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Abstract

چکیده

Objective: Stress management training with emphasis on

 آموزش مدیریت استرس با تأکید بر سبکهای تفکر بهعنوان یک:مقدمه

thinking styles as a multifaceted intervention that incorporates

 میتواند،مداخله چندوجهی که شامل مؤلفههای شناختی اجتماعی است

social cognitive components can be considered as an effective

 هدف از.بهعنوان یک مداخله مؤثر بر استرس مورد توجه قرار گیرد

stress intervention. The goal was to determine the effectiveness

 تعیین اثربخشی این مداخله چندوجهی بر سبک تفکر،پژوهش حاضر

of the intervention on the thinking style. This study was quasi-

 طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیشآزمون و، برای این منظور: روش.بود

experimental with pretest and post-test and control groups, and

پسآزمون و گروه کنترل طراحی و جامعه فعالان بورس اوراق بهادار

To this end, pupolation of Stock Exchange activists (Company

بهعنوان جامعه در معرض استرس انتخاب و پرسنل شرکت بورس

employees of Stock Exchange) as a group exposed to stress,

 نمونه.اوراق بهادار تهران بهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند

were studied. The sample, by participation of company director

پژوهش با هماهنگی مدیریت شرکت مزبور و از طریق انتشار فراخوان

and through the dissemination of written invitation, selected and

04(  نفر از ثبتنام کنندگان در دو گروه04  انتخاب و درنهایت،کتبی

the finally, 40 participant, registered in two groups (20 cases and

 به صورت تصادفی گمارده،) نفر گروه کنترل04 نفر گروه آزمایش و

20 controls), randomly assigned. To collect data using Thinking

 برای سنجش سبکهای تفکر از پرسشنامه سبکهای تفکر.شدند

Style Inventory (TSI) (Sternberg and Wagner, 1992). The

 افراد گروه آزمایش مطابق. استفاده شد،)2990( استرنبرگ و واگنر

People in the experimental group underwent 18 sessions of

 جلسه آموزش مدیریت استرس با محوریت سبک21  تحت،پروتکل

stress management protocols. Results of covariance analysis

 نتایج با آزمون آماری کوواریانس تحلیل و: یافتهها.تفکر قرار گرفتند

showed that stress management training program on all

 بر،نشان داد که آموزش مداخله شناختی اجتماعیِ مدیریت استرس

components of thinking styles (except style royal thinking and

تمامی مؤلفههای سبکهای تفکر (بهجز سبکهای تفکر سلطنتی و

anarchist) has been effective.
Keywords: Thinking Styles, Activists Stock, Job Stress, Social
Cognitive Components, Stress Management.
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مقدمه
سبکهای تفکر به شیوههایی اطلاق میشود که از

اطلاعاتی را بکار میگیرند ،چطور این اطلاعات را

طریق آنها افراد از تواناییهای خود بهره می-

با دانش ذخیره شده پردازش ،رمزگذاری و ادغام

گیرند (ژانگ0440 ،2؛ به نقل از زارع و آخوندی،

میکنند و بهنوبه خود چگونه این فرآیندها بر

 .)2992افراد با سبکهای تفکر 0متفاوت ،تمایل

ادراک ،22قضاوت 20و رفتار اجتماعی 29افراد تأثیر

دارند از تواناییهای خود به شیوههای مختلف

میگذارد (ریک.)0425 ،20

استفاده و متناسب با نوع تفکرشان ،واکنشهای

مطابق نظر فریس و بلاکمور

25

(،)0446

9

شناخت اجتماعی معانی متفاوتی برای افراد

عبارت از پردازش اطلاعات به شیوه شناختی و

مختلف دارد .به طور کلی ،شناخت اجتماعی،

شامل بازآرایی اطلاعات به دست آمده از محیط و

فرآیندی شناختی در فرد است که افراد دیگر را

نمادهای ذخیره شده در حافظه درازمدت است

شامل می شود .این فرایندها میتوانند در

(مونتا.)0422 ،0

تعاملات اجتماعی در سطح گروهی یا بر اساس

متفاوت ارائه دهند .در این چارچوب ،تفکر

با این تعریف از تفکر ،شناخت اجتماعی 5را

رابطه یک به یک افراد نمایان شوند .وقتی از

میتوان دامنهای از تحقیق در مورد تفکر انسان و

اصطلاح شناخت 26استفاده میکنیم ،به مکانیسم-

روابط آن با رفتار اجتماعی تعریف کرد .به طور

های ناخودآگاه 27در ذهن( 21مغز )29اشاره می-
04

را انجام میدهند

خاص ،شناخت اجتماعی به مطالعه فرایندی اشاره

کنیم که بازنماییهایی

دارد که توسط آن افراد از خود ،6دیگران 7و

(اجرای عصبیِ تجربه .)02ما میتوانیم آگاهانه از

همچنین محیط اجتماعیِ خود 1و نیز دلالتهای

این بازنمایی ها اطلاع داشته باشیم اما بیشتر افراد

این تفکر برای رفتارهای اجتماعی ،معنا مییابند.

از آن آگاه نیستند .به عنوان مثال ،میدانیم که

با این توصیف ،تفکر دارای معنای گستردهای می-

دیدگاه خودمان و دیدگاه شخص دیگر در مورد

شود ،یعنی ،فرآیندهای شناختی( 9آگاهانه و

یک رویداد واحد ،می تواند کاملاً متفاوت باشد؛

ناخودآگاه )24که زیربنای فهم محیط اجتماعی

اما وقتی در زندگی روزمره عمل میکنیم ،اغلب

است .به این ترتیب ،شناخت اجتماعی علاقهمند

مجبوریم به طور ضمنی دیدگاه های دیگران را

است که بداند افراد در موقعیتهای خاص چه
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
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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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قضاوت 2کرده و اگر از دیدگاه های مختلف آگاه
نشویم ،می تواند منتهی به استنباطهای غلط 0و
نامربوط 9شود.

(هایز و آلینسون.)2990 ،22
همچنین ،در مطالعات پیلارک و سارمانی ـ
شولر ،)0422( 20تعامل سبکهای تفکر با دیگر

(این استنباط های غلط) ،میتواند ناشی از

ویژگیها 29که به همراه سایر متغیرها خوشههایی

تفاوت های فردی در سبک های تفکر و

از ویژگیهای سازگاری( 20با نام نوع مقاوم 25ـ

سبک های شناختی به عنوان یک ساختار مشابه

مثل ،منطقی بودن ،26برونگرایی ،27وجدان

باشد ،بر حسب پژوهشها (کوژویکف،0

تجربه پذیری )29و ویژگیهای غیرسازگارانه

 ،)0447نقش سبک های تفکر و سبک های

(شکست مقابله با نوع هیجان –02مثل ،منطقی

شناختی در تصمیمات دنیای واقعی و نتایج

بودن پایین ،00روانرنجوری 09و هوش هیجانی)00

آن ها قابل سؤال است .بهگونهای که جایگاه

را شکل دادهاند ،مورد بررسی قرار گرفته است؛

سبک های تفکر و شناختی در پیشبینی

بنابراین ،به نظر میرسد شواهد مربوط به

سبک های تصمیم گیری نسبت به سایر متغیرها

سودمندی سبکهای تفکر متفاوت است .به

مانند تواناییهای عمومی 5و محدودیتهای

عبارتی ،تفکر منطقی 05پیشبینی کننده قویتری از

شناختی 6با درجه اهمیت کمتری بررسی شده

سازگاری (استرس ،06افسردگی ،07اضطراب،01

است (دیبری ،یانچیچ و نارندران.)0429 ،7

سلامت عمومی ،09مشروبات الکلی ،)94نسبت به

علی رغم این گزارشها ،استرنبرگ 1و ژانگ

است (اپستین و همکاران،90

تفکر شهودی

92

21

و
04

( ،) 0442مطالعات متعددی را نشان دادهاند که
بر حسب آن ها سبک های تفکر و سبکهای
شناختی عوامل اساسی تعیین کننده رفتار فردی
و سازمانی هستند (برای مثال ،سادلر ،اسمیت و
باجر 2991 ،9؛ ستریفرت و نوگامین.)2991 ،24
علاوه بر این ،سبکهای شناختی یک متغیر مهم
در انتخاب کارکنان ،راهنمایی شغلی ،تعاملات
بین فردی ،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

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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.)2996

شناختی میتوان به نظریههای حوزه وابسته ـ

علاوه بر موارد بالا ،تحقیقات متعد دی

ناوابسته «ویتکین »9و تکانشی ـ تعامل «کاگن»24

پیرامو ن ارتباط سبک های تفکر و سازه های

اشاره نمود .در رویکرد شخصیت محور ،نظریه-

مختلف روانی ا نجام گرفته است؛ از جمله

هایی نظیر ،تیپهای شغلی «هالند »22و توانمندی-

میتوان به ارتبا ط سبک های تفکر و رشد

های« 20گریگورنکو »29شامل تیپهای عینینگر ـ

شناختی

(ژانگ،2

،) 0440

تحول

روانی

انتزاعینگر

20

و توالینگر ـ تصادفینگر مطرح

اجتماعی (ژانگ ،)0440 ،عزت نفس (ژانگ و

شدند .در رویکرد فعالیتمدار بیشتر بر کنش و

شخصیتی

فعالیتهای فرد در موقعیتهای زندگی نظیر کار

(ژانگ 0444 ،؛ ژانگ0442 ،؛ باستو ،پرینز ،ال

و تحصیل تأکید شده است .نظریههای سبکهای

شات ،هاماکر )2999 ،9و خلاقیت (استرنبرگ،

یادگیری ماراتون ،بیگن و آنتویست درباره

اوهار 0و لابارت2997 ،5؛ امامی پور و سیف،

سبکهای عمیق و سطحی از جمله نظریههای

 2910؛ به نقل از جوکار  ،) 2915اشاره کرد.

مطرح در این زمینه است.

این مطالعات با دو رویکرد پژوهشی ،نظریه-

خودگردانی

پاستیگلیون،0

 ،)0442تیپ های

نظریه

ذهنی

25

استرنبرگ

های موجود را وحدت بخشیدند .در رویکرد

( ،)2991،2997،2990بر اساس رویکردهای بالا

اول ،تلاش شد تا چارچوب های مفهومی

تکوین بافته است .او ،سبک تفکر را بهعنوان

موجود در نظریه ها ،منسجم شوند .رویکرد

روشی که فرد میاندیشد ،تعریف و معتقد است

دوم ،شامل پژوهش های تجربی پیرامون

افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی

چگونگی ارتباط نظریه های موجود بود (ژانگ،

انجام کارها فکر میکنند .اصـطﻼحِ «سبک»،

.) 0444

مترادف با «توانایی» نیست بلکه شیوهای برای

استرنبرگ (2997؛ به نقل از ژانگ ،)0444 ،با

بهکارگیری توانایی فرد است (استرنبرگ.)2997 ،

رویکرد اول ،نظریهها و مدلهای موجود در زمینه

این نظریهپرداز  29سبک تفکر را در  5بُعد مطرح

سبکهای تفکر را به سه گروه دستهبندی نمود که

میکند -2 :کارکردها :شامل سبکهای تفکر

عبارتاند از :شناختی محور ،6شخصیت محور 7و

قانونگذار ،26قضایی ،27اجرایی21؛  -0شکلها:

فعالیت محور .1از نظریههای مطرح در رویکرد

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
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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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شامل سبکهای تفکر سلسله مراتبی ،2سلطنتی،0

متمرکز گردد ،در حالی که فرد دارای سبک

الیگارشی ،9آنارشیست0؛  -9سطحها :شامل

سلسله مراتبی تـرجیح می دهد توجه خود را

سبکهای تفکر کلی ،5جزئی6؛  -0حوزهها:

بین چند تکلیف اولویتبندی شده توزیﻊ نماید

شامل سبکهای درونی ،7بیرونی1؛  -5گرایش-

و فرد با سبک الیگارشی تمایل دارد در همان

24

محدوده زمانی روی چند تکلیف کار کند ،بدون

ها :شامل سبکهای آزاداندیش 9و محافظه کار

اینکه هیچ اولویتی قائل شود .سرانجام افراد با

(استرنبرگ و زانگ.)0449 ،22
بـرای خـو دگردانی ذهنی ،سه عملکرد

سبک آنارشیستی بیـشتر از انجـام تکالیفی لذت

قابل تصور است که عبارت اند از :قانون گذار،20

می برند که در خصوص «چه»« ،کی»« ،کجا» و

و قضایی .20فرد دارای سبک

چگونه انجام دادن تکلیف اختیار ﻻزم را داشته

قانون گذار ،از انجام کارهایی که نیاز به خﻼقیت

باشنـد .خودگردانی ذهنی فرد در دو سطح

دارد لذت می برد .یک فرد با سبک اجرایی،

انجام میپذیرد :کلی و جزئی .افراد با سبک

اجرایی

29

بیشتر به تکالیفی علاقه مند است کـه بـا

کلنگر به تصویر کلی یـک موضوع توجه می-

آموزشهای صریح و روشن همراه باشد و

کنند و بر عقاید انتزاعی متمرکز می شوند .در

درنهایت ،فرد دارای سبک قضایی بیشتر توجه

مقابل افراد با سبک جزئی نگر از انجام تکالیفی

خـود را بـر ارزیـابی بـازده فعالیت دیگران

لذت می برند که اجازه کار روی ابعاد ویژه و

متمرکز میکند .خودگردانی ذهنی ،چهار شکل

اصلی یک موضوع و جزئیات عینی آن را بدهد.

به خود می گیرد که عبارت است از سلطنتی

خودگردانی ذهنی شامل دو دامنه درونی و

(تک قطبی) ،سلـسله مراتبی ،الیگارشی و

بیرونی است .افراد با سبک درونی از انجام

آنارشیست .یک فرد با سبک تک قطبی از انجام

تکالیفی لذت می برند که بتوانند آن ها را بـه

تکالیفی لذت می برد که به او اجازه می دهد در

طـور مستقل انجام دهند .در مقابل با سبک

هر زمان صرفاً بر یک تکلیف به طور کامل

بیرونی تکالیفی را ترجیح می دهند که فرصت
ﻻزم برای تعامل با دیگران را به آن ها می دهد.

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

در خودگردانی ذهنی دو گرایش وجود دارد:
آزاد اندیش و محافظه کار .افراد آزاد انـدیش از
انجام تکالیفی لذت می برند که تازگی و ابهام
دارد .در حالی که افراد دارای سبک محافظه
کار ،متمایل به رعایـت قوانین و روش های
موجود در انجام تکلیف می باشند (ژانک،
.)0442
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جدول  .7توصیف سبکهای تفکر در نظریه خودگردانی (به نقل از ژانگ0440 ،؛ بخش تعلیم و تربیت دانشگاه هنگکنگ)
سبک تفکر
قانونگذار

توصیف
شخص ترجیح میدهد تا کارهایی را انجام دهد که نیاز به راهبردهای خلاقانه دارند؛ همچنین ،ترجیح میدهد که
فعالیتهای خود را خودش انتخاب کند.

اجرایی

شخص ترجیح میدهد تا بر روی وظایف با دستورالعمل و ساختارهای روشن کار کند؛ همچنین ،ترجیح میدهد تا
وظایف را با دستورالعملهای تعیین شده انجام دهد.

قضایی

شخص ترجیح میدهد تا بر روی وظایفی که امکان ارزیابی را میدهند ،کار کند؛ همچنین ،ترجیح میدهد که
عملکرد دیگران را ارزیابی و قضاوت کند.

سلسله مراتبی

شخص ترجیح میدهد تا توجه بیشتری را به چند وظیفهای که بر حسب ارزشگذاری او اولویتبندی شده است،
توزیﻊ کند.

سلطنت طلب

شخص ترجیح می دهد تا بر روی وظایفی که امکان تمرکز کامل را بر روی یک چیز در یک زمان ایجاد میکنند ،کار
کند.

الیگارشی

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

آنارشیست

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

کلی

شخص ترجیح میدهد توجه بیشتری به تصویر کلی یک موضوع و/یا ایدههای انتزاع داشته باشد.

جزئی

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

درونی

شخص ترجیح میدهد تا بر روی وظایفی که به او اجازه میدهد تا بهعنوان یک واحد مستقل عمل نماید ،کار کند.

بیرونی

شخص ترجیح میدهد تا بر روی وظایفی که امکان مشارکت با افراد دیگر را میدهد ،کار کند.

لیبرال

شخص ترجیح میدهد تا بر روی وظایفی که شامل تازگی و ابهام هستند ،کار کند.

محافظه کار

شخص ترجیح میدهد تا بر روی وظایفی که امکان پیوند قوانین و روشهای موجود در انجام وظایف میدهند ،کار
کند.

استرنبرگ و ژانگ ( ،)0449این  29سبک

شناختی و غیره به سه نوع اصلی تقسیم بندی

تفکر را بر اساس معیارهایی همچون پیچیدگی

نمودهاند :سبکهای نوع اول که شامل پنج
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مدیریت

سبک تفکر قانونی ،قضایی ،سلسله مراتبی،

و

کلی و آزاداندیش است .این دسته از سبکها

ساختارهای شناختی و افزایش مدیریت بر

مولّد خلاقیت بوده و پیچیدگی شناختی زیادی

شیوه استدلال ،اصلاح شیوه حل مسئله و تفکر

دارند .سبکهای تفکر نوع دوم فرد را به

در شیوه زندگی بوده است .برای مثال ،کاترین

تبعیت از هنجارها رهنمون ساخته و سطوح

و پاتریس ( 0444؛ به نقل از شاکری ،پرویزی -

پایینتری از پیچیدگی شناختی را در بر می-

فرد ،صادقی و مرادی ،) 2915 ،معتقدند برای

گیرند و شامل سبکهای تفکر اجرایی ،جزئی،

سلامت روان ،مهارت های مقابله ای  ،شبکه

سلطنت طلب ،محافظه کار است و درنهایت

حمایت اجتماعی و جنبه های شناختی (مانند

سبکهای تفکر نوع سوم شامل سبکهای

سبک های تفکر) ضروری است .همچنین،
و

استرس

0

با

حسین چاری

هدف

(،)2917

اصلاح

رابطه

آنارشیست ،الیگارشی ،درونی و بیرونی هستند.

امیدوار

این سبکها با توجه به الزامات سبکی هر

سبک های تفکر را با شیوه های مدیریت استرس

تکلیف خاص ،میتوانند ویژگی های سبکهای

بررسی و معتقدند ،سبک تفکر محافظه کار با

نوع اول و دوم را نشان دهند.

مدیریت استرس ارتباط مستقیم دارد.

علی رغم ادبیات پژوهشی غنی درباره

بر اساس نظر فاتا 5و همکاران (،)0441

سبک های تفکر و نقش این سبک ها در

استرس واکنش در مقابل یک تهدید ادراک

فرآیندهای شناختی (جوزف ،) 0427 ،2با این-

شده (واقعی یا خیالی) نسبت به سلامت

حال ،ارتباط واقعی آن ها با زندگی واقعی هنوز

روانی ،جسمانی ،هیجانی و معنوی فرد است

ناشناخته مانده است .برای مثال ،رابطه بین دو

که منجر به یک سلسله پاسخها و سازگاری-

حالت اصلی پردازش اطلاعات – حالت های

های

واکنش های

عقلانی و شهودی ـ و ساختار درهم تنیده

فیزیولوژیک مذکور مستلزم درگیری وسیﻊ

استرس جای بررسی و پژوهش وجود دارد

سیستم عصبی خودکار و سایر قسمتهای

(جوزف.)0427 ،0

ارگانیزم از جمله غدد داخلی و سیستم ایمنی

فیزیولوژیک

می شود.

با توجه به اینکه ،را بطه سبک های تفکر با

است .البته وجود سطحی بهینه از استرس و

متغیرهای متعد دی مورد بررسی قرار گرفته

تنش برای ایجاد حس رقابت و یادگیری لازم

است .به نظر می رسد ،محور بسیاری از این

است ولی اگر میزان تنش از حدی فراتر رود

پژوهش ها ،سازه های مختلف روان شناختی

طوری که انسان فرصت کافی برای ایجاد

مرتبط با سلامت روان بوده است .یکی از این

تعادل و توازن نداشته باشد ،دچار تحلیل قوا

9

شده و عوارض استرس را تجربه خواهد کرد.

سازه های روان شناختی ،مهارت های مقابلهای

استرس شدید یا طولانی میتواند منجر به
1. Pavol Jozef
2. Pavol Jozef
3. Coping Skills

4. Stress Management
5. Fata
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شروع ،تشدید و تداوم بسیاری از کسالتهای

مکان کاری و با توجه به استرسورهای عینی

روانی و جسمانی گردد.

همسان سطوح متفاوتی از استرس را تجربه

نوریس ،متیوس و ریاد ، ) 0444( 2مشاهده

میکنند (چنگ و اسواری) 0441 ،5؛ به همین

کردند که میان حادثه دیدگی کارکنان و سطح

دلایل ،شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک ذهنی

استرس آن ها ارتباط وجود دارد .یک شغل

استرس شغلی از اهمیت ویژهای برخوردار

زمانی استرس آور است که ملزومات مورد

است .بر اساس دیدگاه اداره ایمنی و بهداشت

نیازش مانند یک محیط کار ایمن یا ابزار

ایالات متحده آمریکا

(جامیسون،) 0441 ،7

مناسب ،برای برانگیختن کارکنان فراهم نشود

فشارها ی ناشی از تقاضاهای محیط کاری ،از

و تواناییهای پیش نیاز کارکنان برای برآورده

جمله ساعات کار طولانی ،تقاضاهای فراتر از

کردن این ملزومات خارج از مطالبات شغل

توان افراد و فشارهای نظارتی برای کارکنان

قرار گیرد (ترینا .) 0446 ،0لازاروس،) 2992( 9

میتواند تولید استرس نماید.

بیان میکند که استرس شغلی فرایندی است که

6

به نظر می رسد برنامهه ای مدیریت استرس

از ادراک داد و ستد میان فرد و محیط کاری

در محیط های شغلی ابزار مناسبی برای کاهش

ناشی میشود؛ یعنی ،استرس به عنوان نتیجه

استرس ،نگرانی و پیامدهای منفی مرتبط با

یک عدم تعادل ،بین ارزیابی تقاضاهای محیط

آن ها باشد .تاکنون در زمینۀ مدیریت استرس

و منابﻊ فردی ،تعریف میشود (لازاروس و

مداخلات مختلفی طراحی شده است که

فولکمن . )2910،0لازاروس و فول مکن (،)2910

هرکدام دیدگاه خاصی را در زمینۀ مدیریت و

مطرح میکنند که تعامل « استرسور ـ استرس»

کاهش استرس دنبال میکنند .برای مثال ،برخی

به وسیله فرایندی مشخص می شود که در آن

از این مداخلات بر پایۀ دیدگاه جسمانی و

فردی با یک استرسور مواجهه میشود ،آن را

بعضی بر مبنای اصول روان شناختی و با تکیه

یک تهدید ارزیابی میکند ،درگیر مقابله با آن

بر فنون شناختی و رفتاری طراحی شدهاند؛ در

می شود ،در مقابله با آن شکست می خورد یا

حالی که پژوهشگران معتقدند مداخلات

موفق میشود .میتوان گفت که ادراک فرد از

ترکیبی تأثیر هم افزایی دارند .یکی از این

استرسور  ،ذهنی است؛ آنچه یک فرد استرس-

مداخلات ترکیبی ،مداخلۀ شناختی اجتماعی

آور می داند ممکن است توسط فرد دیگری

است که مبتنی بر مؤلفه های س بک زندگی،1

صرفاً چالش ا نگیز ارزیابی شود  .مؤلفه ذهنی
استرسور ،مشخص میکند که چرا افراد از یک
1. Norris, Matthews, Riad
2. Treena
3. Lazarus
4. Lazarus, Folkman
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5. Chang K, Oswari
6. Occupational Safety And Health
Administration
7. Jamison
8. Life Style
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ورزش ،2تگرش ، 0روابط 9و تغذیه 0است که

با توجه به کنش های سبک تفکر و

علاوه بر مؤلفه های مربوط به مداخلات قبلی،

مدیریت استرس ،پژوهش حاضر ب ر آن است تا

شامل مؤلفههای سبک زندگی و تغذیه نیز می-

اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت استرس با

شود (بارلو ،ریپی و میسنر .) 0442 ،5از آنجا که

تأکید بر مؤلفه های شناختی اجتماعی را بر

این مداخله به وسیلۀ مؤلفههای خود بر بخش -

سبک تفکر مورد کارآزمایی بالینی به صورت

های مختلف چرخۀ استرس (از مغز تا رفتار)

گروهی قرار دهد.

ت أثیر می گذارد ،می تواند مداخلهای چندوجهی
محسوب و این انتظار را ایجاد نماید که

روش

توانایی مهار استرس را از جنبه های مختلف

این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون

داشته باشد.

و پس آزمون و گروه کنترل است .جامعه آماری

این برنامه  ،به عنوان یک برنامه کامل و

این تحقیق کارکنان حوزه بورس اوراق بهادار

جامﻊ ،به نظر م ی رسد نقش مؤثری در زمینه

هستند .نمونه ،عبارت است از کارکنان شرکت

مدیریت و کنترل استرس داشته باشد .بارلو و

بورس اوراق بهادار (که در مجموع  044نفر)،

همکارا ن ( ،)0442معتقدند که ا جرای این

می باشند .با مطالعه پایلوت و استفاده از فرمول

برنامه هم به صورت فر دی و هم به صورت

پوکاک حجم نمونه برابر با  04نفر ( 04نفر

گر وهی برای کنترل و کاهش سطو ح استرس

گروه آزمایش و  04نفر گروه کنترل) تعیین

مفید خواهد بو د .بارلو ،راپی و پرینی

6

شد .گروه نمونه از طریق فراخوان اعلامی

( ،) 0420بر اهمیت این برنامه در به باشی

7

توسط مدیریت امور اداری شرکت بورس

تأکید داشته اند .این پژوهشگران اشاره میکنند

اوراق بهادار به کلیه واحدهای شرکت بورس

که استرس در بسیاری از حوزه های ز ندگی ما

اطلاع و افراد به صورت داوطلبانه ثبت نام

می تواند تداخل ایجاد کند .برای مثال ،استرس

شدند .کارکنان داوطلب پس از همسانسازی

موجب پیشرفت بیماری ها ،غیبت در محل کار،

در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت

افزایش مشکلات بین فردی و ارتباطی و

تصادفی گمارده شدند .معیارهای ورود افراد

افزایش خطر ابتلا به آرام بخش های مصنوعی

گروه نمونه به مطالعه عبارت بود از نداشتن

مثل مواد اعتیادآور و الکل میشود.

بیماری روانی خاص ،نداشتن معلولیت جسمی

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

و حرکتی و داشتن تحصیلات حداقل دیپلم.
گروه قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی،
تحت پیش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند.
درنهایت اطلاعات جمﻊ آوری شده با آزمون
آماری کوواریانس تحلیل شدند.
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جدول  .2محتوای برنامه مداخله شناختی اجتماعی
جلسه اول :مقدمه و آشنایی با موضوع آموزش (بیان اهداف اهمیت نقش سبک تفکر در مدیریت استرس ،زمان مناسب برای شروع برنامه،
سخنی درباره انگیزه و تعهد ،تعیین هزینهها و فواید).
جلسه دوم :رویکرد شناختی اجتماعی کنترل استرس و سبک تفکر (معرفی برنامه آموزشِ شناختی اجتماعی ،سخنی درباره تغییر سبک تفکر و
تغییر سبک زندگی ،تصویرسازی ذهنی ،اهمیت خود نظارهگری و آگاهی از سبک تفکر ،ثبت استرس روزانه).
جلسه سوم :اصول در برابر تکنیکها (یافتن سبکهای تفکر ،نشانههای بارز استرس ،تعیین اهداف منطقی ،شکلگیری نگرشها)
جلسه چهارم :استرس ادراک شده (دلایل استرس من ،محیطهای استرسآور ،شناسایی عوامل استرسزا ،پنج اصل مدیریت استرس)
جلسه پنجم :آگاهی از نظامهای پاسخدهی و سبکهای تفکر در برابر استرس و اهمیت فعالیت جسمانی (اهمیت فعالیت جسمانی ،خودگوییها،
 24مشخصۀ تفکر استرسزا ،مبارزه با تفکر استرسزا).
جلسه ششم :تنشزدایی و مدیریت زمان (تنشزدایی فعال در برابر تنشزدایی ،غیرفعال ،یادگیری تشخیص تنش ،تنشزدای ،عمیق عضلانی،
مدیریت زمان).
جلسه هفتم :مدل  ABCو نگرشها (تغییر افکار ،قدرت انتخاب ،تفکر منطقی ،بیش برآورد احتمال رویداد و پیامد ،تغییر ارزیابیها ،شناسایی
افکار).
جلسه هشتم :بهبود مهارتهای تنشزدایی و نقش مهم روابط (مشکلات احتمالی در تمرینات تنشزدایی ،اهمیت خواب شبانه کافی ،نقش مهم
روابط ،برآورد احتمالات).
جلسه نهم :جرأتورزی (اطلاعات بیشتر درباره تفکر منطقی ،جرأتورزی چیست؟).
جلسه دهم :تعلل و اهمیت تغذیه (تعریف مفهوم تعلل ،انواع تعلل ،اهمیت تغذیۀ مناسب ،تغذیه و مدیریت استرس).
جلسه یازدهم :خودآگاهی بر سبک تفکر و آزمون پیشبینی و تصویرسازی ذهنی (آزمون پیشبینی ،غلبه بر رویدادهای منفی ،نمونهای از کمال-
گرایی ،معرفی تصویرسازی ذهنی).
جلسه دوازدهم :بازبینی انگیزه و حل مشکلات احتمالی مربوط به ادامه برنامه (مرور هزینه و فایده ،تعریف مشکل ،طراحی یک طرح عملیات،
خلاق بودن).
جلسه سیزدهم :آزمون واقعیت و نردبان دوطرفه (معرفی آزمون واقعیت ،ساختن یک نردبان دو طرفه).
جلسه چهاردهم :دامهای نگرشی و حل مسئله (تأیید بیرونی بهعنوان یک دام نگرشی ،جستجوی اطلاعات واقعی از طریق دیگران ،نگرشهای
الزامآور ،حل مسئله).
جلسه پانزدهم :زنجیرههای رفتاری و اهمیت نقش (استرس بهعنوان یک زنجیره [در نظر گرفتن همه موارد] ،زنجیره رفتاری و حلقههای آن،
شکستن زنجیره ،اهمیت نقشها ،تعیین نقشها و اهداف).
جلسه شانزدهم :تقویت خود و هشیاری نسبت به سبک تفکر در برابر یک محیط استرسزا (رویدادهای چالشانگیز زندگی ،کنار آمدن با
تغییرات ،پیشگیری از عود ،دستیابی مجدد به کنترل).
جلسه هفدهم :تفکر دوقطبی و خودگوییها (خودگویی منفی ،تعیین اهداف مرتبط با نقشها ،فقط بگویید نه پرداختن به مزاحمتها ،استفاده از
فهرست اصلی تکنیکها ،تمرکز روی دستاوردهای خود).
جلسه هجدهم :مرور و جمﻊبندی (تفسیر پیشرفت ،تعیین اهداف منطقی و دستیابی به آنها ،پایدار ساختن عادتهای خود ،تداوم در ثبت
کردن).

در این تحقیق از فرم کوتاه پرسشنامه

سبکهای تفکر استرنبرگ ـ واگنر)2990( 2
1. Sternberg, R. J., & Wagner, R. K.Thinking
Styles Inventory
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استفاده شد .این پرسشنامه از  65پرسش و 29

با پرسشنامه بلند سبک تفکر  4/79است (امامی-

خرده آزمون تشکیل شده است .هر خرده آزمون

پور .)2910 ،شکری ،کدیور ،فرزاد و دانشورپور

شامل  5پرسش است که یک سبک تفکر را

( ،)2917نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای انواع

اندازهگیری میکند .دامنه ضریب پایایی این

سبکهای تفکر را در نمونه ایرانی از  4/59تا

پرسشنامه در مطالعات قبلی بین  4/04تا 4/14

 4/15گزارش کردهاند .آلفای کرونباخ پرسشنامه

بوده ،اما در مطالعه حاضر برای سنجش پایایی آن

سبکهای تفکر استرنبرگ – واگنر ( ،)2990در

ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد که  4/75به

این تحقیق  4/79به دست آمد.

دست آمد .همچنین روایی همزمان این پرسشنامه
یافتهها
جدول  .9توزیﻊ فراوانی جنسیت آزمودنیها
گروه آزمایش

متغیر

جمع کل

گروه کنترل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زن

22

55

9

05

04

54

مرد

9

05

22

55

04

54

مجموع

04

244

04

244

04

244

 05درصد گروه کنترل زن و  05درصد گروه

اطلاعات جدول  9نشان میدهد از مجموع

آزمایش و  55درصد گروه کنترل مرد بودهاند.

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

جدول  .4توزیﻊ فراوانی تحصیلات آزمودنیها
متغیر

تحصیلات
دیپلم

گروه

لیسانس

فوقدیپلم

جمع کل
دکتری

فوقلیسانس

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

2

5

2

5

1

04

9

05

2

5

04

54

آزمایش
گروه کنترل

5

05

4

4

0

24

29

65

4

4

04

54

فراوانی و

6

25

2

0/5

24

05

00

55

2

0/5

04

24

درصد کل

جدول  0نشان میدهد که در گروه آزمایش

بیشترین فراوانی متعلق به دارندگان مدرک
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تحصیلی دکتری و فوقدیپلم بوده است.

تحصیلی فوقلیسانس و کمترین فراوانی متعلق به
دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ،فوقدیپلم و

اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار

دکتری است .در گروه کنترل بیشترین فراوانی

نمره افراد مورد مطالعه در مؤلفههای سبکهای

مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی فوقلیسانس

تفکر به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در جدول

و کمترین فراوانی متعلق به دارندگان مدرک

 5آورده شده است.

جدول  .5میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در مؤلفههای سبکهای تفکر به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

کنترل

آزمایش
پیشآزمون
میانگین

انحراف

پسآزمون
میانگین

معیار

انحراف

پیشآزمون
میانگین

معیار

انحراف

پسآزمون
میانگین

معیار

انحراف
معیار

سبک تفکر قانونی

04/95

0/909

00/04

2/790

29/94

4/040

21/15

4/020

سبک تفکر اجرائی

21

0/997

04/45

0/022

29/05

4/599

27/75

4/049

سبک تفکر قضائی

04/45

0/091

02/15

2/592

29/05

4/049

21/94

4/017

سبک تفکر کلی

26/15

0/452

21/15

0/599

25/15

4/109

26/95

4/559

سبک تفکر جزئی

27/95

0/700

29/14

0/019

21/24

4/597

27/24

4/575

سبک تفکر آزاداندیش

27/94

0/975

02/75

0/470

21/05

4/507

21/14

4/079

سبک تفکر محافظه کار

27

0/992

29/14

2/576

21

4/514

27/05

4/527

سبک تفکر سلسله مراتبی

29/95

0/111

02/55

4/991

29/05

4/071

21/74

4/602

سبک تفکر سلطنتی

27/24

2/997

21/54

2/995

27/65

4/045

27/74

4/092

سبک تفکر اولیگارشی

21/05

0/690

04/64

4/759

21/55

4/640

21/65

4/070

سبک تفکر آنارشیست

27/54

0/429

21/15

2/096

27/04

4/095

27/94

4/527

سبک تفکر درونی

25/05

9/245

04

0/406

25/04

4/559

25/04

4/666

سبک تفکر بیرونی

29/14

0/425

02/95

2/005

21/94

2/42

29/04

4/505

سبک تفکر

21/49

2/40

04/99

4/699

21/41

4/067

27/11

4/942

همانطور که اطلاعات جدول  ،5نشان می-

مراتبی و پایینترین میانگین متعلق به مؤلفه سبک

دهد در بین مؤلفههای سبکهای تفکر بالاترین

تفکر درونی بوده است.

میانگین در گروه آزمایش متعلق به مؤلفه سبک

توزیع نمرات نمونه در پاسخ به پرسشنامه

تفکر قانونی و پایینترین میانگین متعلق به مؤلفه

سبکهای تفکر :اطلاعات مربوط به میانگین،

سبک تفکر درونی بوده است .همچنین در بین

انحراف معیار ،کجی و کشیدگی نمره افراد مورد

مؤلفههای سبکهای تفکر بالاترین میانگین در

مطالعه ،در پرسشنامه سبکهای تفکر در جدول

گروه کنترل متعلق به مؤلفه سبک تفکر سلسله

 ،6ارائه گردیده است.
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جدول  .6کشیدگی و کجی نمرات افراد در متغیرهای مورد مطالعه ()n=04
متغیرها

کشیدگی

کجی

سبکهای تفکر

-44901

44225

توان گفت که توزیﻊ نمرات در کلیه این متغیرها

بر اساس مندرجات جدول  ،6چون مقدار
کجی و کشیدگی به دست آمده از توزیﻊ فراوانی

متقارن و در حد نرمال است.

نمرات افراد در کلیه متغیرهای مورد مطالعه در

بررسی نرمال بودن دادهها:

پرسشنامه سبکهای تفکر در بازه ( )-0 ،0قرار
دارد و میزان کشیدگی کمتر از  9است ،لذا می-
جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغیرها

سبکهای تفکر

آماره Z

سطح معنیداری

(Kolmogorov)Smirnov test

Sig
)(2-tailed

4411

44295

با توجه به دادههای جدول فوق که  Pدر

نتیجهگیری

نرمال

و فرضیه مقابل آن (نرمال بودن دادهها) پذیرفته
میشود.

تمامی متغیرها بزرگتر از  4/45است ،بنابراین
فرضیه صفر در آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف رد

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه سبکهای تفکر دو گروه آزمایش و کنترل
درجه

منبﻊ

مجموع مربعات

مدل صحیح

664259

0

ثابت

194029

2

194029

پیشآزمون

94070

2

94070

94224

گروهها

604044

2

604044

594411

خطا

914901

97

24459

جمﻊ

20764005

04

کل تصحیح شده

2454247

99

آزادی

سطح

میانگین مربعات

F

994479

924005

44444

794007

44444
44416
44444

معناداری

مقدار  Fتأثیر مستقل (گروهها) (،)60404

پیشآزمون ،اختلاف معناداری بین میانگین نمرات

معنادار است؛ یعنی ،پس از خارج کردن تأثیر

دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون سبکهای
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تفکر وجود دارد؛ بنابراین ،فرضیه صفر ،معنادار

است بر شیوه تفکر گروه آزمودنی بهعنوان یک

نبودن اختلاف میانگین سبکهای تفکر قبل و بعد

مهارت شناختی اثر مثبت ایجاد کند؛ اما با توجه به

از برگزاری جلسات مدیریت استرس پس از

اینکه سبکهای تفکر  29سبک هستند ،جهت

حذف اثر احتمالی پیشآزمون تأیید نمیگردد.

تعیین دقیق اثر مداخله بر تک تک سبکها تحلیل

بدین معنا که آموزش مؤلفههای برنامه
آموزشی چندوجهی شناختی اجتماعی توانسته

انجام و نتیجه همانطور که در جدول  9آمده
است ،مشخص نمود که:

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه سبکهای تفکر دو گروه آزمایش و کنترل
منبﻊ

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

سبک تفکر

604044

2

604044

594411

44442

قانونی

2204702

2

2204702

994709

44442

اجرایی

004190

2

004190

244660

44440

قضایی

2044210

2

2044210

994494

44442

جزئی

704249

2

704249

224514

44440

کلی

964992

2

964992

54590

44409

آزاداندیش

114459

2

114459

294705

44442

محافظه کار

554970

2

554970

204075

44442

سلسله مراتبی

124774

2

124774

274505

44442

سلطنتی

64424

2

64424

94029

44412

اولیگارشی

914292

2

914292

964466

44442

آنارشیست

14125

2

14125

04060

44202

درونی

0474975

2

0474975

904541

44442

بیرونی

064072

2

064072

204497

44442

همانطور که نتایج نشان میدهد ،مداخله

نماید.

توانسته است شیوه تفکر بهعنوان یک مهارت

علیرغم امکان اثر بر اغلب شیوههای تفکر،

شناختی را در متغیرهای سبک تفکر قانونی،

بر سبکهای تفکر سلطنتی (تکقطبی) و

اجرایی ،قضایی ،جزئی ،کلی ،آزاداندیش،

آنارشیست نتوانست مؤثر واقﻊ شود .این موضوع،

محافظهکار ،سلسلهمراتبی ،اولیگارشی ،درونی و

میتواند به ماهیت این افکار برگردد که در بخش

بیرونی اثر مثبت گذاشته و موجب شکلگیری

بحث و نتیجهگیری تبیین خواهد شد.

توان مهار استرس و کنار آمدن با استرس شود؛ به
عبارت دیگر ،آموزش توانست با بهره گرفتن از

نتیجهگیری و بحث

سبکهای تفکر موجود افراد ،نحوه کنار آمدن با

این پژوهش با هدف بررسی اثر مداخلۀ

استرس و مدیریت استرس ادراک شده را ایجاد

چندوجهی شناختی اجتماعی بر سبکهای تفکر
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انجام شد .نتیجه تحقیق نشان داد که آموزش

سازههای روانی متعددی نشان دادهاند ،از جمله

برنامه مدیریت استرس بر  22سبک از  29سبک

ارتباط سبکهای تفکر و رشد شناختی (ژانگ،2

تفکر گروه نمونه مؤثر است .به طور کلی نتایج به

 ،)0440تحول روانی اجتماعی (ژانگ،)0440 ،

دست آمده با نتایج تحقیق امیدوار و چاری

عزتنفس (ژانگ و پاستیگلیون،)0442 ،0

( )2999که دریافتند بین سبکهای تفکر و

تیپهای شخصیتی (ژانگ0444 ،؛ ژانگ0442 ،؛

استرس رابطه معنادار وجود دارد و تحقیق قنبری

باستو ،پرینز ،ال شات ،هاماکر )2999 ،9و خلاقیت

هاشم آبادی و بلقان آبادی ( )2992که دریافتند

(استرنبرگ ،اوهار 0و لابارت2997 ،5؛ امامیپور و

گروه درمانی بر بهبود مهارت حل مسئله بهعنوان

سیف2910 ،؛ به نقل از جوکار  )2915که همگی

عالیترین نمونه تفکر ،همخوان است.

میتوانند در بهکارگیری مهارتهای مقابلهای با

از سوی دیگر ،همانطور که مونتا (،)0422

استرس و نیز مدیریت استرس ادراک شده مؤثر

اشاره نموده ،تفکر عبارت از پردازش اطلاعات به

باشند؛ به عبارت دیگر ،در جلسات آموزشی

شیوه شناختی و شامل بازآرایی اطلاعات به دست

مدیریت استرس ،مباحثی همچون فنون شناختی

آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه

مانند حل مسئله ،هدایت خودگوییها ،اصلاح

درازمدت است ،این مداخله چندوجهی توانسته

تفکر دوقطبی و اصلاح باورهای غیرمنطقی و فنون

در بازآرایی مجدد اطلاعات دریافتی از محیط مؤثر

رفتاری مانند اصلاح سبک زندگی ،فعالیت بدنی

و در نتیجه در ادراک استرس به شیوهای ماهرانه و

منظم ،تغذیۀ مناسب ،تنشزدایی و تنظیم روابط

مبتنی بر راهبردهای مقابلهای مثبت عمل نمایند.

وجود دارد که به نظر میرسد به شیوه مستقیم و

استرنبرگ

غیرمستقیم باعث تغییر در سبکهای تفکر افراد

نظریه

خودگردانی

ذهنی

( ،)2991،2997،2990نیز میتواند در تبیین نتایج

شده باشد.

به دست آمده مطرح شود .استرنبرگ (،)2997

درنهایت اینکه چرا مداخله نتوانست بر دو

سبک تفکر را بهعنوان روشی که فرد میاندیشد،

سبک سلطنتی (تکقطبی) و آنارشیست مؤثر واقﻊ

تعریف و معتقد است افراد با سبک ویژه خودشان

شود ،میتوان با تکیه بر توصیف ژانگ (،)0442

در مورد چگونگی انجام کارها فکر میکنند .در

دلایل را تبیین نمود .مطابق نظر ژانگ (،)0442

این چارچوب ،اصـطﻼح سبک ،مترادف با توانایی

یک فرد با سبک تفکر سلطنتی (تکقطبی) ،از

نیست بلکه شیوهای برای بهکارگیری توانایی فرد

انجام تکالیفی لذت میبرد که به او اجازه میدهد

است؛ بنابراین ،مداخله چندوجهی توانسته است

در هر زمان صرفاً بر یک تکلیف به طور کامل

بر شیوه بهکارگیری توانایی مدیریت استرس مؤثر
واقﻊ شود.
همچنین ،همانگونه که در مقدمه گفته شد،
پژوهشهای مختلف ارتباط سبکهای تفکر را با

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.

999

عزت اله کرد میرزا نیکو زاده و شیوا شمس زهرایی :اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس مبتنی بر مؤلفههای شناختی ...

متمرکز گردد .این در حالی است که ماهیت

انجام کارها فکر میکنند .به همین دلیل است که

مداخله صورت گرفته برای مدیریت استرس،

میزان استرس افراد در برابر اتفاقات و مشکلات

چندوجهی بوده و افراد بایستی در سبک زندگی

یکسان ،متفاوت است.

خود همزمان مؤلفههای متعددی را مدیریت
نمایند .همچنین ،افراد با سبک تفکر آنارشیست،

تقدیر و تشکر

بیـشتر از انجـام تکالیفی لذت میبرند که در

در پایان از زحمات و حمایت مدیریت محترم

خصوص «چه»« ،کی»« ،کجا» و چگونه انجام دادن

امور اداری شرکت بورس اوراق بهادار و نیز

تکلیف اختیار ﻻزم را داشته باشـد ،در حالی که

کارکنان عزیز این شرکت به واسطه همکاری در

برنامه آموزشی اجرا شده و ماهیت اجرای گروهی

جهت فراهم نمودن امکان اجرای این پژوهش

آن میتواند متفاوت با ماهیت این سبک تفکر

تشکر و قدردانی به عمل میآید .امید است نتایج

باشد؛ یعنی ،انسانها در ابعاد مختلف ،دارای

این پژوهش ،در بهبود فرایند اجرایی این شرکت

تفاوتهایی هستند که در تواناییها ،استعدادها،

و مدیریت استرسهای ناشی از سختی کار مفید

رغبتها و سرانجام سبک تفکر نمود پیدا میکند.

فایده باشد.

افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی
منابع
آنتونی ،م؛ ایرونسون ،گ؛ اشنایدرمن ،ن (.)2911

.56-95

راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه
شناختی رفتاری مترجمان :سید جواد آل

احدی ،ح؛ خویینی ،ف؛ کریمی ،ی؛ دلاور ،ع؛

محمد ،سولماز جوکار ،حمید طاهر نشاط

زری باف ،م (« .)2994بررسی سبکهای تفکر

دوست ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،اصفهان.

و هیجانطلبی برای افزایش رفتارهای سازمانی
مثبت»( .پژوهشگر) فصلنامه مدیریت ،سال

استرنبرگ ،جی ،آر ( .)2912سبکهای تفکر.

هشتم ،شماره .00

ترجمه :عالیالدین اعتمادی اهری و علیاکبر
خسروی ،انتشارات نشر و پژوهش دادار.

امیدوار ،ب؛ چاری ،م.ح (« .)2999بررسی رابطه
سبکهای تفکر و راهبردهای مقابله با استرس

امامی پور ،س (« .)2910بررسی تحولی سبکهای

در دانشجویان دانشگاه شیراز» .مجموعه

تفکر در دانش آموزان و رابطه آنها با خلاقیت

مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت

و پیشرفت تحصیلی» .فصلنامه نوآوریهای

روانی دانشجویان ،ص .59-54

آموزشی ،شماره  ،9سال دوم ،بهار  ،10ص
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شاکری ،ج؛ پرویزی فرد ،ع.ا؛ صادقی ،خ؛ مرادی،

مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری بر

ر (« .)2915ویژگیهای شخصیتی ،استرس،

افسردگی و سازگاری اجتماعی مادران دارای

شیوههای مقابلهای و نگرشهای مذهبی در

کودک کمتوان ذهنی» .فصلنامه زن و فرهنگ،

افراد اقدام کننده به خودکشی» .مجله

سال  ،1شماره  ،94ص .29-94

روانپزشکی و روانشناسی بـالینی ایـران
(اندیـشه و رفتار) ،سال سوم ،شماره ،20
(پیاپی  ،)06ص.054-000 ،

رفعتی ،م (« .)2992بررسی رابطه سبکهای تفکر
و سبکهای یادگیری در دانش آموزان مقطﻊ

دبیرستان شهر تهران» .فصلنامه تفکر و کودک،
شکوهی امیرآبادی ،ل؛ خلعتبری ،ج؛ خدابخش ،ح
(« .)2919استرس ادراک شده در میان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
سال  ،9شماره  ،0ص .2-27

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با
سبکهای اسنادی مختلف در سال .»17

زارع ،ح؛ آخوندی ،ن (« .)2992رابطه سبکهای

نوآوریهای مدیریت آموزشی (اندیشههای

تفکر با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور».

تازه در علوم تربیتی) ،ص .229 -247

فصلنامه مطالعات روانشناختی ،دوره ،1
شماره  ،2ص 202-259

شکری ،ا؛ کدیور ،پ؛ فرزاد ،و؛ دانشورپور ،ز
(« .)2917رابطه سبکهای تفکر و رویکردهای

موسوی ،ا؛ علیپور ،ا؛ زارع ،ح؛ آگاههریس ،م؛

یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان».

جانبزرگی ،م (« .)2999اثربخشی مداخلۀ

فصلنامه تازههای علوم شناختی ،شماره ،94

چندوجهی لرن بر اصﻼح باورهای فراشناختی

تهران.

و فرانگرانی» .فصلنامه تازههای علوم شناختی،
سال  ،26شماره  ،2ص .99-01
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