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  چکیده
یک  عنوان بهتفکر  هاي سبکبر  تأکیدآموزش مدیریت استرس با  :مقدمه

تواند شناختی اجتماعی است، می هاي مؤلفهمداخله چندوجهی که شامل 
هدف از . یک مداخله مؤثر بر استرس مورد توجه قرار گیرد عنوان به

بر سبک تفکر  چندوجهیپژوهش حاضر، تعیین اثربخشی این مداخله 
 آزمون پیشبراي این منظور، طرح پژوهش شبه آزمایشی با : شرو. بود
و گروه کنترل طراحی و جامعه فعاالن بورس اوراق بهادار  آزمون پسو 
جامعه در معرض استرس انتخاب و پرسنل شرکت بورس  عنوان به

نمونه . نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند عنوان بهاوراق بهادار تهران 
ریت شرکت مزبور و از طریق انتشار فراخوان پژوهش با هماهنگی مدی

 20(کنندگان در دو گروه  نام ثبتنفر از  40 درنهایتکتبی، انتخاب و 
، به صورت تصادفی گمارده )گروه کنترل نفر 20گروه آزمایش و  نفر

تفکر  هاي سبکتفکر از پرسشنامه  هاي سبکبراي سنجش . شدند
گروه آزمایش مطابق  فرادا. ، استفاده شد)1992(استرنبرگ و واگنر 

جلسه آموزش مدیریت استرس با محوریت سبک  18پروتکل، تحت 
نتایج با آزمون آماري کوواریانس تحلیل و : ها یافته. تفکر قرار گرفتند

نشان داد که آموزش مداخله شناختی اجتماعیِ مدیریت استرس، بر 
و  تفکر سلطنتی هاي سبک جز به(تفکر  هاي سبک هاي مؤلفهتمامی 

  .بوده است مؤثر) آنارشیستی
 

 فعاالن اجتماعی، شناختی هاي مؤلفه تفکر، هاي سبک :واژگان کلیدي
  .استرس مدیریت شغلی، استرس بهادار، اوراق بورس

 

Abstract 
Objective: Stress management training with emphasis on 

thinking styles as a multifaceted intervention that incorporates 

social cognitive components can be considered as an effective 

stress intervention. The goal was to determine the effectiveness 

of the intervention on the thinking style. Method: This study 

was quasi-experimental with pretest and post-test and control 

groups, and To this end, pupolation of Stock Exchange activists 

(Company employees of Stock Exchange) as a group exposed to 

stress, were studied. The sample, by participation of company 

director and through the dissemination of written invitation, 

selected and the finally, 40 participant, registered in two groups 

(20 cases and 20 controls), randomly assigned. To collect data 

using Thinking Style Inventory (TSI) (Sternberg and Wagner, 

1992). The People in the experimental group underwent 18 

sessions of stress management protocols. Results: Results of 

covariance analysis showed that stress management training 

program on all components of thinking styles (except style royal 

thinking and anarchist) has been effective. 
 
 

Keywords: Thinking Styles, Activists Stock, Job Stress, Social 

Cognitive Components, Stress Management. 
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  مقدمه
شود که از هایی اطالق میتفکر به شیوه هاي سبک

      هاي خود بهره افراد از توانایی ها آنطریق 
؛ به نقل از زارع و 2004، 1ژانگ(گیرند می

 2رتفک هايبکافراد با س ).1391آخوندي، 
  ه ب هاي خودتوانایی از تمایل دارند اوت،متف
 وعب با نمتناس و استفاده مختلف هايیوهش

در این . دهند ارائهت متفاو هايکنشوا تفکرشان،
عبارت از پردازش اطالعات به  3چارچوب، تفکر

شیوه شناختی و شامل بازآرایی اطالعات به دست 
آمده از محیط و نمادهاي ذخیره شده در حافظه 

  ).2011، 4مونتا(است  درازمدت
را  5شناخت اجتماعیبا این تعریف از تفکر، 

ر مورد تفکر انسان و اي از تحقیق دتوان دامنهمی
به طور . روابط آن با رفتار اجتماعی تعریف کرد

خاص، شناخت اجتماعی به مطالعه فرایندي اشاره 
و  7، دیگران6دارد که توسط آن افراد از خود

هاي و نیز داللت 8همچنین محیط اجتماعیِ خود
. یابنداین تفکر براي رفتارهاي اجتماعی، معنا می

  اي داراي معناي گستردهبا این توصیف، تفکر 
آگاهانه و ( 9شود، یعنی، فرآیندهاي شناختیمی

که زیربناي فهم محیط اجتماعی ) 10ناخودآگاه
 مند عالقهبه این ترتیب، شناخت اجتماعی . است

هاي خاص چه است که بداند افراد در موقعیت
                                                             
1. Zhang 
2. Thinking styles 
3. Thinking 
4. Moneta B. Giovanni 
5. Social cognition 
6. Themselves 
7. Others 
8. Their Social Environment 
9. The Cognitive Processes 
10. Conscious And Unconscious 

گیرند، چطور این اطالعات اطالعاتی را بکار می
ردازش، رمزگذاري و را با دانش ذخیره شده پ

خود چگونه این فرآیندها  نوبه بهکنند و ادغام می
افراد  13و رفتار اجتماعی 12، قضاوت11بر ادراك

  ).2015، 14ریک(گذارد می تأثیر
، )2006( 15مورمطابق نظر فریس و بالك

شناخت اجتماعی معانی متفاوتی براي افراد 
به طور کلی، شناخت اجتماعی، . مختلف دارد

شناختی در فرد است که افراد دیگر را فرآیندي 
توانند در این فرایندها می. شودشامل می

تعامالت اجتماعی در سطح گروهی یا بر اساس 
وقتی از . رابطه یک به یک افراد نمایان شوند

، به کنیم میاستفاده  16اصطالح شناخت
) 19مغز( 18در ذهن 17هاي ناخودآگاهمکانیسم

    را انجام  20ییهاکنیم که بازنماییاشاره می
توانیم ما می). 21اجراي عصبیِ تجربه(دهند می

ها اطالع داشته باشیم اما آگاهانه از این بازنمایی
مثال،  عنوان به. بیشتر افراد از آن آگاه نیستند

دانیم که دیدگاه خودمان و دیدگاه شخص می
تواند کامالً دیگر در مورد یک رویداد واحد، می

در زندگی روزمره عمل  وقتی ؛ امامتفاوت باشد
  کنیم، اغلب مجبوریم به طور ضمنی می

                                                             
11. Perception 
12. Jugment 
13. Social Behavior 
14. Ric François 
15. Frith Uta, Blakemore Sarah-Jayne 
16. Cognition 
17. Unconscious Mechanisms 
18. The Mind 
19. The Brain 
20. Representations 
21. A Neural Implementation Of Experience 
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کرده و اگر از  1هاي دیگران را قضاوتدیدگاه
تواند منتهی هاي مختلف آگاه نشویم، میدیدگاه

  .شود 3و نامربوط 2هاي غلطبه استنباط
تواند ناشی از ، می)هاي غلطاین استنباط(
تفکر و  هاي سبکهاي فردي در تفاوت
یک ساختار مشابه  عنوان بهشناختی  هاي سبک

، 4کوژویکف(ها باشد، بر حسب پژوهش
 هاي سبکتفکر و  هاي سبک، نقش )2007

شناختی در تصمیمات دنیاي واقعی و نتایج 
اي که جایگاه گونهبه. قابل سؤال است ها آن

بینی تفکر و شناختی در پیش هاي سبک
ا گیري نسبت به سایر متغیرهتصمیم هاي سبک

هاي و محدودیت 5هاي عمومیمانند توانایی
با درجه اهمیت کمتري بررسی شده  6شناختی
). 2013، 7دیبري، یانچیچ و نارندران(است 

و ژانگ  8ها، استرنبرگرغم این گزارشعلی
اند که ، مطالعات متعددي را نشان داده)2001(

 هاي سبکتفکر و  هاي سبک ها آنبر حسب 
عیین کننده رفتار فردي شناختی عوامل اساسی ت

و  براي مثال، سادلر، اسمیت(و سازمانی هستند 
). 1998، 10؛ ستریفرت و نوگامین1998، 9باجر

شناختی یک متغیر مهم  هاي سبکعالوه بر این، 
در انتخاب کارکنان، راهنمایی شغلی، تعامالت 
بین فردي، مشاوره و مدیریت تعارض است 
                                                             
1. Judge 
2. Misinterpretation 
3. Insults 
4. Kozhevnikov 
5. General Abilities 
6. Cognitive Constraints 
7. Dewberry, Juanchich, & Narendran 
8. Sternberg, R. J. 
9. Sadler-Smith & Badger 
10. Streufert & Nogami 

  ).1994، 11هایز و آلینسون(
 ـ ، در مطالعات پیالرك و سارمانیهمچنین

تفکر با دیگر  هاي سبک، تعامل )2011( 12شولر
هایی که به همراه سایر متغیرها خوشه 13هاویژگی

   15با نام نوع مقاوم( 14هاي سازگارياز ویژگی
و  18، وجدان17، برونگرایی16مثل، منطقی بودن

 20هاي غیرسازگارانهو ویژگی )19تجربه پذیري
مثل، منطقی  –21نوع هیجانشکست مقابله با (

 )24و هوش هیجانی 23رنجوري، روان22بودن پایین
؛ اند، مورد بررسی قرار گرفته استرا شکل داده

رسد شواهد مربوط به بنابراین، به نظر می
به . تفکر متفاوت است هاي سبکسودمندي 

تري از بینی کننده قويپیش 25، تفکر منطقیعبارتی
، 28اضطراب، 27، افسردگی26استرس(سازگاري 

، نسبت به )30، مشروبات الکلی29سالمت عمومی
، 32اپستین و همکاران(است  31تفکر شهودي

                                                             
11. Hayes & Allinson 
12. Pilárik And Sarmány-Schuller 
13. Characteristics 
14. Adaptive Characteristics 
15. Resistant Type 
16. Rationality 
17. Extraversion 
18. Conscientiousness Conscientiousness 
19. Openness 
20. Non-Adaptive Characteristics 
21. Failure To Cope With Emotions Type 
22. Low Rationality 
23. Neuroticism 
24. Emotional Intelligence 
25. Rational Thinking 
26. Stress 
27. Depression 
28. Anxiety 
29. General Health 
30. Alcohol Drinking 
31. Intuitive Thinking 
32. Epstein Et Al 
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1996(.  
 ديمتعد تتحقیقاباال،  بر مواردعالوه 

 هاي سازهو  تفکر هاي سبک طتباار نمواپیر
 جملهاز  ؛ستا گرفته منجاا نیروا مختلف

شد و ر تفکر هاي سبک طتباار به انمیتو
، تحول روانی )2002، 1ژانگ(شناختی 
ژانگ و ( نفس عزت، )2002ژانگ، (اجتماعی 

شخصیتی  هاي تیپ، )2001، 2پاستیگلیون
باستو، پرینز، ال  ؛2001؛ ژانگ، 2000ژانگ، (

استرنبرگ، (و خالقیت  )1999، 3شات، هاماکر
پور و سیف، ؛ امامی1997، 5و البارت 4اوهار
. ، اشاره کرد)1385؛ به نقل از جوکار 1382

    مطالعات با دو رویکرد پژوهشی،  این
در . هاي موجود را وحدت بخشیدندنظریه

هاي رویکرد اول، تالش شد تا چارچوب
. ها، منسجم شوندمفهومی موجود در نظریه

هاي تجربی رویکرد دوم، شامل پژوهش
هاي موجود بود پیرامون چگونگی ارتباط نظریه

  ).2000ژانگ، (
، با )2000ز ژانگ، ؛ به نقل ا1997(استرنبرگ 

هاي موجود در زمینه ها و مدلرویکرد اول، نظریه
بندي نمود که تفکر را به سه گروه دسته هاي سبک

و  7، شخصیت محور6شناختی محور: از اند عبارت
هاي مطرح در رویکرد از نظریه. 8و فعالیت محور

                                                             
1. Zhang, L.F. 
2. Pastiglion, G.A. 
3. Bustato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., 
Hamaker, C. 
4. O’Hara, L.A. 
5. Labart, T.J. 
6. Cognitive style 
7. Personality Types 
8. Human Performance 

ـ  هاي حوزه وابستهتوان به نظریهشناختی می
» 10کاگن«تعامل ـ  تکانشیو » 9ویتکین«ناوابسته 

   در رویکرد شخصیت محور، . اشاره نمود
و » 11هالند«شغلی  هاي تیپهایی نظیر، نظریه

 هاي تیپشامل » 13گریگورنکو« 12هايتوانمندي
نگر تصادفیـ  نگرو توالی 14نگرانتزاعیـ  نگرعینی

مدار بیشتر بر در رویکرد فعالیت. مطرح شدند
هاي زندگی موقعیتهاي فرد در کنش و فعالیت

هاي نظریه. شده است تأکیدنظیر کار و تحصیل 
یادگیري ماراتون، بیگن و آنتویست  هاي سبک

  عمیق و سطحی از جمله  هاي سبکدرباره 
  .هاي مطرح در این زمینه استنظریه

استرنبرگ  15نظریه خودگردانی ذهنی
، بر اساس رویکردهاي باال )1998،1997،1994(

 عنوان بهاو، سبک تفکر را . تکوین بافته است
اندیشد، تعریف و معتقد است روشی که فرد می

 چگونگی ردمودر  نشادخو هیژو سبک با ادفرا
 ،«سبک»حِ طالـصا. کنند می فکر هارکا منجاا

 ايبراي هشیو بلکه نیست نایی»ابا «تو ادفمتر
). 1997استرنبرگ، (ست د افر ناییاتو کارگیري به

مطرح  بعد 5را در  تفکر بکس 13پرداز این نظریه
 هاي تفکرسبک شامل: کارکردها -1: کندمی

 :هاشکل -2؛ 18اجرایی ،17قضایی ،16گذار قانون

                                                             
9. Witkin’s Field Dependence/Independence 
Style Model 
10. Kagan, J. 
11. Holland 
12. Abilities 
13. Grigorenko 
14. Objective-Abstractive Types 
15. Mental Self-Government 
16. Legislator 
17. Judicial 
18. Execute 
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 ،2سلطنتی ،1مراتبی سلسله تفکر هايسبک شامل
: هاسطح - 3 ؛4آنارشیست ،3الیگارشی ،2سلطنتی

 - 4 ؛6جزئی ،5کلی تفکر هايسبک شامل: ها
                     - 5؛ 8بیرونی ،7درونی هايسبک شامل: هاحوزه

شامل سبک :هاگرایش                      - 5
استرنبرگ و ( 10کار محافظه و 9یشآزاداند هاي

  ).2009، 11زانگ
 دعملکر سه ،هنیذدگردانی وـخ ايرـب
 ،12گذار قانون: از اند عبارت که است رتصو قابل

سبک  يدارا دفر. 14قضاییو  13ییاجرا
 خالقیت به زنیا که هاییرکا منجاا، از گذار قانون
 ،ییاجرا سبک با دفر یک. برد می تلذ دارد

 اـب هـک ستا مند عالقه تکالیفی به بیشتر
و  باشد اههمر شنو رو صریح هايزشموآ

 توجه بیشتر قضایی سبک يدارا دفر ،درنهایت
 انیگرد فعالیت زدهاـب ابیـیارز رـبرا  دوـخ

 شکل رچها ،هنیذ دگردانیخو .کندمی متمرکز
سلطنتی  ست ازکه عبارت ا گیرد می دخو به
و  شیرلیگاا ،تبیامر سلهـسل ،)قطبی تک(

 منجااز ا قطبی تک سبک با دفر یک. آنارشیست
در  دهد می زهجااو ا به که برد می تلذ تکالیفی

                                                             
1. Hierarchic 
2. Monarchic 
3. Oligarchic 
4. Anarchic 
5. Global 
6. Local 
7. Internal 
8. External 
9. Liberal 
10. Conservative 
11. Zhang 
12. Legislative 
13. Executive 
14. Judicial 

 کامل رطو به تکلیف یک برزمان صرفاً  هر
 سبک يدارا دفر که حالیدر  دد،گر متمرکز
را  دخو توجه دهد می رجیحـت تبیامر سلسله

 نماید یعزتو هشد يبندلویتاو تکلیف دچن بین
 نهمادارد در  تمایل شیرلیگاا سبک با دفرو 

 ونبد ،کند رکا تکلیف چند يرو مانیز ودهمحد
 با ادفرا منجااسر .دشو قائل لویتیاو هیچ ینکها

 تلذ تکالیفی ماـنجاز ا شترـبی رشیستیناآ سبک
و  «کجا»، «کی» ،«چه»ص خصودر  که برند می

 شتهرا دا زمال رختیاا تکلیفدادن  منجاا چگونه
 سطحدر دو  دفر هنیذ دگردانیخو. دنـباش

 سبک با ادفرا .جزئیو  کلی: دپذیرمی منجاا
    توجه عموضو کـی کلی تصویر به نگرکل
در  .شوند می متمرکز عیانتزا عقاید برو  کنندمی

 تکالیفی منجااز ا نگر جزئی سبک با ادفرا مقابل
و  هیژو دبعاا يرو رکا زهاجا که برند می تلذ
 .بدهد ارن آ عینی تجزئیاو  عموضو یک صلیا

و  نیدرو منهدو دا شامل هنیذ دگردانیخو
 منجااز ا نیدرو سبک با ادفرا. ستا نیوبیر

 هـبرا  ها آن نندابتو که برند می تلذ تکالیفی
 سبک با مقابلدر  .هندد منجاا مستقل روـط

 فرصت که دهند می ترجیحرا  نی تکالیفیوبیر
 .دهد می ها آنبه را  انیگرد با تعامل ايبر زمال

 :دارد دجوو یشاگردو  هنیذ دگردانیخودر 
از  دیشـنآزاد ا ادفرا. رکا محافظهو  ندیشآزاد ا

 مبهاو ا گیزتا که برند می تلذ تکالیفی منجاا
 محافظه سبک يدارا ادفرا که حالیدر . دارد

 هاي روشو  نینات قوـعایر به متمایلر، کا
ژانک، (باشند میتکلیف  منجادر ا دموجو
2001.(  
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  )کنگ؛ بخش تعلیم و تربیت دانشگاه هنگ2002به نقل از ژانگ، (تفکر در نظریه خودگردانی  هاي سبکتوصیف . 1جدول 

  توصیف  سبک تفکر

دهد که ؛ همچنین، ترجیح میتا کارهایی را انجام دهد که نیاز به راهبردهاي خالقانه دارند دهد میشخص ترجیح   گذار قانون
  .هاي خود را خودش انتخاب کندفعالیت

دهد تا و ساختارهاي روشن کار کند؛ همچنین، ترجیح می دهد تا بر روي وظایف با دستورالعملشخص ترجیح می  اجرایی
  .هاي تعیین شده انجام دهدوظایف را با دستورالعمل

دهد که دهند، کار کند؛ همچنین، ترجیح میکه امکان ارزیابی را میدهد تا بر روي وظایفی شخص ترجیح می  قضایی
  .عملکرد دیگران را ارزیابی و قضاوت کند

شده است،  بندي اولویتاو  گذاري ارزشاي که بر حسب دهد تا توجه بیشتري را به چند وظیفهشخص ترجیح می  سلسله مراتبی
  .توزیع کند

کنند، کار وي وظایفی که امکان تمرکز کامل را بر روي یک چیز در یک زمان ایجاد میدهد تا بر رشخص ترجیح می  سلطنت طلب
  .کند

  .کار کند دهد تا بر روي چندین کار در خدمت به چند هدف مختلف بدون تعیین اولویت،شخص ترجیح می  الیگارشی

چه، کجا، چه زمانی و چگونه کار کند را  دهد تا کارهایی را انجام دهد که به او امکان اینکه،شخص، ترجیح می  آنارشیست
  ).عمل داشته باشد آزادي(بدهد 

  .داشته باشد هاي انتزاعیا ایده/دهد توجه بیشتري به تصویر کلی یک موضوع وشخص ترجیح می  کلی

  .است) واقعی(دهد تا کارهایی را انجام دهد که مستلزم کار با جزئیات عینی شخص ترجیح می  جزئی

  .یک واحد مستقل عمل نماید، کار کند عنوان بهدهد تا دهد تا بر روي وظایفی که به او اجازه میرجیح میشخص ت  درونی

  .دهد، کار کنددهد تا بر روي وظایفی که امکان مشارکت با افراد دیگر را میشخص ترجیح می  بیرونی

  .ند، کار کنددهد تا بر روي وظایفی که شامل تازگی و ابهام هستشخص ترجیح می  لیبرال

دهند، کار هاي موجود در انجام وظایف میقوانین و روش دهد تا بر روي وظایفی که امکان پیوندشخص ترجیح می  محافظه کار
  .کند

  
 سبک 13 ، این)2009(ژانگ  و استرنبرگ

 پیچیدگی همچونمعیارهایی  اساس بر را تفکر

 بندي تقسیماصلی  نوع سه به غیره و شناختی

 پنج شامل که اول نوع هايسبک :ندانموده
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 مراتبی، سلسله قضایی، قانونی، سبک تفکر

 هاسبک از دسته این .است آزاداندیش و کلی

 شناختی زیادي پیچیدگی و بوده خالقیت مولّد

 به را فرد دوم نوع تفکر هايسبک. دارند

 سطوح و ساخته رهنمون از هنجارها تبعیت

          بر در را پیچیدگی شناختی از تريپایین
اجرایی،  تفکر هايسبک شامل و گیرندمی 

 و است کار محافظه طلب، سلطنت ،جزئی

 شامل سوم نوع تفکر هايسبک درنهایت

 و درونی آنارشیست، الیگارشی، هايسبک

 به الزامات توجه با هاسبک این. هستند بیرونی

هاي ویژگی توانندمی خاص، تکلیف هر سبکی
  .دهند نشان را دوم و اول نوع هايسبک

رغم ادبیات پژوهشی غنی درباره علی
ها در تفکر و نقش این سبک هاي سبک

 ، با این)2017، 1جوزف(فرآیندهاي شناختی 
با زندگی واقعی هنوز  ها آنحال، ارتباط واقعی 
براي مثال، رابطه بین دو . ناشناخته مانده است

هاي حالت –حالت اصلی پردازش اطالعات 
 و ساختار درهم تنیده ـ ی و شهوديعقالن

استرس جاي بررسی و پژوهش وجود دارد 
  ).2017، 2جوزف(

 با تفکر هاي سبک بطهرابا توجه به اینکه، 
بررسی قرار گرفته  ردمو ديمتعد يمتغیرها

رسد، محور بسیاري از این به نظر می. است
شناختی هاي مختلف روانها، سازهپژوهش

یکی از این . بوده استمرتبط با سالمت روان 
 3ايهاي مقابله، مهارتشناختی روانهاي سازه

                                                             
1. Pavol Jozef 
2. Pavol Jozef 
3. Coping Skills 

با هدف اصالح  4و مدیریت استرس
ساختارهاي شناختی و افزایش مدیریت بر 
شیوه استدالل، اصالح شیوه حل مسئله و تفکر 

براي مثال، کاترین . در شیوه زندگی بوده است
 ؛ به نقل از شاکري، پرویزي2000(و پاتریس 

، معتقدند براي )1385صادقی و مرادي،  فرد،
 شبکه، اي مقابله هاي مهارتسالمت روان، 

 مانند( شناختی هاي جنبهو  جتماعیا حمایت
همچنین، . ضروري است) تفکر هاي سبک

، رابطه )1387(چاري امیدوار و حسین
هاي مدیریت استرس تفکر را با شیوه هاي سبک

ر با بررسی و معتقدند، سبک تفکر محافظه کا
  .مدیریت استرس ارتباط مستقیم دارد

، )2008( و همکاران 5فاتابر اساس نظر 
 ادراك تهدید یک مقابل در واکنش استرس

 سالمت به نسبت )خیالی واقعی یا( شده
 است فرد و معنوي هیجانی جسمانی، روانی،

    و  هاپاسخ سلسله یک به منجر که
ي هاواکنش. شودمی فیزیولوژیک هايسازگاري

 وسیع درگیري مستلزم مذکور فیزیولوژیک
 هايقسمت سایر و عصبی خودکار سیستم

 ایمنی و سیستم داخلی غدد جمله از ارگانیزم
 استرس و از بهینه سطحی وجود البته. است
 الزم یادگیري و رقابت حس ایجاد براي تنش
 رود فراتر حدي از تنش میزان ولی اگر است

 ایجاد يبرا فرصت کافی انسان که طوري
 تحلیل قوا دچار باشد، نداشته توازن و تعادل
 .کرد خواهد تجربه را استرس عوارض و شده

 به منجر تواندمی طوالنی یا استرس شدید
                                                             
4. Stress Management 
5. Fata 
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 هايکسالت از تداوم بسیاري و تشدید شروع،

  .گردد جسمانی و روانی
 مشاهده، )2000( 1ریاد و نوریس، متیوس

 سطح و دیدگی کارکنانحادثه میان که کردند

 شغل یک .دارد وجود ارتباط ها آن استرس

 مورد ملزومات است که آور استرس زمانی

 یا ابزار ایمن کار محیط یک مانند نیازش

 نشود فراهم انکارکن برانگیختن براي مناسب،

 برآورده راينان بکارک نیاز پیش هايو توانایی

 شغل مطالبات از خارج این ملزومات کردن

، )1991( 3الزاروس). 2006، 2ترینا( گیرد قرار
 که است فرایندي شغلی استرس که کندمی بیان

 کاري محیط و فرد میان ستد و داد ادراك از

 نتیجه عنوان به استرسیعنی،  ؛شودمی ناشی

 محیط تقاضاهاي ارزیابی بین عدم تعادل، یک

الزاروس و ( شودمی فردي، تعریف منابع و
، )1984( نکمفول و الزاروس. )4،1984فولکمن

» استرس ـ استرسور«تعامل  که کنندمی مطرح
 آن در شود کهمی مشخص فرایندي وسیله به

را  آن شود،می مواجهه استرسور یک با فردي
 آن با مقابله درگیر کند،می ارزیابی تهدید یک

 یا خوردمی شکست آن با مقابله شود، درمی

 از فرد ادراك گفت که توانمی .شودمی موفق

   فرد  یک آنچه؛ است ذهنی، رسوراست
 فرد توسط است ممکن داندمی آوراسترس

مؤلفه . شود ارزیابی انگیز چالش دیگري صرفاً
 افراد که چرا کندمی مشخص ذهنی استرسور،

                                                             
1. Norris, Matthews, Riad 
2. Treena 
3. Lazarus 
4. Lazarus, Folkman 

استرسورهاي  به توجه با و کاري مکان یک از
 را استرس از متفاوتی سطوح همسان عینی

به  ؛)2008، 5چنگ و اسواري( کنندتجربه می
 ادراك بر مؤثر عوامل شناساییهمین دالیل، 

 ايویژه اهمیت از شغلی ذهنی استرس

 و ایمنی اداره دیدگاه بر اساس. است برخوردار
، 7جامیسون( 6آمریکا متحده ایاالتبهداشت 

 محیط تقاضاهايي ناشی از فشارها، )2008

 طوالنی، تقاضاهاي کار ساعات جمله از کاري،

براي  نظارتی فشارهاي و فرادا توان از فراتر
  .نماید استرس تولید تواندمی کارکنان

هاي مدیریت استرس رسد برنامهبه نظر می
 کاهش مناسبی براي هاي شغلی ابزاردر محیط

با  مرتبط منفی پیامدهاي و نگرانی استرس،
 استرس مدیریت زمینۀ در تاکنون. باشد ها آن

 که است شده طراحی مداخالت مختلفی

 و مدیریت زمینۀ در خاصی را دیدگاه کدامهر
 برخی مثال، براي .کنندمی دنبال استرس کاهش

 و دیدگاه جسمانی پایۀ بر مداخالت این از

 با تکیه و شناختی روان اصول مبناي بر بعضی

در  اند؛شده طراحی رفتاري و شناختی فنون بر
 مداخالت معتقدند پژوهشگران که حالی

 این از یکی. دارند ییافزاهم تأثیر ترکیبی

ترکیبی، مداخلۀ شناختی اجتماعی  مداخالت
، 8سبک زندگی هاي مؤلفهاست که مبتنی بر 

                                                             
5. Chang K, Oswari 
6. Occupational Safety And Health 
Administration 
7. Jamison 
8. Life Style 
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 که است 4و تغذیه 3، روابط2، تگرش1ورزش

 مداخالت قبلی، به مربوط هايمؤلفه بر عالوه

 نیز  تغذیه و زندگی سبک هايمؤلفه شامل
 جاآن از). 2001، 5بارلو، ریپی و میسنر(شود می

 خود هايوسیلۀ مؤلفه به مداخله که این جاآن

 تا مغز از(چرخۀ استرس  مختلف هايبخش بر

 ايتواند مداخلهمی گذارد،می تأثیر) رفتار

 را ایجاد انتظار این و محسوب چندوجهی

هاي جنبه از را استرس مهار توانایی که نماید
  .داشته باشد مختلف

 و کامل برنامه یک عنوان به، برنامه ینا
 مینهدر ز يمؤثر نقش رسد یم نظر بهمع، جا

و  لوربا. باشد شتهدا سسترا لکنترو  مدیریت
 ینا ايجرا که معتقدند ،)2001(ران همکا
 صورت به همو  ديفر صورت به هم برنامه

 سسترا حسطو کاهشو  لکنتر ايبر هیوگر
 6بارلو، راپی و پرینی. دبو هداخو مفید

 7یبه باش ، بر اهمیت این برنامه در)2014(
کنند این پژوهشگران اشاره می. اندداشته تأکید

هاي زندگی ما که استرس در بسیاري از حوزه
براي مثال، استرس . تواند تداخل ایجاد کندمی

ها، غیبت در محل کار، موجب پیشرفت بیماري
افزایش مشکالت بین فردي و ارتباطی و 

 مصنوعی هاي بخش آرامافزایش خطر ابتال به 

  .شودمواد اعتیادآور و الکل می مثل

                                                             
1. Exercise 
2. Attitudes 
3. Relationships 
4. Nutrition 
5. Barlow DH, Rapee RM, Reisner LC. 
6. David H. Barlow, Ronald M. Rapee & Sarah 
Perini 
7. Well-Being 

هاي سبک تفکر و با توجه به کنش
مدیریت استرس، پژوهش حاضر بر آن است تا 
اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت استرس با 

شناختی اجتماعی را بر  هاي مؤلفهبر  تأکید
سبک تفکر مورد کارآزمایی بالینی به صورت 

  .گروهی قرار دهد
  

  روش
 آزمون پیشبه آزمایشی با این تحقیق از نوع ش

جامعه آماري . و گروه کنترل است آزمون پسو 
این تحقیق کارکنان حوزه بورس اوراق بهادار 

نمونه، عبارت است از کارکنان شرکت . هستند
، )نفر 200مجموع که در (بورس اوراق بهادار 

پایلوت و استفاده از فرمول  مطالعهبا . باشندمی
نفر  20(نفر  40ا بپوکاك حجم نمونه برابر 

تعیین ) نفر گروه کنترل 20گروه آزمایش و 
گروه نمونه از طریق فراخوان اعالمی . شد

توسط مدیریت امور اداري شرکت بورس 
اوراق بهادار به کلیه واحدهاي شرکت بورس 

 نام ثبتاطالع و افراد به صورت داوطلبانه 
سازي کارکنان داوطلب پس از همسان. شدند

زمایش و کنترل به صورت در دو گروه آ
معیارهاي ورود افراد . تصادفی گمارده شدند

گروه نمونه به مطالعه عبارت بود از نداشتن 
بیماري روانی خاص، نداشتن معلولیت جسمی 

. و حرکتی و داشتن تحصیالت حداقل دیپلم
گروه قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشی، 

. قرار گرفتند آزمون پسو  آزمون پیشتحت 
آوري شده با آزمون اطالعات جمع رنهایتد

  .آماري کوواریانس تحلیل شدند

95  



  
 ... شناختی هاي مؤلفه بر مبتنی استرس مدیریت برنامه آموزش اثربخشی :زهرایی شمس شیواو زاده  نیکو میرزا کرد اله عزت

  
 

  

  
 )1992( 1واگنر تفکر استرنبرگ ـ هاي سبکدر این تحقیق از فرم کوتاه پرسشنامه 

                                                             
1. Sternberg, R. J., & Wagner, R. K.Thinking 
Styles Inventory 

  محتواي برنامه مداخله شناختی اجتماعی .2جدول   
برنامه،  شروع براي مناسب استرس، زمان مدیریت سبک تفکر در نقش یتاهماهداف  بیان(موضوع آموزش  با آشنایی و مقدمه :جلسه اول

  ).فواید و هاهزینه تعیین تعهد، و انگیزه درباره سخنی
تفکر و  سبک تغییر درباره ، سخنیشناختی اجتماعی برنامه آموزشِ معرفی(تفکر  سبک و استرس کنترل شناختی اجتماعی رویکرد: جلسه دوم

  ).روزانه استرس گري و آگاهی از سبک تفکر، ثبتخود نظاره ذهنی، اهمیت تغییر سبک زندگی، تصویرسازي
  )هانگرش گیريمنطقی، شکل اهداف استرس، تعیین بارز هايتفکر، نشانه هاي سبک یافتن( هاتکنیک برابر در اصول: جلسه سوم

  )استرس مدیریت اصل زا، پنجاسترس عوامل آور، شناساییاسترس هايمن، محیط استرس دالیل(ادراك شده  استرس: جلسه چهارم
ها، جسمانی، خودگویی فعالیت اهمیت( جسمانی فعالیت اهمیت و استرس در برابر تفکر هاي سبکو  دهیپاسخ هاينظام از آگاهی: جلسه پنجم

  ).زااسترس تفکر با زا، مبارزهاسترس تفکر مشخصۀ 10
عضالنی،  زداي، عمیقتنش، تنش تشخیص زدایی، غیرفعال، یادگیريتنش برابر در فعال زداییتنش( زمان مدیریت و زداییتنش :جلسه ششم

  ).زمان یتمدیر
 ها، شناساییارزیابی پیامد، تغییر و رویداد احتمال برآورد منطقی، بیش انتخاب، تفکر افکار، قدرت تغییر(ها و نگرش ABC مدل: جلسه هفتم

  ).افکار
 مهم کافی، نقش شبانه خواب زدایی، اهمیتتنش تمرینات در احتمالی مشکالت( روابط مهم نقش و زداییتنش هايمهارت بهبود: جلسه هشتم

  ).احتماالت روابط، برآورد
  ).چیست؟ ورزيمنطقی، جرأت تفکر درباره بیشتر اطالعات( ورزيجرأت: جلسه نهم
  ).استرس مدیریت و مناسب، تغذیه تغذیۀ تعلل، اهمیت تعلل، انواع مفهوم تعریف( تغذیه اهمیت و تعلل: جلسه دهم

- کمال از ايمنفی، نمونه رویدادهاي بر بینی، غلبهپیش آزمون( ذهنی تصویرسازي و ینیبپیش نآزمو تفکر و سبکخودآگاهی بر : جلسه یازدهم

  ).ذهنی تصویرسازي گرایی، معرفی
عملیات،  طرح یک مشکل، طراحی فایده، تعریف و هزینه مرور(بازبینی انگیزه و حل مشکالت احتمالی مربوط به ادامه برنامه : جلسه دوازدهم

  ).بودن خالق
  ).طرفه دو نردبان یک واقعیت، ساختن آزمون معرفی( دوطرفه نردبان و واقعیت آزمون: لسه سیزدهمج

 هايطریق دیگران، نگرش از واقعی اطالعات نگرشی، جستجوي دام یک عنوان به بیرونی تأیید( مسئله حل و نگرشی هايدام: جلسه چهاردهم

  ).مسئله آور، حلالزام
آن،  هايحلقه و رفتاري ، زنجیره]موارد همه نظر گرفتن در[ زنجیره یک عنوان به استرس( نقش اهمیت و رفتاري ايهزنجیره: جلسه پانزدهم

 ).اهداف و هانقش ها، تعییننقش زنجیره، اهمیت شکستن
با  کنار آمدنگی، زند انگیزچالش رویدادهاي(زا استرس محیط یک برابر درو هشیاري نسبت به سبک تفکر  خود تقویت: جلسه شانزدهم

  ).کنترل به مجدد تغییرات، پیشگیري از عود، دستیابی
 از ها، استفادهمزاحمت به پرداختن نه بگویید ها، فقطنقش با مرتبط اهداف منفی، تعیین خودگویی( هاخودگویی و دوقطبی تفکر: جلسه هفدهم

  ).خود دستاوردهاي روي ها، تمرکزتکنیک اصلی فهرست
 ثبت در خود، تداوم هايعادت ساختن ، پایدارها آن به دستیابی و منطقی اهداف پیشرفت، تعیین تفسیر( بنديجمع و مرور: جلسه هجدهم

  ).کردن
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 13پرسش و  65این پرسشنامه از  .استفاده شد
هر خرده آزمون . ستخرده آزمون تشکیل شده ا

پرسش است که یک سبک تفکر را  5شامل 
دامنه ضریب پایایی این . کندمی گیري اندازه

 80/0تا  40/0پرسشنامه در مطالعات قبلی بین 
بوده، اما در مطالعه حاضر براي سنجش پایایی آن 

به  75/0ضریب آلفاي کرونباخ به کار برده شد که 
این پرسشنامه  زمان همهمچنین روایی . دست آمد

 امامی( است 79/0با پرسشنامه بلند سبک تفکر 
و دانشورپور  شکري، کدیور، فرزاد). 1382پور، 

 انواع براي کرونباخ آلفاي ضرایب ، نیز)1387(

تا  53/0از  ایرانی نمونه در را هاي تفکرسبک
آلفاي کرونباخ پرسشنامه . اندگزارش کرده 85/0

، در )1992(ر واگن –تفکر استرنبرگ  هاي سبک
  .آمد به دست 79/0این تحقیق 

  
  ها یافته

  
 هاتوزیع فراوانی جنسیت آزمودنی. 3جدول 

  جمع کل  گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیر
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  50  20  45  9  55  11  زن
  50  20  55  11  45  9  مرد

  100  40  100  20  100  20  مجموع

  
دهد از مجموع نشان می 3اطالعات جدول 

افراد آزمودنی که به صورت تصادفی در دو گروه 
درصد در گروه آزمایش و  55گمارده شده بودند، 

درصد گروه  45درصد گروه کنترل زن و  45
 .انددرصد گروه کنترل مرد بوده 55آزمایش و 

  
  ها آزمودنیتوزیع فراوانی تحصیالت  .4جدول 

  جمع کل تحصیالت  متغیر
  دکتري  لیسانس فوق  لیسانس  دیپلم فوق  لمدیپ

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  
گروه 
  آزمایش

1  5  1  5  8  40  9  45  1  5  20  50  

  50  20  0  0  65  13  10  2  0  0  25  5  گروه کنترل
فراوانی و 
  درصد کل

6  15  1  5/2  10  25  22  55  1  5/2  40  10  

  
بیشترین فراوانی متعلق به دارندگان مدرك دهد که در گروه آزمایش نشان می 4جدول 
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و کمترین فراوانی متعلق به  لیسانس فوقتحصیلی 
و  دیپلم فوقدارندگان مدرك تحصیلی دیپلم، 

در گروه کنترل بیشترین فراوانی . دکتري است
 لیسانس فوقمربوط به دارندگان مدرك تحصیلی 

اوانی متعلق به دارندگان مدرك و کمترین فر

  .بوده است دیپلم فوقتحصیلی دکتري و 
معیار  انحرافاطالعات مربوط به میانگین و 

 هاي سبک هاي مؤلفهنمره افراد مورد مطالعه در 
تفکر به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در جدول 

 .آورده شده است 5

  
  تفکر به تفکیک گروه آزمایش و کنترل هاي سبک هاي مؤلفهدر  هامعیار نمرات آزمودنی انحرافمیانگین و  .5جدول 

  گروه  متغیر
  کنترل آزمایش

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

  انحراف میانگین
 معیار

  انحراف میانگین
 معیار

  انحراف میانگین
 معیار

  انحراف میانگین
 معیار

 0/412 18/85 0/404 19/30 1/794 22/20 2/323 20/35 قانونی تفکر سبک
 0/403 17/75 0/593 19/25 2/211 20/05 2/937 18 اجرائی تفکر سبک
 0/487 18/30 0/409 19/25 1/531 21/85 2/438 20/05 قضائی تفکر سبک

 0/559 16/95 0/843 15/85 2/539 18/85 2/051 16/85 کلی تفکر سبک
 0/575 17/10 0/537 18/10 2/483 19/80 2/742 17/95 جزئی تفکر سبک

 0/473 18/80 0/527 18/25 2/074 21/75 2/375 17/90 آزاداندیش تفکر سبک
 0/517 17/25 0/580 18 1/576 19/80 2/991 17 کار محافظه تفکر سبک
 0/641 18/70 0/478 19/45 0/998 21/55 2/888 19/35 مراتبی سلسله تفکر سبک

 0/291 17/70 0/405 17/65 1/395 18/50 1/997 17/10 سلطنتی تفکر سبک
 0/274 18/65 0/604 18/55 0/753 20/60 2/692 18/25 اولیگارشی تفکر سبک
 0/517 17/90 0/495 17/20 1/496 18/85 2/013 17/50 آنارشیست تفکر سبک

 0/666 15/40 0/559 15/40 2/026 20 3/105 15/25 درونی تفکر سبک
 0/545 19/20 1/01 18/90 1/225 21/35 2/015 19/80 بیرونی تفکر سبک

 0/301 17/88 0/267 18/08 0/633 20/39 1/04 18/03 سبک تفکر

  
   ، نشان 5که اطالعات جدول  طور همان

تفکر باالترین  هاي سبک هاي مؤلفهدهد در بین می
میانگین در گروه آزمایش متعلق به مؤلفه سبک 

لفه ترین میانگین متعلق به مؤتفکر قانونی و پایین
همچنین در بین . سبک تفکر درونی بوده است

تفکر باالترین میانگین در  هاي سبک هاي مؤلفه
گروه کنترل متعلق به مؤلفه سبک تفکر سلسله 

ترین میانگین متعلق به مؤلفه سبک مراتبی و پایین
  .تفکر درونی بوده است

توزیع نمرات نمونه در پاسخ به پرسشنامه 
ربوط به میانگین، اطالعات م: تفکر هاي سبک

انحراف معیار، کجی و کشیدگی نمره افراد مورد 
تفکر در جدول  هاي سبک مطالعه، در پرسشنامه

  .، ارائه گردیده است6
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  )n=40(کشیدگی و کجی نمرات افراد در متغیرهاي مورد مطالعه . 6جدول 
  کجی  کشیدگی  متغیرها

  0,115  - 0,948  تفکر هاي سبک

  
، چون مقدار 6ل مندرجات جدو بر اساس

آمده از توزیع فراوانی  به دستکجی و کشیدگی 
نمرات افراد در کلیه متغیرهاي مورد مطالعه در 

قرار ) -2، 2( تفکر در بازه هاي سبکپرسشنامه 
    ، لذا است 3و میزان کشیدگی کمتر از  دارد

توان گفت که توزیع نمرات در کلیه این می
 .ستامتغیرها متقارن و در حد نرمال 

  :هابررسی نرمال بودن داده

  
  اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق ـ نتایج آزمون کلموگروف .7جدول 

  Zآماره   متغیرها

(Kolmogorov-
Smirnov test)  

  داري معنی سطح
Sig 

(2-tailed)  

  گیري نتیجه

  نرمال  0,135  0,88  تفکر هاي سبک

  
در  Pهاي جدول فوق که با توجه به داده

است، بنابراین  05/0از  تر بزرگتمامی متغیرها 
اسمیرنف رد  ـ فرضیه صفر در آزمون کلموگروف

پذیرفته ) هانرمال بودن داده(و فرضیه مقابل آن 
  .شودمی

  
  و کنترلآزمایش  دو گروهتفکر  هاي سبکنتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  .8جدول 

 مجموع مربعات  منبع
درجه 
 آزادي

 F مربعاتمیانگین 
سطح 

 معناداري

 0,000 31,425 33,079 2 66,159 مدل صحیح

 0,000 79,247 83,419 1 83,419  ثابت

 0,086 3,110 3,274 1 3,274  آزمون پیش

 0,000 59,088 62,200 1 62,200 هاگروه

   1,053 37 38,948  خطا
    40 1476,225 جمع

    39 105,107 کل تصحیح شده

  
 ،)62,20( )هاگروه( مستقل ثیرتأ Fمقدار 

 تأثیرپس از خارج کردن  ،یعنی؛ ستامعنادار 
، اختالف معناداري بین میانگین نمرات آزمون پیش

 هاي سبک آزمون پسگروه آزمایش و کنترل در  دو
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معنادار  ،فرضیه صفر ،بنابراین؛ تفکر وجود دارد
قبل و بعد  تفکر هاي سبکنبودن اختالف میانگین 

ي جلسات مدیریت استرس پس از از برگزار
  .گرددمین تأیید آزمون پیشحذف اثر احتمالی 

برنامه  هاي مؤلفهبدین معنا که آموزش 
شناختی اجتماعی توانسته  چندوجهیآموزشی 

یک  عنوان بهاست بر شیوه تفکر گروه آزمودنی 
با توجه به  ؛ امامهارت شناختی اثر مثبت ایجاد کند

بک هستند، جهت س 13تفکر  هاي سبکاینکه 
ها تحلیل تعیین دقیق اثر مداخله بر تک تک سبک

آمده  9که در جدول  طور همانانجام و نتیجه 
 :است، مشخص نمود که

  
  و کنترلآزمایش  دو گروهتفکر  هاي سبکنتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  .9جدول 

 سطح معناداري F میانگین مربعات آزاديدرجه  مجموع مربعات  منبع

 0,001 59,088 62,200 1 62,200 تفکر سبک

 0,001 33,723 112,721 1 112,721  قانونی

 0,002 10,662 42,894 1 42,894  اجرایی

 0,001 33,030 120,182 1 120,182 قضایی

 0,002 11,580 74,109 1 74,109  جزئی

 0,023 5,594 36,391 1 36,391 کلی

 0,001 19,725 88,053 1 88,053 آزاداندیش

 0,001 14,475 55,372 1 55,372  محافظه کار

 0,001 17,525 81,770 1 81,770  سلسله مراتبی

 0,081 3,219 6,010 1 6,010  سلطنتی

 0,001 36,066 38,191 1 38,191  ولیگارشیا

 0,141  2,262 8,815 1 8,815  آنارشیست

 0,001 32,508 207,975 1 207,975  درونی

 0,001 12,097 46,271 1 46,271  بیرونی

  
دهد، مداخله که نتایج نشان می طور همان

یک مهارت  عنوان بهتوانسته است شیوه تفکر 
شناختی را در متغیرهاي سبک تفکر قانونی، 

، آزاداندیش، کلی، جزئیاجرایی، قضایی، 
مراتبی، اولیگارشی، درونی و کار، سلسلهمحافظه

گیري بیرونی اثر مثبت گذاشته و موجب شکل
به ؛ با استرس شود کنار آمدنوان مهار استرس و ت

عبارت دیگر، آموزش توانست با بهره گرفتن از 
تفکر موجود افراد، نحوه کنار آمدن با  هاي سبک

استرس و مدیریت استرس ادراك شده را ایجاد 

  .نماید
هاي تفکر، رغم امکان اثر بر اغلب شیوهعلی

و ) قطبی تک(تفکر سلطنتی  هاي سبکبر 
این موضوع، . مؤثر واقع شود نتوانسترشیست آنا
تواند به ماهیت این افکار برگردد که در بخش می

  .گیري تبیین خواهد شدبحث و نتیجه
  

  و بحث گیري نتیجه
 مداخلۀ اثر بررسی هدف با پژوهش این

تفکر  هاي سبکچندوجهی شناختی اجتماعی بر 
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نتیجه تحقیق نشان داد که آموزش . انجام شد
سبک  13سبک از  11مدیریت استرس بر  برنامه

به طور کلی نتایج به . است مؤثرتفکر گروه نمونه 
دست آمده با نتایج تحقیق امیدوار و چاري 

تفکر و  هاي سبککه دریافتند بین  )1393(
استرس رابطه معنادار وجود دارد و تحقیق قنبري 

که دریافتند  )1391(هاشم آبادي و بلقان آبادي 
 عنوان به مسئلهبر بهبود مهارت حل  گروه درمانی

  .ترین نمونه تفکر، همخوان استعالی
، )2011(که مونتا  طور هماناز سوي دیگر، 

اشاره نموده، تفکر عبارت از پردازش اطالعات به 
شیوه شناختی و شامل بازآرایی اطالعات به دست 
آمده از محیط و نمادهاي ذخیره شده در حافظه 

اخله چندوجهی توانسته است، این مد درازمدت
در بازآرایی مجدد اطالعات دریافتی از محیط 

اي مؤثر و در نتیجه در ادراك استرس به شیوه
اي مثبت عمل ماهرانه و مبتنی بر راهبردهاي مقابله

نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ . نمایند
تواند در تبیین نتایج ، نیز می)1998،1997،1994(

، )1997(استرنبرگ . آمده مطرح شود به دست
اندیشد، روشی که فرد می عنوان بهسبک تفکر را 

 نشادخو هیژو سبک با ادفراتعریف و معتقد است 
در . کنند می فکر هارکا منجاا چگونگی ردمودر 

 ناییابا تو ادفمتر ،سبکح طالـصااین چارچوب، 
د فر ناییاتو کارگیري به ايبراي هشیو بلکه نیست

چندوجهی توانسته است  له؛ بنابراین، مداخستا
کارگیري توانایی مدیریت استرس مؤثر بر شیوه به
  .واقع شود

که در مقدمه گفته شد،  گونه همانهمچنین، 
تفکر را با  هاي سبکهاي مختلف ارتباط پژوهش

 جملهاز اند، هاي روانی متعددي نشان دادهسازه
، 1ژانگ(شناختی شد و ر تفکر هاي سبک طتباار

، )2002ژانگ، (ل روانی اجتماعی ، تحو)2002
، )2001، 2ژانگ و پاستیگلیون( نفس عزت
 ؛2001؛ ژانگ، 2000ژانگ، (شخصیتی  هاي تیپ

و خالقیت  )1999، 3باستو، پرینز، ال شات، هاماکر
پور و ؛ امامی1997، 5و البارت 4استرنبرگ، اوهار(

که همگی  )1385؛ به نقل از جوکار 1382سیف، 
اي با هاي مقابلهمهارت کارگیري بهتوانند در می

استرس و نیز مدیریت استرس ادراك شده مؤثر 
به عبارت دیگر، در جلسات آموزشی ؛ باشند

 شناختی مدیریت استرس، مباحثی همچون فنون

 اصالح ها،خودگویی ، هدایتمسئله حل مانند

 و غیرمنطقی اصالح باورهاي و دوقطبی تفکر

 فعالیت ندگی،سبک ز اصالح مانند رفتاري فنون

 و تنظیم زدایی تنش مناسب، تغذیۀ منظم، بدنی

رسد به شیوه وجود دارد که به نظر می روابط
 هاي سبکباعث تغییر در  غیرمستقیم و مستقیم

  .تفکر افراد شده باشد
اینکه چرا مداخله نتوانست بر دو  درنهایت

و آنارشیست مؤثر واقع ) قطبی تک(سبک سلطنتی 
، )2001(کیه بر توصیف ژانگ توان با تشود، می

، )2001(مطابق نظر ژانگ . دالیل را تبیین نمود
از  ،)قطبی تک( تفکر سلطنتیسبک  با دفر یک

 دهد می زهجااو ا به که برد می تلذ تکالیفی منجاا
 کامل رطو به تکلیف یک برزمان صرفاً  هردر 

                                                             
1. Zhang, L.F. 
2. Pastiglion, G.A. 
3. Bustato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., 
Hamaker, C. 
4. O’Hara, L.A. 
5. Labart, T.J. 
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این در حالی است که ماهیت . ددگر متمرکز
اي مدیریت استرس، مداخله صورت گرفته بر

چندوجهی بوده و افراد بایستی در سبک زندگی 
متعددي را مدیریت  هاي مؤلفه زمان همخود 
 رشیست،ناآ تفکرسبک  با ادفراهمچنین، . نمایند

در  که برند می تلذ تکالیفی ماـنجاز ا شترـبی
دادن  منجاا چگونهو  «کجا»، «کی» ،«چه»ص خصو

 کهحالی ، در دـباش شتهرا دا زمال رختیاا تکلیف
برنامه آموزشی اجرا شده و ماهیت اجراي گروهی 

تواند متفاوت با ماهیت این سبک تفکر آن می
ها در ابعاد مختلف، داراي یعنی، انسان؛ باشد

ها، استعدادها، هایی هستند که در تواناییتفاوت
. کندها و سرانجام سبک تفکر نمود پیدا میرغبت

در مورد چگونگی  افراد با سبک ویژه خودشان

به همین دلیل است که . کنندانجام کارها فکر می
میزان استرس افراد در برابر اتفاقات و مشکالت 

  .یکسان، متفاوت است
  

  تقدیر و تشکر
در پایان از زحمات و حمایت مدیریت محترم 

بورس اوراق بهادار و نیز  امور اداري شرکت
ر کارکنان عزیز این شرکت به واسطه همکاري د

جهت فراهم نمودن امکان اجراي این پژوهش 
امید است نتایج . آیدتشکر و قدردانی به عمل می

این پژوهش، در بهبود فرایند اجرایی این شرکت 
هاي ناشی از سختی کار مفید و مدیریت استرس

 .فایده باشد

  
  منابع

 ).1388(م؛ ایرونسون، گ؛ اشنایدرمن، ن  آنتونی،
 شیوه به سترسا مدیریت عملی ياراهنم

جواد آل  سید: مترجمان رفتاري شناختی
 نشاط د طاهریحم جوکار، سولماز محمد،

  .دوست، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان

 .تفکر هاي سبک .)1381( ، آرجی استرنبرگ،
 اکبر علی و اهري اعتمادي الدینعالی: هترجم

  .خسروي، انتشارات نشر و پژوهش دادار

 هاي سبک تحولی بررسی«). 1382(س  پور، امامی

 با ها آن رابطه و آموزان دانش در تفکر

فصلنامه . »تحصیلی پیشرفت و خالقیت
، سال دوم، 3شماره  آموزشی، هاي نوآوري

  .56-35ص ، 82بهار 

 احدي، ح؛ خویینی، ف؛ کریمی، ي؛ دالور، ع؛
هاي تفکر بررسی سبک« ).1390(م زري باف، 

سازمانی  رفتارهايبراي افزایش  طلبی هیجانو 
، سال فصلنامه مدیریت) پژوهشگر( .»مثبت

  .24هشتم، شماره 

رابطه  بررسی« ).1393(ح .امیدوار، ب؛ چاري، م
استرس  با مقابله راهبردهاي و تفکر هايسبک

مجموعه  .»شیراز دانشگاه دانشجویان در
مقاالت چهارمین سمینار سراسري بهداشت 

  .53-50ص ، روانی دانشجویان

 ادي،مر ؛خ ،قیدصا ؛ا.ع د،فر يیزوپر ؛ي، جکرشا
 س،سترا ،شخصیتی هاي ویژگی« ).1385(ر 

در  مذهبی هايشنگرو  اي مقابله هاي شیوه
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 مجله. »کشیدخو به هکنند امقدا ادفرا
ان رـیا الینیـب شناسینو روا پزشکی روان

، 12 رهشما م،سو لسا، )رفتاو ر شهـندیا(
  .250-244 ،ص، )46پیاپی (

؛ خلعتبري، ج؛ خدابخش، ح ل هی امیرآبادي،شکو
استرس ادراك شده در میان « ).1389(

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
 .»87اسنادي مختلف در سال  هاي سبکبا 

 هاي اندیشه(مدیریت آموزشی  هاي نوآوري
  .119 -107ص  ،)تازه در علوم تربیتی
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  .تهران

 یاثربخش« ).1395(مامی، ش؛ امیریان، ك 
بر  يرفتار ـ یشناخت وهیاسترس به ش تیریمد

 يمادران دارا یاجتماع يو سازگار یافسردگ
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