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 چکیده
رواني  هاي   اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت

شناختي و شغلي رانندگان  اجتماعي بر مديريت استرس روان 
و گروه  گيري از نوع در دسترس است. نمونه اتوبوس انجام شده

راني شهر نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوس 157نمونه شامل 
آزمايشي با طرح پيش شبهتهران بود. پژوهش حاضر از نوع 

ها از آوري دادهآزمون تک گروهي است. براي جمعپس -آزمون
سياهه استرس شغلي و سياهه پاسخ به استرس در مراحل قبل و 

اي  آزمايشي در نه جلسه، هفتهبعد از آموزش استفاده شد. گروه 
يک بار و هر جلسه به مدت يک ساعت و نيم آموزش ديدند. 

اجتماعي رانندگان با تاکيد بر رويکرد  هاي رواني آموزش مهارت
آوري شده با هاي جمعرفتاري صورت گرفت. داده -شناختي

استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل شدند و 
اجتماعي به  هاي رواني  اد که آموزش مهارتنتايج نشان د

گان اتوبوس منجر  شناختي و شغلي رانند کاهش استرس روان
 .گردد مي

هاي اجتماعي، استرس شغلي،  مهارتهای کلیدی: واژه
 شناختي، آموزش رانندگان شرکت واحداسترس روان

Abstract 
The present research was done to examine the 
efficacy of psychosocial skills training on 
psychological and job stress management of bus 
drivers. Accessible sampling method was 
utilized and the sample consisted of 157 bus 
drivers in the city of Tehran. The research 
method is quasi- experimental with pretest-
posttest. Job Stress Inventory and Stress 
Response Inventory were administered before 
and after the training. Experimental group was 

trained in nine sessions of 1 1/2 hours duration 
per week. Psychosocial skills training 
emphasized on cognitive behavior therapy. 
Gathered data were analyzed by Multivariate 
analysis of variance method. Result suggested 
that psychosocial skills training lead to decrease 
occupational and psychological stress of bus 
drivers. 
Keywords: social skills, job stress, 
psychological stress, city bus drivers education 
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1مقدمه
 

يکي از معضالت اساسي که در طي چند دهه اخير و با روي آوردن تدريجي جوامع به سمت زندگي به 
شدن جهان، اين پديده شده است، پديده استرس است. با صنعتي گير جوامع بشريسبک مدرن گريبان

دهد. عوامل اي سالمتي شاغالن را تحت تاثير قرار مييندهاطور گسترده و فزهاي يافته و باهميت ويژه
رواني در کنار خطرات فيزيکي، شيميايي، ارگونوميک و بيولوژيک محيط کار يکي از عوامل خطرساز 

اي ند و استرس شغلي در بين عوامل رواني از اهميت ويژهشواري محسوب ميهاي کاصلي در محيط
دانست  ، استرس شغلي را بيماري قرن بيستم2سازمان ملل متحد 1992در سال  ،برخوردار است. از اين رو

(. 200۳گير در جهان اعالم نمود )تانگري، آن را مشکلي همه ۳و چندي بعد سازمان جهاني بهداشت
-شده است که تمام طبقات کارگران و تمام محيط تبديل به يک پديده جهاني رو به رشد استرس شغلي

هاي المللي کار هزينه(. سازمان بين1996دهد )کومپير، هاي کاري را در تمام کشورها تحت تأثير قرار مي
ت )افرا، درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده اس 5/۳تا  1به علت استرس شغلي را وارده بر کشورها 

 (.1۳92آبادي و حجتي، علي
هاي مرتبط با عالئم استرس عبارت است از عدم تعادل در شرايط ذهني و جسمي که در واژه

(. در ميان منابع عمده ايجاد 2004شود )گيمسيا، جسماني، نگراني، افسردگي و احساس خصومت بيان مي
ي، فشار زماني و بار کاري ذهني را نام برد کار  توان مسئوليت باال، خستگي، شرايطکننده استرس مي

تواند باعث هاي شغلي ميدهند که محيط شغلي و استرسها نشان مي(. نتايج پژوهش2004)هنزليکوا، 
ايجاد بيماري رواني در کارکنان شود يا روند ايجاد بيماري رواني را تسريع نمايد که منجر به ازکارافتادگي 

(. همچنين مطالعات انجام شده روي رفتارهاي ناايمن نشان داده 2008لين، گردد )مکو ناتواني فرد مي
زاي شغلي از طريق کاهش تمرکز، حواس پرتي، اختالل در حافظه، ترديد در است که عوامل استرس

گيري، سهم بسزايي در بروز اعمال ناايمن از سوي شاغالن دارد انجام کارها و کاهش قدرت تصميم
 (.200۳هار، )گولدن

ل و مشکالتي که امروزه، آسايش عمومي مردم را در شهرهاي بزرگ به مخاطره ئاز جمله مسا
انداخته و اذهان عمومي و توجه مسئولين امر را به خود معطوف داشته است، مسائل و مشکالت مربوط به 

که در آن  رانندگي اتوبوس يکي از مشاغلي است ،(. از سوي ديگر1۳85رانندگي است )فراهاني کثيرلو، 

                                                           

 درون رانياتوبوس شرکت مالي حمايت با که است «حومه و تهران رانياتوبوس واحد شرکت رانندگان آموزش جامع طرح» :عنوان تحت پروژهيک  از بخشي حاضر پژوهش 1 

 انجام نوين تربيت فرهنگي مؤسسه و روزبه استاد مشاوره و شناسي روان خدمات مرکز طوسي، نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه اجرايي و علمي همکاري با و تهران شهر شهري

 صميمانه اند، بوده پروژه اين مجري که طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه مکانيک دانشکده استاديار نحوي علي دکتر آقاي از که دانند مي الزم است. نويسندگان گرفته

 نمايند. قدرداني و تشکر
2 . The United Nations 
3 . The World Health Organization 
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استرس و شرايط نامناسب همچون حجم باالي ترافيک، آلودگي هوا و بار هاي پرفرد در ميان موقعيت
هاي کاري رانندگان حمل و نقل عمومي شهري هاي متعددي از محيطکند. ويژگيکاري زياد کار مي

باشند. نيمرخ هاي سالمتي مشارکت داشته ممکن است در ايجاد سطوح باالي استرس شغلي و ريسک
هاي شهري، بر نقش عمده استرس شغلي در سالمت رانندگان ناخوشي و مرگ و مير رانندگان اتوبوس

هاي فيزيکي و مشکالتي که در رابطه با مسافرين ريسک درگيري طرفي(. از 2004اشاره دارد )گيمسيا، 
زماني وجود دارد. توجه  و در هرها در سراسر جهان نيز براي رانندگان اتوبوس ،آيدبه طور مرتب پيش مي

-هاي رواني فرد و تفاوتبه اين نکته ضروري است که تحمل ميزان خاصي از بار کاري وابسته به ويژگي

(. همچنين رانندگان به طور 2004باشد )هنزليکوا، هاي فردي است و واکنش افراد به استرس متفاوت مي
توان (. لذا مي2004شان ندارند )گيمسيا، بوط به شغلهاي مرگيريگونه مشارکتي در تصميممعمول هيچ

هاي شهري بزرگ تحت درجه بااليي از خصوص در محيطبهگفت رانندگان حمل و نقل عمومي شهري 
 (.1994کنند )اوانز، تقاضاهاي بار کاري زياد همراه با کنترل شغلي کم کار مي و فشار شغلي

(. 1995تعد مشکالت مرتبط با سالمتي هستند )وايتلگ، اند که رانندگان، مسمطالعات نشان داده 
تواند از طريق تداخل با عملکرد ايمن عنوان بخش جدانشدني شغل رانندگي ميهدر اين ميان، استرس ب

کند راننده، منجر به بروز حادثه شود که عالوه بر خود راننده سالمت افراد در جامعه را نيز تهديد مي
دث رانندگي مسبب ناتواني و مرگ و مير بوده و بدون مداخالت مناسب همچنان (. حوا2004)هنزليکوا، 

باقي خواهند ماند )الوفسون، بانکتراپ  2020سومين علت مرگ و مير و بيماري در سراسر جهان تا سال 
 ( در مطالعه خود بر روي رانندگان در برزيل به اين نتيجه رسيدند2009(. سيلوا جونيور )2009و آندرسون، 

( در 1۳92محمدي، داميار، محمد فام و فردمال )که رانندگان اتوبوس استرس بااليي دارند. پژوهش گل
رانندگان اتوبوس استرس بااليي دارند. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد  ،ايران نيز نشان داد

محيط کار و در  ترين رابطه استرس شغلي به ترتيب ابتدا با روابط بين فردي، سپس شرايط فيزيکي قوي
دهد که افزايش استرسورهاي مندي به کار است. تحقيقات به عمل آمده نشان مينهايت ميزان عالقه

تواند باعث بروز شغلي باعث افزايش خستگي فکري و شناختي و کاهش کيفيت کار رانندگي شده و مي
نجاه ساله مشخص شده است اي با بررسي تحقيقات پ(. در مطالعه1۳92حوادث رانندگي شود )امينيان، 

برنامه زماني  خصوصيات فيزيکي محيط کار )وضعيت ارگونوميکي ضعيف کابين، چرخش شيفت و
(. در مطالعه 2006غيرقابل انعطاف( از جمله استرسورهاي مهم شغل رانندگي است )تسي، فلين و ميرن، 

آن حقوق و سپس مسأله  ترين دليل استرس، مسئوليت کاري و پس ازنيز مشخص شد که عمده يديگر
(. نتايج مطالعه نوباکي نيز نشان داد که بار کاري به لحاظ کمّي ممکن 2004آزادي در کار است )گيمسيا، 

 (.2007است با مشکالت سالمت رواني مرتبط باشد )موريتا و وادا، 
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ري انجام سال، توسط پژوهشگران بر روي رانندگان اتوبوس شه 50 ولبررسي نتايج مطالعاتي که در ط
هاي شغلي اين حرفه زمينه بروز مشکالت و عوارض جسمي، رواني و شد، نشان داده است که استرس

گردد. در زمينه رفتاري را بر روي افراد فراهم آورده و موجب کاهش و نيز اختالل در عملکرد سازماني مي
تالل استرس پس از آسيب توان به افسردگي، اضطراب و اخشناختي رانندگان اتوبوس ميمشکالت روان

توان به مصرف سوء مواد مخدر، الکل، تنباکو و داروها اشاره اشاره نمود. در مورد مشکالت رفتاري نيز مي
جايي کارمندان، همچنين تصادفات و حوادث رانندگي توان غيبت و جابهکرد. از عوارض سازماني هم مي

 (.2006را نام برد )تس، فلن و ميرن، 
توانند مديريت آن را ياد بگيرند. ه طور کامل غيرممکن است، ولي افراد ميحذف استرس ب

هاي مرتبط، مداخالتي را جهت ارتقاي احساس خوب بودن و سازوکارهاي تطابقي در کاهش پژوهش
( اثر مديريت 2010آليستر، گرانت و کريک )اند. کراويتز، مکاسترس و خطر خستگي کاري مؤثر دانسته

سزايي در کاهش ها تأثير بهسازماني را بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند که آموزشاسترس شاغلين 
 استرس دارد.

به منظور کاهش تعارض و خستگي کاري، کارکنان نياز به دانستن چگونگي مديريت مؤثر زمان 
اهش ها بايد برنامه آموزشي جهت کهاي شغلي و تقاضاهاي خانوادگي دارند. سازمانبين مسئوليت

هاي کاهش استرس،  هايي در مورد راهاسترس کارکنان ترتيب دهند و برنامه آموزشي بايد شامل کارگاه
 (.2006هاي کاري و خانوادگي باشد )الي، خستگي کاري و برقراري تعادل بين تقاضاها و نقش

رانندگان  ،داد ( نيز نشان2000) ، کارازمن موراوتز و هاپتگيسلر ،نتايج مطالعه کلويمولر، کارازمن 
کنند. انجام مطالعات جهت آگاهي از عوامل سيستم حمل و نقل عمومي استرس بااليي را تجربه مي

ايجاد استرس در رانندگان اتوبوس و به کارگيري راهکارهاي کنترلي با هدف حذف و يا تعديل عوامل 
توان مشاهده کرد تحقيق مي رسد. مطالعات معدودي در ادبياتزا، بسيار مهم و مؤثر به نظر مياسترس

اند. خديوي، زرگر و هاي مداخالتي جهت کاهش استرس شغلي نمودهکه در آنها سعي بر توليد برنامه
رفتاري بر الگوي رفتاري  -ي شناختي( نشان دادند که آموزش مديريت استرس به شيوه1۳91داودي )

گذار بوده است. يکتايي، پيري و راث و استرس شغلي کارکنان يک شرکت صنعتي استان خوزستان Aتيپ 
حرکت  8سازي و روش آرام 5هاي نظري و اجراي اند که آموزش( نيز بيان کرده1۳92طباطبايي )

کششي و انجام مداخالت ارگونوميک نقش بسزايي در کاهش استرس شغلي کاربران يارانه داشته است. 
ساعته شامل  ۳قيقي تأثير برنامه مديريت استرس ( در تح2012هيروکاوا، تانيگوچي، تسوچيا و کاواکامي )

سازي و قاطعيت بر کارکنان بيمارستاني را به صورت آزمون قبل و بعد از مداخله مورد بررسي آموزش آرام
تواند در بهبود تطابق فعال و رفتارهاي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که برنامه مديريت استرس مي

( دريافتند که 1۳90بيگي )اي، آقامواليي و مقيم، معيني، هزاوهحسيني قيق ديگريقاطع مؤثر باشد. در تح
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آموزش مديريت استرس به منظور بهبود بخشيدن به رفتارهاي مديريت استرس در بين پرستاران در 
کارمندان تمايل دارند به سازماني که براي ( 2006) است. به نظر جواهر و حماسيبيمارستان تأثير داشته

کنند، شخصيت دهند. همچنين کارکنان تمايل دارند از سازمان به عنوان يک سيستم، ن کار ميآ
هايي داشته باشند؛ بنابراين حمايت سازماني با ميزان احساس کارمندان در مورد اين مسأله که خواسته

رد کمک ها تمايل دارد، در موهاي آنسازمان استخدام کننده آنان نسبت به جبران منصفانه کوشش
انگيز و ارائه سازمان در مواقع نياز )بيماري و مشکالت مربوط به کار(، ايجاد فضاي کاري جالب و شوق

؛ به نقل از اژدري، جمشيديان، 1986، سواو  ، هانتينگتونشرايط کاري کافي همخواني دارد )ايزنبرگر
زمان تأثير بسيار مثبتي بر ذهنيت ها از طرف سا(؛ بنابراين ارائه اين آموزش1۳92نژاد، سيادت و جاللي

 کارکنان نسبت به استرس شغلي، شغل و سازمان مربوط به شغل دارد.

( نيز نشان داد رانندگان 2000) ، کارازمن موراوتز و هاپتنتايج مطالعه کلويمولر، کارازمن و گيسلر
گاهي از عوامل کنند. انجام مطالعات جهت آسيستم حمل و نقل عمومي استرس بااليي را تجربه مي

کارگيري راهکارهاي کنترلي با هدف حذف و يا تعديل فاکتورهاي هايجاد استرس در رانندگان اتوبوس و ب
باشد. مديريت استرس سعي دارد از طريق چهار مرحله، به فرد در بازسازي مذکور، بسيار حائز اهميت مي

و د( ارزيابي  ،، ج( پذيرفتن و جايگزينيهايش کمک کند: الف( آگاهي، ب( ارزيابي دوباره موقعيت شناخت
(. 2000، کارازمن موراوتز و هاپت، کلويمولر، کارازمن و گيسلر؛ به نقل از 1984قالب جديد ذهني )آلن، 

هاي استرس و کاهش ارزيابي  هاي ادراکي، کاهش نشانه رفتاري با اصالح فرايند -هاي شناختي مهارت
ها به افراد مضطرب و پراسترس کمک  شوند. اين مهارت فرد ميهاي مثبت  منفي باعث افزايش ارزيابي

زا ارزيابي کنند )چيناوه، مهد  کنند تا با بازسازي الگوي تفکر خويش بتوانند يک واقعه را کمتر آسيب مي
 (.2010ايشاک و مهد صالح، 

از لذا يک بخش اصلي  .شود با توجه به تعريف ارائه شده، استرس شامل احساس خصومت نيز مي
اجتماعي، آموزش مفهوم و ساختار خشم و آگاهي در رابطه با  -هاي رواني کارگاه آموزش مهارت

هاي ارزيابي خشم و انتخاب راهبردهاي  هاي بازشناسي، مهارت باشد. مهارتبرانگيز مي هاي خشم انديشه
. عالئم شودکنترل خشم و عوامل مسبب بروز خشم نيز طي دو جلسه به رانندگان آموزش داده مي

جويانه باعث شود. اين حس انتقام احساس خصومت در رانندگان باعث بروز انتقام در بين رانندگان مي
يک جلسه  ،گردد. به همين دليلهاي جدي در بين رانندگان مي بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و ايجاد آسيب

 شود. جويانه مربوط مياز کارگاه به راهبردهاي پيشگيرانه رانندگي انتقام
ويژه هاي انجام شده، اهميت و ضرورت مداخالتي در حوزه مديريت استرس، بهبا توجه به پژوهش

ها، مداخالت به صورت محدود انجام شده و تمامي ابعاد د. در بيشتر پژوهششوآشکار مي استرس شغلي
به منظور مديريت  اياند؛ بنابراين تحقيق حاضر به دنبال اجراي مداخلهاسترس شغلي را در بر نگرفته
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استرس شغلي رانندگان اتوبوس انجام شده است. با توجه به پيامدهاي نامطلوب و خسارات جاني و مالي 
شمار استرس رانندگي به خصوص در رانندگان اتوبوس که مسئوليت مسافران را نيز برعهده دارند و  بي

از انجام پژوهش حاضر تاثير آموزش  ها در اين زمينه، هدف  موجود در مطالعات و پژوهش ءهمچنين خال
 باشد. هاي رواني اجتماعي بر مديريت استرس رانندگان اتوبوس مي مهارت

 

 روش

آزمون تک گروهي است. گروه نمونه به پس -آزمونبا طرح پيش 1آزمايشي شبهحاضر از نوع  پژوهش
هران بود که براي شرکت راني شهر تنفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوس 157دسترس شامل صورت در 

هاي مورد نظر را گروه تقسيم و آموزش وبودند. اين افراد به صورت تصادفي در ددر اين دوره معرفي شده 
آزمون به کنندگان خواسته شد در دو مرحله پيش و پسها از شرکتآوري دادهدريافت کردند. براي جمع

ها، تنها اقدام به در هر يک از گروه ،هاي زمانيابزارهاي پژوهش باسخ دهند. به دليل وجود محدوديت
که در  ۳مقياس پاسخ به استرس 71و  2نامه استرس شغلي پرسش 86 روي هم رفته .اجراي يک ابزار شد

ها مورد استفاده قرار گرفتند و  در تحليل نهايي داده ،آزمون تکميل شده بودند آزمون و پس دو مرحله پيش
سال  67/42ميانگين سني اين گروه د. مرحله تکميل شده بود، حذف ش يکهايي که فقط در  پرسشنامه

( 42/8سال )انحراف استاندارد  19/1۳( و ميانگين مشغوليت به شغل رانندگي آنها 98/7)انحراف استاندارد 
 اند.درصد آنها داراي تحصيالت ديپلم و زيرديپلم بوده 97درصد اين افراد متاهل و  98بود. در حدود 

 رابزا

منظـور   ( بـه 2004) 4کـيج کي، کازين، کلـي، لـي و مـک   اين ابزار توسط مکسیاهه استرس شغلی: 

سـوال و هفـت    ۳5نامـه داراي   هاي مربوط به محيط کار طراحي شده است. اين پرسش سنجش استرس
، استرس 11و تغييرات 10، نقش9، ارتباط8، حمايت همکاران7، حمايت مسئولين6، کنترل5مقياس تقاضاخرده

( تـا  0اي از هرگـز ) ها در طيف ليکـرت پـنج نقطـه   دهي به آيتمدهد. پاسخ شغلي را مورد بررسي قرار مي
ها به منزله استرس شغلي پايين و وضعيت گيرد. نمره باال در هر يک از زيرمقياس( صورت مي4هميشه )

                                                           

1 . pseudo-experimental 
2 . job stress 
3 . Stress Response Inventory (SRI) 
4 . Mackey, Cousins, Kelly, Lee & McCaig 
5 . demands 
6 . control 
7 . managerial support 
8 . peer support 
9 . relationships 
10 . role 
11 . change 
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هاي مقياسر خردهمطلوب است. روايي محتوي نسخه اصلي اين ابزار مناسب گزارش شده و ضرايب اعتبا
کـي، کـالرک، کلـي،    ، مکگزارش شده است )کازين 8۳/0تا  6۳/0آن نيز به روش همساني دروني بين 

روايي سازه و مالکي نسـخه فارسـي ابـزار مناسـب گـزارش شـده و ضـرايب        (. 2004، کياگکلي و مک
ادي و غالمـي فشـارکي،   بيان شده است )آزاد مرزآب 77/0تا  60/0ها نيز بين مقياسهمساني دروني خرده

 دست آمد.هب 81/0تا  74/0ها بين مقياس(. در پژوهش حاضر همگوني دروني خرده1۳89

-به منظور بررسي جنبه (2001: اين سياهه توسط کوه، پارک، کيم و چو )سیاهه پاسخ به استرس

آيتم و  ۳9اي هاي هيجاني، بدني، شناختي و رفتاري پاسخ به استرس ساخته شده است. اين سياهه دار
تا  0هيچ وجه= اي )از بههاي آن در طيف ليکرت پنج درجهدهي به آيتممقياس است که پاسخهفت خرده

، 2، پرخاشگري1هاي اين سياهه عبارتند از تنشمقياسگيرد. خرده( صورت مي4کامال صادق است= 
مقياس ر هر يک از خردهاست. نمره باالتر د 7و ناکامي 6، خستگي5، افسردگي4، خشم۳سازيجسماني

سازي( )جسماني 76/0ها بين مقياسنشانگر پاسخ شديدتر نسبت به استرس است. همگوني دروني خرده
 9۳/0)تنش( و  69/0ها بين مقياس)ناکامي( و ضرايب بازآزمايي با فاصله سه هفته اين خرده 91/0و 

و فهرست  8شدهکاامه استرس ادر)ناکامي( گزارش شده است. روايي همزمان اين ابزار با پرسشن
بخش بوده است. بررسي روايي افتراقي نيز با مقايسه رضايت 909 -تجديدنظر شده وارسي نشانگان

 ها دارد.ها در دو گروه بيمار و غيربيمار نشان از معناداري تفاوتمقياسنمرات ميانگين خرده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 . tension 
2 . aggression 
3 . somatization 
4 . anger 
5 . depression 
6 . fatigue 
7 . frustration 
8 . Perceived Stress 
9 . Symptom Checklist- 90- Revised (SCL- 90- R) 
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 روش اجرا
فردي ايشان، در هاي درون و بينرانندگان با هدف ارتقاء قابليتاجتماعي  -بسته آموزشي مداخالت رواني

جويانه  جلسه(، رانندگي انتقام 4هاي مديريت خشم )جلسه طراحي شد. اين بسته مشتمل بر بخش 9قالب 
جلسه( بود. مدت زمان در نظر گرفته شده  ۳)يک جلسه(، ارتباط مؤثر )يک جلسه( و مديريت استرس )

گرفت. اهدافي که در هر اي سه جلسه انجام ميدقيقه بود که به صورت هفته 80ات براي هر يک از جلس
هاي آموزشي دانشگاه خواجه است و محل برگزاري اين دوره 1ها مدنظر بود به شرح جدول يک از بخش

 نصيرالدين طوسي بود.
 اجتماعی رانندگان -های روانی. اهداف جلسات بسته آموزشی مهارت1جدول 

 اهداف جلسات بخش

 مدیریت خشم

 مفهوم و ساختار خشم یکم

 هاي بازشناسي برانگيز، مهارت هاي خشم انديشه دوم

 هاي ارزيابي خشم و انتخاب راهبردهاي کنترل مهارت سوم

 عوامل مسبب بروز خشم چهارم

رانندگی 

 جویانه انتقام
 جويانه و راهبردهاي پيشگيري از آن رانندگي انتقام یکم

 ارتباط موثر و چگونگي برقراري آن یکم باط مؤثرارت

مدیریت 

 استرس

 تعريف، انواع، منابع و تأثيرات استرس یکم

 طبعي، مديريت زمان انديشي، شوخ هاي مثبت مهارت دوم

 آرامي و تجسم هاي تنفس، تن روش حل مسئله، مهارت سوم
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 هایافته

ارائه  2آزمون در جدول  آزمون و پس ي ابزارهاي پژوهش در مراحل پيشهاي توصيفي حاصل از اجرايافته
 شده است.

 

های استرس شغلی و پاسخ به استرس در گروه های زیرمقیاسهای توصیفی نمرهیافته. خالصه2جدول 

 نمونه
 

 زیر مقیاس مقیاس
 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

استرس 

 غلیش

 67/5 19/1۳ 17/5 5۳/12 تقاضا

 95/۳ 7۳/12 88/۳ 94/12 کنترل

 4 26/7 9۳/۳ 71/6 حمایت مسئولین

 20/۳ 41/9 ۳7/۳ 92/8 حمایت همکاران

 78/۳ 15/8 72/۳ 84/6 ارتباط

 85/2 91/16 ۳4/2 22/17 نقش

 6۳/2 11/5 61/2 28/5 تغییرات

پاسخ 

به 

 استرس

 18/۳ 65/9 40/۳ 06/10 تنش

 69/1 76/4 12/2 02/5 پرخاشگری

 90/1 19/4 01/2 50/4 سازیجسمانی

 44/۳ 22/10 10/4 67/10 خشم

 50/4 08/12 4۳/5 79/12 افسردگی

 28/۳ 80/8 85/۳ 2۳/9 خستگی

 55/۳ 12/11 8۳/4 8۳/11 ناکامی

 
ر ميانگين گروه نمونه ددهند که شرکت در اين دوره آموزشي، به افزايش نشان مي 2هاي جدول يافته

هاي استرس شغلي و کاهش در ميانگين سياهه پاسخ به استرس منجر شده است. اين مقياساکثر زير
يافته بدين معنا است که گروه نمونه پس از گذراندن دوره آموزشي، کاهش در استرس شغلي و همچنين 

 ها چشمگير نيست.ميانگين اند، اگرچه تفاوت درکاهش در شدت پاسخ به استرس را تجربه کرده
دليل آنکه دو پرسشنامه استرس شغلي و پاسخ به استرس دو مقوله متفاوت از هم را ارزيابي به 

-اندازه با طرح 1اند؛ از تحليل واريانس چند متغيريمقياس تشکيل شدهکنند و هر يک از دو يا چند زير مي

-مقياسهاي زير معنادار آماري در بين ميانگين براي آزمون وجود يا عدم وجود تفاوت 2هاي مکرر گيري

مقياس( نشان داد، نيمرخ هاي استرس شغلي )با هفت زيرنتايج حاصل از دادههاي آنها استفاده شد. 

                                                           

1 . Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
2. repeated measure 
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2=  28/0آزمون تفاوت معناداري دارد )و پس آزمونپيشهاي دو مرحله ميانگين
 η  001/0و < p ( 78و 

نشان داد بين مراحل  1ها(. بررسي نتايج آزمون اثر بين آزمودنيW=  28/0و  F=  22/4و  df( = 7و 
 (.۳آزمون تنها در ميانگين زيرمقياس ارتباط تفاوت معنادار وجود دارد )جدول  آزمون و پس پيش

 

 های استرس شغلی مقیاس های آزمون اثر بین آزمودنی میانگین زیر . خالصة یافته3جدول 
 

 مربع ایتای سهمی سطح معناداری Fنسبت  درجات آزادی وراتنوع سوم مجموع مجذ مقیاسزیر

 02/0 24/0 41/1 1 45/18 تقاضا

 002/0 65/0 21/0 1 80/1 کنترل

 02/0 16/0 2 1 99/12 حمایت مسئولین

 02/0 1۳/0 ۳4/2 1 ۳8/10 حمایت همکاران

 12/0 001/0 ۳7/11 1 1۳/7۳ ارتباط

 01/0 ۳9/0 74/0 1 97/۳ نقش

 04/0 55/0 ۳6/0 1 15/1 تغییرات

 

هاي مربوط به مقياس پاسخ به استرس نشان در ادامه نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغيري با داده
2= 08/0آزمون تفاوت معناداري ندارند )آزمون و پسهاي مراحل پيشنيمرخ ميانگين زير مقياس ،داد

η  و
05/0 < p ( 7و  64و = )df  77/0و =F  92/0و =W) ها بررسي نتايج آزمون اثر بين آزمودني. البته

سازي، افسردگي و هاي جسماني مقياس آزمون در ميانگين زير آزمون و پس نشان داد بين مراحل پيش
 تفاوت معنادار وجود دارد. > p 10/0ناکامي در سطح گرايش به معناداري يعني 

 

 گیریبحث و نتیجه
شناختي و اجتماعي بر مديريت استرس روان هاي روانيهارتهدف تحقيق حاضر بررسي تأثير آموزش م

هاي آموزش  ها نشان داد که شرکت رانندگان در کارگاه رانندگان اتوبوس بوده است. يافته شغلي
شناختي آنان شده است. اين نتايج با  اجتماعي منجر به مديريت استرس روان هاي رواني مهارت

( و بنت، والکي، کارول و اسميت 1986ساسون، هانلي و کوال )هاي راسکيز، استراگنين، او پژوهش
زردا و  -(، زلنيريخ2007واردن ) -و مريت ، مندل(، دابينمر، ويدنير، سامر1979(، جني و والرشيم )1991)

هاي ها با تاکيد بر فرايند باشد. اين پژوهش( همسو مي1987( و ايوانويچ و ماتسون )2001سيسالک )
در رابطه با خشم و پيامدهاي منفي آن، خشم را به صورت محسوسي کاهش دادند.  شناختي و آگاهي

                                                           

1. between subject effect 
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هاي بازشناسي، باعث کاهش  برانگيز و مهارت هاي خشم مداخله حاضر هم با تاکيد بر شناسايي انديشه
 خشم و تنش رانندگان اتوبوس شده است.

د استفاده در اين پژوهش نشان اجتماعي مور -هاي روانيهمانطور که بررسي برنامه مداخله مهارت
جويانه، ارتباط موثر و مديريت دهد، در اين بسته آموزشي بر مفاهيم مديريت خشم، رانندگي انتقاممي

توان ذکر کرد که اين مداخله احتماال مي ،استرس تاکيد شده است. در تبيين اثربخشي مداخله به کار رفته
نتخاب راهبردهاي کنترل خشم و شناخت عوامل مسبب بروز ، اخشمهاي ارزيابي منجر به افزايش مهارت

( همسو است. از سوي 2007واردن ) -و مريت ، مندلدابينمر، ويدنير، سامر شود که با پژوهشخشم مي
احتماال اين برنامه به کاهش اسنادهاي منفي و انتظارهاي غيرواقعي و در نتيجه کاهش تجربه  ،ديگر

 مي بيانجامد.خشم و پرخاشگري جسماني و کال
شوند. نتايج مطالعه کلويمولر،  هاي شديدي مواجه مي رانندگان اتوبوس در طول روز با استرس

( نيز نشان داد رانندگان سيستم حمل و نقل عمومي 2000) ، کارازمن موراوتز و هاپتکارازمن و گيسلر
اهميت و تاثيرات استرس  اجتماعي بر هاي روانيکنند. در آموزش مهارترا تجربه مي بااليياسترس 

انديشي و مديريت زمان آشنا شده و پس از هاي مثبتشده است. رانندگان اتوبوس با مهارت تاکيد
هاي تنفس و روش حل مساله، استرس رانندگان به طور معناداري کاهش يافته است که آموزش مهارت

( و هيروکاوا، تانيگوچي، 1۳92ي )(، يکتايي، پيري و طباطباي1۳91با مطالعه خديوي، زرگر و داودي )
-هاي رواني( همسو است. شباهت مداخالت ذکر شده با آموزش مهارت2012تسوچيا و کاواکامي )

سازي و روش حل مساله بوده است. اين هاي تئوري، اجراي روش آرامي آموزشاجتماعي در زمينه
جتماعي رانندگان مانند مديريت خشم و اهاي روانيآموزش برخالف مداخالت همسو، به تمام ابعاد مهارت

 جويانه پرداخته است.رانندگي انتقام
اجتماعي، تفکرات فرد را به عنوان يک فرايند  -هاي رواني مداخله مديريت استرس از طريق آموزش

ها، به وسيله تغيير در  دهد و پايه اين تئوري آن است که تغيير در رفتارها و هيجان شناختي، هدف قرار مي
پذير است. افراد اغلب به وسيله برداشت و ادراکي که از حوادث آمده، امکان درباره رويدادهاي پيش فکارا

کنند  شناختي به افراد کمک مي هاي خودمديريتي و آمادگي روان شوند. مهارتدارند، پريشان و نگران مي
ايي بهتري در شغل خود داشته هاي مربوط به کار را به طور موثر مديريت کنند و کار که بتوانند استرس

 (.2000باشند )تانورمينا و لو، 
هاي رواني اجتماعي باعث کاهش حس انتقام،  توان نتيجه گرفت که آموزش مهارت در مجموع مي

افزايش مديريت خشم و در نهايت کاهش استرس رانندگان شرکت واحد شده است. محدود بودن تعداد 
راني شرکت واحد، عدم امکان سبونه پژوهش به رانندگان اتوکننده، منحصر بودن نمو افراد شرکت

هاي پژوهش  برداري تصادفي و تاثير آن بر روايي بيروني پژوهش، از محدوديت گيري از روش نمونه بهره
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اي متنوعي در  هاي مداخله روند. عالوه بر موارد ذکر شده در پژوهش حاضر از برنامه حاضر به شمار مي
ها در مجموع موثر  اجتماعي استفاده شد که اين مداخله -هاي رواني شي مهارتقالب يک بسته آموز

ها مشخص نيست. اميد است پژوهشگران بتوانند در تحقيقات  بودند، اگر چه سهم هر يک از اين مداخله
 شناختي رانندگان مشخص نمايند.ها را در کاهش استرس شغلي و روانآينده سهم هر يک از اين مداخله
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