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چکیده
Abstract
AIM: The Present Study Was Conducted To پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش خرودکنتريی برر
Investigate The Effectiveness Of Self-Control قلدری ادرا شده و عملکررد شرغلی کارکنران زن سرازمان
Training On Perceived Bullying And Job
Performance Of Female Employees Of The  پژوهش حاضر نیمهتجربی با طررح.تربیت بدنی انجام گرفت
Physical Education Organization. METHODS: It  جامعره آمراری. پس آزمون با گروه گرواه برود-پیش آزمون
Was A Quasi-Experimental Study With Pretest, شامل تمرام زنران شراغل در سرازمان تربیرت بردنی اسرتان
Posttest, And Control Group. The Statistical
Population Included All Female Employees Of  مشغول به کار1397 اصفهان بود که در سه ماهه پاییز سال
The Physical Education Organization In Isfahan  زن شاغل در سازمان تربیت30  در این پژوهش تعداد.بودند
Province In 2018. 30 Female Employees At The بدنی استان اصفهان با روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند
Physical Education Organization Were Selected
Through A Purposive Sampling Method And انتخاب و با انتسراب تصرادفی در دو گرروه آزمرایش و گرواه
Then Were Assigned Into Experimental And  گروه آزمایش مداخله آموزش خرودکنتريی را.گمارش شدند
Control Groups Randomly. The Experimental  این در. دقیقه ای دریافت نمودند90  جلسه8 طی دو ماه در
Group
Received
Self-Control
Training
Intervention In 8 Sessions Of 90 Minutes During حايی بود که گروه گواه در طول انجام پژوهش از دریافت این
Two Months While The Control Group Didn’t  پرسشرنامه هرای مرورد اسرتفاده شرامل.مداخله بی بهره بود
Receive Intervention. The Questionnaires
Included Perceived Bullying Organizational پرسشنامه قادری سرازمانی ادرا شرده (محقرق سراخته) و
Questionnaire (Researcher-Made) And Job .) برود1990،پرسشنامه عملکرد شغلی (هرسی و گلداسمیت
Performance Questionnaire (Hersey And داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریرانس مرورد
Goldsmith, 1990) And The Data Were Analyzed
 نترایج نشران داد کره آمروزش.تجزیه و تحلیل قررار گرفرت
By Analysis Of Covariance (ANCOVA).
FINDINGS: The Results Showed That Self- خودکنتريی بر قلدری ادرا شده و عملکرد شغلی کارکنران
Control Training Had A Significant Effect On زن سرررازمان تربیرررت بررردنی ترررأثیر معنررراداری داشرررته
Perceived Bullying And The Job Performance Of
Female Employees Of The Physical Education  اندازه اثر آماری آموزش خودکنتريی برر.)p<0/0001(است
Organization (P<0.0001). The Effect Size Of قلدری ادرا شده و عملکررد شرغلی کارکنران زن سرازمان
Self-Control Training On Perceived Bullying
And Job Performance Was 67% And 56%  بررر اسرراس. درصررد بررود56  و67 تربیررت برردنی برره ترتیررب
Respectively. CONCLUSION: Based On The یافته های پژوهش حاضر می توان چنرین نتیجره گرفرت کره
Findings Of The Present Study, It Can Be آمرروزش خررودکنتريی بررا بهرررهگیررری از فنررونی هماننررد
Concluded That Self-Control Training By Some
Techniques Such As Assertiveness Skills, Coping  شیوه های مقابله با اسرترس و بهبرود،مهارن های ابراز وجود
Strategies, And Improving Interpersonal  میتواند به عنوان یك روش کارآمد جهرت،روابط بین فردی
Relationships Can Be Used As An Effective Way افزایش عملکرد شغلی و کاهش قلدری ادرا شده کارکنران
To Increase Job Performance And Reduce
.زن سازمان تربیت بدنی مورد استفاده گیرد
Perceived Bullying Of Female Employees Of
The Physical Education Organization.
، قلردری ادرا شرده، آمروزش خرودکنتريی:کلیدواژه هها
Keywords: Self-Control Training, Perceived
عملکرد شغلی
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مقدمه
نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقان درباره نقش و اهمیت نیروی انسرانی در رشرد و توسرعه
سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه یافتره
نیست مگر این که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد .امروزه محققان مباحث نیروی
انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل باارزش و سرمایه ای بی پایان
در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشورها هستند .به طور ی که نیم قرن گذشته بخش قابل
توجهی از پیشرفت کشورهای پیشررفته و توسرعه یافتره مرهرون تحرول در نیرروی انسرانی
کارآزموده آنها بوده اسرت (کراتزول ،تامپسرون و گرازو1992 ،1؛ یروان ،اله ،ژائرو و وونرگ،2
 .) 2018اگر در گذشته کار ،سرمایه و زمین عوامل اصلی تويید به حساب می آمدنرد ،امرروزه
تغییران فناوری ،نیروی انسانی و افزایش بهرهوری بره عنروان عوامرل رشرد و توسرعه تلقری
می شوند  .تجارب ارزنده سازمان های موفق و پیشرو درباره ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت
سرمایه انسانی شاغل در سازمان هاست .آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه کسانی
می دانند که برایشان کار می کنند و محور اصلی رشد و کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان
خود بنا نهاده اند؛ زیرا اگر کارکنان مجموعه ای رغبت کافی به کار خود نداشته باشد ،عواقب
اقتصادی آن دامن جامعه و کشور را گرفته و بازدهی آن سازمان نیز دچار افت می شود .چرا
که انجام دادن کار با بی میلی موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محردودتر و
فاقد خعقیت و غم با ری داشته باشرند (بختیارنصررآبادی ،رجرایی پرور ،سرلیمی ،طراهرپور و
پرتوی.)1388 ،
ععوه بر این باید اشاره کرد که عواملی سازمانی وجود دارند که فرایند کاری کارکنران را
تحت تأثیر قرار داده و از میزان بازدهی کاری و شغلی آنان می کاهد .از مهمترین این عوامل
می توان به قلد ری ادرا شده 3اشاره نمود (وارتینا  -وانانن2003 ،4؛ ابیدن ،قنیر و تاناری،5
 .) 2018قلدری در محل کار به عنوان رفتارهای منفی هدفمند توصیف می شود کره در طرول
زمان پایدار باقی می مانند و برای اهداف قلدری ایجاد استرس می کنند و ممکن است به طور
بايقوه منابع روان شناختی مورد نیاز برای برخورد با این رفتارهای قلدرانره را کراهش دهنرد
(يسچینگر و فیدا2014 ،6؛ درپلوگ  ،استگلیچ و ونسترا .) 2019 ،1همچنین ،محققان قلردری
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را نوعی رفتار انحرافی در سازمان تعریف کرده اند ،بر این اساس ،قلدری کارکنان در سرازمان
برره عنرروان رفترراری ارادی و مررنظم اسررت کرره در پرری بررروز آن رفرراه ،امنیررت و آرامررش
سازمان،کارکنان یا هر دو به خطر می افتد و مورد تهدید قرار می گیرد ،این شرایط مری توانرد
به فرایند کاری کارکنان آسیب جدی وارد سازد (موذن جمشیدی و حرق پرسرت کنارسرری،
.)1395
قلدری میتواند اثران شدید بر اهداف فردی و بر ساز مان داشته باشد .در سرط فرردی،
نتایج حاصل از قلدری شامل عزن نفس کمتر ،احسراس منفری بیشرتر ،اضرطراب ،اسرترس،
خستگی ،فرسودگی و افسردگی می باشد ( توماس ،گاردنر ،ادریسکل ،گاتلی ،بنتلی و ترنبرث،2
 .) 2013همچنین پیامدهای منفی قلدری برای افراد مورد هدف قلدری قابل توجره هسرتند.
در سط فردی ،اهداف احتماالً اعتماد به نفس پایین تر ،احساسان منفری بیشرتر ،اضرطراب،
استرس ،خستگی ،فرسودگی و افسردگی نسبت به دیگر کارکنان دارنرد (هرارتین بیررکس و
يیندسای . )2018 ،3این اثران منفی به هدف قلدری محدود نمی شوند .در واقع اثران منفری
بهداشتی نیز در می ان کسانی که شاهد قلدری اند اما شخصاً هدف قرار نگرفته اند ،یافت شرده
است (بنتلی ،کاتلی ،کوپر  -توامس ،گاردنر ،ادریسکول 4و همکاران.)2012 ،
قلدری همچنین تأثیر منفی روی سازمان می گذارد ،افرادی که هردف قررار مری گیرنرد،
بیشتر مرخصی می گیرند ،انتظاران نامشخص از عم لکرد کاری را گزارش میدهنرد ،رضرایت
شغلی ،تعهد به سازمان و انگیزه کار کاهش می یابد و احتمال اینکه افرراد هردف نسربت بره
افراد غیرهدف به میزان بیشرتری سرازمان را ترر کننرد ،بیشرتر اسرت (تومراس ،گراردنر،
ادریسکل ،گاتلی ،بنتلی و ترنبرث .)2013 ،قلی پور ،فاخری کروزه کنران و باغسرتانی برزگری
()1388؛ وارتینا  -وانانن () 2003؛ تراسی و ساندویك ()2012؛ آتل  ،برون و تریبر)2018( 5؛
جیا و میکامی ) 2018( 6در پژوهش های خود نشان داده اند که قلدری در محیط کار میتواند
در همه سطوح سازمان به وقو بپوندند ،این رفتار ممکن است در میان کارکنان برا یکردیگر
یا کارکنان با مدیران بروز یابد.
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وجود قلدری سازمانی در محیط کار سبب پدیدآیی استرس 1در بین کارکنان شده و آنها
میزان استرس ادرا شده بیشتری را گزارش می کنند (مهداد و وايی نژاد1393 ،؛ آتل ،برون
و تریبر .) 2018 ،بروز استرس در محیط کار به شکل طبیعری عملکررد شرغلی 2کارکنران را
دچار آسیب می کند (ان و گانگ .) 2016 ،3در مورد عملکرد شغلی دیدگاه های مختلفی ارایه
شده است .عملکرد شغلی در واقع به مجمو رفتارهایی که افراد ،در ارتباط با شغلی از خود
بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ،پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد
در شغل خود ،حاصل می شود ،تعریف میشود (سوانسون ،رابرن و سوفرانکو1998 ،4؛ يوا ،
اندرسون ،تیعیگ و بونی فایلد .) 2019 ،5امروزه اغلب محققان سرازمانی روی عملکررد کلری
شغل توافق دارند کره در سره بعرد تعریرف مری شرود :عملکررد کراری (بره طرور مسرتقیم و
غیرمستقیم با فعايیت های فنی سازمان مرتبط است) ،عملکرد وابسته به بافت (عملکررد کره
در شکل گیری بافت سرازمانی ،اجتمراعی و روان شرناختی کره عملکررد کراری در آن اتفرا
می افتد ،موثر است ،نظیر :کمك به دیگران ،داوطلب شدن برای اضافه کاری ،اشتیا ) و رفتار
ضد تويیدی (رفتارهایی از کارکنان که به سازمان و اعضای آن آسیب می زنرد .نظیرر :انجرام
عمدی کارها به کندی و غلط ،دزدی ،توهین به دیگران و نادیده گررفتن آنهرا و کارشرکنی)
(روتاندو و ساکت.)2002 ،6
بی تردید عملکرد کارکنان از مواردی است که می تواند بهره وری را تحت تأثیر قرار دهرد.
بر همین اساس شناسایی ع واملی که بتواند عملکررد کارکنران را بهبرود بخشرد و در نتیجره
بهره وری سازمانی را ارتقا دهد ،از ايزامان مدیریت منابع انسانی در هر سرازمانی است(رضرا،
 .)2010عملکرد ،پیامدی از تأثیر متقابل توانایی ،انگیزش و حاالن روانری اسرت .افرراد اگرر
صرفاً توانایی و انگیزش الزم را د اشته باشند ،کارهای خود را خوب انجام می دهنرد .عملیران
سازمانی و شرایط شغلی می توانند این ویژگی های فردی را افزایش دهند و به رفع موانعی که
در عملکرد شغلی دخايت دارند ،کمك کنند .توانایی و انگیزش می توانند به عملکرد منتهری
شوند ،اما موانع سازمانی می تواند آنها ر ا مهار کند .عملکرد شغلی خوب به توانرایی و انگیرزه
نیاز دارد (جواهر و کار .) 2007 ،7در فرایند عملکرد شغلی ،بایرد برین عملکررد وظیفره ای و
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عملکرد زمینه ای تمایز قائل شد .آن بخش از عملکرد که معموالً در شرح شغل رسمی وجود
دارد عملکرد وظیفه ای و آن بخش که به صورن رفتار ی به اثربخشی سازمان از طریق اثر بر
زمینه های روان شناختی  ،اجتماعی و سازمانی کار کمك می کند ،عملکررد زمینره ای نامیرده
می شود (ماتاویديو .)2003 ،1از سوی دیگر امروزه بقاء و تداوم یك سازمان به عملکرد شغلی
کارکنان آن بستگی دارد؛ از طرفی فرایند شغلی جزء جدایی ناپذ یر زندگی انسان می باشرد و
دارای نقشی برجسته در رابطه میان افراد و گروه های یك سازمان برای تحقق به اهداف است
(الهوتی اشکوری و رودگرنژاد .)1394 ،عملکرد شغلی فرد برای بقای سازمانی بسریار مهرم
2
است و می تواند به عنوان مهم ترین نتیجه کار مردنظر قررار گرفتره شرود (کرايبر ز و سرنکر ،
.)2008
جهت کراهش مؤيفره هرای روان شرناختی آسریب زا در محریط کرار روش هرای مختلفری
بکارگرفته شده است .یکی از روش ها آمروزش خرودکنتريی 3اسرت کره نترایج پرژوهش هرای
گوناگون همچون پژوهش های جانسون ،يین و يی) 2018( 4؛ هزيز ،ریتويد و زوان )2017(5و
پریم ،کابیکك ،دیستل و کورانکا ) 2016(6بیانگر آن بوده است که برخورداری از خودکنتريی،
می تواند سعمت روانی بیشتری را برای فرد و دیگر کارمندان در محیط کار به همراه داشرته
باشد و از بروز آسیب های شغلی پیشگیری نماید .برترمز ) 2012( 7خودکنتريی را بره عنروان
یك توانایی دانسته و آن را ظرف یت سرشت افراد در نادیده گرفتن یا تغییر دادن تمایعن در
پاسخ به حايت غايب آنها تعریف می کند .برای این که فرد بتواند رفتارش را کنترل کند ،باید
این نکته که او عامل علی یك رفتار است ،در کند و متوجه باشرد کره رفترار و پیامرد آن
حاصل عملی است که او تا حدی می توان د برآن کنترل داشته باشد (جان بزرگی ،نوری و آگاه
هریس .) 1387 ،نارسایی خودکنتريی نشانگر ناتوانی در تفکر در مورد پیامد رفتار است .تفکر
در مورد پیامد ،ويی عمل براساس خشنودی آنی به رفتار بدون پیش بینری منجرر مری شرود.
ناتوانی در خودکنتريی با بسیاری از مشکعن مانند اعتیاد بره مرواد مخردر ،ايکرل ،دزدی ،و
مشکعن مشابه دیگر رابطه دارد .به زبانی کلی تر فقدان خودکنتريی ممکن اسرت پیامردهای

1. Motowidlo
2 Kalbers & Cenker
3. Self-control
4. Johnson, Lin, Lee
5. Hessels, Rietveld, Zwan
6. Prem, Kubicek, Diestel, Korunka
7. Bertrams
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منفی برای سعمت روان افراد داشته باشد ( کوپر ،کرويیر ،ورونیکرا و هراوکی2010 ،1؛ مرایلز
تراپ ،استانفورد ،شارپ 2و همکاران .) 2015 ،محققان در مورد توا نایی فرد در کنترل خود در
محیط از دیدگاه های مختلف و تحت عناوینی گوناگون سخن گفته اند (جوزف و استرهورن،3
 2002؛ دیول ،گیلمان ،شریف ،کاربونی و رایرس2012 ،؛ فریرز و هرافمن2009 ،4؛ گیلیرون،
براندن و مانر.)2007 ،5
از جمله فواید بکارگیری خودکنتريی ،کنترل سطوح برانگیخ تگی برای به حداکثر رساندن
عملکرد ،پشتکار داشتن ،جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریك و عملکرد صحی بره
رغرم فشررارهای وارده مرری باشررد (شریپز ،کرراترین و میرررن .) 2009 ،6خررودکنتريی را مررایر و
سايووی ) 2003(7تحت عنوان کاربرد صحی هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارنرد کره
قدرن تنظیم احساسان موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود ،در کردن
اضطراب ها ،افسردگی ها یا بیحوصلگی های متداول می شود .افرای که به يحاظ خرودکنتريی
ضعیف اند ،دائماً با احساس ناامیدی ،افسردگی ،بی ععقگی به فعايیت دست به گریبان اند ،در
حايی که افر اد با مهارن زیاد در این زمینه با سرعت بیشتر می توانند نامعیمان را پشت سرر
گذاشته و میزان مشخصی از احساسان را با تفکر همراه نمروده و مسریر درسرت اندیشره را
بپیمایند  .داشتن مشکل در فرایند خودکنتريی برا گسرتره ای از مشرکعن روان شرناختی در
ارتباط است (با هايت ،پاراو جراپ شریلدز2009 ،8؛ فوسرکا2008 ،9؛ سیسرلر ،اوالترونجی،
فلندر و فورسیس2010 ،10؛ کان و دیمیتروف)2010 ،11
ضرورن پژوهشی برای سازمان آن است که بروز قلدری در محیط کار در موفقیت شغلی
تأثیر داشته و باعث تغییر کارایی و رضایت فردی و افت عملکرد شغلی مری شرود .همچنرین
اجرای آموزش های موثر برای کارکنان زن می تواند تغییر در رفتار طرف مقابل و بهتر شردن
ارتباطان سازمانی را در پی داشته باشد .مثال مشهود آن پرخاشگری انفعرايی و یرا يجبرازی
1. Cooper, Collier, Veronica, Hawkey
2. Miles, Tharp, Stanford, Sharp
3. Joseph & Strayhorn
4. Friese & Hofmann
5. Gailiot, Brandon, Maner
6. Sheppes, Catran & Meiran
7 . Mayer, Salovey
8. Buckholdt, Parra & JobeShields
9. Fosca
10 .Cisler, Olatunji, Feldner & Forsyth
11. Kun & Demetrovics
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است که هنگامی که زنان نمی توانند از شیوه های درست همانند خودکنتريی استفاده کننرد
سبب ایجاد یك رابطه مارپیچی می شود که هر دو طرف (رفتار قلدر اکثراً از مردیران مررد و
آماج قلدری زن کارمند) و هم کل سازمان آسیب می بیند .بنابراین هدف مداخعن نره فقرط
آرامش فرد آماج قلدری (کاهش خشم و استرس) که تغییر وضعیت موجود نیز است .از طرف
دیگر وجود قلدری ادرا شده و در پی آن شکل گیری فرسودگی شغلی در محیط کرار نیرز
باعث کم کاری ،غیبت و سهل انگاری شده و حتی در درجان باالتر می تواند اثران نامطلوب و
مخربی بر برنامه ریزی ها داشته باشد و آنرا با شکست مواجه سازد .همچنین ذکر ایرن مرورد
نیز ضروری است که با جستجو در پایگاه های داده های علمی ایران ،تاکنون در پژوهشری بره
بررسی اثر آموزش خودکنتريی بر قلردری ادرا شرده و عملکررد شرغلی کارکنران سرازمان
تربیت بدنی پرداخته نشده است .بنابراین مسايه اصرلی پرژوهش حاضرر ایرن اسرت کره آیرا
آموزش خودکنتريی بر قلدری ادرا شده و عملکرد شغلی کارکنران سرازمان تربیرت بردنی
تأثی ر معنادار دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش از نو نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه بود .متغیرر
مستقل آموزش خودکنتريی و متغیرهرای وابسرته قلردری ادرا شرده و عملکررد شرغلی
کارکنان زن سازمان تربیت بدنی بود .در این پژوهش جامعه آمراری ایرن پرژوهش شرامل
تمام زنان شاغل در سازمان تربیت بدنی استان اصفهان بود که در سره ماهره پراییز سرال
 1397مشغول به کار بودند .جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند
استفاده شد ،به ديیل اینکه امکان نمونه گیری تصادفی و گردآوری همه نمونه انتخاب شده
در یك مکان و در یك زمان بر ای مداخله وجود نداشت .حجم نمونه با اسرتفاده از جردول
کوهن و تعیین اندازه اثر با توجه به  1 - β =0/8 ،α=0/005 ،a=0.05و برا توجره بره
اندازه اثرهای پیشینه پژوهش ( کوهن 1988 ،؛ ص  ) 386محاسبه شد که در هرر دو گرروه
 30نفر برآورد گردید .شیوه نمونه گیری بدین شکل بود که ابتدا پرسشنامه قلدری ادرا
شده در بین یك نمونه  300نفری از جامعه زنران کارمنرد سرازمان تربیرت بردنی اسرتان
اصفهان اجرا شد .سپس  30نفر از زنانی که باالترین نمره را در پرسشنامه قلردری ادرا
شده به دست آورده بودند ،به عنوان حجرم نمونره انتخراب شرده و بره شرکل تصرادفی در
گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه گواه).
مع های ورود به پژوهش شامل :کسب نمره باال در قلردری ادرا شرده ،برخرورداری از
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س عمت جسمی و عدم وجود آسیب روان شناختی حاد نظیر افسردگی در نزد آنان  ،جنسیت
زن ،شاغل بودن در سازمان تربیت بدنی ،داشتن سن  25تا  48سال و تمایل به حضرور در
پژوهش بود .همچنین مع های خروج از پژوهش نیز شامل :غیبت در دو جلسه آموزشی
و عدم همکاری ،انجام ندادن تکاي یف مشخص شده در دوره آموزشی و بروز حوادث پیش -
بینی نشده بود .جهت رعایت اخع در پژوهش رضایت کارمندان برای شررکت در برنامره
مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شدند .هم چنین به افراد گروه گواه اطمینران
داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخع ن را دریافت خواهند نمرود.
همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد که اطععان آ نها محرمانه باقی می ماند و نیازی
به درج نام نیست.

ابزار پژوهش
 . 1پرسشنامه عملکرد شغلی :پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط هرسی و گلداسمیت در
سال  1990ساخته شده است که از  42گویه و  7خررده مقیراس توانرایی (  4سرؤال)،
وضوح (  7سؤال) ،کمك (  5سؤال) ،مشرو ( 6سرؤال) ،ارزیرابی (  9سرؤال) ،اعتبرار (6
سؤال) و محیط (  5سؤال) تشکیل شده است .نمره گرذاری پرسشرنامه بصرورن طیرف
يیکرن می باشد که برای گزینه های « خیلی کم »« ،کم » « ،متوسط » « ،زیاد » و « خیلی
زیاد » به ترتیب امتی ازان  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر گرفته مری شرود .دامنره نمرران ایرن
پرسشنامه بین  42تا  210است .کسب نمره باالتر بیانگر عملکرد شرغلی بهترر اسرت.
پایایی این پرسشنامه در پژوهش اسدی ،قنبرپورنصرتی ،قربانی و دوسرتی (  ) 1388برا
استفاده از آزمون آيفای کرونباخ  0 / 86بدسرت آمرده اسرت .همچنرین قمری ،قاسرمی
پیربلوطی ،نصراصفهانی و بقایی حسین آبادی ( ) 1396پایایی کل پرسشنامه را  0 / 93و
پایررایی مقیرراس هررای آن را بررین  0 / 81تررا  0 / 91گررزارش نمرروده انررد .از طرفرری
سنفورد ) 2009 (1نیز پایایی پرسشنامه حاضر را با استفاده از ضرریب آيفرای کرونبراخ
 0 / 84محاسبه نمود .همچن ین این پژوهشگر روایی این پرسشنامه را نیز با اسرتفاده از
روایی محتوایی مطلوب گزارش نموده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با
استفاده از ضریب آيفای کرونباخ  0 / 89به دست آمد.
 . 2پرسشنامه قلدری سهازمانی ادراک شهده  :در پرژوهش حاضرر پرسشرنامه قلردری
سازمانی ادرا

شده ،پرسشنامه ای محقق ساخته بود .جهت تهیه این پرسشنامه ،ابتدا
1. sanford
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یك مخزن سؤال شامل تعدادی سؤال که از پیشینه پژوهشی بره دسرت آمرد برر روی
نمونه اجرا و به وسیله تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سپس پرسشنامه
تحلیل شده ،جهت تحلیل عاملی تکمیلی بر روی یك نمونه مستقل  150نفرری اجررا
شد .این نمونه مستقل از کارکنان سازمان تربیت بدنی استان اصرفهان برود ،چررا کره
نگرانی از اشاعه سؤاالن پرسشنامه در محیط اجرایی اصلی پژوهش وجود دارد .تعرداد
سواالن این پرسشنامه  40سوال بود .نمره گذاری آن نیز با استفاده از طیف يیکرن از
کامعً م وافقم (نمره  ) 5تا کامعً مخايفم (نمره  ) 1صورن می گیررد .دامنره نمرران ایرن
پرسشنامه بین  40تا  200است .کسب نمره باالتر بیانگر ادرا قلدری سازمانی بیشتر
است .روایی محتوایی این پرسشنامه در پژوهش حاضرر مطلروب گرزارش شرده اسرت.
همچنین میزان پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آيفای کرونباخ  0 / 81محاسبه شد.

شیوه افرای پژوهش
ابتدا معرفی نامه ای از طرف دانشگاه اصفهان جهت ارائه به سرازمان تربیرت بردنی اسرتان
اصفهان دریافت شد .سپس با مراجعه به این سازمان و اخذ موافقت نامه و همچنرین طری
روند نمونه گیری ،افراد انتخاب شده در گروه های آز مایش و گرواه گمرارده شردند .سرپس
افراد حاضر در گروه های پژوهش (گروه آزمایش و گروه گواه) به پرسشنامه های پژوهش در
قايب پیش آزمون پاسخ دادنرد .سرپس افرراد حاضرر در گرروه آزمرایش مطرابق جردول 1
مداخعن آموزشی آموزش خودکنتريی را طی  2ماه دریافت نمودند .این در حايی خواهرد
بود که افراد حاضر در گروه گواه در طول انجام فرایند پژوهش از دریافرت ایرن مرداخعن
بی بهره بود .پس از این فرایند ،افراد حاضر در گروه ها پرسشنامه هرای پرژوهش را مجردد اً
تکمیل نمودند (پس آزمون) .برنامه مداخلره ای برگرفتره از مداخلره آمروزش خرودکنتريی
محبوبی ،حسینی و سلی می (  ) 1394بود .این جلسان در قايب  8جلسه آموزشری گروهری
(هر گروه  5نفره) به مدن  90دقیقه در طی دو ماه توسط نویسنده اول پژوهش به صورن
هفته ای یك جلسه به شرح زیر اجرا گردید:
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فدول  : 1مداخالت مربوط به خودکنترلی(محبوبی ،حسینی و سلیمی)1394 ،
شرح فلسه

فلسه

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با رهبر گروه ،با اهداف و برنامه ها و قوانین گروه  /آشنایی
ج لسه اول

مخاطبین با ايگوی  ، A - B - Cرابطره فکرر ،احسراس(هیجان) ،رفترار؛ هیجانران و يرزوم
وجود آنها برای انسان؛ تکلیف منزل :پایش و ثبرت هیجانران خرود در طرول یرك هفتره و
رفتارهای مرت بط با هر هیجان
بررسی تکايیف جلسه قبل ،آموزش مفهوم خودکنتريی هیجانی ،تأثیر خودکنتريی هیجرانی

جلسه دوم

بر سعمت روان ،آشنایی با برخی فنون خودکنتريی نظیر تغییر توجه ،و توجه به گفتگروی
درونی ،ارائه تکلیف منزل
بررسی تکايیف جلسه قبل ،هوش هیجانی ،تبیین مؤيفه های هوش هیجانی ،توضری ترأثیر

جلسه سوم

هوش هیجانی بر عملکرد افراد ،تبیین خودآگاهی هیجانی ،احترام به خرود و ابرراز وجرود،
مهارن های ابراز وجود ارائه تکلیف منزل

جلسه چهارم

تعریف هوش بین فردی ،همديی ،روابط بین فردی ،مسئويیت پذیری ،ارائه تکلیف منزل

جلسه پنجم

تعریف خش م ،ععئم خشم ،شناسایی خشم ،شناسایی موقعیت های خشم برانگیز(خودپایی)،
شیوه های ابراز خشم ،ارائه تکنیك کنترل خشم ،ارائه تمرین منزل

جلسه ششم

آشنایی با استرس و نحوه مقابله با آن؛ آشنایی با ععیرم جسرمی اسرترس؛ ععیرم روحری،
روانی و عاطفی؛ ععیرم رفتراری و شرناختی اسرت رس؛ سرطوح اسرترس ،مراحرل اسرترس؛
راهکارهای مسئله مدار و هیجان مدار مقابله با استرس

جلسه هفتم

جلسه هشتم

مدیریت زمان /مخاطبین با چگونگی مدیریت زمان آشنا شوند /اصول دهگانه مدیریت زمان
شامل :برنامه ریزی  ،هدفگذاری فعايیت ها ،برنامه ریزی فعايیت ها ،اويویت بنردی فعايیرت هرا،
مُن حنیِ انرژی روزانه ،تعیین مهلت پایانی ،مدیریت فردی  ،انعطاف پرذیری در برنامره ریرزی
اجرای برنامه ،ارزیابی و کنترل برنامه
آشنایی با خود تنظیمی بندورا :مشاهده عملکرد خود(در سازمان)؛ قضراون در براره خرود،
تعیین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد خود بر اساس قوانین سرازمان ،اندیشریدن در براره
پیامدهای رفتا ر؛جمع بندی جلسان؛ برگزاری پس آزمون

در این پژوهش برای تجزیره و تحلیرل داده هرا از دو سرط آمرار توصریفی و اسرتنباطی
استفاده شده است .در سط آمار توصیفی از میانگین و انحراف اسرتاندارد و در سرط آمرار
استنباطی از آزمون شاپیرو  -ویلك جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمرون يروین
برای بررسی برابری واریانس ها و همچنین از تحلیل کواریانس برای بررسی فرضریه پرژوهش
استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از نرم افزار آماری  - SPSS23مورد تجزیه و تحلیرل
قرار گرفت.
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یافته ها
یافته های حاصل از داده های دموگرافیك نشان داد که افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سنی
 25تا  48سال بودند که در این بین دامنره سرنی  30ترا  33دارای بیشرترین فراوانری برود
(معادل  30درصد) .از طرفی این افراد دارای دامنه تحصیعن فو دیرپلم ترا فرو يیسرانس
بودند که در این بین پایه تحصیل ی يیسانس دارای بیشترین فراوانی بود ( 46/66درصد) .حال
یافته های توصیفی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
فدول  : 2میانگین و انحراف استاندارد قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی در دو گروه آزمایش
و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
پیش آزمون
مولیه ها

قلدری ادرا
شده
عملکرد
شغلی

گروه ها

نرمالیتی

نرمالیتی

پس آزمون

انحراف

P
Value

میانگین

گروه آزمایش

135/93

11/74

0/16

118/73

10/20

گروه گواه

131/33

9/31

0/23

135/06

8/42

0/29

گروه آزمایش

134/06

12/74

0/31

151/40

8/83

0/11

گروه گواه

130

10/50

0/17

133/33

8/71

0/32

میانگین

مریار

انحراف

P
Value

0/41

مریار

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کواریانس ،پیش فرض های آزمون هرای پارامتریرك مرورد
سنجش قرار گرفت .بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلك 1بیانگر آن بود که پیش فرض
نرمال بودن توزیع نمونه ای داده ها در متغیرهرای قلردری ا درا شرده و عملکررد شرغلی در
گروه های آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برقرار است ( F=0.79, 0.74,
 .) p>0.05همچنین پیش فرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون يوین مورد سرنجش قررار
گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته می داد پیش فرض همگنری واریرانس هرا در دو
متغیر قلدری ادرا شده و عملکرد شغلی رعایت شده است (  .)F=0.73, 1.21 p>0.05از
طرفی نتایج آزمون  tنشان داد که تفاون میانگین نمران پیش آزمون گرروه هرای آزمرایش و
گواه در متغیرهرای وابسرته (قلردری ادرا شرده و عملکررد شرغلی) معنرادار نبروده اسرت
(  .)F=0.69, p>0.05حال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته می شود.

1. Shapiro-wilk
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فدول  :3نتایج تحلیل کواریانس اثر آموزش خودکنترلی بر قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی
کارکنان زن سازمان تربیت بدنی
متغیر

قلدری
اد را
شده

عملکرد
شغلی

مجموع

درفه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش

1005/04

1

1005/04

17/75

گروهبندی

2641/44

1

2641/44

48/79

خطا

1446/82

27

53/58

کل

487561

30

همپراش

301/41

1

گروه

F

سطح

اندازه

توان

مرناداری

اثر

آزمون

0/001

0/38

0/97

0/0001

0/67

1

301/41

4/39

0/046

0/14

0/52

گروهبندی

2080/52

1

2080/52

30/30

0/0001

0/56

1

خطا

1853/52

27

68/65

کل

612651

30

با توجه به نتایج جدول  ، 3ارائه متغیر مستقل (آموزش خودکنتريی) توانسته منجرر
به ایجاد تفراون معنرادار میرانگین نمرران متغیرهرای وابسرته (قلردری ادرا شرده و
عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی) در مرحله پس آزمون در سط خطرای
 0 / 05گردد .بنابراین می توان گفرت نمرران متغیرهرای قلردری ادرا شرده و عملکررد
شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی دچار افزایش معنادار شرده اسرت .جهرت تراثیر
همین بدین صورن بوده است که آموزش خودکنتريی توانسته منجر به کراهش قلردری
ادرا شده و و بهبود عملکرد شغ لی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی شرود .همچنرین
با توجه به اندازه اثر متغیرهای فو می توان گفت که به ترتیب  0 / 67و  0 / 56تغییرران
متغیرهای قلدری ادرا شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی توسرط
عضویت گروهی (آموزش خودکنتريی) تببین می شود .توان آزمون نیز حر اکی از کفایرت
حجم نمونه در پژوهش حاضر بود.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هردف بررسری ترأثیر آمروزش خرودکنتريی برر قلردری ادرا شرده و
عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی انجام گرفت .یافته اول پرژوهش بیرانگر
آن بود که آموزش خودکنتريی منجر به کاهش قلدری ادرا شد ه کارکنان زن سازمان
تربیت بدنی شده است .این یافته همسو با یافته هزيز ،ریتويرد و زوان (  ) 2017و پرریم،
کابیکك ،دیستل و کورانکا (  ) 2016بود .چنانکه این پژوهشگران در نتایج پژوهش خرود
بیان کرده اند که که برخورداری از خودکنتريی ،می تواند سعمت روانی بیشتری را برای
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ف رد و دیگر کارمندان در محیط کار به همراه داشته باشد و از بروز آسریب هرای شرغلی
پیشگیری نماید.
در تبیین یافته حاضر بایرد گفرت خرودکنتريی ،راه انردازی ،افرزایش دادن ،حفر
کرردن و و یررا کراهش دادن هیجانرران مثبرت و منفرری خرود در پاسررخ و متناسرب بررا
رخدادهای محیطی است ( مایلز تراپ ،استانفورد ،شارپ و همکاران .) 2015 ،چنانکره
تحقیقان اخیر در این حوزه دریافته اند کره خرودکنتريی روشری مرؤثر بررای سرعمت
ذهنی و روانی است و داشتن مشکل در فرایند خودکنتريی با گسرتره ای از مشرکعن
روان شناختی در ارتباط است  .مشکعتی از قبیل آسیب زدن عمدی به خود و دیگرا ن
( با هايت ،پاراو جراپ شریلدز ، ) 2009 ،افسرردگی و اضرطراب ( سیسرلر ،اوالترونجی،
فلندر و فورسیس ، ) 2010 ،اختعالن شخصریتی گسرترده و مشرکعن رفتراری ماننرد
سوء مصرف مواد ( کان و دیمیتروف ) 2010 ،و مشرکعن اجتمراعی و شرغلی ( فوسرکا،
 .) 2008برر ایررن اسرراس کارمنرردان زن بررا بهرره گیررری از آمرروزش خررودکنتريی قررادر
می گردند تا با آموختن مهارن های بین فرردی مناسرب ،مهرارن حرل مسرايه ،قردرن
تجزیه و تحلیل و روش های ابراز خشم به فنونی مجهز شوند که بر اساس آن بتواننرد
تغییراتی را در فرایند شغلی ،ارتباطی و تعاملی خود در محیط کاری به وجود آورنرد.
تغییران مثبت در این فرایندها باعث می شود تا در دو زمینره تعامرل برین فرردی در
محیط کار و همچنین شیوه های مقابله با چايش هرای محریط کرار ،تغییرران مثبتری
ایجاد شود .در نتیجه زنان شاغل با کسب مهارن هرای ذکرر شرده ،بره شرکل بهترری
می توانند چايش های کاری و تعاملی شغلی خود را حل نموده و بر اساس آن ،قلردری
سازمانی کمتری را تجربه و ادرا می کنند.
یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که آموزش خودکنتريی منجر به بهبود عملکرد شغلی
کارکنان زن سازمان تربیت بدنی شده است .این یافته همسو با یافته جانسون ،يین و يری
(  ) 2018بود .چنانکه این پژوهشگران در نتایج پ ژوهش خود اشاره کرده اند که خودکنتريی
می تواند مويفه های ارتباطی و روان شناختی آسیب زا را در محیط های شرغلی تحرت تراثیر
قرار دهد .آموزش مداخعن مبتنی بر خودکنتريی با بهبود مهرارن خودآگراهی و پرذیرش
هیجانی ،انعطاف پذیری شناختی فرد را برانگیخته و باعث بهبود توانایی فرد در استفاده از
استراتژی های تنظیم هیجان می شود که می تواند در بهبود عملکرد کلی افراد نقش مفیدی
ایفا کنند ( کوپر ،کويیر ،ورونیکا و هاوکی .) 2010 ،بررسی ها نشان داده است کره توانمنرد
بودن افراد از نظر خودکنتريی هیجانی ،روبرو شدن آنها را با چايش های زنردگی شخصری،
اجتماعی و شغلی را آسان می کند (مایلز و همکاران )2015 ،و در نتیجه آنهرا مری تواننرد
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عملکرد بهتری را در زمینه روابط اجتماعی و شغلی از خود نشان دهند .همچنین این افراد
در کنار آمدن با تجربه های منفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب ترری
را در ارتباط با محیط شغلی از خود نشان می دهند .ععوه بر این باید اشاره کرد که یکی از
مويفه های آموزشی خودکنتريی ،آموزش مسئويیت پذیری است .چنانکه بر پایه این فرایند
افراد یاد می گیرند که چگونه با بهره گیری از حس مسئويیت پذیرانه ،برنامه ریرزی بهترری
برای وظایف شغلی خود داش ته باشد .بر این اساس ،زنان شاغل با بره گیری از برنامه ریزی و
هدف گذاری در محیط کار ،عملکرد شغلی خود را بهبود می بخشند.
محدودیت های پژوهش حاضر همانند هر پژوهش دیگر ،محدود بودن نتایج پژوهش به
گروه ،جنسیت و منطقره جغرافیرایی خراص ( کارکنران زن سرازمان تربیرت بردنی اسر تان
اصفهان ) ،عدم استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و عدم برگزاری مرحله پیگیرری برود.
بنابراین پیشنهاد می گردد که پژوهش حاضر در سایر منطقه جغرافیایی ،دیگر گرروه هرا و
دیگر جنسیت ،با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی و برگزاری مرحله پیگیری صورن
پذیرد تا قدرن تعم یم یافته ها افزایش یابد .نتایج حاصل از پژوهش حراکی از آن برود کره
آموزش خودکنتريی بر قلدری ادرا شده و عملکرد شرغلی کارکنران زن سرازمان تربیرت
بدنی شده تاثیر داشته است .بر این اساس پیشنهاد می شود که ترتیبی اتخاذ شرود کره از
این روش آموزشی در سازمان های ترتبت بدنی و دیگر سازمان هایی که بره نروعی قلردری
سازمانی در آنها به چشم می خورد ،استفاده شود.

تضاد مناف
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

تشکر و قدردانی
مقايه حاضر برگرفته از رسايه دکتری به شماره  96/175931بود .بدین وسیله از تمام زنران
حاضر در پژوهش و مسئويین سازمان تربیت بدنی استان اصفهان که همکاری کاملی جهرت
اجرای پژوهش داشتند ،قدردانی به عمل می آید.
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