فرآرخد ارزرابی/  هوم

 ای گرو، ماهیچه 1آرمیدگی عضالوی تدررجی برای و اوواع آن/ 

گدرو،   4نخاساری عالئم اس رس/ تخفس/ تصوررسدازی/ آرمیددگی عضدالوی تددررجی بدرای       سوم

 ای ماهیچه

تخفس و تصوررسازی )اهامه(/ آرمیدگی عضالوی تددررجی مخفعد / تفکدر مخفدی و تحررفدات       چدارم

 نخای ی/ راهبرههای مدررر  )بررسی اجمالی(

 نخاساری و تغییر افکار مخفی + راهبرههای عم ی تغییر افکار مخفی پخجم

 کارآمده موقعی (/ آموزش یوهزاه/ مقاب  0جارفزرخی افکار مخطقی )هر  نشم

آموزش یوهزاه تکمی ی برای ضربان ق ب  تخفس  نکم و پیشاوی + آموزش یوه زاه همرا، با  هف م

 ای مؤثر های مقاب ه پاسختصوررسازی و یوهالقاری/ اجرای 

 عخوان ابرهای هر حال گذر/ مدررر  یشم اوجام مراقبه: تمانای افکار به هش م

 مراقبه نمارش تخفس/ آموزش ابرازگری ودم

 آزمون آموزش حمار  اج ماعی/ مرور بروامه/ پس ههم
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ها از هو سطح آمار توصیفی و اسد خباطی اسد فاه،    هر ارن پژوهش برای تجزره و تح ی  هاه،

آمار اس خباطی از تح ی  کوارراوس  هرو اوحراف معیار آمار توصیفی از میاوفین و  هرند، اس . 

 SPSS-23افزار آماری  برای بررسی فرضیه پژوهش اس فاه، گرهرد. و ارج آماری با اس فاه، از ورم

 موره تجزره و تح ی  قرار گرف ه اس .

 

  ها یافته
 ههد. را وشان می پژوهش حاضرتوصیفی  های راف ه 2جدول 

 آزمون و پس آزمون توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل پیش های یافته .1جدول 

 ها گروه
 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 یگرو، آزمارش

 73/1 70/05 11/3 13/03 یاوواه،-تعارض کار

 30/7 23/10 01/3 43/70 تعدد سازماوی

 30/1 70/01 10/1 13/41 ند، اس رس اهراک
      

 گرو، گوا،

 37/4 04/03 04/1 70/03 یاوواه،-تعارض کار

 04/7 70/15 11/1 23/10 تعدد سازماوی

 04/3 43/45 11/3 50/45 ند، اس رس اهراک

 

یاوواه،  تعددد  -حاکی از آن اس  که میاوفین ومرات تعارض کار 2و ارج حاص  از جدول 

رف داری  -مددررر  ندخای ی  هر اثدر آمدوزش    یهر گرو، آزمارشد ند،  اهراکسازماوی و اس رس 

ی اردن  هار معخدی آزمون هچار تغییر ند، اسد .   با گرو، کخ رل هر مرح ه پسهر مقارسه  اس رس

 گیره. آمار اس خباطی هر اهامه موره بررسی قرار میتغییر به بررسی و ارج 

موره سخجش قدرار گرفد . بدر همدین      آنهای  فرض آزمون کوارراوس  پیشاوجام قب  از 

ای  اساس و ارج آزمون ناپیرو ور ک بیاوفر آن بوه که پیش فرض ورمال بدوهن توزردع ومووده   

فرض همفخی وارراوس ویز توسط آزمون لورن  (. همچخین پیشp > 31/3) ها برقرار اس  هاه،

هاه پدیش فدرض    مدی وشدان  که ارن راف ه  وبوه هار معخیموره سخجش قرار گرف  که و ارج آن 
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. همچخین بارد انار، کدره کده هر بررسدی    ( p> 31/3ها رعار  ند، اس  ) همفخی وارراوس

آزمون بدا م غیدر    رگرسیون  و ارج وشان هاه که تعام  پیش های پیش فرض همفخی نیب یط

  تعدد سازماوی و اس رس یاوواه،-کارتعارض آزمون هر م غیرهای  بخدی هر مراح  پس گرو،

وبوه، اس . ارن بدان معخاس  که فرض همفخی نیب یط رگرسدیون هر   هار معخیند،  اهراک

برقرار بوه، اس . و دارج  ند،    تعدد سازماوی و اس رس اهراکیاوواه،-کارتعارض م غیرهای 

  تعددد سدازماوی و   یداوواه، -کدار تعدارض  عضور  گروهی بر میزان  تأثیرتح ی  کوارراوس 

 آمد، اس . 0هر جدول  ند، کارکخان آبفای اصفدان اس رس اهراک

 

، تعهزد  خزانواده -کزار تعزارض  عضویت گروهی بر میززان   تأثیرتحلیل کواریانس نتایج  .3جدول 

 شده  سازمانی و استرس ادراک

 متغیرها
های  شاخص

 متغیرها آماری

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p 

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

-تعارض کار

 یاوواه،

 20/3 37/3 51/3 52/2 13/22 5 13/22 آزمون پیش

 5 47/3 3335/3 53/43 00/5552 5 00/5552 عضور  گروهی

     71/27 27 21/740 یطا

 تعدد سازماوی

 00/3 43/3 3335/3 10/20 31/571 5 31/571 آزمون پیش

 5 12/3 3335/3 71/40 40/720 5 40/720 عضور  گروهی

     14/54 27 11/002 یطا

اس رس 

 ند، اهراک

 07/3 30/3 53/3 11/2 50/27 5 50/27 آزمون پیش

 5 33/3 3335/3 13/12 31/403 5 31/403 عضور  گروهی

     40/0 27 13/214 یطا

 
( رف اری اسد رس -مدررر  نخای ی  آموزش م غیر مس ق  )آموزش 0 با توجه به و ارج جدول

  یداوواه، -کدار تعدارض  میاوفین ومرات م غیرهای وابس ه ) هار معخیتواوس ه مخجر به ارجاه تفاوت 

آزمون هر سطح یطدای   ( هر مرح ه پسکارکخان آبفای اصفدانند،  تعدد سازماوی و اس رس اهراک

گدر  میداوفین ومدرات     نوه که بدا کخ درل م غیرهدای مدای ده     می گرهه. لذا ارن و یجه حاص  31/3
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بدا   ندد، کارکخدان آبفدای اصدفدان       تعدد سازماوی و اس رس اهراکیاوواه،-کارتعارض م غیرهای 

تغییر راف ه اس . تغییر بدرن ندک  بدوه،    ی اس رسف ار-مدررر  نخای یآموزش بروامه آموزنی 

کاهش و میداوفین ومدرات تعددد    ند،  اهراکیاوواه، و اس رس -آزمون ومرات تعارض کار که پس

بدر میدزان    رف داری اسد رس  -مددررر  ندخای ی  آمدوزش   تأثیرسازماوی افزارش راف ه اس . مقدار 

  47/3ترتیدب   بده  کارکخان آبفای اصفدانند،    تعدد سازماوی و اس رس اهراکیاوواه،-کارتعارض 

هرصد تغییدرات م غیرهدای    33و  12  47ترتیب  بهبوه، اس . ارن بدان معخاس  که  33/3و  12/3

توسط عضدور    ند، کارکخان آبفای اصفدان   تعدد سازماوی و اس رس اهراکیاوواه،-کارتعارض 

 نوه. می ( تبیینرف اری اس رس-مدررر  نخای یگروهی )آموزش 

 

 گیری بحث و نتیجه
رف داری اسد رس بدر    -مددررر  ندخای ی  اثربخشدی آمدوزش   پژوهش حاضر با هدف بررسی 

صدورت   ندد، کارکخدان آبفدای اصدفدان     یداوواه،  تعددد سدازماوی و اسد رس اهراک    -تعارض کار

رف داری  -مددررر  ندخای ی  آموزش ها وشان هاه که  و ارج حاص  از تجزره و تح ی  هاه، پذررف .

 هار معخدی  تدأثیر ند، کارکخان آبفدا     تعدد سازماوی و اس رس اهراکیاوواه،-کاراس رس بر تعارض 

رف داری اسد رس تواوسد ه    -مدررر  نخای یآموزش . بدرن صورت که ( p< 335/3)هان ه اس  

ندد، و افدزارش تعددد سدازماوی      یداوواه، و اسد رس اهراک  -تعارض کار هار معخیمخجر به کاهش 

 .Antoni et al( 2012و ) .Hall et al (2014) هدای  کارکخان آبفا نوه. و ارج پژوهش حاضر با راف ه

همسدو  نخای ی  روان های آسیبرف اری اس رس بر کاهش -آموزش مدررر  نخای ی تأثیرمبخی بر 

-مددررر  ندخای ی   et al. Alavi Arjomand( 2012و ) .Khadivi et al (2012)اس . همچخین 

زوددگی پرسد اران   -تعارض کدار رونی کارآمد برای کاهش اس رس و عخوان  به رف اری اس رس را

 بیان کرهود.

زوددگی   -کدار و تعدارض  ندد،   اهراکهای فوق بارد بیان هان  کده اسد رس    هر تبیین راف ه

تواود مخجر به مسار  و مشکالت یاصدی هر امر مدررر  و امور کاری وویر افزارش غیبد    می

اوفیزگی هر محیط کار  کداهش رضدار     وری  اف  اس اودارههای کاری  بی از کار  کاهش بدر،

حد  مخاسدب    نغ ی  ترک نغ  و کمبوه ویروی اودساوی هر هر حرفه ندوه  بخدابرارن رداف ن را،   



 31 (5  نمار، 5007 بدار و تابس ان  1  سال پخجمی  هور،) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

کخد. رکی از  مقاب ده بدا ارن پدرد، کمک ناراوی به فره  یاوواه، و سازمان میجد  پیشفیری و 

ها برای مقاب ه با ارن فرارخد راهگیری مدررر  اسد رس اسد . چدرا کده هر حدین       بد ررن روش

ای الزم را هان ه بانخد تا ب واوخد اثدرات اسد رس را    های مقاب ه اس رس  افراه بارد مدارتتجربه 

هدای زوددگی را کسدب کخخدد      از ارن رهفذر تواواری سازش با ویازهدا و چدالش  کاهش ههخد تا 

(Shirbim, Soodani, & Shafiee Abadi, 2008.)  رف داری   -مدای ه مدررر  ندخای ی  واقع هر

اس رس بر احساسات یوب افراه هر موره یوهنان و همچخدین عم کدره مثبد  هر ارتباطدات     

( و باعث به وجدوه آمددن عالقده و    Keogh, Bond, & Flaxman, 2006اج ماعی اس وار بوه، )

نوه و عالو، بر آن سبب پدردآری اع ماه بده وفدس افدراه هر روابدط      می اوفیز، هر زودگی افراه

 & ,Neshatdust, Nilforoushzadeh, Dehghaniندوه )  اج مداعی  یداوواهگی و ندغ ی مدی    

Molavi, 2009یداوواه، و  -رس  تعدارض کدار  تواود مخجر به کداهش اسد    (. همه ارن عوام  می

 تعدد سازماوی گرهه.افزارش 

عالو، بر ارن بارد انار، کره که با اس فاه، از راهبرههای نخای ی مدررر  اس رس بده افدراه   

نوه تا باورها و عقارد یوه را وسب  به تعامالت اج ماعی  نغ ی و اسد رس حاصد     کمک می

زاری  (  هورومای وضعی  اس رسPersons, Davidson, & Tompkins, 2003از آن تغییر ههخد )

را ها و باورهای غیرمخطقی یوه  را که با آن روبرو هس خد  بررسی کخخد و کمک نوه تا نخای 

ثرتر و کارآمددتری جدد    ؤهدای مد   به باورها و نخای   وسب  به محیط کار و روابط اج ماعی

کداربره و تمدررن     آمدوزش  ضدمن  با کمک راهبرههدای رف داری   .مقاب ه با اس رس تبدر  کخخد

هدای واقعدی    هر موقعید   اودد را  ههاری را که آموی د  تواوخد مدارت های مخ  ف  افراه می مدارت

رف اری بده هلید    -نخای ی های آموزشنغ ی به کار ببخدود. بر همین اساس اس  که زودگی و 

هس خد که فقط بدر   هاری تر از روش ههخد  موف  را هدف قرار میوشاوه و تفکر که هر هو بعد  آن

 (.Dunlop, 2010نوه ) روی وحو، تفکر و را رف ار فره اعمال می

هداری هماوخدد محددوه بدوهن و دارج       پژوهش حاضر  هماوخد هر پژوهش هرفدر محددوهر   

گیدری بده    محددوه بدوهن ابدزار اودداز،    پژوهش به کارکخان سازمان و مخطقه جغرافیاری یا  و 

نوه که پژوهش حاضر  از سارر ابزارها مواجه بوه. بخابرارن پیشخداه می عدم اس فاه، و پرسشخامه

ها افزارش رابدد. بدر    جغرافیاری صورت پذرره تا قدرت تعمیم راف ه و مخاط ها   سازمانهر هرفر 
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کده از اردن    گدرهه نوه که ترتیبدی اتخداذ    های حاص  از پژوهش حاضر پیشخداه می اساس راف ه

ندخای ی اسد فاه، ندوه.     خاسدی و مراکدز مشداور، و یددمات روان    ن های روان روش هر ک خیک

های ضمن یدم  و کارگاهی جد  آمدوزش اردن روش بدرای     نوه هور، همچخین پیشخداه می

 .مشاوران مقاطع مخ  ف ترتیب هاه، نوه
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