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بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تعاممیی ززررس
س فولکمن بر مهمرتهمی مقمبیه بم رستر

در کمرکنمن

رضم فمریمبی ،1رضم میرزریی ،2رلهمم سمزری ،3عبم

جوردی
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 1دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مدیریت تحقیقات و فن آوری ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 2استادیار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
3کارشناس ارشد سم شناسی پزشکی ،مدیریت تحقیقات و فن آوری ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
 4دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ، ،بیرجند ،ایران

ااالعات مقاله

چکیده
مقدمه :امروزه استرس یکی از علل عمده بسیاری از اختالالت روانیی ،بیمیاریهیای قلبیی ،سیراان،
ناراحتیهای گوارشی ،پوستی ،مشکالت سیستم ایمنی و  ...محسوب میشود .مطالعه حاضیر بیا هید
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر میدل تعیاملی الزاروس و فیولکمن بیر مهیارتهیای مقابلیه بیا اسیترس در

دریمفت 1395/09/07 :
پذیرش 1395/09/25 :
*مولف مسئول

کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شده است.

عبم

رسشکمر :پژوهش حاضر مطالعه مداخلهای و از نوع نیمه تجربی است که بر روی  84نفر از کارکنیان

ایران،

بهداشتی شهر جیرفت با روش سرشماری و با اسیتفاده از پرسشینامه روشهیای کنیار آمیدن الزاروس و

پزشکی

فولکمن که روایی و پاییایی آن در مطالعیات متعیدد اثبیات شیده ،بیا اسیتفاده از نیرمافیزار  SPSS18و

بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل

آزمونهای آماری توصیفی و استنباای ،کای دو و ویلکاکسون در سطح معناداری کمتر از  0/05انجیام
شده است.
یمفتههم :میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعیه  34/91 ± 6/51سیال ،مییانگین سیابقه کیار ± 7/36
 11/22سال بود .در این مطالعه تفاوت میانگین نمره تمامی حیطههای کنار آمدن الزاروس و سبکهای
مقابله هیجان مدار و مسئله مدار پس از مداخله آموزشی در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله از نظر
آماری معنیدار بود ( )p>0/05در حالی که این تفاوت در گروه شاهد معنیدار نبود (.)p<0/05

نتیجهگیری :با توجه به یافتههای مطالعه حاضر میتوان نتیجیه گرفیت آمیوزش سیبکهیای مقابلیهای
مبتنی بر مدل الزاروس و فولکمن به کارکنان میتوانید باعی

افیزایش اسیتفاده از روشهیای مقابلیهای

مسئله مدار و کاهش استفاده از سبکهای مقابلهای هیجان مدار و افزایش سطح سالمت در تمامی ابعیاد
بخصوص بعد روانی شود.
کیید سرژههم  :استرس ،مهارتهای مقابلهای ،کارکنان

جوردی
بیرجند ،دانشگاه علوم
بیرجند،

دانشکده

اجتماعی مؤثر بر سالمت.
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Abstract
Introduction: Nowadays Stress is considered as one of the main causes of mental
disorders, heart diseases, cancer, digestive disorders, skin disorders, immune system
problems and so on. This study has been carried out with the aim of evaluating the
effect of education based on Lazarus and Folkman interactive model of stress on
coping skills of Jieroft university of medical sciences Health care workers.
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84 staffs of medical university of Jiroft city in 2014 with census method, by Lazarus
and Folkman coping questionnaire which different studies confirmed its validity
and reliability, and also the data was analyzed by SPSS v18 by descriptive, Chi
square and Wilcoxon tests.
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Results: The mean age of the participants was 6/51 ± 34/91 years old, the average

Tel: 09155618609

work experience 7/36 ± 11/22 years.The result of this study showed that the mean
score of all Lazarus Coping aspects, emotion and problem focused coping
mechanisms, was significant after the intervention within intervention group versus
before the intervention (p<0.05), While this difference was not significant in the
control group (p>0.05).
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Methods: The current study is a quasi-Experimental one, which has been done on

Conclusion: According to the findings of the study, educational intervention
based on the Lazarus and Folkman model in staffs, can increase the use of problemoriented coping mechanisms and reduce the use of emotion-focused copings and
increase the level of health in all aspects, especially in the mental aspect.
Keywords: stress, coping skills, staff
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مقدمه
دانشمندان علوم رفتاری و علوم سالمتی قرار داشته است (.)1

فولکمن این است که ارزیابی اولیه ،ارزیابی ثانویه و شیوههای

تحمل شرایط استرسزا پیامدهای روانی و جسمانی زیانباری

مقابله بین عوامل استرسزا و پیامدهای استرس در افراد

به همراه میآورد و عامل  75درصد از شکایتهای پزشکی

میانجیگری میکنند تا افراد با توجه به تعامل با اارافیان و

است .امروزه استرس یکی از علل عمده بسیاری از اختالالت

محیط زندگی خود سبک مقابله مناسب را انتخاب و بکار

روانی ،بیماریهای قلبی ،سراان ،ناراحتیهای گوارشی،

گیرند (.)11
استرس ناشی از کار بسیاری از مشکالت جسمی ،روانی،

پوستی ،مشکالت سیستم ایمنی محسوب میشود (.)2-5
سالمت روانی در یک تعامل دو ارفه بین راهبردهای

خانوادگی و اجتماعی را برای فرد رقم میزند .دنیای صنعتی

مقابلهای مؤثر و متناسب با شناخت صحیح و ارزیابی درست

گرفتاریهای فراوان به بار آورده و نگرانی افراد نسبت به

از موقعیت تنشزا قرار دارد ( .)6مقابله تالشی است که در آن

کار ،خانواده ،نگرانیهای مادران نسبت به وضع کودکان

فرد بسته به عوامل محیطی و مداخالت شناختی رفتاری

خود ،مشکالت اجتماعی ،پیشرفت تکنولوژی و نگرانی از

محرک تنشزا را حذ

کهنه شدن معلومات و ااالعات ،سختی و زمان کار،

و یا تقلیل میدهد ( 7و .)8

الزاروس 1و فولکمن 2اعتقاد دارند استرس یک مفهوم

سروصدا ،فشردگی و تراکم کار ،نوع مراجعان ،انتظارات

نسبی از یک تعامل پیچیده و پویا بین فرد و محیط اارافش

نابجا از فرد ،حقوق کم ،بیعدالتی سازمانی و کیفیت رابطه با

است .شیوهها یا راهبردهایی که فرد در مقابله با موارد

همکاران میتوانند فشار زیادی را بر افراد وارد کنند که توان

استرسزا به کار میبرد نقش اساسی در سالمت جسمانی و

مقابله با آنها را ندارند (.)13-16

روانی او ایفا کرده و آسیبپذیری فرد به ادراک از استرس و

بنابراین الزم است کارکنان را در مقابله با شرایط

منابع استرس بستگی دارد ( .)1،3،6،9عدهای از دانشمندان

استرسزا توانمند نمود .توانمندسازی کارکنان را قادر میسازد

مقابله را به معنی چگونگی غلبه افراد بر مشکالتشان میدانند.

تا در مواجهه با مشکالت و تهدیدهای شغلی از مقاومت و

در حالی که الزاروس و فولکمن مقابله را کنار آمدن با

انعطا پذیری بیشتری برخوردار بوده ،از شیوههای کارآمدی

موقعیت استرسزا با در نظر گرفتن شرایط محیطی و کیفیت

برای رویارویی با مشکالت استفاده کرده و از آسیبپذیری

مدیریت محیط زندگی (تعامل بین فرد و محیط) میدانند

آنها جلوگیری نماید ( 17و  .)18یکی از استراتژیهای مهم

(.)10

در این زمینه آموزش روشهای مقابلهای به کارکنان است تا
مدل تعاملی الزاروس و فولکمن دارای ساختارهای

منابع مقابله را شناسایی نموده و تنظیم هیجانی 3مناسبی داشته

ارزیابی اولیه ،ارزیابی ثانویه ،استرس و سازگاری است .در

باشند و بتوانند مهارتهای مقابله با استرس را بکار گیرند و

ارزیابی اولیه ،فرد ممکن است موقعیت را تهدیدکننده

رفتار حفاظتی بیشتری در مقابل عوامل استرسزا اتخاذ نموده و

یا برعکس بیخطر ارزیابی کند ( .)11در مقابل ارزیابی اولیه

باع

حفظ سطوح باالتری از عملکرد و سالمت روانی در

که بر ویژگیهای موقعیت استرسزا تمرکز میکند ،ارزیابی

آنها شود ( 3و .)16

بح

ثانویه به آنچه شخص در مورد آن وضعیت میتواند انجام دهد
. Lazarus
. Folkman

1
3

2

. Emotional regulation
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مطالعه حق در پاکستان یکچهارم کارکنان بهداشتی استرس

گروه کنترل در نظر گرفته شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل

شغلی داشتند ( .)19در مطالعه کثیری دولت آبادی20/7 ،

کارکنان بهداشتی بودن ،حداقل یک سال سابقه کار و تمایل به

درصد کارکنان مرکز بهداشت استان اصفهان استرس در حد

شرکت در مطالعه بود .همچنین کارکنانی که در زمان انجام

متوسط و  6/1درصد از استرس نسبتاً شدید رنج میبردند (.)20

پیشآزمون و پسآزمون پرسشنامه مربواه را تکمیل ننمودند و

در مطالعه سوری عدم استراحت کافی ( 96/9درصد)،

یا در تمامی جلسات آموزشی شرکت نکردند از مطالعه خارج

نارضایتی از ساعات کار ( 91/9درصد) و وجود فشارهای

شدند.

روانی محیط کار ( 88/7درصد) مهمترین عوامل استرسزا در

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه حاوی سؤاالت

محیط شغلی زنان مورد مطالعه بود ( .)21با توجه به مطالب

دموگرافیک مانند سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سابقه کار،

ارائه شده و تأثیر آموزش مدیریت استرس در مطالعات متعدد

میزان تحصیالت و سؤاالت روشهای کنار آمدن الزاروس و

( 7،17و  )22و اینکه هیچ مطالعه مداخلهای با مدل تعاملی

فولکمن استفاده شد .هد

از این پرسشنامه ارزیابی افکار و

استرس الزاروس و فولکمن بر روی کارکنان بهداشتی انجام

اعمال افراد برای کنار آمدن با وقایع فشارزای زندگی است .در

نشده یا در دسترس محقق نبوده ،بهویژه اینکه تاکنون هیچ

این پرسشنامه  66سؤالی پاسخها از نوع لیکرت چهارگزینهای

آموزش راههای مقابله با استرس در

شامل به کار نبردم (امتیاز صفر) تا حدی به کار بردم (امتیاز )1

کارکنان بهداشتی شهر جیرفت انجام نشده ،لذا مطالعه حاضر با

بیشتر مواقع به کار بردم (امتیاز  )2و زیاد به کار بردهام (امتیاز

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تعاملی الزاروس و

 )3است .در پرسشنامه هشت حیطه کنار آمدن شامل رویارویی

فولکمن بر مهارتهای مقابله با استرس در کارکنان بهداشتی

(نمره  0تا  )18دوری جویی (نمره  0تا  ،)18خویشتنداری

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شده است.

(نمره  0تا  ،)21جستوجوی حمایت اجتماعی (نمره  0تا ،)18

مطالعه مداخلهای با هد
هد

مسئولیتپذیری (نمره  0تا  ،)12گریز-اجتناب (نمره  0تا ،)24

رسشکمر
مطالعه حاضر یک مطالعه مداخلهای و از نوع نیمه تجربی

حل مدبرانه مسئله (نمره  0تا  )18و ارزیابی مجدد مثبت (نمره

است که میزان تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تعاملی استرس

 0تا  )21مورد سنجش قرار میگیرد .در تحقیق علی پور و

الزاروس و فولکمن را بر مهارتهای مقابلهای کارکنان

همکاران پایایی این آزمون  0/85به دست آمده است ( .)24در

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال  1394مورد بررسی قرار

بررسی فولکمن و الزاروس پایایی این پرسشنامه با روش

داده است.

همسانی درونی  0/75و پایایی خرده مقیاسهای آن 0/61

جامعه مورد مطالعه در این مطالعه کارکنان بهداشتی

برای سبک مقابله دوری جو تا  0/79برای ارزیابی مجدد

شامل کارکنان مرکز بهداشت جیرفت و کارکنان معاونت

مثبت گزارش شده است ( .)25همچنین در پژوهش آقایوسفی

بهداشتی شهر جیرفت میباشد برای اجتناب از تورش پیشینه

و همکاران در سال  1391نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از

(تأثیر کارکنانی که آموزش دیدهاند بر همکاران آموزش

آلفای کرونباخ 0/76 ،به دست آمد که بیانگر پایایی باالی

ندیده در زمان بین پیشآزمون و پسآزمون) تصمیم گرفته شد

پرسشنامه میباشد (.)26

از کارکنان یک گروه بهعنوان گروه مداخله و از کارکنان

شرکتکنندگان قبل از مطالعه فرم رضایت آگاهانه برای

گروه دیگر بهعنوان گروه کنترل استفاده شود ( .)23با روش

شرکت در مطالعه تکمیل نمودند .همچنین قبل از تکمیل
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تا ابهامی برای آنها باقی نمانده و بتوانند به سؤاالت بهاور

شرکت داشتند 30/58 .درصد از شرکتکنندگان در مطالعه در

کامل و صحیح پاسخ دهند .سپس پرسشنامه در اختیار

گروه سنی  20تا  29سال 40 ،درصد در گیروه سینی  30تیا 39

کارکنانی که مایل به شرکت در مطالعه بودند قرار گرفت .در

سال و  29/41درصد در گروه سنی باالی  40سال قرار داشتند.

ادامه برای گروه مداخله  8جلسه  90دقیقهای روشهای

 29/41درصد مرد و  70/59درصد زن 11/76 ،درصید مجیرد،

مقابلهای و فنون کاهش استرس با روشهای سخنرانی ،بح

 88/24درصد متأهل 17/65 ،درصد سابقه کار کمتر از  5سال،

گروهی ،پرسش و پاسخ و ایفای نقش برگزار گردید .پس از

 44/70درصید  6تییا  10سییال 24/70 ،درصید  11تییا  20سییال و

گذشت سه ماه از اتمام دوره آموزشی ،پسآزمون از هر دو

 12/94درصد سیابقه کیار بیاالی  21سیال داشیتند .تحصییالت

گروه مداخله و شاهد گرفته شده و دادهها با نرمافزار SPSS

 9/21درصیید دیییپلم و زیییر دیییپلم 27/05 ،درصیید فییوقدییپلم،

نسخه  18و با استفاده از آزمونهای توصیفی و استنباای ،کای

 54/11درصیید لیسییانس و تحصیییالت  9/41درصیید از آنهییا

دو و ویلکاکسون (با توجه به نرمال نبودن دادهها با استفاده از

فوقلیسانس بود.

اسمیرنو ) تحلیل شد .در ضمن

از نظر تفاوت مشخصات دموگرافیک در دو گروه میورد

آزمونهای کلموگرو

مطالعه حاضر در مرکز کار آزمایی بالینی وزارت بهداشت با

مطالعه با اسیتفاده از آزمیون کیای دو بیه غییر از سیابقه کیاری

شماره  IRCT2015030821377N1ثبت شده است.

( )p=0/042در سایر مشخصات هیچکیدام از گیروههیا تفیاوت
آماری معنیداری با هم نداشتند (( .)p>0/05جدول شماره )1

یمفتههم
در مطالعه حاضر  85نفر از کارکنیان بهداشیتی شیامل 44
نفر از کارکنان مرکز بهداشت بهعنوان گروه مداخله و  41نفیر

جدسل شممره  :1توزیع نسبی مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه (آزموی کای دو)

متغیر
سن:

جنس:
وضعیت تأهل:

سابقه کار:

مدرخیه

شمهد

تعدرد ()%

تعدرد ()%

 20تا  29سال

)15/29(13

)15/29(13

 30تا  39سال

)17/64(15

)22/35(19

باالی  40سال

)15/29(13

)14/11(12

مرد

)12/94(11

)16/47(14

زن

)35/29(30

)35/29(30

مجرد

)4/78(4

)5/88(6

متأهل

)(37

)44/70(38

 5سال و کمتر

)4/78(4

)12/94(11

 6تا  10سال

)28/23(24

)16/47(14

 11تا  20سال

)8/23(7

)16/47(14

 21سال و بیشتر

)7/05(6

)5/88(5
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P value

0/817

0/614
0/601

0/042
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پرسشنامهها ،تمامی سؤاالت دقیقاً برای آنها توضیح داده شد

از کارکنان معاونت بهداشتی بهعنوان گروه شاهد شهر جیرفت

دیپلم و زیر دیپلم

میزان تحصیالت:

فوقدیپلم لیسانس
فوقلیسانس

)1/17(1

)8/23(7

)15/29(13

)11/76(10

)27/05(23

)27/05(23

)4/78(4

)4/78(4

0/188

سبکهای مقابلهای هیجان محور و مسئله محیور بیا اسیتفاده از

بودن سابقه کار تأثیری در میانگین امتیاز روشهای کنار آمدن

آزمییون میین ویتنییی قبییل از مداخلییه آموزشییی هیییچکییدام از

در دو گروه کنترل و مداخله نداشیته اسیت و دو گیروه از نظیر

گروههای مورد مطالعه تفاوت آماری معنیداری با هم نداشتند

امتیاز پیشآزمون کامالً مشابه هم میباشند.

جدسل شممره  :2میانگین و انحرا

معیار روشها ی کنار آمدن در دو گروه مورد مطالعه در مرحله قبل از آموزش (آزمون من ویتنی)
مدرخیه ()n =44

شمهد ()n =41

)(Mean±SD

)(Mean±SD

P value

کنار آمدن رویارویانه

9/06±2/73

9/19±3/74

0/84

دوری جویی

8/36±2/76

8/04±2/21

0/66

خویشتنداری

9/9545±3/29

9/51±3/25

0/72

جستجوی حمایت اجتماعی

8/36±3/65

8/04±3/82

0/65

مسئولیتپذیری

6/22±2/46

5/87±2/60

0/82

گریز – اجتناب

9/61±4/77

10/12±5/12

0/47

حل مدبرانه مسئله

9/09±3/15

8/65±3/55

0/92

ارزیابی مجدد مثبت

8/18±3/90

7/41±3/86

0/43

روشهای کنار آمدن هیجان محور

37/00±7/22

36/87±7/03

0/88

روشهای کنار آمدن مسئله محور

31/86±9/75

30/00±10/00

0/43

متغیر س گرسههم

از نظر حیطیههیای روشهیای کنیار آمیدن و سیبکهیای

( .)p>0/05در حالی که گروه کنترل در تمامی حیطهها تفاوت

مقابلیهای هیجییان محیور و مسییئله محییور بیا اسییتفاده از آزمییون

آمییاری معنییداری بعیید از مداخلییه نسییبت بییه قبییل از مداخلییه

ویلکاکسون ،میانگین نمرات تمامی حیطهها در گیروه مداخلیه

نداشیییییییییییت (( .)p<0/05جیییییییییییدول شیییییییییییماره )3

قبییل و بعیید از مداخلییه تفییاوت آمییاری معنیییداری داشییت
جدسل شممره  :3میانگین تغییر نمرات در گروههای مورد مطالعه قبل و بعد از آموزش (آزمون ویلکاکسون)
متغیر
کنار آمدن رویارویانه
دوری جویی

گرسه

قبل رز مدرخیه

بعد رز مدرخیه

)(Mean±SD

)(Mean±SD

تفاامست میاامنگین
پیش س پسآزمون

P
value

مداخله

9/06±2/73

7/75±2/05

-1/31

0/027

شاهد

9/19±3/74

8/92±3/43

-0/26

0/930

مداخله

8/36±2/76

3/79±2/18

-4/56

0/0001
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از نظییر حیطییههییای روشهییای کنییار آمییدن الزاروس و

(( .)p<0/05جدول شماره )2؛ بنابراین میتوان گفت متفیاوت

رضا فاریابی و همکاران

Journal of Jiroft University of Medical Sciences

خویشتنداری
جستجوی حمایت اجتماعی

گریز – اجتناب
حل مدبرانه مسئله
ارزیابی مجدد مثبت
روشهییای کنییار آمییدن هیجییان
محور
روشهای کنار آمدن مسئله محور

مداخله

9/95±3/29

13/43±2/80

3/47

0/0001

شاهد

9/51±3/25

9/34±3/03

-0/17

0/776

مداخله

8/36±3/65

11/31±1/98

2/95

0/0001

شاهد

8/04±3/82

7/97±3/69

-0/0692

0/844

مداخله

6/22±2/46

8/6364±1/89

2/40

0/0001

شاهد

5/87±2/60

6/00±2/40

0/12

0/754

مداخله

9/61±4/77

4/50±3/22

-5/11

0/0001

شاهد

10/12±5/12

13/85±5/13

3/73

0/947

مداخله

9/09±3/15

13/38±2/78

4/29

0/0001

شاهد

8/65±3/55

9/17±3/12

0/51

0/419

مداخله

8/18±3/90

13/54±3/44

5/36

0/0001

شاهد

7/41±3/86

7/14±3/53

-0/26

0/795

مداخله

37/00±7/22

29/47±4/82

-7/55

0/0001

شاهد

36/87±7/03

36/19±6/74

-0/68

0/466

مداخله

31/86±9/75

46/88±7/31

15/02

0/0001

شاهد

30/00±10/00

30/29±8/70

0/29

0/831

بحث

را یک بیماری درمانناپذیر ییا بیا دوره درمیان ایوالنی تصیور

تمیام روشهیای کنیار آمیدن (حیطیههیا) در دو دسیته اصیلی

کنند و به میزان زیاد در معیرض اسیتیگمای ناشیی از نابیاروری

سبکهای مقابله هیجان محور کنیار آمیدن رویارویانیه ،دوری

قرار دارند بیشتر از راهبردهای هیجان محور ماننید کنیار آمیدن

جییویی ،خویشییتنداری ،گریییز-اجتنییاب و مسییئله محییور،

رویارویانه در هنگام برخورد با افرادی که این وضعیت آنها را

جستوجوی حمایت اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،حل مدبرانه

بد دانسته و استیگمای ناباروری به آنها نسبت میدهند باشد.

مسئله و ارزیابی مجدد مثبت قرار میگیرنید ( )27و نمییتیوان

در مطالعه حاضر و مطالعه گلچیین در گیروه مداخلیه مییانگین

گفت که راهبرد مقابلهای خوب یا بد وجود دارد .هر کدام از

نمره کنار آمیدن روییارویی بیهایور معنییداری کیاهش یافتیه

این دو نوع راهبرد مقابلهای در موقعییتهیا و شیرایط خیاص،

است .روش کنار آمدن رویارویی از دسته سبکهای مقابلیهای

بهعنوان روش مواجهه و مقابله با مسیائل و مشیکالت بیه کیار

هیجان محور است ( 24و  )27و مجموعیه رفتارهیای تهیاجمی

میروند ،بهاوری که ممکن است هر کیدام از ایین راهبردهیا

مانند خشم ،درگیری ،دست زدن به اقدامات پرخطر و اسیتفاده

حالت سازنده و یا غیر سازنده داشته باشند (.)24

از هر ترفند دیگر برای رهایی از موقعیت تنشزا است که افراد

نتایج مطالعه حاضر در حیطه کنیار آمیدن رویارویانیه بیا نتیایج

جهت حل مشکل به کار میبرند و متضیمن درجیاتی از ابیراز

مطالعییه گلچیییین ( )7همسیییو ( )p>0/0001ولیییی بیییا مطالعیییه

خصومت و ریسک در عملکردهاست (.)24

آقایوسفی ( )26ناهمسو است (.)p=0/68

نتایج مطالعه حاضر در حیطه دوری جویی با مطالعه گلچین ()7
همسو ( )p>0/0001ولی با مطالعه آقایوسیفی ( )26نیاهمخوان

شاید دلیل ناهمسو بودن نتایج مطالعه حاضر با مطالعه آقایوسفی

است ( .)p=0/24این حیطه نیز جزو دسته سبکهیای مقابلیهای

این باشد که در مطالعه آقایوسیفی فینهیای مقابلیهای بیه زنیان

هیجان محور است ( 7،24و  )27و مجموعه رفتارهای شیناختی

نابارور آموزش داده شد که به دلیل اینکه زنان شاید نابیاروری
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مسئولیتپذیری

شاهد

8/04±2/21

10/36±1/98

2/32

0/88

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تعاملی الزاروس و فولکمن بر...

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

خیوشبینیی و سیعی در نظیر گیرفتن جنبیههیای مثبیت رویییداد

مقابلیه میؤثر بیا موقعییت تینشزا را بیازگو میینمایید ( .)24در

تنشزا ،سعی در فراموشی رویداد تنشزا است که فرد یا گروه

مطالعییه بخشییانی و همکییاران بییین رویییدادهای منفییی زنییدگی

برای دوری از منبع ایجادکننده مشکل و یا اجتناب از این منبع

(استرس) و افسردگی همبستگی مثبت و بین حمایت اجتمیاعی

در جهت کاهش اهمیت آن به کار میبرند (.)24

درک شییده و افسییردگی همبسییتگی منف یی (در هییر دو گییروه

مطالعه حاضر در حیطه خویشتنداری بیا مطالعیه گلچیین ( )7و

افسرده و غیر افسرده) وجود داشت .همچنین مییانگین حماییت

آقا یوسفی ( )24همخوان ( )p>0/01بود .این حیطیه نییز جیزو

اجتماعی درک شده در افراد افسرده بهاور معنیداری پایینتیر

دسته سبکهای مقابلهای هیجان محور است ( 24و  )27بیا ایین

از افراد غیر افسرده بود (.)28

وجود میانگین نمره این حیطه در مطالعه حاضر ،مطالعه گلچین

نتایج مطالعه حاضر در حیطه مسئولیتپذیری با مطالعه گلچیین

و آقایوسیفی در مقایسییه بییا سییایر حیطییههییای زیرگییروه سییبک

( )p>0/05( )7و آقایوسفی ( )p>0/01( )26همسیو بیود .ایین

مقابلهای هیجان مدار نه تنها کمتر نشده بلکه بهاور معنییداری

حیطه جزو دسته سبکهای مقابلهای مسئله محیور اسیت (7،24

بیشتر شده اسیت .خویشیتنداری مجموعیه عکیسالعمیلهیایی

و  )27و شامل مجموعه واکنشهایی است مانند سرزنش کردن

مانند کنترل احساسات خود ،عجوالنه برخورد نکردن با رویداد

خود ،عذرخواهی کردن و در پی جبران مشکل بودن ،سعی در

تنشزا ،سعی در عمومی نشدن اتفاق و رویداد تنشزا و اینکیه

برخورد و انجام اقدام متفاوت در دفعات بعد که پذیرش نقش

اارافیان از این رویداد باخبر نشوند ،تفکر و مرور ذهنی افکیار

فرد در ایجاد مشکل را از ارییق تیالش میداوم او در اصیالح

و اقدامات عملی قبل از انجام آنها ،استفاده کردن از اقدام فرد

موقعیت موجود نشان میدهد (.)26

الگو در موقعیت مشابه است که واکنشهای احساساتی افراد را

در مطالعه حاضر تفاوت میانگین نمرات گریز  -اجتناب قبیل و

به هنگام برخورد با منبع ایجادکننده مشکل و ممانعت از ابیراز

بعد از مداخله در دو گروه مورد مطالعه معنیدار و این میانگین

این عکسالعملها توسط افراد در برمیگیرد ( .)24این تفاوت

در گروه مداخله پس از آموزش نسبت به قبل از آموزش کمتر

احتماالً در دستهبندی حیطههای موجود در سبکهای مقابلهای

شده بود که این نتایج با مطالعه گلچیین ( )7و آقایوسیفی ()26

است که بعضی منابع خویشتنداری را جیز دسیته سیبکهیای

همخوان است ( .)p>0/05این حیطه نیز جزو دسته سبکهیای

مقابلهای هیجان محور قرار میدهند ( )26و برخیی منیابع آن را

مقابلهای هیجیان محیور اسیت ( 7،22و  )25ایین روش افکیار

در دسته سبکهای مسئله محور قرار میدهند (.)7

آرزومندانه یا کوششهای رفتاری در جهت فرار یا اجتناب از

نتایج مطالعه حاضر در حیطیه جسیتجوی حماییت اجتمیاعی بیا

موقعیت مشکلزا را مانند به امید معجزه بودن ،خوابیدن بیش از

مطالعه گلچیین ( )7و آقایوسیفی ( )26همسیو ( )p>0/01بیود.

حد معمول ،خوردن ،نوشیدن ،سیگار کشیدن ،استفاده از میواد

این حیطه جزو دسته سبکهیای مقابلیهای مسیئله محیور اسیت

مخدر یا دارو برای کسب احساس بهتیر و همچنیین اجتنیاب از

( 7،24و  )27و تیالشهیای فیرد بیرای کسیب حماییتهیای

برخورد با دیگران توصیف میکند و شیامل گرییز از واقعییت

ااالعاتی و حمایتهای ملموس و حمایتهای عیاافی ماننید

است (.)24

در میان گذاشتن مشیکل و احساسیات خیود راجیع بیه روییداد

نتیایج مطالعیه حاضییر در حیطیه حیل مدبرانییه مسیئله بیا مطالعییه

تیینشزا بییا دیگییران ،کمییک گییرفتن از افییراد متخصییص و

گلچییین ( )7و آقایوسییفی ( )26همسییو بییود ( .)p>0/001اییین

صاحبنظر  ،الیب کیردن نظیر و نصییحت فیرد میورد احتیرام،

حیطه جزو دسته سبکهای مقابلهای مسئله محیور اسیت (7،24
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مانند عدم انجام اقدام مؤثر و سپردن خود به دسیت سرنوشیت،

پیذیرفتن همیدردی و همفکیری دیگییران بیرای حیل مشییکل و

رضا فاریابی و همکاران
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برخورد با مشیکل اسیت ،تیومم بیا بیهکیارگیری رویکردهیای

راهبردهای مقابلهای ،مدیریت استرس ،مهارتهیای میؤثر حیل

تحلیلی برای مشکلگشایی مانند تفکر به آنچه در مراحیل بعید

مسئله و ارتباط مؤثر میدیران بیه کارکنیان و خیانواده آنهیا بیا

باید انجیام داد ،نقشیه کشییدن و عملیی کیردن آن ،اسیتفاده از

استفاده از فنهای عملی ،استفاده از ابزارهای کمک آموزشی

تجارب گذشته در موقعیتهای مشابه برای برخیورد منطقیی بیا

مدرن از اریق برخی از برنامههای آموزشی کوتیاه میدت کیه

موقعیت تنشزا و حل مدبرانه و متفکرانه مشکل میباشد (.)7

ضمن کم هزینه بودن ،تداخلی نیز با مسئولیتهای آنان نیدارد

نتایج مطالعه حاضر در حیطیه ارزییابی مجیدد مثبیت بیا مطالعیه

آموزش داده شود؛ و زمینههای الزم برای تجربه و بهکارگیری

گلچین ( )7و آقایوسفی ( )28همخیوان بیود ( .)p>0/001ایین

راهبردهای مقابله در موقعیتهای مختلف آزمایشیی و واقعیی

حیطه جزو دسته سبکهای مقابلهای مسئله محیور اسیت (8،26

زندگی فراهم گردد.

و  )29و مجموعه تالشهایی است مانند انجیام کیاری خالقانیه

از محییدودیتهییای اییین مطالعییه انجییام مطالعییه صییرفاً در

برای حل مشکل ،درس گرفتن از موقعییت و اصیالح خیود در

کارکنییان بهداشییتی و عییدم امکییان مداخلییه در سییایر کارکنییان

موقعی یتهییای جدییید ،دعییا کییردن ،کشییف چیزهییای مهییم در

دانشگاه بود .پیشنهاد میشود پیژوهشهیایی بیرای مقایسیه اثیر

زندگی و نگرش و ایمان تازه پیدا کردن به آنها که در جهت

آموزش و مداخالت مبتنی بیر مهیارتهیای مقابلیه الزاروس و

ایجاد مفاهیم مثبت بیا توجیه بیه درجیه تکامیل فیردی اایالق

فولکمن با سایر مداخالت از جمله آموزش مهارت حل مسئله،

میگردد ،این روش ممکن است ابعیاد میذهبی را شیامل شیود

ارتبااات مؤثر ،مداخالت در سطح خانواده ،مداخلیه در سیطح

(.)7

مدیران بر رضایت شغلی ،کیارایی ،سیالمت جسیمی ،سیالمت

در مطالعه حاضر تفاوت میانگین نمیرات سیبکهیای مقابلیهای

روانییی ،سییالمت اجتمییاعی و سییالمت معنییوی کارکنییان در

هیجان محور و مسئله محور قبل و بعد از مداخلیه در دو گیروه

سازمان های بهداشتی درمانی و سایر سازمانهیا انجیام شیود تیا

مورد مطالعه معنیدار بود ( )p>0/001که این نتایج با مطالعات

مداخالت مؤثرتر شناخته شده و استراتژیهای کاراتر را بتیوان

ذوقی فیاض و موقر ( 27و  )29همخیوانی دارد .مقابلیه هیجیان

در سازمانها و افراد گوناگون اجرا کرد.

مدار به دو دسته هیجان مدار مثبت و منفی تقسیم میشود ()30

تقدیر س تشکر

و واکیینشهییای نرمییال یییا بیمییاریزا بییه اسییترس وابسییته بییه

این پژوهش برگرفته از ارح پژوهشیی مصیوب معاونیت

ظرفیتهای سازگاری یک فرد در مواجهه با شرایط اسیترسزا

آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با شماره p-

است ( .)31فولکمن و الزاروس بیان میکننید کیه اگیر افیراد

 92-55است .در پایان الزم میدانیم از حماییت ایین معاونیت،

مضطرب را قابل کنترل بدانند ،بیشتر از مقابله متمرکز بر مسئله

همکاری صمیمانه کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکیز

استفاده میکنند و در غیر این صورت به مقابلیه هیجیان محیور

بهداشت شهرستان جیرفت تقدیر و تشکر نماییم.

روی میآورند (.)6

تعمرض منمفع

نتیجهگیری

هیچ تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است.
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و  )27و مجموعیه افکیار و کوشیشهیای سینجیده و متمرکیز

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،پیشنهاد میشود بهایور مسیتمر

...بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تعاملی الزاروس و فولکمن بر

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
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