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خانواده ،  –تعارض کار  ابعاد  رفتاری استرس بر –اثربخشی مدیریت شناختی 

 آبفای شهر اصفهان 4کارمندان  منطقه ی 

 ادژدکتر سید یونس محمدی یوسف ن

 شهال شیرانی

 استادیار دانشگاه پیام نور روانشناسی عموی

oo.comsh.shiran@yah 

خانواده از جمله عوامل استرس آور ناشی از نقش است، چرا که این تعارض گویای -تعارض کارچکیده :

وجود داشت که  درگذشته این باور. ناهمخوانی و تضاد بین الزامات و خواسته های دو نقش متفاوت است

هرکدام از حیطه های کار و خانواده بر اساس قوانین مخصوص به خود عمل می کنند و باید به طور جداگانه 

مطالعه گردند . این استدالل امروزه با عقیده ای که رابطه ی بین کار و خانواده را پویا و متقابل می داند 

محیط کاری بر زندگی خانوادگی تأثیر دارند بلکه  جایگزین شده است ؛ بدین معنا که نه تنها عامل های

رفتاری  –در این پژوهش به اثر بخشی مدیریت  مسائل خانوادگی هم تأثیر قوی بر زندگی کاری می گذارند.

این پژوهش از نوع آزمایش میدانی می باشد . ابتدا . تعارض کار و خانواده پرداختیم استرس بر ابعاد سه گانه

رفتاری استرس بر اساس  –نفر از مدیران شرکت ابفای اصفهان مراحل آموزش مدیریت شناختی  30بر روی 

 -ی کار برنامه ی تلفیقی با بهره گیری از بسته ی دکتر محمدی انجام گردید . انگاه  با استفاده از پرسشنامه

نمرات پیش آزمون و پس آزمون سنجش مقایسه گردید . بر اساس نتایج پژوهش  کارسون  خانواده ی

 خانواده را در هر سه بعد زمان ، توانفرسایی و رفتار را کاهش می دهد . –تعارض کار مدیریت رفتاری استرس 

  رفتاری ، استرس ، تعارض کار ،تعهد سازمانی –مدیریت شناختی واژگان کلیدی فارسی:

 

 مقدمه 

( و حدداقل یدس سدوم عمدر مدا در  1390انسان موجودی اجتماعی ، زیستی و روانی می باشد ) مهداد ، رحیمی و آتش پور ، 

محیط های کاری سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در محیط های کاری شدکل مدی گیدرد) رابیندز ، 

سالمت ؛ عامل بسیار ارزشمندی به حساب می آید ) کدوپر ، ترجمده ی  (. کار از نظر1390، نقل از حافظی ، شجاعی ،  1372

(. اما گاهی جنبه های مختلفدی از وادایف و مسدیولیت 1390به نقل از آقایی ، جاللی ، حسن زاده و اصالن ،  1379براهنی ، 

می توان به ابهدام نقدش و تعدارض  های افراد ، به صورت بالقوه می توانند برای آن ها فشار آور باشند که از مطرح ترین  آن ها

( . این امر منجر به کاهش تمرکز فکر و تردید در انجام کارها و کداهش  1390نقش اشاره کرد ) گل پرور ، واثقی و جوادیان ، 

 ( . 1389قدرت تصمیم گیری افراد  می شود ) عسکری و نکل زاده ، 

 –ری و خانوادگی افراد شده است که تحت عندوان تعدارض کدار در سال های اخیر توجه زیادی به بررسی تداخل نقش های کا

( شناخته می شود . این پدیده از نوع تعارض بین نقشی است که بین خواسته های نقش کداری و خدانوادگی  WFCخانواده ) 

فدردی و  فرد ایجاد تعارض کرده و پیامد آن استرس است و استرس زیاد در نهایت منجر به افت چشمگیر مالک های سدالمت

 سازمانی می گردد .
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مبتنی بر زمان ،  خانواده ، –رفتاری استرس برتعارض کار  –بنابراین هدف کلی این تحقیق تعیین اثربخشی مدیریت شناختی 

 آبفای شهر اصفهان می باشد . 4کارمندان  منطقه ی توانفرسایی و رفتار 

 

 بیان مساله 

خانواده به واسطه ی ناهماهنگی و ناسازگاری پدید آمده  –( بر این اعتقادند که تعارض کار  2008) 1مازرلو ، برونینگ و کاسا

بین تقاضاهای کاری با تقاضاهای خانواده یا زندگی خانوادگی ایجاد می شود . از دیدگاه آنان ،  این پدیده زمانی رخ می دهد 

زندگی حرفه ای و شخصی یس فرد باهم سازگاری نداشته باشند ، که  که انتظارات ، توقعات و محدودیت های زمانی وابسته به

 در این صورت اداره کردن این دو سخت و دشوار می شود 

کار و خانواده دو سیستم اساسی زندگی فرد هستند که هر یس جنبه ای منحصر به فرد از رفتار انسانی را شکل می دهند و هر 

)  2ین دو جنبه ی زندگی از او طلب می کند تعادل برقرار سازد . آدامز ، کینگ و کینگ فرد باید میان آن چه که هر کدام از ا

؛ وقتی رخ می دهد که خواسته های این دو حیطه ) مثالً کار ( با تقاضاهای  3خانواده  –( بیان می کنند که تعارض کار  1996

اند هم بر کیفیت زندگی خانوادگی و هم بر کیفیت زندگی حیطه ی دیگر ) مثالً خانواده ( ناسازگار باشد که این تعارض می تو

کاری تأثیر بگذارد . محققان ، انواع متفاوتی از تعارض را با توجه به رفتار ، زمان و مقدار تنش ایجاد شده توصیف کرده اند ) 

که فرد باید به واایف  ، به طول مدت زمانی6( . تعارض زمان محور  2003،  5؛ کواربیس ، لرو و آیمن 1999،  4کارلسون 

مربوط به شغلش بپردازد مرتبط است ) مثالً کار کردن تا دیروقت در روزهای تعطیل برای اتمام یس پروژه که احتماالً با زمانی 

، زمانی ایجاد می شود که فشار روانی انجام یکی از 7که فرد می تواند  با خانواده سپری کند تداخل دارد ( . تعارض تنش محور 

ش ها با توانایی فرد برای انجام مؤثر واایف مربوط به نقش دیگر فرد تداخل پیدا کند ) برای مثال زمانی که یس کارمند نق

، به نیازمندی های رفتاری هر نقش 8نمی تواند روی کارش تمرکز کند چون نگران کودک بیمارش است ( و تعارض رفتارمحور 

اشاره دارد ) برای مثال از یس مقام اجرایی سطح باالی بانکی انتظار می رود در کار که برای نقش دیگر ناسلزگار تلقی می شود 

 ( . 1390سخت و خشن باشد ولی با همسرش مهربان و با مالحظه باشد ( ) عریضی سامانی ، دیباجی و صادقی ، 

وص به خود عمل می کنند و باید درگذشته این باور وجود داشت که هرکدام از حیطه های کار و خانواده بر اساس قوانین مخص

به طور جداگانه مطالعه گردند . این استدالل امروزه با عقیده ای که رابطه ی بین کار و خانواده را پویا و متقابل می داند 

جایگزین شده است ؛ بدین معنا که نه تنها عامل های محیط کاری بر زندگی خانوادگی تأثیر دارند بلکه مسائل خانوادگی هم 

خانواده  –( . بر این مبنا تعارض کار  1980،  10؛ نیر ، رایس و هانت  1998، 9أثیر قوی بر زندگی کاری می گذارند ) کروتر ت

                                                            
Mazrolle, Bruening&casa-1 

Adams, King & King-2 
family conflict(wfc) -work-3 

Carlson-4 

Korabik, Lero&Ayman-5 

based-time-6 

based -strain-7 

based -behavioral-8 

Crouter -9 
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می تواند از دو منبع ناشی شود ؛ تداخل مسائل کار با خانواده ، زمانی روی می دهد که واایف شغلی مانع انجام واایف 

وادگی با کار ، زمانی روی می دهد که نقش فرد در خانواده از انجام مؤثر واایف کاری خانوادگی می گردد و تداخل مسائل خان

، 13؛ کوپلن ، گرین هاوس و کانلی  2005، 12؛ لوک و شافر  2008، 11وی جلوگیری می کند ) بویار ، مائرتز ، موسلی و کار 

1983 .) 

به طور گسترده مورد استفاده قرارگرفته است ) گراندی  ،15هوب فول 14خانواده ، نظریه ی حفظ منابع  –در تبیین تعارض کار 

( . این نظریه فرض می کند که تالش های افراد در کار به منظور دستیابی ، حفظ و پرورش منابعی  1999،  16و کروپانزانزو

ار استرس می شود . است که برای آن ها ارزش بیشتری دارد . زمانی که این منابع به هر شکلی مورد تهدید قرار گیرند فرد دچ

خانواده نتیجه ی از دست رفتن وقت و انرژی در جدال نیازمندی های این دو حیطه  –در واقع استرس در فرآیند تعارض کار 

خانواده  –( . همچنین برخی رابطه ی تعارض کار  2003، 17است ) جانسن ، نیکول ، کانت ، کریستنسن ، تیج و نیجهویس 

،  19( توضیح داده اند ) برای مثال : فرون ، راسل و بارنز  1980،  18ه به نظریه ی هویت ) برک با استرس شغلی را با توج

( . بر طبق نظریه ی هویت ، شغل و خانواده دو عامل بسیار مهم و تعیین کننده در هویت یابی توسط فرد می باشند که  1996

 ، در فرد گردد .20رد تهدید قرار گرفتن تصویر خود تعارض باال در این دو می تواند باعث ایجاد استرس از طریق مو

استرس های کاری و خانوادگی  ،21تعارض پایدار در بین دو حیطه ی کار و خانواده با مواردی همچون فرسودگی شغلی فزاینده 

کودکان ،  والد ، رفتارهای منفی –، نشانه های بیماری های جسمی ، افسردگی ، سوء مصرف الکل ، رابطه ی نامناسب کودک 

؛  2006، 24، ارتباط دارد ) المبرت ، هوگان ، کمپ و ونچورا  23و غیبت شغلی 22کاهش رضایت شغلی و افزایش ترک شغل 

؛ هسیانگ هوانگ  2005،  28؛ هیل  2003، 27؛ گرزی ، واچ و باس  2003،  26؛ فرون 2000،  25آلن ، هرست ، براک و ستون 

                                                                                                                                                                                         
Near, Rice & Hunt-10 

Boyar, Maertz, Mosley & Carr -11 

Luk & Shaffer -12 

Kopelman, Greenhaus& Connolly  -13 

conservation resource theory-14 

Hobfoll-15 

CropanzanoGrandey, A. A., &-61 

 

Jansen, Kant, Kristensen&Nijhuis-17 

Burke-18 

Frone, Russell & Barnes -19 

self image-20 

increased job burnout -21 

turnover-22 

job absenteeism-23 

Lambert, Hogan, Camp & Ventura -24 

Allen, Herst, Bruck& Sutton -25 

Frone -26 

Grzywacz & Bass-27 

Hill-28 
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، 31جنکینز ، رپتی و کروتر -؛ پری   1996، 30؛ هب برن و بارلینگ  1998، 29زکی ؛ کوسس و ا 2004، همر ، نیل و پرین ، 

2000 . ) 

از سوی دیگر دیدگاه های جدید در مورد استرس به جای تمرکز بر ماهیت استرس به نقش  منابع  روان شناختی فرد در 

درمانی مناسب را برای افراد لحاظ نمود . بنابراین رویارویی با عوامل فشارزا تأکید دارند . زیرا از این طریق می توان تدابیر 

چگونگی مقابله ی افراد با استرس از شدت و فراوانی آن مهم تر است . ویژگی های فردی در نحوه ی به کارگیری نوع مقابله 

دارند؛ مانند  ی افراد مؤثر است . در واقع منابع مقابله ای شامل ویژگی های فردی می باشند که قبل از وقوع استرس وجود

برخورداری از عزت نفس ، احساس تسلط بر موقعیت ، سبس های شناختی ، منبع کنترل و خوداثربخشی و توانایی حل مسیله 

 می باشد . از جمله امور مهم  در این رابطه ، ارزیابی فرد از توانایی خودش برای رویارویی با مسیله است . ) همان منبع (

ابعاد رفتار ،  رفتاری استرس بر  –با توجه به آنچه بیان شد سوال اصلی محقق به این صورت می باشد که آیا مدیریت شناختی 

 آبفای شهر اصفهان تاثیری دارد یا خیر ؟ 4خانواده ، کارمندان  منطقه ی  –تعارض کار توانفرسا یی و زمان 

 تبین هدف 

ابعاد زمان ، رفتاری استرس بر  –ر این پژوهش تبیین اثربخشی مدیریت شناختی با توجه به آنچه گفته شد هدف اصلی د

 آبفای شهر اصفهان  می باشد . 4خانواده ، کارمندان  منطقه ی  –تعارض کار توانفرسایی و رفتار 

 فرضیه های این پژوهش نیز بصورت زیر تعریف می گردد :

 . میشودشهر اصفهان  یآبفا 4 یمنطقه کارمندان رفتاریاسترسباعثکاهشتعارضمبتنیبرزماندر–مدیریتشناختی  : -1

شهر اصفهان  یآبفا 4 یمنطقه کارمندان در تعارضمبتنیبرتوانفرسایی رفتاری استرس باعث کاهش -مدیریت شناختی  :- 2

 . میشود

 . تأثیرمعنیدارداردشهر اصفهان  یآبفا 4 یمنطقه دانکارمن رفتاری استرس بر تعارض مبتنی بر رفتار -:مدیریت شناختی  -3

 پرسش های پژوهش 

 با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسشهای زیر است :

 میشود؟شهر اصفهان  یآبفا 4 یمنطقه کارمندان رفتاریاسترسباعثکاهشتعارضمبتنیبرزماندر–آیا مدیریتشناختی  : -1

شهر اصفهان  یآبفا 4 یمنطقه کارمندان در تعارضمبتنیبرتوانفرسایی رفتاری استرس باعث کاهش -شناختی مدیریت آیا :- 2

 میشود؟

                                                            
Kossek &Ozeki-29 

Hepburn, C. G., &Barling-30 

Jenkins, Repetti&Crouter-Perry-31 
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 دار تأثیرمعنیشهر اصفهان  یآبفا 4 یمنطقه کارمندان رفتاری استرس بر تعارض مبتنی بر رفتار -مدیریت شناختی آیا  : -3

 دارد؟

 پبشینه پژوهش 

، با پیگیری های ماهانه به منظور ارتقا 33رفتاری کنترل استرس  –هفته مداخالت گروهی شناختی  10، کارآیی 32آنتونی 

نفر مرد همجنس گرا  210رفتارهای سالم ، بهبود خلق ، سازگاری های روان شناختی ، کیفیت زندگی و سالمت جسمی روی 

رفتاری  –ین بررسی نشان دادند مداخالت گروهی شناختی مثبت ، مورد بررسی قرار داد ؛ نتایج ا 34HIVو دوجنس گرای

کنترل استرس ، موجب کاهش استرس ، افسردگی ، افزایش سازگاری روان شناختی ، افزایش مهارت های مقابله ای ، افزایش 

 ( . 1394؛ از : رضایی ، بازرگانیان و طوسی  دریافت حمایت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در این افراد می شوند ) نقل

آن جایی که مفاهیم کار و زندگی یا کار و خانواده بیشترین پیوند را با فرد و جامعه دارند و ایجاد تعادل بین آن ها از ارزش  از 

( . دستیابی به تعادل بین کار و خانواده ، تخصیص سطح متوازنی از  2007، 35و اهمیت باالیی برخوردار است )کافتسیوس 

مسیولیت و تعهد در در نقشهای کار و خانواده امری اجتناب ناپذیر است . چرا که اگر به هرکدام از نقش ها ی زمان ، فعالیت ، 

کاری یا خانوادگی زمان بیشتر یا کمتری تخصیص داده شود به تعارض در نقشهای کاری یا خانوادگی منجر می شود ) 

 ( . 2003گرینهاوس و کالینز ، 

له مشکالت کارمندان سازمان ها و ادارات در هر جامعه ای می باشد که می تواند بر عملکرد از سوی دیگر استرس ، از جم

حرفه ای و زندگی شخصی آن ها تأثیر بگذارد و در نتیجه موجب تعارض بین کار و خانواده گردد .این موضوع از آن جهت 

تقال از حوزه ای به حوزه ی دیگر می باشد . آثار درخور توجه است که آثار استرس قابل سرایت از محیطی به محیط دیگر یا ان

استرس چه بسا موجب اختالل در روابط افرادبه خصوص روابط همسران گشته و رنج و ناراحتی آن ها به کودکان نیز منتقل 

 ( . 2006،  36شود و بر کیفیت زندگی لطمه وارد نماید ) گرزی واز ، فرن ،برور ، کاونر 

خانواده نگرانی مهمی برای افراد و سازمان ها می  -( ، نشان داد که تعارض کار   2004همکاران )  و37مطالعه ی ا. دریسکول 

 خانواده به کاهش رضایتمندی در خانواده ، ترک کار و تشدید بحران کمبود پرستار می شود . –باشد . چرا که تعارض کار 

خانواده و اثرات زیان آور آن برروی  سالمت  -تعارض کار مقاله متمرکز بر نتایج 67همچنین در تحقیقی فراتحلیل تعداد 

خانواده ارتباط مستقیمی با تنش ، افسردگی ، عالئم جسمانی و خستگی دارد )  –بررسی  و  نشان داده شد تعارض کار 

 ( . 2010،  38بیانچی و میلکی

                                                            
Antoni -32 

Stress management-33 

Gay and bisexual Men-34 

Kafetsios -35 

Grzywacz , Frone , Brewer , Kovner-36 

O'Driscoll-37 
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رم می باشد به گونه ای در پایگاه ایران داک خانواده مقوله ای مورد عنایت پژوهشگران محت –در کشور ایران نیز تعارض کار 

 (. /http://www.irandoc.ac.ir)پایگاه ایران داک  .پایان نامه در این زمینه ثبت شده است 398

تعارض کار خانواده ، تعلیق وایفه "نوان ( در پژوهشی با ع 2015ناتزی ، مارینا ؛ کوچ ، پاتریشیا ؛ بار ، هاینر الفرینگ ، اکیم ) 

به بیان موارد زیر پرداخته اند : هدف این مطالعه،  "و نفوذ در کار، پیش بینی در اسکلتی عضالنی در پرستاران اتاق عمل 

( در سوئیس است و بررسی این، که چگونه تعارض  ORبررسی شیوع شکایات اسکلتی عضالتی در پرستاران اتاق عمل)

کارخانواده ، تعلیق کار و اثر کار بر درد کمر و گردن اثر می گذارد .شرکت کنندگان در این مطالعه پرسشنامه ای از نوع 

( از  ORاز کارکنان )  %66پرستار از بیمارستان های مختلف در سوئیس کامل کردند .ما فهمیدیم که  116همبستگی را با 

درد گردن بود.  %4/38درد کمر و  %7/52عضالنی رنج می کشند. شایع ترین درد های  اسکلتی عضالنی  –مشکالت اسکلتی 

( و تعلیق p>05/0خانواده) -دردست ها و پا/ترکیب تحلیل رگرسیون نشان داد که تعارض کار %8/9درد زانو وپا 5/20%

(05/0<pبه طور معنا داری پیش بینی کننده ) ( ی درد کمرو گردن در پرستارانOR هستند در حالی که تأثیر )

( تنها پیش بینی کننده ی درد کمر است و نهایتاً اینگونه نتیجه گیری نمودند :  این نتایج نشان می دهد که p>05/0کار)

یج سالمتی پرستاران خانواده و تعلیق در کار، همچنین ارائه فرصت برای تأثیر روی محل کار، به ترو –کاهش تعارض کار 

 کمس می کند .

 روش 

پژوهش حاضر از نوع آزمایش میدانی یا شبه  آزمایشی و یا به عبارتی نیمه تجربی ازنوع مداخله ای  خواهد بود و مراحل انجام 

 پژوهش بدین قرار بود : 

اخذ گردید  DASSن سنجش استرس ابتدا از افراد واجد شرایط که متاهل بوده و حداقل یس سال سابقه کار داشته باشند آزمو

 و تعدادی که نمره استرس آن ها باالتر بود انتخاب گردیدند . 

نفر در گروه گواه . بر روی گروه آزمایش مراحل آموزش مدیریت  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر انتخاب گردیدند  30سپس 

 دقیقه ای انجام گردید .  90جلسه  10رفتاری استرس در  –شناختی 

 نفر سنجیده و مقایسه گردید  30خانواده کارلسون میزان شدت تعارض کار خانواده هر  –سپس با استفاده از ابزار سنجش کار 

 ابزار گرد آوری و تحلیل داده ها 

خانواده، کارلسون و  –ماده ای سنجه چند بعدی تعارض کار  18خانواده ی کارلسون : پرسشنامه  -پرسشنامه ی کار-1

خانواده را  –(، برای سنجش میزان شدت تعارض کار خانواده است. این مفیاس ابعاد شش گانه تعارض کار 2000همکاران )

مورد ارزیابی قرار می دهد. دامنه پاسخ  ها از گزینه یس ) کامالً مخالفم( تا پنج ) کامالً موافقم( با استفاده از مقیاس لیکرت 

خانواده بیشتر خواهد بود. ماده های این پرسشنامه به شش مقوله  –ه باالتر در این آزمون نشان دهنده تعارض کار است.   نمر

سه ماده ای تقسیم می شوند. به این صورت که سه ماده اول، تعارض کار خانواده مبتنی بر زمان ) یعنی مدت زمانی که صرف 

کار مبتنی بر زمان  –ی خانوادگی می کاهد(، سه ماده دوم، تعارض خانواده انجام شغل می شود از صرف وقت برای فعالیت ها

)یعنی مدت زمانی که صرف انجام فعالیت های خانوادگی می شود از صرف وقت برای شغل می کاهد، سه ماده سوم، تعارض 
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نرژی برای فعالیت های کار خانواده بر مبنای توان فرسایی ) یعنی میزان انرژی که صرف انجام شغل می شود از صرف ا

کار بر مبنای توان فرسایی  ) یعنی میزان انرژی که صرف فعالیت های  -خانوادگی می کاهد( ، سه ماده چهارم تعارض خانواده 

خانواده مبتنی بر رفتار ) یعنی  –خانوادگی انجام می شود از صرف انرژی برای شغل می کاهد(ف سه ماده پنج، تعارض کار 

کار مبتنی بر  -تارها و هنجارهای کاری در رفتارها و هنجارهای خانوادگی( و سه ماده ششم تعارض خانوادهتداخل کردن رف

 رفتار ) یعنی تداخل کردن رفتارها و هنجارهای خانوادگی در رفتارها و هنجارهای کاری ( را می سنجد. 

 روایی و پایایی:

گزارش کرده اند.  87/0و  78/0یب پایایی با آلفای کرونباخ بین ( برای این آزمون میزان ضرا2000همکارانش ) و کارلسون

 92/0تا  77/0خرده مقیاس بین  6(، روایی و پایایی این ابزار را در 2006همچنین در مطالعه ی واتای، نیشکیدو و موراشیما )

 گزارش کرده اند.

 جامعه آماری 

 شهر اصفهان  خواهد بود .آبفای  4جامعه ی آماری : کلیه کارکنان زن و مرد منطقه ی 

 که عبارت بود از :  3تا  1مراجعه به مدیریت و استخراج تمام افراد واجد شرایط بند 

  متأهل باشند 

  سال قرار  داشته باشند  50تا  30در رده ی سنی 

  دارای حداقل بیش از یس سال سابقه ی کاری باشند 

 30استرس نسبت به سایرین و در نهایت با صالحدید مدیران محترم ، پس از آن ، مشخص ساختن افراد دارای باالترین سطح 

 نفر که بیشترین همکاری را با پژوهشگر خواهند داشت مشخص خواهند شد و گروه بندی صورت می گیرد  .

 یافته ها و نتایج 

 . ی دهدآبفایشهراصفهانراکاهش م 4 خانوادهرادرکارمندان منطقهی-رفتاریاسترستعارضکار - مدیریتشناختی

 . آزمون های تحلیل کواریانس چند متغیری 1جدول

 شاخص آماری      

 اثر

 sig خطاdf فرضیهF df ارزش آزمون

 001/0 23 3 51/11 6/0 اثرپیالی تفاوت گروه ها 

 001/0 23 3 51/11 4/0 المبدای ویلکس

 001/0 23 3 51/11 50/1 اثرهتلینگ

ریشه بزرگترین 

 روی
50/1 51/11 

3 23 
001/0 

 

نشان می دهد با روش تحلیلکواریانس چندمتغیری، یس اثر معنی دار برای عامل گروه وجود دارد. این اثر نشان  1نتایج جدول 

بنابراین می  . آبفایشهراصفهانراکاهشمیدهد 4 خانوادهرادرکارمندانمنطقهی-رفتاریاسترستعارضکار - می دهدکه مدیریتشناختی
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، 4/0خانواده، گروهآزمایشوگروهکنترل تفاوت وجود دارد)المبدای ویلکس=-توان گفت حداقل بین یکی از مولفه های تعارضکار

p<0.05.) 

 . آزمون های تحلیل واریانس یس راهه در دل تحلیل کواریانس چند متغیری2جدول

 شاخص آماری      

 متغیرها

منبع 

 تغییر

SS df F  سطح

 معناداری

توان  اندازه اثر

 آزمون

 تعارض مبتنی بر

 زمان

 15/0 04/0 33/0 96/0 1 98/6 گروه

تعارض مبتنی 

 برتوانفرسایی

 82/0 21/0 01/0 51/6 1 47/19 گروه

رتعارض مبتنی بر رفتا  99/0 49/0 001/0 04/24 1 81/118 گروه 

 

 4 رفتاری استرس باعث کاهش تعارض مبتنی برزمان درکارمندان منطقهی–اول :مدیریت شناختی فرضیه

 . آبفایشهراصفهانمی شود

نشان می دهد، مولفه اول مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیر تعارضمبتنیبرزمان، رد می گردد. همانگونه که  2نتایج جدول 

مالحظه می گردد سطح معناداری حاصل شده برای متغیر تعارضمبتنیبرزماندر مقایسه با سطح معناداری 2از نتایج جدول 

 متغیر وابسته( بزرگترمی باشد.  3بر05/0قسیم سطح معناداری به دست آمده از اصالح بنفرونی )ت 017/0

 

 رفتاری استرس باعث کاهش تعارض مبتنی بر توان فرسایی درکارمندان منطقهی–فرضیه دوم : مدیریت شناختی

 . آبفایشهراصفهانمی شود 4

مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیر تعارضمبتنیبرتوانفرسایی، تایید می گردد.  نشان می دهد، مولفه دوم  2نتایج جدول 

مالحظه می گردد سطح معناداری حاصل شده برای متغیر تعارضمبتنیبرتوانفرسایی در مقایسه  2همانگونه که از نتایج جدول 

متغیر وابسته( کوچکتر می باشد.  3بر05/0به دست آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری  017/0با سطح معناداری 

 مبتنی درصد کل واریانس یا تفاوت های فردی در تعارض21بوده است، یعنی 21/0« معنادار بودن عملی»میزان تاثیر مداخله 

 با که است نکته این حاضربیانگر درپژوهش آماری آزمون باالی توان عالوه برتوانفرسایی مربوط به اثر آموزش بوده است. به

 است. ردشده درستی به صفر درصدفرض 82احتمال

 4 رفتاری استرس باعث کاهش تعارض مبتنی بر رفتار درکارمندان منطقهی–ضیه سوم مدیریت شناختیفر

 . می شود آبفایشهراصفهان

معنادار در متغیر تعارضمبتنیبررفتار، تایید می گردد. همانگونه نشان می دهد، مولفه سوم مبنی بر وجود تفاوت  2نتایج جدول 

فتاردر مقایسه با سطح معناداری  برر مبتنی مالحظه می گردد سطح معناداری حاصل شده برای تعارض2که از نتایج جدول 

د. میزان تاثیر مداخله متغیر وابسته( کوچکتر می باش 3بر05/0به دست آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری  017/0

مربوط به  بررفتار مبتنی درصد کل واریانس یا تفاوت های فردی در تعارض 49بوده است، یعنی 49/0« معنادار بودن عملی»
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 فرض درصد 99 احتمالکه با  است نکته حاضربیانگراین درپژوهش آماری آزمون باالی توان عالوه اثر آموزش بوده است. به

 است. شده رد درستی به صفر

 نتیجه گیری 

خانواده را پس از آموزش مدیریت  –به لحاظ تحلیلی ، تحلیل کوواریانس چند متغیری ،  کاهش معنی دار تعارض کار 

رفتاری استرس در گروه آزمایش را نشان داد . با استناد به این یافته ها می توان گفت که فرضیه ی اول تأیید شده  –شناختی 

 خانواده را در گروه مداخله کاهش داد .  –رفتاری استرس ، تعارض کار  –است و می توان بیان داشت که مدیریت شناختی 

خانواده ،  صادق نیست : مؤلفه های  –در مورد تمام  مؤلفه های تعارض کار   یافته های دیگر حاکی از آن است که این نتایج

تعارض مبتنی بر رفتار . یافته  –تعارض مبتنی بر توانفرسایی     –خانواده عبارتند از : تعارض مبتنی بر زمان  –تعارض کار 

ون و پس آزمون رابطه ی معنی داری یافت های پژوهش حاضر نشان داد بین     تعارض مبتنی بر زمان در مرحله ی پیش آزم

نشد ؛  بنابراین اولین فرضیه ی فرعی مربوط به فرضیه ی نخست رد شد و فرض صفر پذیرفته شد ، بنابراین می توان گفت 

 رفتاری استرس تعارض مبتنی بر زمان را کاهش نداد .  –مدیریت شناختی 

مون و پس آزمون رابطه ی معنی داری یافت شد    و بنابراین دومین بین تعارض مبتنی بر توانفرسایی در مرحله ی پیش آز

رفتاری استرس باعث کاهش تعارض  –فرضیه ی فرعی مربوط به فرضیه اول تأیید شد و می توان گفت که مدیریت شناختی 

 مبتنی بر توانفرسایی شده است .

پیش آزمون با پس آزمون  تفاوت معنی داری وجود دارد و یافته ی دیگر  بیانگر این نکته است که بین تعارض مبتنی بر رفتار 

رفتاری استرس تعارض مبتنی بر رفتار را کاهش داده است . بنابراین سومین فرضیه ی  –می توان گفت که مدیریت شناختی 

 فرعی فرضیه نخست تأیید شد .

 

 منابع مورد استفاده 

افشار ، حمید ؛ دقاق زاده ، حامد ؛ ادیبی ، پیمان ؛ سراج ، منیره ؛ نصر ، شاداب ؛ مسائلی ، نسرین ؛ طغیدانی ، علدی ؛ باقریدان 

مجلده ی ( . عوامل استرس زا و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران مبتال به کولیدت اولسدراتیو .  1389سرارودی ، رضا ) 

 . 752-758،  113،  دانشکده پزشکی اصفهان

( . بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی استرس  1388بخشی پور ، عباس ؛ ابراهیمی ، منصور ؛ اسماعیل پور ، خلیل ) 

  23-48( ،  14)  4،  فصلنامه ی علمی ، پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریززندگی دانشجویی در دانشجویان دانشگاه تبریز . 

 روانپزشکی ؛ تهران : انتشارات فرهنگ معاصر  –( . فرهنگ جامع روان شناسی  1380ت اهلل ) پورافکاری ، نصر

( . اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت اسدترس بدر 1389چوبفروش زاده ، آزاده ؛ کالنتری ، مهرداد ؛ مولوی ، حسین ) 

 کیفیت زندگی زنان نابارور .

( .رابطه ی هوش هیجانی و مدیریت زمان با اسدترس شدغلی در کارکندان 1390ی ، رضا)حافظی ، فریبا ؛ افتخار ، زهرا ؛ شجاع

 .19-35( ، 6، ) 19،  یافته های نو در روان شناسیشرکت پاالیش گاز بیدبلند . 

رفتداری  –( .اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شدناختی  1391خدیوی ، میثم ؛ زرگر ، یداهلل و داوودی ، ایران ) 

-198( ، 3/1-19، )4،  دستاوردهای روان شناختیو استرس شغلی در کارکنان یس شرکت صنعنی .  Aر الگوی رفتاری تیپ ب

175. 

 ( . روان شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی ؛ چاپ چهارم ، تهران :  انتشارات سمت 1380دادستان ، پریرخ ) 
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( گروهی  CT( . اثربخشی شناخت درمانی )  1394گیرپور ، مهسا ؛ طوسی ، حسن ) رضایی ، سجاد ؛ بازرگانیان ، ناهید ؛ جهان

 .   23-35( ، 116، ) 22،  دانشور پزشکی.  HIVدر کاهش افسردگی ، استرس ادراک شده ی مردان مبتال به 

مدیریت استرس بر سالمت  ( . اثربخشی آموزش  مهارت های 1387شیرییم ، زهرا ؛ سودانی ، منصور ؛ شفیع آبادی ، عبداهلل ) 

 . 7-18( ، 8، )2،  اندیشه و رفتارروان دانشجویان . 

خدانواده بدا حمایدت  –( . بررسی رابطه ی تعدارض کدار 1390عریضی سامانی ، حمیدرضا ؛ دیباجی ، میثم ؛ صادقی ، میثم ) 

 1،  روان شناسی بدالینی و مشداوره پژوهش هایسازمانی ادراک شده ، استرس شغلی و خود تسلط یابی در کارکنان اقماری . 

(2 ، )170-151 . 

( . رابطه ی استرس شغلی و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی در کارکنان شرکت 1389عسکری ، پرویز ؛ نکل زاده ، مریم )

 . 37-52( ، 14، )5یافته های نو در روان شناسی ،ملی حفاری . 

( . بررسدی تدأثیر مددیریت  1391سدینی ، محمددعلی ؛ رضاسدلطانی ، پوریدا ) علوی ارجمند ، نسرین ؛ کاشانی نیا ، زهرا ؛ ح

 .81-91( ، 4، )18،  حیات زندگی در پرستاران . –استرس بر استرس کاری و تعارض کار 

 ( . شناخت درمانی برای مشکالت چالش برانگیز . تهران : انتشارات ارجمند1383قاسم زاده ، حبیب اهلل )

( . الگوهای ساختاری رابطه ی استرس شغلی و فرسودگی هیجدانی بدا 1390اثقی ، زهرا ؛ جوادیان ، زهرا)گل پرور ، محسن ؛ و

یافتده هدای ندو در روان جبدران .  –نامتعدادلی  –رفتارهای مثبت و منفی : شواهدی نوین و گسترده از رویکرد ایرانی استرس 

 .7-18( ، 19،)6شناسی ،

( .مقایسده ی اسدترس شدغلی و فراواندی حدوادی شدغلی در 1390مهداد ، علی ؛ رحیمی ، روشنس ؛ آتش پدور ، سدیدحمید )

 .53-63( ، 19، )6یافته های نو در روان شناسی ، کارکنان اقماری و غیر اقماری . 
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