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مقاله پژوهشي

ارﺗباط ﺗﺤمل ﻣراقبت از بيماران و ﻣﻘابﻠﻪ با شرايط پراسترس در پرستاران
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ﺗاريخ دريافت١٣٩٨/٣/٢٣ :

ﺗاريخ پﺬيرش١٣٩٨/٩/٢٠ :

چكيده

زمينه و هدف :امروزه روش هاي مداخله در بيمارستان با هدف ايجاد ارتباط با پرستاران و آموزش و حمايت از آنان در ميزان بهبودي
بيماران موثر است .هدف اين پژوهش عبارت از تعيين رابطه بين بار مراقبت از بيماران و مقابله با شرايط پراسترس در پرستاران بود.

روش كار :پژوهش حاضر از نوع توصيﻔي -همبﺴتﮕي بود .جامعه آماري شامل  ١٢٤نﻔر پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه و بخش هاي
عمومي بود .از ميان آنان بر اساس فرمول كوكران  ٩٣نﻔر مورد مطالعه قرارگرفتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بار تحمل مراقبت از

بيماران نواك و گﺴت ) (١٩٨٩و پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پاركر ) (١٩٩٠بود .روش تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيﻔي
)ميانﮕين ،انحراف معيار( و آمار استنباطي شامل همبﺴتﮕي و رگرسيون در سطح معني داري  ٠/٠٥و با رعايت پيش فرض ها و با نرم افزار

 SPSSنﺴخه  ٢٢تجزيه و تحليل شد.

نتايج :نتايج نشان داد كه ارتباط مثبت و معني داري بين حوزه تحمل مراقبت از بيمار و سبك مقابله مﺴاله مدار وجود دارد )p <٠/٠٠١

و  ،(r=٠/٩٨٥به اين معنا كه هرچه پرستاراني كه از سبك هاي مقابله مﺴاله مدار استﻔاده مي كنند از تحمل مراقبتي بيشتري برخوردار

هﺴتند .همﭽنين ضريﺐ همبﺴتﮕي پيرسون نشان داد كه ارتباط منﻔي و معني دار بين حوزه تحمل مراقبت از بيمار و سبك مقابله هيجان
مدار ) p <٠/٠٠١و  (r=-٠/٩٧٣وجود دارد ،به اين معنا كه هرچه پرستاراني كه از سبك هاي مقابله هيجان مدار بيشتر استﻔاده مي كنند از

تحمل مراقبتي كمتري برخوردار هﺴتند .در حوزه تحمل مراقبت از بيمار و سبك مقابله اجتنابي نيز مﻼحظه شد كه ارتباط منﻔي و معنيدار
بين حوزه تحمل مراقبت از بيمار و سبك مقابله اجتنابي وجود دارد ) p <٠/٠٠١و  ،(r=٠-/٩٢٠به اين معني كه هرچه پرستاراني كه از

سبكهاي مقابله اجتنابي بيشتر استﻔاده مي كنند از تحمل مراقبتي كمتري برخوردار هﺴتند.

نتيجه گيري :بر اساس يافته ها پرستاراني كه از سبك هاي مقابله اي مﺴاله مدار استﻔاده مي نمايند تحمل مراقبتي بيشتري نﺴبت به

پرستاراني كه از سبك هاي هيجان مدار و اجتنبابي استﻔاده مي كنند دارا مي باشند.

واژگان كليدي :بار مراقبت از بيمار ،شرايط پراسترس ،پرستاران

امروزه پژوهش ها نشان داده اند كه ،روشهاي

جامعه پزشكي ضرورت دارد .مﺴاله مهمي كه همواره در ارايه

مداخله در بيمارستان با هدف ايجاد ارتباط با پرستاران و

مراقبت ها مورد توجه قرار مي گيرد ،دستيابي به كيﻔيت

آموزش و حمايت از آنان در ميزان بهبودي بيماران موثر

مطلوب ارايه مراقبت و جلﺐ رضايت مراقبت شوندگان مي-

است .با توجه به اهميت نقش پرستاران در مراقبت از بيمار،

باشد .اين امر يكي از مﺴوليت هاي مهﻢ مديران و كاركنان

ارزيابي مشكﻼت و فشارهاي وارد بر اين مجموعه از

شاﻏل در حرفه هاي مراقبت بهداشتي محﺴوب مي شود و
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هر روز اهميت بيشتري پيدا مي كند و شاخﺺ پﺬيرش يا

كيﻔيت خواهد بود .اما شرايط شﻐلي پرستاران ،خﺼوصا

عدم پﺬيرش يك رژيﻢ مراقبتي به رضايت بيماران بﺴتﮕي

پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه ,چالش هاي عمده اي را

دارد .مهﻢ ترين دﻏدﻏه و نﮕراني در مراكز مراقبتي ,كيﻔيت

پيش روي پرستاران قرار داده است .تمامي پرستاران ,در

ارايه مراقبت مي باشد .وضعيت روانشناختي در كار ,براي

فعاليت هاي كاري خود با موقيت هاي استرس زايي مواجه

پرستاران ممكن است بر كيﻔيت مراقبت از بيماران موثر

بوده و همﮕان بر اين اتﻔاق هﺴتند كه برخورداري از تحمل

باشد .توجه ويژه به وضعيت روانشناختي پرستاران موضوع

مراقبتي يكي از ملزومات عملكرد پرستاران مي باشد).(٣

تازه اي نيﺴت ،در ده هاي اخير توجه به استرس شﻐلي و

پرستاران مﺴوليت دارند تا براي پيشبرد روش هاي

مطالعه پيامدهاي آن گﺴترش روزافزوني يافته است كه از

دسترسي به مراقبت ايمن ،مطلوب و با كيﻔيت تﻼش كنند و

جمله دﻻيل آن تاثير استرس شﻐلي در بروز بيماري هاي

مراقيت هاي پرستاري با كيﻔيت عالي را به صورت مﺴتقيﻢ و

روان تني )مانند فشار خون و مشكﻼت گوارشي( و

ارجاع مناسﺐ عاري از تبعيﺾ و قضاوت به همه بيماران ارئه

همﭽنين شيوع استرس شﻐلي در سطح وسيعي در جامعه

دهند .احترام گﺬاشتن به حقوق انﺴان ها و درمان افراد بدون

است .اما در اين رابطه بايد گﻔت كه در حيطه شﻐل

در نظر گرفت منزلت آنان بخش جدايي ناپﺬير در سيﺴتﻢ

پرستاري استرس اجتناب ناپﺬير است .وقتي فرد در معرض

مراقبت بهداشتي است .مراقبت پرستاري بر اساس رويكرد

فشار رواني طوﻻني و مداوم قرار گيرد و قادر به تطبيﻖ

حرفه اي معيارهاي رفاه بيمار را باﻻ مي برد ،به انتخاب بيمار

خود نباشد دچار فرسودگي شﻐلي مي شود ).(١

احترام مي گﺬارد ،حريﻢ شخﺼي و امنيت او را تضمين مي

يكي از مهﻢ ترين ابعاد سنجش عملكرد پرستاران را

كند .پرستار همﭽنين در برخورد با مددجو و ساير اعضاي

مي توان عامل ميزان تحمل مراقبتي پرستاران و رفتار

تيﻢ بهداشتي ،يكپارچه ،صادقانه و حرفه اي گرايانه عمل مي

اخﻼقي و حرفه اي قلمداد نمود كه مي تواند تاثير

كند .در سال هاي اخير متخﺼﺼان باليني عﻼقه بﺴياري به

چشمﮕيري ,هﻢ از نظر ارتقاي بهره وري پرستاران و هﻢ در

كاربرد مولﻔههاي مقابلهاي در روان درمانﮕري و حتي

تﻐيير نﮕرش بيماران داشته باشد .هر حرفه و شﻐلي كه به

يكپارچه سازي اين حوزه ها داشته اند .اين افزايش عﻼقه،

طور مﺴتقيﻢ با ارباب رجوع برخورد دارد ،نيازمند تحمل

افزون بر پژوهش هاي بنيادي در حوزه پژوهش هاي

مي باشد ,هرچند تحمل در همه مشاﻏل ضروري است ,اما

كاربردي نيز مشهود بوده است و اﻏلﺐ به بررسي آثار مﺴتقيﻢ

در حرفه پرستاري اين عامل ضرورت بيشتري دارد ,چرا

يا ﻏير مﺴتقيﻢ و مثبت يا منﻔي استرس و شاخﺺ هاي مقابله

در بهبود و بازگشت سﻼمتي آنان دارد ,لﺬا حرفه پرستاري
بر پايه تحمل و صبر استوار است ).(٢

همﭽنين  Chou ،Allportو  Casertaدر پژوهش-
هايي نشان دادند عواملي وجود دارند كه ميتوانند بر روي

پرستاران بزرگترين گروه ارائه كننده خدمت در سيﺴتﻢ

فرسودگي شﻐلي تاثير بﮕﺬارند كه اين عوامل بايد به دقت

درماني بوده و تاثير به سزايي بر كيﻔيت مراقبت هاي

مورد شناسايي قرار بﮕيرند ،از جمله اين عوامل استرس بود

بهداشتي درماني داشته و رعايت موازين حرفه اي ،عامل

) .(٢،٤،٥استرس را يكي از جنبه هاي طبيعي و اجتناب ناپﺬير

موثر براي بهترشدن عملكرد پرستار در ارائه مراقبت با

زندگي انﺴان معاصر خوانده اند ،كه به اشكال مختلﻒ تعريﻒ
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كه رفتار توام با مﺴووليت پرستاران با بيماران نقش موثري

با آن بر سﻼمت رواني

پرداختهاند ).(٤

ارتباط تﺤﻤﻞ مراقبت از بيﻤاران و مقابله ٤١١ /...

شده است .برخي آن را در يك كلمه به فشار رواني يا

اجت ماعي )تﻼش در ج هت كﺴــــﺐ ح ما يت هي جاني و

تنيدگي تعريﻒ كرده و گروهي آن را پاسﺦ فيزيولوژيك

اطﻼعاتي از ديﮕران( و ســبك حل مﺴــﺌله با برنامه )تﻼش

انﺴان به محركهاي محيطي تهديدكننده دانﺴته اند .اين
موضوع كه استرس ماهيتي جﺴماني ،شناختي يا عاطﻔي
دارد ،از ديرباز مورد بحﺚ انديشمندان بوده است .شناخت
گرايي به عنوان رويكرد ﻏالﺐ در روانشناسي عﺼر حاضر،
جﺴﻢ ،ذهن و احﺴاس را اجزاء تﻔكيك ناپﺬير وجود آدمي
ميداند كه هر يك از آن ها متشكل از اجزايي متعدد و بهﻢ
تنيده هﺴتند .بر اساس نظر Lazatus and Folkman
مقابله به فرآيند مديريت تقاضاها )بيروني يا دروني( اشاره
دارد كه دشوار و يا فراتر از منابﻊ فرد ارزيابي شده است.
بر همين اساس ،مقابله مشتمل بر تﻼش هايي )اعﻢ از كنش
مدار و درون رواني( مي باشد كه به منظور اداره و كنترل
تقاضاهاي محيطي و دروني و تعارضات ميان آنها صورت
مي پﺬيرد ) .(٦از نظر  ، Lazatusمقابله دو كاركرد عمده
دارد :كاركرد اول عبارتﺴت از تنظيﻢ هيجانات ناگوار و
درمانده كننده ،و كاركرد ديﮕر اتخاذ كنش به منظور تﻐيير
و بهبود مﺴﺌله اي كه باعﺚ ناراحتي شده است ميباشد
).(٦
بر اين اســـاس ،دو دســـته از شـــيوه هاي كلي مقابله

مشــخﺺ شــده اســت كه عبارتند از :مقابله هيجان مدار و
سـبك هاي مقابله معطوف به حل مﺴـﺌله ﻻزم به توضـيح
ا ست كه از بين اين روش ها و سبك ها تنها روش مقابله
پراسترس مورد توجه است .روش هاي مقابله هيجان مدار

و اجتنابي با دوري جﺴـــتن از موقعيت اســـترس زا و يا
حﺬف م ﺴﺌله مطرح به دنبال كاهش تنش هاي وارده براي
پرستار است ،اما روش مﺴﺌله مدار به دنبال كاهش استرس

به وس ـيله حل مشــكل مي باشــد .عمده ترين ســبك هاي
مﺴـــﺌله مدار عبارتند از :مقابله رويارويانه )تﻼش هاي

ســتيزه جويانه براي تﻐيير موقعيت( ،جﺴــتجوي حمايت

سبك هاي هيجان مدار عبارتند از شيوه هايي كه برا ساس

آن افراد به ســـطح بهي نه اي از تنظيﻢ هي جاني و توا نايي
برخورد با موقعيت و احﺴا سات شديد و بحراني د ست مي

يابد ).(٧

مهﻢ ترين اين سبك ها عبارتند از :خوي شتنداري )تﻼش

به منظور تنظيﻢ و كنترل احﺴاسات يك شخﺺ(،

فاصله

گيري )تﻼش جهت انﻔﺼـــال از موقعيت( ،ارزيابي مجدد و
سازگاري )تﻼش براي يافتن معناي مثبت در تجربه با تاكيد

بر رشــد شــخﺼــي( و ســبك اجتناب  /گريز )تﻼش براي
رهايي يا اجتناب از موقعيت( ).(٨

مطالعات نشان مي دهد تمامي پرستاران صرف نظر از
نوع تخﺼﺺ خود نيازمند راهنمايي در تﺼميﻢ گيريهاي
باليني و حرفهاي هﺴتند .وجود رويكردهاي مقابلهاي با
شرايط پر استرس ميتواند كيﻔيت عملكرد پرستاران را در
حرفه خود ارتقا دهد .به همين منظور در برخي كشورها
آموزش مقابله در شرايط استرس زا به پرستاران آموزش داده
مي شود و در جهت باﻻ بردن تحمل مراقبتي پرستاران از
اهميت باﻻيي برخوردار است .با عنايت به اينكه تحقيقات
صورت پﺬيرفته در كشور ما در خﺼوص پرستاران بخش
مراقبت هاي ويژه عمدتا معطوف به توصيﻒ وضﻊ رواني و
شناسايي عوامل مرتبط با سﻼمت رواني آنان بوده و تا كنون
بررسي هاي تجربي جامعي در خﺼوص تحمل مراقبتي آنها
و مولﻔههاي روانشناختي مانند مقابله در شرايط پر استرس
صورت نپﺬيرفته است .به نظر ميرسد جاي خالي چنين
پژوهش هايي احﺴاس مي شود .با توجه به اهميت بار مراقﺐ
از بيمار در پرستاران و توجه به توصيه تحقيقات قبلي در
مورد بررسي مولﻔههاي روانشناختي مانند مقابله در شرايط
پراسترس هدف پژوهش حاضر پاسﺦ به اين پرسش است كه
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مﺴــﺌله مدار به عنوان يك روش صــحيح مقابله با شــرايط

هاي سنجيده مﺴﺌله مدار براي حل موقعيت( .از سوي ديﮕر،
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آيا مولﻔه مقابله در شرايط پر استرس مي تواند بر بار مراقبت

جهت به دســـت آوردن اطﻼعات جمعيت شـــناختي نمونه

از بيمار تاثير داشته باشد؟

مورد بررسي بود.

روش كار

پژوهش حا ضر از نوع مطالعات تو صيﻔي -همب ﺴتﮕي

بود .هدف اين پژوهش عبارت بود از تعيين رابطه بين بار

مراق بت از بي ماران و م قاب له با شـــرايط پر اســـترس در
پر ستاران بخش مراقبت هاي ويژه كه در فا صله زماني ٤

ماه صورت گرفته بود.

جامعه آماري در پژوهش حاضـــر ،عبارت بود از كليه

پرســـتاران مشـــﻐول به كار در بيمارســـتان هاي بوعلي،
جواهري ،اميرالمومنين و پلي كلينيك تخ ﺼ ﺼي قدس كه
حدود  ١٢٤نﻔر اعﻼم شده بود.

بر اســاس فرمول كوكران حجﻢ نمونه  ٩٣نﻔر انتخاب

گردي ـد .تمــام پرســـتــاران بخش مراقبــت هــاي ويژه
بيمــارســـتــانهــاي بوعلي )٢٣نﻔر( ،جواهري )٢٣نﻔر(،
اميرالمومنين ) ٢٣نﻔر( و پلي كلين يك تخﺼـــﺼـــي قدس
)٢٤نﻔر( مورد مطالعه قرار گرفتند.

جهت جمﻊ آوري اطﻼعات مورد ن ياز ،براي ن ﮕارش

ادبيات تحقيﻖ از بررســي كتابخانه اي و براي جمﻊ آوري
داده هاي تجربي در خ ﺼوص سوال هاي تحقيﻖ از روش

ميداني و از پرسشنامه هاي استاندارد استﻔاده شد.

مﻼكهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از :پرستاران
شاﻏل در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي بوعلي،

جواهري ،اميرالمومنين و پلي كلينيك قدس باشند،
پرستاران داراي حداقل سن  ٢٥و حداكثر سن  ٤٠سال،

عﻼقه مند باشند .همﭽنين مﻼك هاي خروج از پژوهش

عبارت بودند از :اعﻼم عدم رضايت جهت ادامه همكاري،

كﺴاني كه به طور ناقﺺ به پرسش نامه ها پاسﺦ داده اند.

ابزار و روش گردآوري داده ها :پرسشنامه هاي استﻔاده

شده شامل دو بخش مجزا بوده كه در بخش اول  ٤سوال
اوليه شامل جن ﺴيت ،سطح تح ﺼيﻼت و و ضعيت تاهل؛

بيماران  Guest and Novakكه ميزان تحمل ج ﺴماني,

عاطﻔي ,اجتماعي ,تحولي و وابﺴـــته به زمان افرادي كه از

بيماران مراقبت مي كنند را مي ســنجد ) (١٠و پرســشــنامه

مقابله با استرس  Parker and Andlerكه به بررسي اين

موضــوع مي پردازد كه افراد در شــرايط اســترس زا ،از ســه
سبك مقابله يعني مقابله م ﺴﺌله مدار ،هيجان مدار و اجتنابي

استﻔاده مي كنند .پرسشنامه هاي فوق به دليل نزدكي تعريﻒ

مول ﻔه ها انها و همﺴـــويي با مول ﻔه هاي پژوهش انت خاب
شدند ).(٥

پرسشنامه تحمل مراقبت كننده از بيماران :اين پرسشنامه به
منظور ارزيابي ميزان تحمل افرادي كه از بيماران مراقبت مي

كنند طراحي شده و در سال  ١٩٨٩توسط Guest and
 Novakrساخته شد .اين آزمون داراي  ٢٤عبارت است و

آزمودني بايد در يك مقياس ليكرت چهار درجهاي مشخﺺ
كند كه هر كدام از اين موقعيت ها را تا چه حد تجربه كرده
است .اين پرسشنامه  ٥بعد از ابعاد ظرفيت تحمل را ميسنجد

كه عبارتند از.١ :تحمل وابﺴته به زمان  .٢تحمل تحولي .٣
تحمل جﺴماني  .٤تحمل اجتماعي .٥تحمل عاطﻔي .آلﻔاي

كرونباخ براي پرسشنامه تحمل مراقﺐ كننده از بيمار در
پژوهش حاضر  %٩٣بدست آمد ).(١٦

پرسشنامه مقابله با استرس :اين پرسشنامه توسط Parker
 and Andlerساخته شده است .اين پرسشنامه شامل ٤٨

سوال است كه پاسخها به روش ليكرت از هرگز ) (١تا هميشه

) (٥نمره گزاري شده است .اين پرسشنامه سه زمينه اصلي
رفتارهاي مقابله اي را در بر مي گيرد١ .ـ مقابله مﺴﺌله مدار

٢ـ مقابله هيجان مدار ٣ـ مقابله اجتنابي .ضريﺐ اعتبار
پرسشنامه با موقعيت هاي استرس زا از طريﻖ آلﻔاي كرونباخ

در پژوهش قريشي در سطح باﻻيي ) (%٨١به دست آمده
است .ﻻزم به توضيح است كه آلﻔاي كرونباخ براي سبك
مقابله مﺴﺌله مدار  ،%٩٢سبك مقابله هيجان مدار  ،%٩٢سبك
مقابله اجتنابي  %٨٧در پژوهش حاضر بدست آمد ).(١٦
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افراد انتخاب شده به شركت در مطالعه رضايت داشته و

ابزار پژوهش شــامل پرســشــنامه بار تحمل مراقبت از

ارتباط تﺤﻤﻞ مراقبت از بيﻤاران و مقابله ٤١٣ /...

تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيﻔي )ميانﮕين،

اي از روش تحليل رگرسيون استﻔاده شد كه نتايج اين تحليل

انحراف معيار( و آمار استنباطي شامل محاسبه همبﺴتﮕي و

در جدول  ٣ارائه شده است.

فرض ها و با نرم افزار  SPSSنﺴخه  ٢٢انجام شد.

هيجان مدار و اجتنابي هر يك به تنهايي بطور معنيداري

نتايﺞ

 ١مقابله مﺴﺌله مدار با ضريﺐ رگرسيوني β= ١/٢٧

رگرسيون در سطح معني داري  ٠/٠٥و با رعايت پيش

تعداد  ٩٣نﻔر از پرستاران مشﻐول به كار در بيمارستان-

هاي بوعلي ،جواهري ،اميرالمومنين و پلي كلينيك

تخﺼﺼي قدس در اين مطالعه بررسي شدند .جدول ١

ميانﮕين ،انحراف معيار ،مقادير شاپيرو -ويلك و ضرايﺐ

آلﻔاي كرونباخ مقابله با شرايط پراسترس را نشان مي دهد.

همانﮕونه كه در جدول مﻼحظه مي شود كليه متﻐير ها از
توزيﻊ نرمال تبعيت مي كنند.
جهت بررسي همبﺴتﮕي بين حوزه تحمل مراقبت از

بيمار و سبك هاي مقابلهاي از روش همبﺴتﮕي پيرسون
استﻔاده شد كه نتايج آن در جدول  ٢آمده است.

نتايج داد كه در بين  ٩٣پرستار مورد مطالعه ،ارتباط

مثبت و معني داري بين راهبردهاي مقابله اي مﺴاله مدار با

بر اساس مندرجات جدول سبك هاي مقابله مﺴﺌله مدار،

متﻐير تحمل مراقبت از بيمار را پيش بيني مي كنند .در مدل
) ،(p <٠/٠٠١در مدل  ٢مقابله هيجان مدار با ضريﺐ

رگرسيوني  ،(p <٠/٠٠١) β= -١/٤٤در مدل  ٣مقابله
اجتنابي با ضريﺐ رگرسيوني  (p <٠/٠٠١) β=-١/٧٨متﻐير

تحمل مراقبت از بيمار را پيش بيني ميكنند .با برازش مدل با

حضور كليه متﻐيرهاي مﺬكور و به روش سلﺴله مراتبي

مﻼحظه شد كه تنها متﻐير مقابله مﺴﺌله مدار در مدل باقي

مانده و ساير متﻐيرها از مدل حﺬف ميشوند .دليل اين مطلﺐ
وجود همبﺴتﮕي دروني بين خرده مقياسهاي سبكهاي
مقابله اي است )جدول .(٢

بﺤﺚ

نتايج به دست آمده آمار بين حوزه تحمل مراقبت از بيمار

تحمل مراقبت آنها از بيماران وجود دارد ) p <٠/٠٠١و

و سبك هاي مقابله اي نشان از ارتباط مثبت و معني دار بين

 .(r=٠/٩٨٥به اين معنا كه هرچه پرستاران از راهبردهاي

متﻐييرهاي پژوهشي دارد ،همﭽنين بين حوزه تحمل مراقبت

بيماران افزايش مييابد .همﭽنين بين حوزه تحمل مراقبت

معني دار بين متﻐييرهاي پژوهشي است و بين حوزه تحمل

مقابله اي مﺴاله مدار استﻔاده كنند ،تحمل مراقبت آنها از

از بيمار و سبك مقابله هيجان مدار نشان از ارتباط منﻔي و

از بيمار و سبك مقابله هيجان مدار ضريﺐ همبﺴتﮕي

مراقبت از بيمار و سبك مقابله اجتنابي نشان از ارتباط منﻔي

پيرسون ) p <٠/٠٠١و  (r=-٠/٩٧٣بدست آمد ،كه نشان از

و معني دار بين متﻐييرهاي پژوهشي است .نتايج به دستآمده

معني كه هرچه پرستاران از راهبردهاي مقابله اي هيجان

در يك تركيﺐ خطي با سبك هاي مقابله اي برابر حدود %٩٧

ارتباط منﻔي و معني دار بين متﻐييرهاي مﺬكور است ،بدين

نشان ميدهد كه ميزان همبﺴتﮕي متﻐير تحمل مراقبت از بيمار

يابد و در نهايت بين حوزه تحمل مراقبت از بيمار و سبك

هاي مقابله اي تبيين و توجيه شده است .اين ارتباط بدين

مقابله اجتنابي در ضريﺐ همبﺴتﮕي پيرسون ) p <٠/٠٠١و

معني كه پرستاراني كه از سبك هاي مقابله اي مﺴاله مدار

 (r=٠-/٩٢٠بدست آمد ،كه نشان از ارتباط منﻔي و معني دار

استﻔاده ميكنند از تحمل مراقبتي بيشتري برخوردار هﺴتند و

بين متﻐيرهاي مﺬكور است .بدين معني كه هرچه پرستاران

با افزايش سبك مقابله مﺴاله مدار ،تحمل پرستاران نيز

از راهبردهاي مقابله اي اجتنابي استﻔاده كنند ،تحمل

افزايش مي يابد .همﭽنين بين حوزه تحمل مراقبت از بيمار

مراقبت آنان از بيماران كاهش مي يابد .به منظور پيش بيني

و سبك مقابله هيجان مدار و سبك مقابله اجتنابي ارتباط منﻔي

تحمل مراقبت از بيمار بر اساس نمرات سبك هاي مقابله

و معنيدار وجود دارد .اين ارتباط به آن معناست كه
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مدار استﻔاده كنند ،تحمل مراقبت آنها از بيماران كاهش مي

از واريانﺲ متﻐير تحمل مراقبت از بيمار از طريﻖ متﻐير سبك

 /٤١٤ميرمسعود ﻓاﻃﻤي و مﺤﻤد خرازي اﻓرا

پرستاراني كه از سبك هاي مقابله هيجان مدار و اجتنابي

اجتنابي ،كه پرستاران از روبرو شدن با مشكﻼت مربوط به

استﻔاده مي كنند از تحمل مراقبتي كمتري برخوردار هﺴتند.

بيماران اجتناب و دوري ميكند ).(١٤

در تبين يافته هاي فوق بايد گﻔت مقابله مﺴاله مدار به

در تبين ديﮕر بر اساس نظريه  Papaliaمقابله مﺴاله

توانايي ﻏلبه بر رويدادهاي داراي بار استرس زياد از جمله

مدار به عنوان يك فرآيند پويا ،وقتي فردي در برخورد و

آسيبهاي شديد ،مرگ ،فاجعه ،ضايعه اقتﺼادي ،آشوبهاي

رويارويي با ضربه ها و وقايﻊ ناگوار زندگي سازگاري رفتاري

سياسي و تﻐييرات فرهنﮕي و حﻔظ سﻼمت رواني و شوخ

مثبتي را از خود نشان مي دهند ،تعريﻒ مي كنند ).(١٢

مي كند ).(٥

اينكه چرا ميزان مقابله مﺴاله مدار در پرستاران داراي نمرات

طبعي ،به رﻏﻢ مواجهه با اين رويدادهاي ناخوشايند اشاره

همﭽنين از ديدگاه  Rosemaryدر زمينه بحﺚ راجﻊ به

نتايج پژوهش با پژوهش  Rosenهمﺴو بود كه تحمل

باﻻ در تحمل مراقبت از بيماران بيشتر است ،ميتوان به اين

را مورد مطالعه روان شناختى قرار داده و الﮕويى براى آن

نكته اشاره كرد كه سه عامل مهﻢ در ميزان مقابله مﺴاله مدار

شامل خودگردانى ،مقابله و واكنش كريمانه در مقابل تأخير

عوامل محيطي شايد بتوان به اين امر اشاره كرد كه پرستاران

يافت ،تعريﻔى است كه آگدن از تحمل ارائه مى كند؛ طبﻖ

حرفه اي خود رخدادهاي مختلﻒ را مشاهده مي كنند به

معرفى كرده اند ،تحمل يك مﻔهوم چندبعدى است كه

مىباشد .تعريﻒ ديﮕر كه در متون روان شناسى مىتوان

افراد ،عوامل فردي ،محيطي و خانوادگي مي باشد كه در مورد
بخش مراقبت هاي ويژه به دليل اينكه در فضاي كاري و

تعريﻒ وى ،تحمل عبارت است از مقاومت كردن در زير

مرور زمان افراد سرسختي از جهت روانشناختي خواهند شد

فشار ،كه اين تعريﻒ با مباني نظري و يافته هاي پژوهش

و نوعي مقاومت و مقابله مﺴاله مدار نﺴبت به اين موارد

گوناگونى كه از متون روان شناختى نقل شد ،مى توان گﻔت:

اين امر از جمله ويژگيهاي شخﺼيتي و باورهاي پرستاران

 .١تحمل نوعى مقاومت و تحمل دشوارى است .البته در

اثر گﺬار خواهد بود ).(١٣

رسد كه تحمل تأخير نيز خودش نوعى موقعيت دشوار

به طور مثال  ،Rosemaryدر بررسي رابطه مراقبت پرستاري

خودمهارگرى و تأخير ارضا نيﺴت .در تبيين يافته هاي

اين نتيجه رسيدند كه ،اگرچه بين مراقبت مناسﺐ پرستاران با

مورد بررسي قرار گرفت و توسط parker and Andler

بين تحمل مراقبت از بيمار با شيوههاي مقابله با استرس رابطه

مشكﻼتشان ساخته شده مي توان نتيجه گرفت مقابله مﺴﺌله

قابل توجهي از دادههاي جديد همراه با تﻼشهاي تجربي براي

گام به گام مﺴﺌله در پرستاران بود كه با تحمل مراقبتي بيشتر

ارتباط با عوامل مرتبط با شﻐل را با نتايج فردي و سازماني

حاضر همﺴو است ) .(١١به طور كلى ،با توجه به تعاريﻒ

تعريﻔي ديﮕر صبر به معناي تأخير مى باشد؛ ولى به نظر مى

براى انﺴان باشد .٢ .تحمل مترادف خودگرانى،
پژوهش بايد گﻔت بر اساس مدلي كه در پژوهش حاضر

در سال  ١٩٩٠به منظور ارزيابي نحوه روايي افراد با

همﭽنين پژوهش حاضر ناهمﺴو با برخي پژوهشها بود،

بر اساس ويژگيهاي مقابله با استرس و اخﻼق حرفه اي به
معيارهاي رفاه بيمار رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ،اما

معنيداري يافت نشد .از آنجائي كه اين مطالعه نقطه عطﻒ

بررسي رابطه تحمل مراقبت از بيمار و سبك هاي مقابله در

در آنها نيز همراه شده بود؛ مقابله هيجان مدار ،كه در آن

تجميﻊ ميكند ،تجزيه و تحليل اين يافته ها با مطالعات

پرستاران به جاي تمركز بر خود مﺴﺌله بر هيجانات ناشي

Seligmanنشان داد كه شرايط شﻐلي افراد پيش بيني كننده

از آن تمركز كرده و به جاي حل مشكل براي كاهش دادن

عملكرد رواني آنها در مقابله با استرس ميباشد ،فقدان كنترل

هيجانات منﻔي تﻼش ميكند؛ و در نهايت سبك مقابله

بر كار تقريباً همراه ريﺴك وابﺴتﮕي به الكل در پرستاران

امريكايي بوده است ) .(١٥عوامل استرس زاي اجتماعي و
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مدار ،به معناي كنترل هيجانات و برنامه ريزي براي حل

محيطي خواهند داشت ،در واقﻊ به نوعي عوامل فردي نيز در

ارتباط تﺤﻤﻞ مراقبت از بيﻤاران و مقابله ٤١٥ /...

عدم كنترل بر كار اثر منﻔي بر سﻼمت روان و عملكرد و

مايوس كننده اي به موقعيت دارد و از تﻼش شناختي و

افزايش ﻏيبت را به همراه دارد .رويارويي با استرس براي

رفتاري در جهت حل مﺴﺌله يا سازگاري عاطﻔي با آن كناره

ريزي ،تﻼش و ارزيابي مﺴتمر است ،اما هميشه به

كه بايد به آن ها توجه نمود؛ متﻐير هاي ناخواسته كه ممكن

مي جويد .پژوهش حاضر داراي محدوديت هايي بوده است

پرستاران فرآيندي مﺴتمر و پويا است كه مﺴتلزم برنامه

است حاصل طرح ها و روش هاي ويژه اي باشند كه در

پيامدهاي مثبت و موفقيت آميز منتهي نمي شود.

تحقيﻖ به كار گرفته مي شوند ،ﻏالبا به گونههاي مختلﻒ،

اعتبار دروني و بيروني تحقيﻖ را به مخاطره مي اندازند .بايد

نتيﺠﻪ گيري

آگاه بود كه در پژوهشها ،كنترل يا حﺬف كامل اين نوع

بر اساس يافته ها پرستاراني كه از سبك هاي مقابله

عوامل ﻏير ممكن است .اما به هر حال سعي پژوهشﮕران بر

اي مﺴاله مدار استﻔاده مي نمايند تحمل مراقبتي بيشتري

آن است كه اين عوامل را تا حد ممكن پيش بيني ،شناسايي

نﺴبت به پرستاراني كه از سبك هاي هيجان مدار و اجتنبابي

و تمام احتياطهاي ﻻزم را به منظور كاهش آنها بكار برند .هر

استﻔاده مي كنند دارا مي باشند .به بيان ديﮕر تﻼش هاي

پژوهشي در كنار بديﻊ بودن و داشتن نقاط قوت ،داراي برخي

پرستاران براي حل تعارض بين سبك هاي مقابله اي آنها

محدوديتهاي روش شناختي نيز مي باشد.

در يك موقعيت تنش زا و ظرفيت هاي فردي ،ممكن است

ﺗشكر و قدرداني

با شكﺴت روبرو گردد و تجارب مكرر شكﺴت ،شخﺺ

از تمام عزيزاني كه در تكميل اين پژوهش ما را

را به سوي كوشش هايي مي كشاند كه موجﺐ تخريﺐ

ياري رساندند تشكر مي نماييﻢ.

خود و استﻔاده از سبك هاي مقابله اي هيجاني و يا اجتنابي
در پرستاران گردد .در اين نوع واكنش ها ،كه اجتناب از

رويارويي خوانده شده است ،شخﺺ نﮕرش بدبينانه و
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جدول  -٢ضرايﺐ همبﺴتﮕي پيرسون بين متﻐيرهاي پژوهش ارتباط تحمل مراقبت از بيماران و مقابله با شرايط

 ميرمسعود ﻓاﻃﻤي و مﺤﻤد خرازي اﻓرا/٤١٦

 تحليل رگرسيون براي پيش بيني تحمل مراقبت از بيمار براساس خرده مقياس هاي سبك هاي مقابله اي در-٣ جدول
 اميرالمومنين و پلي كلينيك تخﺼﺼي قدس، جواهري،پرستاران بيمارستان هاي بوعلي
𝑅
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Background and Aim: Nowadays interventions in hospitals aiming at communicating with nurses
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and educating and supporting them are though to influence patient recovery. The purpose of this study
was to determine the relationship between the burden of care of patients and coping with stressful
situations among nurses in 2019.
Materials and Methods: The study population was a group of 124 nurses in the intensive care units
and general wards. Using the Cochran formula, the sample size was found to be 93. Considering the
size of the statistical population, cluster random sampling method was used, in which all the nurses in
the intensive care units of BuAli, Javaheri, Amiralmomenin and Qods Hospital intensive care units were
put in one list, each hospital being considered as a separate category and the same number of nurses
entering the study. The research tools included the Novak & Guest (1989) Patient Care Burden
Questionnaire, which measures the physical, emotional, social, transformational and time-dependent
tolerance of individuals caring for patients, as well as the Andler and Parker (1990) stress coping
questionnaire. It is known that persons in stressful situations may use three coping styles, namely,
problem-focused, emotion-focused, and avoidance-focused. Data analysis was performed at two levels
of descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics including correlation and regression
at a significant level of 0.0001 and analyzed using the SPSS 22 software.
Results: Based on inferential statistics analysis (Pearson correlation coefficient with a significance
level r = 0.985 was 0.01), there was a positive and significant relationship between patient care
tolerance and problem-focused coping styles, meaning that nurses who used problem-focused coping
styles were more caring tolerant. As regards the patient care tolerance domain and emotion-focused
coping style (Pearson correlation coefficient with significance level r = 0.973, α = 0.01), a significant
negative relationship was found between patient care and the emotion-focused style, which means that
nurses using more emotion-focused coping styles were less caring tolerant. Further analysis of the data
showed that, as regards the relationship between patient care tolerance and avoidance coping style
(Pearson's correlation coefficient with a significance level r = -0.920 was α = 0.01), there was a
significant negative relationship between patient care tolerance and avoidant coping style; that is, the
more a nurse used more the avoidant coping style, the less care tolerant she was. On the whole, the
findings would indicate that the correlation coefficient of patient care tolerance variable in a linear
combination with coping styles is 0.986. In addition, the coefficient of determination and that of
adjusted coefficient were found to 0.971 and 0.970, respectively, which means that 97% of the variance
of patient care tolerance variable would be explained by the coping styles variable.
Conclusion: Based on the findings, nurses who use problem-oriented coping styles are more caretolerant than those who use emotional and avoidant styles.
Keywords: Patient Care Frequency, Stressful Situations, Nurses

