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Abstract
Background and Objectives: Job stress is one of the most problematic diseases affecting nurses
in hospital environments. Early maladaptive schemas play a role in job stress. Besides, when
schemes are activated, levels of excitement are published, leading directly or indirectly to various
forms of psychological distress, such as depression, anxiety, and stress. Therefore, this study
aimed to assess the effectiveness of schema-based cognitive therapy in reducing job stress among
nurses.
Methods: This semi-experimental controlled study with pretest-posttest design was performed on
nurses in Qom in 2015. Totally, 32 nurses were selected by simple random sampling and were
divided into an intervention (n=16) and a control group (n=16). The intervention group received
weekly sessions of cognitive schema techniques for nine weeks. The data were collected using
occupational stress questionnaire developed by Davis, Robbins, and MacKay (1991). Then, the
data were entered into the SPSS statistical software, version 20 and were analyzed using
MANCOVA.
Results: The results showed a significant difference between the two groups regarding job stress
symptoms and resources after the schema-based cognitive group therapy. Accordingly, symptoms
and resources of job stress significantly reduced in the intervention group compared to the control
group (p=0.0001).
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Conclusion: This study showed that schema-based cognitive group therapy was effective in
improving the symptoms and resources of job stress. Thus, this therapeutic method is
recommended to be used in nurses with job stress.
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چکیده
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مقدمه :استرس شغلی یکی از مشکلزاترین اختالالتی است که پرستاران در محیطهای بیمارستانی با آن درگیر هستند و با توجه به

o
e

نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در استرس شغلی و با توجه به اینکه طرحوارهها هنگامی که فعال میشوند ،سطوحی از هیجان
منتشر می شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگیهای روانشناختی نظیر افسردگی ،اضطراب و استرسها
میشوند .لذا هدف پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره محور بر کاهش استرس شغلی پرستاران بود.
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مواد و روش :پژوهش حاضر از نوع طرحهای نیمهتجربی بود که از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه
آماری شامل کلیه پرستاران شهر قم در سال  39بودند 92 .پرستار به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در یک گروه مداخله (21نفر) و
یک گروه کنترل (21نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایشی به مدت نه هفته ،هفتهای یک جلسه برنامه آموزش تکنیکهای شناختی
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طرحوارهدرمانی دریافت نمودند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استرس شغلی دیویس ،رابینز و مککی ( )2332بود .دادهها با
تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار  SPSSنسخه  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها :نتایج نشان داد که بعد از اجرای گروه درمانی شناختی طرحواره محور میزان عالئم استرس شغلی و منابع استرس شغلی در

A

گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری داشت و عالئم و منابع استرس شغلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به طور
معنیداری کاهش یافت (.)P=2/2222

بحث و نتیجهگیری :پژوهش حاضر نشان داد که آموزش گروه درمانی شناختی طرحواره محور در کاهش و بهبود عالئم و منابع
استرس شغلی مؤثر بود .بنابراین بهرهگیری از این روش درمانی در پرستارانی که استرس شغلی دارند ،توصیه میگردد.
واژگان کلیدی :گروه درمانی شناختی ،طرحواره درمانی ،استرس شغلی ،پرستاران

*نویسنده مسئول :افسانه دارابی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران،
afsanehdarabi75@yahoo.com

www.SID.ir

www.sadramj.ir

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره محور بر 229/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

مقدمه

تضاد و ابهام در نقش ( ،)29تعدد شیفت شب کاری (،)24

یکی از تکالیف روانی -اجتماعی زندگی انسان ها کار یا

مخاطرهآمیز بودن کار ( ،)21آزادی عمل پایین ( )21و

شغل است ( .)2کار بخش مهمی از زندگی هر فردی به

حقوق و مزایای پایین و سر و صدای زیاد مراجعهکنندگان

شمار می آید و از یک سو می تواند شماری از نیازهای

( )28موضوعاتی هستند که در دهههای اخیر مورد توجه

اساسی انسان همچون پرورش روح و جسم ،برقراری

بسیاری از محققین قرار گرفتهاند.

ارتباط اجتماعی ،ایجاد حس ارزشمندی ،اعتماد به

با وجود تفاوتهای متعددی که در میان این مطالعات

نفس و شایستگی را ارضا کند و از سوی دیگر ،ممکن

مشاهده میشود ،اما در مورد اینکه پرستاری یکی از گروه-

است منبع اصلی بروز استرس نیز باشد (.)2

های شغلی است که بیشترین میزان استرس را تحمل می-

استرس بیماری شایع قرن  22است که در شرایط مختلف

کنند اتفاق نظر وجود دارند .همه آنها به این نتیجه

بر انسان اثر میگذارد و مسئول  92درصد از بیماریهاست

رسیدهاند که پرستاران یکی از گروههای شغلی هستند ،که

و ساالنه هزینهای معادل  922تا  422میلیون دالر را در

بیشترین میزان استرس را تحمل میکنند (.)27 ،22 ،8

بردارد و این رقم تنها بعد مادی مسأله استرس را بیان

استرس و خستگی پرستاران میتواند بر جنبههای حیاتی و

میکند در حالیکه استرس تأثیرات به سزایی بر جوانب

حساس عملکرد آنان مانند توانایی حل مسأله ،توانایی

مختلف زندگی افراد میگذارد ( )9و شاید عمومیترین

تصمیمگیری ،خالقیت تأثیر بگذارد و در نهایت ممکن

مشکل زندگی انسان امروزی باشد ( .)4یکی از مهمترین

است منجر به ارائه مراقبت اشتباه شود .این در حالی است
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منابع ایجاد کننده استرس در زندگی هر فرد شغل وی
میباشد و استرس شغلی( )job stressامروزه به مسئلهای

شایع و پر هزینه در محیطهای کاری تبدیل شده است
(.)1

از میان گروههای مختلف شغلی ،شاغالن بخش سالمت به

که ایمنی و رفاه بیماران به شدت وابسته به پرستاران است
( )23و پریشانیهای روانی و رفاه پرستاران میتواند به
شدت کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار را تحت تاثیر قرار

v
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بدهد (.)22

الزاروس ( )Lazarusو فولکمن ()2378( )Folkman

ویژه آنهایی که در محیط بیمارستان مشغول به کارند

بیان کردند که خدمات سالمت شغلی نیازهای شاغلینی را

استرس شغلی باالتری را تجربه میکنند ( )1و در میان

که احتیاج به درمانهای روان شناختی عمیقتری دارند و

شاغالن بخش سالمت ،پرستاری ( )nurseبه عنوان یکی

در عین حال متناسب با فرد فرد آنها طراحی شده باشد را

c
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از مشاغل با خطر باال و پر استرس برای خستگی و بیماری

برطرف نمیکند .همچنین آنها معتقدند که نگاه این

شناخته شده است ( )8،7محیط بیمارستان میتواند

خدمات به عوامل دخیل در مشکالت بسیار ساده انگارانه

استرس و مشکالت فیزیکی را در میان این شاغالن به

است ( .)22با این حال هنوز به این مساله توجه نشده و

A

وجود آورد ( .)3دو عامل «منبع کنترل بیرونی و الگوی

خدمات سالمت شغلی بسیار کمی ،در این زمینه ارائه

رفتاری نوع  » Aمهمترین متغیرهایی هستند که با

میشود .تلفیق عواملی مانند تمرکز بیشتر بر روی نقش

استرس شغلی پرستاران مرتبط هستند ( .)22در صورتی

تجربههای دوران کودکی در شکلگیری طرحوارههای

که محققان دیگری بیشتر بر رابطه استرس شغلی با

مرکزی بینفردی (ناهشیار) ،تاکید بیشتر بر رابطه

حمایتهای اجتماعی و راههای مقابله مبتنی بر هیجان

درمانی ،مسائل مربوط به انتقال و تالش برای آشکارسازی

تاکید میکردند ( .)22شیوع استرس در میان پرستاران و

محتوای ناهشیار طرحوارههای مرکزی به عنوان علت

نقش عوامل متعدد تاثیرگذار فردی و شغلی مانند مواجهه

آسیبزایی ،به شکلگیری نسل سوم درمانهای شناختی

با مرگ بیماران ،ساعات کاری طوالنی( ،)22کمبود نیرو،
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منجر شده است که در زمره درمانهای نیرومندتر و

موجود است و از معدود تحقیقات انجام شده در این زمینه

مقاومتر قرار میگیرند (.)22،29

پژوهش بامبر و مکماهون ( )McMahonبود که به

طرحوارهها ( )schemasدارای مؤلفههای شناختی،

بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی

عاطفی و رفتاری هستند ،هنگامی که طرحوارههای

شغلی پرداخت و نتایج آن رابطه مثبت و معناداری را بین

ناسازگار اولیه فعال میشوند ،سطوحی از هیجان منتشر

این دو متغیر نشان داد ( .)27هم چنین پژوهش مایر

میشود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی

( )Mayerبه نقل از قرهداغی ( )2977نیز حاکی از رابطه

افسردگی

مثبت و معنادار بین طرحوارههای ناسازگار اولیه ،استرس

از

آشفتگیهای

روانشناختی

نظیر

( ،)Depressionاضطراب ( )Anxietyو استرس،

و فرسودگی شغلی است (.)23

تعارضات و امثال آن میشود ( ،)24طرحوارههای ناسازگار

بنابراین از آنجا که هدف گروهدرمانی شناختی

اولیه ( )maladaptive schemas earlyدر واقع نوعی

طرحوارهمحور کمک به بیمار برای ایجاد تغییرات نظامدار

آسیبپذیری روانشناختی هستند که زمینه ابتالی افراد

در طرحوارههاست ( )22و با توجه به میزان باالی استرس

آنها

شغلی در میان پرستاران و نقشی که طرحوارههای ناسازگار

انعطافناپذیرتر و شدیدتر باشند بیشتر احتمال دارد که

اولیه میتوانند در ایجاد و تداوم آن داشته باشند و کمبود

این افراد به نشانگان استرس دچار شوند ( .)21به نظر

تحقیقات الزم در این زمینه ،محقق در پژوهش حاضر به

میرسد در هر زمان خاص و جدید بسته به مسائل

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحوارهمحور بر

به
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استرس را بیشتر میکنند هرچقدر
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اجتماعی که فرد با آن مواجه است طرحوارههای خاصی
فعال میشوند (.)21

پرایس ( )Priceمفهوم تداوم طرحواره را برای بافتار شغلی
به کار میبرد و عقیده دارد که استرس شغلی باعث تشدید

استرس شغلی پرستاران پرداخت.
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مواد و روش
پژوهش حاضر از نوع طرحهای نیمه تجربی است که از

تعارضهای ناهشیار در برخی از افراد میشود ( .)28بامبر

طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد.

( )Bamberاعتقاد دارد که ناکارآمدی شغلی در واقع

جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شهر قم در سال 39

بازآفرینی رفتار ناسازگار است که از طرحواره ناسازگار اولیه

بودند .به منظور انجام این پژوهش ،تعداد  92پرستار زن از

زیربنایی در بافتار موقعیت کاری نشات میگیرد ( .)21هر

طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب و در یک گروه مداخله

نوع ناکارامدی شغلی خاص را میتوان با طرحواره ناسازگار

(21نفر) و یک گروه کنترل (21نفر) تخصیص داده شدند.

اولیه زیربنایی منطبق کرد .همچنین شدت ناکارآمدی

مالکهای ورود افراد به برنامه آموزشی داشتن سن بین

شغلی مستقیماً با شدت طرحواره ناسازگار اولیه

 21تا  41سال ،داشتن حداقل مدرک کارشناسی

A

زیربنایی ای که آن را برانگیخته ،متناسب است .هم چنین

پرستاری ،تمایل به شرکت در برنامه درمانی و داشتن

بامبر بیان میدارد که ریشههای تحولی ناکارآمدیهای

حداقل  1سال سابقه کاری بود و پرستارانی که همزمان در

شغلی حاصل پویاییهای محیطی و خانوادگی ناگوار

جلسات فردی یا گروهی رواندرمانی دیگر شرکت داشتند

زندگی اولیه فرد است (.)21

و دارای مشکل جسمی و یا سابقه بیماری خاصی بودند از

هرچند به طور کلی پیشینه پژوهشی قابل مالحظهای در

پژوهش حذف شدند.

ارتباط با بازآفرینی طرحوارههای ناسازگار اولیه در حوزه

جهت جمعآوری دادهها از مقیاس استرس شغلی دیویس

بینفردی وجود دارد ،اما گزارشهای بسیار کمی درباره

( ،)Davisرابینز ( )Robbinsو مککی ()Mackay

بازآفرینی طرحوارههای ناسازگار اولیه در بافتار شغلی

( )2332استفاده شد ( .)92این مقیاس در سال 2332
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تهیه و شامل دو مجموعه سئوال میباشد که به ترتیب

پژوهش این اطمینان داده شد که اطالعات آنان به شکل

عالئم و منابع استرس شغلی را میسنجد .نمره  42به باال

محرمانه در نزد پژوهشگران باقی خواهد ماند .پژوهشگران

نشان دهنده عالئم استرس شغلی باال است که منجر به

پس از پایان پژوهش به آزمودنیهای گروه کنترل ،مداخله

فرسودگی شغلی میگردد .نمره بیش از  222نشاندهنده

(طرحوارهدرمانی) را آموزش دادند.

عوامل و منابع فشارزای شغلی بیش از حد متوسط است.

پس از اتمام دوره آموزش از هر دو گروه پسآزمون به عمل

ستوده در سال  2972در شهر اصفهان این پرسشنامه را

آمد .متغیر وابسته در این پژوهش استرس شغلی (عالئم و

هنجاریابی کرد ( .)92در مقایسه هنجاری که در این

منابع) بود .گروه مداخله به مدت  3جلسه  32دقیقهای

تحقیق به دست آمده با هنجار آمریکایی مشخص میشود

تحت آموزش متغیر مستقل (گروهدرمانی شناختی

که چندان تفاوتی در هنجار دو جامعه وجود ندارد ،بدین

طرحوارهمحور) به شرح زیر قرار گرفتند:

صورت که در هنجار آمریکایی نمره بیش از  222و در

جلسه اول :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،بیان منطق و

هنجار ستوده نمره  38به باال را متمایز کننده عالئم و

مراحل مداخله و چارچوب و قواعد شرکت در گروه و پر

منابع استرس شغلی باال در نظر میگیرد .در پژوهش

کردن پرسشنامه .جلسه دوم :فرضیهسازی در خصوص

ستوده نتیجه تحلیل سئواالت هر دو پرسشنامه نشان داد

طرحوارهها ،شناسایی و نامگذاری طرحوارهها.

که کلیه سواالت هر دو پرسشنامه رابطه مثبت و باالیی با

جلسه سوم :آموزش تکنیک آزمون اعتبار طرحوارهها بر

کل پرسشنامه را داراست ( .)92حسنی ( )2974ضریب

اساس شواهد زندگی بیمار.
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پایایی هر دو پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ را برای
پژوهش خود گزارش کرد ،که این میزان برای پرسشنامه
استرس شغلی  2/71و برای پرسشنامه منابع استرس

شغلی  2/32به دست آمده بود ( .)92میزان پایایی
پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برای

جلسه چهارم :آموزش تکنیک تعریف جدید از شواهد تایید
کننده طرحواره و اسناد آنها به علل دیگر.
جلسه پنجم :آموزش تکنیک ارزیابی معایب و مزایای

v
i
h

سبکهای مقابلهای بیمار.
جلسه ششم :آموزش تکنیک برقراری گفتگو بین جنبه

مؤلفه منابع استرس شغلی 2/73و برای پرسشنامه عالئم

سالم و جنبه بیمار طرحواره.

استرس شغلی  2/71محاسبه شد.

جلسه هفتم :آموزش تکنیک تدوین و ساخت کارتهای

روش انجام کار بدین صورت بود که پژوهشگر از بین

آموزشی برای پاسخ دادن به شیوهای سالم در موقعیتهای

بیمارستانهای شهر قم ،چهار بیمارستان را به شکل

برانگیزنده طرحواره.

تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه استرس شغلی را در بین

جلسه هشتم :آموزش تکنیک تکمیل فرم ثبت طرحواره و

پرستاران زن توزیع کرد .پژوهشگران بعد از جمعآوری و

طرحریزی پاسخهای سالم توسط بیمار در طی زندگی

A

نمرهگذاری این پرسشنامهها ،با توجه به نمره برش

روزمره.

پرسشنامه استرس شغلی ،پرستاران واجد شرایط استرس

جلسه نهم :مروری بر مطالب ،ارزیابی مجدد و رفع موانع

شغلی را تشخیص و بعد از هماهنگیهای مورد نیاز

کاربرد و پرکردن پرسشنامه استرس شغلی.

پژوهشگران با آزمودنیها از قبیل حضور فعال و مستمر در

جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه  22نرم-

جلسات 92 ،پرستار داوطلب را به شکل تصادفی انتخاب و

افزار  SPSSاز میانگین ،انحراف معیار و برای تعیین

جهت شرکت در پژوهش از آنان دعوت به عمل آمد.

اثربخشی تکنیکهای شناختی طرحوارهدرمانی گروههای

اهداف مطالعه برای واحدهای مورد پژوهش تشریح و

مورد مطالعه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

c
r

رضایتنامه کتبی از آنها اخذ شد .همچنین به نمونههای
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یافتهها

سن و میزان سابقه کاری بین دو گروه مداخله و کنترل

در این پژوهش تعداد  92پرستار مبتال به استرس شغلی

تفاوت معنیداری نداشتند و دو گروه از لحاظ جنسیت و

در دو گروه مداخله و کنترل که هر کدام  21نفر بودند،

تحصیالت همگن بودند (جدول .)2

مورد بررسی قرار گرفتند ،متغیرهای کیفی وضعیت تاهل،
جدول  .2توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی در دو گروه مداخله و شاهد
کنترل

متغیر

سن

D
I
وضعیت تاهل

سابقه کاری

کل

مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

91-21

7

12

3

11/21

28

19/29

41-91

7

12

8

49/81

21

41/78

مجرد

4

21

9

27/81

8

22/78

متاهل

22

17/81

22

12/1

22

11/12

مطلقه

2

1/21

9

27/81

4

22/1

3

11/21

22

17/81

22

17/81

8

49/81

1

92/21

22

92/21

S
f
21-1

بیشتر از 21

o
e

جدول  2نشان داده شده است.

در تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها از شاخصهای توصیفی
میانگین و انحراف معیار استفاده شد که نتایج آن در قالب

iv

جدول  . 2میانگین و انحراف معیار نمرات عالئم استرس شغلی و منابع استرس شغلی در پیش آزمون و پس آزمون
گروه کنترل

متغیر

گروه مداخله

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

عالئم استرس

92/11

22/21

92/9

8/7

h
c

91/9

22/2

منابع استرس

31/21

29/77

31/2

22/3

73/2

22/1

پس آزمون

پیش آزمون

پیش آزمون
انحراف معیار

r
A

پس آزمون
میانگین

انحراف
معیار

27/2

1/7

72/8

23/28

نتایج جدول  2بیانگر این است که نمرات پسآزمون گروه-

استرس  F=2/293و  )P=2/74و آزمون  Mباکس

های مداخله نسبت به نمرات پسآزمون گروه کنترل دارای

( )P<2/21 ،F=2/84 ،M Box'=1/121به دلیل عدم

تغییراتی شده است لذا برای تحلیل دادهها از تحلیل

معناداری گویای برآورده شدن پیش فرضهای استفاده از

کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .از پیشفرضهای

کوواریانس چند متغیره بود ،به عبارتی ،عدم معناداری

تحلیل کوواریانس چندمتغیره برابری واریانسهای خطا و

آزمون لوین نشاندهنده برابری واریانسهای خطا در پیش-

یکسانی ماتریس کوواریانسهاست که برای آزمون آنها به

آزمون بود .بنابراین ،برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل

ترتیب از آزمون لوین و  Mباکس استفاده شد .نتایج

کوواریانس چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول

آزمون لوین (عالئم استرس  F=2/281و  ،P=2/87منابع

 4آمده است.
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بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی طرحواره محور بر 228/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره مولفه های استرس شغلی در گروههای آزمایش و کنترل
منبع تغییر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

اثر اتا

توان آماری

عالئم استرس

927/42

2

927/42

27/32

2/222

2/429

2/378

منابع استرس

2792/88

2

2792/88

21/11

2/222

2/918

2/317

همانگونه که نتایج جدول  9نشان میدهد بعد از کنترل

کارکنان باید به طرحوارههای آنها توجه شود ( .)23در

اثر پیشآزمون ،نمرات گروه آزمایش در مرحله پسآزمون

پژوهش مایر نیز به نقل از قرهداغی ( )2977نتایج حاکی از

در مولفههای عالئم استرس و منابع استرس کاهش

رابطه مثبت و معنادار بین طرحوارههای ناسازگار اولیه،

معناداری را نشان داد .به عبارت دیگر ،گروه درمانی

استرس و فرسودگی شغلی بود (.)23

شناختی طرحوارهمحور میتواند باعث کاهش استرس

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری

شغلی در پرستاران شود ( .)P<2/222همچنین توان

کرد که طرحوارههای ناسازگار اولیه با توجه به ماهیتشان با

آماری مشاهده شده همراه با سطح معناداری مطلوب،

استرس شغلی رابطه دارند و آموزش تکنیکهای شناختی

بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت باالی آزمون است.

طرحواره میتواند باعث کاهش استرس شغلی شود که این

D
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بحث

S
f

مطلب با نظر بامبر ( )2221مبنی بر اینکه میتوان

o
e

تکنیکهای شناختی طرحوارهدرمانی را برای تمام

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش گروهدرمانی
شناختی طرحوارهمحور باعث کاهش استرس شغلی (عالئم
و منابع استرس) در پرستاران میشود .محقق پژوهشی که
نقش آموزش تکنیکهای طرحوارهدرمانی را به طور
اختصاصی با استرس شغلی بسنجد ،نیافت .همانطور که

طرحوارههای دخیل در ناکارامدی شغلی به کاربرد ،همسو
است ( .)21بامبر ( )2221هم چنین بیان میکند مجموعه
قابل توجه و فزایندهای از شواهد وجود دارد که نشان

iv

میدهد طرحوارههای ناسازگار اولیه نقش بسیار زیادی در
انتخاب شغل دارند و بافتار شغلی شرایط مناسبی را تدارک

h
c

بامبر نیز بیان میکند ،گرچه در برخی از پژوهشها مفهوم

میبیند که افراد میتوانند در آن طرحوارههای ناسارگار

طرحواره را در موقعیت شغلی به کار بردهاند اما از مفهوم

اولیه خود را بازآفرینی کنند که این بازآفرینیها در ایجاد

طرحواره یا رویکرد طرحوارهمحور به طور اختصاصی برای

و تداوم استرس شغلی نقشی اساسی دارد (.)21

درمان استرس یا ناکارآمدی شغلی استفاده نشده است

طرحوارههای ناسازگار اولیه در واقع نوعی آسیب پذیری

( .)21با وجود این نتایج پژوهش حاضر به یافتههای زیر

روانشناختی هستند که زمینهی ابتالی افراد به استرس را

نزدیک است:

بیشتر میکنند هرچقدر آنها انعطاف ناپذیرتر و شدیدتر

بامبر و مکماهون ( )2227در پژوهش خود که به بررسی

باشند ،بیشتر احتمال دارد که این افراد به نشانگان

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی

استرس دچار شوند .پرایس ( )2221نیز عقیده دارد که کار

پرداختند ،رابطه مثبت و معناداری بین طرحوارههای

کردن برای افرادی که طرحوارههای ناسازگار اولیه انعطاف

ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی بدست آوردند (.)27

ناپذیرتر دارند ،نفرت آور است و طرحوارههای

قرهداغی ( )2977مبنی بر رابطه بین

ناسازگاراولیهشان و سبکهای مقابلهایشان آنها را مستعد

طرحوارههای ناسازگار با سازگاری شغلی نشان داد بین

ابتال به استرس شغلی میکند ( .)28باز آفرینی

تمام طرحوارههای ناسازگار اولیه با سازگاری شغلی رابطه

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای مقابلهای ناسازگار

معناداری وجود دارد و برای کاهش میزان عدمسازگاری

مشکالت این افراد را تشدید میکند و سرانجام باعث به

پژوهش
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خطر افتادن سالمت شغلیشان میشود که خود را به
صورت

نشانگان

استرس

نشان

میدهد

بنابراین

مهمی در زمینه پیشگیری و بهبود از استرس شغلی
برداشت.

طرحوارهدرمانی برای آنها میتواند مفید واقع شود.
چند بعدی بودن رویکرد طرحواره محور در توجیه

نتیجهگیری

اثربخشی آموزش طرحواره برکاهش استرس شغلی نقش

پژوهش حاضر نشان داد که با آموزش تکنیکهای

بسزایی ایفا میکند .در گروه درمانی شناختی طرحواره-

شناختی طرحواره درمانی به پرستاران و از این طریق

محور ،افراد از طریق تکنیکهای شناختی و به چالش

بینش دادن به آنها درباره طرحوارههای ناسازگارشان،

کشیدن طرحوارهها (شواهد تاییدکننده و ردکننده) می-

میتوان میزان استرس شغلی (عالئم و منابع) آنها را

فهمند که طرحواره نادرستی دارند و نباید به آنها به عنوان

کاهش داد ،بنابراین میتوان از این روش درمانی جهت

حقایق مطلق بنگرند ،بلکه باید آنها را به صورت فرضیه-

بهبود و کاهش استرس شغلی پرستاران استفاده نمود.

D
I

هایی در نظر بگیرند که باید آزمون شوند (.)22
نورداهل ( )Nordahlو نیساتر ( )2221( )Nysæterبیان

تقدیر و تشکر

کردند ،هنگامی که طرحوارههای ناسازگار اولیه فعال

بدین وسیله از تمام مسئوالن بیمارستانهای حضرت

میشوند ،سطوحی از هیجان منتشر میشود و مستقیم یا

معصومه ،کامکار ،گلپایگانی و نکوئی هدایتی شهر قم به

غیر مستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگیهای

پاس مساعدت های مختلف و همیاری صادقانهشان و

S
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روانشناختی نظیر افسردگی ،اضطراب ،استرسها،
تعارضات و امثال آن میشود ( .)24تلفیق الگوی طرحواره

پویای پرایس ( )2221با الگوی استرس بک ( )Beckو
همکاران ( )2371و نیز با الگوی طرحوارهمحور یانگ
( )Youngو همکاران ( )2229بر بازآفرینی طرحوارههای
ناسازگار اولیه در بافتار شغلی تاکید میکند که این
بازآفرینی در ایجاد و تداوم استرس شغلی ،نقشی اساسی
دارد (.)22،99،28
از محدودیتهای این پژوهش فقدان برنامه پیگیری،
استفاده صرف از پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها و
مختص بودن نمونهها به پرستاران زن بود که تعمیمپذیری
نتایج به پرستاران مرد را با مشکل مواجه میسازد.
در خاتمه به پژوهشگران پیشنهاد میگردد ،با توجه به
نتایج مثبت گروهدرمانی شناختی طرحوارهمحور ،این روش
در سایر بیمارستانها و جنسیتهای متفاوت و نیز در
مراکز و سازمانهای گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین با توجه به اینکه طرحوارههای ناسازگار اولیه در
تداوم استرس شغلی نقش دارند ،لذا اگر بتوان فرایند
شکلگیری این طرحوارهها را شناسایی کرد ،میتوان گام
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کلیه پرستارانی که در تمامی مراحل پژوهشگران را
یاری کردند ،تقدیر و تشکر مینماییم.
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