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چکيده
اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب ببا فرهنب
ايرانی بر رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضد خدمت کارکنان به مرحلهي اجرا درآمد .در يک
طرح پژوهشی شبه آزمايشی تعداد  32نفر از کارکنان شرکتهاي خدماترسان آب و فاضالب ،برق و
مخابرات در گستره استان چهارمحال و بختياري به صورت طبقهاي نسببتی تابادفی انتخباب و در دو
گروه آزمايش و کنترل (هر گروه  08نفر) گمارده شدند و طی  3مرحلبه پبيش آزمبون ،پب آزمبون و
پيگيري  4ماهه مقياس رفتارهاي شهروندي و رفتارهاي ضد خبدمت را تمميبک کردنبد .سبس گبروه
آزمايش طی  8جلسه  002دقيقهاي آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس با فرهنب ايرانبی را
دريافت کرد .نتايج حاصک از تحليک کواريان چند متغيري نشان داد که ارائه آموزش بر تغيير ميبانگين
نمرات رفتارهاي شهروندي سبازمانی و رفتارهباي ضبد خبدمت کارکنبان تباثير پايبدار داشبته اسبت
( .)p2/20نتيجهگيري شد که آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس با فرهن ايرانی بر بهبود
رفتارهاي شهروندي سازمانی و تعديک رفتارهاي ضد خدمت کارکنان تأثير پايدار دارد.

کليد واژگان :آموزش شناختی مبتنی بر ذهبن آگباهی ،فرهنب
سازمانی ،رفتارهاي ضد خدمت.
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مقدمه

مطابق نظريههاي تبادلی 0و شناختی ،رفتارهاي مطلوب و نامطلوبی که در محيطهاي کاري

از کارکنان سر میزند ،به شدت تحت تأثير ادراک و ارزيابی 0آنان از شرايط و وضعيت محيط
کار است (دوي ،اُدري کول و کوپر .)0202 ،3در واقع ،چنان چه يک فرد در محيط کاري خود
به هر دليک تحت استرس شديد قرار گيرد ،پردازشهاي شناختی او دچار تحريف میشوند و
اين موضوع به نوبهي خود هيجانهاي وي را نيز تحت تأثير قرار میدهد و واکنشهاي رفتاري
متناس

با پردازشهاي شناختی بروز پيدا میکنند .بدين ترتي

پردازشهاي شناختی موج

ظاهر شدن هيجانات مثبت و منفی میشوند و اين هيجانات مثبت و منفی نيز واکنشهاي
رفتاري مطلوب و نامطلوب را به دنبال دارند (روت و روت0220 ،4؛ جين و کوپر .)0200 ،
رفتارهاي شهروندي سازمانی 2و رفتارهباي ضبد توليبد از زمبره واکبنشهباي رفتباري و
سازمانی متداول نسبت به وضعيت شغلی و محيط کاري هستند .رفتارهباي ضبد توليبد هنگبا
سوگيريهاي شناختی ،فعال شدن باورهاي ناکارآمد شغلی مانند ادراک ببیعبدالتی سبازمانی و
حالت عاطفه منفی بروز میکنند .در حالی که رفتارهاي شهروندي سازمانی در اثر پردازشهاي
شناختی مثبت از وضعيت شغک و محيط کار و عاطفبهي مثببت ببه منابهي ظهبور مبیرسبند
(فاک

و اسسمتور.)0222 ،8
مطالعه در خاوص رفتارهاي ضد توليد با وجود اينکه چند دهه قدمت دارد ،ليمن از نظر

سبقهي تاريخی پ

از مطالعه رفتارهاي شهروندي سازمانی مورد توجه قبرار گرفبت .ببا ايبن

حال ،به نظر میرسد که فهم اين دو دسته رفتار تا حدود زيادي به يمديگر وابسته است .ببراي
اين منظور میتوان رفتارهاي کارکنبان در محبيط کبار را در سبه محبدوده مشبخ

قبرار داد:

 )0رفتارهايی که در محدودهي وظايف شغلی فرد قرار دارنبد و فبرد مملبف اسبت مطبابق آن
transactional approach
appraisal
Dewe, O’Driscoll, & Cooper
Rout & Rout
Jain & Cooper
organizational citizenship behavior
counterproductive behaviors
Fox & Spector
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عمک نمايد؛  )0رفتارهاي شهروندي سازمانی رفتارهايی هستند که جزء وظايف فرد به حسباب
نمیآيند ،ولی فرد با انجا آنها به تعالی سازمان و افزايش رضايت همماران و مشتريان کمبک
میکند .به همين دليک ،ارگان )0222( 0يمی از نظريه پردازان مطرح در اين حوزه ،معتقد است
رفتار شهروندي سازمانی ،رفتاري فردي و داوطلبانهاي است که مستقيماً به وسبيله نظبا هباي
رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است ،اما با وجود اين باعث ارتقاي اثربخشی و کبارايی
عملمرد سازمان میشود (نقک از کوهن )3 .)0222 ،0در مقابک ،رفتارهاي ضد توليد رفتارهبايی
هستند که باعث آسي
اغل

جدي به منافع همماران و سازمان میشوند ،هر چند مممبن اسبت کبه

اوقات از چشم سازمان و کارکنان دور بمانند (داال022 ،3؛ باولين

و گرويز.)0202 ،4

با توجه به تقسيمبندي مزبور ،برخی از مطالعات دو دسته رفتارهاي شهروندي سازمانی و
رفتارهاي ضد توليد را به صورت هم زمان مورد بررسی قرار داده و بين آنها روابط معناداري
را گزارش کردهاند (زمان ،علی و افريدي 0222 ،؛ سانجان

و هيونيون0200 ،2؛ مرياک ،

.)0200
البته بايد در نظر داشت در سازمانهايی که محاول يا کاالي مرئی ندارند و فعاليبت آنهبا
خدمات رسانی است ،رفتارهاي همسو يا غيرهمسو با مشتري مداري همارز رفتارهاي توليد يبا
ضد توليد به حساب میآيند (گکپرور و نادي .)0388 ،از ببا توجبه ببه «الگبوي جببران فشبار
ناشی از تقاضا »8که در جهبت تبيبين اسبترس شبغلی و واکبنشهباي جبرانبی ناشبی از آن از
قبيک رفتارهاي ضد توليد در محيطهباي کباري خبدماتی مطبرح شبده اسبت ،و هبمچنبين ببا
توجببه بببه محتببوا و بافببت کبباري مربوطببه ،مببیتببوان ايببن رفتارهببا را در محببيطهبباي شببغلی
خدماتی ،رفتارهاي ضدخدمت 2نا گبذاري کبرد (دييبانگی و دورمبان0223 ،02؛ دييبانگی و
ج

1- Organ
2- Cohen
3- Dalal
4- Bowling & Gruys
5- Zaman, Ali, & Afridi
6- Sun Jung & Hyun Yoon
7- Meriac
)8- demand-induced strain compensation model (DISC
9- counter service behaviors
10- De Jonge & Dormann
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پيترز .)0222 ،0در پژوهش حاضر نيز چون بررسی اين رفتارها در ميان کارکنبان شبرکتهباي
خدماترسان صورت گرفته ،لذا از اصطالح رفتارهاي ضد خدمت استفاده شده است.
در راستاي تبيين نحبوه ي ببروز رفتارهباي شبهروندي سبازمانی و رفتارهباي ضبد توليبد،
نظريببههبباي متعببددي ارائببه شببده اسببت .بببا ايببن وجببود ،بببه نظببر مببیرسببد الگببوي عوامببک
استرسزاب هيجان 0که توسط فباک

و اسبسمتور ( )0222ارائبه شبده اسبت ببه خبوبی نقبش

هيجانها در بروز چنين رفتارهايی را روشن میسازد .اين الگو بر اساس چند رويمبرد متبداول
در زمينه هيجانها ،فرايندهاي استرس به صورت عا و استرس شغلی به صورت خباص قبوا
يافته است (اسسمتور و فاک  .)0220 ،آنچه در اين الگو مورد مالحظه قرار میگيرد ،محيط کار
عينی نيست ،بلمه ادراک فرد از چالشهاي محيطی و ارزيابی وي از توانايی مقابله کردن با اين
چالشها است (الزاروس .)0222 ،3بدين ترتي  ،يک ارزيابی منفی از رويداد باعث ببرانگيختن
هيجانهاي منفی میشود؛ اين هيجانهبا ببه نوببت ببا پاسبخهباي اسبترس همبسبته و مبرتبط
میشوند .به زعم اسسمتور و فاک

( )0222بين رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضبد

توليد وجوه مشترک زيادي وجود دارد .در واقع ،سهم متغيرهاي مبرتبط ببا هيجبان (هبم تبأثير
صفت و هم حالت) براي فهم عوامک تحريمی کارکنان در جهت بروز رفتارهاي ارادي (اعبم از
مطلوب و نامطلوب) قابک توجه است .در همين رابطه ،ليو و پروي )022 ( 4اظهبار داشبتهانبد،
بسياري از گونههاي رفتارهاي ضد توليد وقتی بهتر درک میشوند که اين رفتارها را ببه عنبوان
تالشهاي انطباقی هيجانی فرد در جهت باقی ماندن در موقعيت سازمانی به حساب آورد.
بر پايه الگوي عوامک استرسزاب هيجان رفتارهاي ضد توليد ،کارکنان شبرايط عينبی محبيط
کار را به صورت محدوديت ،تعارض يا بیعدالتی ادراک و تعبير و تفسير میکنند که پيشبرفت
اهداف و بهزيستی آنان را با چالش مواجه میسازد (فاک  ،اسسمتور و ميلز  .)0220 ،ايبن امبر
باعث میشود که فرد توانايیهاي خود براي مقابله با اين شرايط را مورد ارزيبابی قبرار دهبد و
De Jonge & Peeters
stressor- emotion model
Lazarus
Liu & perrewe
Miles
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چون چنين توانايی را در خود سراغ ندارد به رفتارهباي ضبد توليبد روي مبیآورد (فباک

و

اسسمتور.)0222 ،
با توجه به ارتباط قوي بين رفتارهاي ضد توليد و رفتارهباي شبهروندي سبازمانی ،الگبوي
بسط يافته عوامک استرسزاب هيجان اسسمتور و فاک

( )0220به خوبی چگونگی بروز هر يک

از اين رفتارها را روشن میسازد .بر پايه اين الگو ،اين گونه فرض میشود که ابتدا محبيط کبار
توسط شخ

مورد ارزيابی قرار میگيرد .چنانچه اين ارزيابی منبتج ببه ادراک مثببت (ماننبد

وجود کنترل و عدالت سازمانی) شود ،فرد هيجانات و عواطبف مثبتبی را تجرببه مبیکنبد .در
حالی که اگر اين ارزيابی منتج به ادراک عد کنترل و عدالت سازمانی گردد ،فبرد هيجانبات و
عواطف منفی را تجربه خواهد کرد (اسسمتور و فاک .)0202 ،0222 ،
با وجود اينکه پژوهش هباي بسبيار متنبوعی پيرامبون رفتارهباي ضبد توليبد و رفتارهباي
شهروندي سازمانی انجا شده است ،با اين حال ،سهم پژوهشهايی که در جهت تغييبر چنبين
رفتارهايی انجبا شبده باشبد بسبيار نباچيز اسبت .ببه نظبر مبیرسبد عالقبهي روانشناسبان
صنعتیب سازمانی به مطالعه اين رفتارهبا عمبدتاً از بعبد علبیبب تبيينبی اسبت؛ ضبمن ايبنکبه
روانشناسان بالينی نيز عالقهي چندانی به مطالعه اين گونه رفتارها نشان ندادهاند و در مبواردي
نيز که به مطالعه اين نوع رفتارهاي پرداختهاند آنها را از بعد رفتارهاي بهنجبار و يبا نابهنجبار
کلی مورد بررسی قرار دادهاند (مملن و والمسلی .)0202 ،0البته نبايبد از مطالعباتی کبه ارتبباط
ويژگیهاي شخايتی را بر اساس نظريهي عاملی شخايت با رفتارهاي ضبد توليبد بررسبی
کردهاند غافک شد (شرر ،بيزينگر ،زولينسمی و لبرتون.)0203 ،0
در عين حال ،معدود مطالعاتی نيز که به بررسی نقش مداخالت بر روي تغيير رفتارهاي
مطلوب و نامطلوب اختااص دارند ،عمدتاً مداخالت سطح اول 3را مورد مطالعه قرار دادهاند
و کمتر به اهميت مداخالت سطح دو  4و به خاوص مداخالت سطح سو توجه شده است.
در مداخالت سطح اول سعی میشود که از طريق ايجاد مديريت و تغييرات اساسی در شرايط
MacLane & Walmsley
Scherer, Baysinger, Zolynsky, & LeBreton
primary
secondary
tertiary
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محيط کار ،تا حدودي از بروز مشمالت رفتاري جلوگيري به عمک آورد (بامبر .)0222 ،0در
همين رابطه گکپرور ،نيري و مهداد ( )0382به نقش ارزشهاي سازمانی ،ارشدي ،زارع و
ج

پيريابی ( )0322روابط مطلوب بين رهبران سازمان با کارکنان و تأثير آن بر روي کاهش
احساس طردشدگی به عنوان مهمترين عوامک پيشگيريکننده از رفتارهاي انحرافی سازمانی
اشاره کردهاند .از سوي ديگر ،گکپرور و رفيعزاده ( )0388حمايت رهبري ،هيوين و يئونت

0

( )0200نقش تمرکز مديريت و لوپزب دومينگوئز ،اناچی ،ساالن و سيمو )0203( 3نيز اهميت
مديريت تغيير را در بهبود رفتارهاي شهروندي سازمانی مورد تأکيد قرار دادهاند.
در مداخالت سطح سو يا مداخالت روانشناختی ،موضوع حتی از توانمندسازي کارکنبان
که در مداخالت سطح دو مطرح است (سانتوس ،باروس و کارولينو )0202 ،4فراتر مبیرود و
عمدتاً از طريق ايجاد تغيير اساسی در متغيرهاي روانشناختی و رفتاري ميانجی ،سعی میشبود
واکنشها و رفتارهاي محيط کار تحت تأثير قرار گيرند .با اين اوصاف ،مبداخالت شبناختی ببا
محور قرار دادن پردازشهاي شبناختی ببرآننبد کبه پيامبدهاي هيجبانی و رفتارهباي ناشبی از
موقعيتهاي استرسزا و پرفشاري را که منجر به بروز رفتارهاي انحرافی میگردند را تا حدود
زيادي تعديک نمايند (بامبر .)0222 ،در واقع ،با توجه ببه مفهبو سبازي شبناختی از اخبتالالت
هيجانی و رفتاري که آنها را به مثابه يک مارپيچ رو به پبايين ترسبيم مبیکنبد ،مبیتبوان ببه
ممانيز عمک مداخالت شناختی بر واکنشهاي هيجانی و رفتاري پی ببرد .ببدين صبورت کبه
پردازشهاي شناختی از يک موقعيبت موجب

پيامبدهاي فيزيولبو يمیبب هيجبانی و رفتباري

میگردد و اين پيامدها بر روي يمديگر تأثير میگذارند و چرخههباي منفبی و تمبراري را ببه
وجود میآورند (لدلی ،مارک

و هيمبرگ.)022 ،2

هر چند در ديدگاههاي شناخت درمانی سنتی اين ايده مطرح شده که پردازشهاي شناختی
موج

شمکگيري عواطف و هيجانات میشوند ،ولی الگوهاي نوينتر شناخت درمبانی ماننبد
Bamber
Hua Yen & Yu Teng
Lopez-Dominguez, Enache, Sallan, & Simo
Santos, Barros, & Carolino
downward spiral
Ledley, Marx, & Heimberg
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الگوي زيرسيستمهاي شناختی متعامک 0که توسط تيبزدل )0223( 0معرفبی شبده اسبت ،چنبين
مطرح مینمايد که رويمرد شناختی سنتی به جاي سست کردن حلقههاي حسی ،عمبده توجبه
خود را به شناخت و حلقههاي شناختی معطوف کرده است .به اعتقاد تيبزدل ( )0382شبناخت
درمانی سنتی ففط يک نوع معنا را مورد توجه قرار میدهد ،در حالیکه معنا بايبد در دو سبطح
برين و زبرين 3مورد توجه قرار گيرد.
به نظر میرسد سازه ذهن آگاهی 4که به عنوان يک توجه فزون يافته ناشی از کنترل توجه
و انعطافپذير نسبت به تجربههاي ذهنی تعريف میشود ،قادر است که به خوبی ارتباط واقعی
شناختب عاطفه را تبيين کند (سگال ،ويليامز و تيزدل  .)0220 ،مطالعه جاللی ،آقايی ،طالبی و
مظاهري (در حال انتشار) آشمار کرد که ذهن آگاهی يک متغير ميانجی قوي بين استرس
شغلی با پيامدهاي واسطهاي (نگرشهاي ناکارآمد و عواطف شغلی) و پيامدهاي نهايی آن
(رفتارهاي ضد خدمت) است.
2

در واقع ،الگوهاي شناخت درمانی نوين مانند «درمان شناختی مبتنی بر ذهبن آگباهی » کبه
توسط سگال و همماران ( )0220بر اساس برنامه «کباهش اسبترس مبتنبی ببر ذهبن آگباهی »
کاباتزين )022 ( 8صورتبندي شده است ،ضمن تأکيد بسيار زياد بر روي حلقههباي حسبی
و هيجانی ،اين ايده را مطرح میکنند که ذهن آگاهی ظرفيبت الز ببراي تبيبين بهتبر رابطبهي
شناختب عاطفه را دارد و میتواند ابعاد جديدي از پيونبد ببين ذهبنبب ببدن را روشبن سبازد
(شونين ،وانگبوردون ،سبالدي و گريفيتبز0203 ،2؛ فلبدمن ،دان ،اسبتمک ،ببک و گريسبون،02
.)0204
مداخالت ذهن آگاهی با تميه بر حلقههاي حسی موج
ارزيابی مثبت فاجعهسازي ذهنی را کاهش دهد و بدين ترتي

میشوند که فرد از طريق باز
باز ارزيابی مثبت و ذهن آگاهی

1- interactive cognitive subsystem model
2- Teasdale
3- high and lower levels
4- mindfulness
5- Segal, Williams, & Teasdale
)6- mindfulness based cognitive therapy (MBCT
)7- mindfulness based stress reduction (MBSR
8- Kabat- Zinn
9- Shonin, Van Gordon, Slade, & Griffiths
10- Feldman, Dunn, Stemke, Bell, & Greeson
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(دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

به صورت متوالی و متقابک باعث ارتقاء و بهبود يمديگر میشوند (گرلند ،گیلورد و
فريدريمسون .)0200 ،0به بيان ديگر ،مبناي نظري مداخالت اين است که توانايیهاي کالمی
انسان به مثابه يک شمشير دو لبه است که به وي اجازه میدهد که مشمالت روزمره خود را
حک و فاک نمايد و جهانی آرا را خلق کند ،در عين حال که مممن است به او اجازه دهد که
گذشته دردناک خود را به زمان حال بياورد .لذا استفاده از استعاره 0نقش مهمی در مداخالت
ذهن آگاهی ايفا میکند (وارا ،دروسک و هاي  .)0222 ،3البته همان طور که کاباتزين ()0222
تاريح کرده است ،بايد از استعارههاي متناس

با فرهنگی که ذهن آگاهی در آن به کار

میرود ،استفاده کرد .بايد در نظر داشت که ارزشهاي مورد نظر آسيايیها بيش از اروپايیها
استعاري و شهودي است که اين موضوع به نوبهي خود تأثير بيشتر استعارههاي متناس
فرهن

با

را در جوامع شرقی برجسته میسازد (هال ،هان  ،زانه و ماير.)0200 ،4

يمی از مهمترين ويژگیهاي مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی اين است کبه ايبن مبداخالت
عالوه بر کاربرد در محيطهاي ببالينی ،از قابليبتهباي خاصبی ببراي اسبتفاده در محبيطهباي
غيربالينی نظير محيطهاي کاري برخوردارند (ويليامز0222 ،؛ لروي ،آنسبک ،ديميتبروا و سبلز ،
 .)0203به عنوان مثال ،ولنتاين ،گودکين و وارکا )0202( 2نشان دادند کبه از طريبق مبداخالت
ذهن آگاهی میتوان فضاي محيط کار را تغيير داد و مناسب تبر کبرد .ندوبيسبی ( )0200نيبز
نظريه ذهن آگاهی را جهت وارسی اثرات قابليت اعتماد خبدمت شبامک (اطالعبات سبالمت و
مراقبت قابک اعتماد) ،اداره تعارض پيشبگيرانه و مشبتري مبداري ببه منظبور رضبايتمنبدي و
وفاداري مشتريان در خدمات مراقبت سالمتی مورد تأييد قرار دادهاند .در مطالعات ديگر نيز هر
چند تأثير مداخالت ذهن آگاهی در ايجباد تغييبر ببر روي متغيرهباي وابسبته پبژوهش شبامک
رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضد خدمت به صبورت مسبتقيم مبورد اشباره قبرار
نگرفته ،ولی در عوض نقش مداخالت ذهن آگاهی بر روي تبيين عملمرد افراد اعم از مثببت و
Garland, Gaylord, & Fredrickson
metaphor
Varra, Drossel, & Hayes
Hall, Hong, Zane, & Meyer
Leroy, Anseel, Dimitrova, & Sels
Valentine, Godkin, & Varca
Ndubisi
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منفی مورد تأکيد قرار گرفته است (آرچ و کراسک0202 ،0222 ،0؛ شائو و اسمارليمی0222 ،0؛
آنيما ،اُدي ،مولر و رابينسون .)0200 ،3همچنين مشخ

شده است که مداخالت ذهن آگباهی

نقش بسيار مهمی در بهبود رفتارهايی مانند عملمبرد و بهبرهوري (کيبوگ ،بانبد و فلمسبمن،4
 ،)0222افزايش خالقيت ،تعهبد و کنتبرل نسببت ببه کبار (بانبد و بانسبی  )0222 ،و کباهش
رفتارهايی مثک غيبت (فلمسمن و باند )0202 ،2دارند.
با توجه به مطالبی که گفته شد و کمبود پژوهش پيرامون نقش مداخالت ذهن آگاهی بر
روي ايجاد تغيير در رفتارهاي مطلوب و نامطلوب محيط کار ،اين پژوهش بر آن است که تأثير
الگوي شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس

با فرهن

ايرانی را در تغيير رفتارهاي شهروندي

سازمانی و رفتارهاي ضد خدمت کارکنان بررسی نمايد .الگوي به کار رفته در پژوهش حاضر،
تلفيقی از برنامه  MBSRکاباتزين (  ،)022الگوي شناختیب رفتاري استرس شغلی بامبر
( )0222و الگوي استرس شغلی ناشی از تقاضاي القاء شده (دييانگی و دورمان )0223 ،به
انضما تمثيکها و استعارههاي زبان فارسی است .بدين ترتي

اثربخشی اين الگو ،طی  8جلسه

 002دقيقهاي هفتگی بر بهبود رفتارهاي شهروندي سازمانی و تعديک رفتارهاي ضد خدمت
کارکنان بررسی و طی دوره ماهه پيگيري شده است .براي اين منظور فرضيههاي ذيک مطرح
شدهاند:
 .0آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس

با فرهن

ايرانی موج

تغيير ميانگين

نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی کارکنان میگردد.
 .0آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس

با فرهن

ايرانی موج

تغيير ميانگين

نمرات رفتارهاي ضد خدمت کارکنان میگردد.
 .3اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس

با فرهن

ميانگين نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی و ضد خدمت کارکنان پ

ايرانی بر تغيير
از گذشت  4ماه

پايدار است.
Arch & Craske
Shao & Skarlicki
Anicha, Ode, Moeller, & Robinson
Keogha, Bond, & Flaxmanb
Bond & Bunce
Flaxman & Bond
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(دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع شبه آزمايشی و داراي طرح پيش آزمون ،پ

آزمون و پيگيري  4ماهه

همراه با گروه کنترل بود .جامعهي آماري پژوهش کليه کارکنان  3شرکت خدماترسان آب و
فاضالب ،توزيع برق و مخابرات در محدوده استان چهارمحال و بختياري در سال  0320بودند
که تعداد آنان مجموعاً  0400نفر بود .با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه در
نمونهگيريهاي تاادفی طبقهاي (شيفر ،مندنهال و آت )0382 ،0ابتدا تعداد  033نفر انتخاب
شدند و سس

تعداد  32نفر که نمره آنان از مقياس رفتارهاي ضد خدمت حداقک يک انحراف

معيار باالتر از ميانگين ( )x =28/02 ، =03/20يعنی  80بود و براي شرکت در دوره آموزش
موافقت خود را اعال کرده بودند و مشمک طبی و يا روانشناختی شديد نداشتند ،انتخاب و به
صورت تاادفی در گروه آزمايش و گروه کنترل (ليست انتظار) گمارده شدند .البته در

مرحلهي پيگيري از هر کدا از گروهها يک نفر از جريان پژوهش کنار رفتند ،بنابراين تجزيه و
تحليک در اين مرحله بر روي تعداد  34نفر انجا شد.
اطالعات جمعيتشناختی شرکتکنندگان به اين صورت بود 82/2 :درصد مرد و 02/4
درصد زن ،کارکنان داراي وضعيت استخدامی رسمی  22/درصد و کارکنان غيررسمی 32/
درصد ،کارکنان داراي مدرک تحايلی ديسلم  0 /3درصد ،فوق ديسلم  0 /4درصد ،ليسان

و

باالتر  4 /4درصد ،همچنين  0 /درصد کارکنان در دامنهي سنی  0تا  3سال 4 /3 ،درصد
دامنهي سنی  32تا  4سال و  0درصد نيز در دامنهي سنی  42تا

سال قرار داشتند.

ابزار اندازهگيري
براي اندازهگيري متغيرهاي پژوهش از دو مقياس به شرح ذيک استفاده گرديد:
 .1مقياس رفتارهاي ضد خدمت .2اين مقياس توسط جاللی ( )0320جهت بررسی
رفتارهاي ضد خدمت در محيطهاي کاري خدماتی طرحريزي شده و داراي  48سؤال است.
نحوهي پاسخدهی به سئواالت به صورت  2درجهاي (هرگز ،سالی يمی دو بار ،سالی چند بار،
ماهی يک يا چند بار ،هفتهاي يک يا چند بار و هر روز) تنظيم شده است که به ترتي

نمرهي

1- Scheaffer, Mendenhall, & Ott
2- Counter Service Behaviors Scale

اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن آگاهي متناسب با فرهنگ...
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 0تا  2به آن تعلق میگيرد .تحليک عاملی اکتشافی تعداد  8عامک را براي مقياس شناسايی کرد
که اين  8عامک بر روي همديگر  82/48درصد از واريان

مقياس را تبيين میکنند .کفايت

نمونهبرداري با آزمون  KMOبرابر (  )2/4و براي بررسی اممان کاربرد تحليک عاملی از
آزمون کرويت بارتلت استفاده شد که ميزان آن  3422/20به دست آمد ( .)P>2/220پايايی
مقياس نيز با استفاده از ضري

آلفاي کرونباخ براي کک مقياس  2/804و با استفاده از ضري

دو نيمهي گاتمن برابر با  2/800به دست آمد.
 .2مقياس رفتارهاي شهروندي سازماني .1اين مقياس توسط پادساکف ،ممنزي ،بتپين و
باخراخ )0222( 0ساخته شده و داراي  02سئوال است و روايبی و پايبايی آن در سبطح بسبيار
خوبی گزارش شده است .مقياس داراي  4زيرمقياس است که عبارتند از :نوع دوستی ،وجدان،
جوانمردي و گذشت .سعيدينژاد ( )0382پايايی مقياس را با استفاده از ضري

آلفاي کرونباخ

 2/ 8گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نيز پايايی مقياس بر روي يک نمونه مقبدماتی ببا
استفاده از ضري

آلفاي کرونباخ برابر با  2/ 8به دست آمد .براي بررسی روايی سبازه مقيباس

نيز از تحليک عاملی اکتشافی استفاده شد که نتايج آن بيانگر آن ببود کبه سبئواالت مقيباس ببر
روي همان  4عامک اوليه بار میشوند و بر روي همديگر  20/ 0درصد از واريبان

مقيباس را

تبيين میکنند .کفايت نمونهبرداري با آزمون  KMOبرابر ( )2/ 02و براي بررسی اممان کاربرد
تحليک عاملی از آزمون کرويت بارتلبت اسبتفاده شبد کبه ميبزان آن

 00 /ببه دسبت آمبد

(.)P>2/220

روش اجراء
گروه آزمايش طی  8جلسه  002دقيقهي هفتگی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
متناس

با فرهن

ايرانی را به صورت گروهی مطابق جدول ( )0دريافت کردند .اعضاي گروه

کنترل نيز در حين اجراي پژوهش (زمان آموزش و پيگيري  4ماهه) هيچ گونه مداخلهاي
دريافت نمردند و صرفاً پ

از اتما پژوهش ،آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی 4

جلسه فشرده دريافت کردند.
1- Organizational Citizenship Behaviors Scale
2- Podsakoff, Mackenzie, Beth Pain, & Bachrach
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جدول  .0محتواي جلسات مربوط به آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناس

با فرهن

ايرانی

محتواي جلسه
جلسات
آشنايی ،توضيح درباره اصول گروه ،تبيين رفتارهاي شهروندي و ضد خبدمت ببر اسباس
الگوي استرس شغلی (ارزيابی اوليه ،ثانويه و بباز ارزيبابی) و الگبوي عوامبک اسبترسزاب
جلسه اول
هيجان ،معرفی مختار الگوي ذهن آگاهی ،استعاره دارايبی چوپبان ،توزيبع لبوح فشبرده
آرامش در رفا و جزوات مربوطه.
جلسه دو تبيين مفهو هدايت خودکار ،تمرين خوردن کشمش.
جلسه سو تمرين تنف آگاهانه ،استعاره دو نعمت در يک نف .
جلسه چهار تمرين مراقبه وارسی بدن ،استعاره کودک متمرد.
تبيين رابطه ي بين افمار محيط کار با واکنشهاي هيجانی و رفتاري شغلی مربوطه ،تمثيبک
جلسه پنجم
بيهودگی افمار (تمثيک مولوي.)03 ،
بررسی تقاضاها و منابع موجود در مشاغک خدماترسان .تمرين شناسايی تقاضاها و منابع
جلسه ششم
موجود شغک و محيط کار هر يک از اعضاي گروه .تمرين آگاهی از قد زدن.
توضيح درباره مفهو پردازشهاي ارادي يا خودکار (استعاره ضبط و پخش کردن تااوير
جلسه هفتم و افمار و ح ها) .تمرين ماندن در زمان حال .شعر زندگی سبهراب سبسهري (سبسهري،
.)0380
جلسه هشتم تمرين مجوز حضور ،استعاره مهماندار هواپيما ،جمعبندي و نحوهي استفاده از برنامه.

محاسبات آماري با استفاده از نر افزار  SPSS-18در دو سطح توصيفی و استنباطی انجبا
شد .در سطح توصبيفی ،ميبانگين و انحبراف اسبتاندارد ارائبه شبد و در سبطح اسبتنباطی نيبز
فرضيههاي پژوهش با استفاده از تحليک کوارايان

چند متغيبري ببه بوتبهي آزمبايش گذاشبته

شدند.

نتايج
در جدول ( )0ميانگين ،انحراف استاندارد نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي
ضد خدمت کارکنان گروه آزمايش و کنترل در مراحک مختلف پژوهش ارائه شده است.
در جدول ( )0مشخ

شده است که ميانگين و انحراف استاندارد نمرات رفتارهاي

شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضدخدمت شرکتکنندههاي گروههاي آزمايش و کنترل در
مرحلهي پيش آزمون اختالف بسيار اندکی با يمديگر داشتهاند .در حالیکه ميانگين نمرات
رفتارهاي شهروندي سازمانی گروه  MBCTطی مراحک پ

آزمون و پيگيري  4ماهه به

اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن آگاهي متناسب با فرهنگ...

ترتي

13

( ) / 2و ( )2/ 0واحد نسبت به ميانگين نمرات پيش آزمون افزايش يافته است.

همچنين ميانگين نمرات رفتارهاي ضد خدمت گروه  MBCTطی مراحک پ
پيگيري  4ماهه به ترتي

آزمون و

( )00/ 8و ( )04/03واحد نسبت به مرحلهي پيش آزمون کاهش
آزمون و کنترل تغيير

يافته است .در حالیکه ميانگين نمرات گروه کنترل طی مراحک پ
چندانی پيدا نمرده است.

جدول  .0ميانگين و انحراف استاندارد نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی و ضد خدمت در مراحک
مختلف پژوهش
پيشآزمون
متغير

ميانگين

43/22 MBCT
رفتارهاي شهروندي سازمانی
کنترل 38/20
80/
MBCT
رفتارهاي ضد خدمت
کنترل 88/44

پسآزمون

انحراف
استاندارد
2/ 2
/22
38/88
/24
28/
2/ 2
8 /22 04/80

نتايج مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پ

ميانگين

انحراف
استاندارد
42/ 0 3/28
32/
2/03
2 /30 8/ 4
82/00 02/42

ميانگين

انحراف
استاندارد
/0
/28
/82
02/32

آزمبون رفتارهباي شبهروندي سبازمانی و

رفتارهاي ضد خدمت کارکنان در جدول ( )3با استفاده از تحليک کواريان
شده است .کاربرد تحليک کواريان

پيگيري  4ماهه

چند متغيري ارائبه

مستلز رعايت پيش شرطهايی است که در ايبن پبژوهش

مورد بررسی قرار گرفتند .نتايج آزمون باک

به عنوان يمی از اين پيش شبرطهبا ببه صبورت

(  )Boxs M =3/22 ،F=0/00 ،P<2/2به دست آمد که چون سطح معناداري آزمون بباک
بزرگتر از  2/2بود ،نتيجهگيري شد که ماتري

واريان ب کواريان ها همگبن اسبت .نتبايج

آزمون لوين نيز به عنوان شرط همگنی واريبان هبا در مرحلبه پب

آزمبون ببراي رفتارهباي

شببهروندي سببازمانی (  34( =2/ 48 ،P<2/2و  )F )0و بببراي رفتارهبباي ضببد خببدمت
(  34( =2/2/088 ،P<2/2و  )F )0محاسبه شد .چبون ببراي هبر دو متغيبر سبطح معنباداري
مشاهده شده بزرگتر از  2/2بود ،لذا نتيجهگيري شد که شبرط همگنبی واريبان هبا برقبرار
است .شرط همگنی شي هاي رگرسيون نيز ببراي نمبرات رفتارهباي شبهروندي سبازمانی ببه
صورت (  )F =2/200 ،P<2/2و براي نمرات رفتارهاي ضد خبدمت ببه صبورت ( ،P<2/2

14

مجله مطالعات روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه شهيد چمران اهواز

(دورهي اول ،سال  ،1بهار و تابستان  ،1313شمارهي )1

 )F =0/23به دست آمد که حاکی از برقراري شرط همگنی شي هاي رگرسيون است .با توجه
به محقق شدن کليه مفروضههاي مربوطه ،به کار بردن تحليبک کواريبان

چنبد متغيبري مجباز

شمرده شد.
آزمون

جدول  .3خالصه نتايج تحليک کواريان چند متغيري مربوط به مقايسه ميانگين نمرات پ
رفتارهاي شهروندي سازمانی و ضد خدمت پ از کنترل نمرات پيش آزمون
مجموع درجه ميانگين ضريب سطح
متغيرها
منبع
مجذورات آزادي مجذورات  Fمعناداري
**2/220 2/42 40/
0
40/
رفتارهاي شهروندي سازمانی
پيش آزمون
**2/220 00 /20 040 /42
0
040 /42
رفتارهاي ضد خدمت
**2/220 24/34 82/
0
82/
رفتارهاي شهروندي سازمانی
عضويت گروهی
**2/220 80/28 0 2/04
0
0 2/04
رفتارهاي ضد خدمت

**P<2/20

نتايج تحليک کواريان

در جدول ( )3نشان میدهد که پ

از وارد کردن ميانگين نمرات

پيش آزمون به عنوان متغير کنترل ،بين ميانگين نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی
( 34( =34/24 ،P=2/220و  )F )0و رفتارهاي ضد خدمت ( 34( =80/28 ،P=2/220و )F )0
گروههاي آزمايش و کنترل تفاوت معنادار به وجود آمده است .لذا فرضيههاي اول و دو
پژوهش مبنی بر اثربخشی  MBCTبر تغيير ميانگين نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی و
رفتارهاي ضد خدمت کارکنان تأييد میگردد.
همچنين نتايج حاصک از تحليک کواريان

چند متغيري مربوط به مقايسبه ميبانگين نمبرات

گروههاي آزمايش و کنترل در مرحلهي پيگيري  4ماهه در جدول ( )4ارائه شبده اسبت .نتبايج
آزمون باک

براي مرحلهي پيگيري ببه صبورت ( )Boxs M =2/843 ،F =2/023 ،P<2/2

به دست آمد که چون سطح معناداري آزمون باک
که ماتري

ببزرگتبر از  2/2ببود ،نتيجبهگيبري شبد

واريان ب کواريان هبا همگبن اسبت .نتبايج آزمبون لبوين نيبز ببه عنبوان شبرط

همگنببی واريببان هببا در مرحلببه پيگيببري بببراي رفتارهبباي شببهروندي سببازمانی ( ،P<2/2
 30( =2/ 48و  )F )0و براي رفتارهاي ضد خدمت (  30( =2/28 ،P<2/2و  )F )0محاسببه
شد .شرط همگنی شي هاي رگرسيون نيبز ببراي نمبرات رفتارهباي شبهروندي سبازمانی ببه

اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن آگاهي متناسب با فرهنگ...
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صورت (  )F =0/02 ،P<2/2و براي نمرات رفتارهاي ضبد خبدمت ببه صبورت ( ،P<2/2
 )F =2/28به دست آمد که نشان میدهد شرط همگنبی شبي هباي رگرسبيون برقبرار اسبت.
بنابراين با توجه به محقق شدن کليه مفروضههاي مربوطه ،به کار بردن تحليک کواريبان

چنبد

متغيري مجاز است.
چون براي هر دو متغير سطح معناداري مشاهده شده بزرگتر از  2/2بود ،لذا نتيجهگيري
شد که شرط همگنی واريان ها نيز برقرار است و بنابراين کاربرد تحليک کواريان

چند

متغيري مجاز است.
جدول  .4خالصه نتايج تحليک کواريان چند متغيري مربوط به مقايسه ميانگين نمرات پيگيري  4ماهه
رفتارهاي شهروندي سازمانی و ضد خدمت پ از کنترل نمرات پيشآزمون
درجه ميانگين ضريب سطح
مجموع
متغيرها
منبع
معناداري
مجذورات آزادي مجذورات F
**2/220 33/20 4 3/24
0
4 3/24
رفتارهاي شهروندي سازمانی
پيش آزمون
**2/220 0/28 00 8/00
0
00 8/00
رفتارهاي ضد خدمت
**2/20 00/22 020/3
0
020/3
عضويت رفتارهاي شهروندي سازمانی
گروهی
**2/228 0 /08 00/4
0
00/4
رفتارهاي ضد خدمت
**P<2/20

نتايج تحليک کواريان

در جدول ( )4نشان میدهد که پ

از وارد کردن ميانگين نمرات

پيش آزمون به عنوان متغير کنترل ،بين ميانگين نمرات رفتارهاي شهروندي سازمانی
( 30( =00/22 ،P=2/20و  )F )0و رفتارهاي ضد خدمت ( 30( =0 /08 ،P=2/228و )F )0
گروههاي آزمايش و کنترل تفاوت معنادار به وجود آمده است .لذا فرضيهي سو پژوهش مبنی
بر پايداري نتايج حاصک از ارائه  MBCTبر تغيير ميانگين نمرات رفتارهاي شهروندي
سازمانی و ضد خدمت کارکنان تأييد میگردد.

بحث و نتيجهگيري
نتايج پژوهش نشان داد که ارائه  MBCTبر بهبود ميبانگين نمبرات رفتارهباي شبهروندي
سازمانی مؤثر است که با توجه به ضري

اتا به دست آمده ،مشخ

شد بيش از  3درصبد از
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تغييرات به وجود آمده در اثر ارائه  MBCTبوده است .از اين رو ،نتيجه اين پژوهش با اغل
پژوهشهاي قبلی در خاوص اثربخشی مداخالت ذهن آگاهی بر بهبود متغيرهبا و رفتارهباي
محيط کار همسو اسبت .از جملبه ببا نتبايج پبژوهشهباي بانبد و بانسبی ( ،)0222کيبوگ و
همماران ( ،)0222ويليبامز ( ،)0222آنيمبا و هممباران ( ،)0200ندوبيسبی ( ،)0200شبونين و
همماران ( )0203همسويی دارد.
همچنين نتايج پژوهش نشان داد که ارائه  MBCTبر تعديک ميانگين نمرات رفتارهاي ضد
خدمت کارکنان مؤثر بوده است و با توجه به ضري

اتا به دست آمده ،مشخ

شد که 2

درصد از تغييرات به وجود آمده در اثر ارائه  MBCTبوده است .از اين رو ،نتيجه اين
پژوهش با نتايج پژوهشهاي مشابه درباره نقش مداخالت ذهن آگاهی در جهت تعديک
مشمالت محيط کار در يک راستا قرار میگيرد .از جمله با نتايج پژوهشهاي (آرچ و کراسک،
 ،)0202 ،0222شائو و اسمارليمی ( ،)0222ولنتاين و همماران ( )0202و لروي و همماران
( )0203همسويی دارد.
در عين حال ،نتايج پژوهش نشان داد که اثربخشی  MBCTبر بهبود ميانگين نمرات
رفتارهاي شهروندي سازمانی و تعديک ميانگين نمرات رفتارهاي ضد خدمت پ

از گذشت 4

ماه از آخرين جلسه آموزش پايدار بوده است .از اين جهت نيز نتايج پژوهش با نتايج
پژوهشهاي قبلی مانند کاباتزين ( ،)0222ويليامز ( ،)0222کيوگ و همماران ( )0222که
نشان دادهاند اثرات ناشی از مداخالت ذهن آگاهی به صورت طوالنی مدت حتی تا

سال

پايدار باقی میماند ،همسويی دارد.
مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی مانند  MBSRو  MBCTبر پايهي برنامههباي آموزشبی
خودب نظم بخشی هيجانی استوار شدهاند که هدف آنها کاهش واکنشپذيري هيجانی نسبت به
استرس و پيامدهاي رفتاري ناشی از آن مانند رفتارهاي ضد خدمت است .چنان که گفتبه شبد
يمی از ويژگیهاي مداخالت ذهن آگاهی اين است که از قابليتهاي خاصی ببراي کباربرد در
محيطهاي کاري برخوردارند .در واقع ،از نظر صاح

نظران ممتبازي ماننبد ويليبامز (،)0222

محيط کاري به مثابهي يک اتاق بدون پرداخت شار با دستيابی آسان و کاهش قابک توجه در
زمان رفت و آمد براي کارکنانی است که میخواهند در برنامههاي ذهن آگاهی حضبور داشبته
باشند .برنامههاي ذهن آگاهی در حقيقت براي شرکتکنندگان اين فرصت را فراهم میکنند تبا

اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن آگاهي متناسب با فرهنگ...
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با فرهن  ،مهارتهايی را

در جهت افزايش قابليتهاي رفتباري خبود ببه منظبور خبود -کنترلبی ببه عنبوان يبک روش
خود کار آمدي توسعه دهند .به بيان ديگر ،افراد ياد میگيرند که خود نظم بخشبی را در خبود
بهبود بخشند و بر روي منابع درونی سالمت و يک پارچگی و مشباهده انفابالی حالبتهباي
درونی خود تمرکز نمايند .در واقع ،کارکنبان ايبن کبه چگونبه ارزيبابی شبناختیشبان از يبک
موقعيت بر روي رفتار و محيط اجتماعی آنان تأثير میگذارد ،و همچنين اينکه انتظارات پيامبد
را به عنوان يک نتيجه از تجربههاي شخای خودشان با تمرين ذهن آگباهی و کاربردهباي آن
در زندگی روزمره رشد دهند را میآموزند و از اين طريق میتوانند سازگاري بيشتري با محيط
کار خود پيدا کنند (آرچ و کراسک.)0202 ،0222 ،
همان طور که گفته شد ،الگوي عوامک استرسزاب هيجان ،نقش هيجانات مثبت و منفی کبه
در اثر پردازشهاي شناختی شمک میگيرند را جهت تبيين چگونگی بروز رفتارهاي شبهروندي
سازمانی و رفتارهاي ضد توليد ،برجسته ساخته است .از سوي ديگر ،مشخ

شده اسبت کبه

رفتارهاي ضد خدمت تا حدود زيادي با ميانجیگري نگرشهباي ناکارآمبد و عواطبف شبغلی
ظهور و بروز پيدا میکنند (جاللی و همماران ،در حبال انتشبار) .بنبابراين  MBCTاز طريبق
تأثير بر روي متغيرهاي شناختی و در نتيجه بهبود عواطف شغلی مثبت و تعديک عواطف شغلی
منفی (جاللی ،)0320 ،از توانايی بسيار ببااليی ببراي بهببود رفتارهباي شبهروندي سبازمانی و
کاهش رفتارهاي ضد خبدمت برخبوردار اسبت .در همبين رابطبه آنيمبا و هممباران ()0200
گزارش کردند که چنبانچبه افبراد در حالبتهباي هشبياري قبرار گيرنبد ،چبون ببه صبورت
غيرواکنشی عمک مینمايند ،لذا تا حدود زيادي از رفتارهاي واکنشی و غيبرارادي آنبان کاسبته
میشود .در ادبيات شناختی و به خاوص در الگوي عوامک استرسزاب هيجان رفتارهباي ضبد
توليد (فاک

و اسسمتور )0222 ،نيز اين گونه عنوان میشود که چنانچه افراد نسبت به محبيط

کار خود احساس کنترل نمايند ،از خودگويیهاي منفی آنان کاسته میشبود و ببه ايبن ترتيب
عواطف مثبت بيشتري را تجرببه مبیکننبد و در نهايبت ،احتمبال ببروز رفتارهباي شبهروندي
سازمانی آنان افزايش میيابد .در عين حال ،چون افراد عواطف شغلی مثبتی را تجربه میکننبد،
لذا احتمال بروز رفتارهاي ضد توليد يا ضد خدمت نيز در آنان کاهش پيدا میکند (اسبسمتور و
فاک 0222 ،؛ شائو و اسمارليمی.)0222 ،
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در مجموع اينگونه میتوان نتيجهگيري کبرد کبه چبون رفتارهباي شبهروندي سبازمانی و
رفتارهاي ضد خدمت با ميانجیگري ذهن آگاهی و متغيرهاي شبناختی و هيجبانی ببروز پيبدا
میکنند (جاللی و همماران ،در دست انتشار) ،بنابراين  MBCTاز طريق تبأثير ببر روي ايبن
متغيرهاي شناختی و هيجانی که در نهايت منجبر ببه بهببود عواطبف شبغلی مثببت و کباهش
عواطف شغلی منفی می گردد ،شبرايط بهببود بهببود رفتارهباي شبهروندي سبازمانی و تعبديک
رفتارهاي ضد خدمت را فراهم میسازد (جاللی.)0320 ،
بايد به اين نمته توجه داشت که مداخالت ذهبن آگباهی بيشبتر جهبت رفبع کاسبتیهباي
مداخالت شناختی سنتی پا به عرصه وجود گذاشتند (تيزدل0223 ،؛ سگال و همماران.)0220 ،
به همين دليک مبداخالت مبتنبی ببر ذهبن آگباهی ببر خبالف مبداخالت شبناختی سبنتی کبه
مفهو سازي اختالالت هيجانی و رفتاري را به مثابه يک مارپيچ روبه پايين ترسيم میکننبد کبه
طی آن پيامدهاي شناختی ،فيزيولو يمیب هيجانی و رفتاري بر روي يمديگر تأثير میگذارنبد و
چرخههاي منفی و تمراري را به وجود میآورند (لدلی و همماران ،)022 ،مفهو سازي خبود
براي تبيين اختالالت هيجانی را به صورت يک مارپيچ رو ببه بباال ترسبيم مبیکننبد .بنبابراين
برخالف مداخالت شناختی سنتی به جاي اينکه با تأکيد بر روي حلقههاي شناختی ،درايبت و
ابتمار عمک را صرفاً به جنبههاي شناختی نسبت دهند ،تأکيد عمبدهي خبود را ببر حلقبههباي
حسی قرار میدهند (تيبزدل .)0382 ،ببه عببارت ديگبر ،همسبو ببا نتيجبهي مطالعبه گرلنبد و
همماران ( ،)0200مداخالت ذهن آگاهی با سست کردن حلقههاي حسی و از طريبق افبزايش
باز ارزيابی مثببت از موقعيبت ،فاجعبهسبازي از موقعيبتهبا را ببه شبدت کباهش مبیدهنبد.
بدين ترتي

باز ارزيابی مثبت و ذهن آگاهی به صورت متوالی و متقابک باعث ارتقباء و بهببود

يمديگر میشوند که در اين حالت يک مارپيچ رو به باال تشميک میشبود کبه درسبت نقطبهي
مقابک مارپيچ رو به پايين عمک میکند .بنابراين به واسطه تمرينهاي ذهن آگاهی ،يبک حالبت
گسترده آگاهی در افراد ايجاد میشود که موج

تسهيک و آسانسازي اختيار و توان تفسيرهاي

مربوط به موقعيتهاي استرسزاي محيط کار مبیگبردد و ايبن امبر ببه نوببهي خبود کباهش
ناراحتیها و پريشانیهاي روانشناختی و رفتارهاي نامطلوب و افبزايش رفتارهباي مطلبوب را
در پی دارد .بنابراين اگر يک بار ديگر به الگوي عوامک استرسزاب هيجان محيط کبار کبه ببراي
تبيين رفتارهاي شهروندي سازمانی و رفتارهاي ضد خدمت مورد استفاده قبرار گرفبت ،توجبه
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کنيم ،خواهيم ديد که استفاده از مداخالت ذهن آگاهی موج

میشود که فرد ادراک مثبتتري

مانند احساس کنترل بر محيط و ادراک عدالت سازمانی از شرايط محيط کار پيدا کنبد و ببدين
ترتي

عواطف او نسبت به شغک و محيط کاري خود مثبتتر خواهد شد .اين موضوع کباهش

رفتارهاي ضد خدمت و افزايش رفتارهاي شبهروندي سبازمانی را ببه دنببال خواهنبد داشبت
(فلدمن و همماران.)0204 ،
تيزدل ( )0223در الگوي زيرسيستمهاي شناختی متعامک دو بحبث عمبده را مطبرح کبرده
است :بحث اول که در باال نيز به آن اشاره شد ،بيشتر به پردازشهاي هيجانی و سسبت کبردن
حلقههاي حسی و هيجانی به جاي سست کردن حلقههاي شناختی داللت دارد .ولی بحث دو
که بیارتباط با بحث اول نيست ،بيشتر حول محور کارکردهاي زببان و اسبتفاده از اسبتعارههبا
میچرخد .به سخن ديگر ،مداخالت ذهن آگاهی با سست کردن اثرات سطحی و تحت الفظبی
زبان و شناخت ،سب

افزايش انعطافپذيري شناختیب هيجانی و به دنبال آن بهببود رفتارهباي

مطلوب و تعديک رفتارهاي نامطلوب میشوند.
به نظر میرسد اگر استعارهها و تمثيکهايی که در جلسات  MBCTبه کار میروند همانند
تمثيکهاي به کار رفته در پژوهش حاضر بر اساس فرهنب

و زببان مبورد نظبر تنظبيم و ارائبه

شوند ،اثربخشی باالتري به دنبال خواهند داشت .بنابراين از داليبک اصبلی اثربخشبی MBCT
میتوان به ساختار و محتواي جلسات آن اشاره کرد که بر اسباس مفباهيم شبناختی مشبمالت
محيط کار ،نحوهي شمکگيري چرخههاي منفی و تمراري ،روش شمسبتن ايبن چرخبههبا ببا
استفاده از پويايیهاي مثبت مداخالت مبتنی ببر ذهبن آگباهی ،سسبت کبردن و انعطبافپبذير
ساختن طرحوارهها و محتواي زبان و شناخت افراد از طريق کاربرد تمثيبکهبا و اسبتعارههباي
زبان و ادبيات فارسی اشاره کرد .اين موضوع کبامالً ببا آنچبه تحبت عنبوان مالحظبات ببين
فرهنگی بهداشت روانی و مداخالت روانشناختی مطرح میشود ،عميقباً همسبويی دارد و ببه
نوبهي خود نقش و اهميت استفاده از استعارهها را به مثابهي يمی از اجزاي اصلی مداخالت را
بيش از پيش برجسته میسازد (هال و همماران.)0200 ،
انجا اين پژوهش با محدوديتهايی همراه بود که از آن جمله میتوان به کاربرد استعارهها
و تمثيکهاي زبان فارسی براي بار نخست اشاره کرد کبه هبر چنبد در قالب

و مبتن جلسبات

آموزش جا افتادند ،ولی روايی و اثربخشی آنها بايد به صبورت تجرببی مبورد ارزيبابی قبرار
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گيرد .براي سنجش متغيرهاي پژوهش صرفاً از پرسشنامه استفاده شده است که به نظر میرسبد
اين موضوع به خاوص براي سنجش رفتارهاي ضد خدمت آن هبم فقبط ببه صبورت خبود
گزارشدهی محدوديتهايی به همراه دارد ،لذا ضمن اين که تعميم اين نتايج بايبد ببا احتيباط
صورت گيرد ،پيشنهاد میشود اين محدوديتها در پژوهشهاي آتی مورد توجه قرار گيرند.

منابع
فارسي
ارشببدي ،نسببرين ،زارع ،راضببيه ،پيريببابی ،صببالحه .)0322( .منببابع نقببش واسببطهاي ادراک
طردشدگی در محيط کار در رابطه بين مبادله رهبر -عضو با رفتارهاي انحرافی و بهزيسبتی
روانشناختی .پژوهشهاي روانشناسی اجتماعی.20-022 ،)3( 0 ،

جاللی ،داريوش .)0320( .مقايسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی متناسب
فرهن

ببا

ايرانی و آموزش شناختیب رفتاري بر استرس شغلی و متغيرهاي همبسبته ببا آن در

کارکنان شرکتهاي خدماترسان .رساله دکتري روانشناسی .دانشگاه آزاد اسبالمی واحبد
علو و تحقيقات اصفهان.
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دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي.
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سسهري ،سهراب .)0380( .هشت کتاب ،چاپ هجدهم ،تهران :انتشارات طهوري.
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فردوسی.
گکپرور ،محسن ،رفيعزاده ،پروين دخت .)0388( .الگوي ارتقاي رفتار شبهروندي سبازمانی از
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مداري در پرستاران .فالنامه مديريت سالمت.20- 2 ،)3( 00 ،
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