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 چکیده

 .پرستاران یاحرفه یزندگ تیفیبر ک آگاهی بر توجه یبرنامه کاهش استرس مبتن ریتأث یبررس عنوان:

رضایت  برخوردار است. ییبسزا تینظام سالمت از اهمو در  بودهمهم  یمفهوم یاحرفه یزندگ تیفیک مقدمه:

 شاخه ریزشغلی به عنوان بعد منفی دو  شفقتناشی از شفقت شغلی به عنوان بعد مثبت و خستگی ناشی از 

 ریتأثدر پرستاری  شده انجامبیشتر تحقیقات دهند، ی پرستاران را تشکیل میاحرفهمهم کیفیت زندگی 

اند و به همین دلیل استفاده از روشی نمودهیی بررسی تنها بهرا  هامؤلفهآگاهی بر روی برخی از تمرینات توجه

ی قرار دهد ضروری به نظر بررس موردکامل  طور بهای را بر کیفیت زندگی حرفه مؤثرکه عوامل مختلف 

ی بر هر دو جنبه مثبت و منفی کیفیت خوب بهآگاهی کاهش استرس مبتنی بر توجه ی برنامهریکارگبه رسد،می

شود. از طرف دیگر پرستاران در معرض فشارهای جسمانی و روانی فراوانی قرار میواقع  مؤثرای زندگی حرفه

، مهارت محورای آنان از طریق یک برنامه آموزشی دارند، بنابراین بایستی ضمن بررسی کیفیت زندگی حرفه

 آگاهیمداخالت کاهش استرس مبتنی بر توجه یریکارگبهدر جهت ارتقاء کیفیت زندگی این گروه اقدام نمود، 

رضایتمندی کلی از  تواندیمای پرستاران های عمده برای ارتقاء کیفیت زندگی حرفهیکی از روش عنوان به

کاهش  زندگی را به دنبال داشته و در سالمت روان آنان انعکاس یابد. در این راستا محقق آموزش برنامه

ای پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ی بر روی کیفیت زندگی حرفهآگاهاسترس مبتنی بر توجه

 نمود. اجرارا  

آزمژون بژود. محژژی  پژ -آزمژونپژووهش حاضژر یژک معالعژه نیمژه تجربژی بژژا طژر  پژیش روش کاار:

 یتمژژامجامعژژه پژژووهش  بژژود. لرسژژتان یوابسژژته بژژه دانشژژگاه علژژوم پزشژژک یهامارسژژتانیبپژژووهش 

از میژژان   طژژر  بژژود. یدر هنگژژام اجژژرا هامارسژژتانیب نیژژشژژاغل در ا یپرسژژتار یهژژارگروهیپرسژژتاران و ز

بیمارستان وابسته بژه دانشژگاه علژوم پزشژکی لرسژتان پژ  از مشژورت بژا اسژتاد آمژار دو بیمارسژتان  18

هرکژژدام از ایژژن دو بیمارسژژتان بژژه دو گژژروه مداخلژژه و کنتژژرل بژژا روش تدژژادفی مشژژخ  شژژد و 

نظژژر و جژژدا نمژژودن بیمارسژژتان گژژروه مداخلژژه و کنتژژرل طبژژق تخژژاد دو بیمارسژژتان اختدژژای یافژژت، ان

کژه پژ  از تعیژین میژزان  پژووهش مژوردهای هژا بژود، نمونژهاستاد آمار و جهژت کژاهش آلژودگی نمونژه

نفژر در هژر گژروه بژرآورد گردیژد، بژر اسژاس معیارهژای ورود بژه پژووهش  42آن با مشژورت اسژتاد آمژار 

معیارهژای ورود بژه پژووهش داشژتن حژداقل یژک سژال سژابقه  و کنترل جژای گرفژت،در دو گروه آزمون 

-ی مختلف بیمارسژتان، آشژنا نبژودن بژه برنامژه کژاهش اسژترس مبتنژی بژر توجژههابخشکار بالینی در 

های قبلژی در ایژن زمینژه بژود. معیارهژای خژروش نیژز شژاملغ داشژتن غیبژت بژیش آگاهی و عدم آموزش

و بژا مداخلژه  زمژان هژمشژناختی مداخلژه و دریافژت هرگونژه مداخلژه روان از یک جلسه از شژش جلسژه



تمرینژژات پروتکژژل جلسژژه  6بژژود. گژژروه آزمژژون  اختیژژار بژژه اندژژراف نمونژژه از ادامژژه پژژووهشهمچنژژین 

مداخله بژر مبنژای نظریژه کابژات زیژن و طراحژی شژده توسژ  متخدژ  روانشناسژی واسژتاد مشژاور  را 

ای مژژورد بررسژژی قژژرار از مداخلژژه از نظژژر ابعژژاد کیفیژژت زنژژدگی حرفژژهدو گژژروه قبژژل  دریافژژت کردنژژد،

ی برگژژزار شژژد و درپژژیپهفتژژه  6جلسژژات آموزشژژی در    و سژژ   1400گرفتنژژد وابتژژدای اردیبهشژژت 

کرونژژا قژژرار داشژژت و اردیبهشژژت و خژژرداد  کژژردن پیژژک چهژژارهرچنژژد از نظژژر زمژژانی پژژ  از فژژروکش 

گژروه  3هژای بهداشژتی، گژروه آزمژون بژه رعایژت پروتکژل   اما جهت سهولت در اجژرای مداخلژه و1400

اجژژرای برنامژژه آموزشژژی نیژژز بژژه صژژورت ترکیبژژی از جلسژژات حزژژوری و مجژژازی برگژژزار تقسژژیم شژژد و 

این جلسات با یک تمژرین آغژاز، بژا انجژام تمژرین و بحژو در مژورد آن ادامژه یافتژه و بژا تکژالیف گردید، 

مانژژدگاری بررسژژی  منظژژور بژژهدر دو گژژروه و  آزمژژونپ لژژه پژژ  از اتمژژام مداخیافژژت، خژژانگی پایژژان مژژی

وآخژژر شژژهریور  انجژژام شژژد و دو  ماهژژه سژژهمداخلژژه در دو پیگیژژری یژژک و نژژیم ماهژژه ونیمژژه مژژرداد  و 

 بژژهدر ایژژن پژژووهش  اسژژتفاده مژژوردابژژزار  تکمیژژل نمودنژژد، مجژژدداًکیفیژژت زنژژدگی را  پرسشژژنامهگژژروه 

-دموگرافیژژک و پرسژژشنامژژه اطالعژژات متغیرهژژا شژژامل پرسژژشی اطالعژژات و سژژنجش آورجمژژع منظژژور

هژژا داده شژژدهیآوراطالعژژات جمع جیبژژه نتژژا یابیمنظژژور دسژژت بژژهبژژود. ای نامژژه کیفیژژت زنژژدگی حرفژژه

 شد.  لیتحل و هیتجز SPSS23افزار توس  نرم

دهنده آن است که در گروه آزمون میانگین نمره رضایت ی تکراری نشانهااندازهنتیجه آنالیز واریان  با  :نتایج

،  > 001/0pوآماری داشته است  داریمعنی معالعه تفاوت هازمانناشی از شفقت شغلی در حداقل یکی از 

دهنده آن بود که در گروه آزمون میانگین نمره فرسودگی شغلی در حداقل نتایج آزمون تی مستقل نیز نشان

 ، همچنین نتیجه آنالیز واریان  با > 001/0pوآماری داشته است  داریمعنلعه تفاوت ی معاهازمانیکی از 

زای ثانویه نیز در حداقل یکی دهد که در گروه آزمون میانگین نمره استرس آسیبهای تکراری نشان میاندازه

  . > 001/0pهای معالعه تفاوت معنی دار آماری داشته است واز زمان

 یناش تیبر رضا آگاهیبر توجه یبرنامه کاهش استرس مبتن ینشان داد که اجرامعالعه حاضر  ی:ریگجهینت

را بهبود  نپرستارا یاز شفقت شغل یناش تیرضا تواندو اجرای این برنامه می ی تاثیر داشتهاز شفقت شغل

اجرای اثر معنادار داشته و ی ثانویه زابیآسو استرس   یاز شفقت شغل یناش یخستگ، از طرفی بر روی بخشد

 کاهش در پرستاران را ی ثانویهزابیآسی و استرس شغلناشی از شفقت  یگتخس تواندیم یبرنامه توجه آگاه

 دهد. 

 پرستاران، شفقت ، برنامه کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی. ی،احرفهکیفیت زندگی : هاواژه دیکل
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Abstract 

Introduction: Quality of professional life is an important conceptual profession and is very 

important in the health system. Satisfaction due to job compassion as a positive dimension and 

fatigue due to job compassion as a negative dimension are two important sub-branches of 

quality of life of nurses' professional life. Alone, and therefore it seems necessary to use a 

method that fully examines the various factors affecting the quality of professional life, the use 

of stress reduction program based on good awareness Both positive and negative aspects of 

quality of life are effective professions. On the other hand, nurses are exposed to a lot of 

physical and psychological stress, so while evaluating the quality of their professional life 

through a skill-based training program, to improve the quality of life of this group, use stress-

based intervention interventions - Awareness as one of the major ways to improve the quality 

of life of nurses' professions can lead to overall life satisfaction and be reflected in their mental 

health. In this regard, the researcher implemented a training program to reduce stress based on 

awareness of the quality of professional life of nurses working at Lorestan University of 

Medical Sciences. 

Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design. The 

research environment was hospitals affiliated to Lorestan University of Medical Sciences. The 

study population was all nurses and nursing subgroups working in these hospitals at the time 

of the project. Among 18 hospitals affiliated to Lorestan University of Medical Sciences, after 

consulting with the professor of statistics, two hospitals were identified randomly and each of 

these two hospitals was assigned to two intervention and control groups, selecting two hospitals 

and separating the intervention and control groups according to The opinion of the professor 

of statistics was to reduce the contamination of the samples. The samples were estimated to be 

42 people in each group after consulting with the professor of statistics. Having at least one 

year of clinical experience in different wards of the hospital, unfamiliarity with the stress 

reduction program was based on awareness and lack of previous training in this field. Exclusion 

criteria also include; Absence of more than one of the six sessions of intervention and receiving 

any psychological intervention was always with the intervention as well as the option to 

withdraw the sample from further research . The experimental group received 6 sessions of 

intervention protocol exercises based on Kabat Saddle theory and designed by a psychologist 

(consultant professor). Training sessions were held for 6 consecutive weeks and although in 

terms of time after the peak of four corona subsided (May and June 1400), but to facilitate the 

implementation of the intervention and compliance with health protocols, the experimental 

group was divided into 3 groups and The training program was held as a combination of face-

to-face and virtual sessions. These sessions began with an exercise, continued with practice 

and discussion, and ended with homework. After the intervention, the post-test intervention 

was performed in both groups ( In order to evaluate the durability of the intervention, two 

follow-ups of one and a half months (mid-August) and three months (end of September) were 

performed and both groups completed the quality of life questionnaire. The tools used in this 

study were Information and measurement of variables including demographic information 



questionnaire and professional quality of life questionnaire It was. In order to obtain the results, 

the collected data were analyzed by SPSS23 software. 

Results: The results of analysis of variance with repeated measures showed that in the 

experimental group the mean score of satisfaction due to job compassion in at least one of the 

study periods was statistically significant (p <0.001), the results of independent t-test also 

showed It was that in the experimental group the mean score of burnout in at least one of the 

study periods was statistically significant (p <0.001), also the result of analysis of variance with 

repeated measures showed that in the experimental group the mean score of injury stress 

Secondary fertility also had a statistically significant difference in at least one of the study 

periods (p <0.001). 

Conclusion: The present study showed that the implementation of stress-based awareness 

reduction program has an effect on job compassion satisfaction and the implementation of this 

program can improve nurses' job compassion satisfaction, on the other hand on job compassion 

fatigue Secondary traumatic stress has a significant effect and the implementation of awareness 

program can reduce fatigue caused by job compassion and secondary traumatic stress in nurses. 

Keywords: Quality of professional life, Nurses, Compassion, Awareness-based stress reduction 

program. 

 

 


