تأثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی -رفتاری ( )CBTبر استرس شغلی
محمدمهدی عقیلی ،0شیدا سوداگر* ،1بیوک تاجری ،0مهرداد ثابت
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-0گروه روانشناسی سالمت ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، ،کرج ،ايران -1 .گروه روانشناسی سالمت ،دانشکده روانشناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  ،کرج ،ايران ،نويسنده مسئول -9.گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن،
ايران.

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله

مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی -رفتاری بر

پژوهشی

استرس شغلی کارکنان شا ل در قوه قضايیه بود.

تاریخچه مقاله

روشکار :تعداد 91نفر از کارکنان قوه قضايیه در شهر تهران به صورت نمونهگیری در دسـتـرس

دريافت093/80805 :
پذيرش093/8580/ :

برای شرکت در پژوهش نامنويسی کردند و به طور تصادفی به دو گروه آزمايش و شاهد اختصاص
يافتند .گروه آزمايش در هشت جلسه  085ساعته مداخله شناختی -رفتاری گروهی را دريـافـت
کرد .برای گروه شاهد ،هشت جلسه  085ساعته با موضوعات بیربط به مداخله مانند صـحـبـت
درباره سیگار ،الکل و تصادفات برگزار گرديد .مشارکتکنندگان پیش و پس از مداخـلـه و در
مرحله پیگیری به پرسشنامه استرس شغلی اسپیو ( )OOSIپاسخ دادند .برای تجزيه و تحلـیـل
دادهها از اندازهگیری مکرر ترکیبی استفاده شد.

کلید واژگان
مداخله گروهی ،درمان شناختی
رفتاری ،استرس شغلی.

نویسنده مسئول

یافتهها :مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی -رفتاری ،منجر به کاهش مـعـنـیدار نـمـره
استرس شغلی شد.
نتیجهگیری :مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی -رفتاری به کاهش استرس شغلی منجـر

Email:
 Sh_so90@yahoo.comمیشود.

مقدمه
در جهان کنونی ،هر فرد در زندگی روزمره ،به شکلی استرس را
تجربه میکند و هی کس را از فشار روانی نـاشـی از عـوامـل
تنشزای محیطی و شخصی گريزی نیست(  .)0سازمـان مـلـل
متحد ،استرس شغلی را بیماری قرن بیستم دانسته و چـنـدی
بعد سازمان بهداشت جهانی آن را مشکلی همهگیر در جـهـان
اعالم نموده است (  .)1يکی از مهمترين منابع ايـجـادکـنـنـده
استرس در زندگی هر فرد شغل وی میباشد و استرس شغـلـی
امروزه به مسألهای شايع و پرهزينه در محیطهای کاری تبديـل
شده است ( .) 9با وجود اينکه کار ،يک منبع بسیار مهـم بـرای
امرار معاش و احراز موقعـیت اجتـماعی است در عیـــن حـال
میتواند به نارضايتی و تحلیل قوای جسمی و روانی منجر شـود
(  .)1بـه طـوریکـه مـ سـسه ملـی ايمـنی و سـالمت شـغلـی
( 0 )NIOSHدر سال  0333بر اساس يک آمار کلـی گـزارش
کرده است که  11از کارکنان ،شغـل خـود را ”بـه شـدت
استرسزا“ عنوان کردهاند و از نظر  15از کارکنان ،شـغـل بـه
عنوان اولین عامل استرسزا در زندگی افراد بوده است(.)5
در تحقیقات ديگر نیز مشخص شده است که  75تا  31درصـد
بیماری افرادی که به پزشکان مراجعه میکنند ،به علت استرس
است که استرسای شغلی بسیار جدیتـر از سـايـر عـوامـل
استرسزای ديگر مثل مشکالت خانوادگی و مـالـی اسـت(.)6
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تخمین زده میشود که بیش از  11درصد یبت از کار به دلیل
بیماری ناشی از استرس است(  .)7با اين حـال هـزيـنـههـای
استرس در شرايط سازمانی ،بسیار فراتر از هزينههای ناشـی از
یبت کارکنان به سبب بیماری است .اين هزيـنـههـا شـامـل
هزينههای جابهجايی کارکنان ،مسائل بازنشسـتـگـی ،روحـیـه
ضعیف کارکنان ،کاهش بهرهوری ،ضعف در مـديـريـت زمـان،
اختالل در تصمیمگیری ،مشکالت صنعتی فزاينده ،نر بـاالی
حوادث ،بازنشستگی پیش از موعد به سبب بیماری و هزينههای
مربوط به نقل و انتقال ،بازآموزی ،جايـگـزيـنـی و رويـههـای
رسیدگی به شکايت دعاوی حقوقی میشود(.)/
عموما استرس شغلی میتواند از عوامل محـیـطـی (اسـتـرس
موقعیتی) و يا از ويژگیها و خصوصیتهـای شـخـصـی فـرد
(استرس ذهنی) ناشی شود .ديدگاه الزاروس ( )3در نـظـريـه
مبادلهای خود درباره استرس شغلی اين است که استرسشغلـی
از درک شا ل از اينکه بعضی از رخـدادهـای مـحـیـط کـار
تهديدآمیز و يا چالشبرانگیز است ،حاصل میشود .الـگـوهـای
مختلف فشار روانی شغلی در واقع نشاندهنده پیشـايـنـدهـای
متفاوت و چگونگی ايجاد فشار روانی شغلی در سازمان هستند.

1- National Institute for Occupational Safety and HealthNIOSH
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ضروری به نظر میرسد .میمورا و همکاران( )01در يک مطالعـه
مشاهده کردند که ترکیبی از برنامههای مراقبت از خود نـظـیـر
آموزش آرامسازی ،حمايت اجتماعی ،تکنیکهای شـنـاخـتـی،
ورزش و موسیقی در کاهش استرس شغلی موثر است .در ايـن
میان درمان شناختی– رفتاری (  )CBTاز طريق تغییر افکار و
شناختی– رفتاری مانند مديريت استرس به شیوه شنـاخـتـی–
رفتاری( ،)01درمان پذيرش و تعهد ( ،)09(1)ACTرفتاردرمانی
ديالکتیکی ( )01(9)DBTو گروهدرمانی شناختی طرحوارهمحور
(  )05کاهش معناداری در استرس شغلی مشـاهـده شـد .در
تحقیق حاضر از گروهدرمانی استفاده شده است .گروه درمـانـی
شامل  00عنصر امیدوار کردن ،همگانی بودن تجارب انسـانـی،
اجتماعیشدن ،رفتار تقلیدی ،يادگیری بینفردی ،انسجام گـروه
و تخلیه هیجانی میباشد (.)06
به ر م استرس بااليی که کارکنان قوه قضائیه در ايران گـزارش
میدهند ،متأسفانه کمتر اقدام عملی برای مقابله با آن صـورت
گرفته است؛ بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف بـررسـی مـیـزان
کارآيـی مداخـله گروهی مبتـنی بر درمان شنـاختی– رفـتاری
(  )CBTدر کاهش استرس شغلی کارکنان قـوه قضـائـیـه در
جمعیت ايرانی انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر ،با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه شاهد و
انتخاب تصادفی انجام شد .جامعه پژوهش حاضر عبارت بـود از
تمام کارکنان قوه قضائیه که در شهر تهران اشتغال داشتند .بـه
صورت در دسترس ،از افرادی که به شرکت در پژوهش تمـايـل
داشتند ،ثبتنام شد .معیارهای ورود شامل دارا بودن اسـتـرس
شغلی باال ،حداقل پنج سال سابقه کار در قوه قضائیـه و عـدم
دريافت درمانهای روانشناختی و دارويیِ روانپزشکی در يـک
سال گذشته بود .گفتنی است شرکت در پژوهش ،اختیاری و بـا
رضايت آگاهانه بود و مشارکتکنندگان میتوانستند هر وقت که
بخواهند ،از پژوهش خارج شوند.
برای انجام پژوهش 91 ،نفر (هر گروه  05نفر) انتخاب شـدنـد.
گروه آزمايش ،مداخله گروهی مبتنی بر  CBTرا در هشـت
جلسه  085ساعته دريافت کرد .در گروه شاهد مطالبـی دربـاره
سیگار ،الکل و تصادفات بیان شد که هی ارتبـاطـی بـه روش
اصلی مورد آزمايش نداشت .پیش و پس از برگزاری جلسهها و
همچنین  9ماه پس از مداخالت ،ابزارهای پژوهشی روی هر دو
گروه اجرا شد .برای گردآوری دادهها ابزارهای زير به کار رفت:
-8پرسشنامه اطالعات فردی محققساخته :اين پرسشنامـه
محققساخته است و اطالعات فردی و مالکهای شمول را کـه
در باال به آن اشاره شد ،میسنجد.
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  8شماره بیست و چهارم 8سال هفتم 8پايیز3/

 -2پرسشنامه استرس شغلی اسپیو ( :4 )OOSIاسپیـو و
همکاران در سال  ،03/7اين پرسشنامه را تهیه کردند که دارای
 61سوال است و بر مبنای طیف پنج درجهای لیکرت از  0تا 5
نمره گذاری میشود .ابعاد شامل بارکاری نقش ،بیکفايتی نقش،
دوگانگی نقش ،محدوده نقش ،مسئولیت و محیط فیزيکی است.
اعتبار اين پرسشنامه در ايران توسط خاتونـی ،مـالحسـنـی و
خويینیها در سال  ،09/3از طريق روش آزمون مجدد بررسـی
شد .ضريب همبستگی پرسشنامه 183است که هـمـبـسـتـگـی
مطلوب سواالت را نشان میدهد (.)07
تجزيه و تحلیل دادهها با کمک نرم افزار  SPSS-03و به روش
اندازهگیری مکرر ترکیبی  5انجام شد .متغیر مستقل بینگروهـی
شامل دريافت و يا عدم دريافت مداخله گروهی مبتنی بر درمان
شناختی -رفتاری؛ متغیر مستقل درونگروهی شامل سـه دوره
زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و دوره پیگیری و متغیر وابسـتـه
شامل نمره پرسشنامه استرس شغلی اسپیو بود .سط معناداری
1810در نظر گرفته شد .همچنین از از شاخصهای آمار توصیفی
شامل میانگین ،انحراف معیار و درصد جهت تجزيه و تـحـلـیـل
اطالعات جمعیتشناختی استفاده شد.

یافتهها
از  91مشارکتکننده در اين پژوهش 01 ،نفر مرد و  06نفر زن
بودند .میانگین و انحراف معیار سن مشارکتکننـدگـان در دو
گروه آزمايش و شاهد به ترتیب  97 ± 1899و  95±9877سـال
بود .در جدول  0میانگین و انحراف معیار نمرات استرس شغلـی
به همراه تعداد نفرات هر گروه آمده است.
جدول  -8سطوح اندازهگیری استرس شغلی در سه مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

تعداد

استرس
شغلی
پیشآزمون

آزمايش

0/5817

5863

05

شاهد

0/1861

1863

05

کل

0/1819

1860

91

آزمايش

061839

181/

05

شاهد

07/8/1

9851

05

کل

0708/7

7861

91

آزمايش

093817

181/

05

شاهد

07/811

1866

05

کل

05/869

11811

91

استرس
شغلی
پسآزمون
استرس
شغلی
پیگیری

1- Cognitive – Behavior Therapy-CBT
)2- Acceptance and Commitment Therapy (ACT
)3- Dialectic Behavior Therapy (DBT
4- Osipow Occupational Stress Inventory
5- Repeated Measurement Mixed
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جدول  -2آزمونهای اثرات درون آزمودنی در سه سطح اندازهگیری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

تعامل درمان
شناختی رفتاری با گروه

6716811

1

9959810

خطا

7918//

56

09815

میزان
F

156831

در جدول  1آزمونهای اثرات درون آزمودنی جـهـت بـررسـی
استرس شغلی در سه سط اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمـون
و پیگیری نشان داده شده است.
با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده از اثـر
مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر اسـتـرس
شغلی با تأکید بر سه سط اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمـون
و پیگیری که در سط  a 1810معنیدار است ،میتوان مـطـرح
نمود که تفاوت معنیداری بین استرس شغلی در سـه سـطـ

سط
معنیداری

18110

شدت اثر

18/9

اندازهگیری مزبور وجود دارد که با رجوع به میانگینهای جدول
 0قابل مشاهده است .همچنین ،با رجوع به میزان شدت اثر در
آخرين ستون جدول فوق که رقم  18/9است ،مطرح مـیشـود
که میزان تأثیر شدت مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی-
رفتاری بر استرس شغلی باال است .در نمودار  0میزان شدت اثر
در سه سط اندازهگیری با تاکید بر دو گروه آزمايش و شـاهـد
قابل مالحظه میباشد.

نمودار -8میزان شدت اثر درون آزمودنی در سه سطح اندازهگیری

جدول -9آزمون تعقیبی بنفرونی در سه سطح
با توجه به جدول  9و با تأکید بر میزان مقادير بدست آمده بین
تفاوت میانگینهای استرس شغلی در سه سط انـدازهگـیـری
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مطرح میشود کـه تـفـاوت
معناداری در سط  α 1810بین مرحله پیشآزمون با پـس-
آزمون و پیگیری و همچنین ،پسآزمون با پیگیری وجود دارد.

9/

میزان تفاوت
سط معناداری

اندازهگیری
پیشآزمون

پیشآزمون
پسآزمون

18110

پیگیری

18110

پسآزمون

پیگیری

01806

15811
09819

18110
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 a 1810معنادار است ،میتوان مطرح نمود که تفاوت معنـاداری
بین استرس شغلی در دو گروه آزمايش و شاهد وجود دارد که با
رجوع به میانگینهای جدول  0قابل مشاهده است.

با توجه به جدول  1و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده از اثـرات
مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر اسـتـرس
شغلی و با تأکید بر دو گروه (آزمايش و شاهد) که در سـطـ

جدول -4آزمونهای اثرات بین-آزمودنی بررسی استرس شغلی در سه سطح اندازهگیری با تاکید بر اثرات مداخله گروهی
مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری در دو گروه آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

گروه (آزمايش و شاهد)

61/9897

0

61/9897

خطا

655800

1/

19893

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله گروهی مبتنی بـر
درمان شناختی -رفتاری بر کاهش استرس شغلی انجـام شـد.
يافتهها نشان داد مداخله گروهی مبتنی بر درمان شـنـاخـتـی-
رفتاری موجب کاهش معنادار نمره استرس شغلـی شـد .ايـن
يافتهها ،با نتايج ديگر تحقیقات شامل بررسی میمورا و همکاران
(  ،)01خديوی و همکاران ( ،)01حسینايی و همـکـاران (،)09
نريمانی و همکاران ( )01و کرمی و همکاران ( )05که در آنـهـا
درمان شناختی– رفتاری در کاهش استـرس شـغـلـی مـوثـر
تشخیص داده شد ،هماهن است .بنابراين مـیتـوان گـفـت
مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری میتوانـد بـه
عنوان يک روش موثر برای کاهش استرس شغلی استفاده شود.
مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری با بـازسـازی
شناختی ،اصالح باورهای ناکارآمد و خطاهای شناختی ،استفاده
از تمثیل و استعاره ، ،خودنظارتی ،سرمشقگیری ،خودتنبیهی و
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خودپاداشی ،تحلیل مزايا و معايب ،فن مذاکره و حل مسـئـلـه،
ايفای نقش ،تمرينهای رفتاری ،آرامشآموزی پـیـشرونـده و
تمرينهای خانگی ،استرس شغلی را کاهش میدهد.
از محدوديتهای اين تحقیق میتوان به نبود نظارت بر انـجـام
تکالیف تمرينی خارج از جلسههای مداخله و بـررسـی نشـدن
مکانیسم اثر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر
استرس شغلی اشاره کرد.

تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره دکتری نويسـنـده اول در
سال  093/است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحـد کـرج بـه
تصويب رسیده است .بدينوسیله از تمام کسانی کـه مـا را در
انجام اين تحقیق ياری رساندند ،به ويژه مراجعین شرکتکننـده
در اين طرح سپاسگزاری میگردد.
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Effects of group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on Job Stress
Aghili MM (MSc), Sodagar S (Ph.D)*,Tajeri B(Ph.D), Sabet M (Ph.D)

Abstract
Background: The aim of this study was to investigate the effects of group intervention based on the
Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on job stress among personnel of judicature in Tehran.
Methods:
method and assigned randomly to experimental and control groups. During eight 1.5 hour sessions,
the experimental group received group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT).
In the control group speaks about smoking, alcohols and accidents (irrelevant to CBT) during eight
Osipow’s Occupational Stress Inventory. Data analysis was done using Repeated Measurement
Mixed.
Results: Group intervention based on the CBT decreased job stress significantly (p 0.01).
Conclusion: group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) decreases job
stress.
Key words: group intervention, Cognitive-Behavior Therapy (CBT), job stress
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