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زمینه و هدف :پدیده استرس شغلی ،بخش اجتناب ناپذیر زندگی حرفهای را تشکیل میدهد که در زمینههای مختلف زندگی فرد تأثیرات منفی میگذارد.
هدف پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی  PRECEDEبر کاهش استرس شغلی پرستاران بود تا بتوان از آن در آموزش دانشجویان حرف
پزشکی به منظور کاهش استرس آنها استفاده نمود.
روش کار :تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در پرستاران انجام شد .ابتدا نمونههایی که استرس متوسط به باال داشتند ،انتخاب شدند .سپس،
به طور تصادفی ،پرستاران بیمارستان ایران به عنوان گروه مورد ( 91نفر) و پرستاران بیمارستان خاتماالنبیا (ص) به عنوان گروه شاهد ( 90نفر) انتخاب
شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه ( NSSیا  )Nursing stress scaleجهت تعیین استرس شغلی پرستاران و پرسشنامه سازههای الگوی
 PRECEDEبه منظور مداخله آموزشی بود .برنامه آموزشی در دو جلسه  9ساعته انجام شد .نمونهها به مدت سه ماه تحت نظر قرار گرفتند .تجزیه و
تحلیل آماری قبل از آموزش ،یک و سه ماه بعد از آموزش ،با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .از آزمونهای آمار توصیفی و آزمونهای
 Repeated measures one-way ANOVA ،Independent tو همبستگی  Pearsonاستفاده شد.
یافتهها :میانگین نمره استرس شغلی در گروه مورد ،بعد از آموزش از  003/81 ± 07/92به  33/05 ± 38/73کاهش یافت و متغیرهای تقویت کننده،
قادرساز و رفتار در گروه مورد ،بعد از آموزش در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیدار داشت (.)P > 1/151
نتیجهگیری :استفاده از الگوی  PRECEDEجهت آموزش مدیریت استرس به منظور کاهش استرس پرستاران مؤثر میباشد.
کلید واژهها :استرس شغلی ،پرستاران  ،مدل پرسید ،آموزش
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مقدمه
زندگی همه افراد شاغل به گونهای متفاوت بر آنان فشار
وارد میکند .انجمن پزشکان خانوادگی آمریکا برآورد نمود که
حدود دوسوم افرادی که در محل کارشان مورد معاینه قرار
گرفتهاند ،دارای نشانههایی از استرس هستند ( .)0کارشناسان
مدیریت و روانشناسان سازمانی ،توجه خود را به عواملی که
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عالوه ،امید به زندگی در پرستاران در سن  95سالگی 32/3
سال میباشد که تنها یک سال از کار حفاری معادن زیرزمینی
بیشتر است (.)5
 7/9درصد پرستاران در هر هفته ،به علت فرسودگى یا
ناتوانى ناشى از استرس غیبت مىکنند که  81درصد بیشتر از
سایر گروههاى حرفهاى است (.)2

در افزایش یا کاهش کارآیی انسان تأثیر میگذارد ،معطوف

در تحقیقی که در نیویورک انجام شد ،احتمال ترک شغل به

میدارند و تالش میکنند با شناسایی این عوامل و به کارگیری

علت شرایط محیط کار تا  5سال آینده رو به افزایش بود (.)7

تمهیدات الزم بر تأثیر عوامل مثبت بیفزایند و از نقش عوامل

در پژوهش  Rieneckو  Furinoپرستاران به علت شرایط

منفی بکاهند .یکی از این عوامل ،تنیدگی شغلی است که آثار

کاری سخت ،تمایل به بازنشستگی زودتر از موعد داشتند (.)8

نامطلوبی بر جسم و روح نیروی انسانی دارد و از کارآیی آنان

از طرف دیگر ،طبق گزارش انجمن استخدام آمریکا ،میزان

میکاهد ( .)3تحقیقی که بر روی  211کارگر و کارمند

جابهجایی کار پرستاران  33درصد و میزان ترک خدمت در

سازمانهای آمریکایی انجام شد ،نشان داد که  92درصد افراد،

آنان  91درصد است؛ به طوری که هر سال به ازای هر 01

تحت فشار روانی بسیار زیاد بودند و  39درصد آنان گفتند که

پرستار ،یک پرستار شغل خود را ترک میکند (.)9

تنش و فشار روانی بیش از حد ،باعث شده است که به فکر

بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی نظام پرستاری کشور

ترک سازمان بیفتند( .)3در ژاپن این عارضه را Karoshi

ایران 75 ،درصد پرستاران دچار استرس و افسردگی و انواع

مینامند و مقصود ایست قلبی یا ضربهای است که در اثر فشار

ناراحتیهای جسمی و روحی میباشند (.)01

کار وارد آید .در دیاری که  02ساعت کار در روز یک امر

مدیریت استرس ،افزایش توانایی فرد در کنترل خود در

عادی به حساب میآید ،صاحبنظران بر این باورند که در هر

زمان مواجهه با موقعیتها ،افراد و رویدادها یا تقاضاهای مفرط

سال 01111 ،ژاپنی در اثر  Karoshiجان خود را از دست

است ( .)00یک گام اساسی در طراحی یک برنامه آموزشی،

میدهند ( .)3نتایج پژوهش پیمان پاک و همکاران نشان داد که
استرس شغلی و فرسودگی جسمی ،بر تعامالت زوجین در
پایان یک روز کاری تأثیرگذار است و استرس شغلی ،نسبت به
فرسودگی جسمی برای تعامالت زناشویی به مراتب
خطرناکتر میباشد (.)9
پژوهشها نشان دادهاند که یکی از عوامل ایجاد کننده
فرسودگی شغلی ،استرسهای شغلی است و شواهدی مبنی بر
این که پرستاری حرفهای پر استرس است ،وجود دارد.
برآوردهایی که طی سالهای  0373-83در مورد ارقام مرگ و
میر ناشی از صدمات و حوادث شغلی در حرفه پرستاری به
عمل آمده است ،حاکی از این است که درجه خودکشی در

انتخاب یک الگوی آموزش بهداشت مناسب در زمینه موضوع
تحقیق میباشد .یک الگوی آموزشی مناسب ،برنامه را در
جهت درست تا نقطه ارزشیابی هدایت مینماید .الگوی
 PRECEDE-PROCEEDکه در آموزش مددجویان و نیز
کارکنان کاربرد دارد ،بر فرایند طراحی ،مداخله و ارزشیابی
تأکید دارد و عوامل مؤثر بر سالمت را مشخص میکند (.)03
از ویژگیهای بسیار مهم الگوی  PRECEDEدر آموزش
بهداشت ،ارایه یک دیدگاه جامع به موضوع مورد نظر است که
رفتار فرد را در سه حیطه مهم مورد توجه قرار میدهد .حیطه
اول عوامل مستعد کننده است که به عواملی میپردازد که برای
ایجاد انگیزه در جهت اتخاذ رفتار مورد نیاز است .دانش،

پرستاران زن به صورت معنیداری افزایش داشته است .به
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باورها ،نگرشها ،ارزشها و آداب و رسوم ،همگی به عنوان

 PRECEDEمیتواند بر استرس شغلی این پرستاران تأثیر

عوامل مستعد کننده برای ایجاد رفتار عمل میکنند.

مثبت داشته باشد و کیفیت زندگی آنها را افزایش دهد؟

حیطه دوم ،عوامل تقویت کننده هستند که شامل دریافت

روش کار

تقویت به عنوان بازخوردی پس از اتخاذ رفتار است .این

این تحقیق یک مطالعه مداخلهای از نوع نیمه تجربی بود که

عوامل ،شامل حمایت اجتماعی ،تأثیر همساالن ،والدین و

بر روی پرستاران شاغل در بیمارستانهای ایران و خاتماالنبیای

اطرافیان میباشند که احتمال استمرار رفتار توصیه شده را

(ص) شهرستان ایرانشهر در سال  0333انجام شد .از بین دو

افزایش میدهند.

بیمارستان ،به طور تصادفی،پرستاران بیمارستان ایران به عنوان

حیطه سوم توجه به عوامل قادر کننده است که شامل فراهم

مورد و پرستاران بیمارستان خاتماالنبیا (ص) به عنوان شاهد

نمودن امکانات و خدمات و ایجاد مهارتهایی در جهت تغییر

انتخاب شدند .حجم نمونه در گروه مورد و شاهد  011نفر در

رفتار میباشد (.)03

نظر گرفته شد؛ به طوری که  51نفر در گروه مورد و  51نفر در

طبق تحقیقات انجام شده ،طراحی و اجرای برنامه آموزشی

گروه شاهد در نظر گرفته شدند.

بر اساس الگوی  ،PRECEDEمیتواند در کاهش مصرف

در مرحله اول ،لیستی از پرستاران زن هر دو بیمارستان تهیه

روغنهای جامد در زنان خانهدار ( ،)09در کنترل آنمی فقر

شد و نمونهها به روش سرشماری بر اساس میزان استرس

آهن در دانشآموزان دختر ( ،)05بر ارتقای کیفیت زندگی

سنجیده شدند؛ به طوری که نمونههای دارای استرس متوسط

سالمندان ( ،)02به منظور ارتقای احترام به خود و سالمت

به باال انتخاب گردیدند و آنهایی که شرایط ورود به مطالعه را

روان دانشجویان ( ،)07بر آگاهی و نگرش دانشآموزان

داشتند ،وارد مطالعه شدند.

دبیرستانی ( ،)08بر به کارگیری برنامههای جنسی در

به علت این که بیشتر پرستاران در هر دو بیمارستان زن

برنامهریزی مدارس ( )03و برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران

بودند ،این پژوهش بر روی پرستاران زن انجام گرفت .شرایط

پس از جراحی بایپس عروق کرونری ( )31مؤثر باشد.

ورود به مطالعه ،داشتن مدرک کارشناسی پرستاری ،استخدام

بر خالف تحقیقات ذکر شده ،کاربرد الگوی PRECEDE

رسمی یا پیمانی یا طرحی یا قراردادی ،عدم ابتال به بیماری

جهت کاهش آلودگی انگل تنیا در نپال به علت عوامل غیر

روانی ،داشتن تلفن همراه ،عدم سابقه شرکت در کالسهای

رفتاری مانند سیاست غلط دولت مؤثر نبود ( .)30بر اساس

مدیریت استرس بودند .شرایط خروج نیز شامل عدم تکمیل

تحقیق هزاوهای و همکاران ،مدیریت استرس بر اساس الگوی
 ،PRECEDEاز طریق مدیریت زمان ،شیوه حل مسأله و
آرامسازی بر پرستاران تأثیر داشته است (.)33

پرسشنامه و عدم شرکت در جلسات آموزشی بود.
پس از جلب رضایت گروههای مورد و شاهد ،پرسشنامه
جهت تکمیل به آنها داده شد و پس از تکمیل جمعآوری

با توجه به این که شهرستان ایرانشهر در منطقه محروم

گردید .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامههایی مشتمل بر

سیستان و بلوچستان واقع است و کمبود نیرو و امکانات و

سؤاالتی در زمینه مشخصات دموگرافیگ ،استرس شغلی

تجهیزات و ازدحام بیماران از عوامل اصلی ایجاد استرس در

پرستاری  )Nursing stress scale( NSSو پرسشنامه

پرستاران شاغل در بیمارستانهای این شهر میباشد ،هدف از

طراحی شده بر مبنای سازههای الگوی  PRECEDEجهت

پژوهش حاضر ،بررسی این بود که با وجود همه کمبودها و

ارزیابی وضعیت موجود بود که در اختیار آنان قرار گرفت.

کاستیها ،آیا آموزش مدیریت استرس بر مبنای الگوی

پرسشنامه  39 ،NSSسؤالی که توسط  Gray–Toftو
 Andersonدر سال  0380طراحی شد ،میزان استرس شغلی
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در پرستاران را به دست میآورد .این ابزار ،بر اساس مقیاس

پرسشنامه عوامل قادر کننده شامل  9سؤال در ارتباط با به

لیکرت به صورت «هرگز استرسزا نیست» ( 0امتیاز) تا

کارگیری روشهای مقابله با استرس در مورد وجود منابع

«همیشه استرسزا است» ( 9امتیاز) سنجیده شده است .مجموع

آموزشی (نمرهدهی آن به صورت  1و  ،)0دسترسی به منابع

امتیازات بین  39-032است که نمرات کمتر یا مساوی 28

آموزشی (نمرهدهی آن به صورت  1و  )0و مهارت استفاده از

استرس کم ،نمرات  23-013استرس متوسط و نمرات بیشتر یا

منابع که مهارتها را به صورت صحیح ،تا حدی صحیح و

مساوی  ،019استرس زیاد را نشان میدهند.

غلط ،با نمرهدهی بین  1-3میسنجد.

این ابزار ،شامل  39عبارت است که در  7حیطه رنج و مرگ

پرسشنامه عوامل تقویت کننده حاوی  9سؤال در ارتباط

بیمار ( 7عبارت) ،تعارض با پزشکان ( 5عبارت) ،عدم آمادگی

با تشویق سایرین و احساس مثبت فرد پس از انجام رفتارهای

کافی ( 3عبارت) ،کمبود منابع حمایتی ( 3عبارت) ،تعارض با

مقابله با استرس و نمرهدهی به صورت  1و  0بود.

دیگر پرستاران ( 5عبارت) ،فشار کاری ( 2عبارت) و عدم

پرسشنامه رفتارهای مقابله با استرس دارای  03سؤال بود

اطمینان از درمان ( 5عبارت) تنظیم شده است .برای کسب

که  8سؤال آن به صورت بله -خیر با نمره  1و  ،0نمرات 0

روایی محتوایی ،ابتدا پرسشنامه استرس شغلی پرستاران توسط

سؤال آن بین  1-3و سؤال دیگر بین  1-3بود و  9سؤال آن

متخصصان زبان به فارسی ترجمه و ترجمه مجدد شده است و

میزان انجام رفتارهای مورد نظر را ارزیابی مینمود که بین 1-3

سپس توسط  00نفر از استادان صاحبنظر در دانشکدههای

متیازبندی میشد .امتیاز سؤاالت رفتار ،بین  1-32بود.

پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران،

جهت روایی این پرسشنامه ،پانل متخصصان تشکیل شد و

شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس نظرخواهی شد و نظرات

ضریب  Cronbach's alphaجهت پایایی تعیین شد .میزان

اصالحی آنها در پرسشنامه لحاظ گردید .در نهایت ،روایی

شاخص روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس سازههای الگوی

محتوایی پرسشنامه مورد تأیید استادان قرار گرفت (.)9

 PRECEDEدر جدول  0آمده است.

برای تعیین پایایی ،از آزمون  Cronbach's alphaاستفاده
شد؛ به طوری که پس از تکمیل پرسشنامه توسط  31نفر از
جمعیت مورد مطالعه و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 02
( α = 1/35 ،)version 16, SPSS Inc., Chicago, ILبه
دست آمد.
پرسشنامه ساخته شده در چارچوب الگوی PRECEDE

شامل سؤاالتی در زمینه عوامل مستعد کننده (آگاهی و نگرش)
و پرسشنامه آگاهی در مورد استرس و راههای مقابله با آن بود
که با  00سؤال ،نمره نهایی آن بین  1-33بود؛ به طوری که
جواب اشتباه امتیاز صفر ،نمیدانم امتیاز  0و جواب صحیح
امتیاز  3داشت.
پرسشنامه نگرش با  3سؤال ،نمره آن  3-95به صورت
مقیاس  5گزینهای لیکرت بود و نمره باالتر نشان دهنده نگرش
مثبتتر نسبت به خطرات استرس و مقابله با آن بود.

جدول  :0میزان شاخص روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس سازههای
الگوی PRECEDE
شاخص

سؤاالت آگاهی

نگرش

قادر کننده

تقویت کننده

رفتار

روایی

1/35

1/35

0

0

1/35

پایایی

1/75

1/75

1/70

1/70

1/73

از گروه مورد 2 ،نفر به علت شرکت نامنظم در کالسها و
عدم تکمیل پرسشنامه و از گروه شاهد 5 ،نفر به علت عدم
تکمیل پرسشنامهها از مطالعه حذف شدند .انتشار پیام هفته در
قالب مطالب گفته شده در کارگاه و ارسال پیامک در زمینه
مدیریت استرس و دادن  CDآرامسازی به طور رایگان و
نوشتن مطالب بر روی برد آموزشی هر بخش از عوامل قادر
کننده در نظر گرفته شد .مشوق درونی و تشویق گروه مورد به
دنبال به کارگیری رفتارهای مدیریت استرس توسط آموزش
دهنده و احساس مثبت فرد بعد از انجام این رفتارها ،از عوامل
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تقویت کننده بود .یک پوستر مرتبط با زمینه تحقیق به عنوان

آرامسازی و آموزش عملی آن ،تعریف نوشتن موارد استرسزا

یادآوری در محل درب ورودی بیمارستان در معرض دید

و آموزش عملی آن و تعریف حل مسأله و آموزش عملی آن

پرستاران نصب شد .پیشرفت فرایند به هنگام اجرای برنامه

بود.

آموزشی و بررسی از نظر پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف

محدودیتهای طرح شامل ماهیت شیفتی کار بیمارستان و

از پیش تعیین شده به طور منظم مورد ارزشیابی قرار گرفت.

عدم امکان شرکت همزمان پرستاران در جلسات بود که برای

ارزشیابی اثر به صورت تکمیل پرسشنامه سازههای الگوی

رفع این مشکل ،جلسات در دو زمان متفاوت برای دو گروه

 PRECEDEو تکمیل چک لیستها یک ماه بعد از آموزش و

 33و  33نفره برگزارشد.

در ارزشیابی پایانی با تکمیل مجدد پرسشنامهها و چک

به علت کمبود نیرو و شیفتهای فشرده پرستاران ،بعضی

لیستها سه ماه بعد از آموزش انجام شد .بر اساس

نمیتوانستند در دو روز متوالی در جلسات شرکت کنند .جهت

پرسشنامهها ،میزان متغیرها در سه مرحله شامل قبل از

برطرف کردن این محدودیت ،از آنها خواسته شد که به همراه

آموزش ،یک ماه بعد و سه ماه بعد از آموزش در هر دو گروه

گروه دیگر در جلسات حضور یابند.

سنجیده شد .با توجه به در گردش بودن شیفت پرستاران،

از مالحظات اخالقی طرح ،آزاد بودن حق خروج از طرح،

جلسات به نحوی برگزار شد که خللی به کار آنها وارد نشود.

اعالم نتیجه طرح به پرستاران و مسؤولین و برگزاری

جلسات آموزشی در دو گروه  33و  33نفره در روزهای مجزا

کالسهای مدیریت استرس جهت گروه شاهد بود.

تشکیل شد تا با شیفت شرکت کنندگان تداخل نداشته باشد.
متغیرها در هر دو گروه سنجیده و مقایسه شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و
آزمونهای ،Repeated measures one-way ANOVA
 Independent tو همبستگی  Pearsonانجام شد.

برنامه اجرای جلسات آموزشی جهت گروه مورد شامل
برنامه کوتاه مدت مدیریت استرس در دو جلسه  9ساعته بود.
جلسه اول ،شامل مفاهیمی مانند تعریف استرس ،تشخیص
منابع استرس ،مدیریت استرس ،تعریف مهارتهای ارتباطی و

یافتهها
میانگین سنی در گروه مورد  30/1 ± 5/9و در گروه شاهد
 33/1 ± 5/00سال بود .در گروه مورد 21 ،درصد افراد متأهل
و  91درصد مجرد و در گروه شاهد  73درصد متأهل و 37
درصد مجرد بودند .میانگین سابقه کار در گروه مورد9/171 ،
 5/335 ±و در گروه شاهد  5/331 ± 9/031سال بود .توزیع
فراوانی متغیرهای شغلی دیگر طبق جدول  3میباشد.

آموزش عملی آن و جلسه دوم ،شامل مفاهیمی مانند تعریف
جدول  :3توزیع درصد متغیرهای شغلی در دو گروه مورد و شاهد
متغیر

وضعیت استخدام

تعداد شبکاری

نوبت کاری

گروه

رسمی

پیمانی

قراردادی

طرحی

ثابت صبح

شیفت در گردش

بدون شبکاری

کمتر از 5

بین 2-01

بیشتر از 01

مورد

05/1

81/1

3/5

3/5

07/5

83/5

33/1

39/9

93/8

3/8

شاهد

09/2

25/3

3/9

07/0

05/3

89/8

07/5

03/5

21/1

01/1
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نتایج آزمون  One-way ANOVAنشان داد که قبل از

بعد از آموزش) در گروه مورد افزایش معنیدار نشان داد و

مداخله آموزشی ،میانگین نمرات عوامل مستعد کننده ،تقویت

میانگین نمره استرس کاهش معنیدار داشت (.)P > 1/151

کننده ،قادر کننده ،رفتار و استرس شغلی بین گروههای شاهد و

میانگین نمره نگرش در مقایسه با گروه شاهد قبل و بعد از

مورد ،تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت ()P < 1/151

آموزش تفاوت معنیداری نداشت ،اما در گروه مورد قبل و بعد

(جدول  .)3بعد از آموزش میانگین نمرات آگاهی ،تقویت

از آموزش افزایش معنیدار نشان داد.

کننده ،قادر کننده و رفتار در هر دو مرحله (یک ماه و سه ماه

جدول  :3میانگین نمره عوامل مستعد کننده (آگاهی و نگرش) ،عوامل قادر کننده ،تقویت کننده ،رفتار و استرس شغلی در بین دو گروه مورد و شاهد
زمان

متغیر

آگاهی

گروه مورد

گروه شاهد

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

قبل از مداخله

00/11 ± 3/33

00/11 ± 3/80

P = 1/320

یک ماه بعد از مداخله

03/11 ± 3/01

00/11 ± 3/83

P > 1/110

سه ماه بعد از مداخله

09/11 ± 3/03

03/11 ± 3/81

P > 1/110

P > 1/110

P = 1/332

قبل از مداخله

38/11 ± 3/39

38/11 ± 3/21

P = 1/975

یک ماه بعد از مداخله

93/17 ± 9/53

91/11 ± 9/31

P = 1/131

سه ماه بعد از مداخله

93/27 ± 2/11

93/11 ± 9/97

P = 1/353

P > 1/110

P > 1/110

قبل از مداخله

0/33 ± 0/09

0/33 ± 0/37

P = 1/811

یک ماه بعد از مداخله

3/77 ± 1/97

0/75 ± 0/30

P > 1/110

سه ماه بعد از مداخله

3/31 ± 1/37

0/78 ± 0/91

P > 1/110

P > 1/110

P = 1/235

قبل از مداخله

0/37 ± 0/81

0/58 ± 3/11

P = 1/701

یک ماه بعد از مداخله

02/51 ± 0/13

3/03 ± 3/9

P > 1/110

سه ماه بعد از مداخله

02/55 ± 0/03

3/13 ± 3/59

P > 1/110

P > 1/110

P = 1/508

قبل از مداخله

3/29 ± 03/13

03/31 ± 9/98

P = 1/931

یک ماه بعد از مداخله

05/87 ± 9/77

00/52 ± 9/95

P > 1/110

سه ماه بعد از مداخله

02/37 ± 9/91

00/31 ± 9/89

P > 1/110

P > 1/110

P = 1/135

قبل از مداخله

003/8 ± 07/92

007/59 ± 08/03

P = 1/335

یک ماه بعد از مداخله

013/85 ± 35/53

007/03 ± 07/99

P = 1/118

سه ماه بعد از مداخله

33/05 ± 38/73

031/931 ± 07/35

P > 1/110

P = 1/105

P = 1/032

measures
ANOVA

نگرش

measures
ANOVA

تقویت کننده

measures
ANOVA

قادر کننده

measures
ANOVA

رفتار

measures
ANOVA

استرس شغلی

Independent t

measures
ANOVA

Repeated

Repeated

Repeated

Repeated

Repeated

Repeated
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جدول  9نیز نحوه انجام روشهای مدیریت استرس آموزش
داده شده را قبل و بعد از آموزش نشان میدهد.
جدول  :9توزیع فراوانی نحوه انجام روشهای مدیریت استرس بر حسب دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله
گروه

گروه مورد

سؤاالت

گروه شاهد

قبل

یک ماه بعد

سه ماه بعد

قبل

یک ماه بعد

سه ماه بعد

سؤاالت قادر کننده

نحوه انجام فعالیت مورد نظر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

آرامسازی

صحیح

(1 )1

(35 )23/5

(35 )23/5

(1 )1

(1 )1

(1 )1

تا حدی صحیح

(9 )01

(05 )37/5

(05 )37/5

(5 )03/3

(5 )03/3

(9 )3/8

غلط

(32 )31

(1 )1

(1 )1

(32 )87/8

(32 )87/8

(37 )31/3

صحیح

(1 )1

(31 )51/1

(32 )25/1

(1 )1

(1 )1

(1 )1

تا حدی صحیح

(3 )5/1

(31 )51/1

(09 )35/1

(3 )7/3

(0 )3/9

(3 )9/3

غلط

(38 )35/1

(1 )1

(1 )1

(38 )33/7

(91 )37/2

(33 )35/0

ثبت وقایع

صحیح

()1

(03 )97/5

(09 )35/1

(1 )1

(1 )1

(1 )1

استرسزا

تا حدی صحیح

(3 )5/1

(30 )53/5

(32 )25/1

(0 )3/9

(9 )3/8

(0 )3/9

غلط

(38 )35/1

(1 )1

(1 )1

(91 )37/2

(37 )37/2

(91 )37/2

صحیح

(1 )1

(33 )55/1

(33 )57/5

(1 )1

(1 )1

(1 )1

تا حدی صحیح

(3 )5/1

(08 )95/1

(07 )93/5

(0 )3/9

(3 )7/3

(3 )7/3

غلط

(38 )35/1

(1 )1

(1 )1

(91 )37/2

(38 )33/7

(38 )33/7

حل مسأله

جرأتورزی

آزمون همبستگی  Pearsonنشان داد که بین تغییر نمره
استرس و تغییرات سازه قادرساز ،تقویت کننده و رفتار ،رابطه

نیست ،اما تغییرات نمره رفتار فقط با تغییرات سازه تقویت
کننده رابطه دارد (جدول .)5

معنیدار وجود دارد و با تغییر سازه مستعد کننده معنیدار
جدول  :5جدول ماتریکس همبستگی  Pearsonبر اساس سازههای الگوی PRECEDE
سازه
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نگرش آگاهی

نگرش

Pearson Corelation
P-value

آگاهی

Pearson Corelation
P-value

تقویت کننده

Pearson Corelation
P-value

قادر کننده

Pearson Corelation
P-value

0

تقویت کننده

قادر کننده

رفتار

استرس

1/105

1/331

1/035

1/392

1/039

1/335

1/053

1/035

1/032

1/339

0

1/371

1/338

1/003

1/317

1/133

1/033

1/930

1/123

0

1/135

1/957

1/503

1/877

1/113

1/110

0

1/179

1/905

1/293

1/110

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
رفتار

Pearson Corelation
P-value

استرس

Pearson Corelation
P-value

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات عوامل
تقویت کننده ،قادر کننده و رفتار ،با میانگین نمره استرس در
گروه مورد رابطه معنیدار وجود دارد؛ بدین معنا که افزایش
نمرات این سازهها ،باعث کاهش نمره استرس شده است.
در این پژوهش ،تشویق توسط خود و سایرین و احساس
مثبت فرد بعد از به کارگیری روشهای مدیریت استرس ،از

دوره دوازدهم شماره سوم
0

1/530
1/110
0

آموزش جرأتمندی بر میزان قاطعیت نوجوانان دبیرستانی
گناباد ( ،)35افزایش آگاهی به دنبال آموزش بیماران مصروع در
پژوهش ذیقیمت و همکاران ( )37و افزایش آگاهی بعد از
آموزش بر اساس الگوی  PRECEDEدر رفتارهای پیشگیری
کننده از تب مالت در نوجوانان شهر خمین در تحقیق عروجی
و همکاران ( )03بود.
در تحقیق  Polyconکه از الگوی  PRECEDEبرای

عوامل تقویت کننده در نظر گرفته شد .میانگین نمره سازه

شناسایی عوامل مرتبط با دود در نوجوانان استفاده کرده بود،

تقویت کننده در گروه مورد بعد از آموزش ،نسبت به گروه

افزایش آگاهی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنیدار داشت

شاهد ،افزایش معنیدار داشت .در پژوهش هزاوهای و

(.)38

همکاران ،افزایش میانگین نمره عوامل تقویت کننده ،از عوامل
مؤثر بر اصالح الگوی مصرف روغن شناخته شد ( .)33از
پژوهشهای همسو با تحقیق حاضر ،میتوان به پژوهشهای

در تحقیقی که توسط  Altenederو همکاران به منظور
بررسی کارایی برنامه آموزشی در مورد ایدز بر اساس الگوی
 PRECEDEبر روی نوجوانان دختر و پسر انجام شد ،میزان

نظری ( ،)33مروتی شریفآباد و همکاران ( )39و نیز محبی و

نمره آگاهی و نگرش بعد از آموزش نسبت به قبل ،تفاوت

همکاران ( )35اشاره کرد.

آماری معنیداری داشت (.)08

در پژوهش حاضر ،یادگیری مهارتها و میزان به کار گیری

در پژوهش حاضر ،مقایسه میانگین نمره نگرش در قبل و

آنها از عوامل قادر کننده شناخته شد .میانگین نمره این سازه

بعد از مداخله ،در گروه مورد افزایش معنیدار داشت ،اما در

در گروه مورد بعد از آموزش ،نسبت به گروه شاهد افزایش
معنیداری را نشان داد.
همسو با این پژوهش ،میتوان به پژوهشهای محبی و
همکاران ( ،)35عروجی و همکاران ( )03و نیز سنایینسب و

مقایسه دو گروه بعد از آموزش ،با وجود افزایش میانگین گروه
مورد ،این تفاوت معنیدار نبود که با پژوهش شریفیراد در
زمینه تأثیر آموزش بر ابتال به بیماریهای انگلی رودهای همسو
بود (.)33

همکاران ( )32اشاره کرد .بر خالف این پژوهشها ،در پژوهش

در تحقیق هزاوهای و همکاران ،میانگین نمره نگرش قبل و

ذیقیمت بین میانگین نمرات عوامل قادر کننده در گروه مورد

بعد از مداخله در هر دو گروه شاهد و مورد ،تفاوت معنیداری

و شاهد بعد از مداخله ،تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)37

نداشت ( .)33در پژوهش مروتی شریفآباد و همکاران بین

میانگین نمره آگاهی در گروه مورد و شاهد قبل از آموزش

سازه نگرش و تغییر رفتار ،همبستگی وجود نداشت (.)35

معنیدار نبود ،اما بعد از آموزش تفاوت معندار داشت که
همسو با پژوهش محبی و همکاران در زمینه افزایش آگاهی در
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در پژوهش شکوری و همکاران در زمینه تأثیر آموزش بر
میزان کمخونی در دختران ،میانگین نمره نگرش افزایش
معنیدار داشت (.)05

دیدهور و همکاران

عوامل مستعد کننده بر رفتارهای خود مراقبتی مؤثر بودند
(.)32
در تحقیق زندهطلب با عنوان «تأثیر اجرای برنامه طراحی

در تحقیق باقیانی مقدم با بررسی تأثیر آموزش بر روی

شده مبتنی بر الگوی  PRECEDE-PROCEEDبر سالمت

رفتارهای شیردهی با استفاده از شیرخشک و شیشه در مادران

روان نوجوانان و مشارکت والدین» میانگین نمره رفتار ،افزایش

شیرده بر اساس الگوی  ،PRECEDEمشاهده شد که تأثیر

معنیداری نسبت به قبل از آموزش نشان داد ( .)37در تحقیق

عوامل مستعد کننده از سازههای دیگر بیشتر بود (.)31

سنایینسب و همکاران ،مقایسه میانگین رفتارهای ایمن

بر اساس تحقیق حسینی و همکاران ،باال بودن نگرش
نسبت به استرس و لزوم مقابله با آن در پرستاران ،میتواند به

کارگران گروه مورد نسبت به گروه شاهد 0 ،و  2ماه بعد از
مداخله تفاوت معنیدار داشت (.)38

دلیل تحصیالت و اطالعات علمی آنها و همچنین ،در معرض
استرس مداوم قرار داشتن به عنوان ماهیت شغلی آنان ،باشد که

استرس شغلی

توانسته است نگرش آنان را باال ببرد و این خود باعث شده

در این پژوهش از روشهای مسألهمدار مانند «شیوه حل

است تمایل بیشتری برای کسب آگاهی نسبت به روشهای

مسأله و مهارت قاطعیت» و هیجانمدار مانند «آرامسازی و

مقابله با استرس پیدا کنند ( .)30علت تفاوت نتیجه این تحقیق

نوشتن موارد استرسزا» جهت آموزش در زمینه مدیریت

در زمینه سازه نگرش ،شاید به دلیل حضور پژوهشگر و تکمیل

استرس استفاده شد.

پرسشنامه توسط پرستاران گروه شاهد بوده است که با تحقیق

در تحقیقی که حسینی و همکاران بر اساس الگوی

افکاری و همکاران همسو بوده است .آنها تغییر نگرش گروه

 PRECEDEدر رابطه با استرس شغلی انجام دادند آموزش

شاهد را عالوه بر حضور پژوهشگر و تکمیل پرسشنامه ،به

بر مبنای  PRECEDEبه روش «شیوه حل مسأله ،مدیریت

عوامل محیطی نیز نسبت داده بودند (.)33

زمان ،آرامسازی و تنفس عمیق» بر کاهش میانگین نمره

بر اساس پژوهش درن و همکاران در زمینه تأثیر الگوی

استرس شغلی مؤثر بود ( .)33در پژوهش ارجمند و همکاران،

 PRECEDEبر پیشبینی رفتارهای پرخطر Human ( HIV

میانگین استرس شغلی بعد از آموزش در مقایسه با قبل از

 )immunodeficiency virusدر معتادان تزریقی ،میانگین

آموزش ،کاهش معنیدار داشت ( .)33در تحقیق  Healyو

نمره رفتار افزایش یافته بود ( .)33در تحقیقی که توسط

 Mckayدر استرالیا بر روی  033پرستار ،مشاهده شد که

 Aboumatarبه منظور ارتقای بهداشت دستها جهت

مدیریت استرس با استفاده از طنز و شوخی در محیط کار،

پیشگیری از عفونت در پرسنل درمانی انجام شد ،افزایش

میزان استرس شغلی را کم میکند (.)91

میانگین رفتار در پایان طرح مشاهده گردید (.)39

بر اساس تحقیق شاهآبادی و فیروزی ،آموزش تکنیکهای

در پژوهشی که توسط  Chiangو همکاران در تایوان انجام

درمان شناختی -رفتاری به طور معنیداری در کاهش استرس

شد ،دو روش در زمینه آموزش کودکان مبتال به آسم (آموزش

پرستاران مؤثر بوده است ( .)90یافتههای پژوهش رسولی و

سرپایی و آموزش مبتنی بر الگوی  )PRECEDEبا هم مقایسه

همکاران نشان داد که آموزش مدیریت زمان بر کنترل تعارض

شدند .میانگین رفتار در آموزش مبتنی بر الگوی ،PRECEDE

کار -زندگی پرستاران مؤثر میباشد ( SHirbim .)93و

 3و  2ماه بعد از آموزش در مقایسه با روش آموزش سرپایی

همکاران در تحقیق خود در زمینه مدیریت استرس در

بیشتر بود ( .)35در تحقیق مروتی شریفآباد و همکاران،
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پرستاران ،دریافتند که به کارگیری شیوه حل مسأله و مهارت

استرس شغلی به میزان قابل توجهی کاهش نیافته است و  3ماه

قاطعیت ،از استرس شغلی آنها میکاهد (.)93

بعد از آموزش ،با میانگین  33/05 ± 38/73در محدوده متوسط

بر طبق تحقیق  Leesو  ،Ellisآرامسازی ،حل مسأله به

( )29-013قرار دارد و شاید با توجه بیشتر مسؤولین و برطرف

شیوه خالق و بحث گروهی ،در کاهش استرس پرستاران تأثیر

کردن کمبودها ،میزان استرس پرستاران به میزان بیشتری کاهش

داشته است ( .)99طبق تحقیق  ،Taylorورزش و موسیقی به

یابد.

یک میزان بر کاهش استرس مؤثرند ( .)95بر اساس گزارش
 Russlerبین دو گروه که به یکی دارونما برای کاهش استرس

پیشنهاد میشود که این طرح برای مدت زمان بیشتر ( 2ماه)
انجام شود تا تأثیر این الگو بیشتر مشخص شود.

دادند و دیگری از روش نوشتن عوامل استرسزا استفاده شد،

همچنین ،پیشنهاد میشود که این طرح در پرسنل پرستاری

اختالفی در نمره استرس پس از مداخله مشاهده نشد ( .)92در

اعم از بهیار ،کمک بهیار ،تکنیسین اتاق عمل و هوشبری و در

تحقیق مظلوم و همکاران ایمنسازی در برابر استرس در

هر دو جنس انجام شود.

پرستاران بخش روان باعث کاهش استرس شغلی شد (.)97
نتیجهگیری :الگوی  PRECEDEنشان میدهد که هم

سپاسگزاری

عوامل رفتاری و هم عوامل غیر رفتاری بر سالمت اشخاص

این مقاله بخشی از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد نویسنده

تأثیر میگذارند .آموزشگر بهداشت تنها نباید فرد آموزش

اول مقاله ،در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همچنین ،طرح

گیرنده را مورد نظر قرار دهد ،بلکه میبایستی عوامل غیر

تحقیقاتی با شماره  5355میباشد .نویسندگان بر خود الزم

رفتاری مؤثر بر سالمتی را نیز مورد توجه قرار دهد.

میدانند بدینوسیله از مدیریت محترم بیمارستان ایران و

با وجود یافته پژوهش حاضر مبنی بر این که آموزش بر

خاتماالنبیای (ص) ایرانشهر ،کلیه پرستاران شرکت کننده،

اساس الگوی  ،PRECEDEباعث افزایش معنیدار میانگین

معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت و مشاورین محترم ،نهایت

نمره رفتار و کاهش معنیدار میانگین نمره استرس در گروه

تشکر و قدردانی نمایند.
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Background & Objective: The phenomenon of occupational stress is an inevitable part of
professional life that has negative effects on different areas of life. The purpose of this research
was to identify the effects of PRECEDE model-based training on reduction of nurses’
occupational stress.
Methods: The present study was a quasi-experimental study on nurses. First, subjects with a
medium to high stress level were chosen. Then, the nurses of Iran and Khatam-Ol-Anbia hospitals,
Tehran, Iran, were randomly assigned as intervention (n = 40) and control (n = 41) groups. Data
gathering tools included the Nursing Stress Scale (NSS) to determine nurses’ occupational stress
and PRECEDE Model Structures Questionnaire to provide educational intervention. Training was
carried out in two 4-hour sessions in two consecutive days. Subjects were monitored for 3 months.
Statistical analysis was performed before, and 1 month and 3 months after training using SPSS
software. Descriptive statistical tests, independent t-test, repeated measures one-way ANOVA,
and Pearson correlation were used.
Results: Mean NSS score of the intervention group reduced from 112.80 ± 17.46 to 93.15 ± 28.79
after the training. Moreover, after training, the variables of reinforcement, enabler, and manner
showed a significant increase in the intervention group compared to the control group (P < 0.05).
Conclusion: Results showed that the PRECEDE model for stress management education was
effective in the reduction of nurses’ stress level.
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