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مقاله پژوهشی اصیل
مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر ذهنیسازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی گراس

بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی حرفهای پرستاران بخش مراقبت ویژه
سهیال سلمانیان ،1دانشجوی دکتری روانشناسی
* شیدا جبل عاملی ،2دکتری روانشناسی
مریم مقیمیان ،3دکتری پرستاری
فریبا ارجمندی ،4متخصص پزشکی اجتماعی
خالصه
هدف .پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فررینرنردی سرراس برر
بهزنستی روانشناختی و کیفیت زندسی حرفهای در پرستاران بخشهای مراقبت ونژه بیمارستانهای تهران انجام شد.
زمینه .افزانش بهزن ستی پرستاران و کیفیت زندسی حرفهای ینها موجب بهبود رابطه پرستار-بیمار میشود و عملکرد بیمارستانها را از نرظرر
سازمانی ارتقاء میدهد .ارائه مداخالت درمانی روانشناختی به انن دسته از کادر تیم مراقبتی درمانی ضروری به نظر میرسد.
روش کار .انن پژوهش از نوع تجربی (پیشیزمون-پسیزمون با سروه کنترل) بود و جامعه یماری ،پرستاران بخشهای مراقبت ونژه بیمرارسرتران-
های شهر تهران در سال  8011بودند .تعداد  04پرستار به روش نمونهسیری در دسترس انتخاب شدند و از طرنق تخصیص تصادفی در سه سرروه
درمان مبتنی بر ذهنیسازی ( 84نفر) ،درمان مبتنی بر تنظیم هیجان ( 84نفر) ،و کنترل ( 84نفر) قرار سرفتند .هر سه سروه در مرحلره پریرش-
یزمون و پسیزمون ،پرسشنامه  81سونهای بهزنستی روانشناختی رنف و کیز (فرم کوتاه) ،و پرسشنامه  23سونهای کیفیت زندسی کاری والرترون
را تکمیل کردند .سپس سروه درمان مبتنی بر ذهنیسازی ،مداخله را در  1جلسه  01دقیقهای به صورت نک جلسه در هفرترهو و سرروه درمران
مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرینندی سراس ،مداخله را در  1جلسه  01دقیقهای هفتهای نک جلسه بر اساس پروتکل درنافت کرردنرد.
برای سروه کنترل مداخلهای انجام نشد .دادهها با استفاده از یمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.
یافتهها .قبل از مداخله ،بیشترنن نمره کیفیت زندسی حرفهای در سروه کنترل مشاهده شد .در پانان مداخله ،نمرات کیفیت زندسی حرفرهای در
هر سه سروه افزانش نافت ،و تفاوت معنادار یماری بین سروهها مشاهده نشد .در زمینه بهزنستی روانشناختی ،بیشترنن نمرات قبل از مداخلره در
سروه مداخله مبتنی بر ذهنی سازی وجود داشت (میانگین  14/18با انحراف معیار  .)8/48پس از مداخله ،میانگین نمره بهزنستی روانشناختی در
سروه هانی که مداخله درنافت کردند بیشتر از سروه کنترل بود ،اما انن تفاوت از نظر یماری معنادار نبود.
اساس مدل فرینندی سراس تفاوت معناداری در بهزنستی روانشناختی و کیفیت زندسی حرفهای پرستاران بخش مراقبت ونژه انجاد نمیکنرنرد و
برای بررسی تاثیر انن مداخالت نیاز به پژوهشهای بیشتری است.
کلیدواژهها  :درمان مبتنی بر ذهنیسازی ،درمان مبتنی بر تنظیم هیجان ،بهزنستی روانشناختی ،کیفیت زندسی حرفهای ،پررسرترار ،برخرش
مراقبت ونژه
 1دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی — گروه روانشناسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
 2استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی — گروه روانشناسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران (* نویسنده مسئول) پست
الکترونیکJabalameli.sh@gmail.com :
 3استادیار گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی — مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی ،واحد نجف-
آباد ،دانشگاه ازاد اسالمی ،نجف اباد ،ایران
 4استادنار سروه بهداشت و پزشکی اجتماعی ،مرکز توسعه پژوهشهای بالینی ،دانشگاه یزاد اسالمی — مرکز توسعه پژوهشهای بالینی ،واحد
نجفیباد ،دانشگاه یزاد اسالمی ،نجفیباد ،انران
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مقدمه
رشته پرستاری مراقبتهای ویژه شاخهای اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینهسازی مراقبتهای پرستاری از بیماران
بدحال و نیازمند به مراقبتهای ویژه ،تقویت مبانی مدیریتی ،آموزشی ،پژوهشی ،اخالق و رفتار حرفهای ،میتواند موجب کاهش موارد
مرگ و عوارض بیماری در بخشهای مراقبت ویژه شود (خوشکشت .)2221 ،پرستاری به عنوان یکی از حرفههای پراسترس اعالالم
شده است و از  132شغل مورد مطالعه ،پرستاری؛ رتبه  22را در مراجعه به پزشک به دلیل مشکالت ناشی از عدم سالالمالت روانالی
کسب کرده است (المبرت و همکاران.)2222 ،
پرستارانی که در بخش مراقبتهای ویژه مشغول به کار هستند ،بیشترین استرس را تحمل میکنند ،زیرا همیشه باید آمالاده بالاشالنالد
(المبرت و همکاران .)2222 ،تحوالت در زمینه فناوری و به دنبال آن ،تغییرات سبک زندگی که با سرعت بسیار زیادی در جالریالان
است ،موجب تفاوتهای عمدهای در نیازهای بشر امروزه شده است .یکی از اساسیترین این موارد ،تغییراتی است که در نالیالازهالای
روانشناختی و خلق افراد ایجاد شده است .همچنین ،همه شرایط و اوضاع ،زمینهساز افسردگی ،دوریگزینی ،غیر هالمالدل بالودن ،و
آسیب به خود است (المبرت و همکاران .)2222 ،پرستاران ،بهویژه پرستاران بخش مراقبتهای ویژه ،نیز متاثر از این شرایط هستند.
الندا و همکاران ( )2222در پژوهش خود با عنوان رابطه بین هوش هیجانی ،استرس شغلی و سالمت در پرستاران ،که بر روی 122
پرستار انجام شد نشان دادند پرستارانی که وضوح و ترمیم عاطفی باالیی دارند ،استرس کمتری را گزارش میکنند ،در حالالالی کاله
کسانی که امتیازات باالیی در توجه به احساسات دارند ،فشارهای بیشتری را تجربه میکنند .در این مطالعه همچنین ،رابطه مثبتی بین
سن ،مدت خدمت و استرس پیدا شد .دلیل اصلی این که حرفه پرستاری در زمیه مشاغل سخت قرار گرفته است ،تنشهالای زیالادی
است که آنها در محیط کار خود با آن روبرو هستند که میتواند تاثیری منفی بر خلقوخو ،عملکرد شغلی ،و کیفیت زندگی آنها داشتاله
باشد (مشتاقی و همکاران .)1311 ،از این رو میتوان به تاثیری که میزان تابآوری در پرستاران به عنوان نزدیکتریالن فالرد کالادر
درمان به بیمار در سالمت جسم و روان و حل مشکالت آنان دارد اشاره کرد (موسوی.)2222 ،
شناسایی متغیرهایی تقویتکننده بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی حرفهای ضروری بهنظر میرسد .بهزیستی روانشالنالاخالتالی
احساس انسجام و پیوستگی در زندگی ،تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی است (هادیان و جبل عاملی .)1312 ،سازمان بهداشالت
جهانی سالمت را به عنوان ” حالتی از بهزیستی کامل جسمی ،ذهنی و اجتماعی ،و نه صرفا فقدان بیماری“ تعریف مالیکالنالد .بالرای
بهزیستی روانشناختی 6 ،مؤلفه پذیرش خود ،رابطه مثبت با دیگران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی ،و تسلط بر محیط را
در نظر گرفتهاند (کیس ،شموتکین ،و ریف .)2222 ،شواهد تجربی نشان دادهاند که بهزیستی روانشناختی ،عالوه بر کاهش استرس،
اضطراب و افسردگی ،باعث بهبود عملکرد شغلی و کیفیت مراقبت بالینی نیز میشود (ریف و سینگر .)1112 ،پژوهش دیگری نشالان
داد که بین عوامل پیشبینیکننده بهزیستی روانی ،فعالیتهای اجتماعی روزانه ،و نحوه عملکرد فرد رابطه وجالود دارد (اولالیالونالدو،
.)2224
کیفیت زندگی حرفهای به عنوان واکنشها و پاسخهای سازمانی به نیازهای کارکنان در نظر گرفته شده است که به آنها اجازه میدهد
به طور کامل در تصمیمگیریهایی که به منظور زندگی کاری در سازمان طراحی میشود ،مشارکت داشته باشند که در نهایت ،موجب
رفاه و بهزیستی آنها میگردد .مؤلفههای هشتگانه کیفیت زندگی حرفهای که در پرسشنامه والتون در نظر گرفته شالدهانالد شالامالل
جبران خدمت منصفانه و کافی ،محیط ایمن و بهداشتی ،فرصتهای مداوم رشد و امنیت ،قانونگرایی در سازمان ،وابستگی متقالابالل
اجتماعی ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی ،و توسعه قابلیتهای انسانی هستند.
با توجه به نقش پرستاران در زمینه مراقبت و درمان ،و بهبود و ارتقای سالمت جامعه ،روشن است که باید از نیرو ،تالوانالمالنالدی ،و
سالمت جسمی و روانی مطلوب برخوردار باشند .ارتقای بهزیستی روانشناختی با آموزش امکانپذیر است .در این پژوهش ،دو مورد از
درمانهای نسل جدید در حوزه روانشناسی (درمان مبتنی بر ذهنیسازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فالرآیالنالدی
گراس) که به نظر میرسد در بهبود بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی حرفهای موثر هستند مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
درمان مبتنالی بالر ذهنالیسالازی نوع خاصی از رواندرمانی روانپویشی است کاله بتمن و فوناگی در سالال  1112بالالرای درمالالان
بیمالاران مبالتال باله شخصیت مرزی ابالداع کردند و به مرور به طور گستردهتر برای تعدادی از اختاللهای روانی توسعه یافت .ذهنی-
سازی فرآیندی است که به وسیلة آن ،فرد به طور خودکار و کنترلشده به شناخت از خود و دیگران دست پیدا میکند .حالس کالردن
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احساسهای دیگران و خود ،فرد را قادر میسازد با یکپارچهسازی شناخت خود و شناخت روابط با دیگران ،فقدان ،تروما و احسالاس-
های ناراحتکننده از قبیل ناامیدی ،خشم ،غم ،اضطراب ،شرم و گناه را مدیریت کند .ظرفیت ذهنالیسالازی به عنوان کارکرد بازتابی،
توانایی درک حاالت ذهنی خود و دیگالران اسالت کاله از طریالق روابالط بالین فردی در دوران کالودکی ،به ویژه در روابط دلبسالتالگالی
ایجاد میشود و زیربنای رفتارهای آشکار است .در واقع ،ذهنالیسالازی یالک رویکرد درمانی ساختاریافته است و هالدف آن نیز رشد و
تقویت ظرفیت ذهنی سازی از طریق روابط درمانی و افزایش ظرفیت درمانجو برای بازشناسی افکار و احساساتی اسالت که تالجالرباله
میکند .ذهنی سازی شامل طیف گسترده ای از عملیات شناختی از جمله حضور ،درک ،شناخت ،توصیف ،تفسیر ،شالبالیالهسالازی ،باله
یادآوردن ،تامل و پیشبینی است (عینی ،نریمانی ،و صادقی موحد.)1312 ،
درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی گراس از دسته درمانهای تنظیم هیجان است که گراس آن را براساس مالدل
کیفیت تولید هیجان ارائه کرده است (گراس و جان .)2222 ،هیجان ،واکنشهای زیستشناختی به موقعیتهایی هستند که فرصتالی
مهم یا چالشبرانگیز تلقی میشوند و این واکنشهای زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی میدهیم ،هالمالراه مالیشالونالد
(کارنفسکی و همکاران .)2222 ،ممکن است درمانهایی از قبیل درمان مبتنی بر ذهنیسازی که طیف گستردهای از عملیات شناختی
را دربر میگیرند و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان که شناخت هیجان و موقعیتهای برانگیزاننده ،تقاوت عملکرد انواع هالیالجالانهالا،
اطالعات راجع به ابعاد مختلف هیجان و اثرات کوتاهمدت و درازمدت هیجانها ،شناسایی میزان آسیبپذیری هالیالجالانالی در فالرد،
آموزشهای راهبرد حل مسئله ،مهارتهای بین فردی (گفتگو اظهار وجود و حل تعارض) ،متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانالی و
همچنین ،شناسایی ارزیابیهای غلط و اثرات آنها روی حالتهای هیجانی ،شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی
پیامدهای هیجانی آن (مواجهه ،آموزش ابراز هیجان ،اصالح رفتار از طریق تغییر تقویتکنندههای محیطی ،آموزش تخلیه هیجالانالی،
آرمیدگی و عمل معکوس) و در نهایت ،کاربرد مهارتهای آموختهشده در محیطهای طبیعی خارج از جلسه درمان را شامل مالیشالود
بتوانند نقش مهمی در ارتقای سطح بهزیستی و کیفیت زندگی حرفهای پرستاران ،بهویژه پرستاران شاغل در بخش مراقالبالت ویالژه،
داشته باشند .پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان مبتنی بر ذهنیسازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی
گراس بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی حرفهای در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای تهران انجام شد.
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مواد و روشها
این پژوهش از نوع تجربی (پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل) بود و جامعه آماری ،پرستاران بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان-
های شهر تهران در سال  1422بودند .پژوهشگر با کسب کد اخالق و گرفتن مجوز پژوهش ،تعداد  44پرستار از بیمارستانهای امالام
خمینی (ره) ،شریعتی ،قلب تهران و بانک ملی را به روش نمونهگیری در دسترس و براساس معیارهای ورود انتخاب کرد و از طالریالق
تخصیص تصادفی در سه گروه درمان مبتنی بر ذهنیسازی ( 14نفر) ،درمان مبتنی بر تنظیم هیجان ( 14نفر) ،و کنترل ( 14نفر) قرار
داد .معبارهای ورود شامل داشتن مدرک لیسانس یا کارشناسی ارشد پرستاری ،شاغل در بخش مراقبت ویژه ،و دامنه سنی  22تا 42
سال بود .معیارهای خروج از پژوهش شامل غیبت در  2جلسه یا بیشتر ،عدم همکاری در طول مداخله ،عدم تکمیل پرسشنامالههالا ،و
ابتال به بیماری ناتوانکننده بودند.
داوطلبان پس از دادن رضایت کتبی شرکت در طرح ،پرسشنامه  12گویهای بهزیستی روانشناختی ریف و کالیالز (فالرم کالوتالاه) ،و
پرسشنامه  32گویهای کیفیت زندگی کاری والتون را تکمیل کردند .جهت عدم ارتباط و عدم دریافت آموزشها توسط پرستاران گروه
کنترل ،پرسشنامهها در مصاحبه فردی و جهت عدم تداخل ساعت کار پرستاران ،آموزشها به صورت آنالین با تعیین وقت قبلی اجالرا
شد .جلسات مداخله بر اساس جدول آموزش ذهنیسازی برگرفته از پروتکل درمانی بتمن و فوناگی (جدول شماره  )1و پالروتالکالل
آموزش تنظیم هیجان براساس مدل گراس (جدول شماره  )2برگزار شدند .گروه درمان مبتنی بر ذهنیسازی ،مداخله را در  2جلالساله
 12دقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته؛ و گروه درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی گراس ،مداخله را در 2
جلسه  12دقیقهای هفتهای یک جلسه بر اساس پروتکل دریافت کردند .به دلیل شیفت در گردش بودن پرستاران ،دوران پاندمی کرونا
و کاهش زمان رفت وآمد ،و به منظور حفظ ایمنی ،جلسات به صورت برخط برگزار شدند .با توجه به اینکه مداخالت درمانی در ایالن
پژوهش از درمانهای روان شناختی بودند ،این مداخالت براساس پروتکل اجرایی توسط پژوهشگر در هر دو گروه مداخله به صالورت
آنالین سر وقت تعیین شده به صورت صوتی و تصویری اجرا شد.
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جدول شماره  :1محتوای جلسات آموزش ذهنیسازی براساس پروتکل درمانی بتمن و فوناگی
جلسه

محتوا

اول

خوشامدسونی ،انجاد رابطه درمانی ،ذهنی سازی چیست؟ توضریح جنبرههرای خراص ،ابعراد ،شکلسیری و مزانرای ذهنریسرازی و
معرفی شیوه درمان ،شرح مختصری از مدل درمان و مداخله ،بیان اهداف جلسات ،تاکیرد برر حضرور در جلسات و ارائه تکلیف خانگی
(معرفی کتاب ذهنیسازی).

دوم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان شاخصهای ذهنیسازی ضعیف و خوب ،مشکالت در ذهنخوانی خود و دنگران،
مشکالت تنظیم هیجان و تکانشسری ،عالمت های هیجانی درونی در خودمان و حاالت هیجانی در دنگران ،حساسیتهای بین فردی،
ارائه تمرنن ،شفافسازی تفسیرهای مراجع ،و ارائه تکلیف خانگی (تهیه فهرست مشکالت تنظیم هیجان و تکانشسری).

سوم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،توصیف انواع هیجانات ،هیجانات اصلی و اجتماعی ،هیجانات اولیه و
ثانونه ،چگونگی برخورد با هیجانات و احساسات و تفاوتهای فردی در کنترل هیجانات و ذهنیسازی هیجانات و ارائره روشهرای
یرمیردسی و ارائه تکلیف خانگی (تفسریر عالمرتهرای هیجرانی درونری در خودمران و حرالت هیجرانی در دنگرران ،خرودتنظیمی
احساسرات و اننکره چگونره دنگرران میتوانند به تنظیم احساسات ما کمک کنند).

چهارم مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،بحث در مورد دلبسررتگی و راهبردهررای دلبسررتگی در بزرسسررالی،
اهمیت روابط دلبستگی ،دلبسرتگی و ذهنیسازی و تعرارضهرای دلبسرتگی و ارائه تکالیف خانگی.
پنجم مرور جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،درمان و یموزش مبتنی بر ذهنریسرازی ،بیران مشخصرات و اهرداف اختصاصی
درمان مبتنی بر ذهنریسرازی ،یمروزش و تمررنن ذهنریسرازی ،جنبره دلبسرتگی درمان ذهنیسازی ،اهمیت انجاد ارتباط با دنگران
و درمران مبتنری برر ذهنیسازی ،اهمیت انجاد روابرط دلبسرتگی برا برالینسر و انجاد ارتباط با دنگران و ارائه تکالیف خانگی.
ششم مرور جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،پرسش در مورد مشکالت و شرفافسرازی مباحرث مطرحشده در جلسات،
حمانتسری ،رفتار همدالنه و روشنسازی و یمروزش در جهررت ذهنیسازی مطالب برای تسهیل اعتماد ،ذهنیسازی رونردادهای
مطررحشرده و ارائه تکالیف خانگی.
هفتم مرور جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،بررسی و کشف مراجع به درک و شناخت جدندش و احساس کنونی مشترک
بین مراجع و درمانگر در هر لحظه از جلسه (شناسانی تمرکز عاطفی درمانجو در ارتباط با جلسه کنونی ،ذهنیسازی در اننجا و
اکنون) و تکلیف خانگی.
هشتم خالصه و بازبینی ،نتیجهسیری و بستن جلسه.

] [ Downloaded from journal.icns.org.ir on 2022-12-08

دادهها توسط فرم ویژگیهای جمعیتشناختی ،پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز ( )1114فرم کوتاه ،و پرسشنامه کیفالیالت
زندگی کاری والتون ( )1123جمعآوری شدند .پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز ( )1114فرم کوتاه ،مشتمل بر  12گویه با
مولفههای خودمختاری ،سلطه بر محیط ،رشد شخصی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود است .گویالههالای
این پرسشنامه براساس مقیاس هفت درجهای از ”کامال مخالف“ تا ”کامال موافق“ پاسخ داده میشوند .نمرات باالتالر نشالاندهالنالده
بهزیستی روانشناختی باالتر است .مقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای این پرسشنامه در مطالعه جوشانلو و قائدی )2221 ،بین 2443
تا  2462محاسبه شده است .پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی در مطالعه بیانی و همکاران ( )2222مورد ارزیابی قرار گالرفالتاله
است .پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( )1123شامل  32گویه و دارای هشت عامل پرداخت کافی و منصفانه ،محیط ایالمالن و
بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت ،قانونگرایی در سازمان ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،فضای کلی زندگی ،یکپالارچالگالی و
انسجام اجتماعی ،و توسعه قابلیتهای انسانی است .طیف نمرهگذاری گویههای این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنجگزینهای از
”خیلی کم“ تا ”خیلی زیاد“ متغیر است .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.
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جدول شماره  :2پروتکل آموزش تنظیم هیجان براساس مدل گراس
محتوا

جلسه
اول

یشنانی و ارزنابی ،انجاد رابطه متقابل و توضیح مراحل درمان و جلسات و سرفتن تعهد شفاهی شرکت در جلسات و تکلیف خانگی

دوم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،شناخت هیجان و موقعیتهای برانگیزاننده از طرنق یموزش تفاوت
عملکرد انواع هیجانها ،اطالعات راجع به ابعاد مختلف هیجان و اثرات کوتاهمدت و درازمدت هیجانها و تکلیف خانگی

سوم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،خودارزنابی با هدف شناخت تجربههای هیجانی خود ،خودارزنابی با
هدف شناسانی میزان یسیبپذنری هیجانی در فرد ،خودارزنابی با هدف شناسانی راهبردهای خودتنظیمی فرد ،تکلیف خانگی

چهارم مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،جلوسیری از انزوای اجتماعی و اجتناب ،یموزش راهبرد حل مسئله،
یموزش مهارت های بین فردی (سفتگو ،اظهار وجود و حل تعارض) ،تکلیف خانگی
پنجم مروری بر بحث جلسه قبل  ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی ،یموزش توجه و تکلیف خانگی
ششم مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،شناسانی ارزنابیهای غلط و اثرات ینها بر حالتهای هیجانی ،یموزش
راهبرد ارزنابی مجدد ،و تکلیف خانگی
هفتم مروری بر بحث جلسه قبل  ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،شناسانی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای
هیجانی ین ،مواجهه ،یموزش ابراز هیجان ،اصالح رفتار از طرنق تغییر تقونتکنندههای محیطی ،یموزش تخلیه هیجانی ،یرمیدسی و
عمل معکوس ،تکلیف خانگی
هشتم مروری بر بحث جلسه قبل ،بررسی تکلیف ،بیان اهرداف جلسره ،ارزنابی میزان نیل به اهداف فردی ،کاربرد مهارتهای یموختهشده در
محیطهای طبیعی خارج از جلسه ،بررسی و رفع موانع انجام تکالیف

یافتهها
در این مطالعه  44پرستار شرکت داشتند که  42نفر از آنها زن بودند .بین گروههای مداخله و کنترل ،از نظر ویژگیهای دموگرافیالک،
اختالف آماری معناداری مشاهده نشد (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3برخی ویژگیهای جمعیتشناختی افراد شرکت کننده در مطالعه به تفکیک گروه
گروه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

زن

)02/2( 80

)811/1( 84

)18/7( 82

مرد

)8/7( 8

)1/1( 1

)82/2( 3

 02تا 02

)38/7( 0

)22/2( 4

)88/8( 3

 02تا 02

)31/1( 2

)01/1( 8

)08/7( 4

 02تا 02

)42/2( 1

)38/7( 0

)08/7( 4

متاهل

)01/1( 8

)08/7( 7

)41/1( 8

مجرد

)81/1( 0

)42/2( 1

)41/1( 8

کارشناسی

)11/1( 83

)11/1( 83

)74/1( 0

کارشناسی ارشد

)31/1( 2

)31/1( 2

)34/1( 2

متغیر

نتیجه آزمون

جنس
df=3, χ3=1/202, P=1/81

سن (سال)
df=0, χ =1/483, P=1/81
3

وضعیت تاهل
df=3, χ3=1/188, P=1/18

مدرک
df=3, χ3=1/021, P=1/07

] [ Downloaded from journal.icns.org.ir on 2022-12-08

درمان مبتنی بر ذهنیسازی

درمان مبتنی بر تنظیم هیجان

کنترل
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بر اساس نتایج این پژوهش (جدول شماره  ،)4قبل از جلسات درمانی ،باالترین نمرات کیفیت زندگی شغلی در گروه کنترل مشالاهالده
شد (میانگین نمره  22463با انحراف معیار  ،)14434اما تفاوتی بین سه گروه از نظر نمره کیفیت زندگی حرفهای وجود نداشت .پس از
مداخله ،میانگین نمرات کیفیت زندگی شغلی در هر سه گروه افزایش یافت ،اما این افزایش ،در بین سه گروه ،از نظر آماری اخالتالالف
معناداری نداشت.
قبل از مداخله ،بیشترین نمره بهزیستی روانشناختی در گروه مداخله مبتنی بر ذهنیسازی مشاهده شد (میانگین نالمالره  24426بالا
انحراف معیار  .)6446پس از مداخله ،اگرچه میانگین نمره بهزیستی روانشناختی در هر دو گروه مداخله باالتر از گروه کنترل بود ،اما
این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
جدول شماره  :4مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در گروه های مورد در مطالعه
گروه
متغیر

درمان مبتنی بر ذهنی-

درمان مبتنی بر تنظیم

سازی

هیجان

کنترل

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

نتیجه آزمون

قبل از مداخله

)33/24( 74/22

)88/18( 70/38

)80/24( 13/82

P=1/23

پس از مداخله

)32/11( 77/01

)83/11( 78/18

)80/18( 14/88

P=1/28

)8/21( 3/11

)8/03( 8/71

)8/11( 2/11

P=1/33

کیفیت زندگی حرفهای

تغییرات
بهزیستی روانشناختی
قبل از مداخله

)8/48( 14/18

)1/80( 10/47

)80/18( 11/0/11

P=1/07

پس از مداخله

)8/48( 11/48

)7/18( 12/42

)88/34( 18/11

P=1/38

تغییرات

)0/43( -1/08

)83/11( -8/80

)82/11( 0/11

P=1/80
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بحث
هدف این پژوهش مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر ذهنیسازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیالنالدی گالراس بالر
کیفیت زندگی حرفهای و بهزیستی روانشناختی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای منتخب تهران بود .نتایج نشالان
داد که اگرچه این جلسات آموزشی با افزایش کیفیت زندگی حرفهای در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه همراه بود ،اما این تغییالرات
از نظر آماری معنادار نبودند .در مطالعه فرهنگیان و همکاران ( ،)2221درمان مبتنی بر تنظیم هیجانات بر سالالالمت روان و اسالالترس
شالالغلی پرسالالتاران تاثیالالر مثبالالت و معنالالیداری داشت .مطالعالهای کاله نتایالج آن باله صالورت مسالتقیم در راسالتای یافتالالههالالای
مطالعاله حاضالر باشالد ،یافت نشد .در مطالعات قبلی ،درباره بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی به این نتیجه رسیدند کاله بالیالن
بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (اولیوندو ،)2224 ،بین بهزیستی روانی و عملکرد شغلالی
رابطه معناداری وجود دارد ،و بهزیستی روانشناختی میتواند پیشبینیکننده قوی برای عملکرد شغلی باشد (کاووسی و هالمالکالاران،
 .)2214درمالان مبتنالی بالر تنظیالم هیجالان بالا اسالتفاده از راهکارهالای سالازگارانه تنظیالم هیجالان منجر به نتایالج مثبتالی مالیشالود
کاله باعالث بهبالود وضعیالت جسالمی و روانشالناختی نظیالر کاهالش اضطالراب و افسالردگی میگردد و روابالط اجتماعالی را بالا سالایر
افالراد در محیالط کار بهبالود مالیدهالد ،و در کل ،وضعیت سالالمت عمومالی فالرد را ارتقالاء مالیدهالد (فرهنگیان و همکاران.)2221 ،
همچنین ،بین عوامل بهزیستی روانشناختی و فعالیتهای اجتماعی روزانه افراد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ پژوهشگران نشالان
دادند که بهزیستی روان شناختی با عملکرد و افزکادرایش رضایت شغلی و کاهش غیبت از کار رابطه مثبت و معنادار دارد (تالوفالی و
همکاران .)1116 ،ارتباطی قوی بین سطح مطلوب موفقیت شادکامی ،و بهزیستی روانشناختی با موفقیت شغلی و روابط اجتالمالاعالی
وجود دارد (هولمبرگ و همکاران .)2224 ،در مقابل ،نتایج مطالعهای دیگر نشان میدهد که بین ابعاد بهزیستالی روانشالنالاخالتالی و
فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (موسوی .)2222 ،به نظر نوولس ( ،)2212شرایط محیط کار ،نقش تالعالیالیالن-
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کنندهای در کیفیت بهزیستی پرستاران دارد و بهبود شاخصهای محیط کار میتواند به بهبود بهزیستی روانشناختی پرستاران کمالک
کند .در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،از مهارتهای ذهنآگاهی ،و پذیرش شناختی برای افزایش انعطافپذیالری روانشالنالاخالتالی
استفاده می شود ،و زمینه برای تقویت توانایی افراد برای مواجهه با تجارب در زمان حال فراهم میگردد تا به شیوهای منالطالبالق بالا
ارزشهایشان عمل کنند (اکبری زرگر و همکاران.)1422 ،
یکی از مؤلفههای مهم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،آموزش ذهنآگاهی است که پیشبینیکننده رفتار خودتنظیالمالی و حالاالت
هیجانی مثبت است که رضایت فرد را از زندگی باال میبرد و کیفیت زندگی را ارتقاء میبخشد (اکبری زرگر و هالمالکالاران.)1422 ،
یکی از متغیرهای تعیینکننده سالمت روانی پرستاران شاغل در بیمارستان ،بخش کاری آنها است (محمدی و صالدری .)1311 ،در
مطالعهای که در این راستا توسط کاووسی و همکاران ( )2214با هدف مقایسه بهزیستی روانشناختی و عملکرد شغلالی پالرسالتالاران
بخشهای مراقبت ویژه و عادی در بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع) در شهر مشهد انجام شد ،یافتهها نشان داد که بهزیستی
روانشناختی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و بخشهای عادی به صورت معنیداری متفاوت است .مطالعه حاضر نیز در بالخالش-
های مراقبت ویژه بیمارستانهای منتخب شهر تهران انجام شد .با توجه به اینکه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه با بیماران بسالیالار
بدحال در ارتباط هستند؛ این خود باعث ایجاد تنش در آنها خواهد شد ،لذا به نظر میرسد که پرستاران ،به ویژه پرستاران بخشهالای
مراقبت ویژه ،سعی میکنند بخشی از این تنشها را از طریق ارتباط مثبت با دیگران کاهش دهند .در محیط کاری پرسالتالاران نالیالز
کیفیت ارتباطات عامل تعیین کنندهای در ممانعت از ایجاد تعارض به شمار میآید و میتواند کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی را
بهبود بخشد و کیفیت زندگی را ارتقاء دهد (پیکو.)1111 ،
در این مطالعه بعد از هشت جلسه رواندرمانی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه ،تغییرات معناداری از نظر آماری مشاهده نشالد .بالا
توجه به محدودیتهای دوران همهگیری کرونای ،دسترسی سخت به پرستاران بخشهای مراقبت ویژه ،و به منظور جلالوگالیالری از
گسترش ویروس کرونا ،و همچنین ،به دلیل شیفت در گردش بودن پرستاران ،و برای کاهش زمان رفتوآمد و حفظ ایمنی ،تکمالیالل
پرسشنامهها و جلسات رواندرمانی به صورت برخط صوتی و تصویری برگزار گردید ،که این میتواند به عنوان نقطه قوت این مطالعه
محسوب شود.

تقدیر و تشکر
این پژوهش برگرفته از رساله دکتری روان شناسی با شناسه اخالق پژوهش از دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالالورجالان باله شالمالاره
 IR.IAU.FALA.REC.1400.057است که بدون دریافت هرگونه کمک مالی از موسسه یا سازمانی خاص انجام شده است .بدیالن
وسیله از کلیه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ،شریعتی ،و بیمارستان مرکز قلب تالهالران وابسالتاله باله
دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان بانک ملی که در این پژوهش شرکت کردند قدردانی میشود .همچنین ،از مسئوالن محترم
که امکان اجرای این پژوهش را فراهم نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
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نتیجهگیری
به نظر میرسد جلسات آموزشی روشهای درمانی مبتنی بر ذهنیسازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان براساس مالدل فالرآیالنالدی
گراس باعث بهبود کیفیت زندگی حرفهای پرستاران بخشهای مراقبت ویژه میشود ،اما این بهبودی از نظر آماری معنادار نالیالسالت.
یافتههای این پژوهش میتواند پایهای برای برنامهریزی در زمینه برطرف نمودن استرسهای شغلی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه
و ارتقای سالمت روان آنها باشد .با توجه به این که کاهش کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی باعث کاهش کیفیت مراقبتهای
پرستاری ،افزایش هزینههای درمانی کارکنان و افزایش غیبت از کار میشود ،لذا توجه بیشتری به این مقوله مهم سالمت پرسالتالاران
میتواند در بهبود کیفیت زندگی و خدمات درمانی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه موثر باشد.
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Abstract
Aim. This study was conducted to examine the effect of mentalization -based therapy and emotionregulated therapy based on the Gross process model on psychological well-being and quality of work-life of
nurses in intensive care units.
Background. Impr oving nur ses' well-being and satisfaction with their quality of work-life improves the
nurse-patient relationship and hospitals' performance from an organizational point of view. It is necessary
to provide psychological therapeutic interventions to this crucial group of health care providers.
Method. This study was an exper imental study (pr e-test post-test with control group) in which 45 nurses working in intensive care units of selected Tehran hospitals, Iran, were selected by the convenience sampling method, and assigned to two intervention groups and one control group (15 nurses in each group).
Reef's short-term psychological well-being and Walton's 32-item quality of work-life were used to measure
dependent variables of the study. Then, mentalization-based therapy group received intervention in 8 sessions of 90 minutes as one session per week; and the treatment group based on emotion regulated therapy
based on the Gross process model received the intervention in 8 sessions of 90 minutes, one session per
week based on the protocol. No intervention was implemented for the control group. Data were analyzed
using descriptive and inferential statistics in SPSS software.
Findings. Befor e the inter vention, ther e wer e the highest scor es for quality of wor k -life in the control
group. At the end of the study and after the intervention, the scores of quality of work-life increased in all
three groups, and no statistical significant difference was found between the groups. Before the intervention, the highest scores for psychological well-being was observed in the mentalization-based therapy
group. (85.86±6.56), and after the intervention, although the psychological well-being scores of both interventions groups were higher than that of control group, but this diferrence was not statistically significant.
Conclusion. Based on the findings of this study, it seems that training sessions of mentalization-based therapy and emotion-regulated therapy based on the Gross process model improve the quality of work-life in
nurses working in intensive care units, but the improvement was not statistically significant.
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