
 12-21صفحه ، 1393 بهار، )1( 16سال                                                                                                    ي اصول بهداشت روانيمجله

  ي پژوهشيمقاله
   پزشكيتاثير آموزش تفكر انتقادي بر استرس شغلي پرستاران بخش روان

  سعيد واقعي
هيات  پرستاري، عضوروانكارشناسي ارشد 

پرستاري و مامايي دانشگاه  يعلمي دانشكده
  علوم پزشكي مشهد 

 

 علي مشكين يزد*

 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش
پرستاري و مامايي  يپرستاري، دانشكدهروان

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
  

  پورنگار اصغري
تحقيقات شناسي، مركز استاديار گروه روان

دانشگاه علوم ، پزشكي و علوم رفتاريروان
  پزشكي مشهد

  

  زادهسعيد ابراهيم
كارشناسي ارشد آمار زيستي، مركز تحقيقات 

دانشگاه علوم ، پزشكي و علوم رفتاريروان
  پزشكي مشهد

  
 

 

  

  :مولف مسئول* 
سينا، ميدان بوعلي، پزشكي ابنبيمارستان روان

  مشهد
Meshkina1@mums.ac.ir  

  7/2/92: تاريخ وصول
  23/7/92: تاريخ تاييد

خالصه 
در  پزشكي سطح بااليي از استرس راهاي روانپرستاران شاغل در بخش :مقدمه

هاي پيشگيرانه و كنند، بنابراين استفاده از روشاي خود تجربه ميزندگي  حرفه
تاثير آموزش تفكر تعيين  مطالعه،هدف از اين . رسدضروري به نظر مي ،كارآمد

  . باشدمي انتقادي بر استرس شغلي پرستاران شاغل در بخش روان

نفر از  60را  شاهدآزمون و با گروه  ايمداخلهپژوهش اين  ينمونه: كارروش
تشكيل  1391مشهد در بهمن  يسيناابنپزشكي روانپرستاران شاغل در بيمارستان 

 ينامه، پرسشپژوهشابزار . دادند كه تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدندمي
قبل از مداخله، يك و دو ماه بعد از  ياسترس شغلي كارازاك بود كه در سه مرحله

يك هفته براي گروه  يفاصله ساعته به 6 يكارگاه دو روزه. مداخله تكميل شد
 ،يك هفته يساعته به فاصله 6 يسهنيز طي دو جل شاهددر گروه . اجرا شد آزمون
مجذور  هايبا آزمون هاداده .پزشكي آموزش داده شدها و اصطالحات رواننشانه
  . انجام شد 5/11ي نسخه SPSS افزارنرمبا و  فريدمن ،واريانس تحليل تي، ،خي

ي استرس شغلي كلي گروه آموزش تفكر انتقادي از ميانگين نمره: هايافته
گيري دو ماه ي پيدر مرحله 5/81±9/6در يك ماه بعد و  8/84±4/6به  6/7±1/92

داري كمتر از گروه شاهد است بعد از مداخله تغيير يافته كه به طور معني
)001/0P< .(ي يك ماه و ي استرس شغلي در مرحلهدرگروه شاهد نيز ميانگين نمره

قبل از مداخله افزايش ي گيري دو ماه بعد به طور معني داري نسبت به مرحلهپي
  ).>0P/ 001(يافت  

ي موثري براي كاهش استرس شيوه تواندمي آموزش تفكرانتقادي :گيرينتيجه
    .ورد توجه مديران قرار گيردمشود شغلي باشد، لذا پيشنهاد مي

 تفكر استرس شغلي، بخش روان، پرستاران،  :هاي كليديواژه
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Original Article 

 The effect of critical thinking training on nurses’ job stress in psychiatric ward 
Abstract 

 Introduction: Psychiatric nurses tolerate high levels of 
occupational stress; hence, stress management methods should 
be implemented to prevent this stress’s effects on these nurses. 
The aim of this study is to determine the effect of critical 
thinking training on the nurses of psychiatric wards’ job stress. 
 Materials and Methods: This is an experimental study of the 
pre-post test design or the control group. Sixty nurses and 
healthcare workers, working at Ibn-e-Sina psychiatric hospital 
of Mashhad were recruited. They have been randomly assigned 
into the experimental (n=30) and control (n=30) groups. 
Karasak job stress was used as the scale for data collection in 
three stages; before intervention, 1month, and 2month after the 
intervention. This intervention included two 6 hours sessions of 
critical thinking training, which were carried out with an 
interval of one week. Similarly, in control group two 6 hours 
sessions where held with an interval of one week to teach the 
terms of psychiatric symptoms to the nurses. Data were 
analyzed by χ2, t-test, ANOVA and Fridman by SPSS-11.5. 
 Results: The results of this study reveal that the mean score of 
the job stress in the experimental group in pre-intervention 
stage (92.1±7.6) has been decreased to 84.8±6.4 one month 
after intervention, and to 81.5±6.9 in the third stage (two month 
after the intervention), which is significantly more than the 
control group (P<0.001). The job stress of the control group 
increased admirably one month and two month after the 
intervention stage (P<0.001). 
 Conclusion: As critical thinking training is an effective 
method to decrease the job stress, it is suggested that the 
managers consider it to decrease the nurses’ job stress. 
  
Keywords: Job stress, Nurses, Psychiatric ward, Thinking 
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  مقدمه
 انسان، مختلف درشرايط كه است 21 قرن بيماريتنش، 
 شناسيزيست پزشكي، در ).1( دهدمي قرارخود  تاثير راتحت

 منظورهاي به) استرس(تنش  اصطالح ايحرفه غير مردم نزد و
 را رواني فشاري واژه، فارسي زبان در .رودمي كار به مختلفي

 فشارهاي اثر نيز گروهي .برندمي كار به استرس براي نيز
 كه واكنشي و انسان بدن روي بر را نامناسب شرايط يا خارجي

 از يكي ).2( گويندمي استرس، دهدمي نشان آن به نسبت فرد
 وجود با .)3( است شغل، زندگي در استرس داليل ترينعمده
 احراز و معاش امرار براي مهم بسيار منبع يك، كار كه آن

 و نارضايتي به تواندمي حال درعين است اجتماعي هايموقعيت
ي نظريه اساس بر ).4( شود منجر رواني و جسمي قواي تحليل
 شد هيارا 1979 سال در كارازاك توسط كه تقاضا و كنترل
، كار رواني تقاضاي ميزان كه دهدمي رخ وقتي شغلي استرس
به نقل از ( باشد كم، گيريتصميم يا كار روي بر كنترل و زياد

 اجتماعي و رواني فيزيكي، هايمحرك از كار محيط .)5
 به استرس ايجاد عوامل از دنتوانمي كدام هر كه شده تشكيل
 دارد وجود مشاغل تمام در استرس چه اگر ).4( آيند حساب
 اهميت موضوع اين، انسان سالمتي بامرتبط  هايحرفه در ولي

 مهارت به نياز دليله ب پرستاريي حرفه ).6( يابدمي بيشتري
ي هيارا و قويگروهي  همكاري كار، انجام در باال تمركز
 به )7( است برخوردار بااليي شغلي استرس از ساعته 24 مراقبت
 پرستاري يحرفه ترك علت پنج از يكي شغلي استرس كه طوري

 علت بزرگترين را استرس، محققان از برخي .)8( باشدمي
 دانندمي مطلوب سطح در وظايف انجام در پرستاران ناتواني

 هايحرفه از يكي را پرستاري همكاران و 1المبرت ).9(
 مورد شغل 130 از كه اندداشته اعالم و دانندمي پراسترس
 پزشك به مراجعه در را 27ي رتبه پرستاران ايشاني مطالعه
 اندكرده كسب رواني سالمت عدم از ناشي مشكالت جهت

 پرستاران عملكرد حساس و حياتي هايجنبه بر استرس ).10(
 توانايي انرژي، سطح مسئله، حل توانايي جزئيات، به توجه مانند

 ممكن نهايت در و گذاردمي تاثير ... و خالقيت گيري،تصميم
 است حالي در اين. شود اشتباه مراقبتي هيارا به منجر است

                                                 
1Lambert 

 ).11( است پرستاران به وابسته شدت به بيماران رفاه و ايمني كه
 عوامل تحت مرتبا پرستاراندرصد  93 است معتقد 2كول

 سالمت تواندمي مورد اين كه گيرندمي قرار كار زاياسترس
   3راس ).12( دهد قرار تاثير تحت را آنان رواني و جسمي

 از ناشي پرستاران، در رواني هايكشمكش اغلب :نويسدمي
 و رواني بيماري دچار و فكري يآشفته بيماران از مراقبت
 با ارتباطي گونه هيچ كه است بيماراني و مرگ حال در بيماران
 در پرستاران كه هاييبخش از يكي ).13( ندارند خود محيط
 پرستار كار .است پزشكيروان بخش پردازند،مي فعاليت به آن
 زيرا، باشدمي پراسترس و خطرناك پزشكي،روان بخش در

 هايمحرك از جرياني با مرتببه طور  هابخش اين در آنان
 اساس بر ).14،15( هستند روروبه كنندهخسته و آوراسترس
 هايبخش در شاغل پرستاران از نيمي مختلف، مطالعات نتايج
 را حدي از بيش هيجاني فرسودگي و استرس پزشكي،روان

 عالوه استرس كه دهدمي نشان مطالعات ).16( شوندمي متحمل
 توانايي بر پرستاران سالمتي زمينه در خطرناك عوارض بر

 مقابله هايشيوه ).17( دارد فراوان تاثير هاآن استرس با مقابله
 است وقايعي و حوادث با فرد رويارويي چگونگي، استرس با
 تعامالت و شرايط با تطابق و موفقي مقابله براي ازآن كه

 طيف، موجود شواهد اساس بر ).18( كندمي استفاده محيطي
 موسيقي آرامي،تن شامل شناختيروان هايدرمان از وسيعي
 كنترل در استرس رفتاري-شناختي مديريت و ماساژ و درماني

 همكاران و 4فارلندمك ).19( است بوده موثر استرس كاهش و
 كار مثل راهبردهايي با مطابقت و آمدن كنار مانند راهبردهايي
 با شوخي و طنز و برنامه كار، از خارج هايفعاليت گروهي،
  در شركت و مديران سوي از مثبت بازخورد همكاران،

ران و پرستا در استرس كاهش در استرس مديريت هايبرنامه
 همكاران و 5داگالس ).20( است بوده كنندهپزشكان كمك

 به پرداختن چون هاييشيوه از پرستاران كه كردند گزارش
 و هاآن با همنشيني وخويشاوندان  و دوستانديدار با  تفريح،
 استفاده زااسترس عوامل با مقابله و انطباق جهت سازيآرام

                                                 
2Cole 
3Ross 
4McFarland 
5Duglas  
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 كارآمد و موثر هايبرنامه از يكي بين اين در ).21( كنندمي
 آموزشي برنامه، استرس و رواني فشارهاي با مقابله براي

 به موسوم پيشگيريي برنامه ).22( است زندگي هايمهارت
 بهداشت ارتقاي منظور به 1993 سال از زندگي هايمهارت
 شودمي اجرا اجتماعي-رواني هايازآسيب پيشگيري و روان

 پيشگيرانه، هايهدف داراي زندگي مهارت آموزش ).23(
  نشان 1تاتل پژوهش ).24( است مشكالت مديريت و مهار
  افزايش به منجر زندگي هايمهارت آموزش دهدمي

 نفس به اعتماد افزايش و ارتباطات گيري،تصميم هايتوانايي
  بر زندگي مهارت در مطرح تاكيد ).25( شودميافراد 
 اين به رواني فشار با مقابله توانايي ويژه به مقابله هايتوانايي
 هستند، رواني فشار معرض در همواره هاانسان كه است دليل
 بسياري درمعرض فرد، نشود مهار و كنترل رواني فشار منبع اگر
 برنامه اين ).26( گيردمي قرار رواني و جسماني هايبيماري از

 ،تفكر هاآن ترينمهم از يكي كه باشدمي مهارت ده شامل
 وجود انتقادي تفكر مورد در متعددي تعاريف .است انتقادي
 را انتقادي تفكر، انتقادي تفكر يتوسعه ملي شوراي .دارد

 فعال طور به فرد آن طي داندكهمي عقالني و دارنظام فرايندي
 ارزشيابي و تركيب تحليل، كاربرد، سازي،مفهوم به متبحرانه و

 مشاهده طريق از و پردازدمي شده توليد يا گردآوري اطالعات
 رودمي پيش عمل و باور سمت به استدالل و تامل تجربه، و
 و الزم پزشكي علوم هايرشته براي انتقادي تفكر مهارت ).27(

 هايدوره تمام در و باليني هايدرآموزش بايد و است ضروري
 پرستار يياكار، انتقادي تفكر يندافر فهم .گردد لحاظ آموزشي

 تفكر، حقيقت در ).28(دهدمي افزايش مشكل درحل را
 ).29( است شده شناخته پرستاري مكمل جزء عنوانه ب انتقادي
 ).28،30( است پرستاري در حياتي فعاليت يك انتقادي تفكر
 پرستاري اعتباربخشي يكميته ملي ياتحاديه نظر طبق ،2باستاي
 هايبرنامه آموختگاندانش كه كرده بيان 2002 سال در

 انتقادي تفكر و مسئله حل هايمهارت از است الزم پرستاري
 پرستاريي دانشكده انجمن چنينهم ).31( باشند برخوردار
 باليني ليسانس پرستاران آموزشي اصول راهنماي و آمريكا

                                                 
1Tuttle 
2Staib 

 و صالحيت يك عنوان به را انتقادي تفكر توانايي ايحرفه
 نموده مطرح التحصيالنفارغ و دانشجويان در مهم شايستگي

 عملكرد از مهميي جنبه عنوان به انتقادي تفكر ).32( است
 قرار توجه مورد بهداشت و مامايي و پرستاري در ايحرفه
 به حياتي امر پرستاران براي بالينيي عرصه در ويژه به و گرفته
 سمت به شغل حالت از پرستاري كه چنانهم .رودمي شمار
، ارتباطي و شناختي مهارت به نياز است داشته پيشرفت حرفه

 بر مبتني مهارت سمت به محوروظيفهحالت  از را پرستاران
 در پيچيدگي افزايش ).33( است داده سوق پيشرفته دانش

 نياز هامراقبت ايني هيارا در سريع تغييرات و بيماران از مراقبت
 طرح، از مراحل تمام در مراقبتي الگوهايي توسعه به پرستاران

 اقدام اين براي و )32( كندمي ايجاد را ارزشيابي و اجرا
 در قضاوت بلكه مهارت و دانش كسب به تنها نه پرستاران
 حيات حفظ جهت گيريتصميم و باليني خطير هايموقعيت
نياز دارند  بحراني مواقع در تفكر و پيچيده مشكالت در بيمار

 سازدمي قادر را آنان پرستاران در انتقادي تفكروجود  ).34(
 اطالعاتي مجموعه تحليل و تجزيه براي باالتري توانايي كه
 احتماالت و بيمار مشكل مورد در گيريتصميم بيمار، مورد در

 راگيري تصميم برايو موقعيت  مشكل هر ارزيابي آن، با همراه
ي زمينه در پرستاران تحقيقات، به توجه با ).35( نمايد كسب
 در تفكراين  اهميت به توجه با وضعيف هستند  انتقادي تفكر
 جداناپذير جزء شغلي استرس كه اين به نظر و پرستاري يندافر
بر  تنها نه و باشدمي روان بيماران از مراقبت امر در هميشگي و

 هم پرستار سالمت بر بلكه پرستاري مختلف هايجنبه
 و انتقادي تفكري ارتقا براي مداخالت انجام، است تاثيرگذار
   .باشدمي ضروري شغلي استرس كاهش
  كارروش
-آزمونپيش گروه دو طرح با تجربي صورت به تحقيق اين

 در شاغل پرستاران روي بر 1391 سال بهمن در آزمونپس
 .شد انجام مشهد شهر يسيناابن پزشكيروان بيمارستان
 در شركت براي تمايل شامل مطالعه اين به ورود معيارهاي
 مقطع در پرستاري تحصيلي مدرك بودن دارا پژوهش،

 سيناابن بيمارستان در اشتغال يا و ارشد كارشناسي يا كارشناسي
 روان، بر ثروم داروهاي مصرف عدم قبل، ماه 6 از حداقل
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 و گذشته ماه يك در هفته دو از بيشتر مرخصي نداشتن
 يادامه براي تمايل عدم شامل مطالعه از خروج معيارهاي
 زمان درصد 10 از بيش در حضور عدم پژوهش، در حضور
 مواجهه با و ديگر بيمارستان به انتقال يا مرخصي كارگاه،
 اجراي هنگام در )طالق نزديكان، مرگ(عمده  استرس

مهارت تفكر انتقادي باال  نمره كنندگاني كهپژوهش و شركت
 .)بيشتر باشد 89/15ي كل مهارت تفكر انتقادي از نمره(دارند 
 مداخله، اجراي براي آموزشي، سوپروايزر با هماهنگي از پس

در  تفكر انتقادي اهكارگ در نام ثبت براي آگهي تبليغاتي
 60 از ميان پرستاران. شد نصب بيمارستان مختلف هايبخش
 .كردند نام ثبت تحقيق در شركت براي داوطلبانه صورت به نفر
 ثبتي شماره اساس بر و تصادفي صورت به كنندهشركت افراد
 )شاهد گروه زوج، يشماره و مداخله گروه فرد، يشماره( نام
 در .شدند تقسيم )نفر 30( شاهد و )نفر 30 ( مداخله گروه دو به

 عدم علت به نفر 3( پژوهش واحدهاي از نفر 6ريزش با نهايت
 نفر 2 و استعالجي مرخصي علت به نفر 1 ،كارگاه در شركت

 نفر 54، )گيريپيي مرحله در نامهپرسش به پاسخ عدم علت به
 مطالعه در )شاهد گروه در نفر 27 و آزمون گروه در نفر 27(

 فرم شامل پژوهش اين در استفاده مورد ابزار .كردند شركت
 تفكر هايمهارتي نامهپرسش شغلي، و فردي مشخصات
   .بود كارازاك شغلي استرسي نامهپرسش و انتقادي
 در والئس 16 حاوي شناختيجمعيت مشخصات ينامهپرسش

 اهداف به توجه با كه بود شغلي و فردي مشخصات مورد
 شده تهيه مرتبط مقاالت و منابع جديدتريني مطالعه و تحقيق
 ب فرم كاليفرنيا انتقادي تفكر هايمهارتي نامهپرسش .بود

 شامل انتقادي تفكر از مهارت 5 كه باشدمي والئس 34 داراي
 را ارزشيابي وتحليل  استقرايي، استدالل قياسي، استدالل تفسير،
 اختصاصي سنجش براي آزمون اين .دهدمي قرار سنجش مورد
 .است شده طراحي دبيرستان از بعد سطوح در انتقادي تفكر
ي نمره برش خط .باشدمي 34 تا صفر بين آزموني نمره كل
ي نمره اگر بنابراين، است شده گزارش 89/15 آزمون اين كل
 از اگر و ضعيف انتقادي تفكر مهارت باشد كمتر 89/15 از كل
 ).36( دارند باال يا قوي انتقادي تفكر مهارت باشد بيشتر 89/15
ي نمره كه شدند پژوهش وارد واحدهايي پژوهش اين در

ي نامهپرسش .داشتند )89/15 از كمتر( ضعيف تفكرانتقادي
ي دامنه شامل بعد 5 و والئس 34 داراي كارازاك شغلي استرس
 كار، رواني هايخواسته كار، روي بر كنترل يا گيريتصميم
 شرايط از ناراحتي شغلي، امنيت عدم اجتماعي، حمايت

 تا 1 از اينقطه چهار مقياس اساس بر سئوال هر .باشد پرخطرمي
 خفيف، شغلي استرس 0- 42ي نمره .است شده بنديدرجه 3

 شديد شغلي استرس 84-133 متوسط، شغلي استرس 83-43
 در شغلي استرس ميزان تعيين براي نامهپرسش اين .باشدمي

-رواني شرايط جمله از مختلف هايزمينه در و مشاغلتمام 
 كار به نيز شغلي مشخصات، شغلي شرايط شغلي، اجتماعي
 ماساچوست دانشگاه در كارازاك توسط كه شود مي گرفته
 انتقادي تفكر مهارتي نامهپرسش ).37( است شده طراحي
 آن روايي و ترجمه فارسي به همكاران و خدامرادي توسط
 پايايي وسيعي يمطالعه طي در 1فاشيون ).38( است شده تاييد

 شماره فرمول از استفاده با را انتقادي تفكر هايمهارت آزمون
 ابزار اين كه نمود ابراز و تعيين71/0 ريچاردسون-كودر 20

 جامعيت از انتقادي تفكر سنجش ابزارهاي ساير به نسبت
 پايايي همكارانش و خدامرادي ).39( است برخوردار بيشتري
 86/0 كرونباخ آلفاي ضريب با را ابزار اين فارسيي نسخه
 شغلي استرسي نامهپرسش روايي ).38( است كرده معرفي
 پايايي پژوهش اين در ).40( است شده تعيين رضايي توسط
ي محاسبه با دروني همساني روش به شغلي استرسي نامهپرسش
 اطالعات آوريجمع .آمد دسته ب α=88/0 كرونباخ آلفاي

 مداخله از بعد ماه دو و ماه يك مداخله، از قبل يمرحله سه در
 تصويب از بعد .شد انجام گروه دو هر در همزمان طور به

 يكميته تاييد و مشهد پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي شوراي
 تفكر آموزشآزمون،  گروه در ،1391 ماه بهمن در اخالق،
 هم، از هفته يك يفاصله به )ساعته 3( جلسه دو طي انتقادي
 به باليني شناسيروان دكتراي همكاري با و پژوهشگر توسط
 گروه براي و گروهي بحث پاسخ، و پرسش سخنراني، صورت

 هم، از هفته يكي فاصله به )ساعته 3( جلسه دو طيشاهد نيز 
 پزشكيروان رايج اصطالحات و هانشانه و عاليم پژوهشگر توسط

                                                 
1Facione 
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 واحدهاي .شد انجام سيناابن بيمارستان تئاترآمفي سالن در
 مورد مداخله انجام از بعد ماه دو و يك مدت به پژوهش
 دو هر پژوهشگر نيز مدت اين طي در .گرفتند قرار بررسي
 آزمون گروه كنندگانشركت با تلفني صورت به بار يك هفته
 از پيروي با رابطه در را الزم تقويت و گيريپي وگرفته  تماس
 افزارنرم از هاهداد تحليلدر  .دادمي انجام آموزشيي برنامه

SPSS كمي متغيرهاي برخورداري .شد استفاده 5/11ي نسخه 
 اسميرنوف-لموگروفوك آزمون از استفاده با طبيعي توزيع از

 و شناختيجمعيت اطالعات توصيف براي. شد بررسي
 استفاده درصد و معيار انحراف ميانگين از فردي مشخصات

 از كيفي متغيرهاي نظر از گروه دو همگني بررسي براي .شد
 برخوردار كمي متغيرهايي مقايسه براي ومجذور خي  آزمون

 آزمون از كمي متغيرهاي وساير تي آزمون از طبيعي توزيع از
 بين شغلي استرسي مقايسهجهت  .شد استفاده ويتنيمن

 از برخورداري عدم صورت در ( مستقل تي آزمون از دوگروه
 از گروهي دروني مقايسه براي و )ويتنيمن طبيعي، توزيع
 استفاده فريدمن و تكراري مقادير با واريانستحليل  آزمون

 و درصد 95 اطمينان يهدرج شده، انجام هايآزمون در .شد
  .بود نظر مد α=05/0 داريمعني سطح
  نتايج
 هر افراد بيشتر .داشتند شركت پرستار 54 تعداد مطالعه اين در
 و مرد )شاهد گروه %5/55 وآزمون  گروه در %1/74( گروه دو

 دو هر درافراد  اغلب .بود سال 33±1/4آنان  سني ميانگين
 هلامت )شاهد گروه %7/77آزمون و  گروه در %2/85( گروه
 مدرك داراي گروه، هر در هادرصد نمونه 3/96 .بودند

 كنندگانشركت كار يهسابق ميانگين .بودند كارشناسي تحصيلي
 وضعيت نظر از .بود سال 8/6±4/4 روان، هايبخش در

 درگروه %4/70( گروه دو هر در هانمونه بيشتر استخدامي،
 نظر از .بودند پيماني استخدام )شاهد گروه در %8/77 و آزمون
 داريمعني اختالف گروه، دو بين ايزمينه متغيرهاي تمام

 نظر از .)1 جدول( بودند همگن گروه دو و نداشت وجود
 گروه، دو بين مداخله، از قبل ،شغلي استرس يهنمر ميانگين
 نظر اين از گروه دو و نداشت وجود داريمعني آماري تفاوت
 به 1/92±6/7 اززمون آ هگرو در ميانگين اين .بودند همگن
 و مداخله از بعد ماه يكي مرحله در %)6/8( نمره 3/7 ميزان

 بعدكاهش ماه دو گيريپي يمرحله در %)13( نمره 6/10
 0/90±8/6 از استرس ينمره ميانگين نيز شاهد گروه در .يافت
ي مرحله در نمره 8/91±1/8 به مداخله از قبل يمرحله در نمره
 گيريپي يمرحله در نمره 4/96±4/7 و مداخله از بعد ماه يك
 كه داد نشان مستقل تي آزمون نتايج .يافت افزايش بعد، ماه دو

ي مرحله در تفكيك به آزمون گروه استرس ينمره كاهش
 بعد، ماه دو گيريپي يمرحله نيز و مداخله از بعد ماه يك
 ).2جدول ( بود دار معني شاهد گروه به نسبت

  

هاي پرستاران بخش در ايزمينه متغيرهاي يمقايسه - 1 جدول
  پزشكيروان

  معناداري
 
Df 
  

 گروه
 شاهد آزمون متغير

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

68/0  52 0/33 ± 1/4  0/32 ± 2/4 )سال(سن 
48/0  1 6 )3/22(  4 )8/14( تاهل مجرد 

21 )7/77(  23)2/85(  متاهل 
00/1  1 26 )3/96(  26)3/96( سطح تحصيالت كارشناسي 

1 )7/3(  1)7/3(  كارشناس ارشد 
54/0  1 6 )2/22(  8 )6/29( استخدام رسمي 

21 )8/77(  19)4/70(  پيماني 

  

  آموزش تفكر انتقادي،  از قبل مراحل در روان بخش در شاغل پرستاران ي استرس شغلينمره ميانگين يمقايسه - 2 جدول
  بعد دو ماه گيريپي و آموزش از بعد يك ماه

 معناداري
 گروه

 شاهد آزمون متغير

 ميانگين±انحراف معيار ميانگين±انحراف معيار

29/0 6/7±1/92 8/6±0/90  قبل از مداخله
01/0 4/6±8/84 1/8±8/91  يك ماه بعد از مداخله
01/0 9/6±5/81 4/7±4/96  دوماه بعدگيريپي

01/0 01/0 ي آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكررنتيجه
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