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تاثیر آموزش بر اساس الگوی پرسید پروسید بر میزان استرس در پرستاران اورژانس در پاییز 34
سوگل محمدی ، ۰فاطمه

الحانی۳

-۰دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
-۳دکترای پرستاری،هیئت علمی دانشکده پزشکی ،گروه پرستاری سالمت ،دانشگاه تربیت مدرس .تهران ،ایرانkowssar2002@yahoo.com .

مقدمه و هد  :در روان شناسی استرس به معنی تحت فشار قرار گرفتن می باشد .هر چند برخی از مشاغل بیش تر و برخی دیگر کم تر،
در معرض استرس شغلی هستند ،شغل پرستاری بدلیل بار کاری و مسئولیت باال در معرض استرس می باشند .هدف از این پتژوهش ایجتاد
یک روش مناس جهت تعدیل استرس پرستاران در اورژانس به عنوان یک بخش پر استرس می باشد.
روش کار :این مطالعه از نوع مداخله ای و نیمه تجربی می باشد که در اورژانس امام حسین انجام شد.در این گروه  ۳۳نفتره از پرستتاران
پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد .بعد از بررسی کامل پرستاران گروه هدف از نظر عوامل مستعد کننده ،عوامتل تقویتت کننتده ،عوامتل
قادر سازنده ،دالیل آموزش صورت گرفته ،ارزیابی کامل و ارزشیابی ،یک برنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید پروسید برای پرستاران ارائته
شد .جلسات آموزشی در  ۶جلسه  ۰ساعته ارائه شد .یک ماه بعد از آموزش صورت گرفته ،بررسی میزان توانایی آن ها در کنترل استرس در
شرایط با بار کاری باال صورت گرفت .و با روش های آماری و نرم افزار  SPSSانجام شد.
نتایج :نتایج پژوهش صورت گرفته،این مورد را نشان داد که آموزش روش های تعدیل استرس بر اساس الگوی پرسید پروسید با تکیه بتر
جنبه عوامل مستعد کننده ،منجربه کاهش استرس در پرستاران اورژانس و افزایش کارآمدی آن ها در این شرایط می شود .از ایتن مداخلته
به عمل آمده یک تغییر معنادار در پرستاران اورژانس بوجود آمد(.)P<0.05
نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش حاضر ،آموزش روش تعدیل استرس بر اساس الگوی پرسید پروسید تاثیر بسزایی
بر کاهش استرس و مدیریت این موقعیت در آن ها دارد و می توان از این روش جهت افزایش کارآمتدی پرستتاران در شترایط استترس زا
استفاده شود.
کلمات کلیدی :مدل پرسید پروسید ،استرس ،اورژانس ،میزان ،عوامل قادر سازنده ،عوامل مستعد کننده
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