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Background and Aim The occupational environment, the type of work overload or underload, physical risks, 
how individuals adapt to the workplace, and face the family - work constitute the sources of stress or 
occupational distress. Job stress emerges as the duties and tasks assigned to people are more than their 
abilities. This study aimed to investigate the relationship between stress management training and work 
ethics of employees.
Methods & Materials This research was an applied study in terms of purpose, a mixed exploratory (qualita-
tive and quantitative) study in terms of data, a content analysis (qualitative stage) and  cross-sectional 
survey (quantitative stage) in term of conduct. The study population in the qualitative section comprised 
experts (Experts in Psychology, Educational Management, and Social Medicine) according to the inclusion 
and exclusion criteria. In the qualitative section, the study population included experts and managers who 
had received stress management training. Sample size and sampling method in qualitative part was based 
on the principle of theoretical saturation, resulting in 12 people using purposive sampling method. In the 
quantitative part, the sampling was based on the Cochran’s formula, resulting in 220 people who were 
selected using cluster sampling method. 
Ethical Considerations This barcode research was presented to the Ethics Committee and registered in the 
system (IR.IAU.TNB.REC.1400.121). 
Results The results showed that to deal with stressful situations, three basic strategies of event-focused 
coping, anxiety-focused coping, and avoidance-focused coping strategies can be used for stress manage-
ment training models. Overall, the components presented for coping with stressful conditions have the 
necessary and appropriate validities. All three main coping strategies (event-focused, anxiety-focused, 
and refusal-focused) are suitable for explaining and fitting. So, they all are reliable and confirmed in the 
current research questionnaire of coping with stress.
 Conclusion Strategies for coping with stressful situations have a different effect on people’s professional 
work ethics so that the event-focused coping strategy has a significant positive relationship with profes-
sional ethics. On the other hand, the anxiety-focused and avoidance-focused coping strategies have nega-
tive and decreasing relationship with professional ethics. The more emphasis on the event-focused coping 
strategy, the more would be the professional ethics of individuals and the more emphasis on the anxiety-
focused and avoidance-focused coping strategies, the less would be the professional ethics of individuals..

Key words: 
Coping stress train-
ing, Work ethics, Oc-
cupational stresses, 
Work stresses

Article Info:
Received: 16 Mar 2021

Accepted: 26 Apr 2021

Available Online: 01 Apr 2022

Research Paper
Investigating the Relationship Between Stress Management Training and 
Employee Work Ethics

A B S T R A C T

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://orcid.org/0000-0001-5071-2506
https://orcid.org/0000-0002-5063-5173
https://orcid.org/0000-0003-3624-1554
http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=10&sid=1&slc_lang=en
https://doi.org/10.32598/JAMS.25.1.6569.1
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/JAMS.25.1.6569.1
http://jams.arakmu.ac.ir/page/12/About-the-Journal


55

April & May 2022, Vol 25, Issue 1

Asadi N, et al. Investigating the Relationship Between Stress Management Training and Employees' Work Ethics. JAMS. 2022; 25(1):54-71.

T
Extended Abstract

Introduction

he occupational environment, the type 
of work overload or underload, physical 
risks, how individuals adapt to the work-
place, and face the family - work consti-
tute the sources of stress or occupational 

distress. Job stress emerges as the duties and tasks as-
signed to people are more than their abilities. This condi-
tion affects the health of individuals (physical and mental) 
and the type of employee relationships with their jobs and 
organization. This study aimed to investigate the relation-
ship between stress management training and work ethics 
of employees.

Methods & Materials

This study aimed to investigate the relationship between 
stress management training and work ethics of employ-
ees. This research was an applied study in terms of pur-
pose, a mixed exploratory (qualitative and quantitative) 
study in terms of data, a content  analysis (qualitative 
stage) and  cross-sectional survey (quantitative stage) in 
term of conduct. The study population in the qualitative 
section comprised experts (Experts in Psychology, Edu-
cational Management, and Social Medicine) according to 
the inclusion and exclusion criteria. In the qualitative sec-
tion, the study population included experts and managers 
who had received stress management training. Sample 
size and sampling method in qualitative part was based on 
the principle of theoretical saturation, resulting in 12 peo-
ple using purposive sampling method. In the quantitative 
part, the sampling was based on the Cochran’s formula, 
resulting in 220 people who were selected using cluster 
sampling method. To collect data in the qualitative sec-
tion, we used semi-structured interviews and a research-
er-made questionnaire on stress management training. In 
the quantitative part, we used the standard professional 
work ethics questionnaire of Armito et al. (2011). In the 
qualitative section, we used the content analysis of the 
interviews to analyze the data. In this regard, we used 
the coding method (open, axial, and selective coding), 
confirmatory factor analysis, exploratory factor analysis 
and structural equations. Then, we employed multivariate 
regression analysis to determine the relationship between 
the coping styles with stress and work ethics. The results 
showed that to deal with stressful situations, three basic 
strategies of event-focused coping, anxiety-focused cop-
ing, and avoidance-focused coping strategies can be used 
for stress management training models. Overall, the com-

ponents presented for coping with stressful conditions 
have the necessary and appropriate validities. All three 
main coping strategies (event-focused, anxiety-focused, 
and refusal-focused) are suitable for explaining and fit-
ting. So, they all are reliable and confirmed in the current 
research questionnaire of coping with stress. 

Results

Because the research is of mixed type (qualitative and 
quantitative), data analysis consists of two parts: qualita-
tive data analysis and quantitative data analysis. The qual-
itative data analysis was preformed using conventional 
exploratory content analysis in three stages of open cod-
ing, axial coding, and selective coding. The quantitative 
data analysis, the appropriate statistical tests were used 
to examine and evaluate the research questions. At first, 
factor analysis technique was used to determine the status 
of the basic components of research and to assess their 
validity. Then, the relationship between research variables 
was examined using multivariate regression analysis 
technique.

Discussion

Strategies for coping with stressful situations have a dif-
ferent effect on people’s professional work ethics so that 
the event-focused coping strategy has a significant posi-
tive relationship with professional ethics. The effect of 
event-focused coping strategy on professional work eth-
ics is incremental. On the other hand, the anxiety-focused 
and avoidance-focused coping strategies have negative 
and decreasing relationship with professional ethics. The 
more emphasis on the event-focused coping strategy, the 
more would be the professional ethics of individuals and 
the more emphasis on the anxiety-focused and avoidance-
focused coping strategies, the less would be the profes-
sional ethics of individuals.
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This research was submitted to the ethics committee 
with the ethics code IR.IAU.TNB.REC.1400.121 and 
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زمینه و هدف محیط حرفه ای، نوع کار، افراط یا تفریط در کار، خطرهای جسمانی، چگونگی تطبیق فرد با محیط کار و رویارویی خانواده 
کار، منابع استرس یا تنش های حرفه ای محسوب می شوند. استرس شغلی هنگامی پدیدار می شود که کار و وظایفی بیش از توان افراد به 
آن ها سپرده شود. این امر بر تندرستی افراد )جسمانی و روانی( تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت 

استرس با اخالق کاری کارکنان انجام شد.

مواد و روش ها هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان بوده است. این پژوهش ازنظر 
هدف، کاربردی و ازنظر داده ها آمیخته اکتشافی )کیفی و کمی( است؛ ازنظر اجرای پژوهش، ازنوع تحلیل محتوا )مرحله کیفی( و ازنظر 
کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه مطالعه در بخش کیفی شامل صاحب نظران و خبرگان )متخصصان روان شناسی و مدیریت آموزشی 
و متخصصان پزشکی اجتماعی( بود که طبق مالک های ورود و خروج انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه نمونه شامل کارشناسان و 
مدیران که دوره آموزش مدیریت استرس را دیده بودند، می شد. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری در بخش کیفی براساس اصل اشباع 
نظری 12 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی، طبق فرمول کوکران 220 نفر با استفاده از روش نمونه گیری 

خوشه ای انتخاب شدند. 

مالحظات اخالقی این پژوهش در کمیته اخالق مطرح شد و با کد IR.IAU.TNB.REC.1400.121 در سامانه ثبت شده است.
یافته ها نتایج نشان داد برای مقابله با شرایط پراسترس، از 3 راهبرد اساسی مقابله رویدادمدار، مقابله اضطراب مدار و مقابله امتناع مدارمی توان 
با الگوی آموزش مدیریت استرس استفاده کرد و درمجموع مؤلفه های ارائه شده برای مقابله با شرایط پراسترس، اعتبار الزم و مناسبی دارند. 
هر 3 مؤلفه اصلی )راهبرد مقابله رویدادمدار، مقابله اضطراب مدار و مقابله امتناع مدار( برای تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار 

بودند و در پژوهش حاضر پرسش نامه مقابله با شرایط پراسترس معتبر بود و تأیید می شود.

نتیجه گیری راهبردهای مقابله با شرایط پراسترس بر اخالق کاری افراد تأثیر متفاوتی دارند، به نحوی که راهبرد مقابله رویدادمدار با اخالق 
کاری، رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله رویدادمدار بر اخالق کاری افزایشی است؛ درمقابل راهبرد مقابله اضطراب مدار و 
راهبرد مقابله امتناع مدار با اخالق کاری رابطه منفی وکاهشی دارد. هرچه بر راهبرد مقابله رویدادمدار تأکید شود، اخالق کاری افراد هم 

افزایش می یابد و هرچه بر راهبرد اضطراب مدار و راهبرد مقابله امتناع مدارتأکید شود، اخالق کاری افراد کاهش می یابد.

کلیدواژه ها: 
آموزش مدیریت 

استرس، اخالق کاری، 
استرس های شغلی، 

استرس های کاری
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مقدمه

یکی از عوامل مؤثر بر زندگی و سالمت جسمی و روان افراد 
استرس است. استرس در مدیریت رفتار سازمانی اهمیت و جایگاه 
ویژه ای دارد. از آن جایی که شرایط کار دائمًا درحال تغییر است، 
این بحث همواره با درجات مشخصی درباره مسائل مرتبط با کار 
در سازمان ها وجود دارد؛ مخصوصًا در چند دهه اخیر که حرکت 
زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحوالت در دنیای کار به صورت 
جدی تری خودنمایی کرده است. در مطالعه ای، محقق معتقد 
است واکنش های افراد در سازمان پیش بینی پذیر نیست ]1[ و به 
دنبال وقوع حوادث پراسترس زندگی، رفتارهای مشخصی در آن ها 
دیده نمی شود. عده ای از صاحب نظران، استرس را الزامًا مخرب 
نمی دانند، اما اکثر پژوهشگران معتقدند برهم زننده بهداشت روانی 
است و در شرایط فعلی سازمان ها، به یکی از مشکالت مدیران 
تبدیل شده است و تا حدود زیادی بازدهی و بهره وری را کاهش 
داده و سبب مشکالت رفتاری شده است ]2[. در سال های اخیر، 
سازمان ها به طور روزافزون درحال آماده کردن برنامه هایی برای 
مدیریت استرس هستند. استرس را محصول هرگونه تغییر در 
زندگی افراد می دانند، به بیان بهتر هولمز بر این باور است که هر 
تغییری که افراد را ملزم به تغییر رفتار و شیوه زندگی کند، موجب 
فشار روانی می شود ]3[. بنابراین، آموزش مهارت های مدیریت 
استرس برای حل مشکالت افراد باید براساس نیاز تک تک آن ها 
سازمان یابد. برای طراحی برنامه ها نیاز به ارزیابی دقیق نگرش ها، 
دیدگاه ها و فعالیت های کارکنان و فرصت های مدیران و سازمان 
است ]4[. هدف برنامه آموزش استرس، کنترل استرس و تشویق 
افراد به حذف استرس در زندگی نیست. چنان که سلیه اشاره 
کرد، زندگی بدون چالش با موقعیت پراسترس خسته کننده و 
کسالت آور خواهد بود. درعوض هدف آموزش، کنترل استرس 

افراد با ماهیت و اثر استرس آگاه کننده است ]5، 6[. 

یکی از مدل های رایج توصیف مسیرهای استرس را الزاروس و 
فولکمن در اوایل سال 1987 ارائه دادند و اولین گزارش ها مربوط 
به سال 1966 بود. الزاروس و فولکمن کل مدل تبادلی استرس 
تعداد  وجود  با   .]7[ کردند  بررسی  متعددی  مطالعه های  در  را 
زیاد مطالعات قبلی، اشکاالت متعددی وجود دارند که نیازمند 
استرس  تبادلی  درباره ساختار مدل  بیشتری  تجربی  تحقیقات 
است. برای مثال، اکثر مطالعات فقط بخش هایی از مدل نظری 
را ارزیابی کرده اند. الزاروس و فولکمن پیشنهاد دادند راهبرد های 
مقابله ای را می توان به راهبرد مقابله اضطراب مدار و رویدادمدار 
طبقه بندی کرد. راهبرد اضطراب مدار بر کاهش احساسات منفی، 
ازجمله استراتژی های سرزنش و اعتنایی تمرکز می کند، درحالی که 
مسئله  حل  مانند  مشکالت  مدیریت  رویدادمدار  راهبرد  هدف 
در  متعددی  مطالعات  است.  اجتماعی  حمایت  جست وجوی  و 
سازمان های آموزشی به حوزه اخالق حرفه ای پرداختند و به اخالق 
مدیران و کارمندان توجه نشان دادند. حاکمیت اخالق حرفه ای در 

سازمان قادر است به میزان بسیار چشم گیری سازمان را در مسیر 
کاهش تنش ها و موفقیت در تحقق اثربخش اهداف یاری نماید 
و سازمان را پاسخ گو سازد. زاگنژیک و همکاران مطالعه ای درباره 
بافت و تبادل اجتماعی، جو اخالقی درک شده، روابط بین حمایت 
 .]6[ دادند  انجام  سازمانی  تعهد  و  هویت  و  سازمانی درک شده 
این مطالعه با بررسی تأثیر تعدیل کننده جو اخالقی ادراک شده 
در روابط بین حمایت سازمانی ادراک شده و سه پیامد شناختی 
مهم  رابطه  این  درباره  متنی  تحقیق  به  کارکنان،  کارآمدی  و 
کمک می کند. هویت سازمانی، تعهد سازمانی کارآمد و استرس 
روند  و  علوم  تغییر سریع  با  دیگر  ازسوی  است.  از شغل  ناشی 
رو به رشد فناوری های جدید می توان شاهد تغییراتی شگرف در 
محیط های کاری و حرفه های گوناگون بود ]8[. افزایش پیچیدگی 
طاقت فرسای  فرآیندهای  همچنین  و  رقابتی  کسب وکار  دنیای 
اجرای قوانین اجتماعی منجر به درنظر گرفتن اخالق به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل استراتژیک در بقای سازمان ها درمقابل 
رویدادهای ناخواسته شده است ]9[. اخالق حرفه ای به مسائل 
و پرسش های اخالقی و نیز اصول و ارزش های اخالقی یک نظام 
ارادی حرفه ای ها در حیطه  افعال  بر  ناظر  حرفه ای می پردازد و 
افراد  فعالیت های حرفه ای خودشان است ]10[. پس نیاز است 
فعاالنه با استفاده از تکنیک های مختلف خود را با موقعیت های 
پراسترس در شغل وفق دهند و به کمک این شیوه ها بیاموزند که 

چطور قدم به قدم با مشکالت برخورد کنند ]11[. 

پژوهشگر به دنبال پاسخ این مسئله است که آموزش مدیریت 
استرس چه رابطه ای با اخالق حرفه ای کارکنان دارد. مدل استرس 
تبادلی بر تراکنش فردـ محیط  تأکید می کند و پیشنهاد می دهد 
که واکنش استرسی به شدت تحت تأثیر فرآیندهای ارزیابی فردی 
قرار دارد. زمانی که فرد با عوامل استرس زا روبه رو شد، ارتباط 
عوامل استرس زا )ارزیابی اولیه( و منابع خود برای غلبه بر استرس 
)ارزیابی ثانویه( را بررسی می کند. گفته می شود ارزیابی های اولیه 
و ثانویه تأثیری بر راهبرد های مقابله انتخاب شده فرد دارند. مقابله 
بر واکنش استرسی قرار دارد و همچنین سالمت طوالنی مدت، 
سالمت روانی و عملکرد اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. مدل 
استرس  ارزیابی  مدل های  از   ]12[ الزاروس  و  فولکمن  تبادلی 
است که استرس را به عنوان یک فرآیند بررسی می کند. آن ها 
عقیده دارند تعبیر و تفسیر رویدادهای استرس زا، خیلی مهم تر از 
خود رویدادهاست. آن ها بر فرآیندهای شناختی که بین شرایط 
محیطی و واکنش پذیری ارگانیسم میانجی می شوند، تأکید زیادی 
دارند. طبق نظر الزاروس بیشتر رویارویی های استرس زا ازطریق 
فرآیند سه مرحله ای پیش بینی، انتظار و پیامد صورت می گیرد 
که در سراسر این فرآیند بر دو مفهوم اصلی ارزیابی شناختی و 
پاسخ های کنار آمدن تأکید می شود. ارزیابی شناختی نیز شامل دو 
نوع ارزیابی اولیه و ثانویه است که در ارزیابی اولیه میزان مرتبط 
بودن استرس با سالمتی فرد و احتمال برد و باخت مطرح می شود. 
ارزیابی ثانویه نیز میزان کفایت فرد در سازگاری یا غلبه بر استرس 
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را در بر می گیرد. کل مدل تبادلی استرس الزاروس و فولکمن 
]7[ در مطالعه های متعددی بررسی شده است. با وجود تعداد 
زیاد مطالعات قبلی، اشکاالت متعددی وجود دارند؛ ازجمله اینکه 
تحقیقات تجربی بیشتری ساختار مدل تبادلی استرس را پیشنهاد 
مدل  از  بخش هایی  فقط  مطالعات  اکثر  مثال،  برای  می کنند. 
نظری را ارزیابی می کنند. الزاروس و فولکمن ]7[ پیشنهاد دادند 
اضطراب مدار  مقابله  راهبرد  به  می توان  را  مقابله ای  راهبرد های 
کاهش  بر  اضطراب مدار  راهبرد  کرد.  طبقه بندی  رویداد مدار  و 
احساسات منفی، ازجمله استراتژی های سرزنش و اعتنایی تمرکز 
می کند، درحالی که هدف راهبرد رویدادمدار مدیریت مشکالت، 
مانند حل مسئله و جست وجوی حمایت اجتماعی است. برخی از 
محققان همچنین راهبردهای مقابله را به مشارکت کردن و نکردن 
استرس زا  عوامل  با  مشارکت  راهبرد  درحالی که  کردند،  تقسیم 
از  نبود مشارکت  راهبرد  و  برخورد می کند  یا احساسات منفی 
رویدادهای استرس زا یا احساسات مرتبط امتناع می ورزد. مقابله 
است؛  کناره گیری  و  واهی  افکار  اجتناب،  انکار،  شامل  منفی 
درحالی که مقابله مثبت به حل مسائل به روشی منطقی و مستقیم 
اشاره می کند. یک گروه نوظهور از مطالعات، شواهدی در رابطه با 

اثر اخالق حرفه ای و راهبردهای مقابله ارائه داد.

مطالعات دیگر خاطرنشان می کند تأثیر اخالق حرفه ای ممکن 
است تحت تأثیر راهبرد مقابله باشد. باتوجه به چارچوب یکپارچه 
فرآیند مقابله، اخالق حرفه ای به عنوان یک عامل شخصی و راهبرد 
مقابله به عنوان یک فرآیند تبادلی ـ وضعیتی برای تعیین پیامدهای 
سالمت به یکدیگر مرتبط هستند. اخالق حرفه ای به مسائل و 
پرسش های اخالقی و نیز اصول و ارزش های اخالقی یک نظام 
حرفه ای می پردازد و ناظر بر افعال ارادی حرفه ای ها در حیطه 
فعالیت های خودشان است ]10[. یکی از عمده ترین دغدغه های 
بسترهای  ایجاد  چگونگی  مختلف  سطوح  در  کارآمد  مدیران 
مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمامی حرفه هاست، تا آن ها 
با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود 
بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت 
کنند. ویژگی های اخالق حرفه ای در افراد، مربوط به حوزه فردی 
است، اما وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام 
برمی داریم، اخالق کار و یا اخالق شغلی به میان می آید؛ مانند 
اخالق پزشکی، اخالق معلمی، اخالق مهندسی و نظایر آن. امروزه 
اخالق حرفه ای در مؤسسات نقش راهبردی دارد و متخصصان 
از  را  سازمان  در  شایسته  اخالقی  اصول  استراتژیک،  مدیریت 

پیش شرط های مدیریت استراتژیک کارآمد دانسته اند ]13[. 

روان پزشکی به نام توماس هولمز در تحقیقات خود، استرس را 
محصول هرگونه تغییر در زندگی افراد می داند. به بیان بهتر هولمز 
بر این باور است که هر تغییری که افراد را ملزم به تغییر رفتار و 
شیوه زندگی کند، موجب فشار روانی می شود ]3[. ادیجی ]1[ نیز 
معتقد است واکنش های افراد در سازمان را نمی توان پیش بینی 
رفتارهای  زندگی،  پراسترس  حوادث  وقوع  به دنبال  و  کرد 

مشخصی در آن ها دیده نمی شود. شواهد نشان می دهد همیشه 
شغل پراسترس، اثرات منفی بر کارکنان ندارد و حتی باعث انگیزه 
در کار می شود، اما وقتی کارکنان احساس کنترل خود را از دست 
بدهند و شرایط برای آنان پیش بینی ناپذیر شود، استرس بیشتر 
به ایشان غلبه می کند ]2[. پس نیاز است افراد فعاالنه با استفاده 
از تکنیک های مختلف، خود را با موقعیت های پراسترس در شغل 
وفق دهند و به کمک این شیوه ها بیاموزند که چطور قدم به قدم با 
مشکالت برخورد کنند ]11[. برای مشکالت روان شناختی، عالوه 
بر درمان های دارویی، درمان های روان شناختی متعددی نیز در 

طول سال های متوالی ابداع شده است. 

نسل اول رویکردهای رفتاری در مقابله با رویکرد اولیه، روان 
تحلیلی بر پایه دیدگاه های شرطی کالسیک و مهارتی در دهه های 

1950 و 1960 مطرح شدند. 

نسل دوم این رویکردها با نام درمان »رفتاری ـ شناختی«، تا 
و  باورها، شناخت ها، طرح واره ها  نقش  بر  تأکید  با  دهه 1990 
نظام پردازش اطالعات در ایجاد اختالالت روانی وجود داشت و 
همچنین مطرح می کرد که باید با تکنیک های مختلف در آن ها 

تغییر یا تعدیل ایجاد شود، یا باید آن ها را به کلی حذف کرد. 

طرح آموزش مدیریت استرس درواقع یک نوع برنامه کنترل 
شخص  استرس،  بیولوژیکی  ریشه های  از  استفاده  با  که  است 
چگونگی مقابله با استرس برای کاهش جنبه های ناخوشایند آن و 
تهدیدهایی که به کنترل رشد استرس کمک می کنند، می آموزد. 
می کند  محافظت  استرس  برابر  در  را  فرد  زندگی،  مهارت های 
و مهارت های مدیریتی ازطریق یادگیری، استرس و جنبه های 
آموزش  برنامه  می دهد. هدف  کاهش  را  آن  ناخوشایند  تهدید 
مدیریت استرس، کنترل آن و تشویق افراد به حذف استرس در 
زندگی نیست، چنانکه سلیه اشاره کرد زندگی بدون چالش، با 
موقعیت پراسترس خسته کننده و کسالت آور خواهد بود. درعوض 
هدف آموزش مدیریت استرس این است که افراد را به ماهیت 
و اثر استرس آگاه کند ]5[. افزایش پیچیدگی دنیای کسب وکار 
قوانین  اجرای  طاقت فرسای  فرآیندهای  همچنین  و  رقابتی 
اجتماعی منجر به درنظر گرفتن اخالق به عنوان یکی از مهم ترین 
رویدادهای  درمقابل  سازمان ها  بقای  در  استراتژیک  عوامل 
ناخواسته شده است ]9[. نکته جالبی که باید به آن توجه داشت 
این است که فرهنگ اخالقی می تواند در درون و بیرون سازمان ها 
اعتماد می تواند تشویق کننده  این  به وجود آورد.  اعتماد  نوعی 
خطرپذیری سازمان ها باشد و این خطرپذیری می تواند منجر به 
نوآوری شود که درنهایت از این طریق سودآوری سازمان را تحقق 
بخشد. باتوجه به پژوهش های انجام شده، در این تحقیق، پژوهشگر 
به دنبال پاسخ به این مسئله است که ارتباط بین آموزش مدیریت 

استرس با اخالق حرفه ای کارکنان چگونه است.
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مواد و روش ها

استرس  مدیریت  آموزش  الگوی  ارائه  حاضر  پژوهش  هدف 
و رابطه آن با اخالق حرفه ای کارکنان بود. این پژوهش ازنظر 
هدف کاربردی، ازنظر داده ها آمیخته اکتشافی )کیفی و کمی( 
ازنظر  از نوع تحلیل محتوا )کیفی( و  ازنظر اجرای پژوهش،  و 
کمی پیمایشی ـ مقطعی بود. جامعه مطالعه در بخش کیفی شامل 
مدیریت  و  روان شناسی  )متخصصان  خبرگان  و  صاحب نظران 
آموزشی و متخصصان پزشکی اجتماعی( طبق مالک های ورود و 
خروج در بخش کیفی و در بخش کمی شامل کارکنان دانشگاه های 
علوم پزشکی مازندران، زنجان و قزوین و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در سال 1399بود که دوره آموزش مدیریت 
سترس را گذرانده بودند. حجم نمونه در بخش کیفی بر اساس 
اصل اشباع نظری 12 نفر و حجم نمونه در بخش کمی طبق 
فرمول کوکران220 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در بخش 
کیفی، روش هدفمند و در بخش کمی روش خوشه ای بود. ابزار 
استفاده شده در بخش کیفی روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و 
پرسش نامه محقق ساخته و ابزار بخش کمی پرسش نامه استاندارد 

اخالق حرفه ای آرمیتو و همکاران ]14[ بوده است. 

برای تأیید روایی بخش کیفی در این تحقیق و همچنین ارزیابی 
و افزایش روایی و پایایی که معادل با استحکام علمی یافته ها در 
پژوهش کیفی است، به  روش پیشنهادی لینکن و گوبا استناد 
و برای تأمین اعتبار و مقبولیت داده ها از روش درگیری دائمی 
و مستمر استفاده شد. روش پیشنهادی لینکن و گوبا ]15[ در 
قسمت کیفی پژوهش: اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و 
قابلیت اطمینان اعتبارپذیری، جایگزین کیفی معیار اعتبار درونی 
است و به واقعی بودن توصیف ها و یافته های پژوهش و اعتبار آن ها 
اشاره می کند. این روش عبارت است از درجه اعتماد به واقعی 
بودن یافته ها برای شرکت کنندگان پژوهش و برای زمینه ای که 
این پژوهش در آن انجام شده است. برای تأیید روایی بخش کمی 
از روایی محتوا و نظر چند نفر از متخصصان استفاده شد و پایایی 
پرسش نامه ها طبق فرمول آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب 
آلفای کرونباخ پرسش نامه آموزش محقق ساخته مقابله با شرایط 
پراسترس برابر با 0/84 محاسبه شد و ضریب پایایی پرسش نامه 
با   ]16[ آذری  نیاز  و  عباس زاده  سلیمانی،  را  حرفه ای  اخالق 
استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/80 به دست آوردند که نشان 
تجزیه وتحلیل  دارند.  مطلوبی  پایایی  تحقیق  ابزارهای  می دهد 
داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها 
و با روش کدگذاری )کدگذاری باز، محوری و انتخابی(، تحلیل 
عاملی ـ تأییدی، تحلیل عاملی ـ اکتشافی و معادالت ساختاری بود 
و در بخش کمی برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون 

چندمتغیری استفاده شد.

یافته ها

با توجه به اینکه پژوهش از نوع آمیخته )کیفی و کمی( است، 
تجزیه وتحلیل داده ها شامل دو بخش داده های کیفی و کمی 
است، به نحوی که در بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل 
محتوای اکتشافی ـ عرفی در چارچوب سه مرحله کدگذاری باز، 
بخش  در  شد.  انجام  انتخابی  کدگذاری  و  محوری  کدگذاری 
کمی نیز با استفاده از آزمون های مناسب آماری و برای بررسی 
سؤال های پژوهش بررسی و ارزیابی شد. ابتدا از تکنیک تحلیل 
عاملی استفاده شد تا ضمن تعیین وضعیت مؤلفه های اساسی 
پژوهش، اعتبار آن ها سنجیده شود و در ادامه با بهره گیری از 
تکنیک تحلیل رگرسیون چندمتغیری، ارتباط متغیرهای تحقیق 

بررسی شد.

در جدول شماره 1 مفاهیم اولیه به دست آمده از تحلیل محتوا 
ارائه شده است. اطالعات جدول شماره 1، بیانگر محور اساسی 
سؤال های پژوهش بوده و در قسمت دوم در جدول شماره 2 
که  است  شده  آورده  مصاحبه شوندگان  ارائه شده  پاسخ های 
باز به دست آمده است. در جدول شماره 3، کد  از کدگذاری 
در  درنهایت،  است.  شده  داده  نشان  مصاحبه شونده  به  مربوط 
جدول شماره 2، 28 شاخص و مفهوم اولیه از مصاحبه با خبرگان 

استخراج شده است.

بر اساس مفاهیم و مقوله های جدول شماره 2، زمینه کدگذاری 
محوری فراهم شد که در جدول شماره 3 آورده شده است. در 
کدگذاری محوری بین مفاهیم و مقوله های مرتبط با هم ارتباط 
شماره 3  جدول  می شود،  مشاهده  که  طور  همان  شد.  برقرار 
حاوی سه طبقه است و هریک از طبقات دربرگیرنده زیرطبقات و 
مفاهیم مربوط به خود هستند. این طبقات در جدول شماره 2 از 

محورهای A تا C مشخص شدند.

همانطور که یافته های جدول شماره 2 نشان می دهد، در مرحله 
سوم از فرایند کدگذاری، داده های گردآوری شده مرتب سازی نهایی و 
خوشه بندی همه مفاهیم و کدهای محوری را در سه طبقه در خود دارد.

در مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر، یافته های حاصل 
از تجزیه وتحلیل، حول محور هدف اصلی با پیوند دادن کدها 
)کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( و درنهایت، رابطه بین 
طبقات )کدگذاری انتخابی( مشخص شد. طبقات به دست آمده و 

نتایج نهایی در جدول شماره 3 درج شده است.

بارهای  می شود،  مالحظه  شماره 4  جدول  در  که  همانطور 
عاملی سؤاالت در سه مؤلفه ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول 
شماره 4، سؤاالت 1 تا 9 بیشترین بار عاملی یا همبستگی را با 
عامل اول دارند و با توجه به محتوای آن ها می توان ادعا کرد این 
سؤاالت سبک مقابله ای رویدادمدار را می سنجد. از سؤال 10 تا 

18 هم بیشترین بار عاملی یا همبستگی را با مؤلفه دوم دارند.

نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان
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نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 1. چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد مدیریت استرس

بعد )مدیریت استرس(
کد مصاحبه شونده

مفاهیم استخراجی اولیه

4، 6، 9، 11تالش برای مرتب کردن کارها و تسلط به وضعیت موجود

3، 4، 7، 12نشان دادن عکس العمل به دیگران

2، 4، 9، 10کنترل هیجان

1، 4، 9، 12آشنایی با راهبردهای مقابله

3، 6، 9کنترل هیجان 

1، 7، 8، 10بازبینی

4، 6، 9، 11یافتن الگوی مناسب

1، 3، 6، 8شناخت استرس های شغلی خوب و بد

4، 7، 9، 12کنترل افکار غیرمعقول و جانشین شدن با افکار معقول

9، 11، 12تغییر شیوه مواجهه با موقعیت محرک

1، 2، 6، 8، 11توجه ومرکزگرایی بر جنبه های مثبت و منفی کار

2، 4، 6، 9امکان دادن به خود برای دور شدن از وضعیت موجود

1، 2، 4، 12سعی و کوشش بیشتر در انجام کارها

2، 3، 5، 7تمرکز بر رویداد برای حل آن

5، 4، 6، 9تفکر درباره روش حل رویداد مشابه

6، 7، 9، 11تجزیه وتحلیل موضوع قبل از بازتاب

3، 7، 8، 9دادن انگیزه به خود

4، 6، 8، 11پرداختن به مسائل قبل عکس العمل

2، 3، 6، 9شناخت شرایط خانوادگی

4، 6، 8، 10شناسایی سبک های مقابله ای مثبت

8، 9، 10، 12سعی و کوشش بیشتر برای انجام کارها

7، 8، 11، 12طرد ذهن از فعالیت و مشغول شدن به کار دیگری

2، 3، 5، 7 توانستن نه گفتن

5، 4، 6، 9تصاویر ذهنی پسندیده

6، 7، 9، 11خودداری و دوری از اتفاقات و حوادث بد

2، 4، 5، 7شناسایی تفاوت های بین اضطراب، ترس 

5، 4، 6، 9توانایی تغییر اضطراب

6، 7، 9، 11استفاده از جایگاه مناسب
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نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 2. مرتب سازی نهایی و خوشه بندی همه مفاهیم و کدهای )A تا C( استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته

کدمفاهیمردیف

Aآشنایی با راهبردهای مقابله1

Aکنترل افکار غیر معقول و جانشین شدن با افکار معقول2

Aشناسایی سبک های مقابله ای مثبت 3

Aتغییر شیوه مواجهه با موقعیت محرک4

Aتمرکز بر رویداد برای حل آن5

Aتصاویر ذهنی پسندیده6

Aشناخت  استرس های شغلی خوب و بد7

Aنشان دادن عکس العمل مثبت به دیگران8

Aتفکر درباره روش حل رویداد مشابه9

Bتسلط برعصبانیت10

Bتالش برای مرتب کردن کارها برای تسلط به وضعیت  موجود11

Bکنترل هیجان12

Bبازبینی 13

Bیافتن الگوی مناسب14

Bتوجه ومرکزگرایی بر جنبه های مثبت و منفی کار15

Bسعی و کوشش بیشتر در انجام کارها16

Bدادن انگیزه به خود17

Bامکان دادن  به خود برای دور شدن از وضعیت موجود18

Cتجزیه وتحلیل موضوع قبل بارتاب19

Cپرداختن به مسائل قبل از عکس العمل 20

Cشناخت شرایط خانوادگی21

Cطرد کردن ذهن از  فعالیت و مشغول شدن به کار دیگری22

Cتوانستن نه گفتن23

Cخودداری و دوری از اتفاقات و حوادث  بد24

Cشناسایی تفاوت های  بین اضطراب ترس 25

Cتوانایی تغییر اضطراب ها26

Cاستفاده از جایگاه  مناسب27

Cکوشیدن در سختی ها28
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نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 3. کدگذاری نهایی نتایج تحلیل محتوای مصاحبه نیمه ساختاریافته در مدیریت استرس

کدگذاری بازکدگذاری محوری 

A
سبک مقابله ای رویدادمدار

آشنایی با راهبردهای مقابله

کنترل افکار غیرمعقول و جانشین شدن با افکار معقول

شناسایی سبک های مقابله ای مثبت 

تغییر شیوه مواجهه با موقعیت محرک

تمرکز بر رویداد برای حل آن

تصاویر ذهنی پسندیده

شناخت استرس های شغلی خوب و بد

نشان دادن عکس العمل مثبت به دیگران

تفکر درباره روش حل رویداد مشابه

B
سبک مقابله ای اضطراب مدار

تسلط برعصبانیت

تالش برای مرتب کردن کارها برای تسلط به وضعیت موجود

کنترل هیجان

بازبینی 

یافتن الگوی مناسب

توجه و مرکزگرایی بر جنبه های مثبت و منفی کار

سعی و کوشش بیشتر در انجام کارها

دادن انگیزه به خود

امکان دادن به خود برای دور شدن از وضعیت موجود

C
سبک مقابله امتناعی

تجزیه وتحلیل موضوع قبل بارتاب

پرداختن به مسائل قبل از عکس العمل 

شناخت شرایط خانوادگی

طرد کردن ذهن از فعالیت و مشغول شدن به کار دیگری

توانستن نه گفتن

خودداری و دوری از اتفاقات و حوادث بد

شناسایی تفاوت های بین اضطراب ترس 

توانایی تغییر اضطراب ها

استفاده از جایگاه مناسب

کوشیدن در سختی ها
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نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 4. سؤاالت و بارهاي عاملي تشکیل دهنده پرسش نامه محقق ساخته در سه مؤلفه به دست آمده بعد از چرخش

مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول سؤاالت

0/71 1

0/74 2

0/77 3

0/72 4

0/68 5

0/68 6

0/74 7

0/64 8

0/77 9

0/62 10

0/68 11

0/77 12

0/81 13

0/73 14

0/66 15

0/69 16

0/75 17

0/73 18

0/79 19

0/80 20

0/65 21

0/70 22

0/63 23

0/63 24

0/75 25

0/72 26

0/66 27

0/62 28
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 باتوجه به محتوای سؤاالت، می توان ادعا کرد که آن ها سبک 
نیز   28 تا   19 سؤال  از  می سنجد.  را  اضطراب مدار  مقابله ای 
بیشترین بار عاملی یا همبستگی را با مؤلفه سوم دارند و با توجه به 
محتوای سؤاالت می توان ادعا کرد که آن ها سبک های مقابله ای 

امتناع مدار را می سنجد.

نرم افزار  از  عاملی ـ تأییدی  تحلیل  برای   1 شماره  تصویر  در 
Smart PLS استفاده شد تا وضعیت الگوی تحلیل عاملی ـ تأییدی 
شود.  گزارش  و  استخراج  نیز  استانداردشده  ضرایب  حالت  در 
درمجموع باتوجه به خروجی های نرم افزار Smart PLS می توان 
به این نتیجه رسید که مدل تحقیق با داده های حاصل از این 

پژوهش، منطبق است.

نتایج جدول شماره 5 و تصویر شماره 2 حاکی از آن است که 
میانگین راهبرد مقابله رویدادمدار 56/6 و میانگین راهبرد مقابله 

اضطراب مدار 53/8 و راهبرد مقابله امتناع مدار 54/7 به دست 
آمده است. 

اخالق حرفه ای

و  معیار  انحراف  و  میانگین  مانند  آماری  مشخصه های 
نتیجه  که  شد  استخراج  حرفه ای  اخالق  خرده مقیاس های 

به دست آمده در جدول شماره 6 ارائه شده است.

نتایج جدول شماره 6 و تصویر شماره 3 حاکی از آن است که 
میانگین مسئولیت اجتماعی 29/8، تعلق به اجتماع علمی 22/8، 
خودکارایی 38/5، مسئولیت علمی 39/6 و میانگین کلی اخالق 

حرفه ای برابر با 130/8 به دست آمده است.

نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

تصویر 1. الگوی تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد
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تحلیل داده ها

راهبردهای مقابله با شرایط پراسترس با اخالق حرفه ای ارتباط 
معناداری دارند. 

با شرایط  مقابله  راهبردهای  نشان می دهد  جدول شماره 7 
ضریب  درصد   0/377 دارای  حرفه ای  اخالق  با  پراسترس 
همبستگی است و 0/142 درصد از واریانس اخالق حرفه ای افراد 

را تبیین می کند.

مشاهده شده  واریانس  تحلیل   8 شماره  جدول  اطالعات  در 
)df=3/216 ،f=11/9( راهبردهای مقابله با شرایط پراسترس با 
اخالق حرفه ای افراد معنادار است )P>0/05(، به این ترتیب گویایی 
جدول شماره 8، نمایانگر این نکته است که بین راهبردهای مقابله 
با شرایط پراسترس با اخالق حرفه ای ارتباط معنا داری وجود دارد.

ارقام مندرج در ترازهای جدول شماره 9 نشان داده است که 
راهبردهای مقابله با شرایط پراسترس بر اخالق حرفه ای افراد 
تأثیر متفاوتی دارند، به نحوی که راهبرد مقابله رویدادمدار با اخالق 
حرفه ای رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله رویداد مدار 
بر اخالق حرفه ای افزایشی است )P>0/05(. به معنای دیگر هرچه 

نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 5. شاخص هاي آماري خرده مقیاس های مقابله با شرایط پراسترس

میانگین خرده مقیاسمتغیر

مقابله با شرایط پراسترس

56/610/1راهبرد مقابله رویدادمدار

53/89/0راهبرد مقابله اضطراب مدار

54/77/6راهبرد مقابله امتناع مدار

تصویر 2. نمودار ستوني خرده مقیاس های مقابله با شرایط پراسترس

جدول 6. شاخص هاي آماري خرده مقیاس های اخالق حرفه ای

میانگین±انحراف معیارخرده مقیاسمتغیر

اخالق حرفه ای

3/4±29/8مسئولیت اجتماعی

2/8±22/8تعلق به اجتماع علمی

4/0±38/5خودکارایی

3/3±39/6مسئولیت علمی

11/4±130/8اخالق حرفه ایمیانگین کلی
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بر راهبرد مقابله رویدادمدار تأکید شود، اخالق حرفه ای افراد هم 
افزایش می یابد و در مقابل راهبرد مقابله اضطراب مدار و راهبرد 
مقابله امتناع مدار با اخالق حرفه ای رابطه منفی و کاهشی وجود 
و  اضطراب مدار  راهبرد  بر  هرچه  به نحوی که   .)P>0/05( دارد 
راهبرد مقابله امتناع مدار تأکید شود، اخالق حرفه ای افراد هم 

کاهش می یابد.

بحث

در مقایسه تطبیقی یافته ها و نتایج این پژوهش با تحقیقات 
نتایج  از  بخشی  با  داخلی  پژوهشگران  و  محققان  یافته های  و 
تحقیقات حسنی و همکاران ]17[، شول و حکیمی ]18[، نیکوکار 
و همکاران ]19[، زینلی پور و همکاران ]20[، زاگنژیک و همکاران 
و  هیروکاوا   ،]10[ رابینسون   ،]21[ همکاران  و  پارالنگلی   ،]6[
همکاران ]22[، نوروزی و همکاران ]23[، وانگ و همکاران ]24[، 

سورجانتی و سوئوجوتو ]13[ و یه و همکاران ]25[ همسو است و 
انطباق دارد. در تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده می توان اذعان 
کرد که عوامل بسیاری چه به صورت مستقیم و چه به صورت 
غیرمستقیم می توانند بر اخالق کاری کارکنان تأثیر بگذارند و 
همان گونه که نتایج این بخش از تحقیق هم روشن کرد، یکی 
از این عوامل تأثیرگذار، همان آموزش مدیریت استرس است و 
در این میان معلوم شد راهبرد مقابله ای مسئله مدار، سطح اخالق 
مقابله ای  سبک های  درواقع  می بخشد.  ارتقا  را  کارکنان  کاری 
رویدادمدار و منطقی قادر است شاخص های اخالق کاری کارکنان 
را بهبود بخشند و پیشی گرفتن سبک های ناکارآمد و امتناعی 
می تواند اخالق کاری کارکنان را دچار اخالل کند و حتی آن ها 
را به مخاطره بیندازد. درواقع راهبردهای مقابله ای در حیطه های 
مختلف زندگی افراد به کار گرفته می شوند و در این بین مقابله 
در محیط کار به واکنش کارکنان در برابر شرایط استرس زای 

تصویر 3. نمودار ستوني خرده مقیاس های اخالق حرفه ای

نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 7. شاخص ها و آماره هاي تحلیل رگرسیون

R ضریب همبستگيR2 اشتباه معیار برآوردضریب تعدیل شدهمجذور ضریب همبستگي

0/377a0/1420/1300/66161

جدول 8. آزمون تحلیل واریانس رگرسیون

سطح معناداريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورمنبع تغییر

15/68235/227اثر رگرسیون

11/9420/001 94/5500/2160/438اثر باقیمانده

110/232219جمع
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کاری اشاره می کند. به نظر می رسد افراد اغلب در موقعیت های 
متفاوت از راهبردهای تقریبًا یکسانی استفاده می کنند و سبک 
مقابله ای نسبتًا پایداری دارند. تحقیقات متعددی نشان داده است 
این سبک  زیرا  است؛  همراه  موفقیت  با  مسئله مدار  پاسخ های 
مقابله ای استفاده از راهبردهایی را شامل می شود که معطوف به 
حذف منابع استرس و یا تغییر دادن موقعیت استرس زا هستند. 
اقدامات سازنده فرد در رابطه با شرایط تنش زا محسوب می شود 
و سعی دارد تا منبع تنیدگی را حذف کند یا تغییر دهد و فرد 
با به کار بستن سبک مقابله کارآمد رویدادمدار از مهارت های 
اینکه  باتوجه به  می کند.  استفاده  مسئله  حل  برای  شناختی 
سبک های مقابله ای رویدادمدار و منطقی می تواند اثر مثبتی بر 
شاخص اخالق حرفه ای کارکنان داشته باشد، بنابراین به متولیان 
امر توصیه می شود از دانش، توان و تجربه روان شناسان خبره 
مقابله ای  سبک های  مستمر  و  دقیق  معرفی  و  شناساندن  در 
رویدادمدار به کارکنان بهره برداری کنند تا شاهد اثرات سودمند 

آن در اداره ها و سازمان های دولتی باشیم.

نتیجه گیری

راهبردهای کارآمد مقابله ازطریق افزایش اعتمادبه نفس افراد، 
به رضایت  و  بهبود می بخشد  را  آن ها  مهارت های حل مسئله 
بیشتر منجر می شود. ویژگی دیگر افرادی که از سبک مقابله 
پایین است.  استفاده می کنند، سطح تنش  رویدادمدار  کارآمد 
سایه  در  فرد  می شود  باعث  هیجانی  تنش  بودن سطح  پایین 
آرامش روانی بهتر بتواند از مهارت های شناختی و پویایی برای 
مقابله با مشکل استفاده کند؛ درنتیجه به رضایت بیشتری دست 
می یابد. درحالی که سبک های ناکارآمد امتناعی و اضطراب مدار 
واقعه ای  هیجانی،  پیامدهای  تنظیم  برای  کوشش هایی  شامل 
تنش زاست و تعادل عاطفی و هیجانی را ازطریق کنترل هیجانات 
حاصل شده از موقعیت تنش زا حفظ می کنند و اغلب به مشکالت 
روان شناختی و پیامدهای منفی منجر می گردند. ازطرف دیگر 
انکار و انفعال دو ویژگی کسانی است که از سبک مقابله ناکارآمد 
اضطراب مدار استفاده می کنند. انکار موقعیت استرس زا به رفتار 

ناتوانی در  و  استرس زا  موقعیت  با  مقابله  در  انفعال  و  امتناعی 
به کارگیری توانمندی های بالقوه و ابتکار عمل فرد منجر می شود. 
با این سبک مقابله مشکل پیش آمده الینحل می ماند و درنتیجه 
نارضایتی افزایش می یابد. ویژگی های انکار و انفعال و پیامدهای 
آن ها در مقابله ناکارآمد امتناعی با موقعیت استرس زا ازطریق 
کاهش اعتمادبه نفس فرد نیز بر مشکالت و نارضایتی های افراد 
رویدادمدار  مقابله  راهبرد  افراد  هرچه  به این ترتیب  می افزاید. 
و  بیشتری خواهند داشت  اخالق کاری  برند،  کار  به  بیشتر  را 
امتناعی  و  اضطراب مدار  مقابله  راهبرد  افراد  هرچه  بالعکس؛ 
را بیشتر به کار برند، اخالق کاری کمتری خواهند داشت. در 
راستای نتایج به دست آمده، باتوجه به اینکه سبک های مقابله ای 
رویدادمدار و منطقی می تواند اثر مثبتی بر اخالق کاری کارکنان 
داشته باشد. بنابراین به متولیان امر توصیه می شود از دانش، توان 
و تجربه روان شناسان خبره در شناساندن و معرفی دقیق و مستمر 
سبک های مقابله ای رویدادمدار به کارکنان بهره برداری نمایند تا 
شاهد اثرات سودمند آن در اداره ها باشیم. در سازمان ها و مراکز 
دولتی الزم است درزمینه مقابله با شرایط پراسترس، آموزش های 
کارکنان را در سطوح دانش پایه به صورت نظری و در سطوح 
حرفه ای به شیوه کاربردی طراحی و اجرا نمایند و حتی االمکان 
به سوی سازمان )اداره( محوری گام بردارند تا امکان مشارکت 
آموزش  موضوعات  به  مربوط  تصمیم گیری های  در  را  کارکنان 
انکارناپذیر  تأثیر  باتوجه به  کنند.  فراهم  بیش ازپیش  کارکنان 
شیو های مقابله با استرس بر سطح اخالق کاری، توصیه می شود 
این موضوع در سند جامع نظام آموزشی کارکنان کشور گنجانده 
شود. در ضمن پژوهش حاضر ازنظر زمانی به سال 1399 محدود 
است و اگر نتایج تعمیم داده شود، باید جانب احتیاط را درنظر 
اندازه گیری  ابزار  که  بود  این  پژوهش  دوم  محدودیت  داشت. 
متغیرها فقط به مصاحبه و پرسش نامه محدود شده بود و از سایر 
روش های اندازه گیری مانند مشاهده و یا مراجعه به اسناد استفاده 

نشده است.

نسرین اسدی و همکاران. بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخالق کاری کارکنان

جدول 9. متغیرهایي که وارد رگرسیون شدند.

شاخص ها
ضریب معیار تفکیك رگرسیونضریب تفکیك

t سطح معنادارينسبت
Bبتاخطاي معیار

1/4880/3224/6150/001مقدارثابت

0/2920/0750/2843/8980/001راهبرد مقابله رویدادمدار

2/4740/001-0/134-0/1360/075-راهبرد مقابله اضطراب مدار

2/8540/001-0/132-0/1400/076-راهبرد مقابله امتناع مدار

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
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پیشنهاد می شود تدوین برنامه ای سازمان یافته صورت گیرد که بر 
اساس آن آموزش مدیریت استرس کارکنان متناسب با رده ها و سطوح 

متفاوت شغلی با برگزاری دوره های آموزشی ویژه امکان پذیر شود.

جوار  در  روان شناسی  مشاوره  واحدهای  می شود  پیشنهاد 
سازمان ها و ادارات ایجاد شوند تا شیوه صالحیت اخالق حرفه ای 

بیشتر در کارمندان ایجاد و تقویت شود.

پیشنهاد می شود مسئوالن ترتیبی اتخاذ کنند تا کارکنان و 
زیردستان ضمن پرهیز از به کارگیری سبک های ناکارآمد اعتنایی 
و اضطراب مدار، به نقش ها و وظایف خود بیش ازپیش آشنا شوند 
و از مهارت های حرفه ای الزم برخوردار شوند؛ عالوه برآن کاربرد 

فناوری ها را آموزش ببینند. 

پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین اداره ها و سازمان هایی که 
با افت عملکرد شغلی کارکنان خود مواجه هستند، میزان استرس 
شغلی کارکنان خود را بسنجند و در صورت اثبات وجود استرس 
بیش ازحد نرمال درکارکنان، آموزش مهارت های مقابله با استرس 
را مد نظر قرار دهند. به کارکنان مراکز دولتی نیز توصیه می شود 

از سایر تکنیک های آرام سازی و غلبه بر استرس بهره ببرند.

پیشنهاد می شود برای افزایش کارآیی و بهره وری در هر سازمانی 
به خصوص درباره سازمان هایی که افراد آن در معرض استرس 
شغلی بیشتری قرار دارند، مستلزم توجه بیشتری به نیروی انسانی 
است. پیشنهاد می شود کارگاه های آموزش مهارت های مقابله با 

استرس برای کارکنان طراحی و اجرا شود.

سازمان های  کارکنان  روی  بر  حاضر  پژوهش  اینکه  به  نظر 
دولتی انجام شده است. پیشنهاد می شود در این راستا پژوهشی 
با نمونه سایر مشاغل ازجمله سازمان های خصوصی انجام شود 
و نتایج پژوهش های این تحقیق ها به صورت تطبیقی مقایسه و 

تجزیه و تحلیل شود.

با  و  بیشتر  مشارکت کنندگان  با  مشابه  پژوهش های  تکرار 
زمانی  فواصل  در  مشارکت کنندگان  پیگیری  و  باالتر  همگنی 
مشخص و به مدت طوالنی تر، می تواند نتایج قوی تر و راهکارهای 

عملی تری را درباره کارکنان فراهم کند. 

دوره های آموزشی برای رشد اخالق حرفه ای و آموزش مدیریت 
استرس درباره نحوه برخورد مدیران سازمان ها با کارکنان با استرس 
زیاد به ویژه در ایام بیماری های همه گیر جهانی و بومی برگزار شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش با کد اخالق IR.IAU.TNB.REC.1400.121 در 
این  در  ثبت شد. همچنین  در سامانه  و  اخالق مطرح  کمیته 

پژوهش مالحظات اخالقی رعایت شده است:

- رعایت حق بی نام بودن مصاحبه شونده ها، پرسش نامه ها و 
استفاده از کد به جای نام افراد؛

- توضیح اهداف و مراحل انجام مطالعه قبل از ارائه پرسش نامه؛ 

- محرمانه نگهداشتن اطالعات مشارکت کنندگان و اطمینان 
بخشیدن به آن ها درباره محرمانه بودن اطالعات؛

- ارائه نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان در صورت درخواست 
آن ها؛

- داوطلبانه و اختیاری بودن شرکت در پژوهش؛

- اجازه برای ضبط مصاحبه ها؛

- دستکاری نکردن داده ها؛

- رعایت امانت در استفاده از منابع.

حامی مالی

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نسرین اسدی گروه مدیریت 
آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی 
مدیریت  آموزش  الگوی  »ارائه  عنوان  با  جنوب،  تهران  واحد 
استرس و رابطه آن با خودکارآمدی و اخالق کاری کارکنان« با 
کد 162325800 است و هیچ گونه کمک مالی از سازمانی های 

دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از همکاری خبرگان و صاحب نظران اعضای هیئت علمی در 
رشته های مدیریت آموزشی، روان شناسی و متخصصان پزشکی 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  کارکنان  و  اجتماعی 
بهداشتی و درمانی مازندران، زنجان، قزوین و کارکنان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این پژوهش تقدیر 

و تشکر می شود. 

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
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