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Abstract 
Introduction: High levels of stress in the health professionals and deficit in 

communication skills of this group can endanger their mental health and reduce their 
job efficacy. Current study aimed to identify the effectiveness of the group cognitive-
behavioral training on physiological indicators and communication skills of the 
hospital staff. 

Method: This was a semi-experimental study using pre-test-post-test design. The 
sample group consisted of 32 people (16 experimental and 16 control groups) in one 
of the randomly selected Tehran hospitals. Intervention program was conducted 
weekly in 4 sessions each 4 hours on the subjects of the experimental group. Data 
were collected using Physiological Reactions to Stress (PRS) and Communication 
Skills Test-Revised (CSTR) before and after the intervention from both groups and 
was analyzed by analysis of covariance using SPSS software (v. 19). 

Results: The results showed that the cognitive-behavioral training significantly 
increased the mean of communication skills and a significant reduction of 
physiological indicators in the experimental group compared with the control group. 

Conclusion: Group cognitive-behavioral training is an effective way to improve 
mental health of health staff. Therefore, more attention from the health managers and 
clinical health researchers is needed in this field. 
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 استرس و يكيولوژيزي فيها بر شاخصي گروهي رفتار-ي آموزش شناختياثربخش
  مارستاني كاركنان بي ارتباطيهامهارت

  
  3كتايي، محسن شكوه2يانيآشتي فتحيعل، 1يرزاديحجت پ

  

   چكيده
 آنان يت روانتواند سالمين گروه مي ا ي ارتباط يها و نقص در مهارت    ي استرس در كاركنان بهداشت    ي سطوح باال  :مقدمه

 ي گروهي رفتار-ي آموزش شناختين اثربخشييهدف تع پژوهش حاضر با. شان شودي شغلييد كند و موجب كاهش كارآيرا تهد
  .مارستان انجام شدي ِكاركنان بي ارتباطيها استرس و مهارتيكيولوژيزي فيهابر شاخص

گروه نمونه . پس آزمون با گروه كنترل اجرا شد     -نش آزمو ي بود كه با استفاده از طرح پ       يتجربمهي روش پژوهش ن   :روش
و كنتـرل   مداخلـه    نفـره    16 در دو گـروه      يطـور تـصادف    كـه بـه    شهر تهران بود   يهامارستانيب از   يكي نفر از كاركنان     32شامل  

ها داده.  شد اجرامداخله   افراد گروه    ي ساعت رو  16 ساعته به مدت     4 جلسه   4 در   يصورت هفتگ برنامه مداخله به  . ن شدند يگزيجا
 )CSTR( ي ارتبـاط  يهـا دنظر شده مهارت  يو پرسشنامه تجد  ) PRS( استرس   يكيولوژيزي ف يهابا استفاده از پرسشنامه واكنش    

ل يـ و بـا روش تحل  SPSS v.19افزار   و با استفاده از نرميآور ش آزمون و پس آزمون از افراد هر دو گروه جمعي پدر دو مرحله
  .ل شديه و تحليره تجزيانس چند متغيكووار

 و  ي ارتبـاط  يهـا ن نمره مهارت  يانگيدار م اش معن ي موجب افزا  ي گروه ي رفتار -يج نشان داد آموزش شناخت    ينتا: ها  افتهي
  .سه با گروه كنترل شده استيدر مقامداخله  استرس در افراد گروه يكيولوژيزي فيهان نمره شاخصيانگيدار ماز كاهش معنين

ازمنـد  ي است كـه ن   ي كاركنان بهداشت  يثر بر بهبود سالمت روان    ؤ م ي روش ي گروه ي رفتار -ي آموزش شناخت  :يريگ  جهينت
  . حوزه سالمت استينيگران بال و پژوهشيران بهداشتي مدي از سويشتريتوجه ب

  
  يمارستان، سالمت رواني، كاركنان بي گروهي رفتار-يآموزش شناخت: ها كليد واژه

  
  6/12/1393: تاريخ پذيرش  12/6/1393: تاريخ دريافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، يي و آموزش كودكان استثنايشناس گروه روانران و دانشجوي دكتراي ي، تهران، ا)عج(اهللا هي بقي، دانشگاه علوم پزشكيقات علوم رفتاري مركز تحق- 1

 )نويسنده مسؤول (راني، تهران، ايي، دانشگاه عالمه طباطبايتي و علوم تربيشناس ه رواندانشكد
 h.pirzadi@ut.ac.ir :پست الكترونيكي

 راني، تهران، ا)عج(اهللا هي بقي، دانشگاه علوم پزشكيقات علوم رفتاري، مركز تحقيشناس  استاد روان- 2
 راني، دانشگاه تهران، تهران، ايتي و علوم تربيشناس ، دانشكده روانيي و آموزش كودكان استثنايشناس ار گروه روانيدانش - 3

 60-71 ،1394بهار ) 11پياپي ( 1 شماره 4آموزش پرستاري دوره 
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  مقدمه 
د مشخص، ممكن است عملكـرد      يك د ياسترس از   

د يـ  با يرا هر فـرد   ي افراد را بهبود بخشد؛ ز     يت زندگ يفيو ك 
 خود تجربه كنـد، امـا اگـر شـدت           ي را در زندگ   ييهاچالش

ابد اثـر   يش از حد باشد و به صورت مزمن ادامه          ياسترس ب 
). 1(شـود   يمـ دهـد و مـضر      يسودمند خود را از دسـت مـ       

 ي بقـا  يكه پاسـخ بـه اسـترس بـرا         نيبا وجود ا  ن،  يبنابرا
شود، اما  ي محسوب م  يك پاسخ سازگارانه و انطباق    يانسان  

مـدت در معـرض اسـترس قـرار          يگاه انسان در طوالن    هر
خـورد  ياش به هم مـ    ي و جسمان  يشناخت رد، تعادل روان  يگ
ت  بـه صـور    يط شغل ي تجربه استرس در مح    يهانشانه). 2(
، خشم، رفتـار    ي، ناسازگار يعالقگي مانند ب  يرات رفتار ييتغ

ــ يناپختــه و غ ). 4و3(دهــد يبــت از كــار خــود را نــشان م
 بـر ترشـح     ياديـ  ز ين، تجربه استرس اثـرات منفـ      يهمچن

 يرات سوخت و سـاز يي، تغي عروقيستم قلب يها، س هورمون
). 5(، درد، خـواب و حافظـه دارد         يمنيستم ا ي، س يو گوارش 

 يصـورت آزادسـاز    بدن به استرس به    يكيولوژيزيواكنش ف 
نـرخ ضـربان    . است ين و چرب  يشكل گلوكز، پروتئ   به يانرژ

ق يـ ن طر يـ ابد تـا از ا    ييش م يخون افزا قلب، تنفس و فشار   
ت يـ امـا سـطح فعال  .  را در سراسر بـدن پخـش كنـد         يانرژ
ل گــوارش، رشــد و يــتــر از قبنيي ســطح پــايهــاستميــس
 اسـترس   ي از اثـرات منفـ     يكـ ي. ابـد ييمثل كاهش م  ديتول

ش خطـر   ي بدن و افزا   يمنيستم ا ي مدت، سركوب س   يطوالن
 نين، استرس عالوه بر ا    يبنابرا). 7و6( است   يماريابتال به ب  

 يادي ز يكند، اثرات منف  يد م ي فرد را تهد   يكه سالمت روان  
  .گذاردي بدن ميكيولوژيزي فيهابر شاخص

- استرسيها مشاغل بهداشت ج پژوهش يبراساس نتا 
 را ياديـ آور هستند و كاركنان بخـش بهداشـت اسـترس ز      

 نـشان   ي و خارج  ي داخل يهاج پژوهش ينتا. كننديتجربه م 
ژه پرستاران و كاركنـان     يو، به ياند كه كاركنان بهداشت   داده

زا قـرار دارنـد و      مارستان، در معرض انواع عوامل استرس     يب
ـ         ن امر آن  يا  قـرار   يها را در معرض مشكالت سـالمت روان
وع ي و همكاران نشان داد كه شـ    يپژوهش اسدزند . دهديم

ژه اضـطراب و اسـترس، در       ي، به و  يمشكالت سالمت روان  
ت يـ ن گـروه حما   يـ پرستاران باال است و الزم است كه از ا        

ـ     يكاف جـه  ين پرسـتاران سـالم و در نت   يمأ شود تا موجبات ت
ــا ــردد  يارتق ــراهم گ ــه ف پرســتاران و ). 8( ســالمت جامع

ل يــ از قبياديــ زيزا عوامــل اســترسيكاركنــان بهداشــت

، ي، اضافه بار نقش، ابهام نقش شـغل       يفردني ب يهاتعارض
 و مـشكالت    يجـان ي ه يهاين، ناسازگار يي پا يكنترل شغل 

 ي شـغل  يزان عواملِ استرس  يا. كنندي را تجربه م   يسازگار
 ي و روان  ين و مشكالت سالمت جسم    يي پا يت شغل يبا رضا 

  ).10و9(م دارد يستق رابطه ميدر كاركنان بهداشت
زا ن عوامـل اسـترس    يتر  از مهم  يكيگر،  ي د يياز سو 

ثر بـا   ؤ ارتبـاط مـ    ي، مهـارت برقـرار    يدر كاركنان بهداشـت   
 مطلـوب   ارايـه توانـد بـر     يماران و همكاران است كه مـ      يب

 يمهارت برقـرار  .  اثر بگذارد  ي بهداشت يهاخدمات مراقبت 
 در  ي مراقبت  خدمات ارايه يهان جنبه يتر  از مهم  يكيارتباط  
را ارتباط مناسب و    يز. شود ي محسوب م  ي بهداشت يهاحرفه

ط يق كند كه مشكالت و شرا     يماران را تشو  يتواند ب يثر م ؤم
ان بگذارنـد و    يـ  در م  ي خود را با كاركنـان بهداشـت       يماريب

هـا شـود     از آن  ياتيـ  اطالعات مهم و ح    يآورمنجر به جمع  
. ثر اسـت  ؤ مـ  اري بس يماريص و درمان ب   يند تشخ يكه در فرا  
شود كه به فـرد     ي گفته م  يي به رفتارها  ي ارتباط يهامهارت

ان يطور درست ب خود را به   يازهايكند عواطف و ن   يكمك م 
هـا دو   ن مهـارت  يـ ا. ابدي دست   ين فرد يكند و به اهداف ب    

 و ارتبـاط    يارتبـاط كالمـ   : شـود ي را شامل مـ    يجنبه اساس 
هـا  بـه ن جن يـ ك از ا  يـ وجود نقص در هر     ). 11 (يركالميغ
 و  ي كاركنـان بهداشـت    ي بـر عملكـرد شـغل      ير نـامطلوب  يثأت

ــا ــدتيرض ــاران دارد و سي بيمن ــم ــتي  را از يستم بهداش
ماران به كاركنان منتقل ي كه از طرف ب   ياطالعات ارزشمند 

 ين راســتا برخــيــدر ا). 12(كنــد يشــود، محــروم مــيمــ
ـ     ها نشان داده  پژوهش  ي ارتبـاط  يهـا ن مهـارت  يانـد كـه ب

 يها رابطـه مثبـت و معنـادار         آن يت شغل يرضاپرستاران و   
 ي ارتبـاط  يهـا ش مهـارت  ي كه با افـزا    يطوربه. وجود دارد 

). 14و13(ابد  ييش م يز افزا ي آنان ن  يت شغل يپرستاران رضا 
-تيتواند بر رضاي مي ارتباطيهاش مهارت ين، افزا يهمچن
ـ  يماران از كاركنان بهداشت   ي ب يمند ر گـذارد و موجـب      يثأ ت
مــاران و ين بيتــرام و اعتمــاد متقابــل بــش حــس احيافــزا

 ).15(كاركنان گردد 
ران نـشان   ي انجام گرفته در ا    يها پژوهش ي برخ جينتا

 در حـد    ي كاركنـان بهداشـت    ي ارتبـاط  يهـا داده كه مهـارت   
 اسـت كـه     ين در حـال   يـ ا). 17و16(ف اسـت    يمتوسط تا ضع  

ف و  ي ضـع  ي ارتبـاط  يهـا هـا مهـارت   ج پژوهش يبراساس نتا 
 مطلـوب خـدمات     ارايـه ك مـانع مهـم در       يـ ثر  ؤرميروابط غ 
نـه  ين زميـ در ا). 18(شود ي محسوب مي بهداشت يهامراقبت

ت خـدمات   يـ فيش ك ي افـزا  يهـا بـرا   ن روش يتر  از مهم  يكي
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ــانيبهداشــت ــاطيهــا، آمــوزش مهــارتي و درم ــه ي ارتب  ب
 ي ارتبـاط  يهـا مهارت). 19(ن خدمات است    يدهندگان ا  ارايه

 يهـا  دوره يكه حت  يطوره هستند ب  يريادگيقابل آموزش و    
ـ  ي ن يكوتاه مدت آموزش    ي در ارتقـا   يار قابـل مالحظـه    يثأز ت

كننـدگان پـس از      داشته است و شـركت     ي ارتباط يهامهارت
 بهتـر،   يشتر، آمـادگ  يها، اعتماد به نفس ب    ن مداخله يافت ا يدر

 ي ارتباط يها كمتر و بهبود مهارت    ياضطراب و استرس شغل   
توان گفـت كـه     ي، م يطور كل به). 21و20(اند  را گزارش كرده  

 مـورد   يهـا ن مهارت يتر  از مهم  يكي ارتباط   يمهارت برقرار 
ج ياسـاس نتـا   را بر يـ ز. ، اسـت  ي مـشاغل بهداشـت    ياز بـرا  ين

 كاركنـان   ي ارتبـاط  يهـا  انجام گرفتـه مهـارت     يهاپژوهش
 ي بهداشـت  يهـا ستميـ ماران از س  ي ب يمندتي با رضا  يبهداشت

) 14و13( خـود كاركنـان      يت شـغل  يز بـا رضـا    يو ن ) 22و15(
بـا   ي ارتبـاط يهـا گر، مهارت ي د يياز سو . م دارد يرابطه مستق 
هـا  ن مهـارت  ي رابطه معكوس دارد و آموزش ا      ياسترس شغل 

 ي در مشاغل بهداشت   يتواند منجر به كاهش استرس شغل     يم
دهندگان ارايه به   ي ارتباط يهاآموزش مهارت ). 23و16(شود  

هـا كمـك      بـه آن   يرمـان  و د  ي بهداشـت  يهاخدمات مراقبت 
مـاران رخ  ي كه در تعامالتشان بـا ب      يخواهد كرد تا از اشتباهات    

هـا ارتقـاء و در        آن ي ارتباط يهاتر بوده و مهارت   دهد آگاه يم
. ابـد يش  ين برابـر افـزا    يماران تـا چنـد    ي ب يتمنديجه رضا ينت

 و  ي به كاركنان بهداشت   ي ارتباط يهان، آموزش مهارت  يبنابرا
ت يـ فيش ك ي افزا يهان راه يتري از اصل  يكي  به عنوان  يدرمان

 شناخته شـده اسـت      ي و درمان  ي بهداشت يهاخدمات مراقبت 
)24.(  

 اســترس و مــشكالت يوع بــااليبــا توجــه بــه شــ
 در كاركنان بخش سالمت، آنچـه كـه       ي ارتباط يهامهارت

ت اسـترس و بهبـود      يريكند، توجـه بـه مـد      يدا م يت پ ياهم
 سـالمت   ي هـدف ارتقـا    ن گروه بـا   ي ا ي ارتباط يهامهارت
ن منظـور در    يـ  ا يبـرا .  آنان است  يشناخت ن و روا  يجسمان

و ) 26و25(ت استرس   يري مد يها مداخله ي خارج يكشورها
 و  يطور مجـزا طراحـ    به) 27 (ي ارتباط يهاآموزش مهارت 

هـا،  ن مداخلـه  يج ا ينتا. اند اجرا شده  ي كاركنان بهداشت  يرو
 يهـا ده كـه مداخلـه    اند، نشان دا  طور مجزا اجرا شده   كه به 

ا يـ ، مراقبه و    يساز آرام يهاكيت استرس شامل تكن   يريمد
زان استرس در   ي منجر به كاهش م    ي رفتار يآموزش شناخت 

ك پژوهش كه يدر ). 25-29( است  شده يكاركنان بهداشت 
 سـالمت   يثر در ارتقـا   ؤ مـ  يهـا  مداخله ييهدف آن شناسا  

ــ  يهــاش پرســتاران بــود مــشخص شــد كــه آمــوز يروان

 از يكـ ي ي رفتـار يمداخلـه شـناخت   ژه  يـ و و به  يشناخت نروا
). 30(رود  ي پرستاران به شـمار مـ      يها برا ن مداخله يثرترؤم

ثر ؤ مـ  يها مداخله ييل كه هدف آن شناسا    يك فراتحل يدر  
 6 كـه از     ي پژوهش تجرب  46ت استرس بود    يرينه مد يدر زم 

ت اسـترس اسـتفاده كـرده       يري مد ينوع مداخله مختلف برا   
 ج نشان داد كـه روش     ينتا. سه قرار گرفتند  يرد مقا بودند، مو 

 يگـر در ارتقـا  ي ديهـا سه با روش يدر مقا  ي رفتار يشناخت
 را  ين اثربخـش  يشتريـ  كاركنان ب  ي و اجتماع  يسالمت روان 
 در  ي خـارج  ين، در كـشورها   يافزون بر ا  ). 31(داشته است   

 ي طراح ييهاز مداخله ي ن ي ارتباط يهانه آموزش مهارت  يزم
ن يـ  ا ي از اثربخـش   يهـا حـاك    ج آن ياند كـه نتـا    هو اجرا شد  

زان يـ  و كـاهش م    ي ارتبـاط  يهاها در بهبود مهارت   مداخله
ن، با  يبنابرا). 33و32( بوده است    ياسترس كاركنان بهداشت  

ران در  يـ  در ا  يا مداخلـه  يهاتوجه به معدود بودن پژوهش    
 بـه   ي ارتبـاط  يهات استرس و آموزش مهارت    يرينه مد يزم

ـ  يـي ت تع يـ ز با توجـه بـه اهم      ي و ن  يتكاركنان بهداش  ر يثأن ت
ن يي، هدف پژوهش حاضر تع    ي گروه ي رفتار يروش شناخت 

 بـر كـاهش     ي گروهـ  ي رفتـار  ي آمـوزش شـناخت    ياثربخش
 كاركنـان يكـي از      ي ارتبـاط  يهـا استرس و بهبود مهـارت    

  .شهر تهران بودهاي مارستانيب
  

  روش مطالعه 
ـ  يتجربمهيپژوهش حاضر به روش ن  -شي و طـرح پ

جامعه پژوهش  . آزمون با گروه كنترل انجام شد     زمون پس آ
ــان شــاغل در يشــامل تمــام يكــي از  پرســتاران و كاركن

روش .  بـود  1392شهر تهـران در تابـستان       هاي  مارستانيب
 داوطلبانـه   يريـ گصورت نمونـه  انتخاب افراد گروه نمونه به    

 الزم بـا    يهـا ين صورت كه بـا انجـام همـاهنگ        يبه ا . بود
مارستان، در مرحله اول پس از اعالم فراخـوان         يوالن ب ؤمس

ــوم ــاميعم ــا بخــشي در تم ــر از 70مارســتان، ي بيه  نف
 شـركت در پـژوهش داوطلـب        يپرستاران و كاركنـان بـرا     

ـ    . شدند  كـه   ي نفـر از افـراد     40ن افـراد،    يـ ن ا يسـپس از ب
 انتخاب  يطور تصادف  ورود به مطالعه را داشتند به      يارهايمع

بـا  . ن شدند يگزيداخله و كنترل جا    نفره م  20و در دو گروه     
ت تعـداد   يـ كننـدگان، در نها    شركت يتوجه به انصراف برخ   

 نفـر   16 نفـر مداخلـه و       16( نفر به عنوان گروه نمونـه        32
كننـدگان    ورود شـركت   يارهـا يمع. ، انتخاب شـدند   )كنترل

ل بــه شــركت در پــژوهش، عــدم شــركت در يــشــامل تما
 يهـا و مهـارت   مرتبط بـا اسـترس       يهاها و كارگاه  كالس
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مارســتان ي در طــول انجــام مطالعــه، اشــتغال در بيارتبــاط
 جلـسات   ي سال و حضور كامل در تمـام       2حداقل به مدت    

ز شامل عدم   ي خروج ن  يارهايمع.  بود يبرنامه مداخله آموزش  
افـت آمـوزش در   ي حضور در ادامه پـژوهش، در     يل برا يتما
 ، عدم شركت  ي ارتباط يهات استرس و مهارت   يرينه مد يزم

 در نظـر    ي از جلسات برنامه مداخله آموزشـ      يكيدر حداقل   
ان آن  يپژوهشگران از زمان شروع پژوهش تا پا      . گرفته شد 

ت يـ  پژوهش و رعا   ي در اجرا  يبه منظور حفظ اصول اخالق    
 از آنـان،    تيعالوه بر گـرفتن رضـا     كنندگان،  حقوق شركت 

 آنـان   يمحرمانه نگه داشتن اطالعات فرد     و   ياصل رازدار 
  .ت كردنديرا رعا

دنظر شـده   يتجد پژوهش شامل پرسشنامه     يابزارها
 CSTR= Communication (ي ارتباطيهامهارت

Skills Test-Revised (  يهـا و پرسـشنامه واكـنش 
 PRS= Physiological( بـه اسـترس   يكيولوژيزيف

Reactions to Stress (PRS) ( پرسـشنامه  . بـود
 اسـت   هي گو 34 شامل   ي ارتباط يهادنظر شده مهارت  يتجد

حاصل جمع  . كندي م يريگ را اندازه  ي ارتباط يهاكه مهارت 
 يهـا ه نشانگر مهـارت   ي گو 34 ي هر فرد در تمام    يهانمره
له ين پرسشنامه بـه وسـ     ي ا يياي و پا  ييروا.  او است  يارتباط
 متـشكل   يا گروه نمونه  يروبر) 34( و فداكار    يچارنيحس
. ه اسـت  شـد ي بررسـ يراني ايآموز و دانشجو   دانش 733از  
 پرسـشنامه بـا     ييايـ ن پژوهشگران به منظور سـنجش پا      يا

 كـل آن را     ييايـ ب پا ي كرونباخ، ضر  ياستفاده از روش آلفا   
 قابـل قبـول     يياياند كه نشانگر پا    گزارش كرده  69/0برابر  

 يبـه منظـور بررسـ     . ران اسـت  ي استفاده در ا   ين ابزار برا  يا
 يل عــامليــ تحلي ســازه پرســشنامه از روش آمــاريــيروا
 استفاده شـده اسـت كـه        ي اصل يهالفهؤ به روش م   يدييأت

ز مقـدار  ي و ن71/0 را برابر با KMO شاخص يمقدار عدد 
ــ در آزمــون كرو2χ شــاخص يعــدد ــر ي ت بارتلــت را براب

دار ا معنـ  0001/0اند كه در سـطح       گزارش نموده  01/2318
 بـه   يكيولـوژ يزي ف يهـا پرسشنامه واكنش ). 34(بوده است   
ــاســترس ن و همكــاران  Ebel  توســط1987ز در ســال ي

 بدن  يكيولوژيزي ف يها واكنش يريگبا هدف اندازه  ) 1983(
پرسشنامه حاضر انـواع    ). 35( شده است    يبه استرس طراح  
 كـه بـدن در پاسـخ بـه          يكيولـوژ يزي ف يهاگوناگون نشانه 

 يريـ گه انـدازه  يـ  گو 39دهد را با    ياسترس از خود نشان م    
 يا درجـه  5ف  يـ در ط ن پرسـشنامه    يـ  ا يگذارنمره. كنديم
-ن پرسشنامه از پاسخيدر ا. رديگي انجام م5 تا  1كرت از   يل

 ي جـسم  يهـا زان وقـوع نـشانه    يـ شود تـا م   يگو خواسته م  
جه، معـده درد، تـپش قلـب،        يل سردرد، سرگ  يمختلف از قب  

خون و  ق دست و پـا، بـاال رفـتن فـشار          ي دهان، تعر  يخشك
ن يـ  در ا75 تـا  40كسب نمره .  كنديابيره را در خود ارز  يغ

 76ف، نمره   ي خف يكيولوژيزي ف يهاپرسشنامه نشانگر نشانه  
 101 متوسط، نمـره  يكيولوژيزي ف يها نشانگر نشانه  100تا  
 به  151اد و نمره    ي ز يكيولوژيزي ف يها نشانگر نشانه  150تا  

د در پاسـخ بـه      ي شـد  يكيولـوژ يزي ف يهـا باال نشانگر نشانه  
ــت   ــترس اس ــيروا). 35(اس ــنش ي ــشنامه واك ــا پرس  يه

ن يـ نظـر در ا   د صـاحب  ي استرس توسـط اسـات     يكيولوژيزيف
 يب آلفـا  يدر پـژوهش حاضـر ضـر      . د شده است  ييأحوزه ت 

 بـه دسـت آمـد كـه         87/0ن پرسشنامه برابر بـا      يكرونباخ ا 
اس بـه عنـوان     يـ ن مق يـ  مطلـوب ا   ي درون ينشانگر همسان 

  .ران استي استفاده در اي آن برايياي از پايشاخص
در  پـژوهش    ينـه، ابزارهـا    از انتخاب گروه نمو    پس

. كنندگان قرار داده شد تـا آن را كامـل كننـد            شركت ارياخت
 4  جلـسه  4 ي طـ  ي گروهـ  ي رفتار يسپس، آموزش شناخت  

 و بـا روش     يصورت كارگاه به) ك جلسه ي ياهفته(ساعته  
ن، ي تمـر  يهـا نت و كـاربرگ   ي و استفاده از پاورپو    يسخنران

-چيگروه كنتـرل هـ    د اما   يگرد افراد گروه مداخله اجرا      يرو
در جلـسه اولِ    . افـت نكـرد   ينه در ين زم ي در ا  يگونه آموزش 
كنندگان گروه مداخله در خصوص      ، شركت يشيمداخله آزما 

 جلـسات   ينـ ي تمر يهـا عدم انتـشار اطالعـات و كـاربرگ       
ـ  يمحتوا. ه شدند يمداخله تا زمان اتمام پژوهش، توج       ي كل

.  اسـت  آورده شده1 شماره جلسات برنامه مداخله در جدول 
ت ي و محـدود   يط شـغل  يل شرا يالزم به ذكر است كه به دل      

 شــركت در يكننــدگان گــروه مداخلــه بــرا شــركتيزمــان
)  ساعته 4 جلسه   4(صورت فشرده   جلسات، برنامه مداخله به   

. كننـدگان هماهنـگ باشـد      ط شركت ي شد تا با شرا    يطراح
 بـود كـه در      1392 برنامـه مداخلـه تابـستان        يزمان اجـرا  

مارسـتان اجـرا    يش آموزش ضمن خـدمت ب      بخ يهاكالس
انِ برنامه مداخلـه، در مرحلـه پـس آزمـون،           يپس از پا  . شد

ان يـ ك هفته پـس از پا     ي يبا فاصله زمان   پژوهش   يابزارها
ــر ــه  يآخ ــسه مداخل ــدداًن جل ــركتي رومج ــدگان  ش كنن
ج بـه  يت، نتـا يـ در نها.  مداخله و كنترل اجرا شـد     يها گروه

مون با استفاده از روش     ش آزمون و پس آز    يدست آمده از پ   
 يآور جمع يهاسه و داده  يره مقا يانس چندمتغ يل كووار يتحل

با در نظـر گـرفتن    SPSS v.19 يافزار آمار شده در نرم
  .ل شديه و تحلي تجز)>05/0p( يسطح معنادار
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  ها يافته
كننـدگان بـه     شـركت  يشـناخت تيـ جمع يهايژگيو

 2ه   شـمار   مداخلـه و كنتـرل در جـدول        يهـا ك گروه يتفك
ن و انحـراف    يانگيـ در گـروه مداخلـه م     . گزارش شده است  

 و  33 و در گروه كنترل      29/8 و   39ب  ياستاندارد سن به ترت   
 %5/62كننـدگان گـروه مداخلـه و         شركت %69.  بود 61/7

در گـروه مداخلـه   . كنندگان گروه كنتـرل زن بودنـد      شركت
هــل أ مت%3/81هــل و در گــروه كنتــرل أ افــراد مت5/62%

 %50ش از يهــر دو گــروه مداخلــه و كنتــرل بــدر . بودنــد
  .سانس داشتنديالت ليكنندگان تحصشركت
- گروه ي ارتباط يهاار مهارت ين و انحراف مع   يانگيم

 گـزارش شـده    3 شـماره     مداخله و كنتـرل در جـدول       يها
  .است

 يهـا ن مهـارت  يانگيـ ، م 3 شماره   با توجه به جدول   
ـ    در پس مداخله   گروه   يارتباط آزمـون  شيآزمون نسبت به پ
ش ين افزا ي كه ا  يش داشته است؛ در حال    ي نمره افزا  5حدود  

ن يـي به منظور تع  . شود يدر گروه كنترل مكنرل مشاهده نم     
ن تفـاوت معنـادار بـوده و برنامـه مداخلـه در             يا ا يكه آ  نيا

ا نـه، از    يـ ر داشـته اسـت      يثأ ت ي ارتباط يهاش مهارت يافزا
ج ي نتا  استفاده شد كه   يريانس تك متغ  يل كووار يروش تحل 

  . شده استارايه 4 شماره آن در جدول
مداخله ، تفاوت دو گروه     4 شماره   با توجه به جدول   

 پـس از    ي ارتبـاط  يهـا و كنترل در پس آزمـون مهـارت       

ش آزمـون، معنـادار بـوده و برنامـه مداخلـه            يكنترل اثر پ  
ر وابـسته را   يـ انس متغ يـ  از وار  %23توانسته اسـت حـدود      

ج نشان داد كه برنامه مداخلـه،       ين، نتا يبنابرا. دين نما ييتب
طــور  مارســتان را بــهي كاركنــان بي ارتبــاطيهــامهــارت

ــ ــزا) p>01/0 (يدارامعن ــتياف ــم. ش داده اس ن و يانگي
  استرس در جـدول    يكيولوژيزي ف يهاار نشانه يانحراف مع 

  . شده استارايه 5شماره 
دهـد  ي نـشان مـ    5 شماره    شده در جدول   ارايه جينتا

 گـروه   ي اسـترس بـرا    يكيولوژيزي ف يهان نشانه يانگيكه م 
آزمـون بـه     بوده كه در پـس     49/59آزمون  شيدر پ مداخله  

ز كـاهش   يـ در گـروه كنتـرل ن     . افته اسـت  ي كاهش   20/50
 يبه منظور آزمون معنادار   . شودين مشاهده م  يانگياندك م 

 برنامـه مداخلـه در كـاهش        ين اثربخـش  يين تفاوت و تع   يا
ل يـــش تحل اســـترس از رويكيولـــوژيزي فيهـــانـــشانه
ج آن در جدول    ي استفاده شد كه نتا    يريانس تك متغ  يكووار

  . شده استارايه 6شماره 
 مداخله و   يها، تفاوت گروه  6 شماره   براساس جدول 

 اسـترس معنـادار   يكيولوژيزي فيهاكنترل در كاهش نشانه 
 يهاانس نشانه ي از وار  %13توان گفت كه حدود     ياست و م  

-ين مـ  يـي  تب يه آموزشـ   استرس توسط مداخل   يكيولوژيزيف
 توانـسته   ي گروهـ  ي رفتـار  ين، آموزش شناخت  يبنابرا. شود

 يداراطـور معنـ    استرس را به   يكيولوژيزي ف يهااست نشانه 
)05/0<p (كاهش دهد.  

  
  
  

   جلسات برنامه مداخلهي كليمحتوا -1جدول 
  مدت زمان   جلسهيمحتوا  موضوع  جلسه

 و ي، روانير آن بر عملكرد جسميثأ تياسترس و چگونگف يتعر   استرسقي در مورد شناخت دقياتيكل  اول
   ساعت4  ، منابع استرسياجتماع

كرد يثر براساس روؤ ميا مقابلهيهاروش  دوم
  ي رفتاريشناخت

، ي شناختيت استرس شامل بازسازيري مدي رفتاري شناختيهاروش
   ساعت4  يافراگمي و تنفس ديدگي، آرميشياندت زمان، مثبتيريله، مدأمسحل

ها، صراحت در ارتباط ، زبان بدن و نشانهيركالمي و غيارتباط كالم   آنيثر و انواع و عناصر اصلؤارتباط م  سوم
   ساعت4   ارتباطي برقراري و گوش كردن، چگونگيكالم

- حل تعارضي، چگونگي ارتباطيهاموانع و پل  چهارم
  لهأمس روش حلي عمليها، گاميفردني بيها

 مانند ي ارتباطيها  و استفاده از پليريادگي، يط موانع ارتباييشناسا
، يفردني بيها، نوازش، حل تعارضيخلع سالح كردن، همدل

  دوست داشتن و تعهد داشتن
   ساعت4
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   گروه نمونهيشناختتي جمعيهايژگيو -2 جدول
  گروه كنترل  گروه مداخله  

  اريانحراف مع  نيانگيم  درصد  تعداد  اريانحراف مع  نيانگيم  رصدد  تعداد  يژگيو

  61/7  33  100  16  29/8  39  100  16  سن
            تيجنس
     5/62 10     69 11  زن
     5/37 6     31 5  مرد

            هلأت تيوضع
     7/18 3     5/37 6  مجرد

     3/81 13     5/62 10  هلأمت
            التيتحص
     5/12 2     0 0  پلميد

     5/12 2     5/12 2  پلميفوق د
     2/56 9     8/68 11  سسانيل

     8/18 3     8/18 3  سانسيفوق ل
  

  ها گروهي ارتباطيهاار مهارتين و انحراف معيانگيم -3 جدول
  گروه كنترل  مداخلهگروه   
  آزمونپس  آزمونشيپ  آزمونپس  آزمونشيپ  
 M SD M SD M SD M SD  ريمتغ

  06/12  63/115  11/9  78/118  61/11  62/127  93/9  56/122  ي ارتباطيهامهارت
  

  ي ارتباطيها مهارتيريانس تك متغيل كوواريج تحلينتا -4جدول 
  SS df  MS  F  p  η2  Power  راتييمنبع تغ

  000/1  561/0  001/0  01/37  37/2359  1  37/2359  همپراش
  810/0  229/0  006/0  63/8  19/550  1  19/550  گروه
          75/63  29  74/1848  خطا

  
   استرس در دو گروهيكيولوژيزي فيها استاندار نشانهن و انحرافيانگيم -5 جدول

  گروه كنترل  گروه مداخله  
  آزمونپس  آزمونشيپ  آزمونپس  آزمونشيپ  
 M SD M SD M SD M SD  ريمتغ

  86/12  76/57  48/10  33/59  44/10  20/50  99/23  49/59  يكيولوژيزي فيهانشانه
  

   استرسيكيولوژيزي فيهانه نشايريانس تك متغيل كوواريج تحلينتا -6 جدول
  SS df  MS  F  p  η2  Power  راتييمنبع تغ

  831/0  239/0  005/0  56/9  87/986  1  87/986  همپراش
  516/0  128/0  048/0  27/4  75/462  1  75/462  گروه
          225/108  29  53/3138  خطا

  
  بحث 
ـ    ينه وضـع  ي در زم  ينه پژوهش يشيپ  يت سـالمت روان

ن مـشاغل   يـ كه كاركنان ا  دهد  ي نشان م  يمشاغل بهداشت 
 يهـا كننـد و مهـارت    ي استرس را تجربـه مـ      يسطوح باال 

 است كـه    ين در حال  يا. ستي آنان در حد مطلوب ن     يارتباط
 ي ارتباط يهان گروه و حد مطلوب مهارت     ي ا يسالمت روان 

ت يـ ت مراجعـان اهم   ي و رضـا   ي شـغل  ييآنان در بهبود كارآ   
شگران،  پژوهـ  ين راسـتا برخـ    يدر همـ  .  دارد ياديـ ار ز يبس
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 يهـا ت استرس و بهبـود مهـارت      يري مد يهاآموزش روش 
. انـد شنهاد داده يـ  پ ي را در كاركنان مشاغل بهداشت     يارتباط

 ي آمـوزش شـناخت    ي بود تا اثربخـش    يپژوهش حاضر تالش  
  .ش گذاردين گروه به معرض آزماي را در اي گروهيرفتار

 ي گروهـ  ي رفتـار  يها نشان داد آموزش شناخت    افتهي
مارسـتان  يدر كاركنان ب   استرس را    يكيولوژيزي ف يهانشانه

 يق سالمت روان  ين طر ي كاهش داده و از ا     يطور معنادار به
د يـ جـه حاضـر با    ين نت يـي در تب . ده است يآنان را بهبود بخش   

 يهـا  مشخص شده است كه نشانه     يگفت كه از جنبه نظر    
ـ   يادي استرس تا حد ز    يكيولوژيزيف  و  يريادگيـ ر  يثأ تحت ت

 ي عـضالن  يساز آرام يها و روش  يآرامتناستفاده از فنون    
 يدر پژوهش حاضر در جلسات آموزش). 36(ابد ييكاهش م 

 آمـوزش   يآرامـ فنـون تـن   مداخله  كنندگان گروه   به شركت 
ن فنـون اسـتفاده     ي از ا  يريادگيز پس از    يها ن  داده شد و آن   

 اسـترس در    يكيولوژيزي ف يهااند كه در كاهش نشانه    كرده
ن امكان را   ي ا يدگيآموزش فنون آرم  . تثر بوده اس  ؤها م  آن
 اسـترس را    ي جسمان يهاكند تا نشانه  ي افراد فراهم م   يبرا

ق تسلط در كسب آرامـش و       يص دهند و بتواند از طر     يتشخ
 ي جـسمان  يها كنترل نشانه  ين فنون، چگونگ  ياستفاده از ا  
 يهــا از آنجــا كــه واكــنش). 36(رنــد ياد بگيــاســترس را 

 ياف گـسترده  يتواند در ط  يرس م  بدن به است   يكيولوژيزيف
 يآرامـ ابد، آموزش فنـون تـن     ي بروز   ي جسمان يهااز نشانه 

 و كـاهش    يافراگميـ ش تـنفس د   يق افـزا  يـ تواند از طر  يم
 اسـترس، از جملـه   يهـا تجربـه اسـترس سـطح هورمـون    

 اسـترس   يكيولـوژ يزي ف يهازول و به دنبال آن نشانه     يكورت
  ).37(را كاهش دهد 

 ي شـناخت  يتفاده از راهبردهـا   گر، با اسـ   ي د ييسواز  
 و  يرمنطقـ ي غ يشـد تـا باورهـا     ت اسـترس تـالش      يريمد

كنندگان زاننده استرس و اضطراب در شركت     يناكارآمدِ برانگ 
ـ  ي شوند و نـسبت بـه چگـونگ        ييشناسا ن باورهـا   يـ ر ا يثأ ت
هـا   ن آن يگزي را جـا   ي كنند افكار منطق   يابند و سع  ي يآگاه

ــه   ــد ك ــيكنن ــدهاي از پيك ــرل يام ــشانه آن كنت ــان  يه
 ي اصـل  ي، محورها يطور كل به.  استرس است  يكيولوژيزيف

 ناكارآمـد و    ي شناخت ي شامل اصالح باورها   يمداخله شناخت 
له بـه   أمـس ت زمان و روش حـل     يري مد يهاآموزش مهارت 

تواند به افراد كمـك     يت زمان م  يريمد. كنندگان بود شركت
 اجرا كنند   يترقيطور دق  روزانه خود را به    يهاكند تا برنامه  

ن، در بخـش    يهمچنـ . نـد ي را تجربـه نما    يو استرس كمتر  
 ي شـناخت  ي برنامه مداخله از روش بازسـاز      يآموزش شناخت 

ن روش بـه افـراد آمـوزش داده شـد تـا             يدر ا . استفاده شد 
ــا  يچگــونگ  ادراك خــود از اســترس و نحــوه تعاملــشان ب

-به شركت . ل كنند يزا را اصالح و تعد     استرس يهاتيموقع
 يابيـ زا ارز  استرس يهاتياد داده شد تا در موقع     يان  كنندگ
 ناكارآمـد در    يا مقابلـه  يهانانه داشته باشند و روش    يبواقع

ثر و كارآمـد   ؤ مـ  يا مقابلـه  يهـا ها را بـا روش    تين موقع يا
له، به عنـوان    أمسن، مهارت حل  يافزون بر ا  . ن كنند يگزيجا
كند تـا   ي برنامه مداخله، به افراد كمك م      ي از محورها  يكي

ها و حل، راهي زندگ يزا استرس يهاتي با موقع  ييارويدر رو 
ن يثر و كارآمد را انتخاب كنند و از ا        ؤ م يا مقابله يهاروش
گـر از   ي د يكـ ي. نـد يق سطح استرس خود را كنترل نما      يطر

 ي ارتباط يها مهم برنامه مداخله آموزش مهارت     يمحورها
-تيـ ح و تقو  يق آن روابـط صـح     يبود تا افراد بتوانند از طر     

 را تجربـه    يكننده را در خود بهبود دهند و اسـترس كمتـر          
 اسـترس را در  يكيولوژيزي فيهاق نشانه ين طر يكنند و از ا   

  .خود كاهش دهند
 يهـا  پژوهش حاضر همـسو بـا پـژوهش        يهاافتهي

ــپ ــه يشيــ و ) Kim) 31( ،Hirokawa) 38ن از جملــ
Oman    نشان داد كـه كاركنـان بخـش        ) 39( و همكاران

ت اسـترس و    يري مـد  يها روش يريادگيق  يت از طر  سالم
توانند سطوح استرس خود را تا حد       ي م ي ارتباط يهامهارت

هـا و   آموزند كه در برخورد با تنش     ي كنترل كنند و م    ياديز
 ي فردي، در زندگي شغليهاژه تنش ي به و  ي زندگ يفشارها

ج ينتـا .  داشـته باشـند    يتر خود عملكرد مناسب   يو اجتماع 
ــKimل يــفراتحل ت يري مــديهــار مداخلــهيثأ در مــورد ت

ن يـ  نشان داد كه ا    ي رفتار ي بر روش شناخت   ياسترس مبتن 
ت اسـترس و    يري مـد  يهـا ها در بهبود مهـارت    نوع مداخله 
). 31(ر معنـادار دارنـد      يثأ كاركنان ت  ي اجتماع يعملكرد روان 

ــژوهش  ــ  Hirokawaدر پ ــا هــدف ت ــه ب ــه يثأك ر برنام
ـ  ي و رفتارهـا   ياقابله م يت استرس بر راهبردها   يريمد ن ي ب
مارستان انجام گرفت مـشخص شـد كـه         ي كاركنان ب  يفرد

مارسـتان موجـب    يت استرس بـه كاركنـان ب      يريآموزش مد 
 يا مقابلـه  يزا از راهبردهـا    استرس يهاتيشده تا در موقع   

ها   آن يق سالمت روان  ين طر يسازگارانه استفاده كنند و از ا     
ن، يهمچنــ). 38(افتــه اسـت  يش ي افـزا يطـور معنــادار بـه 

Omanــا هــدف تــي و همكــاران پژوهــش ر روش يثأ را ب
.  انجـام دادنـد  يمراقبه بر كاهش استرس كاركنان بهداشـت     

ن روش به پرسـتاران موجـب       يج نشان داد كه آموزش ا     ينتا
ــده و بهز    ــان ش ــترس در آن ــادار اس ــاهش معن ــك  يستي
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ـ    يشناخت روان ش داده اسـت  يشـان را افـزا   ي و سالمت روان
 ي بر اثربخـش   يافته پژوهش حاضر مبن   ي،  ي كل طوربه). 39(

 در كـاهش    ي ارتباط يهات استرس و مهارت   يريآموزش مد 
 از  ي اسـترس در كاركنـان بهداشـت       يكيولوژيزي ف يهانشانه

 استرس  يكيولوژيزي ف يهاده كه نشانه  ين ا ي با ا  يجنبه نظر 
 ي و شـناخت   ي و اسـتفاده از فنـون رفتـار        يريادگيق  ياز طر 
ابـد، هماهنـگ و از جنبـه        يي مـ  ت اسـترس كـاهش    يريمد

  .و استن همسيشي پيهاج پژوهشيز با نتاي نيتجرب
- پژوهش نشان داد مهارت    يهاافتهين،  يافزون بر ا  

 ي پس از اجـرا    ي پرستاران و كاركنان بهداشت    ي ارتباط يها
در . افتـه اسـت   يش  ي افـزا  ي گروه ي رفتار يآموزش شناخت 

كننـد كـه    يان مـ  ين ب يشي پ يهاج پژوهش ين راستا نتا  يهم
 يحتـ .  هستنديريادگي قابل آموزش و ي ارتباط يهامهارت
 در  يار قابل مالحظـه   يثأز ت ي ن يمدت آموزش  كوتاه يهادوره
 يريادگيـ  يالگـو .  داشته است  ي ارتباط يها مهارت يارتقا
ار ارزشـمند   ي بـس  ي ارتبـاط  يهـا  متمركز بر مهـارت    يتجرب

 يكننـدگان پـس از اجـرا       كه خود شـركت    ياست؛ به طور  
 بهتـر،   يشتر، آمادگ ي، اعتماد به نفس ب    ي آموزش يهاداخلهم

 را گـزارش    ي ارتبـاط  يهـا اضطراب كمتر و بهبود مهـارت     
  ).20(اند كرده

 بـر   ي گروهـ  ي رفتـار  ير مثبت آمـوزش شـناخت     يثأت
مارسـتان  ي پرستاران و كاركنان ب    ي ارتباط يهابهبود مهارت 

 نمونـه   يبـرا . ن همـسو اسـت    يشيـ  پ يهاج پژوهش يبا نتا 
 و همكاران در پژوهش خود نشان دادند كه پـس از          ييرضا

-زان مهـارت  يـ  به پرستاران م   ي ارتباط يهاآموزش مهارت 
افتـه اسـت    يش  ي افـزا  يطور معنـادار   آنان به  ي ارتباط يها
 و همكاران مشخص شـد      Hirokawaدر پژوهش   ). 16(

 يت استرس موجب بهبود رفتارها    يريكه برنامه آموزش مد   
ــ ــاز قب يفــردنيب در كاركنــان  يورزتأ جــريرهــال رفتاي
ز يـ ش تا سه ماه پس از مداخله نين افزايمارستان شده و ا  يب
و همكـاران    Liu ج پـژوهش  ينتـا ). 38(دار مانده است    يپا
همــسو بــا پــژوهش حاضــر نــشان داد كــه آمــوزش ) 32(

 يها به پرستاران موجب بهبود مهارت     ي ارتباط يهامهارت
  .شودين گروه مي در ايارتباط

ر معنـادار   يثأنه ت ي كه در زم   ي مهم يهانييز تب  ا يكي
 كاركنـان   ي ارتبـاط  يهـا برنامه مداخله بـر بهبـود مهـارت       

 برنامـه   يم محتوا يد مستق يكأان كرد ت  يتوان ب ي م يبهداشت
 از  يكـ ي.  بـود  ي ارتبـاط  يهـا مداخله بـر آمـوزش مهـارت      

، آموزش  ي گروه ي رفتار ي آموزش شناخت  ي اصل يمحورها

 آن و   يمل ارتبـاط و عناصـر اصـل        شـا  ي ارتباط يهامهارت
، زبان  يركالمي غ يها   ارتباط مؤثر، ارتباط   ي برقرار يچگونگ

 و  يها و رمزها، صراحت در ارتباط كالمـ       بدن و زبان نشانه   
 شامل قـضاوت، مـشاهده   يثر، موانع ارتباطؤگوش كردن م  

 يهـا   ت و درخواست آمرانه، پل    يولؤ، انكار مس  يابيبدون ارز 
 يح كردن، نوازش كـردن و همـدل        شامل خلع سال   يارتباط

ن همسران و آمـوزش     ي ب يها   حل تعارض  يكردن، چگونگ 
در جلسات برنامه مداخله هر     . له بود أمس روش حل  يهاگام
 يهـا  همراه با برگـه    يها به صورت عمل   ن مهارت يك از ا  ي

ن، يبنـابرا . كننـدگان آمـوزش داده شـد      ن بـه شـركت    يتمر
 ي از محورهـا   يكـ ي به عنوان    ي ارتباط يهاانتخاب مهارت 

-هـا بـه شـركت    ن مهارت ي برنامه مداخله و آموزش ا     ياصل
ـ   ي كـاربرد  يهـا د بر جنبه  يكأكنندگان با ت    آن بـه    ي و عمل

 برنامـه مداخلـه در بهبـود        يل اثربخـش  ي از دال  يكيعنوان  
ـ   به.  مطرح است  ي ارتباط يهامهارت تـوان  ي، مـ  يطـور كل

 يهـا ج پـژوهش حاضـر همـسو بـا پـژوهش          يگفت كه نتا  
ت استرس و   يري مد ين نشان داد كه آموزش راهبردها     يشيپ

 موجـب بهبـود   ي به كاركنـان بهداشـت    ي ارتباط يهامهارت
  .شودين گروه مي اي ارتباطيهات استرس و مهارتيريمد

از بـه   يـ  به دست آمده از پژوهش حاضـر ن        يهاافتهي
 ي اثـربخش بـرا    يا مداخلـه  يهـا  برنامـه  ي و اجرا  يطراح

 ي ارتبـاط  يهـا فت مهـارت  شريـ كاهش سطوح استرس و پ    
از آنجا كه مـشاغل     .  را نشان داد   يكاركنان مشاغل بهداشت  

ج پژوهش  ي استرس همراهند و نتا    ي با سطوح باال   يبهداشت
 ي را در ارتقـا    يشـناخت   روان يهـا  مداخلـه  يحاضر اثربخش 

شنهاد يـ ن مـشاغل نـشان داد، پ      يـ  كاركنان ا  يسالمت روان 
ها  ها، از آن  وع مداخله ن ن ينه كمترِ ا  يگردد با توجه به هز    يم

 كاركنـان اسـتفاده     يشـناخت   سـالمت روان   يدر جهت ارتقا  
شـود كـه    يشنهاد مـ  ي پ يران بهداشت ين، به مد  يهمچن. شود
 ي اثربخش بـرا   ي آموزش يها برنامه ي و اجرا  ينه طراح يزم
ا اسـتفاده از    يـ ها فراهم كنند و     مارستانيها را در ب   ن گروه يا
 آمـوزش  يهـا  از برنامـه يشها را به عنـوان بخـ     ن برنامه يا

ن، با توجه   يافزون بر ا  . رنديضمن خدمت كاركنان در نظر گ     
 يت زمانيمارستان و محدودي شلوغ كاركنان ب  يهافتيبه ش 
 ي و اجــراي، طراحــي آموزشــيهــا شــركت در دورهيبــرا

ن زمـان  يمـدت كـه در كمتـر       فـشرده و كوتـاه     يهامداخله
هـا  ن گـروه  ي ا ي را داشته باشد برا    يممكن حداكثر اثربخش  

ن يـ هـا در ا   ج پـژوهش  ينتا. )38( دارد   ياديار ز يت بس ياهم
 فـشرده و    يا مداخلـه  يهـا ز نشان داده كه برنامـه     ينه ن يزم
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 ي ارتبـاط  يها و مهارت  يكوتاه مدت در بهبود سالمت روان     
 يياز سـو  ). 38(مارستان اثـربخش بـوده اسـت        يكاركنان ب 

ن يـ دگان ا كننگر، فشرده بودن جلسات مداخله به شركت      يد
 شركت  جلسات برنامه مداخلهيدهد تا در تمام يامكان را م  

ش ي برنامـه را افـزا     يق احتمال اثربخش  ين طر يند و از ا   ينما
در مداخلـه   افـراد گـروه    ي كه تمام  يرا در صورت  يز. دهديم

-ليـ ها در تحل    آن يها جلسات شركت نكنند و از داده      همه
رنامـه مداخلـه     ب ي استفاده شود احتمال اثربخش    ي آمار يها

 از پژوهشگران  يل تعداد ين دل يبه هم ). 38(ابد  ييكاهش م 
 يط بـه منظـور بررسـ      ي شـرا  ياند كه در برخـ    شنهاد داده يپ

 كوتـاه    مداخلـه از جلـسات فـشرده و        يها برنامه ياثربخش
  ).40(مدت استفاده شود 
ط ي پــژوهش حاضــر نبــود شــرايهــاتياز محــدود
ودن حجم نمونـه بـه      ، كم ب  ي تصادف يريگاستفاده از نمونه  

 در   پـژوهش صـرفاً    ي و اجـرا   يي اجرا يهاتيخاطر محدود 
 يهـا شـود در پـژوهش  يشنهاد مـ  يـ پ. مارستان بـود  يك ب ي

-از گروه نمونه بـا حجـم بـاالتر و روش نمونـه             يمشابه آت 
 يهـا مارستانيز از ب  ي استفاده شود و نمونه ن     ي تصادف يريگ

 به جامعـه    جيم بهتر نتا  يمختلف انتخاب شوند تا امكان تعم     
ن بود كه   يگر پژوهش ا  ي د تيمحدود. پژوهش فراهم گردد  

 يهـا گروه نمونه آن شـامل پرسـتاران و كاركنـان بخـش           
 يـي ن موضـوع هرچنـد كـه روا   يـ ا. مارستان بـود يمختلف ب 

ن حـال بـه     يدهـد امـا در عـ      يش م ي پژوهش را افزا   يرونيب
 پـژوهش مطـرح     ي درون يي روا يت برا يك محدود يعنوان  
 ذكـر شـده و كـم بـودن          يهـا تي به محدود  با توجه . است

ــش  ــواهد پژوه ــش ي در زميش ــه اثربخ ــهين ــا مداخل  يه
ـ        يشناخت روان  كاركنـان بخـش     ي بـر بهبـود سـالمت روان

 ينيشـود پژوهـشگران بـال     يشنهاد مـ  يران، پ يبهداشت در ا  

 يهــانــه پــژوهشين زميــحــوزه بهداشــت و ســالمت در ا
  .افتيت  دسيج متقني انجام دهند تا بتوان به نتايشتريب

  
  گيري نتيجه

 يها مداخله يج پژوهش حاضر اثربخش   ياز آنجا كه نتا   
 ي ارتباط يها  در كاهش استرس و بهبود مهارت      يشناخت روان

تـوان گفـت كـه      ي را نشان داد مـ     يكاركنان مشاغل بهداشت  
ت اســترس و يري مــديشــناخت  روانيهــااسـتفاده از مداخلــه 

نـه و   ي كـم هز   ي به عنوان روشـ    ي ارتباط يهاآموزش مهارت 
-ين گروه محـسوب مـ     ي ا ي سالمت روان  ياثربخش در ارتقا  

ران يژه مـد  يـ ان بخش سالمت، بـه و     ين، به متول  يبنابرا. شود
 يهـا در ارتقـا  ن مداخلـه  يـ شود از ا  يشنهاد م يها، پ مارستانيب

ت يدر نها . ندي كاركنان خود استفاده نما    يشناخت سالمت روان 
 سـالمت   يرتقـا  اثـربخش در ا    يهـا  روش ييكه شناسا  نيا

-ازمنـد پـژوهش   يران ن يـ  در ا  ي كاركنان بهداشت  يشناخت روان
 حـوزه   ينيژه پژوهشگران بـال   ي است كه توجه و    يشتري ب يها

  .كندين موضوع را طلب ميمت به اسال
  

  تشكر و قدرداني 
قـات  يپژوهش حاضر حاصل طرح مـصوب مركـز تحق        

ـ     ) 329كـد   (اهللا تهـران    هي دانشگاه بق  يعلوم رفتار  ا بـود كـه ب
تِ يـ  ترب يسسه فرهنگ ؤ م ين مركز و با همكار    ي ا يت مال يحما
ــه(ن ينــو ــنو. انجــام شــد) پژوهــشكده اســتاد روزب سندگان ي
 و از   يقـات علـوم رفتـار     يله از كاركنـان مركـز تحق      يوس نيبد
-ژه افـراد شـركت    يـ واهللا، به  هيمارستان بق ي و كاركنان ب   رانيمد

شكده استاد  ران و كاركنان پژوه   يز از مد  يكننده در پژوهش و ن    
  .ندينماي ميمانه تشكر و قدرداني صميخاطر همكارروزبه، به
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