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 چکیده

 یهگا  مهگارت هگای آمگوز     بررسی تأثیر دوره برایاین پژوهش  مقدمه:

مهارت مدیریت استرس کارکنگان یگم مرکگن یگنای       ۀمدیریت بر توسع

 نظامی یورت گرفته است.  

گ   آزمگون  یشپگ تجربگی و بگا حگر      ،این پژوهش به لحگا  رو   روش:

آمگاری   ۀجامعگ رل انجام گرفته است. بدین منظور، با گروه کنت آزمون پس

نفگر   132شامل کلیه مدیران و کارشناسان این مرکن تعیین شد و تعگداد  

دسترس انتخگا  شگده و    گیری در ن و مدیران به رو  نمونهسااز کارشنا

تصادفی ساده در قالب یم گگروه آزمگون و یگم گگروه کنتگرل       یورت به

گگ   آزمون یشپنفر گمار  شده و با استفاده از رو   66هرکدام به تعداد 

( مورد بررسگی  1331) استاندارد وتن و کمرون ۀآزمون و با پرسشنام پس

 یهگا  مهارتای  دقیقه 09جلسه آموز   6آزمایش در  قرار گرفتند. گروه

شرکت داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشگی دریافگت    ،مدیریت استرس

ن دو گروه پگس از تحلیگل تویگیفی    شده  آزمو یآور جم های  نکرد. داده

مگورد تحلیگل قگرار     (ANCOVA) استفاده از رو  تحلیل کوواریانس با

   .گرفت

هگای آموزشگی مگدیریت     نتایج ایگن پگژوهش نشگان داد کگه دوره     نتایج:

دار نداشگته   مدیریت استرس کارکنان تأثیر معنا استرس بر تقویت مهارت

حگف    ۀمؤلفگ دار  معنگا  ۀ، تنهگا موجگب توسگع   مهارت یها مؤلفهو از بین 

فعاالنگه   پگیش  هگای  راهبگرد  ۀتوسگع  ۀمؤلفگ زا شده و بر دو  عوامل استرس

واکنشگی باهگد  بلبگه بگر      هگای  راهبگرد  ۀپفیری و توسع انعطا باهد  

 داری نشان نداد.  ، تأثیر معنامدت کوتاهاسترس 

محگی    خصویاً ،های خاص بستر تحقیق ویژگی :عواملی همچون بحث:

و مالحظات امنیتی، عدم نیازسنجی ایولی و علمی آموزشگی   ینظام شبه

و الگوهای نگوین آمگوز     ها یاورنفکارگیری  کارکنان و مدیران و عدم به

از اثربخشگی کگافی    شگده  ارائگه هگای   موجب شد تا آمگوز   ،خدمت ضمن

 د.  شونبرخوردار ن

  ینای  نظامی ؛مدیریت استرس ؛مهارت ؛آموز : ها یدواژهکل
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Abstract 

Introduction: This research work is aimed at 

studying the effect of stress management training 

courses on the improvement of staff’s stress 

management skill in a military industrial center. 

Method: This is an experimental study with pretest-

posttest and a control group. The population includes 

all the specialists and managers of the center. From 

among them, a group of 132 individuals were 

selected through the availability sampling method. 

Then they were divided into experimental and control 

groups (each with 66 individuals). Next, both groups 

completed the Whetten and Cameron Questionnaire 

(1912). The experimental group received 6 ninety-

minute sessions of training on stress management, but 

the control group did not receive any training. After 

administering the post-test, the collected data were 

analyzed through descriptive methods and ANCOVA 

test. 

Results: The results revealed that training programs 

did not have any significant effect on the stress 

management skill of the staff and, among the skill 

factors, only the elimination of stress-making factors 

was significantly affected by the training program. 

Discussion: Such factors as special features of the 

research context, especially the quasi-military 

environment and security considerations, the lack of 

scientific, professional and educational needs 

assessment on the staff and managers and not using 

modern on-the-job training technologies and models 

caused the offered training programs not to be 

sufficiently effective. 

Keywords: training, skill, stress management, 

military industries. 
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 مقدمه

توجگه   ،شناسگان سگازمانی   کارشناسان مگدیریت و روان 

خود را به عگواملی کگه در افگنایش یگا کگاهش کگارایی       

کننگد   گفارد معطو  داشته و تال  می انسان تأثیر می

کارگیری تمهیدات الزم بگر   با شناسایی این عوامل و به

نوده و از نقگش عوامگل منفگی    تأثیر عوامگل مببگت افگ   

تنیگدگی شگیلی اسگت کگه      ،. یکی از این عواملبکاهند

آثار نامطلوبی بر جسم و رو  نیروی انسانی داشته و از 

یلی بگر سگالمتی   های شگ  . استرسکاهد آنان می کارایی

دهگد و   ، کیفیت زندگی را کاهش مگی افراد تأثیر داشته

هگگای ناشگگی از کگگار را افگگنایش    احتمگگال مصگگدومیت 

 ((.1301 دهد)حسینی و همکاران، می

ای شای   رس شیلی امروزه به مسئلهدر این شرای ، است

شگده و تقریبگاً    های کگاری تبگدیل   و پرهنینه در محی 

 ،انگگد. اسگگترس شگگیلی همگگه افگگراد بگگا آن مواجگگه شگگده

استرسگگی اسگگت کگگه فگگرد معینگگی در شگگیل معینگگی   

یعنی هم خصوییات فرد و هم  ؛شود دستخو  آن می

عوامل مربوط به شگیل در ایجگاد آن دخالگت دارنگد و     

 ،دارنگد تگأثیر متقابگل   محگی  بگر یکگدیگر     چون فرد و

آید  بنابراین استرس شیلی در چنین بافتی به وجود می

آور  های فینیکی و عگاحفی زیگان   و عبارت است از پاسخ

هگا،   شگیلی بگا توانگایی    یم شخص در زمانی که شرای 

مطابقگت   ،دسترس و یا نیازهای نیروی کگار امکانات در

 (1309 )حسینی و همکاران، نداشته باشد

 ونیگ لییگد م ها سگاالنه   اساس برخی برآوردها، انسانبر

ی را به خاحر عوارض ناشی از استرس از دست روز کار

دریگد از   09تا  09تر آن است که  مهم ۀدهند. نکت می

ناشی از استرس اسگت. اخگتالالت    ،کنونی های بیماری

هگگای  یهگگای قلبگگی، سگگرحان، نگگاراحت روانگگی، بیمگگاری

تواند بگا فشگار    ها همگی میمانند اینگوارشی، پوستی و 

تخمگین   ۀیگ بگر پا روانی و استرس پیوند داشگته باشگد.   

هگای پنشگکی، ناشگی از     درید از شکایت 00پنشکان، 

استرس است. آژانس اروپایی سالمت و ایمنگی در کگار   

سترس، دومین مشکل ایگلی  نین اعالم کرده است که ا

 دریگد کارکنگان را تحگت    23ست و حگدود  ها سازمان

 و همکگاران،  1یگنر گ گ  )کیه کولگت  تأثیر قرار داده است

 (.2990 ،2؛ ترون و پوتوکان1036

% نیروی کگار   39شده  های انجام اساس نتایج پژوهشبر

 باشگند  یافته دچار استرس شیلی مگی  کشورهای توسعه

 NIOSU(. حبگگق تعریگگ  2990 )کلگگین و الکسگگاندر،

دهگد کگه بگین نیازهگای      زمانی رخ مگی  ،استرس شیلی

هگای فگرد    هگا و خواسگته   هگا، قابلیگت   شیلی بگا توانگایی  

(. در سگگال 2999،کاراسگگتو  یکگر پ) همگاهنگی نباشگگد 

سازمان ملل متحد، اسگترس شگیلی را بیمگاری     1002

(. 2990 )بیگرمس و همکگاران،   قرن بیستم عنوان کرد

اساس شگاخص بگار جهگانی    سازمانی جهانی بهداشت بر

هگای روانگی    کگه بیمگاری  اسگت  ها برآورد کرده  اریبیم

 2929ها تا سال  ها دومین عامل ناتوانی ازجمله استرس

 (. 2993 )تنگری، خواهند بود

ساکسگون برآمگگده و   گ  اسگترس از فرهنگآ آنگلگگو   ۀواژ

بار در علم فینیم برای تعیین نیروی مکانیکی  نخستین

فشگار  رفته است. استرس در این حوزه به معنای  کار به

کگار   شگده بگر یگم شگی  بگه      نش و بار اعمالی، تخارج

بار توس  هانس سلیه در سال  رود. این مفهوم اولین می

وارد علگگگوم درمگگگانی شگگگد و وی آن را پاسگگگخ  1010

 ،3)سگلیه  نامشخص بدن به هرگونه تقاضا نامیده اسگت 

1006، 1036   . ) 

( در یگگم تعریگگ  سگگاده  1002) ایوانگگویچ و ماتسگگون

 داننگد. بگه   می« کنش فرد با محیطش برهم» استرس را

گرفتگه از حگر     واکنش یگورت »تر استرس بیانی دقیق

یگا فراینگدهای    هگا و  عنوان نمودی از گوناگونی بهگ  فرد

هگا، شگرای  یگا وقگایعی در      بگه فعالیگت  گ  شناختی روان



 97 ...    مهارت مدیریت استرس کارکنان ۀهای آموزشی مدیریت استرس بر توسع ررسی تأثیر دورهب

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017 

شگناختی یگا فینیکگی     محی  اسگت کگه نیازهگای روان   

 بنگا بگه تعریفگی دیگگر،    « ای را ایجاد کگرده اسگت.   یژهو

فرایندی اسگت کگه در تالقگی فگرد بگا       ،استرس شیلی

شگود. عوامگل روانگی     سازمان و محی  کگار ناشگی مگی   

سگایر عوامگل    بگرخال  محی  کگار و اسگترس شگیلی    

مختص شیل خایی نیسگتند و در   ،آور محی  کار زیان

فگاوتی  مشابل، اشگکال گونگاگون و بگا درجگات مت     ۀهم

 (.2990 ،1)اوستوینن و کورتنن وجود دارند

زا زندگی انسگان را تحگت تگأثیر     که عامل استرس وقتی

دهد، حالت هیجانی و تفکگر فینیولگوژیکی را از    قرار می

سطح بهنجگار و متعگادل خگود خگارد کگرده، فعالیگت       

د و مشگگکالت رفتگگاری شگگو پگگفیر مگگی شگگناختی آسگگیب

فراخوانگگده یگگورت احسگگاس اضگگطرا  و افسگگردگی  بگگه

 .(2919 )بلوم و همکاران، شود می

 استرس دو نوع است:

است عبارت  که خیم خو  و ، مفید0استرس سازنده .1

احساسات مببتگی کگه    و استرس مطبوع و خوشاینداز 

خگاحر   دهد، همانند تشویق بگه  شخص دست میبه یم 

راه حل جدید یا مفاکره  انجام درست وظیفه، ایجاد یم

 یم توافق مطلو . برای دستیابی به

بگگدخیم: استرسگگی کگگه  و ، مضگگر6اسگگترس مخگگر  .2

زاست. عمده تمرکن مباحث  آور و بیماری زیان ،نامطبوع

 در استرس بر استرس بدخیم است. نظری

ای از  اسگگت کگگه اسگگترس، ناشگگی از مجموعگگه  روشگگن

تواند محدوده وسیعی از آثار و تبعگات   هاست و می علت

خگواهیم مداخلگه و    ر مگی را نین دربر داشته باشگد و اگگ  

بایگد   ،شده در این خصوص موفگق باشگد   اقدامات انجام

 ایگگن علگگل و نتگگایج گونگگاگون نیگگن مگگدنظر قگگرار گیگگرد

(. برخگگگی دیگگگگر نیگگگن همچگگگون  1000 )جانسگگگون،

( معتقدنگگد کگگه 1030) 0گولمفیسگگکی و مگگنن رایگگدر 

رویکردهای سطحی به مگدیریت اسگترس، تگوجهی بگه     

سگطو  اسگترس    ۀدربگار های فردی افگراد، هگم    تفاوت

 های مقابله با آن ندارد.سازوکارشده و هم  تجربه

(، ریچمونگگد و 2999) هگگای پیترسگگون براسگگاس یافتگگه

ی، تضگاد  اورنگ ف( گسگتر  مرزهگای   2996) اسکتیمور

تگرین   مهگم  ،نقش، حجم کگاری بگاال و عگدم احمینگان    

 اورانگگهنفای  هگگای پگگروژه زا در فعالیگگت عوامگگل اسگگترس

( در پگگژوهش خگگود عگگدم  2993) هسگگتند. گالسگگتت 

زا معرفی کرده و آن  احمینان را یم عامل مهم استرس

هگای کگاری دانسگته اسگت و      را موجب افنایش سگاعت 

معتقد است حجم عمده استرس در فازهگای آبگازین و   

تگوان   زا را مگی  شود. عامل استرس پایانی پروژه وارد می

موقعیت یگا شگرایطی دانسگت کگه واکنشگی از جگنس       

 کنگد  تنش را ایجگاد مگی   اکامی یا تشویش/ن عصبانیت/

زا در  (. عوامل اسگترس 2993 )آنانتارامان و راجسواری،

 اند: شده  بندی به شکل زیر نین خالیه یم دسته

عوامل محیطی: عدم احمینان اقتصگادی، سیاسگی و   . 1

شبکه گسترده  ی سری  اجتماعی،ها یدگرگون، فناورانه

گونگگاگونی و گسگگتردگی و پیچیگگده ارتباحگگات انسگگانی، 

 مناب  احالعاتی

عوامل سازمانی: تقاضای شگیلی، تقاضگاهای نقگش،     .2

تقاضگگای روابگگ  متقابگگل شخصگگی، سگگاختار سگگازمانی، 

 رهبری سازمانی، مراحل زندگی سازمانی

عوامل فردی: مسگائل خگانوادگی و تیییگر سگاختار      . 3

؛ 1301 ،)شگگکرکن خگگانواده، مسگگائل مگگالی، شخصگگیت

 (1336 نظامی،

اخیر به عوارض و  ۀهای چند ده سو، در پژوهشازدیگر

دهگا و دیگگر   هگا، نها  پیامدهای فشار روانگی در سگازمان  

ها در  همین علت این پژوهش مؤسسات توجه شده و به

ارتباط با رفتار سازمانی و بهداشت روانی کار، جایگاهی 

تگوان   اند. این عوارض را نیگن مگی   به خود اختصاص داده

؛ تانآ و 1301 )شکرکن، بندی کرد هبه شکل زیر دست
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   :(1036 گینر،گ  ، کیه کولت2999 ،3یپ

 فینیولوژیکی: سردرد، فشارخون زیاد، ناراحتی قلبی .1

روانی: دلواپسی، اضطرا ، افسردگی، کاهش  . 2

 رضایت شیلی

 خدمت  وری، بیبت، ترک رفتاری: بهره . 3

بایگد   ،زمانی که افراد تحت استرس هستند ،ازنظر وایت

ای آن را داشته باشند تا بتواننگد اثگر    های مقابله مهارت

استرس را کاهش دهند. چنانچه استرس مدیریت شود 

ای مگؤثر فگراهم شگود فگرد قگادر       های مقابلگه  و مهارت

هگای زنگدگی خگود بگه      خواهد بود تا با نیازها و چگالش 

هایی که کمتگر  هتری کنار آید. همه افراد، چه آنشیوه ب

فی استرس حساس هستند و چه آنهایی کگه  به آثار من

شگان بیشگتر در معگرض     هگای فگردی   ویژگگی  ۀواسط به

پیامدهای جسمی، روانی و رفتاری استرس قرار دارنگد،  

هگای فگردی،    راهبگرد ها و  کارگیری رو  توانند با به می

 حور اثربخش آن را در زندگی خگود مگدیریت کننگد    به

هگگای  الیگگت(. ازجملگگه آنهگگا فع1001 )پلگگوزا و پگگوزی،

بگگرای  فنگگونکگگارگیری  جسگگمانی مگگنظم، مراقبگگه و بگگه

(، 2996 ؛ سگگینآ،2992 ،0)کگگنل و هممگگامر آرامگگش

؛ 1000 )فرنگر،  مدیریت سبم زندگی و مدیریت زمگان 

 ( است.1331 وتن و کمرون،

های مقابله  بنرگ از رو  دسته دو( 1003الزاروس )

 :با استرس را تعری  کرده است

که در  گشایی از حریق مشکلال ( مقابله با استرس 

کردن راهی برای حل مسئله است این رو  هد ، پیدا

پردازی و : گرفتن استرس، ساختارنظیر ها فنکه انواع 

شود. این نوع مواجهه  های اجتماعی را شامل می مهارت

 با استرس نیاز به ارزیابی دقیق و واقعی استرس دارد.

زدایگگی:  ( مقابلگگه بگگا اسگگترس از حریگگق هیجگگان    

آن افگراد بگه سگطح     ۀهگایی هسگتند کگه بگر پایگ      شیوه

ای از تنظگگیم هیجگگان و توانگگایی برخگگورد بگگا     بهینگگه

 یابند.   ها و احساسات شدید و بحرانی دست می موقعیت

هگای گونگاگون در    ها نیگن، بگا برگگناری برنامگه     سازمان

راسگگتای حفگگم سگگالمتی افگگراد و جلگگوگیری از بگگروز  

هگای مگدیریت اسگترس در     مهگارت استرس به تقویگت  

تگرین   ترین و رایج کنند. یکی از مهم کارکنان کمم می

های آموزشی است کگه معمگوالً در    ها، برنامه این برنامه

 هگگای آمگگوز  مگگدیریت اسگگترس،  سگگه شگگکل برنامگگه

هگای مسگاعدت    های سالمت و بهنیستی و برنامه برنامه

سگگترس در هگگای مگگدیریت ا کارکنگگان هسگگتند. برنامگگه

هگای   فگن کردن کارکنگان بگا   منظگور آشگنا   ها به مانساز

بخشگی و   نظیر مراقبه، یوگا، آمگوز  آرامگش  گوناگونی 

شود و مقصگود نهگایی    مدیریت سبم زندگی برگنار می

های اثربخش کاهش اسگترس   ها آموز  شیوه این دوره

ها در امریکا، ازآنجاکه  به افراد است. بسیاری از سازمان

 مببت ارزیگابی  ،منظر هنینه فایده ها را از آثار این دوره

ا برگنار های متعددی ر های اخیر برنامه اند در سال کرده

هگگا نیگگن از مدرسگگین خگگارد از انگگد. بسگگیاری از آن کگگرده

های یوتی و تصویری برای این منظور  شرکت یا برنامه

 (.1000 )جانسون، کنند استفاده می

ه آیگد کگ   منگاب  انسگانی چنگین برمگی     ۀاز ادبیات توسع

گفاری در آموز  و بهسازی کارکنان با منایگا و   سرمایه

)بگالکی و   مناف  گوناگون فردی و سازمانی ارتباط دارد

 ،مدیریت و مناب  انسگانی  ۀ(. فعاالن عری2990 کیمل،

عنگوان یگم عنصگر حیگاتی و      های رسمی را بگه  آموز 

)نگو و   کنند ها تلقی می جام  در توسعه افراد و سازمان

؛ 1000 ؛ پگگگریس،1030 ؛ کیگگگپ،2996 همکگگگاران،

تگگرین اهگگدافی کگگه در    (. از مهگگم1000 سوانسگگون،

تسگهیل   ،گیگرد  های سازمانی مگدنظر قگرار مگی    آموز 

 هگای کگاری   هگا و شایسگتگی   یادگیری و افنایش مهارت

و مهگارت   (2996 ؛ نو و همکاران،2999 )کاسیو،است 

 هاست. همین مهارت ۀمدیریت استرس نین ازجمل
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انتقگال   ۀبگه ایگن پیامگدها، انجگام پدیگد     برای دستیابی 

(. انتقگگال 2990 )هولتگگون، آمگگوز  ضگگروری اسگگت  

ها و  فرایندی است که توس  آن دانش، مهارت ،آموز 

آموز ، در کگار فگرد    ۀشده در حی دور کسبتمرینات 

(. 2919افگگت و همکگگاران،گ   )راس شگگود متجلگگی مگگی

سگگت کگگه پژوهشگگگران  رو اهمیگگت ایگگن انتقگگال از آن 

درید محتوای آموزشگی معمگوالً    19اند حدود  دریافته

درید تگا   20شود،  بالفایله بعد از آموز  فرامو  می

درید تگا یگم    10تا  19ماند و تنها  شش ماه باقی می

؛ وکسگگلی و 1033 )بالگگدوین و فگگورد، سگگال دوام دارد

 (.2992 التام،

اساس مطالگب فگو ، ایگن پگژوهش در پگی ارزیگابی       بر

  مهارت مدیریت استرس بگر  های آموز اثربخشی دوره

آموز  یورت مهارت مدیریت استرس و مینان انتقال 

سگت کگه در یگم مرکگن یگنای       ها گرفته در ایگن دوره 

نظامی یورت گرفته است. بدین ترتیب مسگئله ایگلی   

هگای   آیگا دوره » د کهشو یورت مطر  می پژوهش بدین

های مدیریت بر تقویت مهارت مگدیریت   آموز  مهارت

ناسگگان و مگگدیران سگگازمان مربوحگگه    اسگگترس کارش

 «تأثیرگفار است؟

هگای   ( معتقد اسگت انبگوهی از پگژوهش   2990) راتوس

ها هایی است که در آن ۀ رو شناسی سالمت، دربار روان

توانند برای رویارویی بگا   فرایندهای ذهنی و رفتاری می

 استرس به افراد کمم کنند.

( در پگژوهش خگود کگه در    1333) شیربیم و همکاران

میان دانشجویان دختگر دانشگکده پرسگتاری و مامگایی     

دانشگاه آزاد واحد گچسگاران انجگام گرفگت، دریافتنگد     

هگای مگدیریت اسگترس باعگث کگاهش       آموز  مهارت

نشانگان جسمانی و اضطرا  دانشجویان گگروه آزمگون   

 در مقایسه با گروه گواه شده است.

( در پژوهش خود کگه  1333) خلیفه سلطانی و کامکار

با موضوع بررسی تأثیر آموز  رو  کنترل استرس بر 

شهر ایفهان انجگام شگد،    پنشکان دندانسالمت روانی 

هگگا در کگگاهش شگگکایات   دریافتنگگد کگگه ایگگن آمگگوز  

جسگگمانی، وسگگواس و اجبگگار، افسگگردگی، اضگگطرا  و  

فردی،  یر مببت داشته اما بر حساسیت بینخصومت تأث

پریشگگی  نو روا )ترسگگناک(هگگراس، افکگگار پارانوییدی 

 تأثیری نداشته است.

( که باهگد   1309) نتایج پژوهش حسینی و همکاران

کگگاهش اسگگترس در   رایارائگگه مداخلگگه آموزشگگی بگگ  

بگا  کگارگیری رفتارهگای مقابلگه     پرستاران از حریگق بگه  

کننگده و  بر عوامگل مسگتعدکننده، قادر   استرس با تکیه

د، نشان داد پس از مداخله میگنان  شکننده اجرا  تقویت

عوامگل و رفتارهگای مقابلگه بگا اسگترس در گگگروه       ایگن 

 داری داشته است. اافنایش معن ،مداخله نسبت به شاهد

در پژوهش خود که باهگد    (1301) کیانی و همکاران

های ایمنی بر خودکارآمدی و  بررسی کارآمدی آموز 

 آزمون شده  کارکنان با رو  پیش ناتوانی ایمنی ادراک

انجگام دادنگد، مقایسگه دو     آزمون با گروه کنتگرل  پسگ 

داری بگر   اتأثیر معنگ  ،های ایمنی گروه نشان داد آموز 

امگا   ،شده کارکنگان داشگت   کاهش ناتوانی ایمنی ادراک

داری بگگر بهبگگود خودکارآمگگدی ایمنگگی     اتگگأثیر معنگگ 

 شده ایشان نداشته است. ادراک

تجربگی   ( در پژوهشی نیمگه 1302) خدیوی و همکاران

ی درمان مدیریت استرس بر که باهد  بررسی اثربخش

نفر از کارکنگان   099انجام شد،  Aالگوی رفتاری تیپ 

حور تصادفی انتخگا  کگرده و    یم شرکت ینعتی را به

باالتر از میانگین در پرسشگنامه   ۀاز بین افرادی که نمر

حگور   نفگر را بگه   39 ،کسب کردندرا  Aتیپ شخصیتی 

گگروه  . دادنگد  قگرار تصادفی در دو گروه آزمون و گگواه  

آموزشی مگدیریت اسگترس شگرکت     ۀآزمایش در جلس

هگگای حایگگله بگگا رو  تحلیگگل واریگگانس  نمگگوده و داده



 زاده، نسرین باقری محمد ذاکری، علی کاظم      82

 9315زمستان  ،82 ۀشمار ،7 ۀدور  نظامی شناسی  روان فصلنامه

راهه مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد بین  تم

دو گروه آزمایش و گواه بعد از اجرای مدیریت اسگترس  

وجگگود  Aداری در الگگگوی رفتگگاری تیگگپ  اتفگگاوت معنگگ

ای رفتاری این تیپ مؤثر داشته و این آموز  بر الگوه

 است.

نفر  06( در پژوهش خود، 1302) حسینایی و همکاران

زادشگگهر را از کارکنگگان دانشگگگاه آزاد اسگگالمی واحگگد آ 

حور  دسترس انتخا  کرده و بهگیری در یورت نمونه به

وگو و شاهد تقسیم  تصادفی در سه گروه آزمایش، گفت

ه سگگاعت 0/1کردنگگد. گگگروه آزمگگایش در چهگگار جلسگگه 

شرکت کرد. در گگروه   ACTآموز  گروهی مبتنی بر 

 ۀساعته دربار 0/1ها در چهار جلسه  آزمودنی ،وگو گفت

تیفیگگه و ورز  آمگگوز  دیدنگگد و گگگروه سگگوم هگگیچ  

بگر   ایج نشان داد آموز  منبور، افگنون آموزشی ندید. نت

کلگی اسگترس شگیلی بگه کگاهش برخگی        ۀکاهش نمر

نقگش، ابهگام نقگش،     بار اضافه :ی استرس، نظیرها مؤلفه

 مرز نقش و مسئولیت نین منجر شده است.

( نین در پژوهشی 1301) حسینی و همکاران

ی دولتی شهر همدان و ها مارستانیبتجربی در  نیمه

حور  نفر از کارشناسان پرستاری که به 03روی 

بودند به  قرارگرفتهتصادفی در دو گروه آزمون و گواه 

آموزشی سالمت بر استرس شیلی  ۀبررسی تأثیر دور

استرس شیلی قبل  ۀربم آنکه نمر بهایشان پرداختند. 

اما بعد از  ،از آموز  در دو گروه تفاوتی نداشت

آموز  این میانگین در گروه مداخله نسبت به شاهد 

داری را نشان داد. همچنین میانگین  اکاهش معن

نمرات آگاهی، نگر ، مهارت  و رفتارهای خودیاری 

داری را  اس از آموز  در گروه مداخله افنایش معنپ

 نشان داد.

( با 1301) تجربی پیرزادی و همکاران نیمه در پژوهش

آزمون با گروه  پسگ  آزمون استفاده از حر  پیش

نفر از کارکنان یکی از  32ی شامل ا نمونهکنترل، گروه 

 16حور تصادفی در دو گروه  های تهران به بیمارستان

له و کنترل قرار گرفتند و برنامه مداخله نفره مداخ

ساعته اجرا شد. نتایج  1جلسه  1یورت هفتگی در  به

رفتاری گروهی موجب گ نشان داد آموز  شناختی 

های ارتباحی و  میانگین نمره مهارت دار امعنافنایش 

ی ها شاخصنین کاهش معنادار میانگین نمره 

 ه است.فینیولوژیم استرس در افراد گروه مداخله شد

سسه مالی بنرگ لبنانی برای ؤدر تحقیقی که در یم م

ارزیابی مینان انتقال آموز  انجگام شگد، پاسگخگویان    

ها را برای انجام کارهایشان مفید دانسگته بودنگد و    دوره

توانایی فردی در مهگارت   شده یابیارزهای  عاملازجمله 

 (.2912 )دیرانی، مدیریت استرس بوده است

انگگد مگگدیران پگگروژه در   ( دریافتگگه2991) هگگاینن و الو

سطو  باالتری از استرس را  ،مقایسه با مدیران عمومی

کننگد و ایگن بگه خگاحر تنگوع و گونگاگونی        تجربه مگی 

 نفعان پگروژه اسگت. لگیم و تئگو     تقاضاها و مطالبات ذی

 ازحگد  شیبگ کگار   و ترک ها ییجا هجاب( نین دلیل 1000)

ناوری احالعگات را  ازجمله ف اورانهنفمتوس  در ینای  

پژوهش دیگری   عالوه بهدانند.  محی  پراسترس آن می

وری نیروی کگار   نشان داد سطو  باالی استرس بر بهره

(. 2991 )سگتی و همکگاران،   مؤثر است اورانهنفینای  

( نین در پگژوهش اکتشگافی   2990) اسمیث و همکاران

ی فناوری احالعات هگم  ها پروژهخود دریافتند موفقیت 

نبه مببت و هم منفی تحگت تگأثیر اسگترس قگرار     از ج

در حگول فعالیگت   ای  های پگروژه  بر آنکه تیم افنون دارد.

ی مواجه هستند که بایگد  ا مالحظه خود با استرس قابل

 مدیریت و کنترل شود.    دقت به

چارچو  مفهومی این تحقیق از مدل عمومی اسگترس  

است و مراحل  شده  برگرفته( 1331 ،19)وتن و کمرون

ی شگده اسگت.   نیگ ر هیپاتحقیق بر پایه دانش مدل فو  
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ی )نیروهای ریپف بازگشتی ها نشانهاین مدل حبقات و 

ی( کگگه مگگان  از بگگروز آثگگار منفگگی اسگگترس  ا بازدارنگگده

 کند.   ، مشخص میشوند یم

اسگگاس چهگگارچو  تحقیگگق کگگه مگگدل تحقیگگق کگگه بر

 از مگگدل عمگگومی اسگگترس )وتگگن و کمگگرون، برگرفتگگه

 :استیورت زیر  ، بهشده یحراح( 1331

 

 (1831 )وتن و کمرون، مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 ریتگأث های تحقیق مبتنی بر  اساس مدل فو ، فرضیهبر

ی آموزشگگی بگگر مهگگارت مگگدیریت اسگگترس و  هگگا دوره

اسگاس بررسگی وجگود تفگاوت     و بر گانگه  سهی ها مؤلفه

دار آمگگاری بگگین گگگروه شگگاهد و گگگروه گگگواه در    امعنگگ

 د.شو بندی می یورت آزمون پسو  آزمون شیپ

 روش 

، شده یحراحهای پژوهش و مداخالت  به فرضیه وجهتبا

ازنظر هد  توییفی و ازنظر  این پژوهش

کاربردی است. رو  انجام این  ،شناسی مخاحب

که در  استآزمون با گروه کنترل  پژوهش، حر  پس

گیرد. در این  آزمایشی قرار می های نیمه و ۀ رزمر

گروهی که در  دو گروه وجود دارد و مقایسه میانرو  

است و گروهی که  گرفته قرارمعرض متییر مستقل 

گیرد و  یورت می ،شود متییر مستقل بر آن اعمال نمی

یورت تصادفی انجام  ها به انتخا  و جایگنینی آزمودنی

 (.  1330 شود )دالور، می

آماری این تحقیق را کارشناسان و مدیران یم  ۀجامع

ت نفر با تحصیال 299سازمان ینای  نظامی به تعداد 

ی ا نمونهکه از این میان  دادند یممدیریتی  تشکیل بیر

اساس جدول مورگان انتخا  نفر  بر 132به حجم 

شدند که در قالب دو گروه آزمون و کنترل به تعداد 

ند. سمس شدساده جایگنین یورت تصادفی  نفر به 66

( 1001اعضای هر دو گروه پرسشنامه وتن و کمرون )

را برای سنجش مهارت مدیریت استرس یم هفته 

معیارهای ورود کردند. پس از اتمام دوره تکمیل 

شامل تمایل به شرکت در پژوهش،  کنندگان شرکت

ی مرتب  با ها کارگاهو  ها کالسعدم شرکت در 

یریت آن در حول انجام های مد استرس و مهارت

مطالعه برای گروه کنترل، اشتیال در سازمان حداقل 

سال و حضور در تمامی جلسات برنامه  2به مدت 

آموز  برای گروه آزمون بود. معیارهای خرود نین 

شامل عدم تمایل برای حضور در ادامه پژوهش، 

استرس و  ۀنیزم درهای جنبی  دریافت آموز 

م و بیبت بیش از دو جلسه مدیریت آن، شرکت نامنظ

منظور رعایت  ی آموزشی منظور شد. بهها کالسدر 

بر اخف  ها، عالوه و  آزمودنیایول اخالقی و حفم حق

رضایت شفاهی از ایشان، ایل محرمانگی احالعات 

 قرار گرفت. توجه موردفردی 

حذف عوامل 

 استرس زا 

 آموزش
پرورش بازگشت 

 پذیری  

 ) انعطاف پذیری (
غلبه بر استرس 

 کوتاه مدت

 مدیریت استرس
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 ساعته و شامل 0/1جلسه  6آموزشی در قالب  ۀمداخل

معرفی مباحث معرفی استرس و مدیریت آن، 

ی استرس شیلی، اهمیت آگاهی ها نشانهزاها و  استرس

در مدیریت استرس، عوامل فردی و محیطی مؤثر در 

بروز و تشدید استرس، مفهوم مقابله با استرس و لنوم 

ای، شناسایی تفکرات  های مقابله کارگیری رو  به

ن، حل مسئله منفی و تحریفات شناختی، مدیریت زما

ی، مدیریت خشم، انجام تمرینات ریگ میتصمو 

ت تنفس و بدنی، تمریناگ  تصویرسازی و بررسی ذهنی

به معیارهای فو ،  آرمیدگی عضالنی بود. باتوجه

 61پرسشنامه از گروه کنترل و  00 تیدرنها

 از گروه آزمون دریافت شد. لیتحل قابلپرسشنامه 

مدیریت  ۀاز پرسشنامی متییر وابسته ریگ اندازهبرای 

توس  دیوید ای. وتن و  شده یحراحاسترس استاندارد 

است که حی   شده  استفادهکیم اس. کمرون 

ی ا درجه پنج، حی  ها پرسشنامهدر این  شده استفاده

 ،0کامالً مخالفم تا  شماره  ،1 )شماره لیکرت است

. استامتیاز  69آزمودنی  ۀکامالً موافقم( و حداکبر نمر

، پس ها پرسشنامهبرای سنجش قابلیت اعتماد پایایی 

، SPSS افنار نرم، با استفاده از ها داده واردکردناز 

مدیریت  ۀضریب پایایی کل )آلفای کرونباخ( پرسشنام

د. این اعداد شمحاسبه   36/9 استرس وتن و کمرون

از  مورداستفادهی ها پرسشنامهآن است که  ۀدهند نشان

سنجش  برایرخوردار است. همچنین پایایی مناسبی ب

ی ها پرسشنامهربم آنکه  به، ها پرسشنامه سؤاالتروایی 

در این بررسی توس  محققان و  مورداستفاده

ده و جنو ششهیری حراحی و تدوین  پردازان هینظر

شده محسو   ی استاندارد و مینانها پرسشنامه

دوباره  ها پرسشنامه، اما اعتبار محتوای این دشو یم

دانشگاهی و اساتید برجسته  نظران یاحبتوس  

است و از اعتبار الزم  گرفته قرار تأییدمدیریت مورد 

 برخوردار است. 

 :مدیریت استرس دارای سه مقیاس است ۀپرسشنام

 ؛(1 ،0 ،3 ،0های  زا )سؤال حف  عوامل استرس .1

 ،0ی ها سؤالپفیری ) پفیری انعطا  پرور  بازگشت .2

 ؛(2 ،3 ،6

 که (1و  19ی ها سؤال) مدت کوتاهبلبه بر استرس  . 3

خصگوص اهگدا    ترس درتأثیر آموز  بر مگدیریت اسگ  

تحلیگل   برایدهد.  فو  را مورد مقایسه قرار می گانه سه

نیگن از رو    هگا  پرسشگنامه از  آمگده  دسگت  بگه های  داده

بگه   هگا  دادهاسگتفاده و   tو تحلیگل   هگا  نیانگیممقایسه 

شدند. این رو   لیوتحل هیتجن spss18 افنار نرمکمم 

را در  ها مؤلفهبرای هریم از  آمده دست بهی ها نیانگیم

ی آزمون و کنترل با یکدیگر مقایسه کرده و در ها گروه

تگوان نتیجگه گرفگت     مگی  ها تفاوتبودن دار امعنیورت 

بگا یکگدیگر    دار امعنگ یگورت   سطح مهارت دو گگروه بگه  

های آموزشی مدیریت اسگترس   متفاوت بوده و لفا دوره

 دار امعنبر مهارت مدیریت استرس کارکنان اثر مببت و 

 داشته است.

 ها افتهی

شناختی  های جمعیت یج تحلیل توییفی ویژگینتا

 10گ  39ها بین نه تحقیق نشان داد، دامنۀ سنی آننمو

ی ها شیلها مرد بودند که دارای سال و همه آن

درید(  29) درید( تا مدیریت میانی 39) کارشناسی

فنی و مهندسی و مدارک  هاو گروه تحصیلی همه آن

 39) درید(، کارشناسی 19) ملمید فو ها تحصیلی آن

 .استدرید(  19) درید( و کارشناسی ارشد

 

 



 83 ...    مهارت مدیریت استرس کارکنان ۀهای آموزشی مدیریت استرس بر توسع ررسی تأثیر دورهب

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017 

 در گروه آزمایش و کنترلنتایج تحلیل توصیفی متغیر وابسته  .1جدول 

  آموز   تعداد افراد میانگین انحرا  معیار انحرا  خطای میانگین

00001/9 

30103/9 

13211/0 

20310/3 

0013/10 

1113/13 

66 

66 

پیش 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

حف  عوامل  گروه آزمایشگ  (دهید آموز )

 00001/9 زا استرس

30103/9 

00111/1 

32693/3 

1190/16 

2201/13 

00 

61 

پس 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

 گروه آزمایشگ  (دهید آموز )

33306/9 

16039/9 

32323/3 

30602/2 

1230/10 

2260/10 

66 

66 

پیش 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

 گروه آزمایشگ  (دهید آموز )
 پفیری انعطا 

11013/9 

30169/9 

13010/3 

03009/2 

3309/16 

2301/16 

00 

61 

پس 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

 گروه آزمایشگ  (دهید آموز )

32013/9 

23001/9 

01300/2 

23611/2 

2630/0 

0630/6 

66 

66 

پیش 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

بلبه بر استرس  گروه آزمایشگ  (دهید آموز )

 21690/9 مدت کوتاه

10301/9 

60030/1 

60206/1 

3020/3 

2606/3 

00 

61 

پس 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

 گروه آزمایشگ  (دهید آموز )

30109/9 

39193/9 

06661/6 

01006/6 

1200/12 

21061/19 

66 

66 

پیش 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

مدیریت  گروه آزمایشگ  (دهید آموز )

 06139/9 استرس

02160/9 

10021/0 

63001/0 

9160/13 

69061/11 

00 

61 

پس 

 آزمون

 گروه کنترلگ  )آموز  ندیده(

 گروه آزمایشگ ( دهید آموز )

 

هگا از آزمگون تحلیگل کوواریگانس      برای تحلیل فرضگیه 

استفاده شد. لیکن پگیش از   (ANCOVA) متییره تم

هگای آن   فگرض  این آزمون ضروری است که پیش انجام

تا پس از احمینگان از برقگراری   مورد بررسی قرار گیرد 

شود. درخصگوص  پفیر  ها انجام آزمون امکان فرض پیش

به تعگداد   بهنجاربودن توزی  متییرها باتوجهفرض  پیش

اسمیرنو   انجام شگد   -ها، آزمون کولموگرو  آزمودنی

که نتایج برای همه متییرها در هر دو مرحله حگاکی از  

. p=0.146)) دن توزیگگگ  متییرهگگگا بگگگود بوبهنجگگگار

ها بین گروه آزمگایش   فرض دوم، همگنی واریانس پیش

و گروه کنترل است که با استفاده از آزمون لوین مگورد  

فگرض سگگوم   . پگیش (Sig=0.169) ییگد قگرار گرفگت   أت

ا  و وابسگته  یکسانی شیب خ  رگرسیون بین هممگر 

نتگایج آزمگون شگیب     هاسگت.  در سطو  مختل  متییر

شیب خگ  رگرسگیون   رگرسیون نشان داد تعامل خ  

ض فگر  دار نیسگت و پگیش  ااز نظر آماری معنها  در گروه

حرفگه رعایگت شگده     استفاده از تحلیل کوواریانس یگم 

نتگگایج  دیگگگر، ازحگگر  .(F=1.04, P= 0.312) اسگگت

داری أثیر معنگا تگ  ،آزمگون  ن هستند که پیشحاکی از ای

رو کنتگرل   ازاین دارد و اندازه اثر آن متوس  به باالست.

 اثر آن از حریق تحلیل کوواریانس ضروری اسگت. پگس  

هگا، تحلیگل    فگرض  از حصول احمینان از برقراری پگیش 

ارائگه   2کوواریانس انجام شد کگه نتگایج آن در جگدول    

 شده است:
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 (ANCOVA)  نتایج تحلیل استنباطی و آزمون کوواریانس .2جدول 

  منبع تغییرات مجموع مجذورات آزادی ۀدرج میانگین مجذورات F داریسطح معنا اثر ۀانداز

 پیش آزمون 201/62 1 201/62 621/0 902/9 992/9

حف  عوامل 

 زا استرس

 گروه 211/16 1 211/16 300/13 999/9 103/9

 خطا 933/31 110 110/1   

 کل 999/12011 129    

 آزمون پیش 032/36 1 032/36 01/3 969/9 991/9

 پفیری انعطا 
 گروه 310/21 1 310/21 63/10 611/9 923/9

 خطا 311/30 110 00/0   

 کل 99/12006 129    

 آزمون پیش 312/32 1 312/32 31/0 969/9 992/9
بلبه بر 

استرس 

 مدت کوتاه

 گروه 610/21 1 610/21 13/10 162/9 911/9

 خطا 631/30 110 60/0   

 کل 99/12036 129    

 آزمون پیش 331/30 1 331/30 211/11 901/9 991/9
مهارت 

مدیریت 

 استرس

 گروه 111/10 1 111/10 321/11 312/9 931/9

 خطا 012/32 110 122/1   

 کل 99/11201 129    

بررسی  برایاساس نتایج تحلیل کوواریانس، بر

های مدیریت بر  های آموزشی مهارت اثربخشی دوره

، تقویت مهارت مدیریت استرس در نمونه تحقیق

برگناری جلسات  ،دشو که مشاهده میحور ن هما

ۀ حف  عوامل لفؤکه ماست ده شآموز  باعث 

داری )معنا زا در گروه آزمایش افنایش یابد استرس

دهد  نشان می( نین 103/9) اثر ۀ( که مقدار انداز999/9

توان نتیجه  که مینان آن مناسب است؛ بنابراین می

ۀ لفؤهای مدیریت بر تقویت م گرفت که آموز  مهارت

خصوص دو أثیر دارد. اما درزا تحف  عوامل استرس

و  611/9داری )معنا پفیری ۀ دیگر یعنی انعطا لفؤم

 مدت ( و بلبه بر استرس کوتاه923/9ثر ا ۀانداز

( و همچنین 911/9اثر  ۀو انداز 612/9داری )معنا

و  312/9داری )معنا متییر مهارت مدیریت استرس

دار ( نتایج حاکی از عدم تفاوت معنا931/9اثر  ۀانداز

شدن اثر  گروه آزمایش و کنترل پس از خنبی بین

های  توان استنباط کرد دوره آزمون است. لفا می پیش

عنادار و ثیر مأت ،های مدیریت آموزشی مهارت

آن  ۀلفؤای بر تقویت این مهارت و دو م مالحظه بلقا

دهد بین نتایج  نداشته است. همچنین نتایج نشان می

داری وجود نداشته ۀ معنارابط ،آزمون آزمون و پس پیش

و  902/9داری ، معنازا )برای حف  عوامل استرس است

داری ، معناپفیری ؛ برای انعطا 992/9ۀ اثر انداز

؛ برای بلبه بر استرس 991/9اثر  ۀو انداز 969/9

؛ برای 992/9اثر  ۀو انداز 963/9داری ، معنامدت کوتاه

اثر  ۀو انداز 901/9داری مهارت مدیریت استرس، معنا

991/9.) 

 یریگ جهینتبحث و 

های آموز   این تحقیق باهد  ارزیابی تأثیر دوره

مدیریت استرس و سرپرستی بر مهارت مدیریت 

ها به مدیران و  استرس و مینان انتقال آموز 

کارشناسان یم مرکن ینای  نظامی که همگی 

از مدل  برگرفته ،اند داشتهی تیریمدریبتحصیالت 



 85 ...    مهارت مدیریت استرس کارکنان ۀهای آموزشی مدیریت استرس بر توسع ررسی تأثیر دورهب

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017 

( 1331 تحقیقی و عمومی استرس )وتن و کمرون،

و  ها داده لیوتحل هیتجناست. نتایج حایل از  دهش اجرا

های تحقیق نشان داد که آموز   آزمون فرضیه

ی وضعی باهد  ها راهبرد ۀمدیریت استرس بر توسع

داشته و بر تقویت  دار امعنتأثیر  ،حف  عوامل استرس

ی ها راهبرد ۀمهارت استرس کارشناسان، توسع

ی ها راهبرد پفیری و توسعه فعاالنه باهد  انعطا  پیش

تأثیر  ،مدت کوتاهواکنشی باهد  بلبه بر استرس 

 نداشت.  دار امعن

نتیجه این تحقیق و نتگایج تحقیقگات دیگگران     ۀمقایس

مشخص شد که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق زهرا 

( کگه نتیجگه گرفتنگد آمگوز      1331) کار و همکگاران 

سگگازی در برابگگر اسگترس در کگگاهش اختالفگگات   ایمنگی 

میایر بگود. بگا    کامالً ،داشت دار امعنشناختی تأثیر  روان

( کگه تگأثیر   1330کاظم و همکگاران ) نتایج تحقیق پور

آموز  کنترل استرس را بر عالئم استرس در بهبودی 

مببگت ارزیگابی کگرده بودنگد، میگایر       سو هاضمهعالئم 

فه ( و خلی1333همکاران )و نین با نتایج شیریم و  است

ترتیب آموز  مهارت  ( که به1333سلطانی و کامکار )

و مدیریت استرس بر کاهش عالئم جسمانی اضطرا  و 

افسردگی بین دختران دانشکده پرستاری گچسگاران و  

ایفهان مببت ارزیگابی کردنگد، میگایرت     پنشکان دندان

آمگوز    ،نتایج این تحقیق نشان داد حورکه آنداشت. 

های مدیریت اسگترس فقگ  بگر حگف  عوامگل       ارتمه

 دار امعنگ زا توس  کارشناسان و مگدیران تگأثیر    استرس

همچنگین   .نداشت دارامعنداشته و در بقیه موارد تأثیر 

زا و کگاربرد رفتارهگای    در بعد شناسایی عوامل استرس

( 1309) مقابله با آن با پگژوهش حسگینی و همکگاران   

. همچنین از نتگایج کیگانی و همکگاران در    راستاست هم

های ایمنی بگر بهبگود    آموز  دار امعنی رگفاریتأثعدم 

کنگد. امگا    شده پشتیبانی می خودکارآمدی ایمنی ادراک

(، 1302) هگای حسگینایی و همکگاران    با نتایج پژوهش

 ( و پیگگرزادی و همکگگاران1301) حسگگینی و همکگگاران

موزشگگی را بگگر هگگای آ دار دوره( کگگه تگگأثیر معنگگا1301)

قگرار داده  استرس شگیلی و مگدیریت آن مگورد تأییگد     

 کند. ها پشتیبانی نمیبودند واگراست و از آن

های جامعه و بستر انجام تحقیقات فگو    مقایسه ویژگی

ین تحقیق در یم محگی   و این تحقیق نشان داد که ا

بگودن   پراسگترس  .متفگاوت یگورت گرفگت   کگاری کامالً 

 نظگام اجرای یگحیح نگوع    محی  کار این تحقیق، عدم

 صیتشگخ  عگدم های آموز  و مدیریت استرس و  برنامه

شناسگگان و مگگدیران در سگگطح  یگگحیح نیازمنگگدی کار

ن بروز نتایج توا ترین عواملی بود که می از مهمجداگانه 

ایگگگن پگگگژوهش را بگگگه آنهگگگا اسگگگناد کگگگرد؛ عوامگگگل  

اعتبار درونی و بیرونی تحقیگق ازجملگه    ۀکنند میشو 

 ی گوناگون.ها نهیزم ردتجربه افراد 

و مطالعگات   هگا  هیفرضگ اساس نتایج حایل از آزمگون  بر

ی و ارتقگای ابنارهگای   روزرسان به ،توان گفت تکمیلی می

ی افگگراد و هگگا یازمنگگدینآمگگوز ، شناسگگایی  ۀفناورانگگ

هگای مختلگ     ی از رو ریگ گ بهگره هگا و  ی آنبنگد  سطح

به شرای  بومی محگی  کگار، اقگدام بگه      آموز  باتوجه

یورت  زا از سوی مدیران ارشد به کاهش عوامل استرس

و مسگگئولیت مسگگتقیم در مسگگتقیم، تفگگویت اختیگگار  

ی مهگارتی  سگاالر  سگته یشاعادالنه و رعایت محی  کامالً

شناسگی و   ، توسگعه مراکگن روان  هگا   یمحگ  گونه نیادر 

 کگاهش  بگرای آموز  و مشاوره مسگتمر بگه کارکنگان    

تواننگگد در راسگگتای افگگنایش اثربخشگگی  مگگی ،افسگگردگی

های آموزشی و افنایش مهارت مگدیریت اسگترس    دوره

های مدیریتی آنان از مسگیر   کارکنان و نین سایر مهارت

تگرین   ند. از مهمشوهای آموزشی مؤثر واق   اجرای دوره

ها  توان به افت آزمودنی ی این پژوهش میها تیمحدود

 تحقیق اشاره کرد.در فرایند اجرای 
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