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Abstract
Introduction: Anxiety and stress are of the major problems in the daily lives of emergency medical staff.
The experience of these stressors and their complications can reduce the work quality and the desire to
continue cooperation. One of the coping strategies when confronted with these conditions is to use a
resilient approach. The current study aimed at investigating the effect of stress management training on
resilience and anxiety of emergency medical staff.
Methods: The current quasi-experimental study was conducted on medical emergency staffs worked at
176 urban and rural emergency stations affiliated to Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,
Iran. Eight 45-minute stress management training workshop sessions were held for the intervention group.
Before and after intervention, the Conner and Davidson resilience scale and the Spielberger anxiety
inventory were completed for both groups. Paired samples t test, independent samples t test, the MannWhitney, and the Wilcoxon signed-rank test, and covariance analysis were used in SPSS version 16 for intraand inter-group comparisons.
Results: In the current study, 82 medical emergency staffs with the mean age of 28.2 ± 3.4 years and mean
work experience of 5.2 ± 2.7 years were enrolled. The results showed that stress management training in
the intervention group caused a significant increase in resilience score (P < 0.001), a significant reduction
in the mean state anxiety score (P < 0.001), and a decrease in the mean score of hidden/trait anxiety (P <
0.001).
Conclusions: Stress management training can play a considerable role in reducing anxiety and increasing
the resilience of medical emergency staff. Since the lower job stress can lead to providing better clinical
services, it is necessary to use these useful strategies to reduce occupational stress and increase resilience in
medical emergency staff.
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مقدمه :اضطراب و استرس یکی از مشکالت عمده در زندگی روزمره کارکنان فوریت پزشکی محسوب میشود .تجربه این عوامل تنش
زا و عوارض ناشی از آن ،میتوانند موجب کاهش کیفیت کار و تمایل به ادامه خدمت فرد گردند .یکی از استراتژیهای مقابلهای در زمان
رویارویی با این شرایط ،استفاده از رویکرد تاب آوری است این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر میزان تاب
آوری و اضطراب در پرسنل فوریت پزشکی طراحی و اجرا شد.
روش کار :این مطالعه نیمه تجربی در فاصله زمانی سالهای  1332-1334بر روی کارکنان فوریت پزشکی شاغل در  114پایگاه شهری
و جادهای اورژانس  112تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا گردید .برای افراد حاضر در گروه آزمودنی ،هشت جلسه کارگاه
آموزش مدیریت استرس  62دقیقهای برگزار گردید .قبل و بعد از مداخله پرسشنامههای تاب آوری کانر و داویدسون و پرسشنامه
اضطراب اشپیلبرگر برای هر دو گروه تکمیل شد .از آزمونهای آماری تی زوجی ،تی مستقل ،من ویتنی ،ویکاکسون و آنالیز کوواریانس
جهت مقایسههای درون و بین گروهی در نرمافزار  SPSSنسخه  14استفاده گردید.
یافتهها :در این پژوهش 22 ،نفر از کارکنان فوریت پزشکی با میانگین سنی  22/2 ± 3/6سال و سابقه کار  2/2 ± 2/1سال مورد
مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد آموزش مدیریت استرس در گروه آزمودنی ،موجب افزایش معنادار نمره تابآوری (،)P > 4/441
کاهش میانگین نمره اضطراب آشکار ( )P > 4/441و همچنین کاهش میانگین نمره اضطراب پنهان ( )P > 4/441گردیده است.
نتیجه گیری :آموزش مدیریت استرس میتواند در کاهش میزان اضطراب و افزایش تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی نقش قابل
قبولی ایفا نماید .از آنجا که کمتر شدن تنش شغلی این افراد میتواند باعث ارائه خدمات بهتر بالینی توسط آنها شود ،لذا ضروری است
از این استراتژیهای مؤثر برای کاهش تنش شغلی و افزایش تاب اوری استفاده گردد.
واژگان کلیدی :کارکنان فوریت پزشکی ،تاب آوری ،مدیریت استرس ،اضطراب
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
استرس ،اضطراب و افسردگی از جمله معضالت روانی مهم در
مجموعههای کاری پراسترس میباشند و شیوع این هیجانات با عوامل
شغلی و شرایط پرخطر ارتباط مستقیم دارند ( .)1عالیم و نشانههای
بارز استرس شغلی عبارتند از :بیخوابی ،حواسپرتی ،اضطراب ،غیبت از
کار ،افسردگی ،خستگی ،ناامیدی ،عصبانیت در حد افراطی ،مشکالت
خانوادگی و بیماریهای جسمی مانند بیماریهای قلبی ،سردرد،
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سوءهاضمه و دیسک بین مهرهای ( .)3 ,2یکی از مشاغلی که پرسنل
آن به صورت مداوم ،با استرس و اضطراب و عوارض ناشی از آن مواجه
میشوند ،فوریتهای پزشکی میباشد .این افراد روزانه با شرایطی مواجه
میشوند که باعث ایجاد استرسهای آسیبرسان فراوانی در آنها میشود
( .)6استرس کارکنان فوریتهای پزشکی هنگام تثبیت وضعیت بیماران،
آرام کردن صدمه دیدگان مضطرب و همراهان نگران آنها و حصول
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اطمینان از تداوم مناسب مراقبت تا هنگام رسیدن بیماران به مراکز
پزشکی ،با آنان همراه است ( .)2نتیجه مطالعه صابری و همکاران
( )1321نشان داد حدود یکسوم کارکنان فوریتهای پزشکی ،از نظر
شدت ترومای روحی در گروه تأثیر شدید قرار دارند که در مقایسه با
سایر کشورها ،این میزان در سطح باالتری قرار دارد ( .)4در پژوهشی
که سال  2413توسط بنتلی و همکاران در مورد میزان افسردگی
اضطراب و استرس پرسنل فوریت های پزشکی در آمریکا بر روی بیش
از  36444نفر انجام شد %4/2 ،افسردگی %4 ،عصبی بودن و %2/3
استرس داشتن را گزارش کردند .همچنین افراد با سابقه کاری باالی
 14سال ،میزان استرس اضطراب و افسردگی بیشتری نشان دادند (.)1
نتیجه مطالعات دیگر نشان میدهند  42/3 – 12/2درصد از پرسنل
فوریت پزشکی ،میزان تنش متوسط تا زیاد را تجربه کردهاند (.)3 ,2
تجربه این عوامل تنش زا و عوارض ناشی از آن ،میتوانند از طریق تهدید
سالمت روانی و جسمی افراد ،موجب کاهش کیفیت کار و تمایل به ادامه
خدمت فرد گردد ( .)12-14هر چند پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی
نسبت به حرفه خود تعصب ویژهای دارند و تالش میکنند تا با تمام
توان خود ،وظایف محوله را به انجام برسانند ( ،)13اما آنان بیان میکنند
که برای مقابله با اثرات عاطفی حوادث ترومایی ،هیچ آموزشی ندیدهاند
یا آموزش بسیار ناچیزی دیدهاند ( .)16یکی از استراتژیهای مقابلهای در
زمان رویارویی با این شرایط ،استفاده از رویکرد تاب آوری است (.)12
تابآوری در واقع به معنای توانایی سازگاری موفقیتآمیز فرد با شرایط
تهدید کننده است ( .)12در روانشناسی ،تاب آوری را به صورت ظرفیت
مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع تعریف نمودهاند .در این
معنا ،تاب آوری به عنوان عامل محافظت کننده و مقاوم در مقابل عوامل
خطرساز آینده مورد توجه واقع شده است ( .)14در شرایط پراسترس،
کسانی که از تابآوری باالتری برخوردارند ،سالمت روان بیشتری نسبت
به کسانی دارند که از تابآوری پایینتری برخوردارند (.)12 ,11
رویکرد روان شناسی مثبت نگر ،امروز به جای تمرکز بر حل مشکل،
سعی در افزایش توان فرد برای برخورد با مشکالت را دارد ( .)13از آنجا
که حذف استرس به طور کامل غیرممکن است ،یادگیری چگونگی
مواجهه و مدیریت آن برای افراد مختلف ضروری به نظر میرسد.
مدیریت استرس شامل تغییر موقعیت استرسزا ،یا تغییر واکنش به
استرس ،مراقبت از خود و صرف زمانی برای استراحت و تمدد اعصاب
است ( .)24از آنجایی که گستره وسیعی از رفتارها میتواند بر میزان
استرس فرد تأثیر بگذارد ،میتوان با یادگیری مهارتهای الزم ،استرس را
کنترل کرد و با تغییر در سیستم ارزیابی فرد ،سطح تابآوری او را تغییر
داد ( .)11چنانچه استرس ،مدیریت شود و مهارتهای مقابلهای مؤثر
فراهم شود ،فرد قادر خواهد بود تا با نیازها و چالشهای زندگی خود به
شیوه بهتری کنار آید ( .)14اهمیت به کارگیری مهارتهای مقابلهای
در پرسنل فوریت های پزشکی که از اجزای مهم سیستم درمان در نجات
زندگی افراد محسوب می شوند ،در مطالعات گذشته مورد تأیید قرار
گرفته است ( . )21از طرفی به علت محدودیت زمانی و مکانی کارکنان
فوریتهای پزشکی برای شرکت در کالسها و دورههای آموزشی ،طراحی
و اجرای مداخلههای فشرده و کوتاه مدت از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و طراحی برنامههای اختصاصی برای آنان ممکن است کارایی و
اثربخشی آن را افزایش دهد .به همین دلیل نویسندگان مطالعه حاضر
بر آن شدند تا تأثیر یک برنامه آموزشی مدیریت استرس کوتاه مدت و
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فشرده را بر مهارتهای مقابلهای پرسنل فوریتهای پزشکی بررسی
نمایند.

روش کار
این مطالعه نیمه تجربی در فاصله زمانی بهمن  1332تا تیرماه 1334
اجرا شد .جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان فوریتهای پزشکی شاغل
در پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشهد بودند .حجم نمونه بوسیله فرمول مقایسه دو میانگین
جامعه با انجام مطالعه راهنما بر روی  24نفر از واحدهای پژوهش (14
نفر در هر گروه) بر مبنای شاخص میانگین نمرات اضطراب و تابآوری،
 61نفر در هر گروه محاسبه شد که با احتساب حدود  14درصد ریزش،
تا  62نفر در هر گروه افزایش یافت .نمونهگیری به صورت در دسترس
و از بین کارکنان شاغل (به کار یا تحصیل همزمان) در زمان اجرای
پژوهش که واجد معیارهای ورود بودند ،انجام شد .تخصیص واحدهای
پژوهش به دو گروه بصورت غیر تصادفی بود .به این صورت که کارکنان
فوریتهای پزشکی مشغول به تحصیل همزمان در دانشکده پرستاری و
مامایی مشه د به عنوان گروه آموزش و کارکنان فوریت پزشکی غیر
دانشجوی  14پایگاه از پایگاههای اورژانس  112به عنوان گروه شاهد
مد نظر قرار گرفتند .زیرا امکان برگزاری کالس آموزشی در ساعات و
مکانهای مشخص و تعیین شده به دلیل نوع شیفتهای کاری پرسنل
فوریت پزشکی پذیر نبود .معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن
مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشتههای فوریت
پزشکی /پرستاری /بیهوشی ،داشتن حداقل یک سال سابقه کار در پایگاه
فوریتهای پزشکی ،عدم سابقه شرکت در کالسها و کارگاههای مرتبط
با مدیریت استرس ،عدم سابقه ابتالء به بیماری روانی به صورت مصرف
دارو یا بستری ،نداشتن استرسهای عمده همچون فوت عزیزان یا طالق
یا استرس خانوادگی حاد طی  4ماه قبل و عدم استفاده از دخانیات/
مواد مخدر بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز به صورت غیبت در بیشتر
از یکی از جلسات آموزشی (در گروه آموزش) ،تجربه استرسهای عمده
همچون فوت عزیزان ،طالق یا استرسهای خانوادگی در حین مطالعه
و عدم تمایل به ادامه حضور در مطالعه تعریف شد.
ابزار جمع آوری اطالعات شامل مقیاس تابآوری کانر و داویدسون و
ابزار اضطراب اشپیلبرگر ،پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و فرم
انتخاب واحدهای پژوهش بود .از مقیاس اضطراب آشکار و پنهان اشپیل
س
برگر برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان استفاده شد .مقیا ِ
اضطرابِ آشکار (فرم  y-1از  )STAIشامل بیست گویه است که
احساسات فرد را در «این لحظه و در زمانِ پاسخگویی» ارزشیابی
میکند .همچنین مقیاس اضطرابِ پنهان فرم  y-2از  STAIنیز شامل
بیست گویه است که احساسات عمومی و معمولیِ افراد را میسنجد.
نمره گذاری هرگویه بین  1تا  6است .نمره کل هرکدام از دو مقیاس
اضطراب آشکار و پنهان ،میتواند در دامنهای بین  24-24قرار بگیرد
که نمره باالتر نشان دهنده اضطراب بیشتر است .مقیاس تابآوری کونور
و دیویدسون  22گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین همیشه درست =
ال
 ،6اغلب درست =  ،3گاهی درست =  ،2بندرت درست =  1و کام ً
نادرست =  4نمره گذاری میشود .کمترین امتیازکسب شده صفر و
بیشترین نمره  144است .نمره باالتر نشان دهنده تاب آوری بیشتر
است.
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سپس میزان تاب آوری و اضطراب کلیه شرکت کنندگان ،در مرحله
قبل از مداخله توسط پرسش نامه های تاب آوری کانر و داویدسون و
پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر اندازه گیری و ثبت شد .مداخله پژوهش
حاضر شامل برنامه آموزش مدیریت استرس بود که با اهداف دانش
افزایی و مهارت آموزی اجرا گردید .این برنامه شامل پکیج آموزش
مدیریت استرس سارا مکنامارابودکه در  2جلسه هفتگی  62دقیقهای
توسط پژوهشگران برای واحدهای پژوهش گروه آزمودنی اجرا شد .در
هر جلسه ،ابتدا تکالیف هفته گذشته ،مرور شده و سپس مطالب جدید
مطرح میشد .در پایان جلسه نیز مطالب آن روز جمع بندی شده و
تکلیف جلسه بعدی (عمدتاً به صورت تمرینات عملی) ارائه میشد و از
افراد درخواست شد که در منزل آنها را تکرار کنند .تمرین عموماً شامل
تکرار و انجام تکنیکهای تدریس شده در همان جلسه بود .جدول 1
موضوع و محتوای برنامه آموزشی را به تفکیک جلسهها نشان میدهد.

یک پرسشنامه اطالعات دموگرافیک نیز برای جمع آوری اطالعات
جمعیت شناسی تدوین شد که حاوی اطالعات مربوط به سن ،سابقه
خدمت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،سابقه ابتال به بیماریهای
روحی و روانی و مصرف داروها بود .روایی فرم انتخاب واحد پژوهش و
فرم جمع آوری اطالعات دموگرافیک از طریق روایی محتوی تعیین
گردید .به این ترتیب که این فرمها با مطالعه کتب و مقاالت جدید تهیه،
و با استفاده از نظرات ده صاحب نظر ،اصالح گردیدند .روایی و پایایی
مقیاس تاب آوری کانر و داویدسون و اضطراب آشکار و پنهان اشپیل
برگر در مطالعات متعدد داخلی تأیید شدهاند ( .)22-22افراد واجد
شرایط بر اساس معیارهای تعریف شده ،وارد مطالعه شدند .بعد از بیان
اهداف مطالعه ،اطمینان دادن به واحدهای پژوهش در مورد محرمانه
بودن اطالعات و کسب رضایت آگاهانه کتبی جهت شرکت در پژوهش،
مشخصات فردی واحدهای پژوهش به روش مصاحبه جمع آوری شد.
جدول  :1موضوعات و محتوای برنامه آموزشی به تفکیک جلسات
موضوع

محتوای جلسه

اول

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت کنترل استرس

ارائه تعاریفی از استرس و اشاره به علت تفاوتهای افراد در مواجهه با استرس

جلسه
دوم

معرفی تاثیرات کلی استرس بر دستگاههای مختلف بدن

بررسی آثار جسمانی ،روان شناختی و رفتاری استرس

سوم

راهکارهای ذهنی و عقالنی جهت کنار آیی با استرس

چهار

معرفی مراحل مهارت مقابله با استرس

معرفی شیوههای مساله مدار و هیجان مدار به عنوان شیوههای مقابلهای ،بررسی شیوههای مقابلهای افراد در
موقعیتهای استرس زا
کار بر روی گام اول مهارت مقابله با استرس ،آگاهی از احساسات خود ،مهارتهای مطالعه ،آمادگی برای امتحان
و مدیریت زمان

پنجم

تقویت اعتماد به نفس

مقابله با افسردگی و نگرانی و تقویت عزت نفس

ششم

پرداختن به گام دوم مهارت کنترل استرس و یادآوری
روشهای بلند مدت و کوتاه مدت

خنثی کردن استرس ،معرفی شیوهٔ آرام سازی به عنوان یک شیوه درمانی و تکنیک رفتار درمانی ،شیوه انقباض،
آرام سازی تدریجی  14گروه عضالت

هفتم

روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس

تغذیه سالم ،خواب و ورزش کافی منجر به حفظ و تقویت سیستم ایمنی بدن و باال بردن سطح انرژی میشود.

هشتم

آرام سازی

کار بر روی روش آرام سازی تدریجی ،تمرین و تکرار آن و حصول اطمینان از رفع تمامی ابهامات دانشجویان و
کسب مهارت در به کارگیری این روش

مشخصات فردی واحدهای پژوهش به تفکیک دو گروه در جدول  2ذکر
شدهاند.
میانگین نمره اضطراب آشکار مرحله قبل از مداخله در گروه آموزش
( ) 64/3 ± 1/6به صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد (± 1/3
 )64/1بود ( .)P = 4/442در مرحله بعد از مداخله ،تفاوت معنی داری
از نظر میانگین نمره اضطراب آشکار بین دو گروه آموزش ()33/3 ± 1/1
و شاهد ( )64/6 ± 1/2مشاهده نشد ( .)P = 4/224اما میزان تغییر
نمره اضطراب آشکار بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه آموزش
( )4/2 ± 2/6به صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد ()4/3 ± 1/2
بود ( .)P < 4/441با توجه به عدم همگنی نمره اضطراب آشکار قبل از
مداخله در دو گروه ،از آزمون تحلیل کوواریانس برای حذف اثر نمره
اضطراب آشکار قبل از مداخله استفاده شد که نتایج نشان داد با حذف
اثر این متغیر ،تفاوت معنی داری در میانگین نمره اضطراب آشکار بعد
از مداخله در دو گروه وجود دارد ( .)P > 4/441میانگین اصالح شده
اضطراب آشکار بعد از مداخله گروه آموزش ( )31/2 ± 4/3و گروه شاهد
( )63/2 ± 1/2بود .در مقایسه درون گروهی ،میانگین نمره اضطراب
آشکار مرحله بعد از مداخله گروه آموزش به صورت معنی داری کمتر
از مرحله قبل از مداخله بود ( ،)P > 4/441اما در گروه شاهد تفاوت
معنی داری بین دو مرحله قبل و بعد از مداخله مالحظه نشد (4/323
= ( )Pجدول .)3

برای گروه شاهد ،برنامه آموزشی اجرا نشد و تنها از نظر معیارهای
خروج ،تحت نظر قرار گرفتند .در پایان آخرین جلسه آموزشی ،اضطراب
و تاب آوری واحدهای پژوهش گروه آموزش و شاهد مجدد ًا توسط
پرسش نامه های تاب آوری کانر و داویدسون و اضطراب اشپیل برگر
تعیین شد .مالحظات اخالقی شامل اختیاری بودن شرکت در مطالعه،
کسب رضایت آگاهانه کتبی ،حفظ بی نامی و آزاد بودن نمونهها برای
ترک مطالعه رعایت شد .همچنین این پژوهش در کمیته اخالق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (با کد )IR.MUMS.REC.1395.531
ثبت و تائید شده است .دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آماری
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و توزیع فراوانی) و استنباطی
(آزمونهای من ویتنی ،کای اسکوئر ،اگزکت کای اسکوئر ،تی مستقل و
زوجی) توسط نرم افزار  SPSSنسخه  14با سطوح معنی داری > 4/42
 Pمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها
در ابتدای مطالعه 62 ،نفر در هر گروه وارد مطالعه شدند .اما در مجموع،
 2نفر به دالیلی همچون خستگی ناشی از شیفتهای متعدد و تداخل
ساعت کالس آموزشی با شیفتهای کاری و نقص در تکمیل پرسشنامه،
از مطالعه خارج شدند و نهایتاً  22نفر مطالعه را به انتها رساندند.
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جدول  :2مشخصات فردی واحدهای پژوهش به تفکیک گروه
مداخله ()n = 42

کنترل ()n = 44

آزمون تی مستقل ()P

سن (سال)

22/3.± 3/2

22/2 ± 3/3

4/366

سابقه کار (سال)

2/3 ± 2/1

2/2 ± 2/1

4/343

(26 )21/1
(12 )62/3

(23 )21/2
(11 )62/2

(4 )16/3
(34 )22/1

(36 )22
(4 )12

(2 )6/2
(64 )32/2

(4 )12
(36 )22

(24 )41/3
(13 )31/1
(3 )1

(24 )42
(11 )21/2
(3 )1/2

گروه

مدرک تحصیلی

4/262

کاردانی
کارشناسی
سابقه بیماری

4/321

دارد
ندارد
مصرف دارو

1/444

بلی
خیر
عالقمندی به کار

4/223

زیاد
متوسط
کم

اطالعات در جدول به صورت (درصد) تعداد یا انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب آشکار کارکنان فوریتهای پزشکی مورد مطالعه در دو مرحله قبل و بعد ازمداخله در دو گروه آموزش و شاهد
زمان

آموزش

شاهد

کل

نتیجه آزمون بین گروهی

اضطراب آشکار
64/3 ± 1/6

64/1 ± 1/3

63/4 ± 2/1

P = 4/442

U = 246/4

بعد از آموزش

33/3 ± 1/1

64/6 ± 1/2

64/1 ± 1/6

P = 4/224

U = 121/2

اختالف قبل و بعد

4/2 ± 2/6

4/3 ± 1/2

3/2 ± 3/1

P > 4/441

U = 34/2

P > 4/441 ،df = 61 ،*t = 11/4

P = 4/323 ،***Z = -4/322

قبل از آموزش

نتیجه آزمون درون گروهی

***

* آزمون تی زوجی ( ** ،)tآزمون من ویت نی ( ،)Uآزمون ویلکاکسون ()Z
اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :4میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب پنهان کارکنان فوریتهای پزشکی مورد مطالعه در دو مرحله قبل و بعد ازمداخله در دو گروه آموزش و شاهد
زمان

شاهد

آموزش

نتیجه آزمون بین گروهی

کل

اضطراب پنهان
32/2+4/6

33/4 ± 2/4

32/1 ± 4/4

p = 4/326

*

U = 164/2

بعد از آموزش

36/3 ± 2/4

32/4 ± 2/1

34/1 ± 2/1

P > 4/441

U = 621/4

اختالف قبل و بعد مطالعه

3/4 ± 3/2

4/6 ± 4/3

2/4 ± 2/3

P > 4/441

U = 4/211

قبل از آموزش

نتیجه آزمون درون گروهی

Z = -2/3 ،P > 4/441

**

Z = -2/241 ،P = 4/421

* آزمون من ویت نی ( ** ،)Uآزمون ویلکاکسون ()Z
اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :5میانگین و انحراف معیار نمره تابآوری کارکنان فوریتهای پزشکی مورد مطالعه در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در دو گروه آموزش و شاهد
آموزش

شاهد

نتیجه آزمون

نمره تاب آوری
34/2 ± 12/2

34/2 ± 12/2

df = 24

P = 4/332

t = 4/443

144/4 ± 11/4

34/2 ± 12/62

df = 24

P = 4/164

t = 1/61

3/2 ± 3/2

-4/42 ± 4/3

df = 24

P > 4/441

t = 1/3

t = -1/1 ،df = 61 ،P > 4/441

t = 4/2 ،df = 33 ،P = 4/222

قبل از مداخله
بعد از مداخله
اختالف قبل و بعد از مداخله
نتیجه آزمون درون گروهی تی زوجی

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.

به صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد ( )4/6 ± 4/3بود (4/441
<  .)Pدر مقایسه درون گروهی ،میانگین نمره اضطراب پنهان مرحله
بعد از مداخله گروه آموزش بصورت معنی داری کمتر از مرحله قبل از
مداخله بود ( ،)P > 4/441اما در گروه شاهد تفاوت معنی داری بین
دو مرحله قبل و بعد از مداخله مالحظه نشد (( .)P = 4/421جدول .)6

میانگین نمره اضطراب پنهان مرحله قبل از مداخله در گروه آموزش
( )32/2 ± 4/6تفاوت معنی داری با گروه شاهد ( )33/4 ± 2/4نداشت
( .)P = 4/326در مرحله بعد از مداخله ،میانگین نمره اضطراب پنهان
گروه آموزش ( )36/3 ± 2/4به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد
( )32/4 ± 2/1بود ( .)P > 4/441همچنین میزان تغییر نمره اضطراب
پنهان بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه آموزش ()3/4 ± 3/2
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استرس در پرستاران و کارکنان شده بود .اجرای این برنامه توانسته بود
 %62از واریانس اضطراب و  %23از واریانس استرس را تبیین کند (.)21
نتایج این مطالعه از نظر تأیید تأثیر آموزش برنامه مدیریت استرس بر
کاهش اضطراب ،با مطالعه ما همسو است .در مطالعه ما نیز آموزش
مهارت مدیریت استرس ،توانست موجب کاهش اضطراب کارکنان
فوریت و بهبود سالمت روان آنها گردد.
"تابآوری" یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سالمت روان در
افراد است ( )22و کسانی که از تاب آوری باالتری برخوردارند کمتر
دچار فرسودگی شغلی میشوند ( .)23از جمله نتایج به دست آمده در
مطالعه ما این بود که آموزش شیوههای مقابله با استرس ،میتواند باعث
افزایش میزان تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی شود .تاب آور شدن
کارکنان فوریت پزشکی با روش آموزش مدیریت استرس ،باعث میشود
آنها بتوانند از منابع فردی  /اجتماعی به منظور کاستن از اثرات منفی
اضطراب و استرس استفاده کنند ( .)13تأثیر مثبت آموزش مهارت
مدیریت استرس بر تاب آوری در مطالعه دهقان و همکاران ( )1336نیز
مشخص شده است .جامعه مورد بررسی پژوهش آنان نیز دانشجویان
بودند .نتایج مطالعه مذکور نشان داد که میانگین نمره تاب آوری در
گروه آزمایش  %66/3افزایش یافته است .این بدین معناست که برگزاری
کارگاه آموزش مهارت مدیریت استرس ،یک راه حل مؤثر برای افزایش
تاب آوری و بهبود وضعیت روانی دانشجویان میباشد ( .)34جامعه مورد
پژوهش برخی از مطالعاتی که با موضوع تأثیر آموزش مهارت مدیریت
استرس بر تاب آوری و اضطراب انجام شدهاند ،بیماران بودهاند .به طور
مثال ،کامرانی و همکاران ( ،)1336مطالعهای در خصوص تأثیر آموزش
مهارتهای مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و تاب آوری در
مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس انجام داده و نشان دادند که آموزش
مهارتهای مدیریت استرس به روش گروهی ،میزان استرس ادراک شده
را کاهش و میزان تاب آوری را افزایش میدهد .آنها معتقدند این
آموزش باعث یادگیری چگونگی مواجهه با مشکالت و دشواریهای غیر
قابل اجتناب زندگی و کنار آمدن بهتر با استرس و رویدادهای ناخوشایند
زندگی از بعد عملکردی میشود ( .)34وود و همکاران ( )2412نیز در
مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که ارتقاء سطح تاب آوری و افزایش
آستانه تحمل فرد در مقابله با شرایط استرس زا میتواند درماندگی فرد
را در شرایط استرس زا تعدیل نموده و موجب افزایش روحیه فرد و
سالمت روانی و جسمی شود (.)31
اجرای پژوهش حاضر ،همانند سایر مطالعات انسانی ،با محدودیتهای
خاصی مانند عدم دسترسی به تمامی کارکنان مورد نیاز جهت انجام
مطالعه ،همراه بود .همچنین علی رغم تالش زیاد پژوهشگران جهت
اجرای روش تخصیص تصادفی ،وجود مشکالت جدی همچون عدم
امکان برگزاری کالس آموزشی در ساعات و مکانهای مشخص و تعیین
شده به دلیل نوع شیفتهای کاری پرسنل فوریت پزشکی ،شرایط این
کار را فراهم نساخت .از جمله محدودیتهای دیگر این پژوهش ،تعداد
کم جلسات آموزشی بود .ممکن است در صورتی که برنامه مداخله
مدیریت استرس در تعداد جلسات بیشتر و زمان طوالنیتری اجرا شود،
اثربخشی بیشتری در کاهش اضطراب داشته باشد .از طرفی با توجه به
محدود بودن زمان کارکنان فوریتهای پزشکی برای شرکت در کالسها
و دورههای آموزشی ،طراحی و اجرای مداخلههای فشرده و کوتاه مدت
از اهمیت زیادی برخوردار است .لذا طراحی برنامههای اختصاصی برای

میانگین نمره تاب آوری مرحله قبل از مداخله در گروه آموزش (12/2
 )34/2 ±تفاوت معنی داری با گروه شاهد ( )34/2 ± 12/2نداشت
( .)P = 4/332در مرحله بعد از مداخله نیز ،میانگین نمره تاب آوری
گروه آموزش ( )144/4 ± 11/4تفاوت معنی داری با گروه شاهد
( )33/2 ± 12/62نداشت ( .)P = 4/164اما میزان تغییر نمره تاب آوری
بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه آموزش ( )3/2 ± 3/2به
صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد ( )4/42 ± 4 /3بود (4/441
<  .) Pدر مقایسه درون گروهی ،میانگین نمره تاب آوری مرحله بعد از
مداخله گروه آموزش بصورت معنی داری بیشتر از مرحله قبل از مداخله
بود ( ،)P > 4/441اما در گروه شاهد تفاوت معنی داری بین دو مرحله
قبل و بعد از مداخله ،مالحظه نشد (( )P = 4/222جدول .)2

بحث
این پژوهش ،یک مطالعه نیمه تجربی بود که با هدف بررسی تأثیر
آموزش مدیریت استرس بر میزان تاب آوری و اضطراب بر روی پرسنل
فوریت پزشکی انجام گرفت .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که برنامه
مدیریت استرس میتواند منجر به کاهش میزان اضطراب کارکنان
فوریت پزشکی و همچنین افزایش میزان تاب آوری آنان شود .در مروری
بر متون مرتبط با این حیطه ،هرچند مطالعهای که به بررسی اثر برنامه
مدیریت استرس بر کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری کارکنان فوریت
پزشکی پرداخته باشد ،یافت نشد ،اما به تعدادی از مطالعات مشابه اشاره
میشود .شیربیم و همکاران ( )1322در مطالعه خود به بررسی اثر
بخشی آموزش مهارتهای مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی
و اضطراب دانشجویان پرداخته بودند .آنها از روش آموزشی سارا
مکنامارا در  2جلسه هفتهای یک روز ،به مدت تقریبی  24تا  34دقیقه
برای مدیریت استرس دانشجویان استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان
نشان داد آموزش مهارتهای مدیریت استرس موجب کاهش مؤلفههای
اختالل در سالمت روان گروه آموزش شده است ،به طوری که در مؤلفه
اضطراب ،همسو با نتایج مطالعه حاضر ،نتایج آزمون مقایسه میانگین
معنی دار بود و مداخله آموزشی با کاهش  %66در نمره اضطراب همراه
بود ( . )24در مطالعه ما ،میزان تأثیر برنامه مدیریت استرس بر کاهش
اضطراب پرسنل فوریت پزشکی  22/1درصد کمتر از مطالعه شیربیم و
همکاران بود .این تفاوت ممکن است به دالیل مختلفی ایجاد شده باشد،
از جمله می توان آن را ناشی از تفاوت در جامعه مورد پژوهش دانست.
زیرا جامعه مور د استفاده در مطالعه شیربیم و همکاران ،دانشجویان
بودهاند .اما در مطالعه ما ،پرسنل فوریت پزشکی مورد بررسی قرار گرفته
بودند که به لحاظ نوع شغل خود ،در معرض مواجهه مداوم با استرسها
میباشند .همچنین در مطالعه ما ،برای تعیین اضطراب از مقیاس دقیق
اشپیل برگر استفاده شده بود که در مقایسه با پرسش نامه سالمت
عمومی  22سوالی گلدبرگ که فقط  1سؤال در مورد اضطراب دارد،
معیار دقیقتری محسوب میشود .در پژوهشی دیگر ،فتحی آشتیانی و
همکاران ( )1333مطالعهای با هدف تأثیر برنامه آموزش مدیریت
استرس و مهارتهای ارتباطی بر بهبود سالمت روانی پرستاران و
کارکنان بیمارستان انجام دادند .برنامه مدیریت استرس و مهارتهای
ارتباطی به مدت  14ساعت اجرا گردید .از فرم کوتاه شده مقیاس
( DASSاسترس ،اضطراب و افسردگی) در این مطالعه استفاده شد.
نتایج نشانداد که اجرای این برنامه ،منجر به کاهش میزان اضطراب و
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 با هدف کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری کارکنان،112 اورژانس
 موجب ارتقاء خدمات بالینی ارائه شده به،اقدام نموده و از این طریق
.مصدومین شوند

 با توجه به.انان ممکن است باعث افزایش تأثیر چنین برنامههایی شود
محدودیتهای ذکر شده پیشنهاد میشود پژوهشهای بعدی با تعداد
جلسات آموزشی باالتر برگزار شده و همچنین به مقایسه اثربخشی
برنامه مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری با سایر مداخالت مؤثر
.در این زمینه پرداخته شود

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده
 میباشد1332 پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال
 الزم.که با حمایت مالی معاونت پژوهشی این دانشگاه انجام گرفته است
می دانیم از کلیه کارکنان فوریت پزشکی پایگاههای تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسوولین دانشکده پرستاری و مامایی
 تشکر و قدردانی،مشهد که در انجام این تحقیق مساعدت فرمودند
.نماییم

نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر از این نظر حائز اهمیت است که شغل فوریتهای
 این افراد به صورت. جزء مشاغل پراسترس در دنیا میباشد،پزشکی
 در شرایط بحرانی و مواجهه با محرکهای تنش زای فیزیکی و،پیوسته
 پیامدهای ناشی از اضطراب واسترس، به همین دلیل.روانی قرار دارند
میتواند از مشکالت جدی و اساسی برای آنان محسوب شده و آنها را از
 با اتکاء به نتایج پژوهش.نظر سالمت جسمی و ذهنی به خطر بیاندازد
 مسئولین اورژانس پیش بیمارستانی میتوانند با برنامه ریزی،حاضر
جهت آموزش های مداوم و مستمر در خصوص مهارتهای مدیریت
 در قالب کارگاه ها و جلسات باز آموزی در تمامی پایگاههای،استرس
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.هیچگونه تضاد منافع برای نویسندگان در این مطالعه وجود ندارد
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