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 پرستاران شهر کرمان استرس ادراک شدهاثربخشی آموزش تاب آوری بر 

 آزاده جمشیدی عینی، ویدا رضوی  
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان. کرمان. ایران.

 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان. کرمان. ایران.

 

 چکیده 
 . پژوهشه استبود5931پرستاران شهر کرمان در سال  استرس ادراک شده  اثربخشی آموزش تاب آوری بر بررسی هدف از انجام این پژوهش

ر سال د کلیه پرستاران بیمارستان های شهرکرمان جامعه مورد مطالعهپس آزمون و گروه کنترل بود.  -با پیش آزمون آزمایشیاز نوع نیمه  حاضر

نمونه پژوهش از بین بیمارستان های شهر کرمان بطور تصادفی بیمارستان سید الشهدا انتخاب و از بین  نفر می باشند 9133که به تعداد  5931

 اب ونمره باال کسب کرده بودند انتخ (5399کوهن و همکاران)نفراز پرستارانی که در پرسشنامه استرس ادراک شده  93پرستاران آن بیمارستان

تاب آوری روه آزمایش تحت مداخله آموزش گروهی گ. نفر کنترل(51نفر آزمایش و  51)بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

نتایج پس آزمون با روش  مداخله را دریافت نکردند. هیچ دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل 33جلسه  9به مدت براساس نظریه هندرسون 

 در پرستاران شده است.  کاهش معنادار استرس ادراک شده تاب آوری منجر به ل کوواریانس حاکی از این بود که اجرای مداخله تحلی

 

  ، تاب آوری.ادراک شده استرسکلید واژه ها: 
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 مقدمه 

 عواقب باالی استرس میزان اما باشد. مؤثر افراد بهبود عملکرد و افزایش در تواند می استرس از درجاتی. کنند می تجربه را استرس افراد همه

 عادی، غیر فراموشی، خستگی پذیری، تحریك و قراری بی اختالالت خواب، روانی، -جسمی اختالالت اضطراب، افسردگی، جمله از متعددی

، خصوصا دارد دنبال را به مسأله حل توانایی کاهش و حافظه در تمرکز، اختالل کاهش سردرد، مکرر، های عفونت به ابتال و بدن مقاومت کاهش

شودو بهزیستی روانشناختی  منتهی می شغلی فرسودگی به مدت دراز در شغلی های این تنش و است پرتنش ای در حرفه پرستاری که حرفه

 جزء روانی بهزیستی است. فرد واقعی بالقوه تحقق تواناییهای جهت در کمال برای تالش روانشناختی بهزیستیپرستاران را کاهش می دهد. 

 سالمت ابعاد و روانی عملکردهای و هیجانی رفتارهای حیطه در خودشان زندگی از افراد به عنوان درک که است زندگی کیفیت روانشناختی

 آن جزء دومین و است زندگیشان چگونه در افراد پیشرفت که است شناختی قضاوت نخست است، جزء دو شامل و است روانی تعریف شده

 می شود فرد روانی سالمت شامل جزء دومین و نحوه عملکرد جزء اولین که معنی بدین است. فرد خوشایند تجربه های سطح شامل

 گرفته قرار و بررسی توجه مورد این قشر بسیار در با آن مقابله راهبرد و استرس این قشر مهم از جامعه به توجه های اخیر سال از طرفی در

 به نحوه در فردی و شخصیتی های است. ویژگی شده منجر کاهش استرس به ای مقابله راهبردهای کارگیری که به شده داده نشان و است

 است. تأثیرگذار مقابله کارگیری نوع

 ( تاب8339مبذول داشته اند تاب اوری است. والر) آن به ای ویژه توجه روانشناسان که کننده استرس، شخصیتی تعدیل ویژگی های از یکی

 خودباوری دارای و دارند برای پیشرفت قوی حس باال آوری تاب با داند. افراد ناگوار می شرایط به واکنش در فرد مثبت را سازگاری آوری

 مساله می حل توانمندی هستند، خوردار بر آن از آور تاب که افراد مهمی ویژگیهای از یکی که داشته اشاره (5933هستند. دهقانی) باالیی

 بروز کند. گوناگون اشکال به تواند می توانمندی این باشد.

هایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با ( بیان می دارند نیاز به این مساله احساس می شود که افراد مهارت8331)5هال وپیرسون -کوردیچ

مداخله هایی که هدفشان تحت تاثیر قرادادن تری تفکر وسپس عمل کنند. از این رو، آورانهتاب مشکالت و موقعیت های استرس زا به شیوه

شناسی، (. در روان5993فرآیندهای شناختی است، می تواند گام مهمی در ایجاد مهارتها و توانایی های مربوط به تاب آوری باشند)برجی پور، 

ه فرد با آن مواجه است، حفظ شایستگی کند: پیامد رشدی خوب با وجود وضعیت مخاطره آمیز کآوری معموالً سه نوع پدیده را توصیف میتاب

آوری بر حسب صالحیت (. تاب5938زا، و برگشت به حالت اولیه پس از تجربه ضربه روانی)علیزاده،و صالحیت در شرایط تهدید آمیز و استرس

 (. 8339دیویدسون،شخصی، تحمل استرس، پذیرش تغییرات و اعتقاد به نیروهای اسرار آمیز مفهوم سازی شده است)کانر و 

آوری وجود دارد این است که آن را به عنوان سازگاری موفق با شرایط ( بهترین تعریفی که برای تاب8353) 8به اعتقاد زاوترا، هال و مورای

زا منجر رسایط استها بعد از شرباشند.اگر این ویژگیآوری میهای شخص و موقعیت، تعیین کننده فرایندهای تابناگوار در نظر بگیریم. ویژگی

وری آهای سازگاری برای ایجاد تابآوری فرایندی پویاست، یعنی سازماندهی مجدد سیستمباشد. تابآور میبه پیامدهای سالم شوند فرد تاب

 (. 8333، 9سونباشد)کانر و دیویدروانی در شرایط خطرناک می -آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستیهای جدید. تابجدید در محیط

آور به طور خالقانه برند. افراد تابها بهره میآور از راهبردهای فراشناختی در تحلیل موقعیترسد که افراد تابگوید به نظر میزوست می

، 4د)زوسترابطه قدیمی شرایط ناگوار را حذف نموده و با تغییرآن به ساختاری جدید، از شرایط پرمخاطره، بستر رشد و بالندگی می سازن

 پرستاران تاثیر دارد؟ استرس ادراک شدهآوری بر (. از این رو پژوهش حاضر به بررسی این سؤال  پرداخته است که: آیا آموزش تاب8353

 روش پژوهش 

بیمارستان را کلیه پرستاران  حاضر پژوهش آماری جامعه پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است.

از بین کلیه بیمارستان های شهر کرمان بطور تصادفی با می باشد و داده اند  نفر تشکیل 9133که به تعداد   5931های شهر کرمان در سال 
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رای نفر از پرستاران که دا 93قرعه کشی بیمارستان سید الشهدا انتخاب و بین تمام پرستاران این بیمارستان پرسشنامه های پژوهش توزیع و 

 نفر( 51به صورت تصادفی دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند )هر گروه  مالک های ورود به مداخله بودند انتخاب و

 ابزار پژوهش -

 نامه استرس ادرک شدهپرسش

استرس خود در (تهیه شده است. این ابزار برای تعیین میزان شناخت افراد از 5399این پرسش نامه اولین بار توسط کوهن و همکاران)

ها به صورت مقیاس باشد و پاسخسوال می54بینی و غیر قابل کنترل در زندگی بسیار مناسب است و حاوی مقابل رویدادهای غیر قابل پیش

اوقات(در  تمام 4بیشتر اوقات. و  9گاهی. 8به ندرت.  5هرگز. 3گیرد)تعلق می 4تا3است. برای هر گزینه امتیاز ای لیکرت تنظیم شدهپنج گزینه

بوده و نمرات باالتر نشان دهنده  15تا 3های قابل اکتساب بین گردند. دامنه امتیازسوال، امتیازات به صورت معکوس محاسبه می 9مورد 

گزارش شده است و ضریب 99/3گردد. آلفای کرونباخ استرس درک شده بیشتر است. نمره کلی استرس ادراک شده به سه سطح تقسیم می

 گزارش شده است.99/3گزارش نمودند. در ایران در مطالعه شمسی و همکاران میزان آلفای کرونباخ  53/3ازآزمایی را پایایی ب

 یافته های پژوهش 

 آموزش تاب آوری روی استرس  نتایج بدست امده از تحلیل کواریانس یك متغیره )آنکوا( برای بررسی تاثیر اثربخشی   5جدول شماره 

 شاخص

 متغیر

مجموع 

 مجذورات 

 درجه ازادی

 

میانگین 

 مجذورات

 F مقدار 

 

سطح معنی 

 داری

 

 مجذور ایتا 

  35/3 89/4 99/855 5 99/855 پیش آزمون 

88/3 
 51/818 5 51/818 گروه مداخله 

 58/13 85 34/8511 خطا 

  

 بحث و نتیجه گیری 

 "موثر است. آوری بر میزان استرس پرستارانآموزش تاب": پژوهشفرضیه 
 و فرضیه پژوهش تائید گردید.  آموزش تاب آوری روی استرس اثربخش بوده استبا توجه به نتیجه بدست آمده از تحلیل کواریانس 

(، حسینی قمی و سلیمی 5999(، کاوه )8339نانسی )(، 8339کسلر )(، 8339گارمزی )(، 8351نتایج این پژوهش با پژوهش های توبرت )

 ( همسو و همخوان می باشد.   5935بجستانی)

ییم، گودر تبین این فرضیه می توان گفت در حال حاضر علل اصلی مرگ و میر آن چیزهایی است که ما به آنها بیماری های سبك زندگی می 

ماری های ناشی از سبك و طرز زندگی تنها با تغییر دادن عادات و رفتارهایی که سبب ایجاد توان با دارو درمان کرد، بیبیماری های عفونی را می

شوند، درمان پذیرند. با آن که فرض بر این است که استرس علت مستقیم این بیماری های نیست، اما استرس و فشار روانی سیستم های آنها می

اندازد. بیماری های قلبی ناشی از سبك و طرز زندگی هنوز علت ند رشد بیماری را جلو میکند و در نتیجه فرایفیزیولوژیایی بدن را ضعیف می

 انجمن قلب "گیرد. با توجه به اظهاراتاصلی مرگ و میر در ایاالت متحده است که از این لحاظ از مجموعه سایر بیماری ها بیشتر قربانی می

کند و گرچه در دهه گذشته از شدت مرگ و میر ناشی از بیماری های در این کشور فوت می ثانیه یك نفر در اثر بیماری قلبی 94در هر  "آمریکا

(. سرطان در انواع و اقسام مختلف خود به عنوان دومین علت مرگ و میر 5995؛ ترجمه قراچی داغی، 5335قلبی کاسته شده است)سی وارد، 

رسد که این رقم همچنان درحال افزایش میرد و بنظر میثر بیماری سرطان میمردم در حال رشد است. در حال حاضر از هر شش نفر، یکی در ا
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؛ ترجمه قراچی 5335باشد. افزایش فوق العاده خودکشی، قتل، اعتیاد به مواد مخدر نشانه های دیگر ملتی زیر فشار روانی است)سی وارد، می

 (.5995داغی، 

ت های الزم برای برخورد با تغییرات و تحوالت شخصی، اجتماعی و جهانی برخوردار دهد که مردم هنوز از مهارامروزه بررسی ها نشان می

شود، میلیارد دالر صرف مبارزه با بیماری های مرتبط با استرس و طرز و سبك زندگی می 933نیستند اگر به این مهم توجه کنیم که ساالنه 

ست و افسردگی، استرس و اضطراب شدیدا در حال افزایش است)سی وارد، بینیم که تمام نظام مراقبت های بهداشتی در خطر فروپاشی امی

 (.5995، ترجمه قراچه داغی، 5335

اهش ک زندگیاحساس فقدان توانایی برای تصمیم گیری شخصی خواهند داشت و بنابراین احساس آنها از نظارت بر  افرادبا افزایش فشار، 

ائل افراد باید بتوانند آزادانه و بدون ترس، عقاید و آراء خود را بیان کنند)دی کریمر و خواهد یافت. از آنجا که برای ارائه راه حل مس

بر افراد  فشار اعمال گردد، احساس آنها از حل مسأله کاهش خواهد یافت. هنگامی که افراد   بیرون(، هنگامی که در محیط 8335بالدرف،

 یگرانخود و دداشته باشند، توانایی کمتری برای جلوگیری از آسیب وارد آمدن به  احساس فقدان توانایی نظارت و فقدان توانایی حل مسأله

 خواهند داشت، به عبارتی مسئولیت کمی دارند و بنابراین احساس کنترل به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. 

 یزندگه اند سالمتی کمتری دارند. فشارهای افرادی که در معرض فشارهای زیادی قرار دارند در مقایسه با آنهایی که با فشار کمتری مواج

کم باشد.  روی انها و روحیه مبارزه جوییو بارکاری زیاد باشد و کنترل  درخواست ها و موقعیت های چالشیزیاد هنگامی به وجود می آیند که 

کم  شرایط رویزیاد و کنترل  محیط چنین فرضیه ای پیشنهاد می نماید که افسردگی نتیجۀ چنین شرایطی می باشد. اثرات مستقل تقاضاهای

را کاهش می دهد، زیرا برای افراد فرصتی فراهم می سازد تا با حرفه ای و تحصیلی همچنین افزایش کنترل اثرات منفی بالقوۀ فشارزاهای  .است

کاهش کنترل می تواند ( 8335)رکروال، جکسون، موالرکی و پا.شرایط شان سازگار گردند  تقاضاهای شغلی شان مطابق با نیازها، توانایی ها و

یری فرد تواند تصمیم گ باعث بیماری )ناسالمتی( در انجام کارها شود همچنین فرد نمی تواند راه حلی برای مشکالت پیدا کند اما کنترل باال می

(. افراد نسبت به مسائل و مشکالتی دچار استرس خواهند شد که اطالعات و تجربه 8333، 5و گرفتن مسئولیت را برای فرد آسانتر کند )بیزرمن

کنترل کمتری در تصمیم گیری و حل مسئله و کنترل زمان، کنترل روش برخوردار  از خودکمی در کنترل آن داشته باشند. هرچه افراد در محیط 

 دگی و بطور کلی کیفیت زندگی پائین تری برخوردارند.و از رضایت زنباشند استرس و بیماری بیشتری را تجربه می کنند 

تاب آوری روانشناختی دارای ابعاد مختلفی مانند تعهد، مبارزه جویی و کنترل هستند که هر کدام می توانند نقش موثری در بهبود شرایط  

 نقطه، احساس کردن، فعاالنه درگیر بودن با دیگرانروحی افراد داشته باشند. از لحاظ مفهومی و نظرات آنتونسکی درباره معنایابی شبیه است و 

و اعتقاد به ارزشمند بودن و اهمیت داشتن فرد و تجاربش و موقعیت های گرفتاری و سختی را با معنا و جالب در یافتن است. افرادی که در 

ا ز این خانواده و خود متعهد می شوند این توانایی هاین ابعاد توانایی باالیی دارند به جنبه های گوناگون زندگی شان شامل روابط بین فردی، نی

با فقدان از خود بیگانگی مشخص می شوند. از یك چشم انداز وجود گرایی اگر نگاه کنیم، این توانایی ها و خصوصیات یك احساس واقعی از 

حساس ضعف و سستی کردن ( مقاومت ارزش مندی و هدف مندی شخص ارائه می کند و در فرد بر علیه سختی ها و مصیبت ها ) به جای ا

 ایجاد می کند

کنترل بیشتری در تصمیم گیری و حل مسئله و کنترل زمان، کنترل روش برخوردار باشند استرس و  از خودو برعکس هرچه افراد در محیط 

ذر ته باشد. بعضی از این اثرات زودگبنابراین استرس می تواند روی هر دستگاهی از بدن اثرات زیانبار داش. بیماری کمتری را تجربه می کنند

است. هر چه فرد استرس های بیشتری یا شدیدتر یا طوالنی تری را تجربه کند، امکان بروز بیماری های جسمی در وی بیشتر است. یك 

روابط اجتماعی با  ارتباطات، کار، عقاید مذهبی و چگونگی د.بیماری شدید جسمی می تواند هر گوشه از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار ده

ت نگرانی یا عصبانی تأثیر قرار گیرند. بیماری شدید جسمی می تواند باعث شود ما دچار احساس غم، ترس، دیگران همگی ممکن است تحت

 بنابراین هرچه استرس شغلی و بیماری جسمی باالتر باشد کیفیت زندگی کاهش می یابد همچنین موقعیت های فشارزا، موقعیت هایی شویم.

تباط رهستند که در آنها افراد در معرض تقاضاهای باال و کنترل پایین در تصمیمات مربوط به کارشان قرار دارند. زمانی که کنترل پایین است، ا

وانی ر پایین، باعث فشار جسمی و و مبارزه جوییباال با کنترل  درخواستهای محیطیبنابراین، ترکیب  .دارند زندگیقوی تری با فشار روانی در 

نجر مدر آنها هم کنترل باال باشد، به احساس شایستگی، اثربخشی و موفق بودن  مبارزه جویی و هم که در آنها افرادیدر حالیکه، . خواهد شد

 ابدو بیماریهای جسمی کاهش می ی ادراک شدهبهبود می یابد در نتیجه استرس استرس باال باشد  و مبارزه جوییبنابراین اگرکنترل  .می شود

 و بیماریهای جسمی افزایش می یابد.  ادراک شدهو برعکس اگر کنترل پایین باشد کیفیت زندگی کاهش می یابد در نتیجه استرس 

                                                           
1 .Bizerman 
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