ایمن سازی در برابر استرس
مجلهی اصول بهداشت روانی

صنعتی و بادامی
ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
اثرایمنسازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی ناجیان غریق زن
محبوبه صنعتی

خالصه

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی ،دانشگاه

مقدمه :برخی از مشاغل از جمله ناجیاان غریاب باه دلیال ماکیات کاار در زمارهی

آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،

مشاغل پراسترس جای میگیرند ،کدف از پژوکش حاضر ،تعیین اثرآموزش ایمن-

اصفهان ،ایران

سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی و عملکرد ناجیان غریب زن بوده است.

*رخساره بادامی
استادیار گروه تربیت بدنی،

دانشگاه آزاد

روشکار :این تحقیب مداخلهای با طرح پیشآزمون  -پسآزمون باا گاروه شااکد

اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان،

بود .جامعهی آماری آن را ناجیاان غریاب زن اعاال  03- 52ساالهی شاهر اصافهان

ایران

تشکیل میدادند 03 .ناجی به صورت در دسترس و کدامند از جامعهی ماورد نرار
انتخاب و به صاورت تصاادای در دو گاروه شااکد و آزماون قارار گراتناد .گاروه
آزمون ،به مدت  6جلسه  93دقیقهای در کالس آماوزش گروکای ایمانساازی در
برابر استرس شرکت کردند و در نهایت از کر دو گروه پسآزمون به عمال آماد و
دادهکا با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد آموزش ایمنسازی ،اضطراب شناختی و جسامانی را باه -
طور معنیداری کاکش داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس و عملکرد ناجیاان شاده
است (.)P<3/331
نتیجهگیری :آموزش ایمنسازی در برابر استرس ،اضطراب شناختی و جسمانی
را کاکش داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس میشود .لذا ،شرکت در کاالسکاای
ایمنسازی در برابر استرس برای کاکش اضطراب ناجیان غریب توصیه میشود.

*مولف مسئول:
گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان ) ،اصفهان ،ایران
Rokhsareh.badam@gmail.com
تاریخ وصول92/11/52 :

واژههای کلیدی :استرس ،اضطراب ،ایمنسازی
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صنعتی و بادامی

ایمن سازی در برابر استرس

مقدمه

شناختی) و اازایش پاسخکای ایزیولوژیکی (یعنی اضطراب

استرس شغلی ،استرسی است که شخص در شغل معینی

حالتی جسمانی) و یا کر دو میشود و در مرحلة چهارم،

دچار آن میشود ( .)1برخی از مشاغل از جمله رانندگان

عملکرد ارد تحت تأثیر ارایند استرس قرار میگیرد (.)2

آمبوالنس ،کارمندان زندان ،پلیس ،آتشنشانکا و ناجیان

برای مداخله در استرس ،رویکردکای مختلفی وجود دارد

غریب به دلیل ماکیت کار در زمرة مشاغل پر استرس جای

که یکی از کارآمدترین این روشکا ،آموزش ایمنسازی در

میگیرند (  .)5امروزه ،استرس شغلی یکی از پدیدهکای مهم

برابر استرس 1است که توسط مایکنبام در سال 1992

در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سالمتی نیروی

مطرح شد .ایمنسازی در برابر استرس کمانند ایمنسازی

کار در جهان میباشد .به نحوی که سازمان بینالمللی کار،

پزشکی ،بر پایه مواجهه با شرایط استرسزا در ارد به

استرس شغلی را به عنوان شناختهشدهترین پدیده

منرور تشکیل پادتنکای روانشناختی یا مهارتکای مقابله

تهدیدکننده سالمتی کارکنان معرای میکند کمچنین تأکید

با استرس به وجود آمده است .ای ن آموزش ،یک مداخلة

میکند که استرس شغلی ،کزینهکای زیادی را بر دولت

درمانی دقیب ،چندبعدی و چندجانبه است که کدف از آن

تحمیل کرده و غیبت از کار ،تقاضاکای ازاینده کارکنان

حذف کامل استرس نیست بلکه کدف بهرهبرداری سازنده

برای تغییر شغل و کاکش تولید و عملکرد را در پی دارد

از آن است .در این روش ،مراجعان تشو یب میشوند تا

(.)0

موقعی تکای پر استرس را نه به عنوان تهدیدی برای خود،

مؤسسه ملی ایمنی و سالمت شغلی کشور آمریکا ،استرس

بلکه به عنوان مسا یل قابل حل در نرر بگیرند ( .)6این

شغلی را پاسخکای کیجانی و ایزیکی مضری بیان میکند که

رویکرد سه مرحله دارد .این سه مرحله عبارتند از- 1 :

در صورتی رخ می دکد که نیازمندیکای شغل با تواناییکا،

مفهومسازی مشکل :در مرحلة مفهومسازی ،تمرکز اصلی

قابلیتکا و خواستهکای ارد کماکنگی نداشته باشد ( .)4به-

در برقراری رابطة مبتنی بر کمکاری با مراجعان ،کمک به

عبارت دیگر ،استرس کنگامی رخ می دکد که ارد احساس

آنکا جهت درک بهتر ماکیت استرس و آثار آن روی

نماید بین قابلیت کای خود و آنچه در یک موقعیت خاص

کیجان و عملکرد و گردآوری اطالعات از طریب روشکای

الزم است ،توازن وجود ندارد ،و از طرای نتیجة آن عمل نیز

خودبازنگری میباشد - 5 .مرحلة اکتساب و تمرین مهارت-

بسیار مهم باشد ،پس در واقع ،استرس یک محصول نیست

کا :تأکید اصلی روی آموزش مهارتکای مقابلهای

بلکه یک ارایند است .استرس ،یک ارایند چهار مرحلهای

(آموزش آرامشدکی ،بازسازی شناختی وگفت و گوی

است .در اولین مرحله از ارایند استرس ،نوعی تقاضا بر ارد

درون کدایتشده) به مراجعان است - 0 .مرحلة کاربرد و

تحمیل میشود .در مرحلة دوم ،ارد تقاضا را با تواناییکا و

پیگیری مستمر :ارد مهارتکای اراگراته شده را در

قابلیتکای خود میسنجد .در مرحلة سوم ،یک عدم تعادل

مواجهه با استرس به کار میگیرد (.)6

بین توانایی کای خود و تقاضایی که از او شده ادراک می-

مرور مطالعات گذشته نشان میدکد که آموزش ایمنسازی

کند و این مسئله به اازایش اضطراب حالتی منجر میشود که

در برابر استرس بر اازایش ابراز وجود دانشآموزان معلول

به نوبة خود باعث اازایش نگرانیکا (یعنی اازایش اضطراب
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صنعتی و بادامی

ایمن سازی در برابر استرس

جسمی -حرکتی ( ،)7کیفیت زندگی پرستاران شاغل در

شناختی و اضطراب حالت جسمانی است .سواالت پرسشنامه

بخش روانی (  ، )9کاکش اضطراب و استرس دانشجویان

به صورت لیکرت  4گزینه ای می باشند .آزمودنی به

( ،)9کنترل قند خون و ااسردگی بیماران دیابتی نوع دو

سؤاالت این مقیاس از "کیچ" تا " بسیار زیاد" پاسخ می

( ،)13اضطراب و عملکرد ریاضی دانشآموزان دختر با

دکد .نمرات نهایی این مقیاس از  57- 139متغیرمی باشد.

ناتوانی یادگیری ریاضی ( )11و بر عملکرد تحصیلی و

آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای زیر مقیاس اعتماد به نفس

خودکارآمدی دانشجویان پسر ( )15تأثیر مثبتی داشته است.

 ،3/99اضطراب شناختی  3/99و اضطراب جسمانی 3/92

با عنایت به اینکه ماکیت شغلی ناجیان غریب بسیار پراسترس

گزارش شده است .در ایران نیز آلفای کرونباخ برای

است؛ چرا که منجی عالوه بر حفاظت از جان دیگران باید

اضطراب شناختی  ،اضطراب جسمانی و اعتماد به نفس به

مراقب حفظ جان خود نیز باشد .کمین طور ،ناجی نیازمند

ترتیب  3/79 ،3/71و 3/76گزارش شده است.

تصمیمگیری و عملکرد سریع است و اضطراب باال و اعتماد

ب  -مقیاس عملکرد نجات غریب :در این پژوکش عملکرد

به نفس پایین میتواند سرعت عمل ناجیان را بکاکد و

ورزشکاران بانو بر اساس دو شاخص اصلی در نجات غریب

عواقب جبرانناپذیری برای ناجی و غریب به دنبال بیاورد

سنجیده می شود - 1 :شنای کرال سینه - 5 .سناریوی

( ،)10کدف از این پژوکش تعیین اثر آموزش ایمن سازی

عملیات امداد و نجات در بخش احیاء.

در برابر استرس بر اضطراب حالتی ناجیان غریب بوده است.

 - 1شنای کرال سینه :شنای کرال سینه در نجات غریب به

روش کار

دلیل س رعت باالی آن در رسیدن ناجی به غریب از اکمیت

جامعة آماری این پژوکش را ناجیان غریب اعال زن شهرستان

زیادی برخوردار است .این شنا جزوآزمون کای اصلی

اصفهان با دامنة سنی  03- 52سال در بهار  1094تشکیل می-

ورودی در نجات غریب کمچنین دوره کای تمدید کارت

دادند .از این جامعه تعداد  03نفر به صورت کدامند و در

در آمادگی کای ساالنه نجات غریب و مسابقات این رشته می

دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادای در دو گروه

باشد .رکورد مصوب شنای  533متر کرال سینه برای بانوان
0

آزمون (12نفر) و شاکد ( 12نفر) قرار گراتند .معیارکای

بر اساس آیین نامه نجات غریب ادراسیون جمهوری

ورود شامل داشتن کارت نجات غریب از طرف ادراسیون

اسالمی ایران زمان چهار دقیقه و سی ثانیه می باشد.

نجات غریب ایران و شرکت ناجیان در دوره کای آمادگی

 - 5سناریوی عملیات امداد و نجات در بخش احیاء :مقیاس

نجات غریب ساالنه از طرف کیأت نجات غریب استان

سنجش در این بخش ارم شماره (  )5سناریوی حیات بخشی

اصفهان به عنوان ناجیان غریب اعال بود.

مصوب ادراسیون نجات غریب ایران بر اساس استاندارد بین

ابزار پژوکش

المللی عملیات امداد و نج ات ادراسیون جهانی می باشد که

الف  -پرسشنامه اضطراب حالتی  -رقابتی :1این مقیاس توسط

در  19بند به صورت سوالی کلیه مراحل حیات بخشی از

مارتنز ،ویلی و بارتون  )1993( 5ساخته شده و دارای 57

حیث اکمیت  ،ترتیب و الویت در اجرا طبقه بندی گردیده و

سئوال و  0زیرمقیاس اعتماد به نفس ،اضطراب حالت

توسط مدرس خبره نجات غریب طبب مراحل اوق و اجرای

Comparative Anxiety Questionnaire
Vealey and Burton
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صنعتی و بادامی

ایمن سازی در برابر استرس

صحیح کر بند درحداقل زمان تعیین شده به صورت لیکرت

می دادند .در کمین زمان گروه کنترل مداخله ای دریاات

سه گزینه ای از "بلی" تا "خیر" ثبت شد.

نکرد .داده کا به کمک مقیاس اضطراب رقابتی مارتنز و

پروتکل آموزش ایمن سازی در برابر استرس :مداخله

مقیاس عملکرد در دو بخش رکوردکای بدست آمده از

درمانی مبتنی بر آموزش ایمن سازی در برابراسترس به مدت

شنای  533متر کرال سینه و ارم شماره (  )5سناریوی حیات

 6جلسه  93دقیقه ای با ااصله زمانی یک کفته برای جلسات

بخشی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری

روی گروه آزمایش اجرا شد .این مداخالت به صورت

گردید.

گروکی و به روش آموزش سقراطی بود و اعضا اجازه

در جدول ذیل به اختصار به عناوین جلسات و ساختار کلی

گفتگو داشتند و در پایان دربارة مطالب گفته شده بازخورد

آنها اشاره شده است.

جدول  -4عنوان جلسات آموزش ایمنسازی در برابر استرس
عنوان جلسات

جلسات

جلسه اول

مفهوم سازی و توصیف استرس ،توضیح نقش آموزش ایمن سازی در برابر استرس در کنترل بهتر استرس و اضطراب

جلسه دوم

آموزش آرام سازی با استفاده از  CDصوتی  +آموزش آرام سازی با اجرای درمانگر

جلسه سوم

آشنایی با مفاکیم شناختی و نقش ااکار در ایجاد استرس و ارتباط استرس و ارتباط ااکار با احساسات ،آشنایی با ویژگیهای ااکار خود
آیند منفی و معرای خطاکای شناختی

جلسه چهارم

چالش با ااکار استرس زا و آزمون ااکار منفی  +آموزش خودگویی و نقش خودگویی منفی در ایجاد استرس

جلسه پنجم

آموزش تمرکز اکر و تکنیک کای توجه برگردانی  +آموزش حل مسأله

جلسه ششم

تمرین مهارت کای آموخته شده در جلسات قبل و لزوم به کار گیری این مهارت کا در کنگام برخورد با موقعیت استرس زا جهت
کاکش نشانه کای بیماری

نتایج
در جدول  5شاخص کای توصیفی مربوط به متغیرکای
پژوکش خالصه شده است.
جدول  -2شاخصکای توصیفی مربوط به متغیرکای پژوکش

اضطراب

گروه

آزمون

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف معیار

آزمون

پیش آزمون

15

53

12/53

5/45

پس آزمون

10

17

15/66

1/98

پیش آزمون

11

19

10/56

1/98

پس آزمون

11

20

13/13

2/16

پیش آزمون

13

19

10/63

2/06

پس آزمون

13

16

11/53

1/59

پیش آزمون

13

12

15/51

1/65

پس آزمون

13

14

11/95

1/05

شاکد

شناختی
آزمون

اضطراب
جسمانی
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ایمن سازی در برابر استرس
اعتماد

صنعتی و بادامی

آزمون

به نفس
شاکد

آزمون

زمان
کرال
سینه

شاکد

ارم

آزمون

عملکرد
شاکد

پیش آزمون

12

05

23/66

5/91

پس آزمون

18

33

26/00

5/07

پیش آزمون

17

05

54/02

22/2

پس آزمون

17

00

24/78

5/67

پیش آزمون

0/57

2/36

4/06

0/50

پس آزمون

3/26

4/21

0/90

3/47

پیش آزمون

0/42

4/41

0/99

0/32

پس آزمون

3/44

4/40

3/98

0/32

پیش آزمون

30

54

44/33

7/26

پس آزمون

42

57

49/53

4/32

پیش آزمون

37

55

45/78

5/93

پس آزمون

37

54

46/35

5/66

در جدول  ، 0دو گروه در متغیرکای پژوکش با استفاده از
تحلیل کوواریانس مقایسه شدهاند.

جدول  -9تحلیل کوواریانس برای مقایسة متغیرکای پژوکش در دو گروه
اضطراب

منبع تغییر

شناختی

پیشآزمون

133/474

بین گروکی

59/33

1

خطا

53/29

57

3/760

اضطراب
جسمانی

اعتماد

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Fمقدار

سطح معناداری

مجذور اتا

درجه آزادی

1

133/474

101/70

*3/331

3/90

59/33

06/71

*3/331

3/27

پیشآزمون

42/24

1

42/24

93/52

*3/331

3/77

بین گروکی

11/66

1

11/66

50/15

*3/331

3/47

خطا

10/15

57

3/23

به

پیشآزمون

706/96

1

706/96

461/76

*3/331

3/94

نفس

بین گروکی

54/49

1

55/49

12/04

*3/31

3/07

خطا

41/49

57

1/29

زمان کرال

پیشآزمون

0/96

1

0/96

531/61

*3/331

3/99

سینه

بین گروکی

3/390

1

3/390

4/95

*3/302

3/16

خطا

3/49

57

3/19

فرم عملکرد

پیشآزمون

243/56

1

243/56

131/59

*3/331

3/79

بین گروکی

150/54

1

150/54

50/13

*3/331

3/47

خطا

109/69

57

2/00

بر اساس جدول  ،0آموزش ایمنسازی اضطراب
شناختی و جسمانی را بهطور معناداری کاکش داده و باعث
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ارتقای اعتماد به نفس و عملکرد ناجیان شده است
(.)P< 3/331

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

صنعتی و بادامی

ایمن سازی در برابر استرس

بحث

ایزیولوژیک آرامسازی مثل کاکش اشار خون ،کاکش

آموزش ایمن سازی در برابر استرس اضطراب شناختی و

تعداد ضربان قلب ،کاکش احتباس مایعات و سدیم و به حد

جسمانی ناجیان غریب را کاکش می دکد .این یااته با یااتة

طبیعی رساندن گلوکز و انسولین به عنوان ابزارکای مخالف

مطالعات شیهی و کوران که نشان داد آموزش ایمن سازی

استرس عمل می کنند (.)19

در برابر استرس ،سطح اضطراب و غیر منطقی بودن را

تکنیک کای احتمالی دیگری که به ناجیان در کاکش

کاکش داده و باعث بهبود عملکرد تحصیلی و حراه ای

اضطراب کمک کرده است ،گفتگوی شخصی کدایت شده

دانشجویان شده است ( )14و پژوکش بنی کاشمی و

و روش حل مسأله است .گفتگوی شخصی کدایت شده با

احمدی ،مبنی بر اثر مثبت آموزش ایمن سازی در برابر

خودخطابهکای عادتی شروع می شود که در طی مراحل

استرس بر مدیریت استرس و عالئم حیاتی بیماران ،کمخوان

مختلف تجربیات پراسترس رخ می دکد (.)6

است ( .)12نیسیانی حبیب آبادی ،نشاط دوست ،مولوی و

یااتة دیگر این مطالعه نشان داد که آموزش ایمن سازی در

بنکدار کم به این نتیجه رسیدند که آموزش ایمن سازی در

برابر استرس اعتماد به نفس ناجیان را اازایش می دکد .یکی

برابر استرس ،استرس ادراک شده زنان مبتال به لوپوس را

از دالیل احتمالی اازایش اعتماد به نفس متعاقب آموزش

می دکد ( .)16تأثیر مثبت آموزش ایمن سازی

ایمن سازی در برابر استرس ،کنترل اضطراب است .در واقع

در برابر استرس بر استرس شغلی معلمان ( )12و پرستاران

اضطراب بیش از حد یک عامل برکمزنندة قدرت پردازش و

( )17نیز تأیید شده است .تأثیر مثبت آموزش ایمن سازی

ادراک واقعی نسبت به محیط است که این امر خود سبب

در برابر استرس بر کاکش اضطراب شناختی و جسمانی

ترشح بیش از حد آدرنالین و نورآدرنالین در خون می شود

ناجیان غریب را میتوان به دالیل مختلفی ربط داد ،بسیارى

و نگرانی ارد را برای رویارویی با دیگران ،رقابت و مبارزه

از ورزشکاران حتى قادر به تشخیص راه کارى براى غلبه

بیشتر می کند ،برنامه ایمن سازی در برابر استرس نه تنها

براسترس خود نیستند .در این مطالعه ،ناجیان استراتژیکایی

موجب مواجهه سودمند ارد با مشکالت و عوامل استرس زا

را برای مقابله با استرس آموختند که به نرر می رسد ،گام

می شود ،بلکه ااراد به جهت راتار مواقیت آمیز در برخورد

مؤثری در کنترل اضطراب آن کا بوده است ،شیوهکای

با این عوامل ،ارزیابی شناختی مثبت تری از خود داشته و به

مختلف کنار آمدن با استرس بر میزان ادراک استرس و

تبع آن نیز کیجان کا و عواطف مثبت تری را نیز تجربه

سطح کورتیزول بزاقی تأثیر میگذارد .در این مداخله ناجیان

خواکند نمود و اعتماد به نفسشان اازایش خواکد یاات (.)19

با آرام سازی آشنا شدند .آرام سازی عضالنی و تنش زدایی

یااتة دیگر این مطالعه نشان داد که آموزش ایمن سازی در

تدریجی ،اضطراب دانشجویان ورزشکار را کاکش میدکد،

برابر استرس عملکرد ناجیان را بهبود می بخشد .بر اساس

روش آرام سازی پیشروندة عضالنی بر کاکش اضطراب

ارمول عملکرد ،عملکرد مطلوب حاصل ترکیبی از توانایی

رقابتی ورزشکاران تأثیر داشته و یااته کای پژوکشی نشان

کای انی (تکنیک و تاکتیک) ،جسمانی (قدرت و سرعت)

داده است که آرامسازی با اازایش جریان واگال و کاکش

و روانی (تمرکز ،اعتمادبه نفس ،مهارکردن اضطراب) است

کاکش

اعالیت سیستم عصبی سمپاتیک کمراه است .تراکرات عینی
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در حقیقت بیشتر مربیان بر این باورند که دست کم 23
درصد ورزش ،ذکنی یا روانی است (.)5
یااته کای پژوکش حاضر نشان داد که آموزش مدیریت
استرس در کنترل اضطراب شناختی و جسمانی و ارتقای
اعتماد به نفس و سطح عملکرد ناجیان مؤثر بوده است .در
واقع آموزش ایمن سازی در برابر استرس نه تنها با آموزش
آرام سازی سبب کاکش تنیدگی کای عضالنی و جسمی
ناجیان و در نتیجه کاکش اضطراب جسمی آنکا شده است
بلکه با آشنا کردن آنها با مفاکیم شناختی و نقش ااکار در
ایجاد استرس و ارتباط آن با ااکار خودآیند منفی موجب
شناخت آن کا نسبت به خطاکای شناختی شده و با به چالش
کشیدن ااکار منفی و کاربرد خودگویی مثبت ،تکنیک کای
توجه برگردانی و حل مسأله اضطراب شناختی را کاکش
داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس و متعاقب اً عملکرد ورزشی
شده است .به کمین منرور بر ضرورت آشنایی ناجیان غریب
با استراتژی کای مدیریت استرس تأکید می شود ،چرا که
عالوه بر مؤظف بودن آن کا برای شرکت کر ساله در
دورکهای آمادگی نجات غریب که با تبعات استرس زای
رکورد زنی مواجه کستند ،مسؤلیت امدادرسانی و حفظ و
نجات جان ااراد نیز بر عهدة آنان است.
نتیجهگیری
آموزش ایمن ساازی در برابار اساترس ،اضاطراب شاناختی و
جسمانی را کاکش داده و باعث ارتقاای اعتمادباهنفاس مای-
شود .لذا ،شرکت در کالسکای ایمنسازی در برابر اساترس
برای کاکش اضطراب ناجیان غریب توصیه میشود.
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