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ABSTRACT 

Samane Mohamadpour
1
 

Mohsen Ahmadpour
2
 

Background: The present study was conducted with the aim of 

considering the effectiveness of Religious–Based Cognitive 

Behavioral Therapy on organizational commitment and 

organizational effectiveness of Lorestan province officers. 

Materials and Methods: The research design was clinical trials with 

pretest-posttest and control group. In this study, 40 police officers in 

Lorestan province were selected by using random sampling method 

and were assigned in 2 experimental group (n=20) and control group 

(n=20). Then the Demographic Questionnaire and Tseng 

organizational commitment and effectiveness questionnaire were 

administrated on both groups as pretest. Then the experimental group 

received 12 sessions of Religious–Based cognitive-behavioral 

therapy and the control group did not receive any intervention. In the 

end, post-test was administrated on both groups and, descriptive 

statistics such as mean, standard deviation, frequency, frequency 

percentage and inferential indices such as analyzing multivariate 

analysis of covariance with SPSS-20 software were used. 

Results: The results of the present study indicated that after 

administrated religious–based cognitive-behavioral therapy, there 

were significant differences between the control and experimental 

groups (p<0.001), as compared to control group, the mean of 

organizational commitment and effectiveness organizational of 

experimental group increased. 

Conclusion: Considering the result of present study, it can be 

recommended that in order to promote the organizational 

commitment and effectiveness of police officers and other 

organizations' employees, training and treatment courses be designed 

and held periodically. 
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 مقدمه

 یها سازمان که هستند معتقد یانسان منابع تیریمد نظران صاحب

 شرفتهیپ یالگوها یریکارگ به قیطر از تنها د،یجد هزاره در شرویپ

 و توسعه یراهبردها و یسازمان یریادگی ،یانسان یروین توسعه

 یازهاین یپاسخگو توانند یم که است کارکنان یها تیقابل یبالندگ

 یها سازمان ازجمله[. 1] باشند انعطاف و سرعت با هم آن سازمان،

 شده سیتأس یور بهره جادیا هدف با که جامعه در رگذاریتأث و مهم

این در حالی است که  [.2] هست یانتظام یروین سازمان است،

ی ها تیماموری اجتماعی، ها تیفعالکارکنان ناجا به دلیل سطح باالی 

مختلف محوله، تحمل استرس مداوم، میزان ساعت کاری زیاد و استراحت 

جامعه بودن، مواجهه با جنگ یا  نیب ذرهپایین، در معرض دید و زیر 

، گاه ها اغتشاشمختلف جهت کنترل شورش و  اتیعملشرکت در 

از خانواده، افزایش احتمال از دست دادن  مدت یطوالنی ها ییجدا

 مجله طب انتظامی
 مقاله تحقیقی

 یاثربخش و یسازمان تعهد بر محور مذهب یرفتار –یشناخت درمان یبخش اثر

 ناجا کارکنان یسازمان

 1395 اذر 14تاريخ پذيرش:    1395 آبان 1تاريخ اصالح:    1394 بهمن 18 تاريخ دريافت:

 چکیده

 *1محمدپور سمانه

  2احمدپور محسن

 ،ینیبال یروانشناس یدکتر یدانشجو1

 دانشکده ،ینیبال یروانشناس گروه

 دانشگاه ،یتیترب علوم و یروانشناس

 .رانیا راز،یش راز،یش
 دانشگاه ،یاسیس علوم ارشد یکارشناس2

 پژوهشگاه آباد، خرم واحد ،یاسالم آزاد

 ناجا، یاجتماع مطالعات و یانتظام علوم

 .رانیا تهران،

 نويسنده مسئول:*

 سمانه محمدپور

 +(98)9169638203 : تلفن

 :پست الکترونیك

mohamadpour.samane@ 

yahoo.com 

 بر محور مذهب( CBT) یرفتار – یشناخت درمان یاثربخش یبررس هدف با حاضر پژوهشمقدمه: 

 .شد انجام لرستان استان یانتظام یفرمانده ستاد کارکنان یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد

 گواه گروه با آزمون پس -آزمون شیپ نوع از ،ینیبال ییکارآزما حاضر پژوهش طرحها:  مواد و روش

 یتصادف وهیش به لرستان استان یانتظام یروین یفرمانده ستاد کارکنان از نفر 40 پژوهش نیا در. بود
 پرسشنامه و یشناخت تیجمع پرسشنامه و گرفتند قرار (=20n) گواه و (=20n) یشیآزما گروه دو در

 گروه سپس شد، اجرا گروه دو یرو بر آزمون شیپ عنوان به سنگ یت یسازمان یاثربخش و یتعهدسازمان
 چیه گواه گروه و گرفتند قرار محور مذهب یرفتار-یشناخت درمان تحت جلسه 12 مدت به شیآزما

 از ها داده لیتحل یبرا و شد اجرا گروه دو هر یرو بر آزمون پس ان،یپا در. نکردند افتیدر یا مداخله
 آمار یها شاخص و یفراوان درصد و یفراوان ار،یمع انحراف ن،یانگیم مانند یفیتوص آمار یها شاخص
 .شد استفاده SPSS-20 افزار نرم با رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل مانند یاستنباط

از اجرای درمان  ی پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پسها افتهیها:  يافته

، میانگین نمره که یطوربه  P) .<0.001 (رفتاری مذهب محور تفاوت معناداری وجود دارد-شناختی
 ی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.سازمان یاثربخشتعهدسازمانی و 

 یدرمان و یآموزش یها دوره که داد شنهادیپ توان یم حاضر، پژوهش جینتا به توجه با گیری: نتیجه

 ریسا کارکنان نیچن هم و ناجا کارکنان یسازمان یاثربخش و یتعهدسازمان ارتقاء منظور به مناسب
 . گردد برگزار یا دوره صورت به و یطراح ها سازمان

 کارکنان وظیفه، اختالالت روانی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگها:  کلید واژه

  361-370صفحات  -5شماره  -5دوره  -1395 زمستان
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)مثل از دست دادن جان یا سالمتی(، انزوای  موردعالقهچیزهای 

و گرمسیر یا عملیاتی،  دورافتادهی ها نیسرزممکانی یا اجتماعی در 

ی و سایر سال انیمترفیع و پیشرفت یا تنزل درجه، بازنشسته شدن در 

ی سنگینی را تجربه ها تیمسئوله فشارهای شغلی و موارد مشاب

یی ها پژوهش[. بنابراین، با توجه به چنین شرایطی انجام 3] ندینما یم

بهبود کیفی نیروی انسانی شاغل در سازمان نیروی انتظامی  هدف با

 است. حائز اهمیت ، بسیاراستکه حافظ امنیت و آرامش جامعه 

 صورت به امروزه که یزشیانگ مسائل و ها نگرش نیتر مهم از یکی
 رفتار و یانسان منابع تیریمد مطالعات توجه مورد یا گسترده
 و یانسان یروین یور بهره در و قرارگرفته یروانشناس و یسازمان

 و یسازمان تعهد مسئله است، رگذاریتأث اریبس ها سازمان عملکرد
 نگرش کی عنوان  به یسازمان تعهد[. 4] است آن بر مؤثر عوامل

 سازمان، اهداف و ها ارزش به اعتقاد که یسازمان و یشغل مهم
 ازین احساس و یقلب لیتما ،یاخالق الزام سازمان، به یوفادار احساس

 براساس[. 5] است شده فیتعر دارد، دنبال به را سازمان در ماندن به
 تعهد شامل مؤلفه سه یسازمان تعهد یبرا[ 4]  ریم و آلن دگاهید

 شیخو یوفادار و یانرژ گذاشتن به افراد لیتما یمعن به)  یعاطف
 یمعن به)  مستمر تعهد ،(سازمان در خود کار به دادن ادامه یبرا
 از فرد صیتشخ اساس بر مستمر یها تیفعال انجام به لیتما
 فیتکل احساس)  یهنجار تعهد و( سازمان ترک با مرتبط یها نهیهز
 شده گرفته نظر در( سازمان از عضو کی عنوان به ماندن یباق یبرا

 سازمان به یعاطف یوابستگ یدارا سازمان، در متعهد فرد. است
 و برد یم لذت آن در تیعضو از دارد، مشارکت سازمان در است،

 از یحاک ها پژوهش جینتا[. 6] کند یم تیرعا را مربوطه یهنجارها
 ،یشغل تیرضا جمله از ییامدهایپ با یسازمان تعهد که است آن

 رابطه مناسب یشغل عملکرد و یسازمان رفتار کار، محل در حضور
 [.4] دارد یمنف رابطه شغل ترک به لیتما با و مثبت

سازمانی نیز از  عالوه بر این، کسب سطح باالی اثربخشی

اثربخشی سازمانی به معنی ادراک . [7اهداف مهم هر سازمانی است ]

سازمان در تعقیب اهدافش از فرد از چگونگی کارایی و اثربخش بودن 

قبیل سودآوری، رضایت مشتری، یادگیری، رشد، نوآوری و روابط 

اثربخشی سازمانی معموالً در  تر به عبارت ساده. [8] کارکنان است

شود که در آن یک سازمان  ای تعریف می قالب میزان یا درجه

می های مه ازجمله معیارها و ویژگی. [9]آورد  اهدافش را به دست می

سازمانی به طور معناداری مرتبط هستند شامل کارایی  که با اثربخشی

پذیری و سازگاری،  کلی، کیفیت، رشد، انگیزش، کنترل، انعطاف

مهارت وظیفه مدیریت، ارتباطات و مدیریت اطالعات، مشارکت و 

وری، سود، میزان غیبت، رضایت شغلی،  تقسیم قدرت، پیشرفت و بهره

فردی  های بین ریزی، مهارت هدف و برنامهروحیه، تضاد، تعیین 

مدیریتی، آمادگی، کاربرد منابع محیطی، ارزش منابع انسانی، آموزش 

ها،  [. برای دستیابی به این ویژگی10و  4شود ] و توسعه و غیره می

ترین منبع و عامل رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را  سازمان باید مهم

 .توانمند سازد

 سازمان هر در کارکنان یتوانمند شیافزا یها راه از یکی

 یروین آموزش ضرورت امروزه که، یطور به[. 10] است ها آن آموزش

 شرفتیپ و شده لیتبد مسلم امر کی به مختلف یها نهیزم در یانسان

 مهارت، دانش، سطح یارتقا درگرو مؤسسات و ها سازمان توسعه و

 اساس، نیبرهم[. 1] شود یم گرفته نظر در یانسان منابع نشیب و رفتار

 کشور از خارج ای داخل در موجود آموزش یها دوره ها سازمان اکثر

 ای ها آموزش جمله از[. 9] کنند یم برگزار خود کارکنان یبرا

 یدرمان گروه باشد اثربخش تواند یم نهیزم نیا در که ییها درمان

 با مرتبط یرفتارها و افکار بهبود ای اصالح جهت در یرفتار-یشناخت

 رشد در افراد به ،یرفتار یشناخت کردیرو در. است سازمان

 کشف مسئله، حل گران،ید با ارتباط رفتار، رییتغ یبرا ییها مهارت

 و باورها رییتغ و دنیکش چالش به شده، فیتحر دیعقا و افکار

 نیا[. 11] شود یم کمک یشناخت یبازساز و دیرمفیغ یها نگرش

 را یفرد نیب یها تعارض و افراد مشکالت یاصل علت کردیرو

 تفکرات و شده فیتحر ادراک ،یارتباط یها یینارسا ،یمنف تعامالت

 کردیرو بر یمبتن یها درمان ن،یچن هم[. 12] دانند یم یرمنطقیغ

 که درمان دوره خالل در و هستند مدت کوتاه عموماً یرفتار_یشناخت

 و عواطف چگونه که ردیگ یم ادی فرد است، جلسه 12 تا هشت معموالً

 یرو بر یمنف راتیتأث یدارا که یمزاحم ای مخرّب یفکر یالگوها

 یحال در نیا[. 13] دهد رییتغ و نموده ییشناسا را هستند رفتارش

 آن یشناخت بعد بخش ژهیو به یرفتار-یشناخت یها درمان که است

 و یمذهب یباورها ،یفرهنگ یها نهیزم ریتأث تحت یادیز زانیم به

 به یروان یها درمان توجه[. 14] است یفرهنگ درون یها ارزش

 ک،یولوژیب طیشرا بر عالوه نیمراجع یمذهب و یفرهنگ اعتقادات

 محور مذهب یرفتار-یشناخت درمان مانند یدرمان یکردهایرو جادیا

 [.15] است داشته دنبال به را

 یدرمان پروتکل با مطابق ، محور مذهب یرفتار-یشناخت درمان

 در گر،ید عبارت به. است اسالم یها آموزه بر یمبتن یرفتار-یشناخت

 که یدرمانگر شناخت بر عالوه محور مذهب یرفتار-یشناخت درمان
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 مجله طب انتظامی
 یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد بر محور مذهب یرفتار –یشناخت درمانتأثیر 

  361-370صفحات  -5شماره  -5دوره  -1395 زمستان

 افکار به یمنف خودکار افکار لیتبد و فرد غلط یباورها رییتغ آن هدف

 شود یم کمک افراد به گردد، یم برگزار که یجلسات یط است، یمنطق

 نظم به و ندینما تیتقو را خود ینید یباورها و یمعنو اعتقادات تا

 تمرکز و توجه یاله رحمت و پروردگار مطلق قدرت وجود ،یهست

 میکر قرآن اتیآ به استناد با یدرمان کردیرو نیا در ن،یچن هم. ندینما

 طور به ن،یبنابرا[. 12] شود یم دیتأک درمان بر ها آن ریتأث و ثیاحاد و

 پروتکل براساس محور مذهب یرفتار-یشناخت درمان پروتکل یکل

 قرآن اتیآ و ثیاحاد از استفاده و[ 16] بک یرفتار-یشناخت درمان

 چمران دیشه دانشگاه در بار نیاول درمان نیا. است شده نیتدو میکر

 درمان یاثربخش عنوان با ارشد یکارشناس نامه انیپا در اهواز

 ییگرا کمال و یکار اهمال بر محور مذهب یرفتار-یشناخت

 مطالعات در آن از پس و[ 17] شد استفاده و یطراح انیدانشجو

 داده نشان آن یاثربخش و گرفته قرار استفاده مورد متعدد یپژوهش

 [.12-15] شد

 و یسهراب که داد نشان شده انجام یها پژوهش نهیشیپ یبررس

 بر یمعنو هوش یاثربخش عنوان با خود پژوهش در زین همکاران

 هوش یها مولفه آموزش که دادند نشان فاتب کارکنان یسازمان تعهد

 دارد مثبت ریتأث آن یها مولفه و یسازمان تعهد شیافزا بر یمعنو

 درمان آموزش که داد نشان خود پژوهش در یپورغال ن،یچن هم[. 18]

 بهورزان یسازمان ییکارا و یسازمان تعهد شیافزا بر یرفتار-یشناخت

 از خارج در[. 9] دارد یمعنادار مثبت ریتأث یپزشک علوم دانشگاه

 آموزش و خدمات تیفیک عنوان با یپژوهش در  دهار زین کشور

 یقو ارتباط که دادند نشان یسازمان تعهد یا واسطه نقش با کارکنان

 یسو از شده ارائه خدمات تیفیک و کارکنان آموزش نیب یرومندین و

 کی عنوان به یسازمان تعهد نیب نیا در البته دارد، وجود کارکنان

 و اقبال[. 19] دارد یرگذاریتاث و مهم اریبس نقش یانجیم ریمتغ

 به یوفادار در آموزش نقش عنوان با یپژوهش در زین   همکاران

 که دادند نشان پاکستان یها سازمان در یسازمان تعهد و سازمان

 در یسازمان تعهد با سازمان به یوفادار نیب یمعنادار و مثبت رابطه

 بهبود در کارکنان به آموزش ارائه ن،یچن هم و دارد وجود ها سازمان

 یپژوهش در زین  یتسا[. 20] دارد یمعنادار و مؤثر نقش ریمتغ دو نیا

 در یسازمان تعهد و یداخل یابیبازار ،یسازمان آموزش عنوان با

 آموزش وجود نیب معنادار مثبت رابطه کی که داد نشان ها مارستانیب

 [.21] داشت وجود یسازمان تعهد با یداخل یابیبازار و یسازمان

 کی یبررس به صرفاً موجود شده انجام یها پژوهش از کی هر

 انجام با جامع صورت به کی چیه و اند پرداخته مذکور قیتحق از جنبه

 و مهم یرهایمتغ یبررس به فرهنگ با متناسب یا مداخله

 کارکنان در یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد مانند یا کننده نییتع

 عهده بر را کشور تیامن حفظ در ینیسنگ فهیوظ که یانتظام یروین

 موضوع تر قیدق فهم منظور به یشتریب مطالعات لذا،. اند نپرداخته دارند،

 در شده انجام یها پژوهش نهیشیپ یبررس در ،یطرف از. است یضرور

 یبررس به یشیآزما یپژوهش انجام با که نشد افتی یا مطالعه ران،یا

 یروین کارکنان در یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد شیافزا

 نهیشیپ به توجه با که است یحال در نیا. باشد پرداخته یانتظام

 نگرش و دگاهید رییتغ با که رسد یم نظر به موجود ینظر و یپژوهش

 آن تبع به یکار امور جمله از یزندگ مسائل از یاریبس به نسبت افراد

 درمان مبنا، نیا بر. دینما رییتغ زین کارکنان احساسات و رفتار

 در حاضر پژوهش مداخله عنوان به محور مذهب یرفتار-یشناخت

 مطالعه ذکرشده یپژوهش یخألها رفع منظور به و شد گرفته نظر

 پژوهش هدف شد گفته که آنچه به توجه با ن،یبنابرا. شد انجام حاضر

 مذهب( CBT) یرفتار – یشناخت درمان یاثربخش نییتع حاضر

 یفرمانده ناجا، کارکنان یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد بر محور

 .است آباد خرم شهرستان یانتظام

 ها مواد و روش
بالینی با  پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی

جامعه آماری پژوهش . آزمون و گروه کنترل بود پس_آزمون پیش

کارکنان شاغل در ستاد فرماندهی انتظامی استان  حاضر، شامل کلیه

دسترس انتخاب  بودند که به شیوه در 1394در تابستان  لرستان

با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه  حجم نمونه محاسبهبرای  .شدند

نفر برای هر گروه  15ای  های آزمایشی و مداخله در پژوهشمناسب 

سپس . ی هر گروه انتخاب شدنفر برا 15[، ابتدا حجم نمونه 22است ]

فت احتمالی به منظور افزایش توان آماری و مدیریت اُ

( برای هر گروه در نظر n=20) نفر 20 اندازه نمونه کنندگان، شرکت

کلیه کارکنان شاغل از بین شیوه دردسترس به  گیری نمونه. گرفته شد

های  مالک. صورت گرفت در ستاد فرماندهی انتظامی استان لرستان

رود به مطالعه حاضر شامل شاغل بودن در ستاد فرماندهی انتظامی و

استان لرستان، رضایت و تمایل آگاهانه برای شرکت در مطالعه، 

در جلسات و همکاری در انجام تکالیف و تکمیل  شرکت توانایی

، برخورداری از حداقل تحصیالت 45-25ابزارها، دامنه سنی بین 
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 مناسب شناختی و جسمانی روان تعادل و ثبات از یبرخورداردیپلم و 

مطالعه حاضر  های خروج از بود. مالک مطالعه در شرکت منظور به

 جلسه سه از بیش شامل عدم تمایل برای شرکت در جلسات و غیبت

در جلسات و عدم  شرکت ها، نداشتن توانایی آموزش فرآیند در

همکاری در انجام تکالیف و دریافت هرگونه آموزش یا درمان 

 .شناختی غیر از برنامه پژوهش حاضر بود روان

 از بین کلیه روش اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا

کارکنان شاغل در ستاد فرماندهی انتظامی استان لرستان تعدادی 

های ورود  که دارای مالک شده و در صورتی صورت تصادفی انتخاب به

گروه گواه قرار گروه آزمایش و  دو بودند به صورت تصادفی در

برگ دیگر  20و روی  Aبرگ  20برگه که روی  40سپس  .گرفتند

B آزمون با استفاده از  در هنگام انجام پیش. نوشته شده بود، تهیه شد

تک  برای تک سنگ سازمانی تی پرسشنامه تعهدسازمانی و اثربخشی

صورت جداگانه توسط پژوهشگر، از هر فرد خواسته  کنندگان به شرکت

برگ انتخاب کند و به این  شده یک های تهیه که از بین برگه شد می

 Bو  Aصورت تصادفی در دو گروه  کنندگان به صورت کلیه شرکت

جایگزین شده و در ادامه به صورت تصادفی یک گروه به عنوان گروه 

رفتاری و گروه دیگر تحت عنوان گروه -تحت آموزش درمان شناختی

رفتاری -گروه درمان شناختی کنندگان شرکت .قرار گرفت گواه

که ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)محور توسط درمانگری  مذهب

های این درمان را گذرانده و در این زمینه دارای تخصص و  دوره

 های الزم بود، هر هفته به مدت دو جلسه و هر جلسه به مدت تجربه

ر جلسه در ه .درمانی قرار گرفتند یک ساعت تحت روان دقیقه تا 45

شد، سپس موضوعات  ابتدا درباره هدف تشکیل جلسه صحبت می

گردید و اعضای گروه با تفکر، بحث و  مربوط به آن جلسه مطرح می

پرداختند. در پایان هر جلسه، مطالب  نظر به بررسی مطالب می تبادل

کنندگان داده  هایی برای جلسه بعد به شرکت بندی و تکلیف جمع

 شد. می

به منظور رعایت مالحظات اخالقی،  پژوهش، پیش از اجرای

کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان ابتدا از طریق آگاه ساختن 

در  هایی پژوهشانجام چنین  تأثیراز هدف پژوهش و  لرستان

، اقدام ها شغلی آنبهبود وضعیت و  افزایش رضایت درونی ،شناسایی

پس، کلیه اطالعات شد. سکارکنان  به اخذ رضایت آگاهانه از تمامی

گردید و به  آوری جمعدر پژوهش توسط پژوهشگر  کنندگان شرکت

نزد پژوهشگر محرمانه باقی  ها دادهاطمینان داده شد که این  ها آن

در پایان  به منظور رعایت مالحظات اخالقی چنین، هم .ماند می

محور اجرا  رفتاری مذهب-پژوهش برای گروه گواه نیز درمان شناختی

در  محور مذهب رفتاری – شناختی روتکل جلسات درمانشد. پ

 .ارائه شده است 1جدول 

 برگ نمونه شامل پژوهش نیا در استفاده مورد یابزارها

 یسازمان یاثربخش و یتعهدسازمان پرسشنامه و یشناخت تیجمع

 .بود سنگ یت

 یبرا را برگ نمونه نیا پژوهشگر: یشناخت تیجمع برگ نمونه

 و نموده نیتدو پژوهش در کنندگان شرکت یفرد اطالعات افتیدر

 تیوضع و التیتحص زانیم جنس، سن، مانند یمشخصات آن یط

 .گرفتند قرار پرسش مورد پژوهش در کنندگان شرکت تأهل

: سنگ یت یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد پرسشنامه

 ابزار کی سنگ یت یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد پرسشنامه

 پرسشنامه نیا. شد ساخته  سنگ یت توسط که است یخودگزارش

 ،37 ،25 سؤاالت) یسازمان تعهد طهیح سه و است سؤال 50 شامل

 ،30 ،15 ،11 ،6) یسازمان یاثربخش ،(42 و 38 ،32 ،31 ،28 ،4 ،48

 و 47 ،44 ،35 ،27 ،17 ،13 ،50 ،41 ،22 ،19 ،2 ،45 ،39 ،36 ،34

 از تنها حاضر پژوهش در که است رندهیادگی سازمان یها روش و( 49

 تعهد پرسشنامه. شد استفاده یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد مؤلفه

 که است یخودگزارش ابزار کی سنگ یت یسازمان یاثربخش و یسازمان

 آن به یکاغذ و مداد صورت به و یانفراد صورت به دهنده پاسخ هر

 پنج کرتیل صورت به سؤاالت به یده پاسخ نحوه. دهد یم پاسخ

 سه؛ مخالف، و دو مخالف، کامالً یبرا کی که گونه نیا و یا نهیگز

 [.23] است موافق کامالً یبرا پنج و موافق چهار، ندارد، یتفاوت

 نیب کرونباخ یآلفا قیطر از را پرسشنامه نیا ییایپا سنگ یت

 توسط پرسشنامه نیا رانیا در[. 23] آورد دست به درصد 90 تا 79

 و است گرفته قرار استفاده مورد و شده ترجمه[ 9] یاحیس و شکرکن

 در. است گرفته قرار استفاده مورد مختلف پژوهشگران توسط سپس

 87 یسازمان تعهد کرونباخ یآلفا( 1375) یاحیس و شکرکن پژوهش

 پژوهش در و آمد دست به درصد 91 یسازمان ییکارا و درصد

 پرسشنامه یبرا کرونباخ یآلفا روش با ییایپا بیضر زین یپورغال

 جداگانه طور به و درصد 98 سنگ یت یسازمان ییکارا و یسازمان تعهد

 ییکارا یبرا و درصد 95 یسازمان تعهد یها اسیمق خرده یبرا

 [.9] بود درصد 97 یسازمان
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 مجله طب انتظامی
 یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد بر محور مذهب یرفتار –یشناخت درمانتأثیر 

  361-370صفحات  -5شماره  -5دوره  -1395 زمستان

 مانند) یفیتوص آمار یها روش از ها داده لیوتحل هیتجز یبرا

 آمار و( یفراوان درصد و یفراوان ار،یمع انحراف ن،یانگیم یها شاخص

«  SPSS 20»افزار نرم با(  رهیمتغ تک انسیکووار لیتحل) یاستنباط

 .شد استفاده

 
 

 

 

 محور مذهب رفتاری – شناختی پروتکل جلسات درمان :1جدول 

 مداخله موضوع

 جلسه اول
 

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر، معرفی و توضیح در مورد روش درمان، 
ها، توضیح متغیرهای تعهدسازمانی و  قوانین و ضرورتاهداف، 

سازمانی. اثربخشی  
جلسه دوم 

 تا سوم
 

های ناخوشایند، باورهای منفی و نادرست  آموزش تشخیص هیجان
های منفی، افکار ناخوشایند، فرم  شناختی، رویدادهای برانگیزاننده هیجان

خانگی. عنوان تکلیف ها و افکار منفی به ثبت رویدادها، هیجان  

جلسه سوم 
 تا پنجم

ها، توجه به هدف خلقت و رابطه  مروری بر افکار منفی و چالش با آن
خداوند با بندگان، استناد به آیات قرآن کریم و احادیث درباره تاکید بر حق 
مردم، حل مشکالت و مواجهه صحیح با رویدادها، تقویت صبر و بردباری و 

ارتباط مستمر با خالق هستی، آموزش  توکل بر پروردگار، نیایش در تقویت
 توحید و صفات خداوند در نظام هستی.

جلسه پنجم 
 تا هشتم

 

مروری کوتاه بر جلسات قبلی و بررسی تکالیف منزل، آموزش فن توجه 
برگردانی از خود به سوی کائنات، استناد به آیات قرآن کریم و احادیث در 

چالش کشیدن افکار منفی و منظور به  رفتاری به-کنار فنون شناختی
ها در زندگی روزمره از دیدگاه  ها و سختی غیرمنطقی، توضیح علت رنج

ها. ها و سختی دین، تفسیر و تحلیل افراد گروه از رنج  

جلسه هشتم 
 تا دهم

آموزش آرامش عضالنی و تنفس عمیق به مدت ده دقیقه، تجسم ذهنی بر 
توان مضاعف، بررسی افکار های هستی جهت کسب انرژی مثبت و  پدیده

با کمک افراد و جایگزینی افکار غیرمنطقی با افکار منطقی، مروری بر 
 هیجانات و رفتار منطقی و خوشایند به دنبال افکار غیرمنطقی.

جلسه دهم 
 تا دوازدهم

ها،  کنندگان در پژوهش و بحث درباره آن بیان احساسات توسط شرکت
اند،  در وضعیت خود احساس کرده کنندگان بررسی تغییراتی که شرکت

های کلی در مورد چگونگی  مشخص کردن خط سیر گروه و ارائه توصیه
عمل کردن بعد از جلسات گروهی، ارائه تکالیف منزل، اطمینان خاطر 

کارگیری آنچه را  کنندگان در پژوهش نسبت به اینکه با به مشاور به شرکت
اند، مشکلی پیش نخواهد آمد. که یاد گرفته  

 

 ها يافته
 2 جدول در پژوهش نیا در حاضر نمونه یشناخت تیجمع یها یژگیو

 .است شده ارائه
 یفراوان نیشتریب است شده داده نشان 1 جدول در که طور همان

 36 نیب یسن طبقه در افراد به مربوط حاضر پژوهش کنندگان شرکت
 مربوط یفراوان نیکمتر و( درصد 22.5) نفر 14 تعداد با سال 40 تا
( درصد 15) نفر شش تعداد با سال 30 تا 25 یسن طبقه در افراد به

 انحراف و 37.12 پژوهش کنندگان شرکت سن نیانگیم نیچن هم. بود
 نفر 27 یفراوان نیشتریب التیتحص زانیم نظر از. بود 5.09 اریمع
 نیکمتر و سانسیل التیتحص زانیم با افراد به مربوط( درصد 67.5)

 پلمید التیتحص زانیم با افراد به مربوط( درصد پنج) نفر دو یفراوان
 افراد به مربوط یفراوان نیشتریب تأهل تیوضع نظر از ن،یچن هم. بود

 مجرد افراد به مربوط یفراوان نیکمتر و( درصد 92.5) نفر 37 متأهل
 .بود( درصد 7.5) نفر سه

 شیآزما گروه در است، شده داده نشان 3 جدول در که طور همان
 مرحله در یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد نمرات نیانگیم

 پژوهش در. است افتهی شیافزا کنترل گروه به نسبت آزمون پس
 انسیکوار لیتحل روش از ها داده یاستنباط لیتحل یبرا حاضر

 دیبا ابتدا یآمار روش نیا از استفاده از شیپ. است شده استفاده
 یبررس کنترل و شیآزما گروه دو یها انسیوار یتساو فرض شیپ

 دو نمرات یها انسیوار که است آن بر فرض شیپ نیا اساس. گردد
 یبرا. ندارد وجود ها آن نیب معنادار تفاوت و هستند برابر هم با گروه

 آزمون جینتا. است شده استفاده  نیلو آزمون از هیفرض نیا آزمودن
 یسازمان تعهد ریمتغ دو هر یبرا یمعنادار سطح که داد نشان نیلو
(0.437=P )یسازمان یاثربخش و (0.096=P )0.001) است معنادار> 

P .)لیتحل یاجرا امکان ن،یلو فرض شیپ تیرعا به توجه با نیبنابرا 
 .است بالمانع پژوهش هیفرض یبررس جهت جینتا انسیکوار

 

 خصوصیات جمعیت شناختی افراد مورد بررسی :2جدول 

   (=20nآزمایش ) (=20nکنترل )

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 متغیر گروه فراوانی

 30تا  25 5 25 1 5
 سال

 سن
 35تا  31 4 20 3 15

 سال

 40تا  36 4 20 6 30
 سال

 45تا  41 7 35 10 50
 سال

 
4.46 

±39.45 
میانگین و  ±37.15 6.27

 انحراف معیار
 

 دیپلم 1 5 1 5

میزان 
 تحصیالت

دیپلم فوق 3 15 4 20  

 لیسانس 13 65 14 70

لیسانس  فوق 3 15 1 5
 و باالتر

وضعیت  متأهل 17 85 19 95
 مجرد 3 15 1 5 تأهل

 
 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
5.

5.
36

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
95

.5
.5

.3
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.30505/5.5.361
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1395.5.5.3.6
https://jpmed.ir/article-1-465-fa.html


 

367 
 

Journal of Police Medicine 
 احمدپورو  محمدپور

Winter 2017; Vol. 5, No. 5: 361-370   

های توصیفی نمره تعهدسازمانی دو گروه به تفکیک  آماره :3جدول 

 آزمون آزمون و پس پیش

 شاخص تعداد گروه
 تعهدسازمانی

 اثربخشی
 سازمانی 

 پیش
 آزمون 

آزمون  پس  
 پیش

 آزمون 
 پس

 آزمون 

 20 آزمايش

 56.75 41.20 27.94 19.05 میانگین

انحراف 
 7.54 6.37 4.19 3.31 معیار

 20 کنترل

 41.35 39.85 20.05 19.60 میانگین

انحراف 
 معیار

3.34 3.34 3.68 3.82 

 
 با آزمون پس یها نمره بر رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل آزمون جینتا

 یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد یرهایمتغ در آزمون شیپ کنترل

( 51.036F= 0.001>p) ها آزمون همه یمعنادار سطح که داد نشان
 تعهد) وابسته یرهایمتغ از یکی در کم دست ن،یبنابرا. است معنادار
 دارد وجود گروه دو نیب معنادار تفاوت ،(یسازمان یاثربخش و یسازمان

 نیب در شده مشاهده یها تفاوت درصد 0.73 اتا، مجذور براساس و
 درمان) مداخله روش یعنی مستقل ریمتغ ریتأث به مربوط افراد،
 نکهیا به توجه با گرید یسو از. است( محور مذهب یفتار-یشناخت
 انجام یبرا نمونه حجم است 0.80 از باالتر و است 0.95 یآمار توان

 از کی هر معنادار تفاوت به مربوط جینتا. است قبول قابل پژوهش
 .است آمده لیذ در وابسته یرهایمتغ
 یاثربخش یبررس جهت رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا ن،یچن هم

 و یسازمان تعهد زانیم بر محور مذهب یرفتار-یشناخت درمان
 یمعنادار سطح که داد نشان آزمون پس مرحله در یسازمان یاثربخش

 تعهد تفاوت هیفرض ن،یبنابرا. است( p<0.001) ریمتغ دو هر یبرا
. ردیگ یم قرار دییتأ مورد گروه دو نیب یسازمان یاثربخش و یسازمان
 0.53 که نمود انیب توان یم اتا مجذور مقدار با مطابق ن،یهمچن
 نمره در رییتغ درصد 0.63 و افراد یسازمان تعهد نمره در رییتغ درصد

-یشناخت درمان) مستقل ریمتغ لیدل به افراد یسازمان یاثربخش
 یدرمان گروه گفت توان یم نیبنابرا. است( محور مذهب یرفتار

 و یسازمان تعهد شیافزا موجب محور مذهب یرفتار-یشناخت
 .گردد یم یانتظام روین کارکنان یسازمان یاثربخش

 

 گیری بحث و نتیجه
 درمان یاثربخش یبررس بر یمبن حاضر پژوهش هدف به توجه با

 و یسازمان تعهد بر محور مذهب( CBT) یرفتار – یشناخت
 لیتحل از حاصل یها افتهی ناجا، کارکنان یسازمان یاثربخش

 مذهب یرفتار – یشناخت درمان که داد نشان رهیچندمتغ انسیکووار
 یانتظام روین کارکنان یسازمان تعهد شیافزا به منجر محور

 ،[9] یپورغال مطالعات با افتهی نیا. شود یم آباد خرم شهرستان
 ،یسهراب ،[25] پور فیشر و یمحسن ،[24] زاده رآفتابیم و فر یوسفی

 اقبال ،[26] مقدم هزاره و ییزا یناست پورقاز، ،[18] یعاف و پور عباس
 مختلف یها پژوهش در[ 27] همکاران و نفردیو و[ 20] همکاران و

 .باشد یم همسو
 کنند یم انیب خود مشابه افتهی نییتب در[ 25] پور فیشر و یمحسن

 شیافزا سازمان در را یفرد انیم تجربه کار، طیمح در تیمعنو که
 یوابستگ و احترام مشترک، احساس شیافزا باعث تیمعنو دهد، یم
 هستند، باالتر تیمعنو یدارا که یکارکنان و شود یم کارکنان نیب

 طیمح مشکالت و راتییتغ برابر در و باشند یم رتریپذ تیمسئول
 یپورغال ن،یچن هم. هستند شیخو فیوظا به متعهد و بردبار ،یکار
 ،یسازمان تعهد که نمود اشاره امر نیا به خود مشابه افتهی نییتب در

 نقش ها، سازمان اهداف تحقق در که است یشغل نگرش ینوع
 -یشناخت یها درمان در که است یحال در نیا کند؛ یم فایا یاساس
 ای ناکارآمد یفکر یالگوها نمودن برطرف جهت در زین یرفتار

 و[ 9] شود یم تالش فرد نامناسب احساسات و رفتارها و ها شناخت
 یها ارزش و باورها ،یفرهنگ یها نهیزم با درمان نیا که یصورت در

. بود خواهد شتریب اریبس آن ریتأث باشد، همراه یمذهب و یفرهنگ درون
 بهبود ای اصالح با محور مذهب یرفتار -یشناخت یها درمان ن،یبنابرا

 که ییها رنج و ها یخستگ به دادن معنا و فرد یشغل یها نگرش
 را فرد تعهد و ییکارا گردد، یم جادیا فرد یبرا شغل جهینت در یگاه
 خود مشابه افتهی نییتب در زین[ 28] یقمش و یدهقان. دهد یم شیافزا

 تیمشروع موجب کار طیمح در تیمعنو و مذهب که کنند یم انیب
 را یسازمان یفرهنگ تعادل و انسجام شده، یجمع و یفرد اقدامات

 بهبود را ها گروه و افراد نیب روابط در اعتماد د،ینما یم تیتقو
 تیفیک بهبود موجب استانداردها، از شتریب یرویپ با و بخشد یم

 گرید یسو از و گردد یم سازمان سود شیافزا تاًینها و محصوالت
 کار طیمح در یتعال و کمال احساس و یعرفان بعد به توجه عدم

 از را یمتعال و یارزشمند احساس کرده، دچار یروزمرگ به را کارکنان
 و تعهد شیافزا به منجر مذهب و تیمعنو درواقع،. کند یم سلب آنان
 خدا، به تعهد سازمان، به تعهد خود، به تعهد از اعم آن ابعاد تمام
 شیافزا با بیترت نیا به. گردد یم همکاران به تعهد و ریمد به تعهد
 .ابدی یم شیافزا افراد تعهد مذهب و تیمعنو
 – یشناخت درمان که داد نشان حاضر پژوهش یها افتهی ن،یچن هم

 کارکنان یسازمان یاثربخش شیافزا به منجر محور مذهب یرفتار
 مطالعات با افتهی نیا. شود یم آباد خرم شهرستان یانتظام روین

 ،[30] یدیرش و یعباس ،[29] مورنژادیت و یحیصر ،[9] یپورغال
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 مجله طب انتظامی
 یسازمان یاثربخش و یسازمان تعهد بر محور مذهب یرفتار –یشناخت درمانتأثیر 

  361-370صفحات  -5شماره  -5دوره  -1395 زمستان

 همکاران و نفردیو و[ 31] لئو و انگیج ،[10] یمحتشم و یصادق
 .است همسو مختلف یها پژوهش در[ 27]

 که نمودند انیب خود مشابه افتهی نییتب در مورنژادیت و یحیصر
 دوستانه نوع التیتما محور مذهب یکردهایرو و تیمعنو آموزش
 و روشنفکرانه یدگاهید و دینما یم جادیا را کارکنان گرید به نسبت

 با ن،یچن هم. آورد یم وجود به ها آن در را مسائل با برخورد در آرام
 منجر مسائل با برخورد در ها آن عملکرد و کارکنان به دادن تیاهم
 با ،یکل طور به. گردد یم یگروه کار هیروح شیافزا و جادیا به
 تیریمد و شروع رونیب به درون از تحول و رییتغ تیمعنو یریکارگ به
 با یشتریب انعطاف و یسازگار با توانند یم کارکنان و شود یم

 موجبات بیترت نیا به و شده منطبق یسازمان اهداف و سازوکارها
 در را یتیریمد اقدامات شتریب یاثربخش نیچن هم و خود توسعه و رشد

 [.29] ندینما فراهم سازمان

 انیب خود مشابه افتهی نییتب در زین[ 32] همکاران و یمرزآباد آزاد
 ،یروان فشار شتریب تحمل ییتوانا با مذهب و تیمعنو که کنند یم

 و یجسمان سالمت یکل طور به و یریپذ تیمسئول ،ینیب خوش
 از گرید یکی ن،یبنابرا. دارد میمستق رابطه شتریب یشناخت روان

 شده یسازمان یاثربخش شیافزا به منجر تواند یم مذهب که ییها راه
 در یبردبار و صبر مانند یمثبت یها یژگیو شیافزا قیطر از باشد،
 یاثربخش و ییکارا مسائل بهتر حل و لیتحل قدرت مشکالت، برابر
. دهد یم شیافزا را سازمان یاثربخش و ییکارا جهینت در و فرد

-یشناخت درمان ریتأث لیدال از یکی که رسد یم نظر به درواقع،
 شیافزا با فرد که باشد نیا یسازمان یاثربخش بر محور مذهب یرفتار
 مانع که کند یم دایپ دست یخودکنترل ینوع به یمذهب شیگرا

 تحت کمتر جهینت در شود، یم فرد بر یرونیب طیشرا ادیز یاثربخش
 حفظ را خود روان سالمت و ردیگ یم قرار نامناسب طیشرا ریتأث
 در یشتریب یاثربخش و ییکارا تواند یم بیترت نیا به[. 11] دینما یم

 .باشد داشته سازمان یانسان یروین نهیزم
 اعتقادات و یمعنو تجارب با افراد که نمود انیب توان یم یکل طور به

 و روزمره یزندگ یها استرس با یکارآمدتر و موثرتر نحو به یمذهب
 مذهب رسد یم نظر به که یطور به. کنند یم مقابله یروان مشکالت

 کاهش با و دارد روزمره یزندگ یروان یفشارها هیعل یحفاظت اثر
 معنا ارائه و سودمند یجسمان یها تیفعال شیافزا و مخرب یرفتارها

 باعث جهینت در و داده شیافزا را فرد روان سالمت یزندگ به هدف و
 یزندگ امور و کارها انجام در یشخص ییتوانا و عملکرد شیافزا

 ناظر که هست ییخدا نکهیا به اعتقاد گر،ید عبارت به[. 33] شود یم
 شود یم باعث د،ینما یم یاری را انسان حال همه در و است امور بر
 شیآزما و نعمت مصائب، و ایبال یحت دادهایرو همه فرد نظر در که
 که داند یم موظف را خود فرد ن،یبنابرا. شوند یتلق خداوند جانب از

 تحمل مانیا با ستند،ین هیتوج قابل عقل قدرت با که را ییها یسخت

 و ماتینامال با مواجهه در یفرد نیچن. ابدی دست تکامل به تا دینما
 دارد نانیاطم و داند یم شیخو یحام را خداوند یزندگ یها یناکام

 یآگاه نیا به فرد جهینت در. گرفت خواهد را خود صبر پاداش که
 رییتغ را یزندگ یقطع حوادث از یاریبس تواند ینم اگرچه که رسد یم

 از و داده رییتغ را ها آن با مواجهه روش تا ردیبگ ادی تواند یم اما دهد،
 دهد شیافزا را موجود وضع از خود یتمندیرضا زانیم قیطر نیا
 طیشرا و امکانات و تیوضع از یتینارضا کردیرو نیا نیبنابرا[. 17]

 و خلق از یازین یب آرامش، شتر،یب نفس عزت و داده کاهش را حاضر
 صبر تیتقو و امور به یابی راه و انفعال و ینگر یمنف رفع و یدواریام
 عملکرد و ییکارا شیافزا عوامل نیا مجموع که دارد همراه به را

 [.12] دارد دنبال به را یزندگ مختلف یها جنبه در فرد یشخص
 توجه جینتا میتعم در که است بوده ییها تیمحدود واجد مطالعه نیا

 از بودند عبارت حاضر، پژوهش یها تیمحدود. است مهم ها آن به
 را پژوهش انجام که یانتظام یروین سازمان در موجود یتیامن مسائل
 در یریگ نمونه روش یریکارگ به ساخت، یم تر یطوالن و دشوار

 مطالعه نکهیا و پژوهش یابزارها سؤاالت بودن یطوالن دسترس،
 در که شود یم محدود لرستان استان یانتظام روین کارکنان به حاضر

 مشاغل ریسا نیچن هم و شهرها ریسا یها نمونه به ها افتهی میتعم
 فقدان حاضر پژوهش یها تیمحدود گرید از. شود اطیاحت دیبا

 درمان یاثربخش تداوم یبررس یبرا یطوالن یها یریگیپ سنجش
 درمان یاثربخش ندهیآ مطالعات در گردد یم شنهادیپ ن،یبنابرا. بود

 یاثربخش و یسازمان تعهد بر محور مذهب یرفتار – یشناخت
 ریسا کارکنان در سازمان در مؤثر مهم یرهایمتغ ریسا و یسازمان
. ردیبگ قرار یبررس مورد مختلف یشهرها یها نمونه و ادارات

 انواع یاثربخش یبررس به ینیبال یها ییکارآزما یط ن،یچن هم
 و یزندگ به دادن معنا هدف با که محور مذهب و تیمعنو یها مداخله

 .شود پرداخته آن یها رنج

 تشکر و قدردانی
های مسئولین محترم ستاد  بدین وسیله نویسندگان از مساعدت
کنندگان  چنین، تمامی شرکت فرماندهی انتظامی استان لرستان و هم

 .دارند قدردانی را تشکر و در این پژوهش، کمال
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