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Abstract  
Introduction: Efficient strategies are required to identify and manage the occupational 
stresses and improve optimal experiences among health care employees, especially 
nurses. Thus, the present study was conducted to determine the impact of affective capital 
enhancement training on optimal experiences and job stress among nurses. 
Methods: This is a semi - experimental study consists of two groups of participants and 
designed at two pre - and post-test levels. The participants were 30 of 120 nurses of a 
governmental hospital in Isfahan city who selected based on the inclusion criteria of this 
study. The subjects were randomly assigned into the two cases (n= 15) and control (n= 15) 
groups. The cases have received affective capital enhancement training through ten sessions. 
Data collection was done using the optimal experience (Marsh & Jackson) and the job 
stress (Stanton) questionaries in both pre-test and post-test phases. Statistical analysis was 
performed by the analysis of covariance (ANCOVA) using SPSS software. 
Results: Based on the ANCOVA results, nurses who received affective capital enhancement 
training exhibited significantly increased optimal experiences (F= 6.44, P< 0.01) and 
decreased job stress (F= 57.29, P< 0.001). However, the pre and post test results were the 
same for control group.
Conclusions: Given that the affective capital training could improve the optimal experiences 
and reduce job stresses of nurses, it is highly recommended that such trainings should be 
considered as potential strategies in the management of occupational stresses as well as 
improving commitment of employees in different workplaces, including hospitals.
Keywords: Affective capital training, Optimal experience, Job stress, Nurses. 
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چکیده
مقدمــه: مدیریــت بهینــه و کارآمــد اســترس پرســتاران نیازمنــد شناســایی راهبردهایــی اســت کــه بــه کنتــرل فشــارهای شــغلی آنهــا 

کمــک کنــد. 
روش کار: روش مطالعــه نیمــه آزمایشــی و طــرح پژوهــش دو گروهــی بــا دو مرحلــه پیــش آزمــون و  پــس آزمــون بــود. از میــان 120 
پرســتار یــک بیمارســتان دولتــی در اصفهــان در زمســتان 1397، 30 پرســتار بــه شــیوه هدفمنــد بــر مبنــای مــاک هــای ورود و خــروج 
انتخــاب و ســپس بــه طــور تصادفــي  بــه دو گــروه آزمایــش )15 نفــر( و گــروه کنتــرل )15 نفــر( گمــارده شــدند. پرسشــنامه تجــارب 
بهینــه )مــارش و جکســون( و پرسشــنامه اســترس شــغلی )اســتانتون و همــکاران( در مراحــل پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــرای ســنجش 
متغیرهــای وابســته اســتفاده شــد. گــروه آزمایــش طــی ده جلســه از طریــق بســته آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــي تحــت آمــوزش قــرار 

گرفتنــد. داده هــا از طریــق تحلیــل کوواریانــس و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS تحلیــل گردیــد. 
یافتــه هــا: نتایــج تحلیــل کوواریانــس نشــان داد کــه آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــي بــه طــور معنــاداري موجــب افزایــش تجــارب 

بهینــه )F= 6/44 و p< 0/01( و کاهــش اســترس شــغلی )F= 57/29 و p< 0/001( در گــروه آزمایــش گردیــد.
 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اثربخشــی آمــوزش ســرمایه عاطفــی بــر ارتقــاء تجــارب بهینــه و کاهــش اســترس شــغلی پرســتاران، 
پیشــنهاد مــی شــود ایــن نــوع آمــوزش بــرای مدیریــت کارآمدتــر اســترس شــغلی و تجــارب بهینــه پرســتاران در محیط هــای بیمارســتانی 

اســتفاده شــود.  
کلیدواژه ها: آموزش سرمایه عاطفی، تجارب بهینه، استرس شغلی، پرستاران. 

مقدمه
پرســتاران در حرفــه خــود بــا فشــارهای متعــددی مواجــه هســتند 
ــوان آنهــا  ــع در دســترس و ت ــع از حــد مناب کــه در بســیاری مواق
بــرای مقابلــه و مدیریــت صحیــح ایــن عوامــل اســترس آور فراتــر 
مــی رود. بــر اســاس برخــی شــواهد بیــش از یــک ســوم پرســتاران 
اغلــب اســترس ســطح متوســط و باالیــي را گــزارش مــی کننــد 
ــار  ــامل ب ــب ش ــتاران اغل ــراي پرس ــترس آور ب ــل اس )1(. عوام
ــا  ــن درخواســت ه ــوازن بی ــدم ت ــود پرســنل )ع ــاد، کمب کاری زی
و تقاضاهــای کاری بــا تعــداد پرســتاران(، تقاضاهــای هیجانــی در 
قالــب درخواســت هــای بیمــاران و خانــواده هــا، فقــدان حمایــت 
ــا نظــام  ــران، سرپرســتان و ی ــکاران، مدی ــب هم ــی از جان اجتماع
ــم  ــرای فه ــی ب ــی و فرهنگ ــای زبان ــت ه ــتانی، محدودی بیمارس

ــاران  ــتاران و بیم ــن پرس ــا بی ــت ه ــا و درخواس ــده ه ــل ای متقاب
ــمندی الزم و  ــرام و ارزش ــدان احت ــا و فق ــای آن ه ــواده ه و خان
ضــروری بــرای پرســتاران اســت )2، 3(. هــر یــک از مــوارد  مــورد 
اشــاره بــه تنهایــی و یــا در حالــت تجمیــع شــده، قــادر اســت تــا 
ــوده  ــه نم ــره مواج ــا مخاط ــتاران را ب ــتی پرس ــامتی و بهزیس س
ــا  ــتاری را ب ــات پرس ــه خدم ــت ارائ ــوان و ظرفی ــق ت ــن طری و ای
ــه  ــدن حرف ــده ش ــم تنی ــی رغ ــد )4(. عل ــه کن ــت مواج محدودی
پرســتاری بــا اســترس و فشــارهای مختلــف، ایــن حرفــه ارزشــمند 
و انســانی از وجــوه مثبــت و تعالــی بخــش نیــز بســیار مــورد توجــه 
ــه واســطه ســر کار داشــتن  ــه ب ــی ک ــده های اســت. یکــی از پدی
ــل  ــه قاب ــن حرف ــاران در ای ــود بیم ــامتی و بهب ــا س ــتاران ب پرس

ــه اســت.  ــده تجــارب بهین بحــث و بررســی اســت، پدی
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منظــور از تجــارب بهینــه، مجموعــه ای از تجــارب و اتفاقات اســت 
کــه موجــب احســاس نشــاط، نیــرو و احســاس عمیــق لــذت مــي 
ــن  ــی در ذه ــرای مدت ــارب را ب ــع و تج ــان آن وقای ــود و انس ش
خــود گرامــی مــی دارد و در عیــن حــال موجــب تاثیــرات عمیقــی 
ــه  ــارب ک ــن تج ــارز ای ــه ب ــود )5(. نمون ــی ش ــی وی م ــر زندگ ب
تاکنــون شناســایی شــده شــامل تــوازن چالــش - مهــارت، ترکیــب 
اقــدام - آگاهــی، اهــداف روشــن، بازخــورد غیرمبهــم، تمرکــز بــر 
تکلیــف در دســت، پارادوکــس کنتــرل، از دســت دادن خودآگاهــی، 
ــا  ــب ب ــن تجــارب اغل ــی اســت. ای ــه درون ــان و تجرب تحــول زم
رشــد و شــکوفایی شــخصی، رضایــت شــغلی، رضایــت از زندگــی،  
ــه دارد )6،  ــره وری رابط ــرد و به ــامتی و عملک ــتی و س بهزیس
ــکال  ــه اش ــه ب ــارب اوج و بهین ــز تج ــتاری نی ــه پرس 7(. در حرف
ــه  ــغلی ک ــترس ش ــر خــاف  اس ــد و ب ــی افت ــاق م ــی اتف مختلف
تهدیــدی بــرای ســامتی و بهزیســتی آن هــا اســت، ایــن ســازه 
مثبــت بسترســاز ارتقــاء ســامتی و بهزیســتی آن هــا مــی شــود 
)8(. بیــورک و همــکاران در مطالعــه ای کــه بــر روی پرســتاران در 
بیمارســتان هــای ترکیــه انجــام دادنــد، نشــان دادنــد کــه تجــارب 
اوج و بهینــه در میــان پرســتاران بــا عملکــرد خــود ارزیابــی 
ــا اشــتیاق بــه حرفــه و شــغل، احســاس کارآمــدی و  پرســتاران، ب
عاطفــه مثبــت دارای رابطــه مثبــت و معنادار اســت )8(. ایــن روابط 
از نقــش و جایــگاه تجــارب بهینــه در میــان پرســتاران حمایــت می 

کنــد. 
ــات حــوزه اســترس شــغلی و تجــارب  ــه مطالع ــه ب ــگاه نقادان از ن
بهینــه، اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اغلــب مطالعــات 
حــوزه پرســتاری بــر روی متغیــر اســترس شــغلی و تجــارب بهینــه، 
در قالــب مطالعــات همبســتگی و در قالــب ارتبــاط ســنجی همزمان 
ــت.  ــده اس ــام ش ــر انج ــای دیگ ــا متغیره ــر ب ــن دو متغی ــن ای بی
ایــن مطالعــات اگرچــه مســیرهای مفیــد بــرای کاهــش اســترس 
شــغلی و افزایــش تجــارب بهینــه را در میــان پرســتاران نشــان می 
دهنــد، ولــی امــکان ارائــه صریــح آمــوزش هــای مختلــف بــرای 
توانمندســازی پرســتاران را فراهــم نمــی کننــد )5(. در همین راســتا 
ــاره،  ــورد اش ــی م ــه ای و آموزش ــای مداخل ــه نیازه ــه ب ــا توج و ب
ــرمایه  ــاء س ــوزش ارتق ــی آم ــر روی اثربخش ــر ب ــه حاض در مطالع
عاطفــی بــر تجــارب بهینــه و اســترس شــغلی پرســتاران تمرکــز 
ــارت  ــه دوم و عب شــده اســت. ســرمایه عاطفــی یــک ســازه مرتب
اســت از حالتــی از نشــاط و جوشــش عاطفــی مثبــت درونــی کــه 
قابلیــت تاثیرگــذاری بــر رفتارهــا و انتخــاب هــای انســان را دارد و 
حداقــل دارای ســه مؤلفــه عاطفــه مثبــت شــبه حالــت، احســاس 

انــرژی و شــادمانی اســت )9(. نتایــج حاصــل از مطالعــات نشــان 
ــی،  ــرد افزای ــای عملک ــی دارای کارکرده ــرمایه عاطف ــه س داده ک
موفقیــت افزایــی، رفتــار افزایــی مثبــت )نظیــر رفتارهــای مدنــی- 
ــرای  ــزوده ب ــی اف ــش بین ــت پی ــره دارای قابلی ــازمانی( و باالخ س
بســیاری از ســازه هــای مثبــت و منفــی رفتــاری و نگرشــی فراتــر 
از منابــع ســرمایه ای دیگــر نظیــر ســرمایه روان شــناختی، ســرمایه 
اجتماعــی و ســرمایه معنــوی اســت )10-13(. ســرمایه عاطفــی بــه 
لحــاظ ماهیــت و محتــوا ســازه ای اســت کــه مــی تــوان راهبردهــا 
و فنــون ارتقــاء آن را بــه افــراد از جملــه پرســتاران آمــوزش داد تــا 
آن هــا را در حرفــه و شــغل خــود مــورد اســتفاده قــرار داده و ســطح 
توانمنــدی عاطفــی خــود را بــرای مقابلــه بــا فشــارهای کاری بــاال 
ببرنــد )10(. در مطالعــه حاضــر بــرای اولیــن بــار بســته آموزشــی 
ارتقــاء ســرمایه عاطفــی تدویــن و اثربخشــی آن بــر تجــارب بهینــه 
ــه اســت.  ــرار گرفت و اســترس شــغلی پرســتاران مــورد اســتفاده ق
ــی  ــون از اثربخش ــری تاکن ــت نگ ــوزه مثب ــف ح ــات مختل مطالع
ــر  ــی، عاطفــی و شــناختی مثبــت ب نســبی آمــوزش هــای هیجان
روی کاهــش اســترس و افزایــش ســطح بهزیســتی کــه بــا تجارب 

بهینــه ارتبــاط دارد خبــر مــی دهنــد )9(.
مطالعــه معتمــد جهرمــی و همــکاران تاثیــر آمــوزش تفکــر مثبــت 
کــه در بخشــی از آمــوزش ســرمایه عاطفــی نیــز مطــرح اســت را 
بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی کاری پرســتاران )14(، پترســون تاثیــر 
آمــوزش آزادی هیجانــی کــه از جملــه آمــوزش هــای مثبــت نگــر 
ــر اســترس  ــی اســت را ب ــوزش ســرمایه عاطف ــا آم ــتا ب ــم راس ه
و اضطــراب دانشــجویان پرســتاری )15(، کوشالشــاه و همــکاران، 
ــتاران  ــغلی پرس ــترس ش ــر اس ــت را ب ــر مثب ــوزش تفک ــر آم تاثی
ــترس  ــوزه اس ــای ح ــه ه ــر مداخل ــکاران تاثی ــس و هم )16(، نیک
شــغلی را بــر بهزیســتی، عملکــرد، تمرکــز حیــن کار در بیمارســتان 
و احســاس بهبــودی در شــرایط کاری )17( و روت ســالینن و 
همــکاران تاثیــر آمــوزش هــای مقابلــه بــا اســترس را بــر کاهــش 
ــتانی )18(  ــات پزشــکی و بیمارس ــان خدم ــغلی کارکن ــترس ش اس
نشــان دادنــد. عــاوه بــر مطالعــات مــورد اشــاره، برخــي مطالعــات 
دیگــر، از جملــه مطالعــه اونــان و همــکاران تاثیــر مداخلــه نویــن 
مقابلــه بــا اســترس متشــکل از آمــوزش هــای مثبــت نگــر مطــرح 
در آمــوزش ســرمایه عاطفــی را بــر کاهــش اســترس و فرســودگی 
ــی و  ــی( )19(، مدمول ــوژی )تومورشناس ــش انکول ــتاران بخ پرس
همــکاران، تاثیــر آمــوزش هــای مدیریــت و کاهــش اســترس را بر 
ــز تاثیــر  ــاال و همــکاران نی اســترس شــغلی پرســتاران )20( و چاب
مداخلــه هــای آموزشــی حــاوی آمــوزش هــای مثبــت نگــر ماننــد 
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ســرمایه عاطفــی را بــر کاهــش اســترس )21( نشــان داده انــد.  
ــات انجــام شــده و برخــی  ــه مطالع همــان طــور کــه در اشــاره ب
دیگــر مطالعــات در ایــن حــوزه )28-22( مشــخص اســت، تاکنــون 
ــر  ــر و غی ــت نگ ــی مثب ــای آموزش ــه ه ــی از مداخل ــف متنوع طی
مثبــت نگــر بــرای پرســتاران در سرتاســر دنیــا و در ایــران مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه و بــا شــدت و ضعــف متفــاوت از اثربخشــی 
ــای  ــترس و متغیره ــش اس ــر کاه ــی ب ــای آموزش ــن دوره ه ای
ــا ایــن  ــد. ب ــان آورده ان ــه می ــا تجــارب بهینــه ســخن ب مرتبــط ب
حــال در بســیاری از ایــن مطالعــات، باالخــص در ایــران، مداخلــه 
ــه  ــی ک ــرمایه عاطف ــاء س ــوزش ارتق ــه آم ــد برنام ــی مانن آموزش
برنامــه ای جامــع متشــکل از آمــوزش هــای خودشناســی مثبــت، 
ــا و  ــت ه ــت ظرفی ــا تقوی ــراه ب ــت هم ــود مثب ــر خ ــت تصوی تقوی
توانایــی مثبــت نظیــر بخشــش، آرامــش یابــی مثبــت بــا تمرکــز 
بــر ظرفیــت هــای مثبــت خــود و وقایــع، گذشــت، معنــا و معنویــت 
ــرف  ــت. از ط ــه اس ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس ــت، م ــی اس جوی
ــغلی،  ــترس ش ــار اس ــه ای در کن ــر مطالع ــون در کمت ــر تاکن دیگ
تجــارب بهینــه کــه متغیــری تاثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی مثبــت 
ــواع مدخلــه  ــرای ان پرســتاران اســت بــه عنــوان متغیــر وابســته ب
هــای آموزشــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه 
ــه خــاء  ــه ب ــا توج ــی ب ــه کنون ــرای مطالع ــان شــد، اج آنچــه بی
ــی  ــاء ســرمایه عاطف ــوزش ارتق ــر آم ــش علمــی در حــوزه تاثی دان
ــر ارتقــاء تجــارب بهینــه و کاهــش اســترس شــغلی،  پرســتاران ب
ــا هــدف   ــه حاضــر ب ــن مطالع ــوردار اســت. بنابرای ــت برخ از اهمی
ــر تجــارب  ــاء ســرمایه عاطفــی ب ــن اثربخشــی آمــوزش ارتق تعیی

ــان پرســتاران اجــرا شــد.  ــه و اســترس شــغلی در می بهین

روش کار
ــه  ــتفاده از نمون ــه اس ــه ب ــا توج ــر روش ب ــی از نظ ــه کنون مطالع
گیــری هدفمنــد )بــه دلیــل اســتفاده از معیارهــاي ورود و خــروج در 
انتخــاب شــرکت کننــدگان(، یــک مطالعــه نیمــه آزمایشــی بــا دو 
گــروه، یــک گــروه  آزمایــش )آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی( و 
یــک گــروه کنتــرل  و در دو مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون 
ــی در  ــتان دولت ــک بیمارس ــتار ی ــاری 120 پرس ــه آم اســت. جامع
ــال  ــتان س ــران( در زمس ــهید چم ــتان ش ــان )بیمارس ــهر اصفه ش
1397 بودنــد کــه از میــان آن هــا 30 پرســتار، بــر مبنــای مــاک 
هــای ورود و خــروج، بــا در نظــر گرفتــن 15 پرســتار بــرای هر یک 
از دو گــروه آزمایــش و کنتــرل،  انتخاب و ســپس بــه روش تصادفی 
ســاده )بــه ایــن شــکل کــه بــه هــر یــک از شــرکت کننــدگان کــد 

عــددي اختصــاص داده شــد و ســپس بــه شــیوه قرعــه کشــي ایــن 
کدهــاي عــددي بــراي هــر یــک از دو گــروه آزمایــش و یــا کنترل 
انتخــاب شــدند( در دو گــروه گمــارده شــدند. کفایــت حجــم نمونــه 
15 نفــر بــرای هــر یــک از  دو گــروه آزمایــش و کنتــرل، بــا توجــه 
بــه توصیــه ایــن تعــداد بــرای دســتیابی بــه تــوان آمــاری قبــول 
قبــول در نتایــج، قطعــی گردیــد )29(. معیارهای ورود شــامل تمایل 
ــرش و تعهــد نســبت  ــرای شــرکت در پژوهــش، پذی ــت ب و رضای
بــه اصــول و قواعــد گروهــی آمــوزش )از طریــق امضــاء موافقــت 
نامــه بیــن پژوهشــگر بــا شــرکت کننــدگان تامیــن گردیــد(، عــدم 
ــر  ــه اختــاالت روان شــناختی نظی ــل از دوره آمــوزش ب ــا قب ابت
افســردگی، اضطــراب و بیمــاری دو قطبــی و یــا اختــاالت مزمــن 
نظیــر انواعــی از روان پریشــی هــا )کــه از طریــق انجــام مصاحبــه 
در خصــوص عایــم اختــال هــای مــورد اشــاره  بــا تــک تــک 
شــرکت کننــدگان قبــل از شــروع آمــوزش بررســی مــی گردیــد(، 
قــرار نداشــتن تحــت درمــان هــای روانپزشــکی )دارو درمانــی که از 
طریــق مصاحبــه بــا شــرکت کننــدگان از آن هــا ســوال مــی شــد(، 
نداشــتن پســت مدیریتــی و سرپرســتی در راســتای همگــن بــودن 
پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه )بــر اســاس برنامــه قبلــی، 
در صورتــی کــه فــردی یــا افــرادی از شــرکت کننــدگان در حیــن 
اجــرای دوره آموزشــی بــه پســت سرپرســتی یــا مدیریتــی گمــاره 
مــی شــدند از پژوهــش کنــار مــی رفتنــد. بــا ایــن حــال در طــول 
دوره اجــرای پژوهــش هیــچ یــک از شــرکت کننــدگان بــه پســت 
سرپرســتی یــا مدیریتــی گمــارده نشــدند( و معیارهــای خــروج نیــز 
ــه  ــا ب ــه پژوهــش، ابت ــا ادام ــه شــرکت ی ــل ب شــامل عــدم تمای
اختــاالت روان شــناختی نظیــر افســردگی، اضطــراب و بیمــاری 
دو قطبــی و یــا ابتــا بــه روان پریشــی، غیبــت بیــش از دو جلســه 
در دوره آمــوزش، قــرار گرفتــن تحــت درمــان هــای روانپزشــکی 
ــا سرپرســتی در  ــی ی ــه پســت مدیریت ــی( و انتصــاب ب )دارو درمان
زمــان انجــام پژوهــش بودنــد. عــاوه بــر دریافــت رضایــت نامــه 
کتبــی و هماهنگــی کامــل بــا بخــش پرســتاری از طریــق معرفــی 
نامــه هــای رســمی، اصــول اخاقــی رازداری، اســتفاده از داده هــا 
فقــط در راســتای اهــداف پژوهــش، آزادی و اختیــار کامــل شــرکت 
کننــدگان بــرای انصــراف از ادامــه مشــارکت در پژوهــش و اطــاع 
رســانی دقیــق در صــورت درخواســت شــرکت کننــدگان از نتایــج، 
ــا آمــوزش گــروه کنتــرل پــس از اتمــام آمــوزش گــروه  همــراه ب
آزمایــش از زمــره اصــول اخاقــی اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه 

بــوده اســت. 
ابزارهــای ســنجش متغیــر وابســته در مراحــل پیــش آزمــون و پس 
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آزمــون دو پرسشــنامه تجــارب بهینه و پرسشــنامه اســترس شــغلی 
ــاخت  ــنامه س ــه از پرسش ــارب بهین ــنجش تج ــرای س ــد. ب بودن
ــا  ــال 2001 ب ــارش در س ــون و م ــط جکس ــده توس ــی ش و معرف
36 ســوال کــه نــه حــوزه بســیار مهــم در پدیــده تجــارب بهینــه 
ــداف  ــی، اه ــدام آگاه ــب اق ــارت، ترکی ــش مه ــوازن چال ــامل ت ش
روشــن، بازخــورد غیرمبهــم، تمرکــز بــر تکلیــف در دســت، 
ــان و  ــول زم ــی، تح ــت دادن خودآگاه ــرل، از دس ــس کنت پارادوک
تجربــه درونــی را پوشــش مــی دهــد، ســنجش شــد )30(. مقیــاس 
ــب  ــه ای لیکــرت، در قال ــج درج ــن پرسشــنامه پن پاشــخگویی ای
ــا کامــا موافقــم =5 اســت. دامنــه نوســان  کامــا مخالفــم =1 ت
نمــرات 36 تــا 180 اســت و افزایــش امتیــازات بــه مفهــوم افزایش 
ســطح تجــارب بهینــه اســت. جکســون و مــارش از طریــق تحلیــل 
عاملــی تأییــدی، روایــی ســازه عاملــی ایــن پرسشــنامه را تاییــد و 
آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه را در دامنــه بیــن 0/8 تــا 0/86 گزارش 
نمــوده انــد )30(. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پرسشــنامه از نظــر 
ــي صــوري و  ــران و روای ــاي کاري ای ــط ه ــرا در محی ــت اج قابلی
محتوایــي آن بــه شــکل تخصصــي بررســي و تاییــد شــده، ولــي 
ــران گــزارش نشــده اســت  ــي آن در ای ــون شــواهدي از پایای تاکن
ــن  ــراي ای ــس از اج ــاخ )پ ــای کرونب ــر آلف ــه حاض )31(. در مطالع
پرسشــنامه در مرحلــه پیــش آزمــون، بــر اســاس پاســخ هــاي ارائه 
شــده آلفــاي کرونبــاخ محاســبه گردیــد( ایــن پرسشــنامه برابــر بــا 
0/85 بــه دســت آمــد. الزم بــه ذکــر اســت اگــر پرســتاری حداکثــر 
نمــره را در پرسشــنامه تجــارب بهینــه در مطالعــه حاضــر کســب 
مــی نمــود )بــه دلیــل وقــوع اثــر ســقف(، از مطالعــه کنــار گذاشــته 
مــی شــد. بــا ایــن حــال پــس از ســنجش پیــش آزمــون، هیچیــک 
از پرســتاران شــرکت کننــده حداکثــر نمــره را در ایــن پرسشــنامه 

کســب ننمودنــد.
بــرای ســنجش اســترس شــغلی نیــز از مقیاس 15 ســوالی ســاخت 
و معرفــی شــده توســط اســتانتون و همــکاران در ســال 2001 کــه 
ــف کاری و  ــور و وظای ــار ام ــم تحــت فش ــع و مه دو عرصــه جام
ــور  ــام ام ــن انج ــدن در حی ــد ش ــاس تهدی ــودن و احس ــغلی ب ش
ــد )32(.  ــنجش گردی ــد، س ــش می-ده ــغلی را پوش ــف ش و وظای
مقیــاس پاســخگویی ایــن پرسشــنامه ســه درجــه ای بــه صــورت 
ــا  بلــه =2 و دامنــه نوســان امتیــازات  خیــر =0، نمــی دانــم =1 ت
0 تــا 30 اســت. افزایــش امتیــازات در ایــن پرسشــنامه بــه معنــای 
افزایش ســطح اســترس شــغلی ادراک شــده اســت. این پرسشــنامه 
دارای روایــی و پایایــی مطلوبــی اســت. اســتانتون و همــکاران پس 
از چندیــن مرحلــه بررســی مقدماتــی دقیــق بــر روی ســواالت ایــن 

ــا نمونــه هــای مســتقل، از طریــق  مقیــاس، طــی ســه مطالعــه ب
ــی، از  ــازه عامل ــی س ــدی روای ــافی و تایی ــل اکتش ــل عام تحلی
طریــق بررســی همبســتگی امتیــازات حاصــل از ایــن مقیــاس بــا 
ــرک خدمــت  ــه ت ــل ب ــا تمای ــت شــغلی )رابطــه منفــی( و ب رضای
ــرا و  ــی واگ ــواهدی از روای ــواده ش ــارض کار-خان ــض و تع و تبعی
همگــرا، و از طریــق بررســی همبســتگی امتیــازات حاصــل از ایــن 
ــا واکنــش فشــار خــون سیســتولیک و افزایــش فشــار  ــاس ب مقی
ــه نمــوده  ــاس ارائ ــن مقی ــان ای ــی همزم خــون، شــواهدی از روای
ــد. آلفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس نیــز در دامنــه بیــن 0/73 تــا  ان
ــن  ــه ذکــر اســت کــه ای 0/86 گــزارش شــده اســت )32(. الزم ب
پرسشــنامه نیــز ماننــد پرسشــنامه تجــارب بهینــه، از نظــر قابلیــت 
اجــرا در محیــط هــاي کاري ایــران و روایــي صــوري و محتوایــي 
ــون  ــي تاکن ــده، ول ــد ش ــه شــکل تخصصــي بررســي و تایی آن ب
ــزارش نشــده اســت )33(. در  ــران گ ــي آن در ای شــواهدي از پایای
مطالعــه حاضــر آلفــای کرونبــاخ )پــس از اجــراي ایــن پرسشــنامه 
ــده  ــه ش ــاي ارائ ــاس پاســخ ه ــر اس ــون، ب ــش آزم ــه پی در مرحل
آلفــاي کرونبــاخ محاســبه گردیــد( ایــن پرسشــنامه برابــر بــا  0/88 

بــه دســت آمــد. 
رونــد اجــرای مطالعــه بــه ایــن شــکل بــود کــه پــس از قــرار دادن 
ــواد و  ــن م ــش آغازی ــه در بخ ــي ک ــه کش ــاده )قرع ــی س تصادف
روش هــا توضیــح داده شــد( شــرکت کننــدگان بــه گــروه آزمایــش 
)آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی( و گــروه کنتــرل، هــر دو گــروه 
ــه و پرسشــنامه اســترس  ــا اســتفاده از پرسشــنامه تجــارب بهین ب
ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــون م ــوان پیــش آزم ــه عن ــغلی ب ش
ســپس گــروه آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی طــی 10 جلســه 80 
دقیقــه ای )جلســات اول و دهــم بــه دلیــل اجــرای پیــش آزمــون 
و پــس آزمــون 95 دقیقــه بــوده اســت( بــه صــورت هفتــه ای دو 
جلســه توســط متخصــص روان شــناس بــا ســابقه بیــش از یــک 
دهــه تدریــس و آمــوزش، در ســالن آمــوزش محــل کار پرســتاران 
در بیمارســتان و در زمــان هــای متناســب بــا برنامــه کاری و 
حضــور پرســتاران کــه بــا هماهنگــی بخــش مدیریــت پرســتاری 
ــش  ــروه آزمای ــه اطــاع اعضــاء گ ــزی و ب ــه ری بیمارســتان برنام
رســانده مــی شــد، مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد. گــروه کنتــرل در 
دوره آمــوزش گــروه آزمایــش هیچگونــه آموزشــی دریافــت ننمــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه مطابــق هماهنگــي بــا مدیریــت بخــش 
ــراي   ــاي الزم ب ــوزش ه ــوزش، آم ــاز دوره آم ــتاري، در آغ پرس
عــدم مبادلــه آمــوزش هــا بیــن شــرکت کننــدگان گــروه آزمایــش 
بــا شــرکت کننــدگان گــروه کنتــرل تــا زمــان اتمــام دوره آموزشــي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 11

http://ijnv.ir/article-1-654-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 8، شماره 4، زمستان 1398

14

بــه پرســتاران ارائــه شــد. بــا پایــان یافتــن جلســات آمــوزش، گروه 
ــاره بــه دو  آزمایــش و گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون دوب
پرسشــنامه تجــارب بهینــه و اســترس شــغلی پاســخ دادنــد. بســته 
آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی کــه در گــروه آزمایــش اجرا شــد، 
ــد.  ــن گردی ــه و تدوی ــن پژوهــش تهی ــرای ای ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
ضریــب کاپــای کوهــن بــه عنــوان ضریــب توافــق هفــت داور، در 
مــورد محتــوا، زمــان، ســاختار و کفایــت آموزشــی بســته آموزشــی 
ــر  ــی ب ــا 0/98 و توافــق کل ــاء ســرمایه عاطفــی بیــن 0/92 ت ارتق
روی مناســب بــودن بســته آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی برابــر 
ــاره  ــود. بــرای ســنجش توافــق داوران متخصــص در ب ــا 0/96 ب ب
مناســب بــودن بســته آموزشــی ارتقــاء ســرمایه عاطفــی، همــراه بــا 
بســته تدویــن شــده، فــرم ارزیابــی محتــوا، فراینــد، زمــان، کفایــت 
محتوایــی و کلیــت بســته آموزشــی در قالــب پنــج ســوال بــا پنــج 
ــیار نامناســب اســت =1  ــا بس ــیار مناســب اســت=5 ت ــه بس گزین

در اختیــار هفــت داور متخصــص قــرار گرفــت تــا پــس از مطالعــه 
ــج ســوال، نظــر خــود  کامــل بســته آموزشــی، در هــر یــک از پن
ــی  ــه مقدمات ــک مطالع ــن طــی ی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــام دارن را اع
ــاء  ــوزش ارتق ــته آم ــودن بس ــن ب ــل نوی ــه دلی ــه ب ــوت(، ک )پایل
ســرمایه عاطفــی و در راســتای پــی بــردن بــه نقــاط قــوت و ضعف 
احتمالــی محتــوا و زمــان اختصــاص یافتــه بــه هــر یــک از فنــون 
و راهبردهــای ارتقــاء ســرمایه عاطفــی اجــرا گردیــد، تاثیــر آمــوزش 
ارتقــاء ســرمایه عاطفــی بــر تجــارب بهینــه و اســترس شــغلی بــا 
اســتفاده از شــش پرســتار در قالــب طــرح تــک گروهــی بــا پیــش 
آزمــون و پــس آزمــون در طــی پنــج هفتــه بررســی و نتایــج نشــان 
داد کــه بســته طراحــی شــده دارای شــرایط مناســبی بــرای اجــرای 
نهایــی اســت. خاصــه محتــوای جلســات آمــوزش ارتقــاء ســرمایه 

عاطفــی در )جــدول1( ارائــه شــده اســت.   

جدول 1: خاصه جلسات آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی
هدف و محتوای آموزشجلسات

اول 
)95 دقیقه(

هدف: توصیف و ارزیابی مثبت خود همراه با پذیرش و ارتقاء خود
محتوای آموزش: آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و معرفی و بیان قوانین و اصول حاکم بر گروه آموزشی، آشنایی با چهارچوب آموزش و تعداد جلسات آن، اجرای 

پیش آزمون، معرفی اهمیت توصیف، ارزیابی مثبت خود همراه با پذیرش و ارتقاء خود، آموزش و اجرای بهترین خودهای ممکن، آموزش توصیف خود مثبت، اجرای 
تکنیک قرعه کشی، و اجرای تمرینات تصور خود مثبت ، پذیرش ذهن آگاهانه و آینده مطلوب و مثبت. 

دوم
)80 دقیقه(

هدف: بازسازی شناختی و فکری
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، اهمیت شناخت و فکر انسان در زندگی روزه، آشنایی با مفهوم بازسازی شناختی و فکری، آشنایی با نشخوار فکری 

منفی، فرصت تفکر مثبت، تلقین مثبت به خود، تمرین افکار مثبت و جایگزینی افکار و شناختهای منفی با افکار و شناختهای مثبت. 

سوم
)80 دقیقه(

هدف: ارتقاء شادمان زیستن
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، معرفی شادمانی اصیل، اهمیت شادمانی در زندگی، اهمیت استفاده از دست زدن مثبت، آواهای مثبت، آموزش و تمرین 

تجسم خود ممکن شادمان، آموزش شوخ طبعی و سرزندگی.  

چهارم
)80 دقیقه(

هدف: ارتقاء شادمان زیستن و  لذت بردن از زندگی مثبت
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش یوگای خنده و انواع خنده در ادامه شادمان زیستن، اهمیت لذت بردن از زندگی مثبت و توصیف و شرح آن، 

آموزش تکنیک تجلیل از خود و آموزش تمرین جذب شدگی و برجسته سازی ادراکی. 

پنجم
)80 دقیقه(

هدف: ارتقاء لذت بردن از زندگی مثبت همراه با معنا، معناجویی و معنویت
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، تمرین ایجاد یادمانهای مثبت، تکنیک سه چیز جالب و استفاده از طبیعت، اهمیت معنا و معنویت در زندگی، آموزش 

نحوه تمرکز بر فعالیت معنادار، آموزش تکنیک گفتگوی سقراطی برای ارتقاء معنا در زندگی، آموزش و اجرای تکنیک روایت نویسی معنادار زندگی. 

ششم
)80 دقیقه(

هدف: ارتقاء انتخاب و تعهد به اهداف مناسب
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، معرفی اهداف مثبت در زندگی و تعهد به دنبال کردن آنها، آموزش تمرکز بر اهداف مثبت، فهرست کردن اهداف مثبت، 

آموزش و اجرای تکنیک نوشتن آشکار در مورد اهداف مثبت تعیین شده همراه با آموزش و اجرای تکنیک بهترین اهداف مثبت ممکن. 

هفتم
)80 دقیقه(

هدف: آموزش مراقبه و آرامش روانی همراه با مدیریت موثر انرژی
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، ضرورت مراقبه و آرامش روانی در زندگی، آموزش و اجرای دیدن و شنیدن آگاهانه، آموزش و اجرای مراقبه وارسی بدن 
نشسته و مراقبه آرامش بخش در زندگی روزمره، اهمیت مدیریت انرژی برای زندگی، آموزش استراحت کوتاه، فهرست کردن کارها و فعالیتها و اهمیت تناسب وزن 

و بدن برای مدیریت احساس انرژی مثبت و تکنیک مقابله با استرس بر پایه نقاط قوت شخصی. 

هشتم
)80 دقیقه(

هدف: ارتقاء قدردانی و شکرگذاری همراه با ارتقاء روابط اجتماعی مثبت و کیفیت آن
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، معرفی ضرورت قدردانی و شکرگذاری در زندگی، آموزش و اجرای روزنامه نگاری قدرشناسانه، آموزش و اجرای سه چیز 

خوب و تکنیک بازدید قدرشناسانه، اهمیت روابط اجتماعی مثبت در زندگی، آموزش رابطه مثبت و بیان آگاهانه احساسات. 

نهم
)80 دقیقه(

هدف: ارتقاء روابط اجتماعی مثبت و کیفیت آن
محتوای آموزش:  مرور تمرینات جلسه قبل، آموزش تکنیک تکیه بر نقاط قوت خود و دیگران در روابط اجتماعی، تکنیک پاسخ دهی فعال اجتماعی، تکنیک 

همپوشی خود و دیگران و تکنیک دیدگاه دیگری. 

دهم
)95 دقیقه(

هدف: ارتقاء مهربانی و مهرورزی اجتماعی همراه با بخشش خود و دیگران
محتوای آموزش: مرور تمرینات جلسه قبل، معرفی نقش بخشش خود و دیگران برای یک زندگی سالم، آموزش تکنیک پنج عاملی بخشش و تکنیک نوشتن منافع 

بخشش، معرفی مهربانی و مهرورزی اجتماعی، آموزش مراقبه مهربانی، تکنیک شمارش مهربانی و تکنیک اقدامات مهربانانه اجتماعی. اجرای پس آزمون. 
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ــن  ــی از میانگی ــطح توصیف ــا، در س ــاری داده ه ــل آم در تحلی
ــی  ــس از بررس ــز پ ــتنباطی نی ــطح اس ــار و در س ــراف معی و انح
نرمــال بــودن توزیــع داده هــا از طریــق آزمــون شــاپیرو-ویلک، 
برابــری واریانــس هــای خطــا از طریــق آزمــون لویــن، از تحلیــل 
ــق  ــا از طری ــد. داده ه ــتفاده ش ــری اس ــد متغی ــس چن کوواریان
نــرم افــزار SPSS نســخه 24 تحلیــل شــد. در مطالعــه حاضــر 

ــه شــد.  ــاداري 0/05 در نظــر گرفت ــل ســطح معن حداق

یافته ها
ــق  ــات، جنســیت، ســن و ســابقه شــغلی از طری از نظــر تحصی
ــه  ــورد مقایس ــرل م ــش و کنت ــروه آزمای ــون کای دو، دو گ آزم
قــرار گرفتنــد و بیــن آن هــا در متغیرهــای مــورد اشــاره تفــاوت 

ــد )جــدول2(.  ــه دســت نیام ــاداری ب معن

جدول 2: مقایسه فراوانی گروه  های پژوهش در تحصیات، جنسیت، سن و سابقه شغلی
معناداریمقدار کای دوگروه کنترل )n=12(گروه آزمایش )n=15(متغیر

تحصیات

فوق دیپلم
لیسانس

فوقلیسانس

3
10
2

2
8
2

0/6760/84

جنسیت

زن
مرد

9
6

8
40/320/95

سن

حداقل 25 سال
26 تا 35 سال

36 سال و باالتر 

2
11
2

1
8
3

0/670/81

سابقه شغلی

حداقل 10 سال
11 تا 20 سال

21 سال و باالتر

2
10
3

1
9
2

0/250/92

پیــش از اجــرای تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری، در راســتای 
بررســی پیــش فــرض هــای ایــن نــوع تحلیــل، آزمــون شــاپیرو-
ویلــک نشــان داد در ســرمایه گــذاری جمعــی عاطفــی در عاطفــه 
مثبــت، ســرمایه گــذاری جمعــی عاطفــی در احســاس انــرژی و در  
ســرمایه گــذاری جمعــی عاطفــی در شــادمانی در دو مرحلــه پیــش 
 ،)p< 0/05( آزمــون و پــس آزمــون توزیــع داده هــا نرمــال اســت
ــس- ــس واریان ــری ماتری ــی براب ــرای بررس ــس ب ــون ام باک آزم

کواریانــس و آزمــون لویــن نیــز نشــان داد برابــری واریانــس خطــا 
بیــن دو گــروه پژوهــش رعایــت شــده اســت )p< 0/05(. نتیجــه 
بررســی پیــش فــرض هــای تحلیــل کوواریانــس حاکــی از رعایــت 
ایــن پیــش فــرض هــا بــود. بررســی میانگیــن هــا حاکــی از آن 
بــود کــه گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل در پــس آزمــون 
در تجــارب بهینــه و اســترس شــغلی دارای تفــاوت معنــادار اســت 

)جــدول3(.

جدول 3: میانگین و انحراف معیار تجارب بهینه و استرس شغلی در دو گروه پژوهش در دو مرحله زمانی

متغیر و 
مرحله

گروه آزمایشگروه کنترل
t معناداریمقدار

انحراف معیار± میانگینانحراف معیار± میانگین

تجارب بهینه 

پیش آزمون

پس آزمون

117/45±5/02

118/36±4/98

119/42  ± 14/49

135/73 ± 19/07

0/49

4/39

0/58

0/01

استرس شغلی

پیش آزمون

پس آزمون

16/20± 4/64

16/58 ± 3/98

16/89 ± 3/88

10/08 ± 4/64

0/55

4/22

0/71

0/01
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نتایــج تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد کــه در تجــارب 
شــغلی                 اســترس  و   )p<  0/01 و   df=  1  ،F=  6/44( بهینــه 

)df= 1 ،F= 57/29 و p< 0/001( بیــن گــروه آزمایــش و گــروه 
ــدول 4(.  ــود دارد )ج ــاداری وج ــاوت معن ــرل تف کنت

جدول 4: تحلیل کوواریانس تک متغیری برای تجارب بهینه و استرس شغلی

توان آزمونمجذور سهمی اتامعناداریضریبFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر و اثر
تجارب بهینه

اثر پیش آزمون
اثرآموزش
اثرخطا
کل

6/56
1766/01
7395/29
454879

1
1
27
29

6/56
1766/01
273/90

-

0/02
6/44

-
-

0/88
0/01

-
-

0/001
0/25

-
-

0/052
0/90

-
-

استرس شغلی
اثر پیش آزمون

اثرآموزش
اثرخطا
کل

37/95
1255/42
591/65
5734

1
1
27
29

37/95
1255/42
21/91

-

1/73
57/29

-
-

0/07
0/001

-
-

0/09
0/48

-
-

0/52
1
-
-

بحث
ــوزش  ــی آم ــن اثربخش ــدف تعیی ــتای ه ــش در راس ــن پژوه ای
ــغلی  ــترس ش ــه و اس ــارب بهین ــر تج ــی ب ــرمایه عاطف ــاء س ارتق
ــش  ــه شــده موجــب افزای ــوزش ارائ ــه آم پرســتاران نشــان داد ک
ــده  ــغلی ادراک ش ــترس ش ــه و کاهــش اس ــادار تجــارب بهین معن
در میــان پرســتاران گردیــد. بــه دلیــل نویــن بــودن دوره آموزشــی 
ارتقــاء ســرمایه عاطفــی، مطالعــات بســیار محــدودی بــا تمرکــز بــر 
اثربخشــی آمــوزش ســرمایه عاطفــی بــر تجــارب بهینه و اســترس 
شــغلی پرســتاران، در راســتای مقایســه نتایــج پژوهــش حاضــر بــا 
ــات  ــف مطالع ــن حــال طی ــا ای ــت. ب ــرار گرف ــا در دســترس ق آنه
مثبــت نگــر بــا تاکیــد بــر تقویــت توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای 
ــه  ــوان یافت ــه مــی ت ــه ک ــون انجــام گرفت ــی تاکن ــی و عاطف روان
ــا آنهــا مــورد مقایســه قــرار داد. نتایــج  هــای مطالعــه حاضــر را ب
بــه دســت آمــده در مطالعــه حاضــر بــا یافتــه هــای مطالعــه معتمد 
ــر  ــت ب ــر مثب ــوزش تفک ــر آم ــاره  تاثی ــکاران در ب ــی و هم جهرم
ــه هــای پترســون در  ــا یافت ــت زندگــی کاری )14(، ب ــاء کیفی ارتق
خصــوص تاثیــر آمــوزش آزادی هیجانــی بــر اســترس و اضطــراب 
ــا یافتــه هــای کوشالشــاه و همــکاران در خصــوص تاثیــر  )15(، ب
آمــوزش تفکــر مثبــت بــر اســترس شــغلی )16(، بــا یافتــه هــای 
ــا  ــه ب ــن مقابل ــه نوی ــر مداخل ــان و همــکاران در خصــوص تاثی اون
اســترس بــر کاهــش اســترس و فرســودگی )19(، و بــا یافتــه هــای 
چابــاال و همــکاران در خصــوص تاثیــر مداخلــه هــای آموزشــی بــر 
کاهــش ســطح اســترس شــغلی و ارتقــاء تــوان مقابلــه، رضایــت و 
اثربخشــی در کنــار افزایــش شــاخص هــای ســامتی و بهداشــت 
)21( پرســتاران همســویی نشــان مــی دهــد. وجــه تمایــز اصلــی 

ــن و اســتفاده از  ــورد اشــاره، تدوی ــات م ــا مطالع ــه حاضــر ب مطالع
بســته نویــن آموزشــی ارتقــاء ســرمایه عاطفــی بــا تمرکــزی جامــع 
بــر خودشناســی مثبــت تــا اســتفاده از تمامــی ظرفیــت هــای درون 
فــردی و بیــن فــردی مثبــت همــراه بــا تمرکــز بــر تجــارب بهینــه 

در کنــار اســترس شــغلی در میــان پرســتاران بــوده اســت.
افزایــش ســطح تجــارب بهینــه در کنــار کاهــش اســترس شــغلی 
کــه بــر اثــر آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی در پرســتاران اتفــاق 
افتــاد، ماحصــل ســاز و کارهــای مشــترکی اســت کــه از آن طریــق 
ــه  ــر وابســته مطالع ــر دو متغی ــی ب ــاء ســرمایه عاطف ــوزش ارتق آم
تاثیــرات خــود را بــه جــای گذاشــت. بــا توجــه بــه محتــوای بســته 
ــه پیشــینه نظــری  ــر پای آموزشــی ارتقــاء ســرمایه عاطفــی کــه ب
ــه شــده اســت )9-13(،  ــی تهی و پژوهشــی حــوزه ســرمایه عاطف
ــت،  ــی و کیفی ــط اجتماع ــاء رواب ــتن و ارتق ــاد زیس ــر ش ــز ب تمرک
انتخــاب و تعهــد بــه اهــداف مناســب، بازســازی شــناختی و فکــری 
ــرورزی  ــی و مه ــاء مهربان ــت، ارتق ــی مثب ــردن از زندگ ــذت ب و ل
ــاء  ــرش و ارتق ــود، پذی ــت خ ــی مثب ــف و ارزیاب ــی، توصی اجتماع
خــود، قدردانــی و شــکرگزاری، معنــا، معناجویــی و معنویــت، 
ــرژی و  ــر از ان ــتفاده موث ــی، اس ــش روان ــه و آرام ــوزش مراقب آم
بخشــش خــود و ودیگــران )جــدول 1(، در درجــه نخســت بــه دلیل 
درگیــر شــدن فــرد در فعالیــت هــای مثبــت بیــن فــردی و ایجــاد 
عواطــف و احساســات درونــی مثبــت، زمینــه ســاز جلــب حمایــت 
اجتماعــی از جانــب همــکاران و سرپرســتان، و ســپس زمینــه ســاز 
اســتفاده از تــوان و ظرفیــت عاطفــی و شــناختی خــود بــرای مقابله 
بــا فشــارهای محیــط کار مــی شــود. ایــن افزایــش منابــع حمایتــی 
و افزایــش تــوان و ظرفیــت مقابلــه بــا عوامــل اســترس آور کــه در 
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اثــر آمــوزش ســرمایه عاطفــی اتفــاق مــی افتــد، ابتــدا بــه ســاکن 
ــود.  ــی ش ــتاران م ــده در پرس ــترس ادراک ش موجــب کاهــش اس
کاهــش ســطح اســترس در چنین شــرایطی، امــکان تمرکــز فکری 
و رفتــاری بــر تکالیــف و وظایــف کاری را افزایــش مــی دهــد و بــه 
دنبــال آن بــه دلیــل فضــای عاطفــی درون فــردی مثبــت حاصــل 
از آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی، زمینــه لــذت بــردن از وظایــف 
و امــور کاری کــه در قالــب تجــارب بهینــه در محیط کار پرســتاران 
قابــل بررســی اســت، فراهــم مــی شــود. پیامــد نهایــی ایــن ســاز و 

کار نیــز افزایــش تجــارب بهینــه در میــان پرســتاران اســت. 

نتیجه گیری
ــرمایه  ــاء س ــوزش ارتق ــه آم ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع نتای
عاطفــی بــه صــورت اثربخشــی موجــب ارتقــاء تجــارب بهینــه و 
ــن شــواهد  ــتاران مــی شــود. ای کاهــش اســترس شــغلی در پرس
ــرای  ــتاران ب ــت پرس ــتاری و مدیری ــت پرس ــوزه مدیری ــرای ح ب
ــه  ــت و بهین ــارب مثب ــش تج ــغلی و افزای ــترس ش ــت اس مدیری
منجــر بــه کارایــی باالتــر در پرســتاران از اهمیــت زیــادی برخوردار 
ــه  ــارب بهین ــطح تج ــش س ــه افزای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــوان و  ــاء ت ــتاران موجــب ارتق ــغلی در پرس و کاهــش اســترس ش
نیــروی ارائــه خدمــات پرســتاری در پرســتاران مــی شــود، پیشــنهاد 
مــی شــود تــا آمــوزش ارتقــاء ســرمایه عاطفــی از طــرف مدیریــت 
ــی  ــرد آموزش ــوان راهب ــه عن ــا ب ــتان ه ــتاری بیمارس بخــش پرس
موثــر از طریــق دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت بــه پرســتاران 
ــف در بیمارســتان هــا، باالخــص بیمارســتان  بخــش هــای مختل
هــای دولتــی و در مراکــز آموزشــی و درمانــی برنامــه ریــزی و اجرا 
شــود. ایــن رونــد موجبــات ارتقــاء توانمنــدی پرســتاران و بخــش 

ــد آورد. ــراه خواه ــه هم ــتانها ب ــتاری را در بیمارس ــای پرس ه
در پایــان الزم اســت بــه محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر توجــه 

شــود. محدودیــت اول در مطالعــه اینکــه تجــارب بهینــه و اســترس 
شــغلی کــه متغیرهــای وابســته محســوب شــده انــد، ماننــد اغلــب 
مطالعــات دیگــر از طریــق پرسشــنامه خودگــزارش دهــی ارزیابــی 
ــر  ــای دیگ ــد روش ه ــد مانن ــی توان ــی نم ــوع ارزیاب ــن ن ــد. ای ش
ماننــد مصاحبــه نیمــه ســاخت یافتــه اطاعــات گســترده و عمیقی 
ــات  ــت در مطالع ــن محدودی ــع ای ــتای رف ــم آورد. در راس را فراه
بعــدی پیشــنهاد مــی شــود کــه در پژوهــش هــای آینــده عــاوه 
بــر پرسشــنامه از مصاحبــه نیــز بــرای ارزیابــی وضعیــت اســترس 
ــا اطاعــات  ــه پرســتاران اســتفاده شــود ت شــغلی و تجــارب بهین
ــه  ــارب بهین ــغلی و تج ــترس ش ــت اس ــری از وضعی ــترده ت گس
پرســتاران حاصــل شــود. دومیــن محدودیــت ایــن پژوهــش مربوط 
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــتان دولت ــک بیمارس ــتاران در ی ــه پرس ب
بــوده، بــه همیــن جهــت در تعمیــم نتایــج بــه کادر غیرپرســتاری 
در بیمارســتان هــا بایــد احتیــاط شــود. بــرای رفــع ایــن محدودیــت 
ــا کادر غیرپرســتاری در  ــه ب ــن مطالع ــه ای پیشــنهاد مــی شــود ک

بیمارســتان هــای دولتــی و احیانــا خصوصــی تکــرار گــردد. 

تشکر و قدردانی
از کلیــه پرســتاران کــه بــا مشــارکت در پژوهــش حاضــر اجــرای 
ایــن پژوهــش را امــکان پذیــر نمودنــد صمیمانــه تشــکر و قدردانی 
مــی نمائیــم. در ایــن مقالــه کــه بــدون دریافــت حمایــت مالــی از 
ــارض منافعــی توســط  ــا ســازمانی انجــام شــده، تع ــچ نهــاد ی هی
ــه از  ــر برگرفت ــه حاض ــت. مقال ــده اس ــزارش نش ــندگان گ نویس
رســاله دکتــری مصــوب در شــورای تخصصــی پژوهــش دانشــگاه 
ــورخ 1397/11/29  آزاد اســامی، واحــد اصفهــان )خوراســگان( م
و شــماره 940432929 و کمیتــه اخــاق در پژوهــش زیســت 
IR.IAU.  پزشــکی مــورخ 1397/12/22 بــه کــد اخــاق شــماره

اســت.   KHUISF.REC.1398.010
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