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The effectiveness of taking multifaceted to stress management in the wellbeing
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چكيده
 فقدان سالمتروان و وجود تنیدگی نه تنها در افراد باعث اختالل در عملکرد و کاهش بهرهوری کارکنان در، پژوهشها نشان میدهد:زمينه
 بنابراین آیا آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی میتواند.سازمانها میشود بلکه مدیریت اثربخش بدون توجه به این متغیرها کمتر حاصل میشود
 این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی لرن( بارلو:بر رواندرستی و تنیدگی شغلی کارکنان اثر بگذارد؟ هدف
 روي پژوهش شبه: روش.) بر رواندرستی معنوی و تنیدگی شغلی کارکنان یک شرکت داروسازی در تهران انجام گرفت2110 ،و همکاران
 نفر) و گواه05(  نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش91 ، از میان کارکنان داوطلب. پسآزمون با گروه گواه) بود-آزمایشی (پیشآزمون
 دقیقهای و به صورت هفتگی اجرا شد و آزمودنیها به پرسشنامه تنیدگی31  جلسة08  برنامه چندوجهی مدیریت تنیدگی طی. نفر) قرار گرفتند05(
 نتایج تحلیل کوواریانس: يافتهها.) پاسخ دادند2115 ،( فری و همکارانSIWB ) و رواندرستی معنوی0389 ،( کوهن و همکارانPSS ادراک شده
. ) ت ثیر داردP 1/10( ) و رواندرستیP1/10( تک متغیره نشان داد که اثر گروه آزمایشی به صورت معناداری روی تنیدگی شغلی
 این بدان معناست کارکنانی که در برنامه آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی شرکت کردند در متغیرهای رواندرستی( خودکارآمدی:نتيجهگيری
، رواندرستی، مدیریت چندوجهی تنیدگی: واژه كليدها.و نقشة زندگی) و کاهش تنیدگی شغلی نمرات بهتری در آزمون نهایی اخذ کردند
 کارکنان،تنیدگی شغلی
Background: Research shows that the lack of mental health and presence of stress in people not only cause some
disorders in employees' performance in organizations and reduce their productivity but also there will less effective
management without considering these variables. So does taking a multifaceted approach to stress management affect
employees' spiritual wellbeing and occupational stress? Aims: The current research was carried out with the aim of
investigating the effectiveness of taking LEARN multifaceted to stress management (Barlow et al. 2001) in the
spiritual wellbeing and occupational stress of employees in a pharmaceutical company in Tehran. Method: research
method was The a quasi-experimental design (pre-test and post-test with a control group). where 30 employees were
randomly divided into two experimental (N=15) and control (N=15) groups. The multifaceted stress management
program was conducted during 18 weekly 90-minute sessions and the subjects answered Perceived Stress Scale PSS
(Cohen et al. 1983) and Spirituality Index of Well-Being SIWB (Frey et al. 2005). Results: The results of singlevariant covariance analysis indicated that the effect of experimental group had a significant effect on occupational
stress (P<0.0.1) and spiritual wellbeing (P<0.01). Conclusions: This suggests that the employees who had
participated in the multifaceted stress management program gained better scores in the final exam in terms of the
variables related to spiritual wellbeing (self-efficacy and life map) and reduction in occupational stress. Keywords:
multifaceted stress management, spiritual well- being, occupational stress, employees
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مقدمه

شغلی شدید بودند که منجر به غیبتهای معنادار از کار شده است

یکی از تکالیف روانی -اجتماعی زندگی انسانها کار یا شغل

(واحد و همکاران .)0983 ،بنابراین برنامهریزی برای ت مین سالمت

است (سولوویوا ،پنسوال ،کاستو ،شیری و همکاران .)2101 ،کار

روانی کارکنان از طریو توجه به نقش سازههای مثبت روانشناختی

جنبهای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیازهای

نظیر رواندرستی معنوی 2مهم به نظر میرسد.

اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ،نیازهای اجتماعی و

رواندرستی معنوی دو عنصر وجودی و مذهبی را دربر میگیرد؛

احساسات خود ارزشمندی را ارضاء میکند .با وجود این ،کار می-

رواندرستی مذهبی شامل ارتباط با یک قدرت متعالی است و

تواند منبع اصلی تنیدگی 0نیز باشد( گاجندران و هریس.)2118 ،

رواندرستی وجودی که عنصری روانی -اجتماعی به شمار میرود،

تنیدگی بیماری شایع قرن  20است که در شرایط مختلف بر انسان اثر

بیانگر احساس فرد است از اینکه چه کسی است؟ چه کاری و چرا

میگذارد و مسؤل  91درصد از بیماریهاست( کرنک.)2109 ،

انجام می دهد و به کجا تعلو دارد؟ این دو بعد در عین جدا بودن ،با

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،تنیدگی شغلی یا تنیدگی

هم تعامل دارند و احساس سالمت معنوی ،رضایت و هدفمندی را به

مربوط به کار " پاسخی است که افراد به هنگام مواجهه با الزامات و

وجود میآورند .تجربیات معنوی روزانه ،اثرهای منفی تنشهای

فشارهای شغلی می دهند که با دانش و توانایی آنها تناسب ندارند و

روزمره بر خلو را تعدیل میکند(ورعی ،عسکریزاده و باقری،

توانایی آنها را برای مقابله به چالش میکشد" ( رودس و همکاران،

 .)0936برخی شواهد و قراین موجود نشان میدهد که رواندرستی

 .)2101امروزه تنیدگی شغلی به عنوان عاملی بسیار مهم در محیط

معنوی فراتر از متغیرهای شخصیتی و موقعیتی نظیر حمایت اجتماعی

کار تلقی میشود زیرا بر جنبههای مختلف بهرهوری ت ثیر دارد

و ویژگیهای روانی -شخصیتی ،با توانایی مقابله و سالمتروانی و

(انجمن نظرسنجی پرایسبورگ .)2101 ،در صورتی که تنیدگی

جسمی در افراد سالم و بیمار دارای رابطه است (بلوچر ،کراوفورد،

شغلی به درستی مدیریت نشود ،میتواند کیفیت کار کارکنان و

تران ،گلدبرگ ،روزنتال و اسکن .)2102 ،جعفری ،حاجلو ،فغانی و

سالمتروانی شناختی آنها را تحت ت ثیر قرار دهد(ریس ،برین و

خزان( )0930در پژوهشی نشان دادند ،رواندرستی معنوی با مؤلفه-

کاساک .)2105 ،افزایش سطوح تنیدگی شغلی منجر به آگاهی فرد

هایی همچون اضطراب ،افسردگی و تنیدگی رابطه منفی دارد .به دلیل

از این امر میشود که وی مهار کمی بر اوضاع دارد ،در حالیکه

اینکه تمرکز اصلی علم روانشناسی بر بهبود سالمتروانی افراد در

الزامات و خواستهای شغلی و کاری رو به تزایدند( نیمیتز ،اولیری،

ابعاد مختلف بوده است ،همواره به عوامل مؤثر در آن توجه ویژهای

کندی و مارتوچیو.)2101 ،

شده و مداخالت گوناگونی برای افزایش عوامل بهبود دهندة سالمت

حجم زیادی از پژوهشهای صورت گرفته در مورد تنیدگی

روانی و کاهش و حذف عوامل مخلّ آن از جمله تنیدگی طراحی

شغلی نشان میدهند که تنیدگی شغلی ارتباط تنگاتنگی با اختالالت

میشود .افزایش رواندرستی معنوی به عنوان یک منبع مقابلهای به

روانشناختی اضطرابی و افسردگی دارند .پژوهشهای انجام شده در

مصونسازی آنها در مقابل تنشهای شغلی منجر شود.

بریتانیا مشخص ساختهاند که تنیدگی شغلی ،افسردگی و اضطراب در

مدیریت تنیدگی از این رو اهمیت دارد که با افزایش آگاهی فرد

سال زیانی معادل  691میلیون پوند برای اقتصاد این کشور به همراه

نسبت به تنیدگی خود و آموزي راهبردهای مختلف( از جمله

دارند و  591هزار نفر شاغل در سال بابت تنیدگیهای شغلی به

مدیریت روابط ،آموزي راهبردهای تنشزدایی ،مهار و اصالح

پزشکان مراجعه مینمایند( آرنولد ،کوپر و رابرتسن .)2100 ،براساس

باورهای غیر منطقی ،آموزي فنون جرأتورزی ،غلبه بر تعلل و

آمارهای موجود در ایران نیز ،تنیدگیهای شغلی آسیبهای متعددی

غیره) ،فنون مناسبی را در اختیار فرد قرار میدهد تا به هنگام

برای کارکنان به همراه داشته است .در بخشهای درمانی مختلف،

رویارویی با موقعیتهای تنشگر برخورد کارآمدی داشته باشد و از

بررسیها مشخص ساخته است که  12/1درصد از پرسنل دارای

این طریو از ت ثیرات مخرب تنیدگی بر سالمتیاي جلوگیری کند.

مشکالت جدی سالمتروان و بیش از  51درصد دارای تنیدگی

در سالهای اخیر مداخلههای مختلفی در زمینه مدیریت تنیدگی

1.

2.

Stress

Spiritual well- being
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صورت گرفته است که برخی از این مداخالت بر پایة دیدگاه

 -2آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی بر رواندرستی کارکنان

جسمانی و برخی بر مبنای اصول روانشناختی و با تکیه بر فنون

شرکت داروسازی مؤثر است.

شناختی و رفتاری طراحی شدهاند .پژوهشگران معتقدند که احتماالً

 -9آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی بر خودکارآمدی کارکنان

رويهای ترکیبی در مدیریت تنیدگی ت ثیر همافزایی داشته و در

شرکت داروسازی مؤثر است.

کاهش تنیدگی مؤثرتر خواهند بود (موسوی ،علی پور ،آگاه هریس

 -1آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی بر نقشه زندگی کارکنان

و زارع .)0939 ،برنامه لرن ( 0بارلو و همکاران )2110 ،برنامه

شرکت داروسازی مؤثر است.

چندوجهی جدیدی در زمینه مدیریت تنیدگی است که دربرگیرندة
مؤلفههای سبک زندگی ،2ورزي ،9نگريها ،1ارتباطها 5و

روش

تغذیه6

طرح پژوهش ،جامعة آماری ،نمونه و روي نمونهگیری :طرح

است .این برنامه ،برنامه کاملی است که به نظر میرسد نقش مؤثری

پژوهش حاضر از نوع طرحهای پژوهشی شبهآزمایشی از نوع پیش-

در زمینه مدیریت و کنترل تنیدگی داشته باشد .بارلو و همکاران

آزمون -پسآزمون با گروه گواه است .جامعه آماری این پژوهش

معتقدند که اجرای این برنامه هم به صورت فردی و هم به صورت

شامل کلیه کارکنان شرکت داروسازی در شهر تهران تشکیل می-

گروهی برای مهار و کاهش سطوح تنیدگی مفید خواهد بود .موسوی

دهد .برای انتخاب نمونه از میان کارکنان داوطلب 91 ،نفر بر اساس

و همکاران(  )0939نشان دادند برنامه جدید لرن سبب کاهش استرس

معیارهای ورود -خروج (کسب نمرة بیشتر از  21/26+8/92در

ادراک شده و نگرانی دانشجویان شد .نتایج پژوهش آهنگرزاده و

مقیاس تنیدگی ادراک شده ،مشغول به کار بودن در شرکت

حاتمی( )0936نشان داد برنامه آموزشی مدیریت چندوجهی تنیدگی

داروسازی ،دامنة سنی  25تا  51سال ،جزو پرسنل تمام وقت بودن،

در رواندرستی معنوی خبرنگاران دارای تنیدگی شغلی مؤثر است.

عدم ابتال به هر گونه بیماری طبی مزمن و نیز اختالل روانشناختی

هایمن ( )0339یک مجموعهی مدیریت تنیدگی چند وجهی را

بارز) برگزیده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 05نفر) و

توصیف نمود که از طریو سه جلسهی سه ساعته انجام میشود و شامل

گواه ( 05نفر) جای گرفتند .برای اجرای پژوهش ،کلیة آزمودنیها

ایجاد گروه ،توانشهای ارتباطی و عزت نفس میشود .او در مطالعه-

قبل و بعد از اجرای برنامة لرن  ،به همة گویههای پرسشنامههای

ی خود دریافت که پس از مداخلهی مدیریت تنیدگی ،شرکت-

رواندرستی ،تنیدگی ادراک شده و سؤالهای مرتبط با ویژگیهای

کنندگان از نظر ابراز هیجانی ،تحقّو شخصی و عدم فردیسازی،

جمعیتشناختی پاسخ دادند .پژوهشگر نیز متعهد شد که برای رعایت

بهبود معناداری نشان دادند.

اصول اخالقی ،پس از پایان پژوهش این مداخله را برای گروه گواه

سازمانها در برنامههای خود ،توجه قابل مالحظهای به مطالعه و

نیز انجام دهد .برنامة چندوجهی مدیریت تنیدگی لرن که بارلو و

مهار تنیدگی در محیط کار نمودهاند تا از این طریو هم از هزینههای

همکاران ( )2110طراحی کردهاند ،شامل مؤلفههای سبک زندگی

مربوط به آسیبهای جسمی و روانی تنیدگیها بکاهند و نیز باعث

( ،)Lفعالیت بدنی ( ،)Eنگريها ( ،)Aارتباطات ( )Rو تغذیه ()N

ارتقاء بهداشت روان و افزایش بهرهوری کارکنان خود شوند( دهائی

است .این برنامه طی  08جلسهی  31دقیقهای و به صورت هفتگی اجرا

و ابوعلی .)0931،بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ،هدف پژوهش

شد .رئوس مطالب هر جلسه به طور خالصه در جدول  0آمده است.

حاضر ،بررسی اثربخشی آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی بر

این دوره به صورت سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهی ،تمرین

رواندرستی معنوی و تنیدگی شغلی کارکنان شرکت داروسازی بود.

و تکلیف خانگی (کارگاهی) برگزار میشود .کل فرآیند مداخله 9

فرضيهها

ماه به طول انجامید.

 -0آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی بر تنیدگی شغلی کارکنان
شرکت داروسازی مؤثر است.
1.

4.

2.

5.

Learn
Life- Style
3. Exercise

Attitudes
Relationships
6. Nutrition
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جدول .1رئوس مطالب برنامه مديريت استرس LEARN
عنوان

رئوس مطالب
بیان اهداف ،اهمیت مدیریت استرس ،زمان مناسب

جلسه اول :مقدمه و آشنایی با درس

برای شروع برنامه ،سخنی درباره انگیزه و تعهد،

عنوان

رئوس مطالب

جلسه دهم :تعلل و اهمیت

تعریف مفهوم تعلل ،انواع تعلل ،اهمیت تغذیه

تغذیه

مناسب ،تغذیه و مدیریت استرس

جلسه یازدهم :آزمون پیش

آزمون پیشبینی ،غلبه بر رویدادهای منفی ،نمونه-

بینی و تصویرسازی ذهنی

ای از کمالگرایی ،معرفی تصویرسازی ذهنی

تعیین هزینهها و فواید
جلسه دوم :رویکرد کنترل استرس و سبک
زندگی
جلسه سوم :اصول در برابر تکنیکها

معرفی برنامه لرن ،سخنی درباره تغییر سبک
زندگی ،تصویرسازی ذهنی ،اهمیت خودنظارت-
گری ،ثبت استرس روزانه
یافتن الگوها ،نشانههای بارز استرس ،تعیین اهداف
منطقی ،شکل گیری نگريها

جلسه چهارم :درک استرس

جلسه پنجم :آگاهی از نظامهای پاسخدهی به
استرس و اهمیت فعالیت جسمانی
جلسه  :6تنشزدایی و مدیریت زمان

دالیل استرس من ،محیطهای استرسآور ،شناسایی

جلسه سیزدهم :آزمون واقعیت

عوامل استرس زا ،پنج اصل مدیریت استرس

و نردبان دو طرفه

طرفه

چرخه پاسخ به استرس ،اهمیت فعالیت جسمانی،
خودگوییها 01 ،مشخصه افکار استرسزا ،مبارزه با
افکار استرسزا
یادگیری تنشزدایی ،تنشزدایی فعال در برابر
تنشزدایی غیرفعال ،یادگیری تشخیص تنش ،تنش-

برآورد احتمال رویداد و پیامد ،تغییر ارزیابیها و
شناسایی افکار

مهم روابط

جلسه  :3جرأت ورزی

یک طرح عملیاتی ،خالق بودن
معرفی آزمون واقعیت ،ساختن یک نردبان دو

تغییر افکار ،قدرت انتخاب ،تفکر منطقی ،پیش

جلسه  :8بهبود مهارتهای تنشزدایی و نقش

و حل مشکالت احتمالی
مربوط به ادامه برنامه

زدایی عمیو عضالنی ،مدیریت زمان
جلسه  :1مدل  ABCو نگريها

جلسه دوازدهم :بازبینی انگیزه

 -مرور هزینه و فایده ،تعریف مشکل ،طراحی

مشکالت احتمالی در تمرینات تنشزدایی ،اهمیت
خواب شبانه کافی ،نقش مهم روابط و برآورد

جلسه چهاردهم :دامهای
نگرشی و حل مسئله
جلسه پانزدهم :زنجیرههای
رفتاری و اهمیت نقشها
جلسه شانزدهم :تقویت خود
در برابر یک محیط استرسزا

ت یید بیرونی به عنوان یک دام نگرشی ،جست-
وجوی اطالعات واقعی از طریو دیگران ،نگري-
های الزامآور ،حل مسئله
استرس به عنوان یک زنجیره (در نظر گرفتن همه
موارد) ،زنجیره رفتاری و حلقههای آن ،شکستن
زنجیره ،اهمیت نقشها ،تعیین نقشها و اهداف
رویدادهای چالش انگیز زندگی ،کنار آمدن با
تغییرات ،پیشگیری از عود ،دستیابی مجدد به
کنترل
خودگویی منفی ،تعیین اهداف مرتبط با نقشها،

جلسه هفدهم :تفکر دو قطبی و

فقط بگویید نه ،پرداختن به مزاحمتها ،استفاده از

خودگوییها

فهرست اصلی تکنیکها و تمرکز روی

احتماالت

دستاوردهای خود

مدیریت زمان و شناسایی امور مهم ،اطالعات بیشتر

جلسه هجدهم :مرور و جمع

درباره تفکر منطقی و جرأتورزی چیست؟

بندی

تفسیر پیشرفت ،تعیین اهداف منطقی و دستیابی به
آنها ،پایدار ساختن عادتهای خود و تداوم در
ثبت کردن

ابزار

پایایی آزمون -بازآزمون را  1/85گزاري کردهاند و هماهنگی

مقیاس تنیدگی ادراک شده ( :)PSSاین مقیاس در سال 0389

درونی این آزمون نیز از  1/81تا  1/86محاسبه شده است(کوهن و

توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای سه نسخه  01 ،1و 01

همکاران .)0389 ،آگاه هریس و موسوی ،ضریب همسانی گویههای

مادهای است که برای سنجش تنیدگی عمومی درک شده به کار می-

این پرسشنامه را در جمعیت ایرانی ت ییدکردهاند و آلفای کرونباخ

رود و در این پژوهش از نسخه  01مادهای استفاده شد .طبو نظر

گویهها نیز  1/81محاسبه شده است( به نقل از موسوی و همکاران،

کوهن این مقیاس میزان ارزیابی افراد از موقعیتهای تنشگر زندگی

.)0939

را که غیر قابل پیشبینی و بیش از ظرفیت احساس میشود ،اندازه-

شاخص فاعلی رواندرستی ( :)SIWBاین مقیاس توسط فری،

گیری میکند .پاسخ گزینهها براساس طیف  5درجهای لیکرت است

دالمان و پیتون در سال  2115ساخته شده و شامل  02گویه و دو زیر

و طبو دستورالعمل مقیاس از هیچ (صفر) تا بسیار زیاد (چهار) درجه-

مقیاس خودکارآمدی 0و نقشه زندگی است که ادراک فرد را از

بندی شده و دامنة نمرات از صفر تا  56متغیر و نمرة بیشتر آزمودنیها

کیفیت معنوی زندگیشان مورد بررسی قرار میدهد .پاسخگویی به

در این مقیاس نشاندهندة باال بودن سطو تنیدگی ادراک شده است.

سؤالها بر اساس مقیاس لیکرت  5درجهای از کامالً موافو ( )0تا

Self-Efficacy

1.
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ژیال آهنگرزاده ،امین رفیعی پور ،محمد حیدری ،آناهیتا نوری نیستانک و...

کامالً مخالف ( )5است .شواهد موجود نشان از قابلیت اعتماد و پایایی

کوواریانس تک متغیره ( )ANCOVAبه کار رفت .با توجه به طرح

خوب این مقیاس دارد .ضریب همسانی درونی خرده مقیاسهای خود

پژوهش و تعداد محدود آزمودنیها و به منظور افزایش توان آزمون،

کارآمدی و نقشه زندگی به ترتیب برابر با  1/81و  1/86بوده

سطو معناداری برای آلفا  1/15در نظر گرفته شد.
دادهها و يافتهها

است( .)01ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 1/39 ،بوده است که
نشاندهنده اعتبار باالی ابزار اندازهگیری است و قابلیت اعتماد

از بین  91شرکتکننده در پژوهش حاضر 05 ،نفر در گروه

محتوای پرسشنامه هم در سطو  1/10معنادار بوده است ( .)05بررسی

آموزي مدیریت تنیدگی و  05نفر در گروه گواه قبل و بعد آموزي

ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 1/88 ،به

با ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند .شرکتکنندگان از

دست آمد.

نظر جنسیت در هر دو گروه آزمایش و گواه ،به صورت  1نفر مرد

دادهها پس از جمعآوری با استفاده از ویرایش  22نرمافزار

( )%16/1و  8نفر زن ( )%59/9قرار گرفتند .میانگین سن آزمودنیها

آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت.

در گروه آزمایش  95/29با انحراف استاندارد  6/28و گروه گواه

برای تحلیل توصیفی دادهها ،شاخصهای میانگین و انحراف

 91/81با انحراف استاندارد  5/10بود که دامنه سنی از  25تا  51سال

استاندارد و در تحلیل استنباطی پس از بررسی روایی مفروضههای زیر

را شامل میشد.

بنایی ،آزمون تحلیل واریانس تک متغیره ( )ANOVAو تحلیل
جدول .2ميانگين ،انحراف استاندارد برای نمرات متغيرهای پژوهش در پيشآزمون و پسآزمون
نوع آموزي

پسآزمون

پیشآزمون
مدیریت تنیدگی

گروه گواه

مدیریت تنیدگی

گروه گواه

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

(انحرافاستاندارد)

(انحرافاستاندارد)

(انحرافاستاندارد)

(انحرافاستاندارد)

تنیدگی شغلی

)5/61( 03/21

)6/10( 20/20

)5/12( 11/16

)6/16( 21/19

رواندرستی

)6/81( 11/81

)5/99( 52

)6/89( 13/59

)6/65( 13/16

خودکارآمدی

)2/81( 00/93

)2/11( 01/56

)2/09( 22/91

)0/81( 00/08

نقشه زندگی

)2/99( 02/10

)2/21( 02/10

)9/91( 21/26

)0/15( 00/66

مقیاس /زیر مقیاسها

از بین مقیاسهای مربوط به تنیدگی شغلی و رواندرستی ،هیچ

( ،)p>1/15میتوان نتیجه گرفت که فرض همگنی رگرسیون برقرار

یک از خرده مقیاسها در آزمون لون معنادار نیستند؛ بنابراین میتوان

است .ارزیابی ویژگی دادهها نشان داد که مفروضه آماری همسانی

گفت که هر دو گروه از نظر متغیرهای پژوهش ،قبل از شروع مداخله

ماتریسهای واریانس-کوواریانس برای مؤلفههای تنیدگی شغلی و

از لحاظ واریانسها همگن بودهاند ( .)p>1/15یکی دیگر از

رواندرستی معنوی ( )P>1/15 ،Box’s M= 1/68برقرار است و

مفروضههای آزمون تحلیل واریانس ،نرمال بودن توزیع دادهها است.

بنابراین برای ارزیابی معناداری اثر چند متغیری از شاخص المبدای

برای بررسی این فرضیه از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده

ویلکز استفاده شد .شاخص المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر

شد .نتایج این آزمون حاکی از آن است که مقیاسهای تنیدگی شغلی

ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنیدار است ( partial ƞ2=1/32و

و رواندرستی از مفروضه نرمالبودن پیروی میکنند ( .)p1/15یکی

 .)F =062/11 ,P1/10به عبارت دیگر ،بین دو گروه آموزي

دیگر از پیشفرضهای تحلیل کوواریانس ،بررسی همگنی رگرسیون

مدیریت چند وجهی تنیدگی و گروه گواه حداقل در یکی از مؤلفه-

است .با توجه به اینکه هیچ کدام از مقیاسهای تنیدگی شغلی و

های تنیدگی شغلی و رواندرستی تفاوت معنیداری وجود دارد.

رواندرستی در بررسی همگنی رگرسیون ،معنادار نمیباشند
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اثربخشی آموزي مدیریت چندوجهی تنیدگی بر رواندرستی و تنیدگی...

جدول .3نتايج آزمون تحليل كوواريانس تنيدگی شغلی و رواندرستی در گروههای مديريت تنيدگی و گروه گواه
متغیر

مجموع مجذورات

تنیدگی شغلی

2510/85

میانگین مجذورات

F
213/16

سطو معناداری

partial ƞ2

1/1110

1/30

1/1110

1/11

1/1110

1/61

1/1110

1/63

df
0

2510/85

رواندرستی

291/80

0

291/80

81/11

خودکارآمدی

0812/10

0

0812/10

31/96

نقشه زندگی

0156/11

0

0156/11

11/10

آمارههای  ANOVAتک متغیری در مورد هر متغیر وابسته به

ادراک ارتباط میان به راه اندازانندههای وابسته به موقعیت،

صورت جداگانه اجرا شد تا منبع معناداری اثر چند متغیری تعیین شود.

فیزیولوژیکی ،شناسایی و اصالح باورها و توانمندسازی برای کنش-

جدول  5نشان میدهد که گروه به صورت معناداری روی تنیدگی

وری مناسب دارد ،میتوان انتظار داشت که به اصالح و تعدیل مؤلفه-

شغلی ( partial ƞ 2=1/30و 26( =213/16 ,P1/10و ،)F)0و

های شناختی تنیدگی و به تبع آن اصالح هیجانهای منفی و رفتارهای

رواندرستی ( partial ƞ 2=1/11و  26( =81/11 ,P 1/10و )F)0

نارسا کنشور منتهی شود .همچنین به نظر میرسد سایر مؤلفههای این

ت ثیر دارد.

برنامه شامل مدیریت روابط ،اصالح سبک زندگی ،تغذیه و فعالیت
بدنی نیز با تحت ت ثیر قرار دادن چرخه تنیدگی در سطوح شناختی،

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر اثربخشی آموزي مدیریت چند وجهی تنیدگی

رفتاری ،هیجانی و فیزیولوژیکی به تقویت و تکمیل اثرات مربوط به

بر رواندرستی و تنیدگی شغلی کارکنان شرکت داروسازی را مورد

فنون شناختی -رفتاری انجامیدهاند .از این رو میتوان نتیجه گرفت

بررسی قرار داد .نتایج نشان داد مدیریت چندوجهی تنیدگی بر

که مؤلفههای مختلف مداخله چندوجهی لرن با تحت ت ثیر قرار دادن

تنیدگی شغلی کارکنان ت ثیر معناداری دارد .مطالعات مختلف

چرخه تنیدگی از جهات مختلف( شناختی ،هیجانی ،رفتاری و

اثربخشی مؤلفههای مختلف مداخله لرن از جمله تنشزدایی(سید

فیزیولوژیکی) به واسطه اصالح چرخه نارسا کنشور تنیدگی،

محرمی و همکاران0936 ،؛ اورلی و همکاران ،)2102 ،جرأت-

کاهش تنیدگی را به دنبال خواهد داشت.

ورزی(ربیعی و همکاران ،)0930 ،خودکارآمدی(کوشکی و

همچنین نتایج پژوهش نشان داد مدیریت چندوجهی تنیدگی بر

همکاران ،)0935 ،حل مسئله( چانگ و همکاران ،)2112 ،فعالیت

رواندرستی کارکنان ت ثیر معناداری دارد .پژوهشهای متعددی از

بدنی(سالمون ،)2110،مدیریت زمان(وانگ و همکاران،)2100 ،

جمله گیال و همکاران ( ،)2101کلی( ،)2101نیمیک و همکاران

مدیریت تعلل(شکری)0983 ،و تکنیکهای شناختی-رفتاری

( )2101این موضوع را ت یید نمودهاند که رواندرستی رابطه منفیای

(خطیبیان و شاکریان0939 ،؛ ویمز و همکاران )2109 ،را در کاهش

با وجود مؤلفههایی همچون اضطراب ،افسردگی و تنیدگی دارد .به

تنیدگی ت یید کردهاند؛ بنابراین به نظر میرسد که استفاده ترکیبی از

دستآوردن چنین ارتباطی نیز منطقی به نظر میرسد چرا که وجود

این تکنیکها ،پاسخ شناختی به تنیدگی را تعدیل میکند و از این

مؤلفهای همچون تنیدگی باعث میشود که فرد به سطوح باالتر

رهگذر ت ثیر بیشتری در کاهش تنیدگی ،افزایش توانایی مقابله با

معنوی و شناخت هدف نهایی و معنای زندگی خود دست نیابد .می-

تنیدگی و کاهش احساسهای منفی دارد .از آنجایی که مداخله

توان ت ثیر مدیریت تنیدگی را بر رواندرستی معنوی اینگونه تبیین نمود

چندوجهی لرن عالوه بر تکنیکهای شناختی -رفتاری شامل مؤلفه-

که این نوع مداخله به دلیل اینکه به طور خاص بر احساس کنترل فرد

های سبک زندگی ،فعالیت بدنی و تغذیه نیز هست ،به کاهش بیشتری

و تغییر سبک زندگی فرد متمرکز است میتواند احساس سالمتی فرد

در سطو تنیدگی منتهی شده است.

در زندگی معنوی را افزایش دهد.

مداخلة لرن با ت کید بر مؤلفههای شناختی از جمله نگريها و

در دهههای اخیر بر نقش معنویت و متغیرهای مرتبط با آن نظیر

لحاظ کردن آن در سایر مؤلفهها نظیر سبک زندگی و روابط ،تمرکز

رواندرستی در حوزه روانشناسی مثبت ت کید شده است .افراد

ویژهای روی جایگرین کردن ارزیابیهای شناختی غیرواقع نگرانه با

برخوردار از رواندرستی با این نگري که خداوند آنان را یاری خواهد

ارزیابیهای واقع نگرانهتر به واسطه افزایش بینش و آگاهی فرد در

کرد ،عوامل تنشآور را به عنوان عامل تهدید کننده در نظر نمی-
گیرند ،بلکه به طور مثبت از این موقعیت استفاده کرده و اعتماد به
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خود و توانایی خود را در مقابله با مشکالت افزایش میدهند .افراد

به دیگران ،کنترل فشار روانی و دخیل شدن در امور مذهبی و روحی

برخوردار از حس معنوی تمایل دارند خود را دوست داشتنی ،توانا و

(والش .)2100 ،این تغییر سبک زندگی به سمتی پیش میرود که

شایسته ببینند و میتوانند خدایی را پیدا کنند که آنان را در زندگی-

افراد راهبردهایی را به کار بگیرند تا هم میزان تنش خود را تحت نظر

شان راهنمایی کند ،به آنها شادی ببخشد و از آنها در زمان گرفتاری

داشته باشند و هم در این مورد که چرا دچار تنش شدهاند و چه

حمایت کند .این مسئله در مورد افرادی که بیشتر در معرض تنیدگی

فرآیندهایی آنها را مستعد تنش میکند ،ت مّل کنند .فرآیندهای

هستند ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .افراد از طریو روی آوردن به

شناختی از جمله باورهای غیرمنطقی و ارزیابیهای منفی از موقعیتها

معنویت و انجام اعمال مذهبی ،حس آرامش درونی در خود به وجود

نقش مهمی در تنش افراد دارد (کلی .)2101 ،مداخله از بعد شناختی،

میآورند ( .جعفری و همکاران)0930 ،

بر اصالح افکار و باورهای زیربنایی ،یافتن معنا برای پدیدهها و

افراد با داشتن ارتباط عاطفی و صمیمانه با خدا؛ حتی با وجود

رویدادهای مشکل و آسیبزا ،همچنین شکستها ،کمبودها و

مشکالت فراوان ،دارای آرامش خاطر و ارتباط مثبت با دیگران

نرسیدن به اهداف مورد نظر تمرکز دارد .بنابراین با اصالح افکار و

هستند .معنویت و مذهب به عنوان سپری در برابر مشکالت و

یافتن معنا در زندگی ،میتوان نیروی بیشتری در افراد ایجاد نمود که

ناراحتیها ،به صورت ضربهگیر عمل میکند و موجب کاهش

مشکالت را کمتر احساس کرده و بتوانند موانع را از سر راه برداردند.

اختالالت روانی و ارتقای سطو سالمت روانی افراد میشود( .طاهری

ارائه معنا برای زندگی ،باعث ایجاد یک احساس برتر در فرد برای

خرامه و همکاران)0935 ،

کنترل موقعیتها از طریو انواعی از مفاهیم و سبکها و فراهم آوردن

مؤلفة خودکارآمدی که در اینجا به عنوان یکی از ابعاد رواندرستی

عزت نفس میگردد( رحمانیان و همکاران)0936 .

مطرح است ،به معنای این است که افراد بتوانند با موقعیتهای

در مداخله مدیریت چندوجهی تنیدگی ،افراد در مراحل و

مختلف آسانتر کنار بیایند و به توانمندی خود یقین داشته

جلسات مختلف ،توانش خود نظارتی و ثبت افکار و هیجانهای خود

باشند(بندورا .)0331 ،خودکارآمدی به انسان اجازه میدهد که بر

را میآموزند و به کار میگیرند .آنها در مورد علل تنیدگی آگاه می-

موقعیتهای تنشآور غلبه کند و او را قادر سازد تا تالي ثابتی برای

شود .آگاهی از علل تنیدگی و پیامدهای منفی آن احتماالً در مورد

رسیدن به اهداف خود داشته باشد .انسانهایی که خودکارآمدی

مسائل مرتبط با زندگیشان نیز به آنها آگاهی میدهد .بسیاری از

بیشتری دارند تاليشان را صرف کسب اهداف مشکلتر میکنند،

کارکنان از اینکه تنیدگی و تنش باال ،آسیبهای جبرانناپذیری به

اهدافشان را با اطمینان بیشتری به دست میآورند و آنها را با اهداف

زندگی آنها وارد میکنند ،اطالعی ندارد .دانش جدیدی که در طی

سختتر دیگری ارزیابی میکنند.

این جلسات در مورد خود و نحوة زندگی خود میآموزند ،شاید آنها

برنامة مدیریت تنیدگی لرن به کارکنان کمک میکند احساس

را وادارد تا طرح جدیدی برای زندگی خود ترسیم نموده و به این

تسلّط و کنترل بیشتری بر موقعیتها داشته باشند به این طریو که این

نتیجه برسند که باید در پی یک زندگی هدفمند باشند (گریسون و

نوع مداخله از یک سو موجب آگاهی بیشتر از موقعیت موجود و از

همکاران.)2105 ،

سوی دیگر آگاهی و نظارت بیشتر بر آنچه درون شخص رخ میدهد

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم انجام پیگیری به

چه از بعد هیجانات و چه از بعد افکار و شناختها میشود .همین زیر

دلیل محدودیت زمانی اشاره کرد .پژوهش حاضر تنها بر روی

نظر گرفتن و هشیار بودن نسبت به رخدادهای درونی و بیرونی موجب

کارکنان یک شرکت داروسازی اجرا شد ،بنابراین باید در تعمیم آن

احساس تسلّط و در نتیجه خود کارآمدی بیشتر میشود.

به جمعیتهای دیگر احتیاط نمود .به دلیل محدودیت پیگیری که در

همچنین یافتههای این پژوهش با مطالعة گیال و همکاران

این پژوهش وجود داشت  ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی

( )2101همخوان است .اساساً یکی از اهداف مهم آموزي مدیریت

جهت بررسی میزان پایداری ت ثیر آموزي ،آزمونهای پیگیری به

چند وجهی تنیدگی ،تغییر سبک زندگی افراد است به نحوی که

فواصل مختلف پس از اتمام دوره آموزشی صورت گیرد .با توجه به

کمتر از تنشهای محیطی اجتنابناپذیر ت ثیر بپذیرند .تغییرات درمانی

نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که چنین پژوهشی در میان سایر جوامع،

سبک زندگی مهم عبارتند از :ورزي ،تغذیه و رژیم غذایی ،صرف-

جهت تعمیمپذیری نتایج انجام گیرد .پیشنهاد میشود مسئولین و

کردن وقت در طبیعت ،روابط با دیگران ،تفریو ،استراحت و خدمت

مدیران سایر شرکتهای داروسازی با آگاهی از نتایج این پژوهش
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در برنامهریزیهای آموزشی ،از این توانشها جهت ارتقاء توان علمی

طاهری خرامه ،زهرا؛ شریفی فرد ،فاطمه؛ علیزاده ،مصطفی؛ وحیدابی ،وحید؛

و عملی کارکنان در جهت کنترل تنیدگی و استفاده بهینه از نیروی

میرحسینی ،حسام؛ رضایی ،امید .)0935( .بررسی همبستگی مؤلفههای

انسانی بهره گیرند.

رواندرستی معنوی  -مذهبی با سالمت روان در دانشجویان .مجله

تشکر و قدردانی :از کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش کمال

دانشگاه علوم پزشکی قم.013-012 ،)1(01 ،

تشکر و قدردانی میگردد .نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را
اعالم نکردند.
این مقاله در قالب طرح پژوهشی در یکی از شرکتهای داروسازی
در تهران به شماره قرارداد  36/18/0/0223 ،36/18/0/885و
 36/18/0/069به اجرا رسیده است.
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