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 مقدمه:
 ،لوژیکتکنو های پیشرفت رغم علی امروزه

  عنوان به اضطراب و استرس مانند اختالالتی

 دوری و آرامش کسب .هستند مطرح قرن های بیماری

 و افسردگی از دوری و اطمینان، استرس و اضطراب از

  آدمی فطری نیازهای ترین اساسی از اضطراب

 استرس، نظران صاحب دیگر و روانشناسان(. 1) است

 که یزندگ رویدادهای شدن جمع هم روی را

  زند می هم بر موجودش وضع با را فرد سازگاری

 و کند تنش ایجاد انسان در که محرکی هر ،دانند می

  شناخته زا استرس عامل برانگیزد واکنشی او در

  قرار وضعیتی در را انسان زا استرس عامل. شود می

. دهد نشان بیرونی یا درونی هایی کوشش تا دهد می

 یا رویداد یک تاس ممکن محرک یا عامل این

 و شده ایجاد تنش و باشد مشکل یا شرایط، وضعیت

 چکیده:
 بر عالوه تواند می که هستند وروبر متعددی زای استرس عوامل با ویژه های بخش پرستاران :زمينه و هدف

 .شود ها آن عملکرد کيفيت تحليل باعث و گذاشته ثيرأت نيز ،ها آن توانمندی بر سالمتی مختلف های جنبه تهدید
 های بخش پرستاران شغلی های استرس کاهش در شناختی روان توانمندسازی خود های مهارت آموزش نقش

 توانمندسازی خود های مهارت آموزش بخشی اثر تعيين هدف اب حاضر پژوهش. است ناشناخته ویژه مراقبت
 شهيد رجائی درمانی مرکز ویژه مراقبت های بخش در شاغل پرستاران شغلی های استرس کاهش در شناختی روان
 .گردید انجام 1392 سال در شيراز
 صورت به ویژه تمراقب های بخش در شاغل پرستاران از نفر 120، تجربی نيمه پژوهش این در :یبررس روش

 برای سازی توانمند خود های مهارت آموزش کارگاه سپس. گرفتند قرار کنترل و مداخله گروه دو در تصادفی
 گروه دو هر از( Osipow)اسيپو  شغلی استرس پرسشنامه از استفاده با بعد ماه یک اطالعات و اجرا مداخله گروه
، زوجی تی، یکطرفه واریانس تحليل و t-test های آزمون SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده. شد آوری جمع
 گرفتند. قرار تحليل و تجزیه مورد ویتنی من و اسکور کای

 سطح در 68/256±81/14( آزمون پيش) کنترل گروه در آموزش از قبل شغلی استرس نمره ميانگين :ها  افتهی
 استرس نمره ميانگين. بود شدید سطح در نيز 8/265±16/5( آموزش دریافت بدون) آزمون پس مرحله در و شدید

 متوسط حد در 70/251±97/17 آموزش از پس و شدید سطح در26/269±18/6 مداخله گروه در آموزش از قبل
 .(=002/0P) داشت وجود مداخله از بعد و قبل استرس نمره ميانگين بين داری معنی آماری اختالف و بوده

 جهت تواند می شناختی روان توانمندسازی ،پرستاری حرفه در موجود های استرس به توجه با :یريگ  جهينت
 .باشد موثر آنان کاری کيفيت افزایش و ویژه های بخش پرستاران استرس کاهش

 
 شناختی. روان سازی توانمند های مهارت، پرستار، شغلی استرس ،آموزش :کليدی یها  واژه
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  وجود به را فرایندی رفته هم روی تنش این به پاسخ

 (.2) گویند می استرس آن به که آورند می

 باعث بسیاری عوامل امروز صنعتی جهان در

 در آن دالیل ترین عمده از یکی. شوند می تنیدگی

 از نوعی به انسانی نیروی. است شغل، افراد زندگی

 استرس. است برده رنج شغل از ناشی تنیدگی مشکالت

 شرایط بین متقابل کنش آن در که است استرسی، شغلی

 که است ای گونه به شاغل فردی های ویژگی و کار

 آن با مرتبط فشارهای نتیجه در و کار محیط خواست

. برآید ها آن ی عهده از بتواند فرد که است آن از بیش

 دنبال به را مداوم و طوالنی های استرس، کار محیط

  های حرفه در شاغل افراد در موارد این و دارد

 مشکالت در غرق را خود که هنگامی، رسان یاری

 (.2) آید می وجود به، نمایند می احساس دیگران

 و اضطراب مثل نامناسب هیجانی های واکنش

 مدرن پرستاری در الینفک و شده شناخته جزء استرس

 پرستاران و بیماران برای را ای عدیده مشکالت و است

  شغلی استرس تعاریف طبق (.3) آورد می وجوده ب

 که است افراد آور زیان هیجانی و جسمانی های پاسخ

 و ها توانایی، شغلی نیازهای که مواقعی یا شرایط در

  روی باشد نداشته تطابق کارکنان نیازهای با منابع

 فشار و استرس خود کاری محیط رد پرستاران. دهد می

 خوی و خلق بر تواند می که کنند می تجربه را زیادی

 (.4) بگذارد ثیرأت آنان

 پرستاران با مقایسه در ویژه های بخش پرستاران

 مواجه بیشتری استرس با، عمومی های بخش در شاغل

 بهداشت افزایش سبب مناسب اقدام و آگاهی که هستند

 .(5) شود می گروه ینا شغلی رضایت و روانی

 پرستاران که است داده نشان ایران در ها بررسی

 شغلی تنیدگی با مقابله جهت موثری سازگاری و تطابق

 باالتر ایران در پرستاران شغلی فرسودگی میزان و ندارند

 طور به. است شده گزارش جهانی استاندارد میزان از

 در پرستاران کارایی کاهش باعث شغلی استرس ،کلی

 شاغل پرستاران بین در ویژه به بالینی های مراقبت انجام

 علت به پرستاران این .(6) گردد می ویژه های بخش در

  بیماران جمله از متعدد های استرس با بودن مواجه

 وضعیت بودن ناپایدار، ونتیالتور نیازمند و حال بد

 چک، دوپامین جمله از حساس داروهای تزریق، بیماران

 آن بودن ناپایدار و هوشیاری سطح و حیاتی معالئ مداوم

 تنش از بستر زخم ایجاد از جلوگیری، بیماران در

 دارای پرستاری حرفه اصل در. برند می رنج بیشتری

 مشکل یک به تنش این و استایی ز استرس ماهیتی

 و زندگی کیفیت بر و شده تبدیل پرستاران برای عمده

 (.7) است گذاشته یرأثت ها آن سالمت

 در موجود مشکالت از بسیاری که آنجا از

 ناخواه خواه پرستار هر و است اجتناب قابل غیر بخش

 این مناسب راهکار، شد خواهد روبرو ها استرس این با

 را پرستاران ذهن و جسم نیروی و توان بتوان که است

 را خود تعادل شرایطی هر در بتوانند ها آن تا داد افزایش

 همچنین ؛بگیرند را تصمیم بهترین و، کرده حفظ

 و داده افزایش را خود توان و انگیزه، شادابی و مقاومت

 کار محیط در هم تا دهند انتقال خود زندگی به را ها آن

 محیط هم و کنند کار بیشتری تمرکز و آرامش با

 در. باشند داشته را کیفیتی با و تنش کم و آرام زندگی

  و استرس ریرفتا و روانی آثار از پیشگیری نتیجه

 کیفیت بهبود جهت در اقداماتی و تمهیدات بکارگیری

 جمله از مناسب ای مقابله های روش آموزش و زندگی

 و بهداشتی خدمات مختلف های سازمان مدیران وظایف

 سازمان که مهمی های شیوه از یکی. باشد می درمانی

 آوردن فراهم، کند حمایت خود کارکنان از تواند می

 جهت ها آموزش چنانچه. است زمال های آموزش

 بودن دسترس در تنها، باشد داشته ضرورت کارکنان

 زمان و تسهیالت آوردن فراهم بلکه، نیست کافی آموزش

 مهم بسیار کاری محیط در آموزش ارائه ویژه به مناسب

  که ،پرستاران این برای مناسب تدابیر جمله از. است

 بهسازی و توسعه عاداب مهمترین از یکی عنوان به تواند می

 استرس مدیریت آموزش، شود محسوب انسانی منبع این

 ،الزم های تکنیک و ها روش آموزش با .باشد می

 غلبه خود استرس بر مناسب روش به توانند می پرستاران

. بکاهند شغلی های تنش نامطلوب اثرات از و کرده
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 نوین های روش از یکی استرس مدیریت راهکارهای

 هایی مهارت آموزش به که است مدیریت در آموزشی

 تعلق احساس و روانی آرامش، خالقیتکردن  بروز جهت

 (.8) پردازد می سازمان در

 که دهد می اجازه پرستاران به راهکارها این

  و دهند کاهش را کار محیط استرس منفی ثیرأت

 و داده قرار تحلیل مورد را استرس مثبت های جنبه

 این. باشند داشته راهکارها ینا از را استفاده نهایت

 و استرس پاسخ نظیر مواردی آموزش :شامل راهکارها

 روانی و رفتاری، جسمی ثیرأت، آن عملکرد نقش

 کاهش در آن نقش و مثبت تفکر، استرس علل، استرس

 فنون، استرس مدیریت و جسمی سالمت، استرس

 استرس مدیریت و بهبود و آرامش برای استرس مدیریت

 به استرس با مقابله راهکارهای آموزش. باشند می

 بر خواهند می که سازمانی سطوح ی همه در کارکنان

 با مقابله برای را مفیدی فنون و افزودهشان  آگاهی خود

 مفید، بیاموزند آن فرسای طاقت مشکالت و استرس

 منابع بالندگی راستای در که مفاهیمی از یکی .(8) است

 باشد می کارکنان دسازیتوانمن، گردیده مطرح انسانی

 توانمندی به ژه وی توجه که رسد می نظر به رو این از

 سازمان هر از درمانی مراکز کارکنان شناختی روان

 است برخوردار بیشتر حساسیت از و تر اهمیت با دیگری

 نهایت در و ها سازمان در وری بهره عامل ترین مهم و

 (.9) است انسانی نیروی جامعه کل

 وجود واحدی تعریف توانمندسازی از ادبیات در

 و است افراد به قدرت دادن معنای به لغت در و ندارد

 مفهوم(. 10) دارد افراد و موقعیت به بستگی آن تعریف

 درجه با کار نیروی سازی آماده معنی به توانمندسازی

 های گیری تصمیم در آزادی و پذیری انعطاف از باالیی

  وضعیت نوعی روانی توانمندی(. 11) است سازمانی

 که است افرادی در فعال کاری گرایش و شناختی روان

  بر ثیرگذاریأت و ها فعالیت به دهی شکل توانائی

 (.12) باشند دارا را خود کاری های زمینه

 مفاهیم ترین بخش نوید از یکی توانمندسازی

 شده توجه آن به کمتر که است بوده کار و کسب دنیای

 اما ؛است شده تبدیل روز موضوع به اکنون ولی ،است

، توانمندسازی فواید ی درباره فراوان های بحث رغم به

 .است ناچیز و اندک آن از برداری بهره

 های سازمان انسانی نیروی از مهمی بخش

 توانمندسازی و دهند می تشکیل پرستاران را بهداشتی

 فرصت، سازمانی تعهد و اعتماد، ارتقا باعث آنان

 در مشارکت، وری بهره، شغلی ایترض، یادگیری

، بیماران رضایت، عالی کیفیت با مراقبت، گیری تصمیم

 ولیتئمس، نفس به اعتماد، استقالل احساس، کفایی خود

 کاهش و سازمان بخشی اثر نهایتاً و کار کنترل، پذیری

 کارکنان عالوهه ب. شود می شخصیت مسخ و شغلی تنش

 وفاداری و انگیزش، شغلی رضایت حس توانمند

 مشارکت احساس که طوری به، دارند باالیی سازمانی

 .(11) کنند می سازمانی اهداف به دستیابی در بیشتری

 دو شغلی رضایت افزایش و شغلی استرس کاهش

 محیط در توانمندسازی نتایج در شده بینی پیش کلید

 مثبت ثیرأت تحقیقات از بسیاری و است کاری

 سطح تغییر، غیبت، ریبیما کاهش بر را توانمندسازی

 را استرس از قبل وضعیت به بازگشت و شغلی استرس

 سطوح افزایش وسیله به ،بنابراین ؛اند کرده ثابت

 بهداشت در باید را منطقی نتایج، کارکنان توانمندسازی

 بازگشت نرخ و غیبت، بیماری کاهش و فیزیکی و روانی

 .(13) داشت انتظار را استرس از قبل وضعیت به

 کاهش در اساسی نقش آموزش راستا این در

 منجر آموزشی هر ،دارند عقیده محققان .دارد استرس

  در پایداری و عمق میزان اما ؛شود می یادگیری به

 بخش .است متفاوت یادگیری مختلف های روش

 بخشی اثر بررسی به اخیر های سال مطالعات از عظیمی

 گیرییاد ایجاد زمینه در مختلف آموزشی های برنامه

 (.13) اند پرداخته پایدار

 توانمندسازی ثیرأت همکاران و شیخی مطالعه در

  روش به شغلی های تنش با مقابله در پرستاران

 انجام کالسیک آزمایشی مدل از استفاده با و ای مداخله

 میزان که داد نشان ها پژوهش این از حاصل نتایج. شد

  شآموز از پس و بوده 6/43 مداخله از قبل تنش
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 اینو  یافت کاهش 3/38 به تنش با مقابله های روش

 (.14) بود ثیرگذارأت آماری نظر از اختالف

 اثربخشی بررسی به همکاران و مقدسی مطالعه

 و شغلی سازگاری بر شناختی روان توانمندسازی

 اهواز شهر آپادانا بیمارستان پرستاران سرزندگی

 که داد شانن تحقیق این از آمده دست به نتایج .پرداخت

 افزایش باعث شناختی روان توانمندسازی آموزش

 آزمایش گروه پرستاران سرزندگی و شغلی سازگاری

 .(15) شود می کنترل گروه به نسبت

 به منجر آموزشی هر دارند عقیده محققان

 یادگیری پایداری و عمق میزان اما ؛شود می یادگیری

 آموزش و است متفاوت آموزشی مختلف های روش در

 برخوردار فراوانی مزایای و عمق از کارگاهی روش به

 ی مطالعه شده انجام جستجوهای براساس(. 5) است

 پرستاران شغلی استرس در موضوع این ی درباره کافی

فته است؛ نگر انجام کارگاهی روش با و ویژه های بخش

 .است فراوانی مزایای دارای آموزشی شیوه همچنین این

 برای را اطالعات ترین ازهت کسب فرصت ،جمله از

 پر را عمل و بینش بین شکاف و فراهم کنندگان شرکت

 کنندگان شرکت میان ای سازنده رقابت است و کرده

 های مهارت تمرین بر این، عالوه؛ آورد می وجوده ب

  از فرد اطمینان حصول سبب کارگاه در عملی

 به اعتماد به یابی دست و خود ای حرفه های فعالیت

 روش ترین مناسب جمله از بنابراین؛ شود می االترب نفس

 انجام با توجه به مطالب فوق،. (16) است آموزشی های

 های مهارت آموزش بخشی اثر عنوان تحت ای مطالعه

 بر کارگاهی روش با شناختی روان توانمندسازی خود

 ویژه مراقبت های بخش در پرستاران شغلی استرس

 به ضروری 1392 سال در شیراز رجائی شهید بیمارستان

 .رسید نظر
 

 :روش بررسی
 جامعه. بود تجربی نیمه نوع از مطالعه این 

 ،رسمی از اعم) پرستاری کادر کلیه را پژوهش آماری

 مراقبت های بخش در شاغل( طرحی ،دادیرقرا ،پیمانی

 پزشکی علوم دانشگاه رجایی شهید بیمارستان ویژه

 .بودند شیراز

 همکاران و رضائی مطالعه به توجه با نمونه حجم

 حجم فرمول به توجه با و شده انجام 1388 سال در که

 .گردید تعیین نفر 120 میانگین دو مقایسه برای نمونه

 شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش نمونه ها با

 و مداخله گروه دو به ساده تصادفی صورت به سپس و

 از اخالق کد کسب از بعد. گردیدند تقسیم کنترل

 از نامه معرفی و =93/125k شماره به اخالق کمیته

 و ها  بیمارستان مسئولین به نامه معرفی ،دانشگاه مسئولین

 کنندگان مشارکت به. شد ارائه پژوهش مورد واحدهای

 .ماند خواهد محرمانه آنان اطالعات که شد داده اطمینان

 اجباری هیچ و اختیاری کامالً طرح در پرستاران شرکت

 اجازه کنترل و مداخله گروه اعضایبه . نبود کار در

 و شروع از قبل. داده شد مرحله هر در مطالعه از خروج

 طرح مشخصات با پرستاران، طرح در پرستار هر شرکت

 درپایان .شدند آشنا آن مقررات و درمانی پژوهشی

 نیز کنترل گروه اختیار در آموزشی های جزوه ،پژوهش

 د.ش داده قرار

 در شاغل پرستاران شامل ورود معیارهای

 مدرک حداقل با شیراز رجائی شهید بیمارستان

 بالینی کار سابقه ماه 6 حداقل بود و این که کارشناسی

 ناقص تکمیل :شامل خروج معیارهای .باشند داشته

 توسط مشکل اظهار) روانی مشکل و ها پرسشنامه

 گردآوری ابزار .بود( پزشکی پرونده داشتن یا پرستاران

: اول بخش: شامل قسمتی دو پرسشنامه ها داده

 سنوات، جنس، سن؛ شامل دموگرافیک مشخصات

 وضعیت، استخدامی وضعیت، تحصیالت میزان، خدمت

 اسیپو شغلی استرس پرسشنامه دوم بخش و تاهل

(Osipow’s Job Stress )شغلی استرس امهنپرسش .بود 

 1987 سال در همکارش و اسیپو توسط بار اولین، اسیپو

 سوال 60 دارای پرسشنامه. است گرفته قرار استفاده مورد

 ، نقش کاری بار :شامل استرس بعد 6 و باشد می

، نقش ی محدوده، نقش دوگانگی، نقش کفایتی بی

 کاری بار بعد. سنجد می را فیزیکی محیط و مسئولیت
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 کار محیط تقاضاهای به نسبت را شخص وضعیت؛ نقش

 تناسب؛ نقش کفایتی بی بعد. دهد می قرار بررسی مورد

 و آموزشی های ویژگی و تحصیالت، مهارت میزان

. نماید می ارزیابی کار محیط نیازهای با را فرد تجربی

 چشم، ها الویت از فرد آگاهی؛ نقش دوگانگی بعد

 ارزیابی را ارزشیابی معیارهای و کار محیط های داشت

 از فرد که را تضادهایی؛ نقش ی محدوده بعد. کند می

 انتظار کار محیط در او از که نقشی و کاری وجدان نظر

؛ مسئولیت بعد. می دهد قرار اررزیابی مورد ،رود می

 در دیگران رفاه و کارآیی نظر از فرد مسئولیت احساس

 شرایط فیزیکی محیط بعد و سنجد می را کار محیط

 قرار آن معرض در فرد که کار محیط فیزیکی نامساعد

 .کند یم بررسی را دارد

  ای گزینه 5 سواالت دارای پرسشنامه ینا

 متغیر اوقات اغلب تا هرگز از سواالت پاسخ که باشد می

 لیکرت مقیاس، پرسشنامه گذاری نمره مبنای ،باشد می

 =اوقات بیشتر) و (1 =هرگز) است متغیر 5 تا 1 از که است

 می عکس صورت به؛ سواالت برخی دهی نمره .است( 5

 و نجیمی پژوهش در پرسشنامه این پایایی ایران در .باشد

 کرونباخ آلفا با داخلی ثبات دارای و تعیین همکارانش

 و تعیین آزمون پایایی حاضر پژوهش در .است بوده% 87

 ابتدا .بود% 88 کرونباخ آلفا با داخلی ثبات دارای

 دو هر پرستاران توسط اسیپو شغلی استرس پرسشنامه

 اینکه به توجه با. شد تکمیل کنترل و مداخله گروه

 مثبتی ثیرگذاریأت است ممکن نفر 30 از بیشتر کارگاه

 هر) شدند تقسیم گروه دو به مداخله گروه ،باشد نداشته

 مداخله گروه و 1 شماره مداخله گروه ،نفر 30 گروه

 های مهارت آموزش 1 شماره مداخله گروه( 2 شماره

 جلسه 2 ای هفته، هفته 5 مدت به را توانمندسازی خود

 محتوای .گرفتند فرا( 16 الی صبح 8 ساعت از) کارگاه

 :بود ذیل صورت به آموزشی های کارگاه

 شناسی خود چرا، نفس عزت تقویت) شناسی خوداول:  روز

 دارای افراد های ویژگی) نفس به اعتماد و است مهم

 افراد های ویژگی) مثبت تفکر؛ ....( و نفس به اعتماد

، آمیز موفقیت مذاکره) گفتگو نره ....(، و نگر مثبت

 خشم: دوم روز؛ ستایش و تمجید....(،  و حسنه روابط

 ....(، و کنیم مقابله دیگران و خود عصبانیت با چگونه)

؛ (کنیم مقابله استرس با چگونه) استرس از جلوگیری

 قوانین، انتقاد با مقابله های روش) انتقاد ،کردن تقاضا

 تر خوشحال برای هایی روش ....(، و کردن انتقاد طالئی

 .کردن زندگی

 استاد چند توسط آموزشی مطالب ییروا

 .گردید ییدأت بالینی روانشناسی

 توسط توانمندسازی خود های مهارت آموزش

 جلسه هر پایان از پس و شد تدریس روانشناس مدرس

 ،مداخله گروه افراد اختیار در کارگاه آموزشی جزوات

 از پس ماه یک. رفتگ قرار مطالب یادآوری جهت

 و مداخله گروه از آزمون پس، ها کالس برگزاری

 SPSS از ها داده آنالیز جهت. آمد عمل به کنترل

 .شد استفاده

 آزمون از ها داده بودن نرمال تعیین جهت

Shapiro-Wilk بودن نرمال به توجه با. شد استفاده  

 استرس مقایسه برای آن ابعاد و شغلی استرس های داده

 گروه دو بین نیز و گرافیک دمو متغیرهای با یشغل

 واریانس تحلیل و t-test آزمون از کنترل و مداخله

 و شد استفاده زوجی تی از آزمون از بعد و قبل ،یکطرفه

 استفاده نیز ویتنی من و اسکور کای آزمون از همچنین

 .گردید

 

 :ها یافته
 و سال 23 مطالعه مورد افراد سن حداقل

 در مطالعه مورد افراد جنس. بود سال 49 سن حداکثر

 گروه در و %( مرد45زن و ) %(55) مداخله گروه

 خصوصیات. بود %( مرد35ن و )ز%( 65) کنترل

 1 شماره جدول در مطالعه مورد پرستاران دموگرافیک

 .است شده آورده
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 کنترل و داخلهم تفکيک در گروه به خصوصيات دموگرافيک پرستاران فراوانی توزیع :1جدول شماره 

P متغيرهای دموگرافيک تقسيم بندی تعداد درصد نيانگيم ± انحراف معيار 

 )مداخله( سن سال 30 تا 20 17 3/28 91/6±11/16 37/0

 سال 40 تا 31 26 3/43 31/18±73/8
 سال 50 تا 41 17 3/28 43/18±56/12

 جمع 60 100 -
 (کنترل) سن سال 30 تا 20 10 7/16 85/14±50/3 073/0

 سال 40 تا 31 28 7/46 98/18±17/13
 سال 50 تا 41 22 7/36 64/14±72/2

 جمع 60 100 -
 (مداخله) جنسيت زن 23 0/55 54/7±97/18 018/0

 مرد 27 0/45 02/6±70/18
 جمع 60 100 -

 (کنترل) جنسيت زن 39 0/65 46/11±37/15 022/0

 مرد 21 0/35 8/0±03/19
 جمع 60 100 -

 (مداخله) تحصيالت کارشناسی 42 0/70 1/7±28/19 180/0

 ارشد کارشناسی 18 0/30 8/6±9/16
 جمع 60 100 -

 (کنترل) تحصيالت کارشناسی 36 0/60 50/7±8/18 081/0

 ارشد کارشناسی 40 0/40 1/7±7/18
 جمع 60 100 -

 (مداخله) هلأت وضعيت مجرد 35 3/58 6/7±33/19 012/0
 هلأمت 25 7/41 81/14±52/19

 جمع 60 100 -
 (کنترل) هلأت وضعيت مجرد 36 0/60 25/11±12/18 045/0

 هلأمت 24 0/40 45/2±98/14
 جمع 120 100 -

 (مداخله) خدمت سنوات سال 5 تا 1 17 3/28 11/16±91/16 383/0

 سال 10 تا 6 22 7/36 50/7±01/18
 سال 15 تا 11 9 0/15 18±31/18

 سال 20 تا 15 12 0/20 75/12±15/21
 جمع 60 100 - 461/0

 (کنترل) خدمت سنوات سال 5 تا 1 10 7/16 50/3±85/14

 سال 10 تا 6 26 3/43 50/11±11/18
 سال 15 تا 11 14 3/23 21/7±83/14
 سال 20 تا 15 10 7/16 73/2±35/17

 جمع 60 100 -
 ()مداخله استخدام نوع طرحی 11 3/18 27/12±96/16 815/0

 قراردادی 23 3/38 47/10±11/18
 رسمی 12 20 75/12±15/21
 پيمانی 14 3/23 07/16±11/19

 جمع 60 100 -
 (کنترل) استخدام نوع طرحی 6 10 1±88/17 461/0

 قراردادی 26 3/43 46/8±34/16
 رسمی 10 7/16 90/2±93/20
 پيمانی 18 30 61/11±73/16

 جمع 60 100 -
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 برنامه اجرای از قبل استرس نمره میانگین

 میانگین و بود( 26/269±18/6) مداخله گروه در آموزشی

 نقش کاری بار: شامل مختلف ابعاد در استرس نمره

 ،(71/45±86/1) نقش کفایتی بی ،(73/2±71/45)

 نقش محدوده ،(91/40±37/2) نقش دوگانگی

 محیط باالخره و( 48/45±92/1) مسئولیت ،(87/1±7/45)

 سطح در استرس دهنده نشان که (73/45±94/1) فیزیکی

 اجرای از قبل استرس نمره میانگین همچنین؛ بود شدید

 ( 68/256±81/14) کنترل گروه در آموزشی برنامه

 کاری بار: شامل مختلف ابعاد در نمره میانگین و باشد می

 ،(05/46±06/3) نقش کفایتی بی ،(13/3±9/44) نقش

 نقش محدوده ،(56/39±24/3) نقش دوگانگی

 محیط و( 55/44±47/3) مسئولیت ،(48/3±65/43)

 .بود شدید سطح در( 96/42±49/3) فیزیکی

 آموزش از بعد شغلی استرس نمره میانگین

 گروه در شناختی روان سازی توانمند خود های مهارت

 متوسط سطح در(70/251±97/17)میانگین با مداخله

  ،(24/3±16/39) نقش کاری بار :ابعاد تفکیک به و بوده

  نقش دوگانگی ،)43/42±11/4) نقش کفایتی بی

 ،(85/37±46/3) نقش محدوده ، (±18/31 66/4)

 باشد می متوسط سطح در نیز(90/36±94/2) با مسئولیت

 استرس( 16/43±49/3) فیزیکی محیط بعد در وتنها

 .است شدید

 گروه در آموزش از بعد استرس نمره ینمیانگ

 این که باشد می شدید سطح در( 8/265±16/5) کنترل

 نقش کاری بار: شامل استرس ابعاد تفکیک به میانگین

( 58/45±68/1) نقش کفایتی بی ،(4/2±78/42)

 نقش محدوده ،(70/40±31/2)( نقش دوگانگی

 فیزیکی محیط ،(4/45±18/2) مسئولیت ،(95/1±73/45)

 .است شدید سطح در نیز( 84/1±6/44)

 اجرای از قبل شغلی استرس نمره میانگین مقایسه

  توانمندسازی خود های مهارت آموزشی برنامه

 مقایسه و کنترل و مداخله گروه دو در شناختی روان

 آموزشی برنامه اجرای از بعد شغلی استرس میانگین

 گروه 2 در شناختی روان خودتوانمندسازی های مهارت

 بعد و قبل تفاوت مقایسه با که داد نشان کنترل و مداخله

 اختالف کنترل و مداخله گروه 2 بین در استرس ی نمره

 گروه دو بین در کاری بار استرس تغییر بین داری معنی

 که طوری به(. P<001/0) دارد وجود کنترل و مداخله

 اندازه به استرس افزایش کنترل گروه در متوسط طور به

 اختالف نیز و. باشد می مداخله گروه از یشترب 6/3 ی

 گروه دو بین در کاری مسئولیت تغییر بین دار معنی

 به که طوری به؛ (=01/0P) دارد وجود وکنترل مداخله

 ی اندازه به استرس افزایش کنترل گروه در متوسط طور

 کاهش باعث؛ باشد می مداخله گروه از بیشتر 7/1

 همچنین و است دهش مداخله عدم به نسبت استرس

 دو بین نقش محدوده تغییر بین داری معنی اختالف

 به یعنی. (=004/0P) دارد وجود وکنترل مداخله گروه

 ی اندازه به استرس افزایش کنترل گروه در متوسط طور

 نهایت در و باشد می مداخله گروه از بیشتر 76/0

 دو بین در کل استرس نمره در داری معنی اختالف

 به(. =002/0P) دارد وجود کنترل و لهمداخ گروه

 افزایش کنترل گروه در متوسط طور به که طوری

 .باشد می مداخله گروه از بیشتر 4/3 ی اندازه به استرس

 از بعد و قبل شغلی استرس نمره میانگین مقایسه

 خودتوانمندسازی های مهارت آموزشی برنامه اجرای

 که داد ننشا کنترل و مداخله گروه در شناختی روان

 با مداخله از بعد استرس ی نمره بین دار معنی اختالف

 داشت وجود کاری بار بعد در مداخله از قبل

(003/0P= .)نقش کفایتی بی مثل دیگر ابعاد در ،

( =001/0P) با فیزیکی محیط و مسئولیت، نقش محدوده

 بعد در لیکن شد، مشاهده دار معنی اختالف نیز

 مشاهده داری معنی تالفاخ( =69/0P) نقش دوگانگی

 قابل بعد و قبل استرس کل نمره مقایسه مورد در. نشد

 داری معنی اختالف هم مورد این در که است ذکر

 .(2 شماره جدول) (=001/0P) شتدا وجود

 اجرای از بعد و قبل شغلی استرس میزان مقایسه

  توانمندسازی خود های مهارت آموزشی برنامه

  اختالف که داد نشان ترلکن گروه در شناختی روان

 از قبل با مداخله از بعد استرس ی نمره بین دار معنی
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 نقش محدوده، نقش کفایتی بی، کاری بار بعد در مداخله

 مورد در لیکن ،(=001/0P) دارد وجود فیزیکی محیط و

 با مسئولیت و( =034/0P) با نقش دوگانگی بعد

(115/0P= )مورد در. شتندا وجود داری معنی اختالف 

 در که است ذکر قابل بعد و قبل استرس کل نمره مقایسه

 .(=01/0P) مشاهده شد داری معنی اختالف هم مورد این

 های ویژگی حسب بر شغلی استرس نمره میانگین

 استرس میانگین که داد نشان پرستاران در دموگرافیک

 های مهارت آموزشی برنامه اجرای از قبل زنان شغلی

 مداخله گروه در شناختی روان سازی توانمند خود

 تفاوت که 95/259 کنترل درگروه و است 74/250

مشاهده  کنترل و مداخله گروه دو بین آماری دار یمعن

 مردان شغلی استرس میانگینهمچنین ؛ (P>05/0) نشد

 توانمند خود های مهارت آموزشی برنامه اجرای از قبل

 و است 57/261 مداخله گروه در شناختی روان سازی

 دار یمعن تفاوت .باشد می 92/254 کنترل درگروه

 شود نمی دیده کنترل و مداخله گروه دو بین آماری

(05/0<P)، و بعد شغلی استرس اختالف میانگین ولیکن 

 به نسبت زنان در کنترل گروه و مداخله گروه در قبل

 بعد و قبل شغلی استرس اختالف. است بوده بیشتر مردان

  خود های مهارت آموزشی برنامه اجرای از

 در سنی های گروه در شناختی روان سازی توانمند

 آماری داری معن تفاوت کنترل گروه و مداخله گروه

 و قبل شغلی استرس اختالف میانگین. (P>05/0) ندارد

 بیشتر مجردان به نسبت هلینأمت در مداخله گروه در بعد

 به نسبت مجردین در کنترل گروه در ولی، است بوده

 اختالف میانگین. (P>05/0) است بوده بیشتر هلینأمت

 آموزشی برنامه اجرای از بعد و قبل شغلی استرس

 4 در شناختی روان سازی توانمند خود های مهارت

 تفاوت کنترل گروه و مداخله گروه در سنوات گروه

. (P>05/0) شود نمی دیده آماری دار یمعن تفاوت

 اجرای از بعد و قبل شغلی استرس اختالف میانگین

  سازی توانمند خود های مهارت آموزشی برنامه

 گروه در استخدامی نوع گروه 4 در شناختی روان

 نشد دیده آماری دار یمعن تفاوت کنترل گروه و مداخله

(05/0<P). 

 

 کنترل و مداخله دوگروه بين در استرس ی نمره بعد و قبل تفاوت مقایسه :2جدول شماره 

P آزمون آماره t در بعد و قبل استرس نمره اختالف ميانگين 
 (C.I%95) کنترل و مداخله دو

 متغير

 نقش کاری بار -66/3(-05/5و  -28/2) -2/5 001/0

 نقش کفایتی بی 25/1(-22/0و  7/2) 67/1 960/0

 نقش دوگانگی 42/1(-25/0و  1/3) 67/1 960/0

 نقش محدوده -76/0(-25/2و  72/0) -01/1 004/0

 مسئوليت -7/1(-07/3و  -39/0) -55/2 012/0

 فيزیکی محيط 06/0(-5/1و  6/1) 84/0 935/0

 کل استرس -4/3(-6/9و  7/2) -1/1 002/0

 

:بحث
 بخشی اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش

 بر شناختی روان توانمندسازی های مهارت آموزش

 بیمارستان ویژه مراقبت های بخش پرستاران شغلی استرس

 مورد پرستاران اکثر که داد نشان شیراز رجائی شهید

 اجرای از قبل را شغلی استرس از شدیدی سطح مطالعه

  سازی توانمند خود های مهارت آموزش برنامه

 .کردند گزارش کنترل و مداخله گروه در شناختی روان

  همسو زیادی تحقیقات نتایج با استرس میزان این

 پرستاران اکثر زنی همکاران و قاسمی مطالعه در .باشد می

 همچنین؛ (17) بودند برخوردار باالیی استرس سطح از
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 را مطالعه مورد پرستاران استرس سطح همکاران و رضایی

 و رحمانی مطالعه در .(6) کردند گزارش باال حد در

 شغلی استرس از ویژه های بخش پرستاران بیشتر همکاران

 بر گرشاد و هاشمی مطالعه نتایج .(18) بردند می رنج باال

 اکثر استرس سطح داد نشان حاضر مطالعه خالف

 و ضیغمی همچنین ؛(19) بود پایینی حد در پرستاران

 پرستاران اکثر استرس سطح خود مطالعه در نیز همکاران

 شاید(. 20) کردند گزارش متوسط حد در را مطالعه مورد

 که باشد این در حاضر مطالعه با مطالعات این تفاوت

 های بخش از مطالعات این در کننده کتشر پرستاران

 با همسو نیز کشورها سایر در مطالعات. بودند عمومی

 پرستاران استرس سطح بودن باال از نشان حاضر مطالعه

 پرستاران داد نشان چین در Chung و Yau مطالعه .دارد

 آنان استرس بیشترین و کنند می تجربه را باالیی استرس

 .(21،22) بود زیاد اریک فشار و محیط های استرس

 برنامه اجرای از بعد شغلی استرس نمره میانگین

 شناختی روان سازی توانمند خود های مهارت آموزشی

 نمرات میانگین داد نشان کنترل و مداخله گروه در

 دچار، فیزیکی محیط مورد در جز به اسیپو شغلی استرس

 سطح که طوری به .است شده گیری چشم کاهش

 برنامه اجرای از قبل به نسبت شغلی استرس نمرات

 شناختی روان سازی توانمند خود های مهارت آموزش

 .است یافته تغییر متوسط به

 با همسو همکاران و رضایی ی مطالعه نتایج

  آموزش که است این از حاکی حاضر مطالعه

 میانگین در معنادار کاهش موجب، زندگی های مهارت

 کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه استرس نمرات

 همکاران و کاظمی ی مطالعه نتایج عالوهه ب .(7) گردید

 داری معن کاهش که داد نشان حاضر مطالعه با همسو نیز

 از پس کنترل به نسبت آزمایش گروه شغلی استرس

 در. است بوده (P<05/0) سطح در آزمایشی ی مداخله

 شدید سطح در نمرات سطح فیزیکی محیط بعد مورد

 تنش پر محیط ،امر این دلیل شاید .(23) است دهمان باقی

 .باشد ویژه مراقبت های بخش زای استرس و

Huang ثیرأت ارزیابی منظور به همکاران و  

 در تجربی نیمه ای مطالعه پرستاران در آموزشی های برنامه

 عملکرد و دانش ارتقاء دهنده نشان نتایج و دادند انجام چین

 نتایج با فوق مطالعه که بود آموزش از بعد پرستاران رفتار و

 به که ای مطالعه در. (24) است راستا هم حاضر پژوهش

 سرطانی بیماران از مراقبت بخش پرستاران به کمک منظور

 طراحی بیماران در افسردگی با برخورد و تشخیص برای

 ارتباطی های مهارت آموزشی کارگاه یک ،بود گردیده

 که داد نشان مطالعه نتایج .شد داده ترتیب پرستاران برای

 از قبل با مقایسه در بیماران افسردگی با برخورد در پرستاران

 را خود کارایی و کرده استفاده بیشتری استراتژی از کارگاه

 (.25) نمودند ارزیابی بیشتر

 اجرای از قبل شغلی استرس نمره میانگین مقایسه

  خودتوانمندسازی های مهارت آموزشی برنامه

 همچنین و کنترل و مداخله گروه دو در ناختیش روان

 آموزشی برنامه اجرای از بعد شغلی استرس میانگین مقایسه

 گروه 2 در شناختی روان توانمندسازی خود های مهارت

 بعد و قبل تفاوت مقایسه با که داد نشان کنترل و مداخله

  اختالف کنترل و مداخله گروه بین در استرس ی نمره

 گروه بین در کاری باری استرس تغییر بین داری معنی

 نیری دهقان ی مطالعه نتایج .داشت وجود کنترل و مداخله

  ی دهنده نشان حاضر ی مطالعه با همسو همکاران و

 و اجتماعی ارتباطات ابعاد بر آموزشی ی برنامه بودن موثر

  نتایج همچنین ؛(26) بود دانشجویان زندگی کیفیت محیط

 حاضر ی مطالعه با همسو مکارانه و مقدسی ی مطالعه

 شناختی روان سازی توانمند آموزش که است این از حاکی

 آپادانا بیمارستان پرستاران سرزندگی و شغلی سازگاری بر

 (.15) است بوده موثر اهواز

 فعلی خدمت ضمن های آموزش رسد می نظر به

 در نگرش و آگاهی کافی اندازه به است نتوانسته

 و دهد کاهش را آنان استرس و یشافزا را پرستاران

  نبودن هدفمند از ناشی احتماالً امر این دالیل

 برگزاری نحوه و سنجی نیاز انجام عدم، ها آموزش

 .باشد (کارگاه تشکیل عدم) ها آموزش
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 است آن بیانگر ها پژوهش از سری یک نتایج

 به و نیاز براساس آموزشی های برنامه اجرای اگر که

 ها آموزش گونه این، باشد ارگاهیک و هدفمند صورت

 چشمگیری تأثیر پرستاران مهارت و نگرش، دانش بر

 اجرای که معتقدند Perry و Potter (.27) داشت خواهد

 فرد یادگیری نیازهای روی بر که آموزشی جامع برنامه

 کیفیت، دهد می کاهش را مراقبتی هزینه دارد کیدأت

 استقالل تا کند می کمک فرد به و برد می باال را مراقبت

 (.28) آورد دسته ب را خود

 حسب بر شغلی استرس نمره میانگین تعیین

 های بخش پرستاران در دموگرافیک های ویژگی

 آماری داری معن تفاوت که داد نشان شیراز ویژه مراقبت

 اجرای از قبل مردان و زنان شغلی استرس میانگین بین

  سازی توانمند خود های مهارت آموزشی برنامه

  دیده کنترل و مداخله گروه دو بین شناختی روان

 و بعد شغلی استرس اختالف میانگین ولیکن .شود نمی

 به نسبت زنان در کنترل گروه و مداخله گروه در قبل

 بودن بیشتر آن دلیل شاید .است بوده بیشتر مردان

 .باشد مرد پرستاران به نسبت زن پرستاران

 استرس اختالف نگینمیا بین حاضر مطالعه نتایج

 گروه 4 در آموزشی برنامه اجرای از بعد و قبل شغلی

  تفاوت کنترل گروه و مداخله گروه در استخدامی

 و قانع پور ی مطالعه .نداد نشان آماری داری معن

 و سن بین ،داد نشان حاضر ی مطالعه برخالف همکاران

 استرس میزان و کار سابقه و (>01/0P) استرس شدت

(01/0P<) گردید مشاهده آماری دار معنی رابطه نیز .

 مورد جامعه محیط بودن متفاوت اختالف این دلیل شاید

 پژوهش جامعه قانع پور ی مطالعه در .باشد مطالعه

 حاضر مطالعه در ولی ؛بودند CCU بخش پرستاران

 (.29) شدند بررسی ICU های بخش پرستاران

 

 :گیري نتیجه
 حقیقتی و وهیاه پر ای واژه تنش امروزه

 آن از جدایی که است افراد روزمره زندگی در انکارناپذیر

 نکات پژوهش این نتایج .باشد نمی پذیر امکان وجه هیچ به

 های مهارت آموزشی بخشی اثر مورد در را ارزشمندی

 پرستاران شغلی استرس بر شناختی روان توانمندسازی خود

 طوری به .است آورده فراهم ویژه مراقبت های بخش در

 و شناختی روان توانمندسازی گرفت نتیجه توان می که

 موجود های استرس به توجه با شیوه این کارگاهی آموزش

  پرستاران استرس کاهش جهت؛ پرستاری حرفه در

 افزایش و کاری زندگی کیفیت افزایش و ویژه های بخش

 توجه با. باشد موثر ها آن توسط شده ارئه خدمات کیفیت

 در زا استرس عوامل این از برخی بودن اپذیرن اجتناب به

 رفتاری و روانی آثار از پیشگیری لزوم، پرستاری حرفه

 توانمندسازی رو این از. باشد می اهمیت با بسیار استرس

  نقش، شغلی های استرس مقابل در پرستاری پرسنل

 شخصی و کاری زندگی کیفیت رفتن باال در سزایی به

 که است آن سالم سازمان یک مشخصات از که چرا. دارد

  و تولید ی اندازه به کارکنان روانی و جسمی سالمت

 ؛باشد سازمان مدیریت عالقه و توجه مورد ها آن وری بهره

 بهداشت به اعتقاد و توجه بدون بخش اثر مدیریت زیرا

 .شود نمی حاصل کارکنان روانی

 

  :بالین درپژوهش  يها یافته کاربرد
 شغلی استرس که داد نشان شپژوه این های یافته

 مدیریت آموزش اهمیت بنابراین .است شدید پرستاران

  و محیط های استرس با مقابله و برخورد در استرس

 استرس با تطابق های مهارت و معلومات سطح بردن باال

 تنها نه ها آموزش این ،رسد می نظر به ضروری شغلی

  افزایش آنان در را استرس با سازگاری و مقابله قدرت

 نیز را گروهی های مکش کش و کار فشار بلکه ،دهد می

 .رساند می حداقل به

 

 :قدردانی و تشکر
 ارشد کارشناسی نامه پایان حاصل حاضر مقاله

 با 125/93 شماره به شده تصویب طرح و پرستاری

 معاونت از بدینوسیله .باشد می =99/93k اخالق کد
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، مانکر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی محترم

، رازی مامایی و پرستاری دانشکده محترم مسئولین

 به پژوهش این در کننده شرکت پرستاران و اساتید

 .داریم را قدردانی و تشکر کمال همکاری پاس
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Background and aims: Nurses of critical care wards are faced with a number of stressors that 

could also threaten the ability of those affected various aspects of health and undermine the 

quality of their performance. The role of psychological empowerment skills training to reduce 

stress among working nurses in intensive care wards is unknown. This research was aimed to 

determine the efficacy of psychological empowerment skills training to reduce stress among 

working nurses in intensive care wards in medical center of Shahid Rajaee in Shiraz was 

conducted in 2013. 

Methods: In this quasi-experimental study, 120 working nurses in intensive care wards 

randomly divided into interventional and control groups. Then, the workshop of self-

empowerment skills training was performed for experimental group and a month after their 

training psychological empowerment, data were collectd using Osipow questionnaire in both 

groups. Data was analyzed using SPSS software and t-test, ANOVA, paired t-test, Chi-square 

and Mann-Whitney tests. 

Results: The mean score of job stress before training in the control group was 256.68±14.81 in 

intense level and after training) without training was 265.8±5.16 in severe level. Mean stress 

scores before training in the intervention group was 269.26±6.18 in intense level and after 

training was 251.70±17.97 in moderate level. There were significant differences between stress 

score mean before and after intervention (P=0.002). 

Conclusion: According to existing stress in the nursing profession; psychological empowerment 

can be effective to reduce stress and increase the quality of their nurses. 

 

Keywords: Training, Nurse, Job stress, Psychological empowerment skills. 

 

 


