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 چکیده
وص در مراکز بهداشتی و درمانی که در معرض استرس شغلی افزایش کارایی و بهره وری در هر سازمانی به خص مقدمه:

بیشتری قرار دارند مستلزم توجه بیشتری به نیروی انسانی است. لذا با توجه به اهمیت کار بهورزان در ارتقاء سیستم بهداشتی کشور 
 انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس بر عملکرد شغلی بهورزان 

 انجام روش نظر و تجربی نیمه ای مداخله مطالعات نوع از کاربردی نتیجه و هدف نظر از حاضر پژوهش مواد و روش ها:

 شهرستان بهداشت های خانه در شاغل بهورزان کلیه شامل پژوهش باشد، جامعه آماری می کنترل و آزمایش گروه دو با پیمایشی
باشند و با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش از روش سرشماری استفاده  می نفر 06 ها آن تعداد است که 3131 سال در ایالم

نفره کنترل و آزمایش تقسیم شده اند. سپس به گروه آزمایش آموزش های مقابله با  16شده است و به صورت تصادفی به دو گروه 
با استفاده از  شغلی عملکرد نامه های استرس شغلی و پرسش زهای استخراج شده ا استرس ارائه شده است. در این پژوهش داده

 و تحلیل کوواریانس تحلیل شده است. پیرسون همبستگی های آزمون

 5نتایج پژوهش نشان داد که بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در بهورزان در سطح خطای کمتر از  یافته های پژوهش:

چنین نتایج نشاد داد آموزش مهارت های مقابله با استرس بر مولفه های حمایت،  همهمبستگی معکوس و معنادار وجود دارد.  درصد
 سطح در بهورزان در انگیزه مولفه و بر درصد 3بازخورد، وضوح نقش و عملکرد شغلی کلی در بهورزان در سطح خطای کمتر از 

 شغلی عملکرد در بر مولفه های توانایی و اعتبار استرس با مقابله های مهارت بوده است. اما آموزش موثر درصد 5 از کمتر خطای
 است. نبوده موثر درصد 5در سطح خطای کمتر از  بهورزان

 با توجه به اثبات تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس بر عملکرد شغلی بهورزان، پیشنهاد می نتیجه گیری: بحث و

  درمانی و بهورزان به طور مستمر انجام شود.-کارکنان مراکز بهداشتیبرای  استرس با مقابله های مهارت آموزش شود کارگاه های
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 مقدمه
 است هدفی جامعه سالمت فرد در ارتقاء و تامین   

 سالمت نظام ارشد مدیران سوی از پیش ها سال از که
 کشور نقاط دورترین خدمات در ارائه به نیل جهت در

 نام به افرادی بکارگیری با برنامه این ت.اس شده طراحی
 می باشند روستاها در زیستن بهتر منادیان که بهورز

 روستایی جامعه اقشار زندگی هب امید افزایش موجب
 رویکرد تغییر به توجه با سالمت نیازهای تغییر .گردید

 گیرندگان تقاضای و آگاهی افزایش نیز و ها بیماری
 اجتماعی عدالت تحقق راستای در تا شد موجب خدمات

 است ایران جمهوری اسالمی مقدس نظام اهداف از که
بهورزان  دهد. رخ کشور سالمت نظام در اساسی تحولی

های   و سابقه آنان در نظام سالمت کشور به سال
ابتدای پیروزی انقالب باز می گردد. با توجه به نیازهای 
آن روز کشور و کمبود نیروی انسانی و با مقدم شمردن 

های بهداشتی   نظام پیشگیری نسبت به درمان، شبکه
گذاری گردید. در همان زمان نیروهایی   کشور پایه

های بهداشت،   بهورز برای حضور در خانه تحت عنوان
خصوصا در نقاط محروم تعریف شدند. به اعتقاد بیشتر 

اندرکاران حوزه سالمت کشور، حضور   منتقدان و دست
بهورز به عنوان خط اول بهداشت به خصوص در 

ها   ترین فعالیت  مناطق محروم و روستایی، یکی از مهم
و درمان بوده  و دستاوردهای کشور در حوزه بهداشت

 شغلیعملکرد  افزایش که با توجه به این است.
وری سازمانی را افزایش می دهد و  ، بهرهکارکنان

پژوهش در ارتقاء اقتصاد ملی جامعه می گردد، منجر به 
مورد عملکرد کارکنان و موانع و چالش های سر راه 

کارکنان هر سازمان برای ارتقاء اقتصادی بهینه عملکرد 
 ضروری به نظر می رسد.اجتماعی و رفاه 

ارتقاء عملکرد شغلی عالوه بر کسب مهارت های 
نیز بستگی کسب مهارت های زندگی ، به شغلی
های زندگی را یک رویکرد  یونیسف مهارت .(2)دارد

مبتنی بر تغییر رفتار یا شکل دهی رفتار که برقراری 
ها را مد  توازن میان سه حوزه دانش نگرش و مهارت

سازمان  .(1)دهد تعریف کرده است قرار مینظر 
های زندگی را  ( نیز مهارت3331بهداشت جهانی)

هایی که به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه،  توانایی
غنای روابط انسانی، افزایش سالمت و رفتارهای سالم 

 36گردند تعریف نموده و  در سطح جامعه منجر می
اصلی زندگی شامل  های مهارت را به عنوان مهارت

له، مهارت تفکر ئگیری، مهارت حل مس مهارت تصمیم
ثر، مهارت وخالق، تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط م

ایجاد و حفظ روابط بین فردی، خودآگاهی، مهارت 
ه همدلی کردن، مهارت مقابله با استرس و مهارت مقابل

 .(1)با فشار روانی معرفی نموده است
روانی از جمله مسائل همه گیری استرس یا فشار 
ها متناسب با حرفه و موقعیت خود  است که همه انسان

با آن درگیر هستند و دامنه نفوذ آن به زندگی فردی و 
اغلب مردم یک  .(2)زندگی سازمانی بسیار زیاد است

سوم اوقات شبانه روز خود را در محیط کار می گذرانند. 
ترین  ها مهم ها و نومیدیفشارهای کاری، تعارض

 .(5)علل فرسودگی جسمی و عاطفی هستند
از جمله مشاغل حساس و پرتنش در عین حال 

بررسی وضعیت جامعه بهورزی می باشد که مهم 
سالمت جسمی، روحی روانی بهورزان به عنوان 
زیربنای خدمات بهداشتی اولیه در ایران از اهمیت 

رزیابی خاصی برخوردار است و قطعاً توجه به سالمت و ا
ها باعث ایجاد انگیزه و مداخالت مؤثر در  مشکالت آن

ترین بخش سرمایه  حفظ نیروی انسانی به عنوان مهم
ریزان و مدیران سیستم بهداشتی مورد توجه برنامه

با توجه به ماهیت زندگی  .(2)سالمت خواهد بود
عوامل استرس زای  کیفیت زندگی و اجتماعی و

افراد تاثیرگذار  بر اشته وبسیاری که در محیط وجود د
 تاثیری که می نیز اهمیت استرس شغلی و هستند و

از طرفی نقش  تواند بر عملکرد کارکنان داشته باشد و
بسیار پررنگ بهورزان در ارائه خدمات سالمت و اهمیت 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه که بر کسی پوشیده 

 می رسد،نیست انجام چنین مطالعاتی ضروری به نظر 
 تمداخالپژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر از این نظر 

را شغلی بهورزان  بر عملکرد مقابله با استرسآموزشی 
 . سی کندربر

 است انسان شایع تجربه استرس :تعاریف استرس
 با. است بوده همراه او با تاکنون غارنشینی زمان از که
 نهخزا وارد که است کوتاهی زمان استرس واژه حال این

 به توجه اگر چه (.3)است شده عوام رایج واژگان
 به توجه با اما برمی گردد، بیستم قرن نیمه به استرس
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 گذشته، قرن نیم طی فراوان پژوهشی یافته های
 سالمت اساسی محور یک عنوان به استرس مدیریت
 بوده جوامع بهداشت متولیان توجه مورد روانی و جسمی
  است.

 هیجانی تجربه یک عنوان به می توان را استرس
 شناختی، روان بیوشیمیایی، تغییرات با که منفی

 این (.7)کرد تعریف می باشد، همراه رفتاری و شناختی
 کردن عوض یا استرس واقعه پر تغییر جهت در تغییرات

 یک ازدحام، صدا، و سر مانند حوادثی. است آن اثرات
 همصاحب یک برای مالقات قرار بد، فردی بین ارتباط
.  (8)باشند استرس زا حوادث جزو می توانند... و شغلی

 نفر یک برای می تواند خاص حادثه یک که جا آن از
 تلقی استرس بدون دیگر نفر یک برای و استرس زا

 و فرد بین رابطه بر استرس تعاریف اکثر این بر بنا شود،
 ارزیابی یندآفر پیامد استرس (.3)کرده اند کیدات محیط

 برای فردی منابع آیا که این ارزیابی عنیی است، فرد
 به (.1)نه یا است کافی محیط توقعات به پاسخگویی

 غیر منفی، که وقایعی داده اند نشان تحقیقات کلی طور
می  غرق خود در را فرد و بوده مبهم و کنترل قابل
 می باشند، وی زندگی اصلی مسایل یا ارتباط در یا کنند

 کنترل، قابل مثبت، که تندهس وقایعی از تر استرس پر
 حاشیه مسائل با ارتباط در یا و هستند اداره قابل واضح،

 .(36)می باشند زندگی ای
 های شیوه به مردم :استرس با مقابلهتعاریف 

 این. دهند می نشان واکنش استرس برابر در مختلف
 مقابله،. شود می نامیده مقابله استرس، به واکنش

 صورت به که است قعاتیتو اداره و کنترل یندآفر
 می تعریف خویشتن درونی منابع از بهینه استفاده

 و عمل به معطوف های تالش شامل مقابله .(3)شود
 یافتن، تسلط مانند)اداره و کنترل جهت فردی بین

 و محیطی توقعاتی( رساندن حداقل به کاهش، تحمل،
 این .(36)باشد می ها آن بین موجود تعارضات و درونی
 بین روابط که این نخست: دارد مهم جنبه ندچ تعریف
 مقابله. است پویا یندیآفر پراسترس واقعه یک و مقابله
 دارای فرد یک بین تعامالت رشته یک از است عبارت

 سو یک از تعهدات و ها ارزش امکانات، از ای مجموعه
 های دودیتـــمح و توقعات امکانات، با محیط یک و

 نیست عملی مقابله پس .(33)دیگر سوی از خود خاص
 بلکه زند، می سر فرد از خاص زمان یک در که

 طی در که است متقابل های پاسخ از ای مجموعه
 هم روی ها آن طریق از محیط و فرد و داده رخ زمان

 تعریف، این مهم جنبه دومین. (1)گذارند می ثیرتا
 عکس و عمل شامل تعاریف این. است آن وسعت
 پراسترس های موقعیت برابر در زیاد بسیار های العمل

 های واکنش تعریف این در ترتیب بدین .(32)باشد می
 به که اعمالی نیز و( افسردگی یا خشم شامل)هیجانی

 را گیرند می انجام واقعه با رویارویی برای عمدی طور
 محسوب مقابله یندآفر از بخشی عنوان به توان می
 تحت خود، نوبه به نیز ای مقابله های تالش .(31)کرد

 فرد دسترس در که امکاناتی مانند هایی میانجی ثیرات
 .(31)گیرند می قرار هستند،

 که چه آن به توجه با :استرس با مقابله راهبردهای
 راهبردهای توان می شد، گفته استرس درباره تاکنون
. گنجاند طیف یک روی را استرس با سازگارانه مقابله

 است ای ساده کوچک های توصیه طیف این سر یک
 استرس با ثروم مقابله برای تواند می انسانی هر که

 دیگر سر. نماید استفاده ها آن از زندگی کوچک های
 شیوه که است کلیدی و اساسی راهبردی طیف، این

 با مقابله آن و دهد می تغییر اصولی طور به را زندگی
 شناختی های مقابله جلوی که است ناکارآمدی افکار

 هیجانی های مقابله برای را راه و رفتهگ را منطقی
 (.35)سازد می هموار ناکارآمد

 زیر صورت به توان می را راهبردها این از برخی
 :(30)نمود بندی رده

 نوعی ها آن رعایت که کوچکی های توصیه-
 مقابله عمومی توان و است استرس با سازگارانه مقابله

 .برد می باال را
 سازی آرام-
 زمان مدیریت-
 قاطعانه رفتار آموزش-
  مسئله حل-
 سازگارانه ای مقابله های مهارت آموزش-
  منطقی غیر افکار با مقابله-
 تغذیه-
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 ورزش-
 از است عبارت شغلی عملکرد :شغلی عملکرد

 تعریف یک در محوله وظایف در اثربخشی و کارایی
 وظایف طبق افراد بازده همان شغلی عملکرد دیگر

 پیامد از است عبارت که تاس شده تعریف قانونی
 وظایفی انجام خصوص در انسانی نیروی های فعالیت

 حدود و تالش میزان و می شود واگذار او به که
 تکالیف و شغلی وظایف اجرای در کارمند موفقیت
 .(37)می کند بیان را انتظار مورد رفتاری

 و صاحبنظران :اهمیت ارزیابی عملکرد شغلی
 تمامی در اصلی موضوعی عملکرد، معتقدند محققان

 بتوان مشکل و است سازمانی های  تحلیل و تجزیه
 گیری  اندازه و ارزیابی مشمول که کرد تصور را سازمانی
 را «سازمان عملکرد» به توجه آنان. نباشد عملکرد

را  عملکرد و کنند  می ذکر سازمانی تئوری توسعه باعث
 این نتیجه در. دانند  می عملی فضای در اصلی موضوع

 به را اجرایی مدیران و اقتصاددانان محققان، توجه بحث
 عملکرد گیری  اندازه و ارزیابی .است کرده جلب خود

 جهت در افراد برانگیختن و سیستم هوشمندی موجب
 اجرای و تدوین اصلی بخش و شود می مطلوب رفتار

 .(38)است سازمانی سیاست

 مواد و روش ها
جه کاربردی از هدف و نتی از نظرپژوهش حاضر 

 روش نظراز مداخله ای نیمه تجربی و  مطالعاتنوع 
 می باشدبا دو گروه آزمایش و کنترل پیمایشی  انجام

های مقابله با  که در آن اثر بخشی آموزش مهارت
استرس بر عملکرد شغلی بهورزان شهرستان ایالم مورد 

شامل پژوهش جامعه آماری  بررسی قرار خواهد گرفت.
ان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان کلیه بهورز

ها بر اساس  می باشد که تعداد آن 3131در سال ایالم 
با توجه به  نفر می باشند. 06 آمار دانشگاه علوم پزشکی

به منظور کسب نتایج و جامعه آماری محدود بودن 
همه  ومعتبرتر از روش تمام شماری استفاده شده 

شهرستان ایالم بهورزان شاغل در خانه های بهداشت 
  06پژوهش انتخاب شده اند که این نمونه  به عنوان

به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم نفر به صورت 
نفر به عنوان گروه آزمون)گروهی که  16شده اند، 

 16آموزش مهارت های مقابله با استرس را دیده اند( و 

متغیرهای مستقل پژوهش شامل  نفر به عنوان کنترل.
سابقه ، تحصیالت، جنس، گرافیک)سنمشخصات دمو

استرس شغلی و آموزش مهارت ها مقابله  ،خدمت و....(
مولفه های مربوط به چنین  هم با استرس می باشند.

حمایت  ،وضوح نقش ،عملکرد شغلی شامل)توانایی
بازخور اعتبار و محیط( متغیرهای وابسته  ،انگیزه

 پژوهش می باشند.
نامه  ژوهش دو پرسشپابزار مورد استفاده در این 

 نامه پرسش استرس شغلی و عملکرد شغلی می باشد.
مورد استفاده در این پژوهش  شغلی سوالی عملکرد 30

 اسمیت گلد و هرسی نامه پرسش شده کوتاه نسخه
 است شده یابی اعتبار و طراحی 3383 سال در که است

 بازخور ،انگیزه حمایت ،نقش وضوح ،ابعاد)توانایی که
 دهد که جهت می قرار بررسی مورد محیط( را و اعتبار
 و اساتید از تعدادی اختیار در محتوایی روایی تائید

 پایایی تعیین منظور به سپس گرفت قرار صاحبنظران
 و انتخاب نمونه عنوان به نفر 16 تعداد نامه پرسش
 روش به سپس گرفت قرار ها آن اختیار در نامه پرسش
ه مورد بررسی قرار نام روایی پرسش کرونباخ آلفای

 متغیر کرونباخ آلفای گرفت که یافته ها نشان داد میزان
آلفای کررونباخ  و (80/6)شغلی کلی برابر عملکرد
 می این بر بنا، می باشد( 7/6)از بیشتر هامولفه  تمامی
دارای همسانی  مزبور نامه پرسش گرفت نتیجه توان

 برای پژوهش کافی اعتبار درونی در سواالت است و
  .می باشد حاضر را دارا

 پس ابتدا شیوه انجام پژوهش بدین ترتیب بود که
 و شهرستان بهداشت مرکز مدیریت با هماهنگی از

 هماهنگی جلسه یک طی در روستایی مراکز مسئولین
 و از گرفت قرار بهورزان اختیار در ها نامه پرسش

 نمایند، تکمیل را نامه پرسش شد خواسته بهورزان
و  آزمون گروه دو به تصادفی طور به نبهورزا سپس

در ابتدا به بهورزان گروه آزمایش شدند،  کنترل تقسیم
مراحل انجام پژوهش توضح داده شد و از کل نمونه 
رضایت برای حضور در نمونه کسب شد و به افراد 
نمونه اطمینان داده شد که اطالعات شخصی افراد 

 کارگاهی جلسه 1 سپس طیمحرمانه باقی خواهد ماند. 
 هفته)آزمون گروه روی بر آموزشی ساعته مداخالت 1

 و پس گرفت بر روی گروه آزمون انجام( جلسه یک ای
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  تکمیل بهورزان توسط ها نامه پرسش مجدداً ماه دو از
 .شد آوری جمع و

اساس مداخالت آموزشی که در این پژوهش بر 
 مهارت راهنمای کتاب روی گروه آزمایش انجام شد از

 (3187)امامی نسرین نوشته شاغلین برای ندگیز های
 ساعت 32 مجموعاً ها آموزش این .برگرفته شده بود

نفر گروه آزمایش در کالس های شبکه  16بین تمام 
شناسی دانشگاه علوم  توسط اساتید گروه روانبهداشت 

فهرست اقدامات آموزشی  .انجام شدپزشکی ایالم 
در ذیل آمده  انجام شده در هر جلسه به طور خالصه

 است:

 :                            اول جلسه
 ها کننده شرکت و ءاعضا معرفی -
 کالسی قواعد تعیین -
 آموزش ضرورت و اهمیت از ای مقدمه هئارا-

  استرس با مقابله مهارت
 افراد تفاوت به پرداختن و استرس از تعاریفی هئارا-

 آن علل و استرس با مواجهه در
 زا استرس منابع معرفی و ها تفاوت-
 با آمدن کنار جهت عقالنی و ذهنی راهکارهای-

 استرس

 :دوم جلسه
  شخصی های تجربه-
 موقعیت در افراد ای مقابله های شیوه معرفی-
  زا استرس های

  استرس با مقابله مهارت مراحل معرفی-
   نفس عزت نفس، به اعتماد تقویت–
 ایـش هو رو رانیـــنگ و افسردگیمعرفی علل -
 

 مقابله با آن
 هیجان و مدار لهئمس مقابله های شیوه بررسی-
 مقابله با استرس های شیوه عنوان به مدار

 :سوم جلسه
 و درمانی شیوه عنوان به سازی آرام شیوه معرفی-

 درمانی رفتار های تکنیک
 معرفی استرس، با مدنآ کنار فیزیکی های روش-
 ورزش و خواب ،سالم تغذیه سالم، زندگی سبک داشتن
 بدن ایمنی سیستم تقویت و حفظ به منجر که کافی

 .شود می
 و تمرین تدریجی سازی آرام روش روی بر کار-
 گروهی کار انجام و تکرار
 بازخورد کسب و بهورزان نظرات بررسی-

 یافته های پژوهش
نفر  06با توجه به یافته های پژوهش از بین 

درصد  6/06 ومرد درصد  6/16بهورزان مرکز بهداشت 
نفر به عنوان گروه  16 از این تعدادزن بوده اند که 

 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شده اند 16شاهد و 
از بهورزان گروه آزمایش مجرد و درصد  20 چنین هم
از بهورزان درصد 7/30 اما ،درصد متاهل بوده اند 1/71

درصد متاهل بوده اند. از  1/81گروه کنترل مجرد و 
دارای درصد  7/10 ن بهورزان گروه آزمایشمیا

درصد  36 ،درصد دیپلم 7/10 ،تحصیالت زیر دیپلم
از  ودرصد دارای تحصیالت کارشناسی  0/0کاردانی و 

دارای درصد  1/11بهورزان گروه کنترل  میان
درصد  7/30 ،درصد دیپلم 1/11 ،تحصیالت زیر دیپلم

بوده  درصد دارای تحصیالت کارشناسی 7/0کاردانی و 
 .(3ول شماره د)جاند
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 توزیع فراوانی متغیر های دموگرافیک افراد نمونه پژوهش. 3شماره  جدول

                          
 شاخص

 گروه آزمایش گروه کنترل

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 6/56 35 6/16 3 مرد  تجنسی

 6/56 35 6/76 23 زن

 6/366 16 6/366 16 جمع                          

7/30 5 مجرد تاهل  8 7/20  

1/81 25 متاهل  22 1/71  

6/366 16 جمع   16 6/366  

1/11 31 زیر دیپلم تحصیالت  33 7/10  

1/11 36 دیپلم  31 7/10  

7/30 5 کاردانی  1 6/36  

7/0 2 کارشناسی  2 0/0  

6/366 16 جمع   16 6/366  

 

 
برای آزمون  :رمال بودن متغیرهای اصلینبررسی 

آزمون  از داده های پژوهشعدم نرمال بودن  نرمال یا
با توجه به  که شداستفاده  اسمیرنوف-فوکولموگر

اسمیرنوف برای متغیر -کولموگروف Zآماره  مقادیر
 های استرس شغلی پیش آزمون و پس آزمون و هم

 زرگچنین سطح معناداری آزمون برای همه متغیرها ب
کدام  می باشند و از لحاظ آماری هیچ 65/6تر از 

 ال بودنـــمعنادار نیست به عبارت دیگر فرض غیر نرم
 

توزیع داده های گردآوری شده  ،داده ها معنادار نیست
 استنباطی های یافته .(2)جدول شماره نرمال می باشد

 استرس ضریب همبستگی پیرسون بین که داد نشان
( 128/6)در کل نمونه برابر با شغلی عملکرد و شغلی

نمره گزاری معکوس استرس  می باشد که با توجه به
شغلی در سطح  عملکرد و شغلی شغلی بین استرس

 معناداری و معکوس ( همبستگی65/6خطای کمتر از)
  .(1دارد)جدول شماره  وجود

 
 

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها-آزمون کولموگروف .2جدول شماره 

 متغیر z آماره سطح معناداری نتیجه

 پیش آزمون استرس شغلی 001/6 776/6 نرمال

 پس آزمون استرس شغلی 537/6 352/6 نرمال

 پیش آزمون عملکرد شغلی 002/6 811/6 نرمال

 پس آزمون عملکرد شغلی 000/6 707/6 نرمال

 

  
 رابطه استرس و عملکرد شغلی ضریب همبستگی و سطح معناداری آزمون پیرامون .1شماره جدول  

 متغیر تعداد همبستگیضریب  سطح معناداری

 استرس شغلی و عملکرد شغلی 06 *128/6 633/6

P≤0.05*                                        
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مقدار  نشان می دهد که 1یافته های جدول شماره 
 F برابر با محاسبه شده به تعیین اثر پیش آزمون

  درصد 5کمتر از خطای در سطح  که باشدمی  (887/6)
ست. به بیان دیگر نمرات پس آزمون تحت نیدار معنا

 گرفته اند. اثر آموزشنآزمون قرار  تاثیر نمرات پیش
 توانایی عملکردبر میزان  های مقابله با استرس مهارت

پس از تعدیل میانگین های دو که ( 386/6)برابر است با
آموزش یعنی  ست.نیدار نامع درصد 5در سطح گروه 
های مقابله با استرس بر مولفه توانایی عملکرد  مهارت

 سطح اما در گروه آزمایش موثر نبوده است. بهورزان
 مقابله های مهارت آموزش اثر درصد 3 از کمتر خطای

 تعدیل از پس عملکرد نقش وضوح میزان بر استرس با
 آموزش یعنی .است معنادار گروه دو های میانگین
 نقش وضوح مولفه بر استرس با مقابله های مهارت
 بوده موثر آزمایش گروه بهورزان در شغلی عملکرد

 درصد 3در سطح خطای کمتر از به همین ترتیب  .است
 میزان بر استرس با مقابله های مهارت آموزش اثر

عملکرد، بر میزان مولفه حمایت عملکرد  نقش وضوح
 یعنی. است معنادار گروه دو های میانگین تعدیل از پس

ها  این مولفه بر استرس با مقابله های مهارت آموزش
 در چنین است. هم بوده موثر آزمایش گروه بهورزان در

 های مهارت آموزش اثر درصد 5 از کمتر خطای سطح
 از پس و مولفه محیط انگیزه میزان بر استرس با مقابله
 سطح ا درام .است معنادار گروه دو های میانگین تعدیل
 های مهارت وزشـــآم اثر درصد 5 از ترــکم خطای
 ملکردــتبار عــــاع میزان بر رســـاست با مقابله
 طایـــخ حـــچنین در سط نبوده است، هم معنادار

 های ارتـــمه وزشـــآم اثر درصد 3 از ترـــکم
 شغلی معنادار عملکرد میزان بر استرس با ابلهـــمق

 .است بوده
 

 

 در گروه کنترل و شغلی عملکرد  های مولفه تفاوتتحلیل کواریانس  .4شمار   جدول

  های مقابله با استرس آزمایش پس از آموزش مهارت

 DF Ss Ms F Sig منبع

 151/6 877/6 568/3 568/3 3 تاثیر پیش آزمون مولفه های عملکرد شغلی

 071/6 368/6 163/6 163/6 3 دعملکر تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس بر توانایی

 663/6 301/31 113/33 113/33 3 استرس بر وضوح نقش با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 663/6 680/31 701/13 701/13 3 استرس بر مولفه حمایت با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 637/6 610/0 718/20 718/20 3 انگیزه مولفه استرس بر با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 666/6 112/30 111/11 111/11 3 استرس بر مولفه بازخورد با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 676/6 126/3 711/36 711/36 3 استرس بر اعتبار عملکرد با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 617/6 610/1 718/20 718/20 3 استرس بر مولفه محیط با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 666/6 015/13 606/3135 606/3135 3 استرس بر عملکرد شغلی با مقابله های مهارت تاثیر آموزش

 

 

 بحث و نتیجه گیری
 3یافته ها نشان داد که در سطح خطای کمتر از 

دو متغیر استرس شغلی و عملکرد شغلی بین  درصد
به نظر  .دارد وجود معناداریمعکوس و همبستگی 

رادی که استرس شغلی باالیی دارند همیشه محقق اف
در تصمیم گیری در کارها با تردید و دو دلی رو به رو 

می هستند که باعث نوعی بالتکلیفی و افت عملکرد 
این تردید باعث کاهش سرعت و چابکی در  شود و

 کارها می شود که راندمان کاری فرد را پایین می آورد.

نش و استرس در از طرفی استرس شغلی باعث نوعی ت
 همکارانن می شود که از حمایت اروابط فرد با همکار

که شغل بهورزان  با توجه به اینبا فرد می کاهد که 
باعث افت عملکرد شغلی یک کار گروهی است این امر 

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از  می شود.
( و نتایج 3188همکاران) پژوهش های حیدری ثانی و

نشان  ( که3133همکاران) های خانه شناس وپژوهش 
داد بین استرس و عملکرد شغلی رابطه منفی و معنادار 

 خوانی دارد.  هم وجود دارد
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 مهارت اثر آموزش یافته ها نشان داد کهچنین  هم
 در اعتبارو توانایی  مولفه هایبر  های مقابله با استرس

 که دار نبوده است.گروه آزمایش معنا عملکرد بهورزان
که مولفه توانایی عملکرد شغلی شامل  با توجه به این

مهارت  و یی انجام وظایف شغلیتناسب استعداد و توانا
اعتبار شامل در و مولفه  های تخصصی شغلی بوده

جریان قرار گرفتن نتایج مثبت و منفی کارهای انجام 
شده و انتخاب و انتصاب فرد با توجه به قوانین و 

آموزش مهارت های باشد لذا  می مقررات جاری اداری
مولفه از دو  مقابله با استرس کمک شایانی به بهبود این

 عملکرد این بر بنا .عملکرد شغلی بهورزان نمی کند
 با مقابله های آموزش تاثیر تحت توانسته نمی شغلی

نتایج حاصل  .باشد کرده پیدا کاهش یا افزایش استرس
هش های نریمانی از این پژوهش با نتایج حاصل از پژو

( تحت عنوان رابطه صفات شخصیتی 3133و همکاران)
استرس و مهارت های مقابله با استرس با عملکرد 
شغلی بر روی پرستاران انجام گرفت و نتایج نشان داد 

های مقابله با استرس و تمام مولفه  که بین مهارت
 عملکرد شغلی پرستاران رابطه معناداری وجود دارد هم

به نظر محقق از جمله علل این ناهمخوانی رد خوانی ندا
تفاوت محیط کاری، شرایط و امکانات در شبکه 

چنین عدم توجیه  باشد هم میبهداشت ایالم و تهران 
آموزشی بهورزان از مناسب و تعداد جلسات مداخالت 

طابق این پژوهش با تحقیقات نریمانی جمله علل عدم ت
نتایج پژوهش  ه باباشد. اما نتایج حاصل میو همکاران 

  خوانی دارد. ( هم3136همکاران) های دیانت نسب و
 مهارت اثر آموزش ی پژوهشبر اساس یافته ها
پس از حمایت عملکرد بر میزان  های مقابله با استرس

دار بوده است. به نظر معناتعدیل میانگین های دو گروه 
که عملکرد بهینه شغلی مستلزم  با توجه به اینمحقق 
وهی و تیمی می باشد و فرد به تنهایی قادر به کار گر

آموزش مهارت  ،انجام درست تمام وظایف شغلی نیست
های مقابله با استرس باعث بهبود روابط صمیمانه با 
همکاران و جلب حمایت و همکاری آنان در جهت  

چنین  هم ،حصول عملکرد شغلی بهینه می باشد
ظ روانی آموزش مهارت های مقابله با استرس از لحا

تفاده حداکثری از امکانات در فرد را در جهت اس

رس و استفاده از حداکثر توان برای عملکرد شغلی دست
 بهتر مهیا می سازد. 

آموزش  یافته های پژوهش،اساس  چنین بر هم
 مهارت مقابله با استرس بر مولفه های وضوح نقش،

 نظر است به همحیط و انگیزه نیز موثر بود ،دبازخور
 استرس با مقابله های مهارت آموزش به توجه با محقق
 کمک و دلجویی ،مشکالت بروز هنگام شود می باعث

 روی از و ندیده منفی دید از را همکاران و مدیران
 جا به نا تعبیر ها دلجویی این استرس و اضطراب

 در را شده اعمال تنبیه و قدردانی چنین هم ،نداشته
 طور به امر این که بداند کار پیشرفت و بهبود جهت

 بهبود را فرد شغلی عملکرد غیرمستقیم و مستقیم
 عملکردبهبود  دالیل ترین مهم از عالوه به، بخشیده

 و استرس و است فرد در کار انگیزه وجود شغلی
 می فرد در انگیزگی بی علل ترین مهم از اضطراب

 می استرس با مقابله های مهارت آموزش با که باشد
 ایجاد دیگر عوامل از .شد انگیزگی یب از مانع توان

 امنیت و اقتصادی شرایط ،کاری محیط شغلی استرس
 تاثیرگذار شغلی عملکرد روی بر که باشد می شغلی
 می استرس با مقابله های مهارت آموزش با که است
 شغلی عملکرد بر عوامل این تاثیرگذاری میزان از توان

 از چنین هم ،بخشید بهبود را شغلی عملکرد و کاست
 شود شغلی استرس باعث تواند می که عواملی جمله

 های مهارت آموزش با که باشد می رقیب های سازمان
 فرصت یک به را رقبا وجودتوان  می استرس با مقابله
 به نه کرد تبدیل کاری عملکرد بهبود و پیشرفت برای

 این از حاصل نتایج. زا استرس عامل یک عنوان
 توسط که هایی پژوهش از حاصل نتایج با پژوهش
( 25)همکاران و اسمیت و( 21)همکاران و استوارت

 های مهارت بین معنادار رابطه وجود ه وگرفت انجام
 هم ه استشد ثابت شغلی عملکرد و استرس با مقابله
 با پژوهش این از حاصل نتایج چنین هم .دارد خوانی
 و رئیسی پوران توسط که یپژوهش از حاصل نتایج

 شغلی های استرس تاثیر عنوان با( 3183)همکاران
 بر پرستاری های مترون و ها بیمارستان مدیران
 و گرفت انجام پرستاران شغلی عملکرد و روانی سالمت

 و مدیران فکر تمرکز استرس، این نتایج حاصل شد که
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 می کاهش موثر گیری تصمیم جهت در را پرستاران
 نموده شگزار بررسی این در مدیران چنین هم و دهد

 و داشته سوء اثرات کارشان کیفیت بر استرس که بودند
 خوانی هم می گردد، شان شغلی عملکرد افت موجب

با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه  .دارد
معنادار بین استرس شغلی و عملکرد شغلی بهورزان 

متولیان امور مراکز  شود: پیشنهاد می مرکز بهداشت
وامل استرس زای شغلی را شناسایی درمانی ع-بهداشتی

 را ین عواملو راهکارهای مناسب در جهت کاستن از ا
مدیران و مسئولین ادارات و  چنین . همکنندمشخص 

هایی که با افت عملکرد شغلی کارکنان خود  سازمان
میزان استرس شغلی کارکنان خود را  ،مواجه هستند

سترس صورت اثبات وجود ا مورد سنجش قرار داده و در
بیش از حد نرمال در کارکنان آموزش مهارت های 

پیشنهاد می شود  .مقابله با استرس را مد نظر قرار دهند
در پژوهش های آتی عوامل استرس زای محیط شغلی 

 ودــبهورزان و راه های کاهش استرس شغلی از نظر خ

 .های کیفی بررسی شود بهورزان و با روش
 نیز هم پژوهش حاضر محدودیت های پژوهش:

هایی مواجه بود که  ها با محدودیت چون سایر پژوهش
 باشد: ها می ترین آن موارد زیر از جمله مهم

زمانی محقق و عدم  ،محدودیت منابع مالی-3
از جمله  شبکه بهداشتوجود کمک مالی مناسب توسط 

 بود. پژوهشمحدودیت های 

با توجه به جدید بودن موضوع تحقیق عدم -2
مقاالت و پژوهش های مشابه برای مقایسه  دستیابی به

عدم در کل نتایج از محدودیت های تحقیق بود 
 دسترسی آسان به منابع مربوط به موضوع پژوهش

 . بود پژوهشیکی از محدودیت های مهم این 

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و -1
نامه استرس شغلی و عملکرد شغلی  اطالعات از پرسش

است که جنبه خود گزارش دهی دارد و  استفاده شده
اتی شده ن است در دادن جواب صادقانه مالحظممک

باشد که نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار داده باشد.
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Abstract 

Introduction: The enhancement of 

proficiency in any organization especially 

in health and treatment centers being more 

exposed to job stress needs to care more 

about human labor force. Therefore, 

according to the importance of the efforts of 

health care providers (Behvarzan) in 

improving the health system of the country, 

this article is provided to study the effects 

of training the skills of coping with stress 

on the health care providers’ performance. 

 

Materials & methods: Regarding the 

purpose and functional conclusion, the 

current study is from intervening semi- 

experimental surveys haring two groups of 

testing and controlling. The study cases for 

this research include all the health care 

providers in health centers in Ilam township 

during 2014 being 60 people and for some 

limitations the number was carried out 

through census and randomly divided into 

two 30-member groups of testing and 

controlling. Then, the testing group was 

given coping with stress instructions. To 

get desired results in this study, Pierson 

testing and variance analyzing methods 

were used. 

 

Findings: The results of this research 

showed that there is a contrary and 

meaningful relation between job stress and 

task performance. (p ≤ 0/05). It is also 

shown that training ways to cope with 

stress did not affect ability elements, 

authority and the role in health workers’ 

performance. (p ≤ 0/05) but it affected 

elements such as support, motivation, 

reaction and environment in health care 

providers. (p ≤ 0/01) 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the fact considering the effects of training 

the skills of coping with stress over the job 

performance among health care providers, 

it is suggested that training workshops 

targeting coping with stress should 

frequently be held for all the staff of health 

centers as well as health care providers. 

 

Keywords: Job stress, Task performance, 

Coping with stress skill, Training, Health 

care provider 
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