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کارمنداندرشغلیاسترسبامقابلهراهبردهایواولیهناکارآمدهایطرحوارهیرابطه

  قنبری الهام/   نسب علی سمیه/   فخراوری کتایون/   فرد بابایی مریم



 چکیده
 میزان با ای مقابلهامد اولیه و راهبردهای طرحواره های ناکارنقش  تحقیق حاضر بررسیاصلی هد  

 توصیفی )همبستگی( قرار دارد. های طرحاین پژوهش در مقوله  است.ان استرس شغلی در کارمند

به  خصوصی نرم افزاری و کامییوتری های شرکت فزارااز کارمندان بخش تولید نرم  نفر 114 تعداد

مقابلاه ، طرحواره های ناکارآمد اولیه یانگ های پرسشنامهانتخاب شدند و  نمونه گیری تصادفیروش 

اطالعات . تکمیل نمودند را استرس شغلی کان و همکارانا اندلر و پارکر و اساترس ز های موقعیتباا 

و آزمون رگرسیون ، ضریب همبستگی پیرسون اماری توصیفی های آزمونبا استفاده از  جمع آوری شده

ند که رابطه مستقیم و معنی دار بین میزان استرس شغلی ن دادنشا ها یافته شد. تحلیلگام به گام 

، درحالی که رابطه معکوس و معنی داری بین استرس شغلی داردکارمندان و راهبردهای اجتنابی وجود 

هیجانی سهم معنی داری در پیش بینی  ای مقابلهو راهبردهای مساله ای مشاهده شد. همچنین راهبرد 

 های نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که طرحواره وه،نداشت. بعال استرس شغلی

از واریانس  34/6محرومیت هیجانی، معیارهای سرسخت گیرانه، ایثار و انزوای اجتماعی، توان تبیین 

 (p<0.05) .استرس شغلی کارمندان را به طور معنی داری دارا هستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (مسئول نویسنده .)ایران، ورامین .نور پیام دانشگاه مدرس .m.babaeifard@yahoo.com 

  ایران، تهران،  خوارزمی دانشگاه،  عمومی روانشناسی ارشد کارشناس 

  گاه خوارزمی ، تهران، ایرانکارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانش 

 ایران، تهران،  خوارزمی دانشگاه،  عمومی روانشناسی ارشد کارشناس 
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راهبردهای و های ناسازگار اولیه  نشان داد که طرحواره های این پژوهش در مجموع یافته نتیجه گیری:

 .کند پیش بینی می کارمندانرا در استرس شغلی  به میزان قابل توجهی ای مقابله

 .، استرس شغلیای مقابلهطرحواره های ناکارآمد اولیه، راهبردهای کلیدی:  واژگان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 751 ـــــــــــــــمندان کار در شغلی استرس با مقابله راهبردهای و اولیه ناکارآمد هایطرحواره یرابطه

 مقدمه
مرتبط با شغل دانست که بیشتر  های موقعیتجمع شدن عوامل استرس زا در  توان میاسترس شغلی را 

استرس ناشی از شغل استرسی است  افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. به بیان دیگر

 همچنین( 1387 تارخورانی آزادمرزآبادی،) .شود مین که فرد معین بر سر شغل معینی دستخوش آ

فردی شاغل، میزان بیش از حد  های ویژگیر و استرس شغلی به عنوان کنش متقابل بین شرایط کا

تقاضای محیط کار وفشار های مرتبط با آن است که این فشارها بیش از آن است که فرد بتواند از 

 نشان داد که استرس شغلی (2611 ریکبولیز، دین، ) تحقیقات .(1384، عهده آن برآید )آلتایمر

سنگینی بر فرد و سازمان و جامعه تحمیل  های هزینهد و بهره وری سازمان را به مخاطره انداز تواند می

استرس شغلی نتیجه عوامل موجود در محل کار و ناشی از نوع شغل است که برای در واقع  .کند می

(. شواهد 2663هنینگ و پرستون، ) کند برای سازمان مشکالت و موانع بسیار ایجاد می نهایتاًکارکنان و 

فیربرادر و ) هستندهای کاری  شغلی در محیط بودن قابل مالحظه استرسشایع  ی دهندهپژوهشی نشان 

 .اند شدهمختلف بررسی  های پژوهشمختلفی با استرس شغلی ارتباط دارندکه در  عوامل (.2663وارن، 

گذار است که شواهد پژوهشی مختلفی نشان  تأثیرهای ناکارآمد اولیه یکی از این عوامل  طرحواره

؛ بمبر و مک 2667؛ بمبر،2667در استرس محیط کاری هستند )بمبر و پرایس، آن  تأثیر ی دهنده

؛ 2667اساس مدل طرحواره محور استرس شغلی در محیط کار )بمبر و پرایس،  بر (.2668ماهون،

کنند، که  کاری گرایش پیدا می های محیط(، افراد دارای طرحواره های ناکار آمد به سمت 2667بمبر،

اساس این مدل، طرحواره  بر کند. کارآمد محیط اولیه زندگی را برای آنان فراهم میشرایط و ساختار نا

بمبر و مک ) آیند های ناکارآمد اولیه عامل آسیب پذیری در مقابل استرس محیط کار به حساب می

های  رسد که افراد با طرحواره های ناکارآمد مختلف به سمت محیط واقع به نظر می در (.2668ماهون،

 های ناکارآمد خود داشته باشند.  روند که در آنها بتوانند راهبردهایی بر اساس طرحواره می کاری

انجام شده بر استرس شغلی بر این نکته تاکید دارد که آنچه سالمت رفتار را  های بررسی از طر  دیگر

 های شرواسترس شغلی نیست بلکه شیوه ارزیابی فرد از استرس شغلی و  کند میبا خطر روبه رو 

 های راهاز  اند مواجهکه روزانه با آن  هایی استرس. افراد برای مقابله با (2664 توئیتز) استمقابله با آن 

بر سالمت  ها استرس تأثیراز  تواند میمناسب  ای مقابلهانتخاب راه  کنند میمختلف استفاده  ای مقابله

( 1310)حیدری پژوهشی  نتایج .شود میشتر به سازگاری و انطباق هر چه بی نهایتاًروانی فرد بکاهد و 

 ای مقابله های سبکمیزان استرس شغلی را پیش بینی کند.  تواند می ای مقابله های سبک نشان داد
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 بر. گیرند می نشات ها واره طرح از که کنند بروز رفتاری یا عاطفی –به صورت شناختی  توانند می

: شود می فرایند دو شامل استرس با رویارویی در ای لهمقاب رفتارهای فولکمن و الزاروس نظریه اساس

 شود میآشفتگی در وی شده است مواجه  واقعی علت که ای مسئله با فرد آن طی که مدار مسئله فرایند

برانون ) نمایدتنظیم  هیجانی خود را های پاسخ کند میو فرایند هیجان مدار که بر اساس آن فرد تالش 

 (.2667و فیست 

شناختی و رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و کاهش  های تالشبه  ای مقابله های سبکی به طور کل

ارائه شده است  ای مقابله های سبک( طبقه بندی مختلفی از 2662 توماکوپنلی، ) شود میاطالق  استرس

ین و ل) اجتنابی ای مقابلههیجان مدار و سبک  ای مقابلهسبک  مسئله مدار ای مقابله های سبکاز جمله: 

و  به مسئله است و رفتارهای مسئله مدار شامل حستجوی طمسئله مدار مع های سبک (.2616چن 

برای  هایی گاماطالعات بیشتر در مورد مسئله، تغییر ساختار مسئله از نظر شناختی و اولویت دادن به 

ه بر اساس آن ک کند میرا توصیف  هایی شیوههیجان مدار  های سبک باشد میمساله  مخاطب قرار دادن

فرد بر خود متمرکز شده و تمام تالش او متوجه کاهش احساسات ناخوشایند خویش است. 

هیجان مدار شامل گریه کردن، عصبی و ناراحت شدن، پرداختن به رفتارهای  ای مقابله های واکنش

و  ها تفعالیاجتنابی مستلزم  ای مقابله های سبکعیب جویانه، اشتغال ذهنی و خیال پردازی است. 

اجتناب از موقعیت استرس زاست. رفتارهای مقابله اجتنابی  ها آنتغییرات شناختی است که هد  

ممکن است به شکل روی آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه و یا به شکل روی آوردن به 

 (.1316 زرندی ضیغمی، پوربهاالدینی،) شونداجتماع و افراد دیگر ظاهر 

هیجانی مقابله استفاده  ( نشان داده شده که پرستارانی که از راهبردهای1310 ،حیدری) تحقیقیدر 

از استرس شغلی باالتری  کنند میشناختی استفاده  در مقایسه با پرستارانی که از راهبرد کنند می

مقابله هیجان مدار و اجتنابی با استرس شغلی رابطه مثبت معنی  راهبردهایبرخوردار بودند. نیز بین 

مسئله مدار ارتباط معکوسی با استرس  ای مقابلهسبک . (1310ه، حبیبی و صفرزاد) داشتوجود دار 

قادر  در پژوهشی دیگرسبک هیجان مدار. (1310 صفوی، جعفر خانی ،نظری ،فارسی) شغلی داشت.

 (.1310نفس  نیک ،آزاد مرزآبادی) استاسترس شغلی بوده  به پیش بینی

نیز رابطه وجود  ای در پیش بینی استرسهای مقابلهزگار اولیه و راهبردساهای ناهمچنین بین طرحواره

های ناکارآمد دارند در مقابله با دارد. برای مثال، در پژوهشی نشان داده شد که افرادی که طرحواره



 

 

 

 

 

 

 

 

 759 ـــــــــــــــمندان کار در شغلی استرس با مقابله راهبردهای و اولیه ناکارآمد هایطرحواره یرابطه

کنند )دهقانی، ایزدی خواه، محمد تقی مدار( استفاده میهیجان) ناکارامدهای مسائل بیشتر از راهبرد

 . در پژوهشی دیگر نشان داده شد کهشودو این امر سبب افزایش استرس می (1313ب، رضایی، نس

های بینی کند، طرحوارهای مسئله مدار را پیشهای مقابلهتواند راهبردتنها طرحواره نقص و شرم می

های ردبینی کننده راهبمنعطف پیشهای غیربیماری، تنبیه و معیار پذیری نسبت به ضرر یاآسیب

های اجتنابی را منعطف توانست راهبردهای غیرمدار بوده و در نهایت طرحواره معیارای هیجانمقابله

 های موقعیتها با انتخاب سبک اجتنابی مانع ورود فرد به . بر این اساس این طرحوارهبینی کندپیش

(. در همین 2614رمی، فراهانی، باباجانی، اک) دهداسترس زا شده و همین امر استرس را نیز افزایش می

ای مسئله محور نمرات پایینی داشتند، های مقابلهراستا پژوهشی دیگر نشان داد که افرادی که در راهبرد

اعتمادی نمره ثباتی، محرومیت هیجانی، نقص/ شرم و انزوای اجتماعی/ بیهای طرد/بیدر طرحواره

هاچومراوقلو، ای کی، گریپ، سینار، ) داشتند و به مراتب استرس بیشتری باالتری گرفته بودند

 (.2614کنگواوقلو، 

رسد که طرحواره ها و راهبردهای مقابله با استرس در پیش بینی استرس شغلی افراد  بنابراین به نظر می

کدام  پاسخ دهیم که سااالتدر این پژوهش سعی بر آن داشتیم تا به این  ،لذا در محیط کار مهم باشد.

در این میان . تری دارندای در پیش بینی استرس شغلی نقش مهمهای مقابلهو کدام راهبرد هاطرحواره

شود که به بررسی طرحوارهها و راهبردهای مقابله با استرس در کنار  جای خالی پژوهشی مشاهده می

اولیه طرحواره های ناکارامد  ی رابطهبیردازد. لذا، هد  پژوهش حاضر بررسی و در بین کارمندان  هم

 و راهبردهای مقابله با استرس با استرس شغلی در زنان و مردان کارمند بود.

 روش
تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان تمام -توصیفی ی مطالعهاین 

خصوصی نرم افزاری و کامییوتری حساب رایان پارس، پاسکال  های شرکتوقت زن و مرد شاغل در 

این  در 1310 سال، کیمیا گران سرزمین رایانه و جهان گستر در شهر تهران بودند، که در سیستم

مشغول به کار بودند. در این مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. حجم نمونه  ها شرکت

ه نفر به عنوان حجم نمون 28از کارمندان بخش تولید نرم فزار بود که از هرشرکت تعداد  نفر 114

و میانگین سنی  2/7بین آنها توزیع شد. در این پژوهش انحرا  معیار  ها پرسشنامهانتخاب گردید و 

. تجزیه و اند بودهسال  20-30درصد افراد در سنین بین  43سال بود و  83/21 افراد تحت مطالعه
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ون گام به اماری توصیفی و آزمون رگرسی های آزمونبا استفاده از  تحلیل اطالعات جمع آوری شده

 .گام انجام شد

 ابزار

(YSQ-SF)یانگفرمکوتاهپرسشنامهطرحوارههایناکارآمداولیه

(، برای ارزیابی طرحواره های 1188) یانگآیتم است توسط جفری  60این پرسشنامه که شامل 

-وزهحوزه مطابق با ح 0طرحواره هستند که در  10ها شامل ناسازگار اولیه ساخته شد. این طرحواره

 .2هیجانی،  محرومیت .1شوند:  طرحواره شامل این موارد می پانزده گیرند.های اولیه تحول قرار می

 .6. شکست، 7. نقص/ شرم، 0. انزوای اجتماعی، 4. بی اعتمادی/بدرفتاری، 3شدگی، /رهاطرد

، اطاعت .16، . گرفتاری/دردام افتادگی1پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، . آسیب8کفایتی،/بیوابستگی

 داری.خویشتن .10. استحقاق و 14های غیر منعطف، . معیار13هیجانی،  بازداری .12. ایثار، 11

ای درجه 7سنجد. هر آیتم بر روی یک مقیاس یک طرحواره را می ساال 0در این پرسشنامه هر 

باشد، آن طرحواره  3 شود. در هر طرحواره اگر میانگین نمره خرده مقیاس آن باالتر ازگذاری مینمره

 ناکارامد خواهد بود.

(7971)همکارانپرسشنامهاسترسشغلیکانو

ها و فشار نقش ایجاد شده است. های شغلی، پیشامداین پرسشنامه برای سنجش ادراک کارکنان از تنش

کرد، اند از: عملبرای این ابزار در مطالعات مختلف چهار خرده مقیاس شناسایی شده است، که عبارت

تا  6,86گیری. در مطالعات مختلف هماهنگی درونی آلفای کرونباخ تراکم کار، زمینه سازمانی و تصمیم

 گزارش شده است. 6,12

 (CISS)(7992)پارکرااندلرواسـترسزهایموقعیتپرسشـنامهمقابلـهبـا

رزیابای اناواع باا هاد  اتهیه شده است.  1116این پرسشنامه توسط اندلر و پارکر در سال  

افاراد در موقعیتهاای اساترس زا باه ساه صاورت سابکهای مقابلاهای مسائله  ای مقابله های سبک

سااال اسات که  48ایان آزمون شاامل  .مادار، هیجاان مادار و اجتنابای ماورد اساتفاده قارار گرفات

هر سااال بار اسااس یک مقیااس  سااال باه یکای از ابعااد مقابله مربوط اسات و پاساخ به 17هار 

حداقال و حداکثار  های نمره. شود می مشاخص(  0خیلای زیااد( تا(  1لیکارت از هرگاز( ای درجه 0
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اسات روایای و پایایی این پرسشانامه نیاز در  86و  17مقابلاه، باه ترتیاب برابار باا  ی شیوههار ساه 

در  همچنین 6/ 84(1381در پژوهش )قریشی ونباخ لفاای کر. آشاده اسات تأییدمطالعات مختلف 

 باود. 84/6( 1310آزاد مرزآبادی و نیک نفس ) پژوهش

 شیوه اجرا
اماری توصیفی و آزمون  های آزمونبا استفاده از  تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده

 گرسیون گام به گام انجام شد.

 ها یافته
-30درصد افراد در سنین بین  43سال بود و  83/21 لعهدر این پژوهش میانگین سنی افراد تحت مطا

ارائه شده است که بیانگر  ها آن، ضرایب همبستگی و سطح معناداری 1. در جدول اند بودهسال  20

( بین میزان استرس شغلی کارمندان و استفاده از r=0.32,p<0.01رابطه مستقیم و معنی دار )

استرس شغلی و استفاده از راهبردهای مساله ای رابطه راهبردهای اجتنابی است. درحالی که بین 

 (.r=0.212,p<0.05) شود میمعکوس و معنی داری مشاهده 

 . ضریب همبستگی پیرسون1جدول 

 شاخص

 متغیر

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد

رابطه بین راهبرد مساله 

 مدار و استرس شغلی
114 6/212-* 624/6 

رابطه بین راهبرد 

 استرس شغلی هیجانی و
114 *180/6 648/6 

رابطه بین راهبرد اجتنابی 

 و استرس شغلی
114 **321/6 666/6 

(61/6 >P) **، (05/0 >P )* 

. طبق دهد میرا در تبیین استرس شغلی کارمندان نشان  ای مقابلهسهم هریک از راهبردهای  2جدول 

اهبردهای اجتنابی است و بعد از آن ( متعلق به ر283/6) معنادرجدول ذیل بیشترین سهم ضریب بتا 
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 ای مقابلهدر حالی که راهبردهای  معنی دار شده است -208/6با سهم ضریب بتا  راهبردهای حل مساله

 ندارد. هیجانی سهم معنی داری در پیش بینی استرس شغلی

 استرس شغلی مالفه . نتایج ضرایب بدست آمده برای رگرسیون برای تبیین2جدول 

 ینبمتغیر پیش
سطح ضرایب استانداردضرایب غیراستاندار

معناداری

     عدد ثابت

   راهبرد مساله ای

 راهبرد هیجانی

 663/6 641/3 283/6 114/6 348/6 راهبرد اجتنابی

 

حلیل رگرسیون گام به گام طرحواره های پانزده گانه بروی استرس شغلی کارکنان جهت همچنین، ت

 ها مدلتعیین بهترین مدل در جداول زیر ارائه شده است. به منظور پیش بینی و تعیین سهم هرکدام از 

استفاده شده است که نتایج  در میزان استرس شغلی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام

 ارائه شده است 4و  3آن در جداول 

ابتدا طرحواره محرومیت هیجانی، سیس طرحواره معیارهای سرسخت گیرانه و  3با توجه به جدول 

مدل را ارائه  4و  شود میبعد از آن طرحواره ایثار و در نهایت طرحواره انزوای اجتماعی به مدل وارد 

 داده است.

 هیجانی: استرس شغلی و طرحواره محرومیت 1مدل 

 های محرومیت هیجانی و معیارهای سرسخت گیرانه : استرس شغلی و و طرحواره2 مدل

 : استرس شغلی و و طرحواره های محرومیت هیجانی و معیارهای سرسخت گیرانه و ایثار3 مدل

: استرس شغلی و و طرحواره های محرومیت هیجانی معیارهای سرسخت گیرانه ایثار و انزوای 4 مدل

که با توجه به  شود میاصالح شده سنجیده  Rتوان یک مدل رگرسیونی توسط مجذور اجتماعی. 

است که مدل چهارم  34/6و  32/6، 28/6، 11/6برای چهار مدل ارائه شده به ترتیب  3جدول 
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قرار  0/2تا  0/1 دامنهاست که در  1/2. همچنین اماره دوبین واتسون نیز برابر باشد می ترین مناسب

 از مدل رگرسیون استفاده کرد. توان میو  شود میوجود همبستگی بین خطاها رد  ا، لذگیرد می

 مدلی طرحواره ها با استفاده از آزمون واتسون بررسی .3 جدول

ضریب  مدل

 همبستگی

ضریب تعیین  ضریب تعیین

 اصالح شده

انحرا  معیار 

 خطای برآورد

آماره دوبین 

 واتسون

1 40/6 26/6 11/6 67/8  

 

164/2 

2 04/6 21/6 28/6 28/8 

3 08/6 33/6 32/6 66/8 

4 76/6 36/6 34/6 16/6 

 

معنی دار هستند و در مدل  ها مدلتمامی  دهد مینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان 

چهارم طرحواره های محرومیت هیجانی معیارهای سرسخت گیرانه ایثار و انزوای اجتماعی، توان 

 ز واریانس استرس شغلی کارمندان را به طور معنی داری دارا هستند.ا 34/6تبیین 

نشان داده شده است، مدل رگرسیونی را که از طریق آنالیز واریانس معنادار  4همانطور که در جدول 

 :دهیم میمدل کلی را ارائه  4است، به محاسبه ضرایب مدلشان پرداخته و هر 

 ها. بررسی مدل رگرسیونی طرحواره 4 جدول

 مدل

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد

 استاندارد

 بتا
T سطح معناداری 

 انحرا  معیار برآورد ضریب

ضریب ثابت 

 مدل

محرومیت 

 هیجانی

106/33 

608/6 

607/1 

141/6 

 

402/6 

866/18 

372/0 

666/6 

666/6 
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ضریب ثابت 

 مدل

محرومیت 

 هیجانی

معیارهای 

 سرسخت گیرانه

216/27 

730/6 

446/6 

448/2 

136/6 

110/6 

 

361/6 

312/6 

631/16 

720/4 

810/3 

666/6 

666/6 

666/6 

ضریب ثابت 

 مدل

محرومیت 

 هیجانی

معیارهای 

 سرسخت گیرانه

 ایثار

876/21 

017/6 

342/6 

446/6 

118/2 

141/6 

118/6 

176/6 

 

368/6 

243/6 

232/6 

410/6 

703/3 

816/2 

732/2 

666/6 

666/6 

660/6 

616/6 

ضریب ثابت 

 مدل

ت محرومی

 هیجانی

معیارهای 

 سرسخت گیرانه

 ایثار

 انزوای اجتماعی

126/18 

373/6 

331/6 

 

460/6 

002/6 

263/3 

103/6 

117/6 

 

174/6 

230/6 

 

216/6 

246/6 

 

201/6 

111/6 

037/0 

360/2 

118/2 

 

816/2 

303/2 

666/6 

611/6 

664/6 

 

660/6 

626/6 
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 بحث
های مقابله با استرس با  ارآمد اولیه و سبکهای ناک هد  پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره

های به دست  استرس شغلی در مردان و زنان کارمند بود. بر اساس نتایج مشخص شد که از بین مدل

آمده مدل چهارم مناسبترین مدل برای تبیین این رابطه است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

 هاچومراوقلوهای پژوهش  شتند. این یافته نیز با یافتههای مسئله محور با استرس ارتباط منفی دا راهبرد

مهدی آزادی و  محمد 1310حبیبی و صفر زاده  1310 وحیدری بهزاد ) پژوهش( و 2614)و همکاران 

، همخوان هستند. (2616 همکاران وموسو 2668 ویندلویندل و  و 1311 احقر قدسی ،1313همکاران 

مسئله مدار فرد با اجرای برنامه ریزی گام به گام  در سبک مقابلهه گفت ک توان می ها یافتهدر تبیین این 

این تالش اگر با شکست مواجه شود با تغییر راه  دهد میتالشی در جهت حل مسئله از خود نشان 

این نوع مقابله در واقع استرس را طی یک فرایند نه چنذان طوالنی به  شود میحل دوباره ادامه داده 

و از اثرات نا  دهد میبرخورد با مشکل استرس زا کاهش  های راهتغییر و اصالح شیوه اصولی و با 

 .کاهد میمطلوب آن بر فرد 

و انزوای  ایثار گیرانه، های سخت های محرومیت هیجانی، معیار بعالوه نتایج نشان داد که مدل طرحواره

ها با  معناداری دارند. این یافتهاز واریانس استرس شغلی کارمندان را به طرز  34/6اجتماعی توان تببین 

به )های ناکارآمد اولیه  افراد با طرحواره (، همسو هستند.2614) فراهانیباباجانی، اکرمی، نتایج پژوهش 

گیرانه، ایثار و انزوای اجتماعی، که بر اساس نتایج این  های سخت ویژه محرومیت هیجانی، معیار

کاری نیز به عنوان قسمتی مهم از  کنند. محیط می پژوهش به دست آمد( استرس بیشتری را تجربه

کند، بستری برای  همراه است و فرد در آن الگوهای فراگرفته شده را پیاده می زندگی که با استرس نیز

گیری راهبردهایی  ها به نوبه خود سبب به کار ها است. از طرفی طرحواره و بروز طرحواره نشان دادن

های ناکارآمد دارند، از  شوند. افرادی که طرحواره شده ناشی از کار می برای مقابله با استرس ایجاد

 دهند میراهبردهای هیجان مدار بیشتر استفاده کرده و راهبردهای مسئله محور را از دست 

 ود.ش و همین امر به خودی خود سبب افزایش استرس شغلی می (2614و همکاران،  هاچومراوقلو)

استرس  های شغلعدم دسترسی به شرکت کنندگانی با  به توان میژوهش این پ های محدودیتاز جمله 

که اغلب از بین قشر  پیشین های پژوهش و پر ریسک اشاره کرد. از طرفی با توجه به جوامع زا

 ی جامعهما در این پژوهش بر آن بودیم تا  شدند میانتخاب  پرستاران و کارمندان نیروی انتظامی

 نیم لذا به ناچار با محدودیت در تعداد شرکت کنندگان مواجه شدیم.پژوهشی جدیدی را بررسی ک
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متنوع که به طور ذاتی استرس بیشتری را تجربه  آتی از جوامع شغلی های پژوهشدر  شود میپیشنهاد 

که متغیرهای این پژوهش در گروه زنان و مردان به  شود میتوصیه  استفاده شود. همچنین کنند می

 ماثرجنس در تجربه استرس و پاسخگویی به آن  احتمال دارد نقش را کهتفکیک صورت پذیرد چ

 باشد.
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