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Abstract 

Introduction 

Job stress is one of the factors that negatively affect other aspects of a 

person's work and social life. Also, marital satisfaction is a very important 

aspect of the couple's relationship and plays an important role in the couple's 

psychological health. This study aimed to investigate the effectiveness of 

cognitive-behavioral therapy on job stress and marital satisfaction in married 

police officers in Kermanshah. 

 

Method 

The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a control 

group. In this study, 20 police officers in Kermanshah were randomly 

assigned to experimental and control groups (Each group consisted of 10 

persons). The instruments used in this study were Enrich Marital Satisfaction 

and the HSE Questionnaires, which were distributed among the members of 

the two groups in the pre-test and post-test stages. Then, the experimental 

group received cognitive-behavioral therapy for 8 sessions (1.5 hours each 
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session). Yuman-Whitney test in SPSS-25 software was used for data 

analysis. 

 

Results 

The results of the Yuman Whitney test showed that there is a significant 

difference between the experimental and control groups in job stress 

(p<0.05) and job satisfaction (p<0.05).  

 

Discussion 
According to the results, appropriate training and treatment courses should 

be held to promote marital satisfaction and reduce job stress in police 

officers. 
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1سهزا عطبیی

 

 
ٍاى. 1 ٍاًطٌاسی تالیٌیگزضٌاسی تالیٌی،  کارضٌاسی ارضذ ر ٍاحذ کزهاًطاُ، کزهاًطاُ، ایزاى، ٍُ ر  داًطگاُ آساد اسالهی 

 

  چکیده
 ٍ ضغغلی  سًذگی یّا خٌثِ سایز تزهٌفی  تأثیزگذاری سثة اغلة کِ است ػَاهلی خولِ اس ضغلی استزس
 هْوغی  ًلص ٍ است سٍخیي رٍاتظ در هْن تسیار خٌثِ یک ،ییسًاضَ چٌیي، رضایتوضَد. ّ هی فزد اختواػی

 درهغاى  یاثزتخطغ  تزرسغی  ّغذ   تغا  حاضز پژٍّصاس ایي رٍ، . کٌذ هی ایفا سٍخیي یضٌاخت رٍاى سالهت در
تظاهی ًیزٍی هتأّل کارکٌاى در سًاضَیی رضایت ٍ ضغلی استزس تز رفتاری -ضٌاختی دام کزهاًطاُ ًا  .ضغذ  ًا

 اس ًفغز  20 پغژٍّص  ایغي  در. تغَد  گغَاُ  تغا گغزٍُ  آسهَى  پس-آسهَى پیص ًَع اس آسهایطی ًیوِ ،عزح پژٍّص
تظاهی ًیزٍی کارکٌاى تخاب ٍ ضکل کِ تِ کزهاًطاُ ضْز ًا  گغَاُ  ٍ آسهغایص  ًفغزی  10 گزٍُ دٍ در تصادفی ًا
غزی  رضغایت سًاضغَیی    اتشار هَرد استفادُ در ایي پژٍّص، پزسطٌاهِ. ضذًذ گواردُ ِ  ٍ ًا اسغتزس   پزسطغٌاه
 گغزٍُ  سغسس . ضغذ  آسهغَى تَسیغغ   ٍ پغس  آسهَى پیصدر هزاحل  دٍ گزٍُ اػضای تیي تَد کِ در HSE ضغلی
ّغای   دادُ. گزفتٌغذ  كغزار  رفتغاری  ضغٌاختی  درهغاى  تحت ساػت( 5/1)ّز خلسِ  خلسِ 8 هذت عی آسهایص
ل حاصغ ّای  . یافتِضذًذتدشیِ ٍ تحلیل  SPSS-25 افشار ًزمدر آسهَى یَهاى ٍیتٌی  تا استفادُ اس ضذُ یگزدآٍر

داری  یضغغلی تفغاٍت هؼٌغ    اسغتزس  ًظغز  اس گغَاُ  ٍ آسهایص گزٍُ دٍ تیي کِ داد ًطاى اس آسهَى یَهاى ٍیتٌی
 سًاضغَیی اس ًظغز رضغایت    ٍ گغَاُ داد کِ در دٍ گغزٍُ آسهغایص   (. ّوچٌیي ًتایح ًطاى p<05/0ٍخَد دارد )
 ٍ آهَسضغی  یّغا  دٍرُ کِ ضَد یه، پیطٌْاد پژٍّص ًتایح تِ تَخِ (. تاp<05/0) ٍخَد داردداری  هؼٌیتفاٍت 
 .گزدد تزگشار کارکٌاى ضغلی استزس کاّص ٍ سًاضَیی رضایت ارتلاء هٌظَر تِ هٌاسة درهاًی
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 مقذمه
ّسغتِ اصغلی خاهؼغِ     ضَد ٍ هی تزیي ًْاد اختواػی است کِ تا اسدٍاج تطکیل خاًَادُ هْن

رسذ رضغایت سًاضغَیی اسغت.     هی تز تِ ًظز تطکیل خاًَادُ هْن است. آًچِ اس خَد اسدٍاج ٍ

 سغَی دیگغز اسدٍاج   راتغِ سًاضَیی هٌثغ حوایت، صویویت ٍ لذت اًساى اسغت. اس  اسدٍاج ٍ

پغذیزی در   تزدتغاری ٍ هسغلَلیت   ،سثة پیذایص ّوکاری، ّوذردی، یگاًگی، ػالكِ، هْزتغاًی 

 (.Zare & Rezaie, 2016) ضَد هی خاًَادُ

تخغص   پس خاًَادُ ٍ تِ دًثال آى یک خاهؼِ سالن در گزٍ یغک راتغغِ سًاضغَیی رضغایت    

یغک خصَصغیت   تِ ػٌَاى  در ًتیدِ،است. الثتِ رضایت سًاضَیی یک هتغییز ًگزضی است کِ 

رضغایت سًاضغَیی در ٍاكغغ     ،ادضذُیاساس تؼزیف  رٍد. تز هی فزدی تزای سى ٍضَّز تِ ضوار

گًَغاگَى رٍاتغظ سًاضغَیی خغَد     ّای  تخص است کِ سى ٍ ضَّز اس خٌثِ ًگزش هثثت ٍ لذت

 (. Beirami Fahimi, Akbari & Amiri, 2012) دارًذ

ٍ  هی کیفیت یک راتغِّای  لفِؤه يیتز تیتااّورضایت سًاضَیی اس  تغَاى گفغت    هغی  تاضغذ 

دٌّذُ درخِ ضادی ٍ رضایت ضخص اس اتؼاد هختلف راتغِ تا سٍج است. راتغِ سًاضَیی  ًطاى

فغزدی دیگغز كاتغل هلایسغِ      یک راتغِ اًساًی هٌحصز تِ فزد است کِ تا ّی  یک اس رٍاتظ تیي

ػغاعفی   ٍ تی، هؼٌغَی، اختوغاػی  وام اتؼاد سیسًیست ٍ فلظ در ایي ضکل اس ارتثاط است کِ ت

ِ  هی اًساى هَرد تَخِ كزار ػٌغَاى یغک سیسغتن هٌحصغز تغِ فغزد دارای        گیزد. ًظام سًاضَیی تغ

کٌغذ، راتغغِ سًاضغَیی     هغی  است کِ آى را اس سایز اضکال رٍاتظ اختوغاػی هتوغایش   یّای ٍیژگی

رضغذ ٍ   تَاًٌغذ  هغی  ییّغا  سٍج (.Clinke, 2011) هستلشم حوایت کزدى ٍ حوایت ضذى اسغت 

 ّغا  السم تزخَردار تاضٌذ ٍ اگغز فاكغذ ایغي هْغارت    ّای  تکاهل را خَب عی کٌٌذ کِ اس هْارت

یاتذ کِ تغِ ًَتغِ    هی ضًَذ ٍ رضایت سًاضَیی آًاى کاّص هی تاضٌذ، گزفتار هطکالت سًاضَیی

سغاسد. در ٍاكغغ تؼارضغات     هغی  خَد سهیٌِ را تزای تزٍس هسائل حادتز اس خولغِ عغالف فغزاّن   

در رٍاتظ صویوی تؼغذی فغزد تغا     ،ضذُ درٍى رٍاًی فزد کِ اس خاًَادُ اصلی اٍ هطتق ًطذُ حل

گیزی الگَّای ارتثاعی ًاسالن  ضَد کِ هٌدز تِ ضکل هی ریشی افزادی هاًٌذ ّوسز تکزار ٍ تزٍى

در تغیي سٍخغیي     Gottman(1993)(. Glading, 2019) ضغَد  هی تیي سٍخیي یا ٌاًِیت زٍاكغیغٍ 

ّا اس سٍخغیي سغالن اسغت، ضٌاسغایی      سا را کِ ٍخِ توایش آى آضفتِ ّفت الگَی ارتثاعی هطکل

ًوَدُ است اس خولِ ػَاعف هٌفی هتلاتل، ًسثت پاییي رفتارّای هثثت تِ هٌفی، ًسغثت تغاالی   
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 ّوسز.هٌفی ٍ ثاتت تِ ّای  خَیی ٍ استٌاددّی اًتلاد، تذافؼی رفتار ًوَدى، تحلیز، ػیة

 ػٌغَاى الشاهغات ًلغص کغاری کغِ تغزای        تَاى تِ هی اس سَیی فطارّای رٍاًی ًاضی اس ضغل را

ِ   هی یتار اىیسّای  فزد دارای ٍیژگی یی اس ایغي دسغتِ فطغارساّای    ّغا  تاضٌذ، تؼزیف ًوغَد. ًوًَغ

اسغتزس  (. Derekeh & Rezaie, 2020) تاضغٌذ  هغی  رٍاًی ًاضی اس ضغل، تؼغار  ٍ اتْغام ًلغص   

تزیي هسللِ رٍسهزُ اًساى است تِ ًحَی کِ ّوغِ در سًغذگی رٍسهغزُ خغَد در هؼغز        ػوَهی

کغِ   عَری پذیزًذ تِ هی ثیزأگیزًذ ٍ اس آى ت هی ضغلی كزارّای  سیادی اس خولِ استزسّای  استزس

  تاضغغذ هغغی ػصغغز حاضغغز ًاضغغی اس اسغغتزس   ّغغای  درصغغذ تیوغغاری  80سدُ ضغغذُ  تخوغغیي

(Mohammadi & Maghsoudi, 2011 .) ادارات  ّغا  استزس اس خولِ هطکالت کارکٌاى سغاسهاى ٍ

تغأثیز تگغذارد ٍ    ّا ای ٍ سًذگی ضخصی آى تَاًذ تز ػولکزد حزفِ هی تاضذ کِ هی ای در ّز خاهؼِ

 ,Shirani & Mohammadi Yousefnezhad) در ًتیدِ هَخة تؼار  تیي کار ٍ خغاًَادُ گغزدد  

استزس ضغلی ػثارت اسغت   ایوٌی ضغلی ایزاى،ٍ هلی تْذاضت  هؤسسِاساس تؼزیف  تز (.2018

 یص حاصغل ّا رٍاًی یا خسواًی کِ در ًتیدِ ػذم تغاتق فزد تا تَاًایی ذیزهفیغاس ّزگًَِ ٍاکٌص 

ِ   هی ضَد کِ هی اخغتالالت رٍاًغی یغا     ،صغذهات ضغغلی   ،تَاًذ سثة تزٍس رفتارّغای پزخاضغگزاً

در  Peyman Pak, Mansour, Sadeghi, & Taghipour( 2012)خسغواًی ٍ حتغی هغزو ضغَد.     

ارتثغاط  تغیي رضغایت سًاضغَیی ٍ اسغتزس ضغغلی       ،خاهؼغِ آهغاری پزسغتاراى    تز رٍی یا هغالؼِ

 .اًذ دست آٍردُِ ت یدار یهؼٌ

است کغِ تغز اثزگغذاری تاٍرّغا ٍ تفکغزات       یدرهاً رٍاىفتاردرهاًی ضٌاختی ًَػی رٍش ر

 هتوزکش است ٍ ّوچٌیي دیذ ضخص تز احغَاالت ٍ رفتارّغای خغَد اٍ. ایغي رٍیکغزد تغِ هغا       

ِ آهَسد چغَر در عَل سًذگی خَد تا هطکالت ٍ ٍكایغ هختلغف   هی را  ّغا  ضغَین ٍ آى  رٍ رٍتغ

 ٍ یزٍاكؼغ یغکار پطت سز تگذارین. یکی اس اصَل اساسی رفتاردرهاًی ضٌاختی ایي است کِ اف

ضَد تا افکار ٍ احساسات  هی ها را کِ تاػث ًاراحتی ضذُ فیتحزافکار  ،تز ٍ یا دكیق یزهٌغلیغ

ِ   یٌغذّا یفزآهذاخلِ در  CBT تزیي هذاخلِ در اصلی ؛آگاّاًِ خایگشیي کٌذ ػٌغَاى   ضغٌاختی تغ

اس یک رٍیکزد عالیی است چزا کِ ّن  CBT رسذ کِ هی تاضذ. تِ ًظز هی هیاًدی تغییز رفتاری

 & ,Ashouri, Mollazadehییغذ رسغیذُ اسغت )   أتغِ ت  اثزتخطغی اس ًظغز  تلغَری ٍّغن   ًظغز  

Mohammadi, 2008 .)ثیز درهاى ضٌاختی رفتاری تز تْثغَد کیفیغت کلغی راتغغِ سًاضغَیی ٍ      أت

ًتغایح   .خَتی تزخَردار است یآى ٍ ًیش کاّص هطکالت سًاضَیی اس پیطیٌِ پژٍّطّای  لفِؤه
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ًطاى داد کِ درهاى ضٌاختی رفتاری رضایت سًاضَیی سٍخغیي    Nourani pour(2008) پژٍّص

 .  ُ استداد را افشایصدر خَاتگاُ داًطگاُ تْزاى  هستلز

سغاسی   )کغِ تغا ضغزعی    رٍیکزد رفتار درهغاًی  دٍ درهاى ضٌاختی رفتاری در ٍاكغ تلفیلی اس

ضٌاسغی   رٍیکزد ضٌاختی تِ ضکل ضغٌاخت درهغاًی ٍ یغا در كالغة رٍاى    پاٍلَفی رضذ کزد( ٍ 

ػالكغِ هتخصصغاى تغالیٌی تغِ ایغي       آیذ. دالیل گزایص ٍ هی پذیذ پایِ ضٌاخت داًصضٌاختی ٍ 

کغار   ٍ سغز  احسغاس ضغخص   تا عزس فکز ٍ احَاالت ٍ اًدرهاى ایي است کِ ایي رٍش هستلیو

 پَیغا دارًغذ را پغز    درهغاًگزاى  رٍاىایی کِ درهاًگزاى رفتاری تا  ایي رٍش فاصلِ ّوچٌیي، .دارد

تالیٌی اس ّای  اػتثار کافی در سٌدص فؼالیت پایِ ػلوی دارد ٍ درهاى يیا ػالٍُ تز ایي،کٌذ.  هی

پایغِ   . درهاى ضٌاختی رفتاری ٌَّس خظ اٍل درهاى تسیاری اس اختالالت ٍدادُ است خَد ًطاى

ایي رٍیکزد سؼی دارد فزد هزاخغ را تِ  در درهاًی است. درهاًگز رٍاىّای  اساس ّوِ رٍش ٍ

 آى تٌذی هدذد كالة تِ چالص کطیذى آى افکار ٍ تا آگاُ ساسد ٍ ّا آىًسثت تِ  افکارش آضٌا ٍ

رًٍغذ افغشایص ًارضغایتی     دّذ. تاتَخِ تِ آى چِ اضارُ ضذ ٍ هی اًدام پایِ هٌغق ایي کار را تز

اسغتزس   رٍسافغشٍى ّوچٌغیي افغشایص    اس آى عالف ػاعفی ٍ تز هْن پذیذُ عالف ٍ سًاضَیی ٍ

سًغذگی سًاضغَیی تغزای     هذاخالت درهغاًی در  ٍ ّا رت آهَسش هْارتٍضز اّویت ٍ ،ضغلی

 (. Clinke, 2011) تْثَد کیفیت سًذگی اهزی هثزّي است

 تزرسی اثزتخطی درهاى رفتاری ضغٌاختی تغز  ایي پژٍّص ّذ  تیاى ضذ،  چِ آىتَخِ تِ تا 

 . تَدًیزٍی اًتظاهی در ضْز کزهاًطاُ  هتأّل کارکٌاىرضایت سًاضَیی در  استزس ضغلی ٍ
 

 روش
 گیزی جبمعه آمبری، نمونه و روش نمونه

 آهاری . خاهؼِتا گزٍُ گَاُ تَد آسهَى پس -آسهَى صیپاس ًَع  یطیآسهاِ یًو عزح پژٍّص

 رٍش. تَد 1399 تاتستاى در کزهاًطاُ ضْز اًتظاهی ًیزٍی هتأّل کارکٌاى تواهی ضاهلپژٍّص 

 در تا هزد، کارکٌاى اس ًفز 20 خاهؼِ آهاری، تیي اس تَد؛ ّذفوٌذ یزیگ ًوًَِ صَرت تِ گیزی ًوًَِ

سال اس اسدٍاج  5سال ساتلِ کاری ٍ افزادی کِ  5ٍرٍد کِ ضاهل حذاكل  هؼیارّای گزفتي ًظز

 ضٌاختی درهاى خلسات در غیثت ضاهل خزٍج هؼیارّایاًتخاب ضذًذ.  ّا گذضتِ تَد؛ آى

 توایل ػذم اتزاس یا ...( ٍ تیواری، هزو) ًطذُ تیٌی پیص رٍیذاد ٍكَع ٍ تکالیف اًدام ػذم، رفتاری
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 هذاخلِ خلسات. ضذًذ گواردُ ًفزی 10 گزٍُدر دٍ  یتِ ضیَُ تصادف افزاد تَدًذ. ّوکاری تِ

 پژٍّص پایاى در. ضذ تزگشار ساػت( 5/1 خلسِ )ّز خلسِ 8 در رفتاری ضٌاختی درهاى رٍش تِ

 .گزدیذ تزگشار ًیش گَاُ گزٍُ تزای هذاخلِ خلسات اخالكی، اصَل رػایت خْت

 

 ابشار پضوهص

  اسغتفادُ ضغذ.   HSE هلیغاس  در ایغي پغژٍّص اس  استزس ضغغلی   خْت سٌدص :HSEمقیبط 

 ًطغاى  ًیغش  ًوغزُ پغاییي    ٍ، هٌاسة ضغلی پاییي ٍ فطار دٌّذُ استزس ٍ ًطاى هلیاسایي  در ًوزُ تاال

  هختلغف هغَرد آسهغَى   ّغای   در پغژٍّص  ایغي هلیغاس  رٍایغی   ٍ اػتثار اس سغح تاالی استزس دارد.

در ایغزاى تَسغظ    HSEاسغتزس ضغغلی    هلیغاس رٍایغی   ٍ هَرد تأییذ كزار گزفتِ اسغت. كزار گزفتِ 

(2011) Azadmarzabadi & Gholami Fesharaki تغا  ایغي هلیغاس   ضذُ است. ّوچٌیي پایایی  تأییذ

ِ  79/0آلفغای کزًٍثغا    اسغتفادُ اس ضغزیة     Azadmarzabadi & Gholamiاسغت )  آهغذُ  دسغت  تغ

Fesharaki, 2011)    82/0آلفغای کزًٍثغا    ضغزیة  . در ایي پژٍّص ًیش، هیشاى پایغایی تغا اسغتفادُ اس 

 .آهذ دست تِ

  Fowers & Elson رضغایت سًاضغَیی تَسغظ    هِپزسطغٌا  رضابیت سنبضاویی:   پزسطنبمه

استفادُ ضذُ اسغت.   یتسیار یّا هؼتثز در پژٍّص یػٌَاى اتشار ساختِ ضذُ است ٍ تِ (1989)

ِ  پغٌح تز رٍی عیف لیکزت  ّا پاسخهادُ است ٍ  47دارای ایي پزسطٌاهِ  )کغاهالً   1اس  یا درخغ

 سٌدی ایي پزسطٌاهِ تَسظ رٍاىّای  ٍیژگی. ضًَذ یه یگذار ًوزُ)کاهالً هَافلن(  5هخالفن( تا 

(1995) Soleimanian  ٍ(1996 )Mahdavian در ایغي پغژٍّص   ضغذُ اسغت.  ٍ تأییذ  تزرسی ،

 .  هحاسثِ ضذُ است 88/0پایایی کل پزسطٌاهِ تِ رٍش ضزیة آلفای کزًٍثا  

 تاضذ: زح سیز هیرفتاری تِ ض -درهاى ضٌاختی خالصِ هحتَای خلسات

 ػضالًی تذریدی هیذگیخسوی، آر یّا ٍ پاسخ ّا خلسِ اٍل: آگاُ ضذى اس استزس 

 تغذًی، سغغَح    یّا ، رفتار، حسیتفکز، حاالت ّیداً یخلسِ دٍم: تأثیز استزس تز الگَّا

ِ  یّا تٌص، رٍش  یّغا  ارتثاط تا دیگزاى، اّویت آگاّی در هذیزیت استزس، آگاّی اس ًطغاً

 سوی ٍ ارتثاط تا افکار ٍ احساساتخ

   تغا یکغذیگز، آهغَسش تغییغز      تغذًی  یّغا  خلسِ سَم: تأثیز هتلاتل افکار، ّیداًغات ٍ حغس

 پز استزس ٍ كغغ چزخِ افکار هٌفی خَد در هَكؼیت« یّا ارسیاتی»
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 ی، ضٌاسایی افکار هٌفیخلسِ چْارم: هؼزفی اًَاع رایح تفکز هٌفی ٍ تحزیفات ضٌاخت 

  افکار غیزهٌغلی یکار هٌغلی تِ خاافخلسِ پٌدن: تأکیذ تز خایگشیٌی 

   ارائغِ تؼغاریفی اس هلاتلغِ ٍ هؼزفغی     ضغذُ،  ِ آهَختغ  یّغا  خلسِ ضطن: اسغتفادُ اس تکٌیغک

 هلاتلِ کارآهذ ٍ ًاکارآهذ یثزدّاراّ

 کارآهذ یا هلاتلِ: هؼزفی تزًاهِ خلسِ ّفتن 

 یتْتغز تغزا   یّا رٍش یخطن ٍ یادگیز یٍ الگَّا ّا خلسِ ّطتن: آگاّی ًسثت تِ پاسخ 

 هذیزیت خطن
 

 هب یبفته
ًطاى داد کِ کِ هیغاًگیي سغي پاسغخگَیاى در گغزٍُ      کٌٌذگاى ضزکتفزدی ّای  تزرسی ٍیژگی

دُ ٍ در سغح  1/34، 0/30آسهایص تِ تزتیة تزاتز  گَاُ ٍ دٍ گغزٍُ اس   دار ًثَدُ ٍ تلزیثاً هؼٌی 05/0َت

(. ّوچٌغغیي، هیغغاًگیي سغغاتلِ کغغار >F  ٍ098/0p;42/2ًظغز هیغغاًگیي سغغٌی تغغا ّغغن تزاتغز ّسغغتٌذ )  

َیاى در گزٍُ  دُ ٍ در سغغح   3/9، 3/7زتیة تزاتز ِت تآسهایص  گَاُ ٍپاسخگ دار ًثغَدُ ٍ   هؼٌغی  05/0َت

ّغای   ضغاخص  (.>F  ٍ067/0p;50/2دٍ گزٍُ اس ًظز هیاًگیي ساتلِ کغار تغا ّغن تزاتغز ّسغتٌذ )      تلزیثاً

صیفی در اسغتزس ضغغلی   ّغا   گزٍُ ضذُ لیتؼذ ، تفاٍت هیاًگیي1خذٍل در تزای هتغیزّای پژٍّص  َت
ٍیتٌی تغزای هلایسغِ تغیي گغزٍُ    ًت ،2در خذٍل  هاى   تفغاٍت هیغاًگیي  ٍ  3ّغا در خغذٍل    ایح آسهَى َی

َییدر ّا  گزٍُ ضذُ لیتؼذ  ًطاى دادُ ضذُ است.  4 در خذٍل رضایت سًاض
 
Table 1. Descriptive indicators of pre-test and post-test scores of research variables 
in two groups 

Variable Group Number 
Pre-test Post-test 

Mean SD Mean SD 

Marital satisfaction 
Control 10 153.30 12.60 156.19 11.32 

Experimental 10 156.01 14.16 171.10 10.03 

Job stress 
Control 10 106.44 4.43 105.05 3.35 

Experimental 10 106.94 4.81 78.31 4.48 

 

Table 2. Differences in mean of job stress and confidence interval of differences 

by groups 

Confidence 95 %  

interval for differences 
P-Value SD 

Mean difference 

 (I-J) 

Groups 

 (J) 

Groups 

    (I) High  

range 

Low  

range 

7.24 -3.34 1.000 2.11 2.11 Experimental Cognitive 

behavioral therapy 18.57 8.65 0.000 2.14 2.14 Control 
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Table 3. Yuman-Whitney test results 

Variable Chi-square test by Yuman-Whitney SD S.E P-Value 

Comparison of two 

groups in job stress 
-15.11 -2.91 5.20 0.01 

 
Table 4. Differences in mean of marital satisfaction and confidence interval of 

differences by groups 

Confidence 95 %  

interval for differences P-

Value 
SD 

Mean difference 

(I-J) 

Groups 

(J) 

Groups 

   (I) High 

range 

Low 

 range 

6.91 -2.85 1.000 1.95 1.61 Experimental Cognitive 

behavioral therapy 16.17 7.21 0.000 2.35 10.47 Control 

 

ٍ آسهغایص در اسغتزس    گغَاُ ّای  گزٍُ ضذُ لیتؼذ، تیي هیاًگیي 2ًتایح خذٍل تا تَخِ تِ 

تَاى گفت کِ اثز درهغاى ضغٌاختی    هی درصذ 95ضغلی تفاٍت ٍخَد داضت. تٌاتزایي تا اعویٌاى 

 رفتاری تز استزس ضغلی در گزٍُ آسهایص ٍخَد دارد. 

ًطغاى داد کغِ    3در خغذٍل   ّغا  ّوچٌیي ًتایح آسهَى یَهاى ٍیتٌی تزای هلایسِ تغیي گغزٍُ  

استزس ضغلی در  هیاًگیي، ّا دار تَد. تا تَخِ تِ هیاًگیي گزٍُ هؼٌی ّا تفاٍت هیاًگیي تیي گزٍُ

تغَاى گفغت کغِ     هغی  . تٌغاتزایي کوتز تَد گَاُگزٍُ آسهایص اس هیاًگیي استزس ضغلی در گزٍُ 

 ثز تاضذ. تَاًذ هؤ هی درهاى ضٌاختی رفتاری تز استزس ضغلی

ّای گغَاُ ٍ آسهغایص در رضغایت     گزٍُضذُ  ، تیي هیاًگیي تؼذیل4تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل 

تغَاى گفغت کغِ اثغز درهغاى       درصغذ هغی   95سًاضَیی تفاٍت ٍخَد داضت. تٌاتزایي تا اعویٌاى 

 ضٌاختی رفتاری تز رضایت سًاضَیی در گزٍُ آسهایص ٍخَد دارد. 
 
Table 5. Yuman-Whitney test results 
Variable Chi-square test by Yuman-Whitney S.D S.E P-Value 

Comparison of two groups 
in marital satisfaction 

-29.22 -5.62 5.20 0.00 
 

ًطاى داد کِ  5در خذٍل  ّا ّوچٌیي ًتایح آسهَى یَهاى ٍیتٌی تزای هلایسِ تیي گزٍُ

رضایت سًاضَیی  هیاًگیي، ّا دار تَد. تا تَخِ تِ هیاًگیي گزٍُ هؼٌی ّا تفاٍت هیاًگیي تیي گزٍُ

تَاى  هی تیطتز تَدُ است. تٌاتزایي گَاُدر گزٍُ آسهایص اس هیاًگیي رضایت سًاضَیی در گزٍُ 

 ثز تاضذ. ؤتَاًذ ه هی گفت کِ درهاى ضٌاختی رفتاری تز رضایت سًاضَیی
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 گیزی بحث و نتیجه
ّذ  اس پژٍّص حاضز تزرسی اثزتخطی درهغاى ضغٌاختی رفتغاری تغز اسغتزس ضغغلی ٍ       

 ًیزٍی اًتظاهی ضغْز کزهاًطغاُ تغَد. ًتغایح ًطغاى داد کغِ        هتأّلکارکٌاى در رضایت سًاضَیی 

 افغشایص رضغایت سًاضغَیی ٍ ّوچٌغیي کغاّص اسغتزس ضغغلی در         تزدرهاى ضٌاختی رفتاری 

  ات رضغایت سًاضغَیی در گغزٍُ آسهغایص    هیغاًگیي ًوغز  . تفغاٍت  تغأثیز دارد آسهَى  هزحلِ پس

ِ ایي ًتغایح تغا    ؛تَدُ است داری تاال یآسهَى تِ ضکل هؼٌ در پس گَاًُسثت تِ گزٍُ   ّغای  یافتغ

ٍ   Canary, Stafford, & Semic (2002) ؛Shahsiah, Bahrami, & Mohebbi (2008) پژٍّص

Azimifar, Fatehizade, Bahrami, Ahmadi, & Abedi (2016)    .سٍخغیي ّواٌّغ  اسغت 

ّغا در هغَرد حغل تؼارضغات هطغاتِ       کٌٌذ ٍ تزداضت آى تؼارضات خَد را تِ یک ضکل حل ًوی

آگغاّی فغزد را اس   تَاى  هی رٍ تِ کوک هذاخالت ضٌاختی رفتاری تا حذٍد سیادی . اس ایيتاضذ یًو

هٌغذی سًاضغَیی را تغِ ایغي ضغکل افغشایص دادُ ٍ        تزد ٍ هیغشاى رضغایت   تاالص افکار ٍ احساسات

 .پزخاضگزی تَصیف کزد کاّصحل تؼارضات ٍ ، تفاّن ،یزیپذ تیهسلَلتغییزات را تز اساس 

ًیغزٍی   کارکٌاىتز هیشاى استزس ضغلی در  CBT اثزتخطی رٍیکزد داد کِّا ًطاى  ّوچٌیي یافتِ

ًطغاى   خغَد  در پغژٍّص   .Hajiamini et al(2018) تاضغذ.  هی اًتظاهی تا حذٍدی كاتل هالحظِ

 .کاّص استزس ضغلی دارد داری تز یهؼٌ اثز CBT کِ رٍیکزد دادًذ

کوغک هغذاخالت ضغٌاختی     تغا کغِ   تغَد تیاًگز ایي ٍاكؼیت هْغن  ایي پژٍّص  ًتایحدر هدوَع، 

 تدْیغش . تأثیز گذاضغت  افزادٍ الگَّای درست ضٌاختی در  کزدّایرٍگیزی  ضکل تز تَاى یهرفتاری 

سغالهت   ءتَاًذ هَخغة ارتلغا   هی کزدى افزاد تِ راّکارّایی کِ اس ًظز استزس ضغلی پیطگزاًِ تاضذ

یی ّغا  هحغذٍدیت  ّغا  دًثال آى خاهؼِ ضَد. ایي پژٍّص ًیش، ّواًٌذ سایز پژٍّصِ فزد ٍ خاًَادُ ٍ ت

. ّوچٌغیي، تغِ   استِ را داضت ّا یآسهَدًٍ سَگیزی اختواػی  اس خولِ كاتلیت تؼوین تِ خَاهغ هطاتِ

ػلت ضزایظ ٍ ٍضؼیت تْذاضتی در راتغِ تا تیواری کزًٍغا، اهکغاى تزگغشاری دٍرُ پیگیغزی ٍخغَد      

آهَسضی ٍ درهاًی هٌاسة تغِ هٌظغَر ارتلغاء رضغایت     ّای  ضَد اس دٍرُ هی ًذاضت. در اًتْا پیطٌْاد

 .تْزُ گزفت اّ کاّص استزس ضغلی کارکٌاى ًیزٍی اًتظاهی ٍ ّوچٌیي دیگز ساسهاى سًاضَیی ٍ

 

 تطکز و قذردانی
اس تواهی کارکٌاى ًیزٍی اًتظاهی ضْز کزهاًطاُ کِ ها را در اًدام ایي پژٍّص یاری ًوَدًذ 
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 گزدد. ٍ کوال ّوکاری را داضتٌذ تطکز ٍ كذرداًی هی

 

 تضبد منبفع

ٍ  لیفأَُ هٌغافغ در سهیٌغِ تغ   لگًَِ تؼار  تغال  دارًذ کِ ّی  اػالم هیًَیسٌذگاى ایي هلالِ 

 اًتطار ایي هلالِ ٍخَد ًذارد.
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