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Background: Intensive short-term dynamic psychotherapy is a continuous effort to deeply
experience emotions and feelings as a healing element. research has also shown the efficacy of
(ISTDP) on Meatal Disorders. therefore according to the research background, there was a research
gap in the field of Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) on burnout in the aviation
industry.
Aims: The aim of this study was to to evaluate the efficacy of Intensive short-term dynamic
psychotherapy (ISTDP) on Tehran air traffic control staff who experienced symptoms burnout.
Methods: This quasi-experimental study was a pre-test-post-test design with a control group. The
Statistical population included ATC in Tehran in 2019 all were tested by Saatchi and Hooman’s
burnout questionnaires (2008), Out of 123 people identified in the screening, 30 participants whose
burnout scores were higher than the cut-off point of 182 were selected for the study and in the next
stage again by job stress 60 questions Osipow (1987), and a short form of quality scale of 26 questions
of the WHOQLS- BREF (1996)Were evaluated and randomly assigned to the experimental group (n
= 15) and the control group (n = 15). The experimental group participated in 20 sessions of 90 minutes
of Intensive short-term dynamic psychotherapy and the control group did not receive any
intervention. Data were analyzed using covariance test performed using SPSS 20
Results: There was a significant difference between the two groups in the posttest in job stress,
quality of life and self-efficacy. Experimental group showed a significant decrease compared to the
control group(P <0.05)
Conclusion: Considering that Intensive short-term dynamic psychotherapy is effective in reducing
negative emotions and burnout, in air traffic control staff, it can be He did it on more examples and
in a other society.
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Introduction
Last decade, the aviation industry was fast-growing,
and air traffic providers are under pressure to manage
and accommodate demands for more flights.
Therefore, aerospace capacity management is
anticipated by the Air Traffic Controller's (ATC)
performance, and it's a key success factor towards air
transport industry resilience productivity. On the
other hand, (ATC) tasks are very complicated and
high demand, resulting in occupation stress affecting
air transport providers employees (Sartzetaki et al,
2019). Stress is the term often used to describe
distress, fatigue and feelings of not being able to cope
(Dhanalakshmi & Murty, 2018). On the other hand,
There were significant and directly proportional
differences when analyzing the dimensions of
burnout, relating them to the work stress (Aguirre
Mas et al, 2018).
The concept of staff burn-out is explored in terms of
the physical signs and the behavioral indicators and
that was first researched by Freud Neberger in 1970s
(Freudenberger, 1974). Burnout is defined as
emotional exhaustion, depersonalization, and reduced
personal accomplishment (Rush, 2003) Various
studies have been carried out in this area, including
the one by Aftab et al that showed that psychological
factors like Psychological symptoms play an essential
role in the Job burnout Syndrom and its clinical
consequences Stress, anxiety are common among this
Syndrom and are significantly associated with
symptoms' onset and severity, The results of This
study showed that Significant negative relationship
were between Burnout and Self efficacy and
significant negative relationship between Self
efficacy and Emotional exhaustion (Aftab et al,
2012). Hallsten also found Burnout, as the main
characteristic of job stress, refers to a delayed reaction
to chronic stressors at work, which causes numerous
adverse effects on the individual and the organization
where a person(s) is working as well as on society in
the long term (Hallsten et al, 2011). and In a study in
Poland, Makara showed that There is significant Job
burnout Syndrom, life situation evaluation and SelfEfficacy (Makara et al, 2020). On the other hand,
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Professional Quality of Life is significantly
associated with stress factors and emotion work
(Mizuno et al, 2013).
These conflicts and emotions are the product of direct
losses and injuries in life. Anxiety and defenses are
mobilized when a current stressful event triggers
these emotions The result is a combination of anxiety,
Burnout, and interpersonal problems. Different
theoretical models have been proposed in explaining
and treating job stress and burnout, but since
Intensive short-term dynamic psychotherapy
(ISTDP) is an effective dynamic therapy approach
based on the theory of a Psychodynamics framework
that addresses human psychological problems and
(ISTDP), One of the psychoanalytic therapies'
emphases is the therapist's constant effort for a deeply
emotional experience as a healing element
(Davanloo, 1995). Extensive studies over the past
have shown that disclosure, both verbal and written,
improves physical and mental health and the
functioning of the autonomic immune and nervous
systems (Frederickson, 2013). Intensive Short-term
dynamic psychotherapy based on the conflicting
nucleus is a Effective treatment in improving quality
of life (Alikhani, 2020), treatment depression (Joel,
2020) and in patients with social anxiety (Foladi et al,
2015).
the present study seeks to answer There is a research
gap in the effectiveness of Intensive short-term
dynamic psychotherapy (ISTDP) on Job Stress
Coping Strategies, Health-Related Quality of Life,
and Self-efficacy of Islamic Republic of Iran Air
Traffic Controler Staff.

Method
This quasi-experimental study was a pre-test-posttest design with a control group. The Statistical
population included ATC in Tehran in 2019 all were
tested by Saatchi and Hooman’s burnout
questionnaires (2008), Out of 123 people identified in
the screening, 30 participants whose burnout scores
were higher than the cut-off point of 182 were
selected for the study and in the next stage again by
job stress 60 questions Osipow (1987), and a short
form of quality scale of 26 questions of the
WHOQLS- BREF (1996)Were evaluated and
randomly assigned to the experimental group (n = 15)
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and the control group (n = 15). The experimental
group participated in 20 sessions of 90 minutes of
Intensive short-term dynamic psychotherapy and the
control group did not receive any intervention. Data
were analyzed using covariance test performed using
SPSS 20.
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Results
In the present study, 30 subjects participated in two
groups of 15 people (control and experimental) who
were between 30 and 53 years old. The mean (and
standard deviation) of the age was age was 41.38
(8.29) and out of 30 participants in the study, 19 were
bachelor's degree, 11 had Master’s degree. After data
collection, data analysis was performed at two levels
of descriptive and inferential statistics. The mean and
standard deviation are given below. and the mean
(and standard deviation) total score of Burnout was
211.59 (45.48), Job Stress was 121.92 (16.8), Quality
of Life from 59.75 (4.49), Self-efficacy 115.58
(12.69).
Also, The results of multivariable covariance analysis
showed that there are significant differences between
two experimental and control groupsand the mean
scores of the experimental group in these components
in the post-test stage were higher than the control
group (P 0<0.05). The scores mean (SD) Job Stress
increased from 121.92 (16.8) in the pretest to 109.45
(13.3) in the posttest, the mean (SD) Quality of Life
decreased from 59.75 (4.49) in the pretest to 68.97
(3.78) in the posttest, also In the experimental group,
the mean (SD) Self-efficacy increased from 115.58
(12.69) in the pretest to 126.33 (10.3) in the posttest.
Descriptive findings showed that in the control group
there were no significant difference between the mean
scores of pre-test, posttest. These results indicate the
Intensive short-term dynamic psychotherapy is
effective.

[ DOI: 10.52547/JPS.21.111.543 ]

Conclusion
The aim of this study was to evaluate the efficacy of
Intensive short-term dynamic psychotherapy
(ISTDP) on coping strategies with occupational
stress, quality of life related to health and self-

Vol. 21, No. 111, Spring(June) 2022

efficacy of air traffic control staff with burnout and
The results of the present study showed that showed
that Intensive short-term dynamic psychotherapy
(ISTDP) reducing occupational stress and decreasing
Quality of Life and self-efficacy in air traffic control
staff, with burnout it is more effective in the
experimental group than in the control group. In
explaining the effectiveness of Considering that
Intensive short-term dynamic psychotherapy therapy
on the symptoms of burnout, it can be said that helps
people who are able to Acceptance of anger and
beliefs. On the other hand to help the people
experience these warded-off feelings to the maximum
degree possible (Frederickson, 2013).
Considering that Intensive short-term dynamic
psychotherapy (ISTDP) is effective in reducing
negative emotions and burnout, in air traffic control
staff, it can be He did it on more examples and in a
other society. Finally, in order to complete the
findings and expand the theoretical and research
foundations of Intensive short-term dynamic
psychotherapy (ISTDP) in the field of burnout,it is
suggested that in future studies The research should
be done in a larg sample and taking with personality
traits.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و
خودکارآمدی کارکنان کنترل ترافیک هوائی دچار فرسودگی شغلی
3

هادی پاکدل ،1فرامرز سهرابی* ،2کبری حاجیعلیزاده

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران.
 .2استاد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.

کلیدواژهها:

زمینه :درمان روانپویشی کوتاهمدت ،تالش پیوسته برای تجربة عمیق عواطف و هیجانات به عنوان عنصری شفابخش است ،همچنین

استرس شغلی،

مطالعات متعدد اثربخشی این درمان را در اختالالت روانی نشان دادهاند .بنابراین در زمینه اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر

کیفیت زندگی،

فرسودگی شغلی در صنعت هوانوردی ،خالء تحقیقاتی وجود داشت

فرسودگی شغلی،

هدف :هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر روی کارکنان کنترل ترافیک هوایی تهران بود که

خودکارآمدی،

فرسودگی شغلی را تجربه کرده بودند.

رواندرمانی پویشی فشرده کوتاه

روش :این پژوهش شبهآزمایشی ازنوع طرح پیشآزمون – پسآزمون باگروه گواه بود .جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان کنترل

مدت،

ترافیک هوائی تهران ،درسال  1331بود .توسط پرسشنامههای فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن ( )1311مورد ارزیابی قرار گرفتند و از بین

کنترلر ترافیک هوایی

 123شرکتکننده 34،نفرکه نمرات فرسودگی شغلی آنها ،باالتر از نقطه برش  112بود برای پژوهش انتخاب شدند و در مرحله بعد مجدداً
توسط پرسشنامه های تنیدگی شغلی اسیبو  ،)1311( Osipowفرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشتWHOQLS- BREF

( )1335و پرسشنامة ریگـز و نایـت ( ) 1334مورد ارزیابی قرار گرفتند و در گروه آزمایش ( 16نفر) و گروه گواه ( 16نفر) به صورت تصادفی
گمارش شدند .افراد گروه آزمایش در  24جلسه  34دقیقهای درمان روانپویشی فشرده کوتاهمدت شرکت کردند و گروه گواه هیج مداخله
ای دریافت نکردند .دادهها با استفاده آزمون کوواریانس توسط نرمافزار  SPSS20تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج در پسآزمون بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر کاهش تنیدگی شغلی ،ارتقاء کیفیت زندگی و بهبودی خودکارآمدی در
دریافت شده1444/44/16 :

گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه را نشان داد (.)P> 4/46

پذیرفته شده1444/46/11 :

نتیجهگیری :با توجه به اینکه درمان روانپویشی فشرده کوتاهمدت بر کاهش هیجانات منفی و فرسودگی شغلی کارکنان کنترل ترافیک

منتشر شده1441/43/41 :

هوائی مؤثر بوده میتوان آن را بر روی نمونههای بیشتر و در جامعهای دیگر نیز انجام داد.

رایانامهsohrabi@atu.ac.ir :

تلفن43123341135 :
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چکیده

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

مقدمه

شغلی 4اختصاص داده است و در سه بُعد )1( :احساس فرسودگی وکمبود

بر اساس شواهد موجود در دهه گذشته ،کارکنان کنترل ترافیک هوایی

انرژی ( )2عدم دلبستگی نسبت به شغل خود همرا با احساس بدبینی نسبت

بخاطر رشد روز افزون صنعت هوانوردی ،تحت فشار بودهاند تا بتوانند

آن ( )3کاهش عملکرد شغلی بیان شده است (سازمان جهانی

بهداشت،6

تقاضا برای پروازهای بیشتر را مدیریت و برآورده کنند .از سوی دیگر،

.)2413

وظایف کنترلکننده ترافیک هوایی بسیار پیچیده است و استرس جزء

کیفیت

الینفک این حرفه به حساب میآید (سرتزتاکی و همکاران.)2413 ،

ارتباط عوامل مختلف فرسودگی شغلی کارکنان کنترل ترافیک هوایی

اصطالح تنیدگی اغلب برای توصیف پریشانی ،خستگی و احساس عدم

عمل کند .مفهوم کیفیت زندگی در دهةهای اخیر در حوزۀ کار ،به طور

توانایی مقابله با موقعیتها به کار میرود (داناالکشمی و مورتی.)2411 ،

جدی مطرح شده و به سرعت گسترش یافته است .گودمن از نخستین

مؤسسه بینالمللی ایمنی و سالمت شغلی ،1استرس شغلی را به شکل واکنش

کسانی است که در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری مطالعه انجام

های مخرب جسمی و روانی تعریف میکند و زمانی رخ میدهد که

داده است (گودمن .)2441 ،اینکه کیفیت زندگی را چگونه تعریف کنیم،

درخواستهای شغلی با تواناییها ،منابع حمایتی و نیازهای فرد شاغل

اشتراک نظر چندانی دیده نمیشود ولی سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت

همخوانی و هماهنگی نداشته باشد (مؤسسه بین المللی ایمنی و سالمت

زندگی را مفهومی چند بعدی میداند وآن را براساس درک هر فرد از

شغلی .)2441 ،از طرف دیگر ،فرسودگی شغلی از ویژگیهای بارز تنیدگی

زندگی ،ارزشها ،اهداف ،استانداردها و عالئق فردی تعریف کرده است

شغلی عنوان شده است (هالستون و همکاران )2411 ،و یافتههای حاصل از

(بانومی و همکاران .)2444 ،براساس شواهد موجود ،پژوهشهای بسیاری

مطالعات قبلی نیز نشان میدهد استرس شغلی با سالمت جسمانی رابطه دارد

در زمینه ارتباط سطوح باالی استرس شغلی با متغیرهای مانند هوش هیجانی،

(باربارا و همکارن )2411 ،و میتواند فرسودگی شغلی را تحت تأثیر قرار

تعهد سازمانی ،کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی صورت گرفته

دهد (اگری مس وهمکاران.)2411 ،

است .برای مثال ،وثوقی نیری و همکاران در بررسی تأثیر تنیدگی شغلی بر

براساس یافته ها ی موجود ،سندرم فرسودگی شغلی 2بخش اجتنابناپذیر

سالمت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان کنترل ترافیک هوایی نشان دادند

شرایط محیط کاری است که به نحوی با زندگی مدرن امروزی ارتباط دارد

بین استرس ناشی از محیط کار و عملکرد شغلی رابطه منفی معنیداری

و از تجربیات به دست آمده از شغل ناشی میشود .طبق نظر شوفلی،

وجود دارد (وثوقینیری و همکاران )1336 ،و همینطور در پژوهشی دیگر،

فرسودگی شغلی مفهومی است که در گسترهای وسیع مورد مطالعه قرار

میزونا و همکاران نشان دادندکیفیت زندگی بهطور معناداری با عوامل تنش

گرفته است و به منزلة نشانگانی از خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و

آور ارتباط دارد (میزونا و همکاران.)2413 ،

کاهش موفقیت شخصی تعریف شده است (شوفلی و همکاران.)2443 ،

از دیگر مؤلفههای که میتواند نقش اساسی بر فرسودگی شغلی کارکنان

مفهوم فرسودگی شغلی ،نخستین بار توسط فروید نبرگر در آغاز دهة 1314

کنترل ترافیک هوایی ایفا کند ،خودکارآمدی 1کارکنان کنترل ترافیک

مطرح شد (نبرگر )1314 ،و در اوایل  1314فرسودگی شغلی با تحقیقات

هوایی است .خودکارآمدی به عنوان عامل مؤثر بر عملکرد ،بیانگر قضاوت

متعدد در بخشهای خدماتی نظیر مددکاران اجتماعی ،فرهنگیان،

فرد در باره داشتن تواناییهای الزم ،برای انجام موفقیتآمیز یک رفتار در

دانشگاهیان ،کادر درمان ،وکال و افسران نیروی انتطامی وارد حیطة آموزش

سطحی مشخص اشاره دارد .به بیان دیگر ،دراین منطق مفهومی،

شد (راش .)2443 ،آخرین طبقهبندی بینالمللی بیماریهای 3سازمان

خودکارآمدی بر درک عملکرد و رفتارهای سازگارانه در برخورد با

بهداشت جهانی (کد )QD85 :را برای فرسودگی شغلی در قسمت تنیدگی

زندگی اطالق میشود و توان سازندهای است برای بسیج منابع مهارتهای

1

5

2

6

. World Health Organization
. Quality of Life
7
. self-efficacy
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مؤلفه دیگری است که میتواند به عنوان حلقه واسط

بهار(خرداد) 1441
ماهنامه علوم]روانشناختی ،دوره  ،21شماره
[ DOI:،111
10.52547/JPS.21.111.543

. National Institute of Occupational Safety and Health
. Job burnout Syndrom
3
. International Classification of Diseases -11
4
. job stress

زندگی،5

اثربخش سازماندهی شود (تراسر و همکاران.)2442 ،

برای کارکنان کنترل ترافیک پروازی الزم و ضروری است .از طرفی ،در

عالوه بر این ،نظریة خودکارآمدی بر این فرض مبتنی است که باور افراد

کارکنان دچار فرسودگی شغلی مثل دیگر بیماران مزمن ،ارتقاء کیفیت

در بارۀ تواناییها ،مهارتهای شناختی و اجتماعی خود اثرات مطلوبی دارد.

زندگی ،هدف اولیه مراقبت است و هدف تیم مراقبت سالمتی در درمان

به عبارت دیگر ،فرد باور داشته باشد بنحو مؤثری اقدام خواهد کرد و عامل

مبتالیان ،به حداکثر رساندن توانایی های شغلی و بهبود وضعیت عملکرد

تعین کننده یک رفتار در یک موقعیت خاص برای رسیدن به هدف است

و کیفیت زندگی است (ضیایی و همکاران.)1336 ،

و احتمال اینکه در موقعیت های مخاطرهآمیز ،به نحو مؤثری عمل کنند،

در این راستا ،درمانهایی معمول که در این زمینه برای رفع تنیدگی و جبران

خودکارآمدی کاهش مییابد (بندورا .)1331 ،کارکنانی که باور دارند با

اثرات زیانبخش آن در حیطه های شغلی و اجتماعی مورد استفاده قرار می

اعتماد بیشتری قادر به انجام تکالیف روزانه و وظایف خود هستند،

گیرند عمدتاً دارو درمانی است .شایان توجه است ،درمان اختالالت

خودکارآمدی باالیی دارند بیشتر تکالیف و وظایف چالش برانگیز را بر

اضطرابی از پرهزینهترین درمانها محسوب میشود و نتایج تحقیقات انجام

میگزینند و برای حصول موفقیت در موقعیتهای پیشرفت ،به لحاظ کاری

شده به عدم موفقیت درمانهای کنونی و نیاز به درمانهای مؤثرتر برای

و ارتقاء پستی از شرایط بهتری برخوردار هستند ،برعکس کارکنانی که

این اختالالت اشاره دارد (شالیو و همکاران .)2414 ،حال آنکه بسیار مهم

خودکارآمدی پایینی دارند در برابر احساسات ناامنی ،شک و تردید در

است با توجه به علت شناسی فرسودگی شغلی مدل مداخلهای درمانگری

مورد تواناییها و ناتوانی در تصمیمگیری آسیبپذیر میشوند و زمانی که

مستقلی اقتباس و مورد آزمایش قرار گیرد که کوتاهمدت و مؤثر باشند.

در شرایط کاری با موقعیت تنشزا مانند شرابط اضطراری پروازها بدلیل

رواندرمانی پویشی فشرده کوتاهمدت 1از جمله این روی آوردها است که

نفایص فنی یا تراکم باالی ترافیک روبرو میشوند اعتماد خود را از دست

بر باالبردن آگاهی ،برونریزی هیجانی و انتخاب کردن تأکید دارد و در

میدهند و متحمل تنیدگی میشوند و در سازگاری و انطاقپذیری دچار

اصل بیانگر محور درمانگریهای بینشی یا آگاهیبخش سنتی ،از جمله

مشکل میشوند و کمتر به دنبال راههایی برای انجام فعالیتهای مرتبط و

روانپویشی و انسانگرایی است که عمدتاً روی جنبههای ذهنی فرد تمرکز

همسو با اهداف خود هستند .طبق بررسیهای انجام شده ،بین فرسودگی

میکنند و بر فرآیندهایی که در درون وجود انسان روی میدهند و بر

شغلی و تنیدگی با خودکارآمدی (آفتاب و همکاران2412 ،؛ ماکارا و

تغییراتی که از درون هدایت میشوند تأکید دارند (دوانلو ،ترجمة

همکاران )2421 ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد .ازسوی دیگر،

سیگارودی .)1335 ،از طرفی ،تجربه هیجانهای عمیق ،فعال بودن درمانگر،

رادریج و همکاران ( )2411یادآوری میکنند اثرات تنیدگی حاد در

انتظار هم کاری بیشتر آزمودنیها با عنایت به محدودیت زمانی در جلسات

طوالنی مدت سبب کاهش دقت و افزایش خطاهای شناختی کارکنان

درمانی ،برتری درمان روانپویشی کوتاهمدت نسبت به سایر درمان است

کنترل ترافیک هوائی میشود.

(جوهانسون و همکاران.)2414 ،

افزایش خطاها ،کاهش کیفیت زندگی ،تنیدگی شغلی و کنارهگیری از

این رویآورد توسط حبیب دوانلو یک ایرانی  -کانادایی تبار ارائه شده

همکاران ،سبب حساسیتهای کالمی و واکنشهای هیجانی آنان میشود

است .مجموعهای مداخالت هیجانمدار و «فشار» برای بسیج «هیجانات» و

و در طوالنی مدت پیامدهای منفی ازجمله فرسودگی شغلی نمود پیدا می

«کشاکش» با دفاعهای باال آمده که بر ارتباط درمانی مؤثر و ماهیت افشاء

کند .کارکنان کنترل ترافیک هوائی بعلت ماهیت حرفهای خود ،یکی از

هیجانات استوار است .محورهای آن بر موضع فعال درمانگر ،به کارگیری

مهمترین حرفههای یاریرسان قلمداد شده و نقش مهمی را در ایمنی

صحیح فنون معطوف به رهایی کامل بیمار از اختاللهای نشانهای 2و

پروازها در این صنعت برعهده دارند همچنین با توجه به حساسیت کاری

تغییرات چند بعدی ساختاری خلقوخو قرار گرفته است تا مراجع برای

صنعت هوانوردی در عرصة بینالمللی ،داشتن مهارت الزم برای عملکرد
. Intensive short-term dynamic psychotherapy

1

2

. Symptom disturbances
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شناختی ،اجتماعی ،عاطفی فرد برای تحقق اهداف مختلف که به گونهای

های مؤثر در شرایطهای بحرانی و غیر قابل پیشبینی در صنعت هوانوردی
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اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

کسب سالمتروانی در کوتاهترین زمان ،عمق احساسات و افکار خود را

مرتبط با سالمت و خودکارآمدی کارکنان کنترل ترافیک هوائی دچار

شناسایی و لمس نمایند (الدن و همکاران.)2441 ،

فرسودگی شغلی مؤثر است.

از آنجا که رواندرمانی پویشی فشرده کوتاهمدت برگرفته از سنت روان
تحلیلگری فروید است ،به گذشته فرد ،روابط خانوادگی ،رابطه مادر -
فرزند در شخصیت فرد میپردازد ،و بر این عقیده استوار است که شخصیت
فرد در بزرگسالی ،در کودکی شکل گرفته میشود (محمدی و همکاران،
 )1332و بر این باور است که افکار و هیجانهای ناخودآگاه علل مهم
رفتار هستند و بر همین اساس این رویآورد ،بر کمک فوری تجربه
هیجانات ناهشیاری که موجب اضطراب ناهشیار ،1بروز نشانههای اختالل و
دفاعهای گوناگون شده است ،تأکید میکند و در اصل ،بر پایه فن
بازگشایی ناهشیار (رخنه در ناهوشیار) 2در طی یک جلسه مصاحبه منفرد
قرار دارد (پری و بوند .)2444 ،این مداخله به طور بالینی در درمان نمونه
هایی با مشکالت چندگانه روانپزشکی ،بیماران دارای افسردگی با
مقاومت باال و اختالالت شخصیت مؤثر واقع شده است .برای مثال ،مداخله
اضطراب اجتماعی (قائدی و همکاران1336 ،؛ فوالدی و همکاران،)1331 ،
درمان افسردگی (جولی و همکاران )2424 ،وآلن عباس و همکاران
( )2413کاهش تعداد مراجعهکنندگان به بخش اورژانس و مدیریت عالئم
جسمانی بیماران دارای اختالل جسمانی اثربخش گزارش شده است و در
مطالعه زنگیآبادی و همکاران ( )1331اثربخشی آموزش راهبردهای
پردازش هیجانمدار ،برخودکارآمدی تحصیلی قابل توجه گزارش شده
است .بنابراین با عتایت به خالءهای تحقیقاتی و درمانهای رایج در زمینه
تنیدگی و فرسودگی شغلی کارکنان کنترل ترافیک هوایی ضرورت وجود
مداخلههای روانشناختی که راهبردهای مقابله با استرس شغلی کارکنان
مبتال به فرسودگی شغلی را مورد هدف قرار دهد ،به وضوح احساس کرد.
باید از رضایت و روحیه شغلی باالیی برخوردار باشند تا بتوانند به اهداف
حرفهای و سازمانی خود برسند و در هیمن راستا پژوهش حاضر برای پاسخ
گویی به این به شکاف تحقیقاتی موجود است که آیا درمان روانپویشی
فشرده کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با تنیدگی شغلی ،کیفیت زندگی

1

. Unconscious anxiety
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آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه بود .جامعة
آماری شامل کلیه کارکنان کنترل ترافیک هوائی تهران در سال 1331
بودند .جهت انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده
شد و با کسب مجوز و هماهنگیهای الزم ،پرسشنامه فرسودگی شغلی
ساعتچی و هومن توزیع شد .در خصوص نحوه تکمیل پرسشنامهها
توضیحات الزم به آنها داده شد و کارکنان بصورت جداگانه و با رعایت
حریم خصوصی ،پرسشنامهها را تکمیل کردند .از بین شرکتکنندگان34،
نفر که نمرات توسط پرسشنامه فرسودگی شغلی آنها ،باالتر از نقطه برش
 112ارزیابی شده بود برای ورود به مطالعه حاضرانتخاب شدند .مالحظات
اخالقی پژوهش با کد اخالق  ،IR.HUMS.REC.1398.333عبارت بود از
اطمینان به محرمانه بودن اطالعات بدست آمده از کارکنان ،بیان اهداف
پژوهش و حق کنارهگیری مشارکتکنندگان .معیارهای ورود رضایت
آگاهانه شرکت در پژوهش ،شاغل بودن در کنترل ترافیک هوائی و داشتن
حداقل سن  34سال و معیارهای خروج شامل تکمیل ناقص پرسشنامه از
سوی شرکتکنندگان در پژوهش و عدم همکاری در فرآیند پژوهش بود.
فرآیند نمونهگیری پایان یافت .به هر یک از کارکنان کد داده شد و به
تصادف در دو گروه  16نفری انتخاب شدند 16 .آزمودنی در گروه
آزمایش و  16آزمودنی در گروه گواه قرار گرفتند .در گروه آزمایش یک
نفر به دلیل عالئم تب ،سرفه و داشتن عالیم آنفوانزا از جلسه  5و دو نفر
دیگر به علت ماموریت اداری از جلسه  3از شرکت در جلسات خوداری
کردند و گروه آزمایش به  12نفر کاهش یافت .در گروه کنترل نیز به دلیل
شیوع کرونا  3شرکتکننده برای ارزیابی دوم مراجعه نکردند و تعداد این
گروه هم به  12نفر کاهش یافت .در گروه آزمایش ،برنامه روانپویشی
کوتاهمدت توسط پژوهشگر براساس رویکرد دوانلو با هماهنگی استاد
راهنما آغاز گردید .طبق برنامة ارائه شده جلسات رواندرمانی  24جلسه 34
دقیقه ای و هفته ای دوبار به صورت گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد.
. Unlocking the unconscious
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از طرف دیگر ،کارکنان کنترل ترافیک هوائی برای انجام وظایف خود

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش پژوهش حاضر شبه
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روانپویشی کوتاهمدت بر بهبودی کیفیت زندگی (علیخانی )1333 ،و

روش

پرسشنامه فرسودگی شغلی( 1ساعتچی ،هومن :)1315 ،پرسشنامه فرسودگی

خرده مقیاسهای  14سؤالی .1 :بار کاری نقش .2 ،بیکفایتی نقش،

شغلی در سال  1315توسط ساعتچی و هومن ساخته شد .این پرسشنامه از

 .3دوگانگی نقش .4 ،محدودۀ نقش .6 ،مسئولیت و  .5محیط فیزیکی ،تهیه

 31گویه و مؤلفههای :ناکفایتی در سرپرستی واحد ،اجبار برای کار با

و مورد استفاده قرار گرفته است .نمرهگذاری بر مبنای طیف  6درجهای

همکاران نامناسب یا مشکل دار ،نارضایتی ازشغل و محل کار ،نارضایتی از

لیکرت ( =1کامال مخالفم تا  =6کامال موافقم) نمرهگذاری می شود .دامنه

نظام حقوق و دستمزد و فرصتهایی برای رشد و ارتقاء ،مدیریت سنتی،

نمرات  64تا  33امتیاز تنیدگی کم 144 ،تا  143تنیدگی کم تا متوسط164 ،

غیر خالق و کمتوجهی نسبت به کارکنان ،نارضایتی نسبی به انتخاب و

تا  133تنیدگی متوسط تا شدید و  244تا  264نشان دهنده تنیدگی شدید

آموزش کارکنان و نارضایتی از محیط کار و آسیبزا بودن آن تشکیل

است (اسیپو و اسپوکن .)1331 ،ساکی تو و همکاران ضریب پایای آن را

شده است که درپژوهش حاضر به منظور سنجش میزان فرسودگی شغلی

 4/15گزارش شده است (ساکی تو و همکاران .)2414 ،در مطالعه

بکار رفته است .مؤلفه ناکفایتی در سرپرستی واحد به ترتیب ،شامل پرسش

مرزآبادی و همکاران ( )1334قابلیت اعتماد آن توسط روش آلفای

های  ،61-32-41-63-15-12-15-62-64-63-11مؤلفه اجبار برای کار

کرونباخ و روش دو نیمه کردن به ترتیب  4/11و  4/56بدست آمد

با همکاران نامناسب یا مشکلدار شامل پرسشهای -23-54-34-43-13

(مرزآبادی و همکاران.)1331 ،

 ،56-33-52مؤلفه نارضایتی از شغل و محل کار شامل پرسشهای -55

فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشتWHOQLS- ( 3

 ،64-16-11-12مؤلفه نارضایتی ازنظام حقوق و دستمزد و فرصتهایی

 ،)BREFزیر نظر گروه سازمان جهانی بهداشت ( )1335برای ارزیابی

برای رشد وارتقاء شامل پرسشهای  ،35-53-11-14-13مؤلفه مدیریت

کیفیت زندگی در چهار بُعد سالمت جسمی با گویههای (،16 ،14 ،4 ،3

سنتی ،غیر خالق و کمتوجهی نسبت به کارکنان شامل پرسشهای -25

)11 ،11 ،15؛ سالمت روانشناختی با ()25 ،13 ،11 ،1 ،5 ،6؛ روابط

 ،1-16-3-21مؤلفه نارضایتی نسبی به انتخاب و آموزش کارکنان شامل

اجتماعی با ( ،)22 ،21 ،24محیط اجتماعی با (،24 ،23 ،14 ،13 ،12 ،3 ،1

پرسشهای  45-31-36- 34و نارضایتی از محیط کار و آسیبزا بودن آن

 )26وگویههای اول و دوم برای وضعیت سالمت و کیفیت زندگی طراحی

شامل پرسشهای  22-41-1-26میباشد .نمرهگذاری پرسشنامه بصورت

شده است .نمرهگذاری بر مبنای طیف  6درجهای لیکرت ( =1کامال

طیف لیکرت  4نقطهای میباشدکه برای گزینههای «خیلی کم»« ،نسبتاً کم»،

مخالفم تا  =6کامال موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره ابزار از مجموع

«نسبتاً زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1در نظر گرفته

نمرات گویهها بدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  25تا  134میباشد و

میشود .براین اساس ،بیشترین امتیاز این آزمون  354و کمترین امتیاز آن

نمره بیشتر به معنای کیفیت زندگی باالتر میباشد در مطالعه اصلی ضریب

 31میباشد .چنانچه نمره محاسبه شده بین  31تا  112باشد ،نشان دهنده

اعتبار به روش آلفای کرونباخ این مقیاس را در جمعیت سالم و در ابعاد

فرسودگی شغلی پایین ،بین  112تا  214باشد ،نشان دهنده فرسودگی شغلی

سالمت جسمانی ،روانی ،روابط اجتماعی و ارتباطات محیطی به ترتیب

متوسط که در پژوهش حاضر نقطه برش متوسط برای انتخاب افراد مورد

 4/11 ،4/11 ،4/11 ،4/15را گزارش کردهاند (سازمان بهداشت جهانی،

مطالعه دارای فرسودگی شغلی بود و چنانچه نمره محاسبه شده  214به باال

 .)1335در ایران فرم کوتاه  25سؤالی آن توسط نجاتی و همکاران ترجمه،

باشد ،نشانه دهنده فرسودگی شغلی باال است .در تحقیقی که ساعتچی

قابلیت اعتماد وآلفای کرونباخ در بُعد روابط اجتماعی  4/66و در ابعاد

( )1315با همکاری هومن با نظارت واحد پژوهش شرکت ملی صنایع

دیگر باالی  4/1تأیید شده است (نجاتی و همکاران.)1316 ،

پتروشیمی انجام داد قابلیت اعتماد این پرسشنامه  4/35بدست آمد (ساعتچی

پرسشنامة ریگز و نایت ( :)1334سنجش سازۀ خودکارآمدی بر اساس

و هومن.)1315 ،

پرسشنامة ریگز و نایت ( )1334صورت گرفت .ایـن پرسشنامه بر مبنای

. Saatchi and Hooman Job Burnout Questionnaire
. Osipow Job Stress Questionnaire

1

3

. World Health Organization Quality of Life Scale - Short form

2
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اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

طیف  6درجهای لیکرت ( =1کامال مخالفم تا  =6کامال موافقم) نمره

 SPSSنسخه  24در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از روشهای

گذاری میشود .پایایی این ابزار در مطالعات ریگز و نایت )1334( ،بین

آمار توصیفی و تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل کورایانس سطح

 4/16تا  4/11گزارش شده است (ریگزو نایت .)1334 ،در پژوهش نجار

معناداری ( )p> 4/46صورت پذیرفت .مداخله رواندرمانی پویشی کوتاه

اصل ( )1313نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین اعتبار این

مدت بر اساس دستورنامه توالیپویشی ،یعنی مراحل هفتگانه محتوای

پرسشنامه استفاده شد و شاخصهای برازندگی تطبیقی و شاخص

پرسش در خصوص مشکالت ،فشار ،چالش ،مقاومت انتقالی ،دستیابی

مجذورهای خطای تقریب برابر با  4/14و  4/34به دست آمد که در حد

مستقیم به ناهشیار ،به شرح جلسات جدول  1و مطابق با کتابچه راهنمای

قابل قبولی قرار دارند (نجاراصل .)1313 ،تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار

رواندرمانی پویشی دوانلو انجام شد.

جدول .1سرفصل محنوی جلسات رواندرمانی پویشی کوتاهمدت فشرده
اهداف
1

آشنایی با شرکتکنندهها

2

موارد استرسزا در محیطکاری

محتوای آموزشی
بیان قواعد اجرای جلسات درمانی و مصاحبه و ارزیابی اولیه
مشکالت و مناسب بودن برای درمان روانپویشی
بررسی میزان اضطراب ناشی از هیجانهای ایجاد شده

تمرین و تلکیف
ثبت مشکالت محیط کار
پایش اثرات اضطراب در قسمتهای مختلف بدن،

4

بررسی مثلث تعارض و شخص

پاسخهای هیجانی ایجاد شده و تمایلهای رفتاری

6

بررسی هیجان خشم

این هیجانی است که در مواجهه با ناکامی بیدار میشود

ثبت موارد ناکامی در محیط کار و بیان تمایل رفتارهای خشن

5

بررسی دالیل عصبانی شدن

پاسخهای هیجانی ایجاد شده و تمایلهای رفتاری

تجربه واکنشهای هیجانی و رفتارهای که تمایل به انجام آن دارند

بررسی مؤلفههای شناختی،
1

فیزیولوژیکی ،آمادگی رفتاری
عصبانی شدن

شامل شناسایی و نامگذاری صحیح هیجان است:
مثال (من عصبانیم)

برای تجربه احساس خشم  .1به احساس خشم توجه کردن و شناختن محرک
های آن .2 .به احساس خشم برچسبهای درست زدن .3 .احساس خشم را
در بدن تجربه کردن .4 .گرایشِ رفتاری احساس خشم را تجربه کردن.
تجربه واکنشهای هیجانی و رفتارهای که تمایل به انجام آن دارند ،تمایل به

1

بررسی غم ،این هیجانی بنیادی است

این هیجانی است که در مواجهه با فقدان بیدار میشود

گریه ،تمایل به خلوت کردن با خود ،آههای عمیق که از شکم میآید به
سمت سینه میآید.

بررسی مؤلفه های شناختی،
3

فیزیولوژیکی ،آمادگی رفتاری

برای تجربه احساس غم  .1به احساس غم توجه کردن و شناختن محرک
برچسب گذاردن و نامیدن احساس غم

غمگین شدن
14
11

12

بررسی کارکرد هیجان غم
بررسی احساس گناه ،این هیجان
بسیار دردناکی

بدن تجربه کردن .4 .گرایشِ رفتاری احساس غم را تجربه کردن.
این هیجان به فرد کمک میکند فقدان را بپذیرد
مؤلفه شناختی :مؤلفه فیزیولوژیکی و گرایش رفتاری

های آن ،برچسبهای درست زدن ،.در بدن تجربه کردن .و گرایشِ رفتاری
احساس عشق

اضطراب ناخودآگاه در عضالت

احساسات و اضطراب را برمیانگیزد و مسیر اول تخلیه

مشتها ،انقباض بازوها و شانهها و گردن ،انقباض و رها شدن عضالت قفسه

مخطط

اضطراب بررسی میشود.

سینه و دیافراگم (کشیدن اتفاق میافتد) ،سفتی عضالت دیواره شکم و...
عضالت صاف عضالت غیر ارادی هستند که شخص روی آنها کنترلی

اضطراب ناخودآگاه در عضالت

بررسی مسیر دوم اضطراب ،عضالت صاف

ندارد .این عضالت در راههای هوایی ،روده و رگهای خونی و مثانه قرار
دارند .مانند :اسپاسم گوارشی ،سندروم روده تحریکپذیر ،احساس گرفتگی
راه تنفسی ،آسم و فشار خون.
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بررسی سنجش مسیرهای تخلیة

با تشکیل اتحاد درمانی و با بررسی روابط گذشته و حال

مانند :حرکت دادن انگشتها ،تکان خوردن خرگوش دهان ،گره کردن

صاف

661

مانند :مرگ عزیزان و تجربه سوگ ،از دست دادن یک رابطه عاطفی و...
برای تجربه احساس گناه به احساس عشق توجه کردن و شناختن محرک

بررسی سنجش مسیرهای تخلیة
13

های آن .2 .به احساس غم برچسبهای درست زدن .3 .احساس غم را در
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بررسی تجربه ذهنی هیجانات

پاسخ هیجانی و رفتار آشکار حاصل از هیجانات

تجربه خشم ،عشق ،گناه و غم
تجربه واکنشهای هیجانی و رفتارهای که تمایل به انجام آن دارند

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...
اهداف

14

هادی پاکدل و همکاران

محتوای آموزشی

تمرین و تلکیف

مسیر سوم تخلیه اضطراب ،آشفتگی شناختی ادراکی ،زمانی

مانند :آشفتگی در فرآیند تفکر ،آشفتگی در محتوای تفکر ،آشفتگی در

مسیر تخلیه اضطراب در آشوب

اتفاق میافتد که اضطراب ناخودآگاه حواس و توان شرکت و

ادراک (تغییر در ادراک بینایی و شنوایی ،دید تونلی ،وزوز گوش ،توهمات

شناختی

فرد را مختل میکند و حتی ممکن است سبب تشنج و

و تجزیه) ،گنگی ،بهت و خشک زدن ،ضعف حافظه داشتن ،از دست دادن

هشیاری ارا از دست برود

ناگهانی حس در بعضی از اندامهای بدن
در قالب مرحله به مرحله ،درمانگر احساسات را کنکاش میکند تا اضطراب

16

آموزش تنظیم اضطراب و شناسایی

بررسی تنطیم هیجان در قالب مرحله به مرحله ،با کنکاش

مراجع به عضالت صاف یا آشفتگی شناختی  /ادراکی تغییر جهت دهد .و با

سازکارهای دفاعی

احساسات ،اضطراب آزمودنیها به عضالت مخطط برگردد

تنطیم اضطراب ،اضطراب به عضالت مخطط برگردد و دوباره احساسات را
کنکاش می شود

15

قواعد تنظیم اضطراب

11

قواعد تنظیم اضطراب

الف .برای تنظیم اضطراب ،احساس را ،در همان زمان حال ،از

تمرینات:

اضطراب و دفاع افتراق میدهیم و روی لحظة حال تأکید می

تکرار یکی از مثال های قبل ،شرکتکنندهای که فکر میکرد پاس چک سر

کنیم .احساسِ زمان حال است که اضطراب برمیانگیزد ،نه

برج باعث اضطرابش میشود .در واقع ،غمش اضطرابش را برانگیخته بود.

افکار مربوط به گذشته یا حوادث آینده .و افکار تنبیهگر

تعمق در مورد چک دفاع بود.

ب .توجه به الگوهای اضطراب ناخودآگاه ،احساس
ناخودآگاه باعث میشوند اضطراب ناخودآگاه در بدن تشدید
شود .دفاع باعث میشود اضطراب پایین بیاید

تاکتیکی ب .دفاعهای اصلی

خاصی از نوزادی و کودکی به سوی بزرگسالی رشد می
کنند ،.در شخصیت سالم هم وجود دارند

بعد ،دفاع .بررسی مثال های بیشتر برای بررسی اثرات اضطراب شخصی
سوگ احساس میکند ،اضطرابش زیاد میشود و ،لحظهای بعد ،با یک دفاع
ذهنش را از موضوع دور میکند.
تمرین با شناسایی مکانیسمهای دفاعی به محض اینکه اتفاق میافتد ،کمک
به شرکتکنندکان تا آن مکانیسمهای دفاعی را شناسایی کنند

13

واضح سازیِ مکانیسم دفاعی

24

(جلسه آخر):

کار کردن با دفاعها :الف .شناسایی دفاعها ،ب .شفافسازی

کند ،واقعیت را انکار میکند ،شخص دیگری را محافظت میکند ،یا او را

دفاعها ،ج .مواجه با دفاعها

تنبیه میکند.

برنامه پیگیری و زمان انجام پسآزمون و یادآوری پیمان درمانی در روان درمانی که به طور معمول یک وضعیتکاری دوطرفه است هم
درمانگر و هم آزمودنیها به طور مساوی در پذیرش وظایف خود برای تحقق این کار مشترک مسئول هستند

یافتهها

گروههای گواه و آزمایش در متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف

مشخصات جمعیت شناختی پژوهش حاضر  34نفر آزمودنی در دو گروه

اسمیرنف استفاده شد .نتیجه این آزمون معنادار نبود ( .)P< 4/46بنابراین

 16نفره )گواه و آزمایش (که سن آنها بین  34تا  63سال بود .از بین 34

فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای

نفر شرکتکننده در پژوهش  13نفر لیسانس و  11نفر کارشناسی ارشد

پژوهش برقرار بود و آزمون باکس فرض همگنی واریانس کوواریانس را

داشتند .پس از جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح آمار

تأیید کرد ( .)p= 4/11آزمون لوین جهت بررسی فرض همگنی واریانس

توصیفی و استنباطی انجام شد .در ادامه میانگین و انحراف استاندارد آورده

های متغیرهای مطالعه در دو گروه جامعه به کارگرفته شد که نتیجه این

شغلی

آزمون نیز معنادار نبود ()P< 4/46؛ واریانس نمرات استرس شغلی دو گروه

 ،)46/41(211/63استرس شغلی  ،)15/1(121/32کیفیت زندگی

مورد تأیید است .نتایج همگنی شیب رگرسیون بین نمرههای پیشآزمون و

 )6/43(63/16و خودکارآمدی  )12/53(116/61بود .همچنین در بخش

پسآزمون تنیدگی شغلی نشان دادکه مقدار  Fالمبدای ویلکز معنادار است

یافتههای استنباطی برای تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس ستفاده شد .قبل

( .)P> 4/441بنابراین از مفروضه یکسانی واریانس  -کوواریانس تخطی

از اجرای آزمون تحلیل کواریانس ،جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات

نشده و انجام تحلیل کواریانس مجاز و در جدول  2نتایج تحلیل کوارایانس

شده

است،

میانگین

سنی

،)1/23(41/31

فرسودگی

نشان داده شده است.
662
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تمرین برای مشاهده مکانیسم دفاعی ،که چطور احساس را از آنها دور می
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بررسی انواع دفاعها ،الف .دفاع های

خارج از آگاهی عمل میکنند (حافظه روندی) ،.با نظم

توجه به الگوهای دفاعی کنید .اول احساس رخ میدهد ،بعد اضطراب و،

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

جدول .2تحلیل کورایانس چند متغیره اثربخشی روانپویشی کوتاهمدت برتنیدگی شغلی
متغیر

تنیدگی شغلی

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

نسبتF

سطح معناداری

ضریب اتا

ییشآزمون

124/42

1

133/13

11/31

/444

4/15

گروه

431/53

2

516/14

112/143

4/441

4/12

خظا

132/41

21

-

-

-

-

مجموع

1444.62

34

-

-

-

-

جدول  2نتایج بین گروههای آزمایش وگواه از نظر میانگین نمرات تنیدگی

از آزمون آماری کلموگروف – اسمیرنوف بررسی شد ( .)P< 4/46آزمون

شغلی در اجرای پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد

باکس فرض همگنی واریانس کوواریانس را تأیید کرد ()p= 4/24؛ آزمون

( 21( ،p> 4/441و  )F)1بررسی مجذور تفکیکی اتا نیز حاکی از آن است که

لوین فرض همگنی واریانسهای متغیرهای مطالعه در دوگروه را با

متغیر مستقل 4/12 ،از واریانس تنیدگی شغلی را در اجرای آزمون تبین می

مقدارهای ( F= 1/33و  )p= 4/212درسطح معنادار ( )p< 4/46تأییدکرد

کند.

و نتایج همگنی شیب رگرسیون بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون نشان

نتایج جدول  3نشان میدهد میانگین نمرات کیفیت زندگی در پیش از

کیفیت زندگی داد که مقدار  Fالمبدای ویلکز معنادار است (.)P> 4/441

مداخله و پس از مداخله به علت وجود یک متغیر مستقل درمان روان

بنابراین از مفروضه یکسانی واریانس  -کوواریانس تخطی نشده و انجام

پویشی کوتاهمدت تغییر یافته است .ابتدا عادی بودن توزیع دادهها با استفاده

تحلیل کواریانس مجاز است.

متغیر

کیفیت زندگی

درجهآزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

236/43

51/13

4/441

214/11

135/24

4/441

-

-

-

-

-

-

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

ییشآزمون

231/31

1

گروه

1254/12

2

خظا

15/11

21

-

مجموع

1545.26

34

-

سطح معناداری

ضریب اتا
4/56
4/14

پویشی کوتاهمدت بر نمرات پسآزمون کیفیت زندگی کارکنان دچار

خودکارآمدی دو گروه مورد تأیید و نتایج همگنی شیب رگرسیون

فرسودگی شغلی را نشان میدهد .مطابق با نتایج موجود در جدول ،بین

خودکارآمدی با مقدار  Fالمبدای ویلکز معنادار است (.)P> 4/441

گروههای آزمایش و گواه از نظر میانگین نمرات کیفیت زندگی در اجرای

بنابراین از مفروضه یکسانی واریانس  -کوواریانس تخطی نشده و انجام

پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد ( 21( ،p> 4/441و  )F)1بررسی

تحلیل کواریانس مجاز است.

مجذور تفکیکی اتا نیز حاکی از آن است که متغیر مستقل 14 ،درصد از

جدول  4نتایج تحلیل کواراریانس چند متغیره برای بررسی درمان روان

واریانس کیفیت زندگی را در اجرای پیشآزمون تبین میکند .نتایج جدول

پویشی کوتاهمدت بر نمرات پسآزمون خودکارآمدی کارکنان دچار

 4نشان میدهد میانگین نمرات خودکارآمدی در پیش از مداخله و پس از

فرسودگی شغلی را نشان میدهد .مطابق با نتایج موجود در جدول ،بین

مداخله تغییر یافته است .عادی بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون

گروههای آزمایش و گواه از نظر میانگین نمرات خودکارآمدی در اجرای

آماری کلموگروف  -اسمیرنوف تأیید شد ( .)P< 4/46آزمون باکس

پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد ( 21( ،p> 4/444و  )F)1بررسی

فرض همگنی واریانس کوواریانس را تأیید کرد ()p= 4/51؛ آزمون لوین

مجذور تفکیکی اتا نیز حاکی از آن است که متغیر مستقل 4/21 ،در از

فرض همگنی واریانسهای متغیرهای مطالعه در دوگروه با مقدارهای

واریانس کیفیت را در اجرای پیش آزمون تبین میکند.
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جدول  3نتایج تحلیل کواراریانس چند متغیره برای بررسی درمان روان

( F= 4/165و  )p= 4/511در سطح معنیدار ( )p< 4/46واریانس نمرات
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جدول .3تحلیل کورایانس چند متغیره اثربخشی روانپویشی کوتاهمدت برکیفیت زندگی کارکنان دچار فرسودگی شغلی

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

جدول .4تحلیل کورایانس چند متغیره اثربخشی روانپویشی کوتاهمدت بر خودکارآمدی کارکنان دچار فرسودگی شغلی
متغیر

ییشآزمون

1313/13

1

346/13

231/23

4/444

گروه

1254/12

2

214/11

111/31

4/442

خظا

1113//65

21

-

-

-

-

مجموع

4425/11

34

-

-

-

-

4/11
4/21

فهم سببشناسی فرسودگی شغلی نیاز به دنبال کردن مداخالتی دارد که

گروه آزمایش شده است .این نتیجه همسو با یافته مطالعه قائدی وهمکاران

بتواند آن کاستیها و فزونیها را در محیطهای کاری مورد هدف قرار

( ،)1336فوالدی و همکاران ( ،)1331جولی و همکاران ( )2424و آلن

دهد .آسیبشناسی فرسودگی شغلی کارکنان کنترل ترافیک هوایی تجربه

عباس و همکاران ( )2413است و نشان میدهد مداخله روانپویشی فشرده

مکرر رویدادهای منفی و روبرو شدن مداوم آنان با مشکالت تنشزای

کوتاهمدت در تجربه هیجانات و تغییرات شناختی ،فیزیولوزیکی و تمایل

محیط کاری به همراه نداشتن تجربه هیجانات ناهشیاری که سبب اضطراب

های رفتاری کارکنان کنترل ترافیک هوایی ،از نقش تعیینکنندهای در

ناهشیار و عدم روبرو شدن با احساسات واقعی ،علت بروز نشانههای

کاهش اضطراب و تنیدگی برخوردار است .به بیان دیگر ،زمانی که

فرسودگی شغلی تشخیص داده شده است .از طرفی ،عمده درمانهای

کارکنان کنترل ترافیک هوایی برای نمونه وقتی با اوج ترافیک پرواز مواجه

استفاده شده به جای تأکید بر تجربهی هیجانها ،متمرکز بر اصالح تفکرات

میشوند با تأمل و تجربه مؤلفههای شناختی این فشار کاری شامل شناسایی

و باورهای منفی و یا دارو درمانی بوده است .بنابراین نیاز به جستجوی

و نامگذاری صحیح هیجانها برای مثال (من عصبانیم) ،مؤلفه فیزیولوژیکی:

دانشی احساس میشود که بتواند ظرفیت پذیرش و مقابله مؤثر با تنیدگی

تغییرات جسمانی ناشی از فعال شدن اعصاب سمپاتیک( :داغ شدم ،خونم

شغلی و آسیبزاها ارزنده باشد .ازاینرو ،تجارب هیجانی آسیبزا مانند

به جوش آمد ،دستهایم پر انرژی شده) و گرایش رفتاری :رفتاری که در

خشم ،غمگینی و ترس سببساز مشکالت جسمانی و روانشناختی هستند و

لحظه تمایل به انجام آن دارند( :دلم میخواهد خفهاش کنم) و با مشاهده

بیان این تجارب در قالب روایتگری 1امکان شناخت خود ،خنثیسازی

اضطراب پدیدار شده و دیدن مکانیسمهای دفاعی و تالش جهت خنثی

عوارض جسمانی و روانشناختی اغتشاشات هیجانی همبسته با این تجارب،

سازی این مکانیسمها ،در افزایش ظرفیت روانی پذیرش هیجانات و در

تحقق ظرفیتها پذیرش هیجانات را فراهم میکند .به همین دلیل ،جهت

تقویت توانمندسازی آنها برای تجارب هیجانات بدون تغییرات جسمانی

تحقق این امر از مداخله هیجانمدار درمان روانپویشی فشرده کوتاهمدت

و تمابالت رفتاری مخرب از نقش تعیینکنندهای برخوردار بوده است

گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله با تنیدگی شغلی ،ارتقاءکیفیت زندگی

(فردیکسون.)2414 ،

مرتبط با سالمت و خودکارآمدی کارکنان کنترل ترافیک هوائی دارای

به عبارت دیگر ،آموزش راهبردهای تجارب هیجان به کارکنان کنترل

فرسودگی شغلی انجام شده است.

ترافیک هوایی با معرفی هیجانات پایه و تمرین فنون بازبینی بدنی ،فکری،

نتایج حاصل از دادههای بدست آمده تحقیق حاضر نشان دادند که درمان

هیجانی و چگونگی آشکار شدن اضطراب در آنان پرداخت و با تأکید بر

روانپویشی فشرده کوتاهمدت گروهی باعث کاهش تنیدگی شغلی ،سبب

پذیرش ،دیدن به وضوح هیجانات و همینطور اضطراب ناشی از پدیدار

ارتقاء کیفیت زندگی و خودکارآمدی کارکنان دچار فرسودگی شغلی

شدن احساسات ،اینکه آنها در مواقعی در محیط کار با مدیران و همکاران

شده است .روانپویشی فشرده کوتاهمدت به صورت انفرادی صورت می

همتراز قرار میگیرند به چه نحوی با متوسل شدن به مکانیسمهای دفاعی

پذیرد اما نتیجه این پژوهش نشان میدهد روانپویشی کوتاهمدت به

سعی در خاموش کردن اضطراب ایجاد شده بصورت هوشیار و ناهوشیار

1

. Narratives
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بحث و نتیجهگیری

صورت گروهی هم میتواند اثرگذار باشد و باعث کاهش تنیدگی شغلی
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خودکارآمدی

منبع تغیرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

ضریب اتا

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...

هادی پاکدل و همکاران

عالئم اضطراب تالش بیشتری برای انجام وظایف محوله و رسیدن به

براساس تحلیلهای انجام شده پژوهش حاضر ،هدف سوم پژوهش یعنی

اهداف و تمایالت درونی انجام دهند.

روانپویشی فشرده کوتاهمدت گروهی برافزایش خودکارآمدی تأثیرگذار

در خصوص هدف دوم مطالعه براساس تحلیلها ،مداخله روانپویشی

بوده است و با نتایج مطالعه فوالدی و همکاران ( )1331که نشان دادند

فشرده کوتاهمدت گروهی بر ارتقاء کیفیت زندگی تأثیرگذار بوده است و

رواندرمانی پویشی فشرده کوتاهمدت بر اضطراب اجتماعی کودکان و

با یافته ی فوالدی و همکاران ( )1331و علیخانی ( )1333در ارتقا کیفیت

زنگیآبادی و همکاران ( )1331برخودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان

زندگی معتادان با مداخله روانپویشی فشرده کوتاهمدت همسان است .در

اثربخش است ،همسان است .خودکارآمدی (بندورا ،)1331 ،باال باعث می

تبین ابن یافتهها میتوان گفت کارکنانی که در محیط کار در معرض

شود که کارکنان اعتقاد داشته باشند تنیدگیهای شغلی را کنترل و مدیریت

رویدادهای تنشآور مانند تنیدگی شغلی ،آسیبهای روابط بین فردی

میکنند در نتیجه به توانایی خود اطمینان بیشتری پیدا میکنند و نهایتاً میزان

وموارد چون شکستهای شغلی قرار میگیرند متحمل هیجانات رنج آوری

استرس تجربه شده توسط این افراد نیز کمتر احساس خواهد شد .از طرفی،

میشوند که این فرآیند موجب ایجاد اضطراب ،مشکالت بین فردی،

کارکنانی که دچار فرسودگی شغلی هستند ،تالش کمتری برای رسیدن به

افسردگی و فرسودگی آنها میشود و براساس مطالعات انجام شده

اهداف و خواستههای خود در محیط کاری دارند و قادر نیستند در محیط

اختالالت اضطرابی پیشبینی کننده کیفیت زندگی پایین بوده ،حتی اگراین

کاری به راحتی ایدهها و تفکرات خود را عملی کنند چون تجارب گذشته

عالئم اضطراب پایین باشند و با عنایت به تعریف کیفیت زندگی سازمان

آنها باعث خدشهدار شدن اعتماد به نفس آنها شده است .همچنین ،توان

جهانی بهداشت احساس امنیت ،تعارضهای هیجانی ،عقاید شخصی،

تنظیم هیجانات به روشی کارآمد و انطباقی در سالمت افراد نقش مهمی را

اهداف و میزان تحمل ناکامیها ،همگی در تعیین نوع درک فرد از خود

ایفا میکند .تجربه و فهم هیجانات از ضروریات فرآیند تغییر در روان

(احساس خوب بودن یا احساس ناخوشی) تأثیر دارند و برکیفیت زندگی

درمانی پویشی فشرده کوتاهمدت است (دوانلو .)1314 ،به عبارت دیگر،

آنان اثرگذار است (بونامی و همکاران.)2444 ،

رواندرمانی پویشی فشرده کوتاهمدت به بازسازی روابط گذشته فرد و

در تبیین این نتایج میتوان اشاره کرد انتخاب رفتارهای سازگارانه در روابط

همچنین روابط کنونی او با دیگران در محیطکاری تمرکز دارد و در

بین فردی و توانایی مقابله با پریشانیها ،تابع الگوهای رفتاری افراد است که

جلسات درمانی ،آزمودنیها این فرصت را پیدا میکنند تا با دیگر اعضای

در محیط رشدی خود فراگرفتهاند .رویآورد روانپویشی فشرده کوتاه

گروه در یک موقعیت اجتماعی قرار بگیرند و قادر به بیان خشمها ،خواسته

مدت ،ریشه مشکالت روانشناختی و الگوهای رفتاری مخرب فرد را نتیجه

ها و نیازهای خود باشند و با شناسایی و تفسیر انواع دفاعها و تالش برای

محیط رشدی او با والدین ،همشیران و یا دیگر اعضاء که ارتباط تنگاتنگی

خنثیسازی آنها ،نسبت به روابط و رفتار خود بیشتر آگاه شوند و قادر

با فرد دارند ،میداند (دوانلو .)1314 ،همین الگوهای فراگرفته شده را

باشند که رفتار مناسبتری برخالف گذشته با دیگران داشته باشند .پژوهش

براساس ،مثلث تعارض و مثلث شخص به افراد فعلی انتقال میدهند وسبب

حاضر همانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی بود .تعمیم نتایج یکی

تدوام هیجانات مخرب و اضطراب آنها میشود این روند میتواند در

از محدودیت های پژوهش حاضر بدلیل حجم پایین نمونه بود و از دیگر

کیفیت زندگی آنان اثرگذار باشد .خنثیسازی این فرآیند از اهداف

محدودیتهای پژوهش امکان کنترل متغیرهای مداخلهگر همچون تأثیر

درمانی مهم بشمار میآید .به عبارت دیگر ،فرآیند توالی پویشی جلسات

ویژگی های شخصیتی بر فرسودگی شعلی وجود نداشت .پیشنهاد میشود

گروهی با تمرکز بر شناسایی و خنثیسازی انواع مکانیزمهای دفاعی ناسالم

در پژوهشهای آتی ،پژوهش در حجم نمونه بیشتر و با در نظر گرفتن

افراد را به عملکردهای دفاعی خود (ایگو) سالمتر هدایت میکند تا با

ویژگیهای شخصیتی صورت پذیرد و همچنین توصیه میشود سازمانها

خودآگاهی و بهوشیاری که از این طریق بدست میآید توان پذیرش
666
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شوند و با تجربه اضطراب ،بدون سرکوب کردن احساسات و تشخیص

ارتقاء میبخشد (فردیکسون.)2414 ،

بهار(خرداد) 1441
ماهنامه علوم]روانشناختی ،دوره  ،21شماره
[ DOI:،111
10.52547/JPS.21.111.543

عمل میکنند ،کمک میکند تا بجای دفاع با آنها با احساسات خود روبرو

هیجانات مخرب و تحمل ناکامیها که شادابی و سرزندگی در پی دارد

اثربخشی درمان روانپویشی کوتاهمدت بر راهبردهای مقابله با استرس شغلی ،کیفیت زندگی مرتبط...
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تمامی ابعاد اثرگذار فرسودگی شغلی را مدنظر قرار دهند تا شاهد پیشرفت،

نقش هر یک از نوی سندگان :نویسنده اول محقق اصلی این پژوهش است .نویسنده

کاهش تنیدگیهای وارده و ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان باشد.

دوم استاد راهنما و نویسنده سوم استاد مشاور رساله میباشد.
تضاد منافع :نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمینمایند.

مالحضات اخالقی

ت شکر و قدردانی :بدین وســیله از اســاتید راهنما و مشــاور این تحقیق و نیز کارکنان

پیروی از ا صول اخالق پژوهش :این مقاله برگرفته از ر ساله دکتری نوی سنده اول

بخش عملیات شرکت فرودگاهها و ناویری ایران که در انجام این تحقیق یاری نمودند

در ر شته روان شنا سی گرایش سالمت در دان شکده روان شنا سی دان شگاه آزاد بینالمللی

تشکر و قدردانی میگردد.

واحد کیش با تاریخ تصویب پروپوزال  1331/44/11است .همچنین مجوزهای مربوط به
پژوهش در جامعه آماری از شرکت فرودگاهها و ناویری ایران صادر شده است.
حامی مالی :این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی میباشد.
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