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 تقديم هب :
 و شهدای دمافع رحم شهدای رسزمین مان 

 هب موالی خویش است   آن اه  دلدادگی  هک آرامش ارموز ما رمهون 
 آرامش رس می دهیم. و   عشق از رایحه رشادت آانن زغل ما رسمست   و 

 آانن هک هب استادی ردس زندگی رگدن نهادند
 را هب شارگدی خویش رد مکتب رسخ شان پذریفتند.  ما  و

 تقديم هب:
 رپوردگار  زندگیم از جانب  هدایای   زبرگ رتین

 شان آموختم  تمام كسانی هک رد مکتب    و 
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 :سپاسگزاری
 .رکد   عطا  هب من ا   ر   رتقی    و  توان آموختن  هک را سپاس می گويم   بی همتا  رپوردگار 

 بی رديغش    تالش اهیبا    هک  می نمايم طلبیکتا خانم دكتر   رسكار، زبرگوارم     راهنمای   استاد  تقديم    را   سپاس خود   رماتب
 رد   این   راه     همراهی  نمودند رما   

و     دلگرم می ساخت     رما   بی نظیرش همواره    هک حمایت اهی   جان رقبان  دكترخانم     ارجمندم رسكار   ینمشاور    از استاد
 .دارم   را   قدردانی   و تشکر  سایت بوده اند، امکل   وب   رد رطاحی  هدایتگرمن   خانم دكتر رظيف صناعی، هک   رسكار

رما یاری    ژپوهش   این  انجام رد   هک   تقديم می کنمیه    پیمان   و    مطهریبیمارستان اهی رپسنل   را هب   سپاسگزاری  صمیماهن رتین
 تقديم می کنم هب:   را    تشکر   گل اهی   شاهخ     زیبارتین    باالرخه رکدند   و  

 می ستايم.    را   شان  مهربانی   همواره   پدرم، هک   و  پيشرفتم     پشتواهن و    معنای مسلم مهرماردم، 
 .ه استزندگیم بود   آرام بخش     همواره وجودش    و راهم نمود     بدرهق   را    بی رديغش   حمایت اهی   زعزيم، هک    همسر

                                                                                                                                                                                                                       و    م بودندا هک مونس تمام لحظات تحصيلی  سین رح امی   و    عارهف  جانم،  از   زعزيرت  رفزندان
 .ندوخت هب من آم      را   و موفقيت     گذشت هب     رسيدن  راه    صمیماهن شان  قدم اهی       با 

 بخوانیم  و   بنویسیم     اه این    از   بيش   و  بدانیم   این  از   بيشتر    روزی     ات   باشد
 شود  بيدار   ما    رد  احساس این  آن اه   خواندن از    پس    و

 شده ايم انسان رت  هک
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 بسمه تعالی

 

 یديه صحت پايان نامهتأي                                                      

 

رشته پرستتاری                                 كارشناسي ارشدتحصيلی  مقطع دانشجوی خديجه هنرمند نژاداینجانب 

 ایت  نتتای  كليت  كته نمایم، می تایيد  3311341333دانشجویی به شماره گرایش بهداشت روان

 از شتده برداری نسخه موارد و است تصرف و دخل گونه هر و بدون اینجانب كار حاصل نامه، پایان

 تشخيص به فوق، مندرجات خالف اثبات صورت در .ام مشخصات آورده كامل ذكر با را دیگران آثار

 ترجمه قانون و مصنفان و مولفان حقوق از حمایت قانون(حاكم  مقررات و ضوابط با مطابق دانشگاه

 اینجانب با )... انضباطی و پژوهشی آموزشی، مقررات ضوابط و صوتی، آثار و نشریات و كتب وتكثير

 تعيتي  و تشتخيص و مكتستب حقوق احقاق در خصوص اعتراض گونه هر حق و شد خواهد رفتار

 اشتخاص، بته پاسخگویی هرگونه مسئوليت در ضم ، .كنم می سلب خویش از را مجازات و تخلف

 و بتود خواهتد خودم عهدۀ بر ،)قضایی و از اداری صالح )اعم ذی مراجع و حقوقی و حقيقی از اعم

 .داشت نخواهد باره درای  مسئوليتی هيچ دانشگاه

 

 خديجه هنرمند نژاد: دانشجو خانوادگی ونام نام

 : تاریخ و امضاء
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 برداشت از پايان نامه حق                                                                

 

 و راهنمتا استتاد همتاهنگی بتا تنها ها، استخراج از یا كامل ت م از چه )روش هر به( برداری نسخه

پزشكی  علوم دانشگاه مركزی كتابخانه توسط شده ارائه دستورالعمل اساس بر و شده ثبت  نویسندۀ

 .)        استت دسترستی قابتل مربوط دانشكدۀ كتابخانه طریق از جزئيات( است پذیر امكان شيراز

 اجتازۀ بتدون دستورالعمل ای  اساس بر موجود، های كپی از شكل ره به بيشتر، نسخه های تكثير

 پایتان ایت  در شتده ذكر معنوی حقوق مالكيت .نيست پذیر امكان نویسنده، و استاد راهنما كتبی

 ایت  ختالف بتر قبلتی توافتق هرگونه در صورت .است شيراز پزشكی علوم دانشگاه به متعلق نامه،

 تعيي  را توافقی چني  شرایط كه كتبی دانشگاه اجازۀ بدون دۀاستفا امكان سوم، شخص با مالكيت

 بته منتوط دیگری، علمی نوشت  هر یا ها مقاله در نامه پایان از استفاده .باشد نمی مجاز نماید، می

 .باشد می شيراز پزشكی علوم دانشگاه ضوابط انتشارات رعایت با و منبع ذكر
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 چكيده پژوهش

فرسودگی شغلی پدیده ای است كه حاصل تجمع تنش محيط كار بر قدرت مقابله فرد در : مقدمه

و با خستگی هيجانی، ه سمت عدم تحمل روانی سوق می دهد طول زمان بوده و فرد درگير را ب

 راه است.مسخ شخصيت و كاهش كفایت شخصی فرد هم اختالل

     يل قوای كاركنتان یتا فرستودگی شتغلی در حتال حاضتر یتش مشتكل شتایع در تمتامموضوع تحل

 ،اثرات مخرب فرسودگی شغلی در پرستاران تا جتایی استت. درمانی است –سيستم های بهداشتی 

كه امروزه كمبود پرستار در كشور های صنعتی به یش مشكل عمده و پيدا كردن راه حل بترای آن 

 .ش اولویت تبدیل شده استبه ی

با توجه به اهميت ارتقاء ستالمت روان پرستتاران و نقتش فرستودگی شتغلی بتر كيفيتت ختدمات 

ثير آمتوزش مهتارت هتای زنتدگی مبتنتی بتر وب، بتر لذا ای  مطالعه با هدف بررسی تتا پرستاری،

 فرسودگی شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشكی جهرم انجام یافته است.

پرستاركه دارای فرسودگی 134، كه در آن ای  مطالعه از نوع كارآزمایی بالينی است روش بررسي:

بته دليتل عتدم تبتادل شغلی متوسط یا باال بودند، بر اساس نمونه گيتری سيستتماتيش انتختاب و 

پرستار بيمارستان استاد مطهری در  22 كنترل بطور تصادفی محتویات آموزشی بي  گروه مداخله و

گتروه مداخلته انتختاب شتدند.  گروه كنترلبه عنوان پرستار بيمارستان پيمانيه  22و گروه مداخله 

ای  مداخله شامل آموزش مهارت های زنتدگی بتود  ش مبتنی بر وب سایت قرار گرفتند.تحت آموز

          تصتميم گيتری، مهتارت  ختود آگتاهی، همتدلی، 13كه محتوای آموزشی مهتارت زنتدگی شتامل 

و حفت  روابتط بتي  د، توانایی برقراری ارتباط موثر، مهارت ایجاد الق، تفكر نقاه، تفكر خحل مسئل

هفته به گروه مداخله آموزش داده شد. افتراد 13و مقابله با استرس در طی هيجان با  فردی، مقابله

ميزان فرسودگی شتغلی در گتروه سه ماه گروه كنترل هيچ گونه مداخله ای دریافت نكردند. بعد از 

 Spss22 ها بتا استتفاده از نترم افتزارتجزیه و تحليل دادهمداخله سنجيده شد. در نهایت كنترل و 

 انجام گرفت. 

در گروه مداخله قبتل و سته متاه                ،فرسودگی شغلیو انحراف معيار نمره ميانگي  مقایسه  فته ها:يا

( و                               P=3/34پتتتز از مداخلتتته، بيتتتانگر كتتتاهش معنتتتادار مولفتتته هتتتای خستتتتگی هيجتتتانی )

 ( است. P= 3031( و افزایش معنی دار كفایت شخصی )P<30331مسخ شخصيت )
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            آن استت كته مداخلته آمتوزش مهتارت هتای زنتدگی ، مبتي  نتتای  بدستت آمتده نتيجه گيري:

        مقایسته بتا به طور معنی داری توانستته استت، ميتزان فرستودگی شتغلی را در گتروه مداخلته در 

 گروه كنترل كاهش دهد.

   مهارت های زندگی، وب سایت، فرسودگی شغلی، پرستارانكلمات كليدي
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            ، مستتئله و اهميتتت پتتژوهش، اهتتداف كلتتی ایتت  فصتتل مشتتتمل بتتر معرفتتی پتتژوهش، بيتتان

     و تعریف واژه ها می باشد. ژوهش فرضيه پ ، هدف كاربردی،اهداف اختصاصی

  معرفي پژوهش-1-1

ال توسعه دسترستی حر سعه یافته و دامروزه دغدغه بسياری از مردم كشورهای جهان اعم از تو

ی نيتاز استت تتا ی، لذا در نظام ستالمت بته راهكارهتاخدمات سالمت با بهتری  كيفيت استبه 

      انيتم  یت. در ا(1) گتردد كيفيت ارائه متیسالمت با بهتری   اطمينان حاصل شود كه خدمات

مطلتوب تتر در جهتت ارتقتاء و بهبتود  تيفيارائه مراقبت باك زين یخدمات پرستار ییاهدف نه

نظتام هتا بته  ریماننتد ستا مارستانيب شیعملكرد موفق  .(2) و جامعه است ماريب یخدمات برا

راستتا، ختدمات   ی. در ا(3) دارد یبستگ یاز منابع موجود شغل بهينه و استفاده تیرینحوه مد

داوم و ارتقاء سالمت جامعته دارد نظام بهداشت و درمان، ت تيدر موفق ینقش اساس یمارستانيب

 تيدر موفق ییبسزا تياهم ،یبهداشت یسازمان ها یمنبع انسان  یعنوان بزرگترو پرستاران به 

       كارآمتد  یپرستتار یرويتبتدون ن یبهداشتت یكته ستازمان هتا یبر عهده دارند، بطور سازمان

 .(2) د موفق باشندنتوان ینم

كه باعث بروز  باشد یاز عوامل استرس زا م یعيوس فيهمواره گرفتار ط یهای درمان طيمح     

با سالمت و بيمتاری د در كار بطور وسيعی عوامل موجو. (4) گردد یم یمتعدد یفشارهای روان

( از هر سه نفر مستخدم، یش 2333)به گزارش سازمان بي  المللی كار  ارتباطند.افراد شاغل در 

     از بزرگتتری  مشتكالت زنتدگی یتاد نفر از كشمكش بي  كار و محيط خانواده به عنتوان یكتی 

هستند كه با اختالل در تمركز،  یمزمن یاسترس ها  یتر عیجزء شا یعوامل شغل .(2) كندمی 

  (4) همراه هستند م مز یها، كمردرد ها یماريابتال به ب شیافزا ،یخواب یب
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از  یكتی یحرفته پرستتار. (1) غل استتكننده استرس، نتوع شت جادیمنابع ا  یمهم تر از یكی

ختاص شتغل ختود، در  تيتماه ليتحرفه به دل  یا  يشود. شاغل یمشاغل پرتنش محسوب م

 . (1) قرار دارند یو روح یفراوان جسم یمعرض تنش ها

     هستتند و   يهتای متراجع یی فراوان، ستو  هتا و نتاراحترن  هاپرستاران هر روز شاهد       

فتردی در   ياختالل در روابط بو  نانيعدم اطم ،یخواب یب رينظ یمارستانيب ژهیهای و تيموقع

 یدگيتتن  یشود. ا یاضطراب در آن ها م وبيو چرخه مع یدگيتن شیباعث افزا ،سطوح یتمام

 تيتفينحتوه مراقبتت و ك یعنیده كاری كل نظام، پرستاران اثرگذاشته و باز ریو اضطراب بر سا

         متتاريپرستتتار و ب  يرا در ارتبتتاط بتت یو اثتترات نتتامطلوب دهتتد یآنهتتا را تحتتت الشتتعاع قتترار متت

 ،یكار، باال بودن حجم كار، تجربه كار طياز جمله مح ی. لذا عوامل متعدد(8) گذارد یم یبرجا

انستان،  اتيتو ح یدر قبال سالمت تيكار، مسوول طیشرا یسخت زيمرتبط با كار و ن یفشار روان

   را در رده مشتاغل پتر استترس  یالعالج و متر ، پرستتار یها یماريور و بمواجهه با فرد رنج

  .(3) دهد یقرار م

 یافراد شاغل دارد. فشارهای شغل یبر جنبه های مختلف زندگ ییبسزا ريتاث یشغل استرس      

و ممكت  استت دركوتتاه متدت  است ریامری اجتناب ناپذ یدرجهت سازگاری با تقاضاهای شغل

بته  تیتدر نهاو رفتته  ليتانسان تحل یو روان یقابل تحمل باشد، اما در دراز مدت، مقاومت بدن

تتوان بته عتدم  یمتدیگتر  یشغل یاز جمله عوامل استرس زا. (13) ودش یم یمنته یفرسودگ

   نامناستب موسسته، فقتدان ارتباطتات مناستب، فقتدان  یازهايها، ن یريگ ميمشاركت در تصم

 و زهيتانگ نبتود .(11) ها را نام بترد تيكار و عدم تطابق با مسوول یساعات طوالن ،یشغل تيامن

تفاوت  یب یآن ها به افراد لیتبد  یو به تدر هيروح فيعالقه به كار نزد پرستاران منجر به تضع

نه تنها  تيوضع  یشود و ا یم مارانيمراقبت از ب تيفيگردد كه موجب كاهش ك یو افسرده م
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تحقتق  دمبه لحاظ عت زيرا ن یپرستار رانیشده، بلكه مد مارانيبه خود آن ها و ب بيموجب آس

 .(3) دهد یاهداف سازمان تحت فشار و تنش قرار م

      نتوع   یتدارد و در واقتع ا یارتبتاط تنگتاتنگ یشتغل یدگعوامل تنش زا با فرسو  یوجود ا     

پاسخ  یعنی یفشار روان .(12) شود یم جادی( در اثر تنش مداوم ایشغل یرفت ) فرسودگ ليتحل

    آن الزم استت،  یكننده )عوامل استرس زا( كه طت دیتهد یها دادیرو ایافراد به اوضاع و احوال 

 قتاتي. طبتق تحقرنتديعوامل به كتار گ  یكنار آمدن با ا ایخود را جهت مقابله  یها یتوانمند

بدن  یفرسودگ ایهمان استهالک  یساده فشار روان یمعنا 1هيسلهانز  ،یگذار فشار روان انيبن

  .(13) شود یم جادیشده بر آن ا ليتحم یمحرک ها جهياست كه در نت

كته  یاست و متادام یاسترس شغل ریجتناب ناپذا یها امديپ  یعمده تر از یكی یفرسودگ     

      نتتای  بررستی هتا . (14) شتتبرداشته نشتود، همننتان ادامته خواهتد دا انياسترس از م  یا

       شتغلی پرستتاران از لحتاظ استترس و فرستودگی شتغلی  بتي  گتروه هتایکه    نشان می دهتد،

 .(12) وجود داشت یادارمعن تفاوت

اخير مورد توجه قترار گرفتته  شغلی از جمله خطرات شغلی است كه در سالهایفرسودگی      

         یی و مطلتوب جستمی و روانتی موجتب كتاهش كتارآ ای  معضل عالوه بر بروز اثترات نتااست. 

                    هتتای مراقبتتتی گردیتتده و شتتاغلي  حرفتته رفتتت  نيتتروی انستتانی خصوصتتا در  از دستتت

  .(3)در آنان افزایش می یابد  زای ای  مشاغل فرسودگی شغلیاهيت استرسميل به دل

نبتودن  یكتاف كنتد، یجتدا مت یزندگ تمیو چرخش زمان كار كه پرستاران را از ر ساعات      

        بتتد حتتال جتتزو  متتارانيب یاضتتطرار یهتتا تيتتموقع متتاران،يدر قبتتال ب تيپرستتتاران،  مستتوول

 .(11) آنتان گتردد یشتغل یتواند منجر به فرستودگ یاست كه م یعوامل استرس زا در پرستار

    در  ،یتضتاد بتا همكتاران و پزشتكان، فشتار شتغل ،یاجتمتاع تیتعدم حما  ،ياز محقق یعده ا

مددجو  رييتغ ا،یبودن حقوق و مزا  یياز اشعه و عفونت ها قرار داشت ، پا یمعرض خطرات ناش

                                                 
1 .Hans Selya 
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و  رانیمتد تیتعدم حما ،یفقدان كار گروه ده،ينيپ یمراقبت یها ازيبا ن مارانياز ب یو پرستار

آموزش ضم  ختدمت،  یفقدان افكار نو و خالق، نبود برنامه ها ،یشغل تيسر پرستان، عدم امن

 داننتد یپرستتاران مت یشغل یرا از عوامل موثر در فرسودگ یابيها و نحوه ارزش فتيچرخش ش

(12). 

       نتتوع فشتتار روانتتی،  ،ستتطف فشتتار روانتتی جملتته  از ی( عوامتتل متعتتدد1382) 1پاریتتش      

             زنتتدگی فتترد در ختتارج از محتتيط كتتار، نتتوع شخصتتيت فتترد، ماهيتتت شتتغل یتتا نقتتش فتترد، 

ی، جتو یتا اقلتيم ستازمانی را در ایجتاد سبش های مقابله فرد بتا فشتار روانت سبش زندگی فرد،

 .(18, 11)ی داند فرسودگی شغلی موثر م

     در  عیاز مشتكالت شتا یكتیقوا در كاركنان، درحال حاضر  لياساس، موضوع تحل  يبر هم     

نفر شتاغل در پایتان روز  1تمام سيستم های بهداشتی است، بطوری كه طبق آمار موجود از هر

مشتاغل،  انيتم دهتد كته در ینشتان مت عددیمت قاتي. تحق(1) ودیش نفر دچار تحليل می ش

 یشتغل یو از جملته فرستودگ یهتای شتغل بيآس زانيم  یبا باالتر یدرمان -یمشاغل بهداشت

              یشتتغل یدچتتار فرستتودگ مشتتاغل ریستتا از شيپرستتتاران بتت انيتتم  یتتهمتتراه هستتتند و در ا

 .(13)شوند یم

حترف   يدر بت یشتغل یفرستودگ یا ستهیمقا یكه به منظور بررست یقيدر تحق 2بو یاول      

برخوردار بوده و  یكمتر یانجام داد، نشان داد كه پرستاران از سالمت روان یمختلف گروه پزشك

 .(23) داشته اند یگروه ها نمره باالتر رینسبت به سا یشغل یفرسودگ در تمام ابعاد

را چهار  كایمتحده آمر التیپرستاران در ا یشغل یفرسودگ زانياز مطالعات، م گرید یبرخ        

،              معتقدنتتد( 2334و همكتتاران )Vahey .(21) داننتتد یمتت گتترید یبرابتتر مشتتاغل ختتدمات

  .(4) كند یم دیرا تهد ماريروند بهبود ب یاز هرعامل شتريپرستار، ب یشغل یفرسودگ

                                                 
1 U.Pareek 
2 . Olley.Bo 
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 یكته و یزمتان 2توستط فردنبرگتر  1313بار در اواخر دهته   ياول یبرا 1یشغل یفرسودگ واژه

 ليتستندرم تحل»را  دهیتپد  یتشد و ا فیرا در كاركنان خود مشاهده كرد، تعر یعالئم خستگ

 .(22) دينام «یو روان یجسم یقوا

 ،یجستم یاز خستتگ یحالت یشغل ی  فرسودگسدینو یم یشغل یفرسودگ فیدرتعر 3فاربر      

كه از  یطیو دراز مدت فرد با مردم و در شرا ميمواجهه مستق جهياست كه در نت یو روان یعاطف

آن استت  فیتعر  یدر ا یشود. اما نكته اساس یم جادیا یطاقت فرسا ست، در و یجانيلحاظ ه

              یشتتغل یدگيتترا در رابطتته بتتا تن یشتتغل یفرستتودگ یقتتیبتته طر صصتتانخمت هيتتكل بتتایكتته تقر

كتتاهش انگيتتزه در كتتار،                          ،فرستتودگی شتتغلی را 2نشتتانگان 4چتترنيز .(24, 23) داننتتد یمتت

 . (22)بيان كرد  ه گيری روانی و خستگی عاطفیكناردرگيری های شدید، عدم رضایت، پاسخ 

ذهنتی و عينتی را بترای  و نشانگر های هاانش بر اساس تحليلی مشابه، معيارو همكار1بيبو      

 تشخيص فرسودگی شغلی ارائه نمودند. 

 كه با ، یش احساس عمومی خستگی شدید است نشانگر اصلی ذهنی

 .كاهش عزت نفز ناشی از احساس عدم كفایت حرفه ای 1

 خاص  عالئم متعدد رن  جسمی بدون بيماری جسمی. 2

 می باشد.ش پذیری و منفی گرایی همراه . اشكاالتی در تمركز، تحری3

 نشانگر عينی اساسی فرسودگی، كاهش قابل توجهی در كاركرد شخصی در ارتباط با  

 .) خدمات را با كيفيت پایي  دریافت می كند( مددجو .1

  .را مشاهده می كند(  . سرپرست مسوول) كاهش كارآیی، غيبت و .....2 

 می نمایند( می باشد كه طی مسائل مربوط به كار را مشاهده  همكاران )فقدان عالقه به .3

                                                 
1. professional  burnout 
2 .Freudenberger 
3 . Farber 
4 .C.Cherniss 
5. Syndrom 
6 . Bibeaw 
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كننتده را يار استثناء بيبو و همكارانش جهت تشخيص افتراقی، سه مع .(21) ماهها رخ می دهد

 نشانگر های ذهنی و عينی نباید ناشی از موارد زیر باشد  ذكر نموده اند، كه 

 عدم كفایت مطلق) یعنی فرد باید قبال در یش دوره زمانی مشخص به خوبی كار كرده باشد(. .1

 اختالل روان پزشكی اساسی .2

 مشكالت ناشی از خانواده .3

           تی از خستتتگی جستتمی، هيجتتانی و روانتتی متتی دانتتد كتته از، فرستتودگی شتتغلی را حتتال1پينتتز

. گرچه ای  تعاریف با هم (21) در موقعيت های هيجانی طاقت فرسا ناشی می شود قرار گرفت 

 ند ولی حداقل در پن  مورد با هم اشتراک دارند متفاوت

 عالئمی از ناراحتی مثل خستگی هيجانی یا روانی، سستی و افسردگی در ای  تعاریف غلبه دارد.

  .تاكيد بيشتری بر عالئم رفتاری و روانی گردیده است تا عالئم جسمی

 .می باشد عالئم فرسودگی وابسته به شغل

 .يچ سایكو پاتولوژی قبلی ندارند ظاهر می شودعالئم در افراد طبيعی كه ه

متی  كتاهش        كاركرد شغلی و ميزان كارآیی افراد به دليل نگرش و رفتار های منفی شان 

 .(21) یابد

       مطالعات مختلفی در كشور های مختلتف بتر استاس تعریتف و پرستش نامته ای كته ماستال   

 . (28, 21) بدی  منظور طراحی نموده است، صورت گرفته است

 ميزان فرسودگی شغلی در طول زمان نسبتا ثابتت استت و .1 مطالعات اوليه نشان داده اند كه 

فرستودگی باعتث عالئتم جستمانی، غيبتت از شتغل و  .2ماهيت آن بيشتر مزم  است تا حتاد 

 عارض نقش و فقدان حمایت اجتماعی از جانب همكاران و مسوولي  ت. 3تعویض شغل می گردد 

 .(21) دگی می باشدپيش درآمد های فرسو

                                                 
1 . Pines 
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برای فرسودگی شتغلی بته كتار رویكردی مبتنی بر تحقيق را  (1381) 1جكسون ومسلش      

هتا  نآ غلی می شوند، روش  سازند.ودگی شتالش كردند شرایطی را كه منجر به فرس وگرفتند 

به ای  نتيجه رسيدند كه فرسودگی شغلی یش ساختار چند بعدی می باشد كته از سته مولفته 

 . (18) به هم تشكيل شده است مرتبط

 تيمستتخ شخصتت ،(Emotional exhaustion) یجتتانيه یخستتتگ عبارتنتتد از ایتت  مولفتته هتتا 

(Depersonalizationو ب )یشخص یتیكفا ی (personal accomplishment).  

 ی شتخصاست و طتی آن نيترو هتای هيجتان 2مربوط به تحليل یا خستگی هيجانی مولفه اول،

. تعادل قبلی شخص كه دارای سطف انگيزشی باال بوده است، در اثتر فرستودگی تحليل می رود

 ، خسته كننده می شود. و انجام دادن كار برای وی به تدری  از بي  می رود

كه تشكيل دهنده فرسودگی شغلی است نشان دهنده تمایل فترد بترای ابتتال بته مولفه دومی، 

در حرفته هتای ایت  پدیتده  .استت اسات منفی نسبت به مددجوو احس 3عارضه مسخ شخصيت

برای تعامل یا برخورد بتا  ، پرستار، پزشش و نظایر آنبه صورت تمایل درمانگر وخدمات انسانی 

ه عنوان یش شی بروز می كند. به گونه ای كه درد آنها را احساس نمی كند و آنان را بتا مردم ب

 . دماره تخت می شناسشماره، نوع بيماری، شماره اتاق و ش

ه توجتاستت،  4ن احساس موفقيت فردی و كفایت شخصتیكه مربوط به پایي  بودمولفه سوم، 

د عملكتردش بتا موفقيتت فرد احساس می كنكمتری را به خود جلب كرده است. در ای  مورد 

            در ایتت  مولفتته عملكتترد یتتا موفقيتتت ادراكتتی فتترد  بتته عبتتارت دقيتتق تتتر،همتتراه نيستتت .

 .(23) نه عملكرد و موفقيت واقعی او مخدوش می شود و

                                                 
1. Maslach & Jackson  
2. Emotional  Exhaustion 
3. Depresonalization 
4.Accomplishment  Personal  
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هم به فرد و هم بر ستازمان  یموجود در حرفه پرستار یازعوامل تنش زا یناش یروان یفشارها

مثتل            ینتامطلوب یتوانتد بصتورت واكتنش هتا یمت یدگيتتن یدارد. آثتار فترد ینامطلوب ريتاث

بتر ستازمان،  یروانت یفشتارها جتهيبروز كنتد. نت یعوارض جسم یو حت یافسردگ ،ییتند خو

  حتواد  و  شیتترک ختدمت استت. افتزا ایت بتتيغ ر،ينرخ باالتر تتاخ كاركنان، ییكاهش كارآ

زودرس  یو فرستودگ  یيپا یشغل تیو رضا زشيكاركنان، انگ فيضع هيروح ،یصدمات حرفه ا

  .(33) كار هستند طيو عدم حذف عوامل تنش زا از مح یعيطب جهينت

        اوال   باشتتد یمتت تيتتدر پرستتتاران از ستته جنبتته حتتائز اهم یشتتغل یفرستتودگنتتابرای  ب      

   كتاهش  ش،یتشتو ،یچتون افستردگ یدهتد و حتاالت یقرار مت ريفرد را تحت تاث یسالمت روان

       شتغل را  ضیاز شتغل و تعتو بتتيغ ،یجستمان میتبته نفتز، فقتدان اراده مستتقل عالد اعتما

     . (32) دهتد یرا كتاهش مت متارانيب بتهشتده  هیتخدمات ارا تيفيك ايثان .(31) شود یباعث م

گردد كه موجب اثرات  یكار فیاختالل در وظا ایو  یشخص یريدرگ جادیتواند باعث ا یم ثالثا

     دار  ريتتوانتد  بته صتورت واگ یمت یشتغل یفرستودگ یشود. به عبارت یهمكاران م یرو یمنف

       زيتن مكتارانه گترید یتوانتد، بتر رو یكتار مت طيفترد در محت شی یفرسودگ یعنی ؛عمل كند

 .  (28)كند تیسرا زيكارمندان ن ریباشد و به سا داشته ريتاث

   شتده بتود،  یبررست یشتغل یفرستودگ یكه در آن فراوان یفيتوص یدر پژوهش یاریاسفند      

. (31) نموده انتدتجربه  ادیرا در حد ز یشغل یافراد مورد مطالعه، فرسودگاز  %31نشان داد كه 

      .(3)گزارش كردند  ميزان فرسودگی شغلی را در سه بعد، در حد متوسطمقيميان و همكاران 

         یابیتتارز یهتتا وهيشتت ،یستتبش رهبتتر یرهتتايمتغ  يكتته بتت ،دهتتد ینشتتان متت قتتاتيتحق      

             یهتتا وهيشتت ،یستتطف بهداشتتت روانتت ،یمشتتاغل، جتتو ستتازمان یابيارزشتت ،یعملكتترد شتتغل

تفتاهم  ایتدر كار، نگرش كاركنان، تضاد  یمنیآنان، ا یشغل تیو رضا زشيانتخاب كاركنان، انگ

طترف و  شیتزمان از  تیریمد تیعدم رعا ای تیرعا ،ن، ابهام و تضاد نقشو كاركنا رانیمد  يب
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 یدار یمعن رابطه گریشاغالن از طرف د یشغل یكاركنان و سرانجام فرسودگ یفشار روان ريمتغ

 .(13) وجود دارد

اثرات مخرب فرسودگی شغلی در پرستاران تا جایی استت كته امتروزه كمبتود پرستتار در               

       كشور های صنعتی بته یتش مشتكل عمتده و پيتدا كتردن راه حتل بترای آن بته یتش اولویتت 

  .(33) تبدیل شده است

در پزشكی حرفه ای، راهبرد پيشگيری برای بهسازی انطباق فرد با محيط، مبتنی بتر سته       

 رویكرد است 

 ها و انتظارات فرد شاغلكار و محيط كار با توانایی، نيازانطباق . 1

 شاغل در برابر آنحذف محيط كار زیانبار و یا محافظت از فرد . 2

                تغييتتر گتترایش هتتای او بتترای تغييتتر ستتاختار روانتتی و زیستتتی فتترد شتتاغل، یعنتتی . 3

واكنش نشان دادن به شيوه های خاص؛ با ای  هدف كه محيط برای او قابل قبتول و یتا الاقتل 

 .(32) قابل تحمل باشد و موجب فشار كاری زیاد و بيماری نگردد

 یشتغل یاز فرستودگ یبته ختوبتوانتد  یمت یامت  كتار طيوجود دارد كه محت قتيحق  یا    

و اثترات  یفرد در برابر احساسات منف یتمندیدر رضاتواند  یم یتیكند و اثرات حما یريجلوگ

 مراقبت از ،یطيمح  يبه چن ی. اما در صورت عدم دسترس(34)موثر باشد  اريبس یمخرب شغل

 .(32) آغاز گردد دیمداخالت از خود شخص با  یكننده باشد. بنابرا كمشتواند  یخود م

              زمتتان،  تیریاستتترس، متتد تیریماننتتد متتد یفتترد تیریمتتد یمقابلتته ا یمهتتارت هتتا     

         هستتتند كتته  یزنتتدگ یاصتتل یاز مهتتارت هتتا یبخشتت ،یتفكتتر مثبتتت و آرام ستتاز یهتتا روش

             اثر بگذارد.  شیآموزند كه بر اطراف خو یسازند و به فرد م یم یفرد را غن یرل درونهسته كنت

توانتد بته  یراه حل، م  یدر انتخاب مناسب تر ريتاخ ایسازگارانه،  یمقابله ا ینقص مهارت ها

یكی از برنامه های موثر و كارآمد برای مقابله بتا  .(32) منجر گردد یریجبران ناپذ یها بيآس
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          مهتتارت هتتای زنتتدگی استتت، كتته آمتتوزشی آمتتوزش  س، برنامتتهفشتتارهای روانتتی و استتتر

          ت زنتتدگی بتتا هتتدف هتتای پيشتتگيرانه، مهتتار و متتدیریت مشتتكالت، منجتتر بتته افتتزایش مهتتار

  .(31) توانایی های تصميم گيری، ارتباطات و افزایش اعتماد به نفز افراد می شود

    ،یوگستتردگ تيتاهم ليتاست كته بته دل یاز جمله مباحث یشغل یكه، فرسودگ ییاز آنجا     

كته بته  ميمستتق ريتغ ایت ميدشوار، خسارت مستق صياز آن، تشخ ییجنبه هاناشناخته ماندن 

            مكتترر،  یهتتا یريتتگيآورد، درمتتان دراز متتدت، پ یمتت، ستتازمان هتتا و جامعتته وارد افتتراد

 یريموثر و بكارگ یشناخت راهكارها  یبنابرا رد؛يمورد توجه قرار گ دیبر، با نهیهز یها یبازتوان

      خدمات تيفيپرستاران و سطف ك یدر ارتقای سالمت روان ،یدرمان -یخدمات یها طيآن در مح

از طرفی به علت ماهيت شغلی و مشغله كتاری، استتفاده از  .ضروری به نظر می رسد ارائه شده

مداخالتی مبتنی بر آموزش غير الكترونيش با چالش هایی همنون عتدم  -رویكردهای آموزشی

. لتذا لتزوم (3)حضور فرد، نداشت  وقت كافی جهت شركت و تداوم آمتوزش روبترو متی باشتد 

موزشتی طراحی برنامه ای آموزشی برای پرستاران كه بتواند با به حداقل رساندن چالش هتای آ

د؛             لی آنتان پيشتگيری كنتد، احستاس متی شتشتغغير الكترونيش به طور متوثر از فرستودگی 

      بتر وب  یمبتنت یزنتدگ یآموزش مهارت هتا ريتاث یاساس، پژوهش حاضر با هدف بررس  یبر ا

 است. دهیجهرم انجام گرد یپرستاران دانشگاه علوم پزشك یشغل یبر نشانگان فرسودگ

 اهداف پژوهش:  - 1-2

 :  ( Goalكلي )هدف  1-2-1

بتر فرستودگی شتغلی پرستتاران      ش مهتارت هتای زنتدگی مبتنتی بتر وب، تعيي  تتاثير آمتوز

 1334- 1332بيمارستان های  جهرم 
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 ( :  Objectivesاهداف اختصاصي ) -1-2-2

 .ترلتعيي  مشخصات جمعيت شناختی واحد های مورد پژوهش در دو گروه مداخله وكن - 1

از مداخلته در نمره فرسودگی شغلی قبل تعيي  ارتباط بي  خصوصيات جمعيت شناختی و  -2

 .  و كنترل گروه مداخله

 .كنترل قبل و بعد از مداخله تعيي  و مقایسه نمره فرسودگی شغلی در دو گروه مداخله و-3

 .داخلهمقایسه نمره فرسودگی شغلی بي  دو گروه مداخله وكنترل قبل و بعد از م -4

     خصوصتيات تعيي  ارتبتاط بتي  تغييتر نمتره فرستودگی شتغلی قبتل و بعتد از مداخلته بتا -2

 در گروه مداخله. جمعيت شناختی

 :(Purpose)هدف كاربردي  -1-2-3

به منظور ارایه راهكتاری بته مستوولي ، در  و در دسترس دیجد یروش آموزش شی یطراح -1

 عيت در معرض خطر جهت حمایت از پرستاران، به عنوان جم

لي  پرستتاری بته مستاله معطوف نمودن توجه محققتي ، متدیران بيمارستتان هتا و مستوو -2

گيری ه ریزی و اجرای مداخالتی جهت پيشتشغلی درحرفه پرستاری، به منظور برنام فرسودگی

 از ایجاد و كاهش عوارض ناشی از آن .

 پژوهشي : فرضيه -1-3

نمره فرسودگی شغلی كاهش وب در گروه مداخله، موجب  آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر

 می گردد. مداخله نسبت به گروه كنترل در گروه
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 ها:تعريف واژه-1-4

 آموزش مبتني بر وب -1-4-1

  :ينظر فيتعر

     آموزشی كه در آن منابع آموزشی از طریتق اینترنتت و در محتيط وب در اختيتار فراگيتر قترار 

   سترویز هتای پستت الكترونيكتی، تابلوهتای اعالنتات و چتت بترای می گيرد. در ای  روش از 

 .(33) برقراری ارتباط  فراگير با منابع آموزشی استفاده می شود

 : يعمل فيتعر

آموزش مبتنی بر وب، یش مداخله آموزشی و گروهی است كه در طی  در ای  پژوهش منظور از

ی شود، به ای  ترتيب كه هتر هفتته جلسه در فضای مجازی وب برای گروه آزمایش انجام م13

یش مطلب آموزشی درباره مهارت های زندگی در وب سایت قرار داده می شود و در طی همان 

هفته  جلسه ای در اتاق چت بي  پرستاران و پژوهشگر برگزار می شود كه تمركز ای  جلستات 

    جتارب پرستتاران بر مطالب آموزشی ارائه شده همان هفته و فراگيری همتان مهتارت و بيتان ت

 پز از اجرای آن است. 

  فرسودگي شغلي: -1-4-2

              مولفه  فرسودگی شغلی یش سندرم سه بعدی است كه با سهتعريف نظري: 

           بخصوص در ارتباط كار منفی( و كاهش كفایت شخصی خستگی هيجانی، مسخ شخصيت )دید

   (28) مشخص می شود ارباب رجوع با 

 تعريف عملي: 
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مسخ شخصتيت           نمره ای كه هر یش از واحد های مورد پژوهش در سه حيطه خستگی هيجانی،

 كفایت شخصی از پرسشنامه ماسال  به دستت متی آورنتد. )احساس منفی نسبت به مددجو( و

 یشخصت تیتدر كفا  یينمتره پتا ای، 1یباال تيمسخ شخص ای 11 یباال یجانيه ینمره خستگ

 .(38, 23)دهد  یرا نشان م یشغل یفرسودگ یسطوح متوسط و باال 31كمتر از 

       بته شترح زیتر (33, 38)شدت ابعاد سه گانه فرسودگی براساس مطالعتات قبلتی انجتام شتده 

 می باشد 

 
                                                                       

 

کفایت -3
 شخصی

 
 
 

 خود كارامدي      
 
 

 كم
 یا 33نمره 

 بيشتر

  متوسط
36-31 

 زیاد
 0-33نمره 

خستگي  -1

 هيجاني

 كم

 نمره

11-3 

 متوسط

 نمره

21-13 

 زياد

يا  23 

 يشترب

مسخ  -2

 شخصيت

 
 

 

  كم

 مره ن

1-3 

 متوسط

 نمره

12-3 

 زياد

يا  13نمره 

 بيشتر
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    مهارتهاي زندگي -1-4-3

اجتمایی و در نهایتت  -یی های روانیمهارت هایی است كه برای افزایش توانا :تعريف نظري

پيشگيری از رفتار آسيب زننده به بهداشت و سالمت و همننتي  ارتقتای ستطف ستالمت روان 

 .(41) موثر است

 

  ازعبارتندرا شامل می شود كه  مهارت13  در ای  پژوهش مهارت های زندگی تعريف عملي

         مهتارت تفكتر نقتاد  -4مهتارت تفكتر ختالق -3مهارت حل مساله  -2مهارت تصميم گيری -1

         ختود آگتاهی   - 1مهتارت ایجتاد و حفت  روابتط بتي  فترد  -1باط موثرتوانایی برقراری ارت-2

كته از  استترسمهارت مقابلته بتا  -13مهارت مقابله با هيجان ها  -3مهارت همدلی كردن  -8

 .طریق وب سایت هر هفته یش مهارت به پرستاران آموزش داده می شود

 :پرستار -1-4-4

صيالت دانشتگاهی در مقتاطع كتاردانی، كارشناستی، پرستار فردی است با تح :يتعريف نظر

گانته ) مراقبتتی، درمتانی، ای تخصصی كه قادر است نقش های شتش كارشناسی ارشد و دكتر

 .(41)حفاظتی، آموزشی، هماهنگی و حمایتی ( را در مواجهه با مددجویان ایفا كند 

 

پرستتاران دارای متدرک كتاردانی،  در ایت  پتژوهش منظتور از پرستتار، كليته: تعريف عملي

های استاد مطهری و پيمانيته  شامل می شود، كه در بيمارستان را كارشناسی، كارشناسی ارشد

 .مشغول به كار هستند
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 :فصل دوم
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 چهارچوب پنداشتي -2-1
مهارت های  "،"در پرستارانفرسودگی شغلی "وهش براساس مفاهيمی ای  پژچهارچوب پنداشت

 استوار گردیده است.  "آموزش مبتنی بر وب"و  "ده گانه زندگی

 در پرستاران فرسودگي شغلي -2-1-1

 تعريف فرسودگي شغلي 2-1-1-1

كار بر قدرت مقابله فرد در طول  طيتنش محاست كه حاصل تجمع  یا دهیپد یشغل یفرسودگ

 ،یجتانيه یدهتد و بتا خستتگ یسوق مت یرا به سمت عدم تحمل روان ريزمان بوده و فرد درگ

 . (42) فرد همراه است یشخص تیو كاهش كفا تياختالل مسخ شخص

فرسودگی شغلی، یكی از عوامل اساسی در كاهش كارآیی، از دست رفت  نيروی انستانی و       

بته همته متا . (43)روانی خصوصا در حرفه های خدمات انستانی استت  ایجاد عوارض جسمی و

، فردی، خانوادگی شغلی، اجتماعی و فرهنگی قترار 1تاثير فشارهای روانیدرجات مختلف تحت 

داریم. ای  شرایط برای كاركنان كشور های دیگر نيز با شدت كمتر یا بيشتر وجتود دارد. بترای 

مثال آكادمی پزشكان خانواده در آمریكا اعالم كرده است كه بيماری دو سوم از كليه مراجعتان 

 . (23)اریهای جسمی، مربوط به عوارض فشار روانی بوده است به پزشكان به دليل بيم

بتا مضتمون  یشتغل یاز واژه فرستودگ 1312است كه در سال  یشخص  ي، اول2نبرگر فرد      

دانستته  یو جستمان یجتانيه یاز خستتگ یرا حالت یشغل یآن استفاده كرد و فرسودگ یامروز

 . (22) رديگ یكار نشات م طيموجود در مح طیاست كه از شرا

 یقتاتيتحق ،یالديمت 1313بتار در جهتان در ستال   ياولت یبترا كایمتحده آمر االتیدر ا      

                    بتتا شغلشتتان تحتتت عنتتوان  یارتبتتاط افتتراد، مخصوصتتا كاركنتتان گتتروه بهداشتتت رامتتونيپ

  .(44) دیآغاز گرد«  یشغل ینشانگان فرسودگ» 

                                                 
.1  Psychological stress 

2. Freudenberger 
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بته عمتل آمتده استت و طبتق  رای  تری  تعریف از فرسودگی شغلی توسط ماسال  و جكسون

 وانی، مستخ شخصتيت هيج تعریف ایشان، فرسودگی شغلی سندرمی روان شناختی از خستگی

 .(28, 13) كاهش احساس كفایت شخصی می باشد

متدت  یقرار گترفت  طتوالن لياختالل دانست كه به دل یتوان نوع یرا م یشغل یفرسودگ      

 یفرستودگ ز،يتآن ن یمرضت یشود و نشانه هتا یم جادیا یدر و ،یشخص در معرض فشار روان

گتردد و        یعارضه دچار كاهش عزت نفتز مت  یاست. فرد مبتال به ا یو ذهن یجسم ،یجانيه

 .(18) كند یم یدياحساس نا ام

 عالئم فرسودگي شغلي 2-1-1-2

 كهاست  یز جمله اختالالتا یافسردگو  یدياحساس گناه، نا ام ،اضطراب، انزوا ،یریپذ شیتحر

 .(42) كند یم ريفرد را درگ

و  اقيرفتت  اشتت انيتستازد و بتا از م یفترد را مختتل مت یزنتدگ یشغل یفرسودگ میعال      

كند  یم دايشوند. عملكرد فرد به طور كامل افت پ یمها آغاز  یماريبفرد، احساسات مثبت در 

        یوبيتمع كليست جتهيشتود و در نت یمت ظتاهر یكاهش عملكرد، احستاس گنتاه در و  یبا ا و

 یتواند در روند زنتدگ یكند و نم یرا تجربه م یدرد آور یو سردرگم یجيرد گف .دیآ یم دیپد

. ابتدی یفرد كا هش مت یفكر یرويگردد و ن یم یها سطح تيباشد و فعال فعاالنه موثر شیخو

 . (22) چرخه را متوقف سازد  یا تواند یشود و فرد نم یكم رنگ م فرد زهيانگ انيم  یدر ا

متی گتردد.                ختانواده  ءاعضتاافسردگی موجتب اختتالل در ارتباطتات فترد بتا همكتاران و       

      از متی نمایتد و  مختتل یا نتدهیبته صتورت فزارارتباطتات افرد ایت   دیشد های عكز العمل

سوی دیگر ارتباطات غير موثر بي  همكاران، فرد را به سمت انزوا و افسردگی سوق می دهتد و  

 .(42) زمينه را برای ایجاد فرسودگی شغلی فراهم می سازد
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 مراحل پن  گانه فرسودگی شغلی عبارتند از 

از برختورد بتا   در ای  مرحله فرد احساسات شادمانی و سرخوشتی ناشتی 1مرحله ماه عسل -1

ذخيره شده برا ی مقابله بتا نيتاز هتای یتش ی شغل جدید را تجربه می كند. بعد از مدتی نيرو

محيط چالش آور به تدری  به اتمام می رسد. در ای  مرحله و در جهت مقابله بتا فشتار روانتی، 

         گيرنتد كته غالبتا بترای مقابلته بتا  بعضی از عادات و شتيوه هتای رفتتاری در فترد شتكل متی

 چالش های بعدی، مفيد نيستند.

  در ای  مرحله، فرد نوعی احساس مبهم زوال، خستتگی و گيجتی را 2مرحله كمبود سوخت -2

              تجربتته وی كنتتد. نشتتانه هتتای ایتت  مرحلتته عبارتنتتد از  نارضتتایتی شتتغلی، عتتدم كتتارایی، 

اكتنش فترار) پرختوری و در خواب و احساس خستگی. نتای  چنتي  احساستاتی نيتز واختالل 

 اعتياد( است.

  در ای  مرحله نشانه های مرضی فيزیولوژیكی بيشتر آشكار می شوند و 3مرحله نشانه مزم  -3

فرد نيازمند توجه و كمش می شود. نشانه های عادی ایت  مرحلته فرستودگی متزم ، بيمتاری 

گی بتر فترد جسمی، خشم و افسردگی است. در ای  مرحله نوعی احستاس خستتگی و فرستود

 مستولی می شود و فكر اینكه فردا دوباره برای رفت  به سر كار باید برخيزد او را آزار می دهد.

  اگر احساسات و نشانه های مرضی مرحله سوم برای مدتی ادامه پيتدا كنتد، 4مرحله بحران -4

ختود در  فرد وارد مرحله بحرانی می شود و تمایالت مربوط به شش و بدبينی و تردید نسبت به

                    و  در ایتت  مرحلتته ممكتت  استتت فتترد دچتتار زختتم معتتده، ستتردرد او افتتزایش متتی یابتتد.

درد های مزم  پشت و فشار خون باال و كم خوابی شود. ضمنا ممك  است ای  دردها به صورت 

 حاد نيز بروز كند.

                                                 
1 Honeymoon stage 
2 .Fuel shortage stage 
3 .Choronic sympotom stage 
4 . Critical stage 
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     بتا  2شتی از فرستودگی شتغلیای  مرحله از نشانگان فشار روانی نا :1مرحله برخورد با دیوار -2

به پایان رسيدن فرد برای سازگاری با محيط كتار مشتخص متی شتود و احتمتال دارد در ایت   

      مرحله، فرد شغل خود را از دست بدهد. از طرفتی دیگتر ایت  احتمتال نيتز وجتود دارد كته در 

   . (23) ای  مرحله و با بهبود فرد، بعضی نشانه های مرضی از بي  بروند

   یمجموعته نشتانگان روان شتناخت یشغل یفرسودگكه  توان گفت یم 3مسلش هینظر اساسبر 

فرد  ميكه نشان ده میريگ یرا بكار م یشغل یاصطالح فرسودگ یهنگام باشد و یم هريسه متغ

 ند كهچ شده است. هر یفرد تيو كاهش احساس موفق تيمسخ شخص ،یجانيه یدچار خستگ

   كمتتر ،یشتغل یروانت یمرتبط هستند، اما در واكنش نسبت به فشار ها گریكدینشانه ها با   یا

بتا  یتجربت دگاهیتجتدا و از د گریكتدیسه مولفه در مفهتوم از   ی. اندیآ یبه صورت همزمان م

 .(18) باشند یمرتبط م گریكدی

بنابر نظر مسلش عالئم فرسودگی شغلی در سه حيطه قابل مشاهده و ستنجش متی باشتد كته 

 عبارتند از 

     برابتر استت بتا مفهتوم فشتاری كته بتا تتنش، اضتطراب،  ،یجتانيه یخستگخستگی هيجانی  

        در ای  مرحله فرد معموال نشانه هایی حتاكی از فرد ارتباط دارد.  یخواب یو ب یجسمان یخستگ

كمبود نيرو، خستگی مزم  و ضعف را تجربه می كند. وقتی ذخایر جسمی فرد بتر اثتر عوامتل 

   استرس زای شغلی به پایان رسيد، ممك  است به موازات آن نيروی هيجتانی فترد نيتز تحليتل 

   هتر چنتد اميدی از خود بتروز دهتد.  و احساس هایی مانند افسردگی، درماندگی و نا  پيدا كند

ت تتا نی، تنش های ناشی از فرسودگی شغلی را منعكز می سازد، اما قادر نيستخستگی هيجا

ای افراد با كارشان را بيان سازد. خستگی هيجانی چيزی نيستت كته   موارد انتقاد برانگيز رابطه

   به آسانی آزمایش شود، بلكه در احساس و عملكرد فرد به عنوان عالمتتی بترای مقابلته بتا كتار 

                                                 
1. Hitting the wall  stage  
2 . Burnout Stress Syndrome 
3.Maslach 
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ر خود را نشان می دهد و همي  امر سبب می شود تتا در ختدمات عمتومی و بيش از حد، دیرت

 توانایی فرد در ارائه خدمات كاهش یابد.  بهداشتی،

در ارائته ختدمات ها توسط ختود فترد شخصيت  عاملی است كه با نادیده گرفت  توانایی  مسخ

و  یپاستخ منفت ت،يمسخ شخصتباعث ایجاد فاصله ميان فرد و گيرنده های خدمات می گردد. 

كننتدگان ختدمت از ستوی فترد هستتند و بته  افتتیاست كه معموالدر یسنگدالنه به اشخاص

از مركز خدمات عمومی، افراد بتا گستترش خارج  اشاره دارد. انشیفرد از مددجو یبرداشت منف

از شتغل ختود فاصتله بته تتدری  ، و حرفه خود  بی تفاوتی، بدبينی یا بی عالقگی نسبت به كار

نستبتا   واكتنشكاهش می یابد. سردی روابتط یتش همكاران و مراجعي  با وی  و ارتباطگرفته 

 نسبت به خستگی است و رابطی محكم بي  خستگی، بدبينی و مسخ شخصيت است. سریع

         د عملكتردش بتا موفقيتت همتراه نيستت. فترد احستاس متی كنتدر ای  مورد كفایت شخصی  

    شیتاستت و  یشخصت فیدر انجتام وظتا یستتگیاحستاس شا دنكتم شت ،یشخص یتیكفا یب

  .(41) رود یاز خود در رابطه با انجام كار به شمار م یمنف یابيارزش

در  احساس ناكارآمدی با دیگر ابعاد فرسودگی شتغلی رابطته پينيتده ای دارد.كاهش انگيزه و 

هيجانی یا به عنوان مسخ شخصيت یا  برخی از موارد ای  حز تا حدودی هم به عنوان خستگی

 .(44) تركيبی از ای  دو عمل می كند

و كار فترد  یكه مخل زندگ یدارد، به نحو ییبسزا رياز شغل بر فرد تأث یناش یاسترس روان     

فشتار ختون،  شیباعتث افتزا یشغل یگردد. استرس ها یم یو روان یعالئم جسم جادیو باعث ا

    یاپيتپ بوستتیاستهال و  ،یشكم یدردها ق،یرتع ،یتمیآر یتپش قلب و گاه جادیكلسترول، ا

 ایتآورنتد و  یرا به وجود م یو گوارش یقلب یها یماريدر دراز مدت ب تاختالال  یگردد. ا یم

 . (42)كنند یم دیرا تشد ابتیصرع و د گرن،يها از جمله آسم، م یماريب ریسا
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دلهتتره و اضتتطراب، تتتنش،            یاستتترس بتتا عالئتتم و نشتتانه هتتا  یتتحاصتتل از ا یروانتت اختتتالل

نشانه ها   یكه ا یكند. در صورت یبروز م یافسردگ یتانه خشم و حتكاهش آس ،یریپذ شیتحر

بتا  یجد یدچار برخورد ها  یشود و  به تدر یم جادیدر رفتار افراد ا رييكم كم تغ ابند،یادامه 

از  یدور ،یحتز انتزوا طلبت ،یكاهش همكتار شوند و یافراد خانواده م یو حت ریمد ران،همكا

را  یختانوادگ یو حتت یو اجتمتاع یشتغل یهتا تيكاهش فعال اجتماع، از دست دادن دوستان،

ممكت  استت  م،یريتاستترس را بگ شترفتيجلو پ ميمرحله نتوان  یگردد و اگر در ا یموجب م

 .(42) در فرد ظاهر گردد یروان داریاختالالت پا ایها  یماريب

 علل فرسودگي شغلي 2-1-1-3

   فرسودگی شغلی را می تتوان بته عنتوان یتش واكتنش در برابتر فشتارهای متزم  و پاستخ بته 

         استت كته از  یمعلتول عتوامل یفشتار روانت .(12) ی یتا ستازمانی معرفتی نمتودفشارهای كتار

 یهتر ستازمان یاساست یازهتاياز ن یكتیمنابع   یا یی. شناسارديگ یمنابع مختلف سرچشمه م

هر كز مفهوم  یعوامل تنش زا برا .(33) تا بتوان آن ها را تحت كنترل در آورد دیآ یبشمار م

عوامتل   یتبه درک و برداشت از ا زيدارد و واكنش به عوامل تنش زا ن یک منحصر به فردو در

فترد،  یتيشخصت یژگتیبته و یطتيمح یعوامتل تتنش زا یابیتو ارز یدارد. تجربه ذهن یبستگ

 .(41) دارد یشخص بستگ یو بافت فرهنگ یشناخت یابیتنش زا، ارز یها تيرموقعيتاث

    گروهتی از افتراد پرستتاران، مستائل درختور توجته استت و از  یكتی یاسترس شغل امروزه     

در  در معرض فرستودگی شتغلی متی باشتند. حرفه ای هستند كه به دليل استرس های شغلی

و همكاران، پرستاران از نظر استرس شغلی در سطف باالیی قرار داشتند و ارتبتاط  1مطالعه لورنز

های محيطی و شخصيتی یافت شده است  دو سویه و نيرومندی بي  فرسودگی شغلی و استرس

(48). 

                                                 
1. Lorenz  
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مواجهنتد.  متارانيسو  و غم خانواده و ب ماران،يهر روز با رن  و اندوه و فوت ب بایپرستاران تقر

تعتداد نبتودن  یكنتد، كتاف یجدا م یدگزن تمیساعات و چرخش زمان كار كه پرستاران را از ر

بتد حتال جتزو  مارانيب یاضطرار یها تيموقع ماران،يدر قبال ب تيمسوولاحساس رستاران،  پ

   . (11) آنتان گتردد یشتغل یتواند منجر به فرستودگ یاست كه م یپرستارعوامل استرس زا در 

مرتبط با  یفشار روان ،یكار كار، باال بودن حجم كار، تجربه طياز جمله  مح یلذا عوامل متعدد

انسان، مواجهه با فرد رنجور و  اتيو ح یدر قبال سالمت تيكار، مسوول طیشرا یسخت زيكار و ن

        . (3)دهد یرا در رده مشاغل پر استرس قرار م یالعالج و مر ، پرستار یهایماريب

رباره فرسودگی شغلی در پرستاران انجام شده و نشان داده است كه پژوهش های متعددی د    

در شرایط كاری یكسان، افراد به یش اندازه دچار فرسودگی شغلی نمی شتوند. بته بيتان دیگتر 

، شغلی و ویژگی هتای فرسودگی شغلی از تعامل بی شماری از جمله عوامل فردی، ميان فردی

        ،ن بتتر استتاس خصوصتتيات شخصتتيتی و ستت متتی آیتتد و در ميتتان پرستتتاراشخصتتيتی پدیتتد 

 .(43) متفاوت است

( در تحقيق خود، ميزان فرسودگی شغلی پرستاران بختش اورژانتز 2332و همكاران)1لوپز     

پایي  گزارش كترده  در بعد كفایت شخصی، در ابعاد خستگی هيجانی و مسخ شخصيت را باال و

از مواجهته هتر روز  یدر پرستتاران را ناشت یشتغل یفرستودگ وعيو همكاران ش2بارت. (23) اند

برخاسته از ساختار سازمان مانند ابهام نقش، تعارض نقتش  یتنش زا یها تيپرستاران با موقع

 .(21)دانند یكار م طيفقدان روابط مثبت مح گرید یو از سو یو فشار كار

 عدم وجود ارتباطات صحيف بي  متدیران و همكتاران ،مت رواناز عوامل تاثير گذار بر سال      

  است كه به مسأله استرس شغلی دام  می زند. نكته قابل توجه در بحث عوامتل زیتان آور كته 

می تواند استرس شغلی برای شاغالن ایجاد كند، ای  است كه در انتختاب افتراد بترای مشتاغل 

                                                 
1 . Lopes 
2 . Barret 
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      در آن شتغل و حرفته توجته داشتت، چترا كته گوناگون می بایست به هتدف افتراد از اشتتغال 

خواهند در آن سازمان به عنوان عضتوی از دن اهداف سازمان با اهداف افرادی كه می همسو بو

كار كنند یش اصل در استخدام آنان محسوب می گردد. نكات حائز اهميت دیگتر در بحتث  آن

رتی كته كتاری نامناستب و استرس روانی سپردن كارها متناسب با تخصص افراد است، در صتو

كرده و به دليل عدم برای شاغالن استرس روانی ایجاد  ،فرآی تخصص افراد به ایشان داده شود

 . (42) وارد خواهد كرد زمانمهارت كافی ضرر و زیان اقتصادی نيز به سادانش و 

كه  یموسسات ریسا ایها مشغول بكارند و  مارستانيكه در ب یافراد ،دهد ینشان م قاتيتحق     

شتب       فتيهستتند. در شت یر معترض خطترات فراوانتباشتند، د یشبانه مت یكار فتيش یدارا

 رييتدر شب باعتث تغ یمصنوع ی. وجود نورهاگرندیكدیبر خالف  یو خارج یداخل یفاكتور ها

 ،یشوند كه به بروز مشكالت روان یبدن م یساعت داخل ميدر تنظ ختاللو ا شیولوژيب تمیدر ر

اختتالالت را كتاهش ستنتز   یتوز اگردد. دانشمندان علت بتر یمنجر م یكیولوژيو ب یاجتماع

 . (22) دانند یدر شب م یمصنوع یدر اثر وجود نور ها  يمالتون

بتا نفتوذ بته داختل  دياستت. نورخورشت  يو سروتون پتوفانیمشتق ساده تر شی  يمالتون       

آل در مغتز  نتهيدر غده پ  يباعث سنتز مالتون یكیو تار  يو پوست باعث سنتز سروتون هيشبك

در مهار رشد ستلول  یمهم اريبوده و نقش بس یضد افسردگ تيخاص یدارا  يشود. مالتون یم

 زانيتم شیدر شتب باعتث افتزا یمصتنوع یدر اثتر نتور هتا  يمالتون كاهش دارد. یها سرطان

 یبرد، از طرف یروژن را باال موابسته به است یشود و خطر بروز سرطان ها یماستروژن در بدن 

و لذا ستنتز  رديقرار نگ ديشود كه فرد در معرض نور خورش یبعد از شب باعث م دنيخواب گرید

           قتتاتيمتتزم  گتتردد. تحق یو فتترد دچتتار افستتردگ ابتتدیكتتاهش  افتتراد  یتتدر ا زيتتن  يستتروتون

 .(22) صر استاز ع شتريدر صبف ب دينور خورش ینشان داده اند كه اثر ضد افسردگ
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بتدن  شیتولوژیزيف تمیشود. ر یبدن م یعيطب تمیباعث اختالل در ر ینوبت كار ای یفتيكار ش

هتا،      تريدهتد. ترشتف نوروترانستم قيتتطب دیتجد طیكند تا خود را كتم كتم بتا شترا یم یسع

بدن، همه و همه از جمله  یدستگاه ها شیولوژیزيعملكرد ف ها، تيالكترول راتييهورمون ها، تغ

 نگتاهيممك  استت ه شیولوژیزيف تمیر  ی. ارندیبپذ رييكم كم تغ ستیبا یم كهاست  یموارد

موارد عتوارض   یدر ا  یندهد، بنابرا قيتطب دیجد طیبه طور كامل و صد در صد خود را با شرا

ختود را  ررسیتاختالالت زودرس و د ای  یروانو  یبه صورت عوارض جسم یاز نوبت كار یناش

نوبت كار را جزء افراد در  یافراد دارا ،ینوبت كار تياهم ليبه دل بعمنا ینشان خواهد داد. برخ

اشتتغال از  یس  و گذشت زمان و ستال هتا شیچرا كه با افزا رند،يگ یمعرض خطر در نظر م

 .(42) شود یفرد به مرور كاسته م یجسم یها تيظرف

   مينته شتكوفایی آن هتا را و ز ی بتودهيشتترب هایاداستتعد در محيط كار دارای افرادی كه     

        یا خود مستعد ایجاد بيمتاری هتای روان پزشتكی هستتند، ایت  استترس روانتی را نمی یابند، 

       . (42) به طرز چشمگيری تجربه می كنند

 انيتدر مداشت، كه  انيمطلب را ب  یا رفت،یانجام پذ یالديم 1333كه در سال  یپژوهش     

   كتار هتر كتدام  یو دشتوار ادیز یها فتيش ،یطوالن یزمان ها ،مارستانيپرستاران شاغل در ب

 یروح یتوام با عوامل تنش زا روابط .باشد یشغل یاز ابعاد فرسودگ یكیكننده  جادیتواند ا یم

در افتراد  یجتانيه یاحساس خستگ شیباالتر) مانند سرپرستان( سبب افزا یبا افراد در رده ها

 .(23) گردد یم

بته  ادیز یها ید كه خستگكه در مورد پرستاران انجام گرفت، نشان دا یگرید یها یبررس     

كه  ینشوند و زمان یبانيو پشت تیاگر توسط همكاران خود حما ژهیگردد، به و یمنجر م ینيبدب

همكاران  تیهر چند كه حما ابد،ی یبودن توسط فرد كاهش م دياحساس مف ابد،یادامه  ینيبدب

 .                       (33) اتفاق را كاهش دهد  یا مالتواند احت یم
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      ابهام در انجام وظایف، افزایش كار هتای ارجتاعی بتيش از حتد تتوان جستمی و روانتی افتراد،  

   نته تنهتا ایجتاد  (در رأس آن ها سر و صدا )عوامل فيزیكیعدم وجود جایگاه تشویق و ارتقاء و 

  می توانتد ستبب بتد خلقتی، اضتطراب، تحریتش پتذیری و ، بلكه بيماری های جسمی می كند

یش مسأله با اهميت قدرت تصميم گيری است، كته اگتر شتاغالن بنتا بته . اب گردداختالل خو

فراخور حال خود تا حدودی در كارها از آن بهره مند باشند با اعتماد به نفز بيشتری به انجام 

 كارها می پردازند. در مقابل، فردی كه تنها اوامر دیگران را می بایست اجرا كند به تدری  دچار

                و كتتاهش اعتمتتاد بتته نفتتز خواهتتد شتتد و نهایتتتا قتتادر بتته تصتتميم گيتتری  خستتتگی روانتتی

 .(42) در سطف وسيع نخواهد بود

كه توقعات باال در محيط شغلی موجبات بروز فشار های شتغلی را  ،رخی محققان معتقدندب     

فرآهم می آورند و در نهایت فرسودگی شغلی را در درازمدت ایجاد متی كننتد. برختی دیگتر از 

بيرونی از قبيل درآمد پایي  می تواند زمينه را برای فرسودگی كه عوامل  ،محققي  اعتقاد دارند

معتقدندكه كمبود درآمد باعث می شود كه افراد 1شغلی فرآهم سازند، چناننه گيلمور و دانسون

سطوح باالتری از فرسودگی شغلی را تجربه كنند و احتمال خطر بروز فرسودگی شغلی در ميان 

 .(24) آن ها افزایش می یابد

ت، تعتداد، شتد یو مقابله با تنش ها و استرس بتر رو ییارویرو فينامناسب و نا صح ندیفرا     

نامناسب بته  یدفاع یها زميموثر است. استفاده از مكان عصبی – ییايميزمان و عكز العمل ش

آوردن فرد  یو رو یسالمت یبر رو یمنف راتيتاثنامناسب،  یموجب بروز رفتارها یمدت طوالن

             .(41) گردد یمضر جهت مقابله با تنش مانند مصرف دارو، مواد مخدر و الكل م وادبه م

 يشغل يفرسودگراهكارهاي مواجهه با  2-1-1-4 

           در  یديسالمت افراد است و پرستاران نقش كل  يتام یدرمان -یبهداشت یسازمان ها فهيوظ

                                                 
1 . Gillmore J & Daownson N 
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است كته  یتوانمند رانیمد رينقش، مستلزم تدب  یا یفایآن ها در ا تيدارند و موفق نهيزم  یا

   ار بست  تجربته و هنتر ختود، بته عوامتل و به ك تیریمد یاز روش علم یعالوه بر داشت  آگاه

را  یمناسب طیداشته و شرا ژهیپرستاران توجه و یو روان یها و سالمت روح تيفعال رگذار ب رياثت

تنش كه منجر به بتروز  جادیاعتماد به نفز، عالقه به كار و ا ه،يروح فيتا از تضع ندیفراهم نما

باالتر  تيفيامكان ارائه خدمات با ك بيترت  یو به ا یريشگيشود پ یدر آنان م یشغل یفرسودگ

 .(2) فراهم گردد مارانيبه ب

شناخت و استفاده  ،یقابل اجتناب است، خود آگاه ريبدون تنش غ یزندگ نكهیبا توجه به ا      

 یو اجتمتاع یعتاطف - یشتناخت یتعامتل هتا یو بررس یو آرامش روان یارتباط یاز مهارت ها

 رددارتقاء بهداشت روان افراد جامعه محستوب گت یموثر برا یا وهيتواند ش یم گریكدیاعضاء با 

(22) .        

      یهتا وهيماننتد داشتت  اعتمتاد بته نفتز، استتفاده از شت یو وجود منابع مقابلته ا یآگاه     

باورهتا و  ،یاجتمتاع تیتحما ،یزنتدگ یبتا عوامتل تتنش زا ییارویمساله مدار در رو یمقابله ا

مناستب، داشتت  كنتترل بتر ختود و  یارتبتاط یستالم، الگتو هیورزش و تغذ ،یاعتقادات معنو

در  یمتوثر و مثبتت اريفرد، نقش بست یآنان در طول زندگ یريگ كاردر ب احساس تعهد و تالش

 یبا استرس و سازگار ییارویمقابله بهتر در رو جهيفرد و درنت یو اجتماع یروان ،یسالمت جسم

 . (41) مثبت خواهد داشت

تحقيقات نشان می دهد، افترادی كته ميتزان فرستودگی شتغلی آنتان در ابعتاد سته گانته      

ی مقابلته ای مشتكل محتوری مسال  در سطف پایي  قرار داشت، بيشتر از روش هتا پرسشنامه

حمایت های اجتماعی، مسووليت پذیری، مشتكل گشتایی برنامته ریتزی شتده و ارزیتابی مانند 

              مجتتدد استتتفاده متتی نمودنتتد؛ بتترعكز افتترادی كتته فرستتودگی شتتغلی آنتتان در ستتطف بتتاال 
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ماننتد رویتارویی، دوری ش های مقابله ای عاطفی یا هيجان محور قرار داشته است بيشتر از رو

 .(21) خویشت  داری و اجتناب استفاده می كردندگزینی، 

در كمش  را ییها تيمدت و اهداف محدود، موفق كوتاه یبا استفاده از روش ها 1فردنبرگر       

   او یشتنهاديپ یدرمتان یهتا وهيشت ت.بته دستت آورده است یشتغل یبه افراد مبتال به فرسودگ

   شغل شخص، محدود كردن ستاعات كتار،  رييتغ ژه،یو یآموزش یعبارتند از  شركت در دوره ها

با  یشغل یگرفت ، مبادله كردن اطالعات و تجارب مربوط به فرسودگ یاستراحت كردن، مرخص

  .(21) یاجتماع یها تیحما افتیرهمكاران و د

روش جهتت مبتارزه بتا   یبهتتر ه،يتاول یريشتگيمعتقدنتد كته پ یزمانشناسان ستا روان      

شوند كه  یسازمانده یبه نحو دیكار با یهامحيط  دگاه،ید  یاست. براساس ا یشغل یفرسودگ

تواند احساس تنها بتودن  یمناسب م یروش ها یريكاركنان را برآورده سازند. به كارگ یازهاين

آنتان  ییو كتارآ هيتكاهش دهد و موجب بهتر شدن روحكاركنان را  ینطقم ريغ یو برخورد ها

       پژوهش ها نشتان داده انتد كته افتراد در شترایط كتاری دشتوار و تخریتب كننتده، اگتر  گردد.

 دوستانه یا خانوادگی صميمانه تری داشته باشند، مقابله بيشتری در مقابل استرس دارند.رابطه 

ته هستند. صحبت كردن بتا دوستتان، ختانواده و  افراد تنها و منزوی بيشتر مستعد شرایط آشف

همكاران از اثر مشكالت می كاهد و موجب افزایش احساس ارزشمندی خود و اعتماد به نفتز 

 .(32) می شود

مناسب  یابتدا مساله را شناخت و راه حل ها دیبا یشغل یاز روند فرسودگ یريجلوگ یبرا      

 . (28) كرد یريگياقدامات را پ  یراه حل ها را به اجرا درآورد و نتا  یكرد، ا دايرا پ

                  یو ستازمان یدستته فتردو در د یشغل یو درمان فرسودگ یريشگيپ یراهبرد ها یبه طور كل 

 . (13) شده اند یطبقه بند

  یفرد یراهبرد ها -الف

                                                 
1 . Freudenberger 
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مناسب(.  هیرزش و تغذخود استفاده كنند )و یبدن تيبهبود وضع یمتنوع برا یاز برنامه ها -1

 یروان یاز فشار ها یناش یشغل یكاركنان در مقابل فرسودگ یمقاومت جسم بيترت  یبه ا

 .ابدی یمربوط به كار كاهش م

 جهت كاهش استرس استفاده كنند. یدگيآرم یاز روش ها -2

در  ،اموزنتديبهتر و اثر بخش تر انجتام دادن كتار هتا را ب یاگر كاركنان سازمان ها روش ها -3

 خواهند كرد. ییخود صرفه جو یمصرف یرويوقت و ن

    یهتا وهيبتا شت ییو ارتباط موثر و آشنا جانيزمان، كنترل استرس و ه تیریمد یكارگاه ها-4

 اثر بخش جهت كاركنان موثر خواهد بود.

     را بكار گرفتند و همته متوارد كتم اثتر بودنتد یشنهاديكه همه فنون پ یدر صورت تیدر نها-2

 بپردازند. یگریدهند و به كار د رييشغل خود را تغ ایدائم كار  ایتوانند به طور موقت  یم

  یسازمان یراهبرد ها-ب

. داشته باشد یريدر سازمان، نقش چشمگ یفشار روان شیافزا ایتوانند در كاهش  یها م سازمان

افتراد را  یالاز ابتت یريشگيتوان بستر مناسب جهت پ یم یفرهنگ و جو سازمان یساز یبا غن

 فراهم آورد.

وارد بتر  یرا فرآهم آورد تا فشتار هتا یآن است كه موجبات یهر سازمان تیریمد فیاز وظا یكی

      كاركنتان  یروانت یجهتت كتاهش فشتار هتا ریز شنهاداتيكند. پ دايپ فيافراد در سازمان تخف

 اثر بخش خواهد بود 

الزم  یتيشخصت یهتا یژگتیمند بتوده و از وبه كار گماشته شوند كه به آن كارعالق یافراد -1

 برخوردارند.  یشغل فیانجام دادن درست وظا یبرا
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 هيتكل یبرا یآموزش یكارگاه ها ليمناسب و اثر بخش و تشك یآموزش یدوره ها   یبا تدو -2

كنتترل  نتهيافراد در زم یفرآهم گردد كه مهارت ها یتوان موجبات یم  ینتا یابیكاركنان و ارز

 .ابدی شیافزا ها تيموقع

تحت نظارت بودن افراد بهتر است از  یكمتر استفاده شود. برا خيو توب یهيتنب یاز روش ها -3

   از آنتان ستر زده  یرفتتار مناستب یآن، وقت یكردن عامل استفاده گردد و ط یشرط یروش ها

 كنند. تیرفتارشان را تقو یشود، به نحو یم

 داقل برسانند.را در سازمان به ح  یخطر آفر طیشرا -4

و  تيتفيرا فراهم آورنتد كته ك یرا در سازمان بهبود ببخشند و موجبات یارتباط یشبكه ها -2

         كته افتراد  ديتحاصتل كن نتانيوضع ختود باشتند، اطم  یارتباط ها در سازمان، در بهتر تيكم

موضتوع، بته  ایو و انتقادات خود را در رابطه با هر فرد  شنهاداتيپ ات،یشكا ات،یتوانند نظر یم

 ارائه دهند. یمنطق یا وهيو به ش یترس و نگران دونو ب یراحت

 یكتار یهتا یژگتیكم كردن و قیتوانند از طر یهر بخش م  يسازمان ها و مسوول رانیمد -1

تنوع و استقبال از  ،یاستقالل و خود مختار ليمثبت از قب یكار یها یژگیو شیتنش زا و افزا

 یشغل یكاركنان را در جهت مقابله با فرسودگ ،یالش و فرصت شخصچ ت،یافراد، حما تيخالق

 دهند. یاری

 یهامال گرفتار آمدن كاركنان به فشتاردر سازمان سالم باشند، احت یارتباط یاگر شبكه ها -1

 .داد كاهشمی توان  راسالم، نا  از ارتباطات یناش یروان

توان مانع  یم ،از كاركنان یسالم بعض و نا یمنطق ريكارآمد، غ نا ینگرش ها رييبا تغ -8         

 كاركنان شد. هيبق یآنان برا ینیآفرل مشك    از 
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 طيكه در رابطه با شغل و محت یطرف و فشار روان شیكاركنان از  یو خوشنود زشيانگ  يب -3

 زانيتتتوان بتر م یم یكنند، رابطه معكوس وجود دارد. با كاهش فشار روان یكار خود تجربه م

 كاركنان افزود. یشغل یو خوشنود زشيانگ

و آمتوزش متدیریت زمتان،  مناسب از وقت یريدر جهت بهره گبا تغيير كاركنان سازمان  -13

 .(42) ا را می توان كاهش دادفشار ز یها تياحتمال مواجه شدن آنان با موقع

كاركنان روش  سازند، ابهام كاركنان در نقتش ختود  هيكل یسازمان را برا یاگر هدف اصل -11

 . (13) را تجربه خواهند كرد یكمتر یشغل یفرسودگ جهيو در نت یشود و فشار روان یكمتر م

آموزش مهارت های مورد نياز بته كاركنتان، متتوازن ستاخت  ستاعات كتار آنتان، بر ای  اساس 

بررسی اولویت های اساسی كاركنان، بكارگيری افراد بر حسب و معيار های طبقه بنتدی شتده، 

تشویق افراد به شركت در فعاليت های مختلف شغلی، اصالح ارتباطتات در ستازمان، تشتویق و 

     ی ستازمانی الزم، پتذیرش و انعطتاف پتذیری و درک متقابتل در ستازمان برقراری حمایتت هتا

كليد مناسبی در جهت محيطی پویا برای ادامه فعاليت های حرفه ای و رشتد افتراد ستازمان و 

  .(13) پيشگيری از بروز فرسودگی شغلی خواهد بود

برگزاری كارگاههای آموزشی برای شاغالن در زمينه افزایش مهتارت هتای حتل مستاله و        

       و حتتل اختالفتتات،  تصتتميم گيتتری و مهارتهتتای كنتتار آمتتدن بتتا استتترس، روابتتط بتتي  فتتردی

         متی تواننتد در افتزایش دانتش، تغييتر نگترش و نهایتتا مدیریت زمان، اولویتت بنتدی كارهتا 

 . (42) بهبود رفتار شاغالن موثر باشد

          را ریتتاقتتدامات ز یشتتغل یاز رونتتد رشتتد فرستتودگ یريجلتتوگ ی( بتترا1313) یمتتيرح       

 -2 (.ميقترار دهت یرا نظتام منتد متورد بررست لیبا مساله )مستا ییآشنا -1دهد   یم شنهاديپ

        ديتكته مف یاقتدامات ی)اجترا ماتيبته اجترا گذاشتت  تصتم -3كردن راه حل  دايكوشش در پ

 . (28) ريخ ایبوده اند  دياقدامات مف  ینتا ایكه آ  ،ینتا یريگيپ -4 (.ميدان یم
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   تيتبتا توجته بته اهمآمار باالیی را به خود اختصاص داده استت و  از آنجا كه فرسودگی شغلی

 ،   وضتعيت ختود فتردو  ختدمات تيفيبر ك یشغل یو نقش فرسودگشاغلي  ارتقاء سالمت روان 

و لزوم ارائه مداخالت جامعی چون بوده برای مسوولي  سازمان ها مطرح ه مهمی به عنوان مسئل

 مهارت های زندگی را مطرح می سازد.

  مهارت هاي زندگي -2-1-2

      را  صو شتخ ابنتدییپترورش مهایی هستتند كته بتا تمتری  متداوم های زندگی تواناییمهارت

          بهداشتتیو  اجتمتاعی، روانتیهتای ییبا مسایل روزانه زندگی، افتزایش توانا رو شدنروبه یبرا

 . (23) كنندمیآماده 

ایت   آغتاز گردیتد. 1با اقدامات دكتر گيلبرت بوتوی  1313آموزش مهارت های زندگی در سال 

برنامه آموزشی به نوجوانان چگونگی استفاده از مهارت های رفتارجرات مندانه، تصميم گيری و 

يشنهاد سوء مصرف مواد از سوی همساالن پرداختته بتود. هتدف بوتتوی  تفكر نقاد در مقابله پ

طراحی یش برنامه واحد پيشگيری اوليه بود و مطالعات بعدی نشان داد كه آموزش مهارت های 

      زندگی در صورتی به نتای  مورد نظر ختم می شود كه همه مهارت ها بته فترد آموختته شتود. 

بتا همتاهنگی  2بته بعتد ستازمان جهتانی بهداشتت 1333ز سال به دنبال ای  اقدام مقدماتی، ا

                   ی را بته عنتوان یتش طترح جتامع پيشتگيری و زنتدگ یمهتارت هتا، برنامه آمتوزش 3یونيسف

 .(13) نوجوانان معرفی نمود ارتقای سطف بهداشت روانی كودكان و

بته افتراد در خصتوص نحتوه  یزنتدگ یانجام شده، آموزش مهارت ها قاتيبا توجه به تحق      

        یزنتدگ یها تياز موقع فيصح ريو تعب رينحوه تفس یده ادی  ای یحف  آرامش در مواقع بحران

 .(11) درست قرار دهد ريرا در مس یهر فرد یو نظام فكر یتيتواند سازمان شخص یم

                                                 
1 . Gillbert Botvin 
2 .WHO (World  Health Organization)   
3 . .Unicef 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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های زندگی را توانایی انجام رفتار ستازگارانه و مثبتت بته  مهارتسازمان جهانی بهداشت،       

 ود كنار آید تعریف نموده استگونه ای كه فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خ

(12). 

  یش رویكرد مبتنی بتر دگی را به ای  صورت تعریف می كندمهارت های اصلی زن یونيسف      

ان دانش، نگرش و مهارت را متد نظتر دارد تغيير رفتار یا شكل دهی آن، كه برقراری ارتباط مي

مهارت  -1 "ده مهارت  "در برنامه مهارت زندگی 1333. سازمان جهانی بهداشت در سال (13)

توانتایی -2 4مهارت تفكر نقتاد-4 3مهارت تفكر خالق -3 2مهارت حل مساله -2 1تصميم گيری

مهتارت  - 8 1ختود آگتاهی -1 1مهارت ایجاد و حف  روابط بي  فردی-1 2برقراری ارتباط موثر

را عنتوان كترد 13مهارت مقابله بتا استترس -13 3رت مقابله باهيجان ها مها -3 8همدلی كردن

(12) . 

 مهارت را به سه گروه اصلی تقسيم كرد  13ای   2334سازمان جهانی بهداشت در سال 

با تفكرنقاد یا تصميم گيتری ب  مهتارت هتای بتي  فتردی و ارتبتاطی                  الف مهارت های مرتبط

  .بله ای و مدیریت فردیج  مهارت های مقا

 عبارتند از  ی دهگانه زندگیمهارت ها

 مهارت خود آگاهي 2-1 -1 -2

شناستایی خواستته هتا، نيتاز هتا و خود آگاهی، توانایی شناخت خود و آگتاهی از خصوصتيات، 

طتی آن متی كوشتد تتا بتا  فرد یندی است كهدر واقع خود آگاهی فرآ اسات خویش است.احس

                                                 
1. Decision  making  
2 . Problem solving 
3. Creative thinking  
4. Critical thinking 
5. Effective  communication 
6. Interpersonal relationship  skills 
7. Self -awareness 
8. Empathy 
9. Coping with emotions 
11. Coping with stress 
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 در ایت  مهتارت شخصيت خود را هر چه بيشتر بته آن نزدیتش كنتد. شناخت خود درونی اش،

     مهارت  .(23) فرد می آموزد، كه چه شرایط یا موقعيت هایی برای وی فشارآور هستند همنني 

خود آگاهی یكی از كليدی تری  مهارت هایی است كه هر فرد باید به آن مجهز شود. مواجهه با 

    ست و برای تبدیل شدن به یتش فترد كارآمتد بستيار ضتروری دنيای واقعی خود، كار دشواری ا

  بنظر می رسد.

                به فرد امكان شناسایی هيجان ها را می دهد و باعتث متی گتردد تتا بتوانتد  ،ای  مهارت        

در موقعيت های مختلف به ارزیابی خود بپردازد. ویژگی های خود ارزشمندی و اعتماد به نفز 

            گتتی مهتتم هستتتند، كتته اگتتر فتترد بتته كستتب مهتتارت خودآگتتاهی بپتتردازد، بتته آن هتتادو ویژ

 .(32) دست خواهد یافت

ودن را بترای فترد مشتخص كنتد، بلكته        فلسفه مهارت خود آگاهی ای  نيست، كه چگونه بت    

هدف اصلی ای  است، كه فرد با تعمق به تمامی ویژگی های خود نگریسته و خود تصميم بگيرد 

    از چه اجزایتی تشتكيل به همي  خاطر ضروری است كه فرد بداند خود آگاهی كه چگونه باشد.

 شده است. عموما اجزای خود آگاهی عبارتند از 

 و واضف از نقاط قوت و ضعف، محدودیت ها، توانایی ها و خود ارزیابی صحيف  آگاهی روش  -1

 ناتوانی ها و یادگيری از تجارب.

 خود آگاهی هيجانی  آگاهی داشت  از احساسات و هيجانات خود در موقعيت های مختلف. -2

تكيه فرد به توانایی ها و نقاط قوت خود و تالش دایمی بترای تبتدیل نقتاط  اعتماد به نفز -3

 .(14) ضعف به نقاط قوت

 مقابله با استرسمهارت  2-1-2-2
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چتون  با توجه به پينيده ترشدن جوامع بشری و كتاهش ارتباطتات اجتمتاعی و بتروز مستائلی

مهارت های اجتماعی  تا ،اضطراب و افسردگی و اختالل در كاركرد های اجتماعی ضروری است

 . (12) داده شود در شرایط پر استرس آموزشو نحوه تغيير نگرش و یا آرميدگی 

       بترای مقابلته بتا فشتارهای روانتی و استترس  های موثر و كارآمد در ای  بي  یكی از برنامه     

هتای  گی دارای هتدفآمتوزش مهتارت زنتد، كته های زنتدگی استت مهارت ی آموزش برنامه

 .(31) مهار و مدیریت مشكالت است پيشگيرانه،

   كه بي  كيفيت كاركرد افراد و شدت یا سطف استرس وارد شده  ،ن استیافته ها حاكی از آ     

هایی با حداقل و حداكثر  ها ارتباط خاصی وجود دارد. بدی  شكل كه انسان ها در موقعيتبر آن

ضعيف تری  كاركرد را دارد. خود فرد تاثير مهمتی بتر شتدت و احستاس استترس در استرس، 

      شتاخص هتای فيزیولوژیتش استترس را تحمتل كترده و نتد عيت های روزمره دارد و می تواموق

 .(11) موقعيت استرس زا عمل كند به شيوه ای مثبت و سالم در یش

        مطالعتتات مختلفتتی تتتاثير روش آمتتوزش تتت  آرامتتی و مهتتارت اجتمتتاعی در كتتاهش      

 . (11) داده انداختالالت روانی را نشان 

كه در جهت مقابله موثر با استرس و یتا مهتار استترس  است برنامه هایی  "استرس تیریمد " 

                رفتتتتاری، شتتامل مجموعتتته ای از -شتتناختیاستتتترس بتته شتتتيوه متتدیریت  .وجتتود دارد

تكنيش های روان شناختی هستند، كه همه ای  تكنيش ها، چهتار مولفته متدیریت استترس را 

 .(11) دهندمورد توجه قرار می 

 چهار مولفه مدیریت استرس عبارتند از 

 آگاهی  چگونه به استرس واكنش می دهيم. 

 ارزیابی  آننه درمورد استرس فكر می كنيم.

 مقابله  آننه در رابطه با استرس آنجام می دهيم.
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 .آننه به ما در مدیریت استرس كمش می كند منابع 

          عتزت نفتز،  ،یكارآمتد-دكنتد، تتا حتز كنتترل، ختو یمهارت بته فترد كمتش مت  یا      

و  یحالت خلق منفت رات،ييتغ  یدهد. ا یم شیرا در فرد افزا یاجتماع تیمقابله كارآمد و حما

           جتتهيبخشتتد. در نت یرا ارتقتتاء متت یزنتتدگ تيتتفيدهتتد و ك یرا كتتاهش متت یاجتمتتاع یانتتزوا

خود را حف  خواهد  یعيعملكرد طب یمنیا ستميو س افتهیاسترس كاهش  یسطوح هورمون ها

                متتدار و  جتتانيه یمقابلتته  كارآمتتد بتتا استتترس در دو مقولتته مقابلتته هتتا یهتتا راهكتترد. 

 . رنديگ یمساله مدار قرار م یمقابله ها

استرس خواهد بتود و  پر تيبا توجه به موقع یجانيپاسخ ه ميمدار، تنظ جانيه یمقابله ها -1

 ترل باشد بكار گرفته خواهد شد.قابل كن ريكه استرس زا غ یزمان

است، كه شدت استرس زا را  رييملموس در جهت تغ ینيع یمسأله مدار، گامها یمقابله ها -2

 .(11) خواهد برد  يآن را از ب ایدهد و  یكاهش م

را  متاريب یزنتدگ طیتتوان شترا یباور وجود دارد كه نمت  یا رفتاری – یدر درمان شناخت      

آن را  از یناشت یو استرس هتا یزندگ یدادهایدرباره رو ماريبتوان نگرش ب دیشا یول رداد،ييتغ

        و  انتهیآرمتان گرا یهتا تتا در روش ،كنتد یكمتش مت متاريروش بته ب  یتا  یداد. بنابرا رييتغ

                       كنتتد و كتترده، كمتتتر از ختتود انتقتتاد یبتتازنگر دادها،یتتبتتا رو دمقابلتته ختتو یهتتا وهيشتت

           نتتهيمدر ز ییهتتا و بتتا آمتتوخت  مهتتارت ابتتديمشتتكالت ختتود ب یبتترا یتتتازه ا یراه حتتل هتتا

      مشتكل زا، بته  یهتا تيتو موقع یمتاريآزار دهنتده ب طیكنترل استرس، مقابلته متوثر بتا شترا

او را كتاهش داده و بته  ینتاتوانكوشد حز  یراه م  یبپردازد و از ا یحز خود كارآمد تیتقو

 .(18) كمش كند یو یبهبود خلق منف
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 رييفعال، تغ یاز جمله سازگار یتطابق ینموده، استفاده از روش ها انيب یقيدر تحق 1رلنديك    

            در  یكتتاهش قابتتل مالحظتته ا یاجتمتتاع یحتتذف استرستتور هتتا و آمتتوزش مهتتارت هتتا ایتت

 .(13) كند یم جادیاسترس زا ا عوامل

            تتتاثير روان شتتناختی، رفتتتار درمتتانی و تتت  آرامتتی در كتتاهش اختتتالالت روانتتی در    

 . (13)مطالعات متعددی بيان شده است 

 مهارت مقابله با هيجان  2-1-2-3

        ند یتش ارتبتاط دو طرفته استت. استترس منجتر بته خوشتای ارتباط استرس و هيجان هتای نتا

عكتز العمتل هتای  وشایند می گردد و ممك  است افرادطيفی از هيجان های ناخشدن فعال 

مختلفی را نشان دهند. متوسل شدن به شيوه های ناكارآمد موجب خواهد شد، كته بتر شتدت 

 .(14) هيجان های منفی افزوده شود

        بكارگيری مهتارت كنتترل هيجتان هتای منفتی متی توانتد بته متا كمتش كنتد، كته در        

حتال   يو در عت  یخشم پر شورترموقعيت های استرس زا عملكرد مناسب تری داشته باشيم. 

    با ایت  حتال اگرچته نمتی تتوان خشتم و عصتبانيت را از زنتدگی  است. جانيه  یخطرناک تر

     ستت كته  نكته بسيار مهم در متورد خشتم ایت  ا .توان آن را مدیریت كردی ولی م ،حذف كرد

 اد خشم بتوان آن را تشخيص داد و پيش از شدت پيدا كردن، آن را كنتترل كتردبه محض ایج

(23) . 

نتای  تحقيقات مختلف نشان داده كه برنامه های روان درمانی فردی و گروهی نقش زیادی      

     و  امتتروزه متتدیریت هيجتتان .(11) دجویان دارددر بهبتتود وضتتعيت روان شتتناختی در متتد

                     و جلتتوگيری از انتختتاب آن بتته عنتتوان آن ی غلبتته بتتر یتتادگيری فنتتون و مهتتارت هتتا

           ، هيجتانبرنامته آمتوزش متدیریت  بتيش از پتيش ضتروری متی باشتد. یش ابزار حتل مستئله

                                                 
1 .Kirland 
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و هيجان تربيتی سازمان یافته است كه برای گسترش مهارت های مدیریت  -یش مداخله روانی

 . (12) و یا گروه ویژه ای از جمعيت بالينی اجرا می شود كاهش آسيب پذیری افراد بهنجار

رفتاری روشی است كه از آن برای درمان گروه وسيعی از اختالالت روانی  -رویكرد شناختی     

      متتورد استتتفاد قتترار متتی گيتترد. در ایتت  رویكتترد بتتر شناستتایی باورهتتای نادرستتت، منفتتی و 

          غيرمنطقتی تتتاثير گتتذار بتتر عواطتف و رفتارهتتای بيمتتاران و اصتتالح ایت  باورهتتا بتتا استتتفاد از 

رفتاری تاكيد می گردد. در نظریه های شناختی، فرایندهای شتناختی عامتل  –فنون شناختی 

های اصلی شناخت درمانی ای  است كته  اصلی نگهداری رفتار محسوب می شود. یكی از فرض

         افراد بتر استاس ادراكتاتی كته از امتور و رویتدادها دارنتد بته آنهتا واكتنش نشتان متی دهنتد.

       رو  نادرستت ممكت  استت منجتر بته اختتالالت هيجتانی در افتراد شتود، از ایت شناخت های 

      هتتدف اصتتلی شتتناخت درمتتانی ایجتتاد تغييتتر و اصتتالح در فراینتتدهای شتتناختی افتتراد استتت. 

بنابرای  تغييرات مطلوب در رفتار مراجعي  از راه تغيير الگوهای فكری، باورها و نگرش هایشان 

 .(13) بدست می آید

متداخالت  -2متداخالت شتناختی -1رفتتاری عبارتنتد از -چهار نوع از مداخالت شناختی      

كيبی كته دو یتا بتيش از دو مداخالت تر -4مداخالت مهارت های برقراری روابط  -3آرميدگی

    رفتتاری  -مداخالت شناختیبه عنوان مثال . (12) شناختی رفتاری را تركيب می سازدمداخله 

يبتی از ریلی روشی جهت مدیریت خشم به صورت گروهی می باشد. در ایت  متدل تركپاتریش 

       در طتتی  هتتای ارتبتتاطی بتته كتتار گرفتتته متتی شتتود. متتداخالت شتتناختی، آرميتتدگی و مهتتارت

شوند و جهتت جلسات درمان، راهبردهای مختلفی برای مقابله با آغاز و تداوم خشم آموخته می

شتود. از جملته كننتدگان داده متیتثبيت و یادگيری بهتر ای  راهبردها نيز تكاليفی به شتركت

  ی عضتالت، توان به آرميدگی از طریتق تتنفز، آرميتدگی پيشتروندهردهای ای  روش میراهب

   ،بته صتورت گروهتیهيجتان ورزی اشاره كرد. از مزایای آمتوزش متدیریت توقف فكر و جرأت 
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               رفتتتاری گروهتتی،  -هتتای تجربتتی قتتوی دربتتاره ی متتداخالت شتتناختی وجتتود حمایتتت

اهم كردن دامنه ی وسيعی از انعطاف پذیری در ایفای نقش و تمری  مقرون به صرفه بودن و فر

 .(14) فعاليت های رفتاری می باشد

 مهارت ارتباط موثر 2-1-2-4

       فتردی بته صتورت كالمتی و ای  مهارت به معنای ابراز احساسات، نياز هتا و نقطته نظتر هتای 

 . (14) غير كالمی است

ی هتا فنون برقراری ارتباط مؤثر به عنوان یكی از اصلی تری  قسمت هتای آمتوزش مهتارت    

بترای ستوءتفاهم  یش ارتبتاط متؤثر ارتبتاطی استت كته راه را زندگی در نظر گرفته می شوند.

ارتبتاط ختوب را  شیتو حفت   یبرقترار یها هیكند تا پا یكمش م فرد و به می بندداحتمالی 

 .(12) دبه آن مبادرت ورز آموخته و

         فترد  تيتوجود ارتباطات متوثر و صتحيف در كتار، همتواره یكتی از اجتزای مهتم در موفق      

نباشتد  ارتباطات صحيحی در سازمان برقترار است. تجربه ثابت كرده است كه اگرآمده  به شمار

      تل و كار ها آشفته می شوند. بدون وجود سيستم ارتباطی موثر در سازمان، فرد گردش امور مخ

 .(42) را به نحو مطلوبی به انجام رساند یفشقادر نخواهد بود وظا

آشنایی با شيوه تجزیه و تحليل تعاملی به افراد سازمان كمش می كند كه با رفتاری حتاكی     

             از بلتتوف فكتتری مستتائل را بررستتی نماینتتد و توفيتتق در حصتتول توافتتق و رفتتع ستتوء تفتتاهم را

ميسر می سازد. به طور خالصه، شيوه تجزیه و تحليتل تعتاملی راهتی استت نتو، در شناستایی 

چگونگی ارتباطات افراد و رفتارهای آنان و تالشی است تا از ای  طریق بتوان ارتباط بتا اعضتای 

       ت متفتاوتی كته دارنتد استاس روحيتات و حتاال سازمان و اربتاب رجتوع و مشتتریان آن را بتر

ارتباطاتی كه انسان ها با هم برقرار می كنند، هميشه و الزاما موثر نيست و حتتی  .تسهيل نمود

         حامتل  ،ب گيرنده هيچ واكنشتی را برنمتی انگيتزد، یتا گتاهی ممكت  استت پيتامگاهی از جان
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              و چند معنای پنهانی و یتش معنتای ظتاهری باشتد كته در نتيجته باعتث ایجتاد ستوء تفتاهم 

 .(32) می شودگاه یش سویه غير مستقيم و روابط 

انسان ها به سه دليل ممك  است از رابطه گریزان باشتند. اولتي  دليتل بيشتتر بته مستائل     

محيطی مربوط می شود. گاهی ممك  است افراد در محيط هایی قرار بگيرند، كه پتر از روابتط 

   مبهم و پر تنش است. در چني  شرایطی افراد تترجيف متی دهنتد، ارتبتاط ختود را بتا چنتي  

ل برسانند تا كمتر آسيب ببينند. دومي  دليل، مربوط به تجارب اوليه افراد محيط هایی به حداق

در سال های اوليه عمر خود، روابطی مبنی بر اعتماد و دوست داشت  از ارتباط است. اگر فردی 

بينی و عدم اعتماد نسبت به محيط، افراد و روابط  را تجربه نكرده باشد، آنگاه دیدی حاكی از بد

می كند. سومي  عامل موثر در اجتناب از برقتراری روابتط، نتاتوانی در مراقبتت و پيدا اطرافش 

 .(12) محافظت از روابط موجود است

پژوهش ها نشان می دهند، در مجاورت هم قرار گرفت ، آشنا شدن، یكدیگر را شبيه یافت       

  .(14) از عوامل شكل دهنده رابطه نزدیش استو جذابيت 

اگر از دیدگاه تئوری ارتباطات به روابط انسانی نگاه كنيم، خواهيم دید كه اصتلی تتری  نقتش  

رابطه موثر، انتقال تجربيات، عواطف و احساسات است. انستان هتا از ایت  طریتق در تجربيتات، 

ب حاصتل از سهيم می شوند و بتدی  وستيله از فشتار هتای مختر اسات یكدیگرعواطف و احس

 .(12) كاهندتجربيات سخت و منفی می 

 مهارت ايجاد و حفظ روابط بين فردي 2-1-2-9

  .ختانواده یاعضتا ژهیتبته و نزدیتش با افترادمهارتی است جهت تعامل مثبت در زندگی روزمره 

كه در ارتباطات نزدیش مطرح است، اسناد فرد در خصوص رفتار های فترد مقابتل  یمولفه مهم

استناد هتا  های فرد مقابتل داریتم. است. منظور از اسناد، تبيي  و تفسيری است كه ما از رفتار

               . (12) هستند كه به روابط معنا می دهند و نحوه نگاه ما بته فترد مقابتل را تعيتي  متی كننتد
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پژوهش ها نشان می دهد كه انسان ها در تبيي  رفتار دیگران بيشتر به عوامل درونی و در       

 یافته ها نشان متی دهنتدبر ای ، تبيي  رفتار خود بيش تر به عوامل بيرونی توجه دارند. افزون 

  را بته  كه انسان ها مایلند موفقيت های خود را به عوامل پایتدار درونتی و شكستت هتای ختود

)مثل وقت كافی نداشت  برای تمری ( اسناد دهند. در روابط نزدیكتی كته بترای  عوامل بيرونی

 بهبود آن تالش می شود، بهتر است طرفي  نسبت به نحوه اسناد دادن خود كامال دقتت كننتد

(12). 

دقيتق نظترات و  تحقيقات نشان داده است، افرادی كه رفتار های مثبتی هم چون شتنيدن     

    ، مصالحه جهت پذیرش نياز هتای طترفي  در حتي  تعتارض و پتذیرش و احساسات فرد مقابل

 شان می دهند، از رابطه رضایت بخشتی برخوردارنتد.دیگری را نعدم انتقاد فراگير از رفتارهای 

ظهور بتی حرمتتی و عتدم پتذیرش موجتب احستاس ناخوشتنودی در رابطته متی شتود. ایت  

تحقير یتا بطه را به توهي ، ناخوشنودی مشكلی عميق تر از انتقاد فراگير به وجود می آورد و را

 . (11) سوء استفاده از فرد مقابل تنزل می دهد

منظور از تداوم مراقبت از یش رابطه نزدیش، آگاهی نسبت به ای  واقعيت است، كه شناختی     

 فتردی، فرد بدست می آوریم، می تواند در طول زمان تغيير كند. حفت  روابتط بتي كه از یش 

 جدیتد اوستتدر جهت شناخت ویژگی ها و تغييرات نيازمند برنامه ریزی و انجام دادن اعمالی 

(12). 

 مهارت تفكر خالق 2-1-2-1

 ،تيتمطالعته تفكتر ختالق معتقتد استت، كته خالق شتگامانياز پ یكتیبه عنوان  1پاول تورنز

 باشتد ريتنظ یكه كه كامال بت یو نو به حد عیموضوع بد شیوردن بوجود آ ییعبارتست از توانا

مهارتی سازنده  برای نيل بته ستایر مهتارت هتای مترتبط بتا ستبش  ،تفكر خالقتوانایی  .(14)

   در ای  مهارت افراد فرا می گيرنتد كته بته شتيوه ای متفتاوت بياندیشتند و از  اندیشيدن است.
                                                 

1 .Paul Torrance  
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را خلق نمایند كته تجربه های متعارف و معمولی خویش فراتر روند و تبيي  ها یا راه حل هایی 

های ذهنی بترای ایجتاد یتش فكتر یتا خالقيت بكارگيری تواناییص و ویژه است، به عبارتی خا

  .(32) مفهوم جدید است

با پيشرفت روز افزون دانش و تكنولوژی و جریان گستترده اطالعتات، امتروزه جامعته متا        

         هایی است كه بتا كمتش آن بتوانتد همگتام بتا توستعه علتم و فنتاوری  نيازمند آموزش مهارت

      شتكالت هایی باشتد كته بتواننتد بتا مغتزی ختالق بتا مبه پيش برود. هدف باید پرورش انسان

ها بتوانند بته ختوبی بتا یكتدیگر ارتبتاط ای كه انسانبه حل آنها بپردازند. به گونه روبرو شده و

 .(14) برقرار كرده و با بهره گيری از دانش جمعی و توليد افكار نو مشكالت را از ميتان بردارنتد

ها سازی و بسترسازی در بتي  انستانوامل مؤثر در بروز خالقيت در یش جامعه، زمينهعیكی از 

      ن در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثير جهت ایجاد فرهنگی است كه در آن همگا

  .(32) كنندبر روی یكدیگر به پيشرفت جامعه كمش می

       ،یريتگ ميحتل مستاله و تصتم یمهارت هتا قياست كه شخص از تلف یتفكرخالق، مهارت      

          را  دیتجد یشتود و قتدرت كشتف و انتختاب راه حتل هتا ینتو برختوردار متروابتط  ایاز افكار 

  .(14) كند یم دايپ

ها و همي  طور خالقيتت های بسيار مهم و پرجاذبه پرورش شخصيت انسان یكی از شيوه       

مشورت است و بدون تردید افرادی كه اهل مشورت هستند از  ،ماعیو نوآوری و حتی رشد اجت

     ای ندارنتد.عقل و فكر بيشتری برخوردارنتد و آنتان كته اهتل آن نيستتند از ایت  امتيتاز بهتره

توان حتل خالقانته مستئله  شیافزا و تيرشد خالق یبرا یبه عنوان ابزار ت،يخالق یها شيتكن

   . دیتنما یمت حتل ختالق مستأله نتدیو فرآ تيتمراحل خالقبه توان فرد در تمام  یانیكمش شا

        را تيتخالق نتدیاز فرآ یمراحلت ایتمرحلته  ت،يتخالق یهتا شيتاز تكن شیت هتر گرید یبعبارت

   .(14) كنند یم تیتقو
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 مهارت تفكر نقاد 2-1-2-3

ای  مهارت عبارت است از توانایی تحليل عينی اطالعات موجود با توجه بته تجتارب شخصتی و 

  .(32) نه های گروهی بر رفتار فردیشناسایی آثار نفوذی ارزش های اجتماعی، همساالن و رسا

فترد  ،نقادانه یش فرایند شناختی فعال، هدفمند و سازمان یافته است، كه با استفاده از آن      

               ،ریشتته تفكتتر نقادانتته بتته عنتتوان یتتش مهتتارت بتته بررستتی اطالعتتات موجتتود متتی پتتردازد.

     ادعتا تعادل بي  بتدبينی و طترد ستریع هتر  شش گرایی در علم است. شش گرایی نقطه مفهوم

 .(14) تدا و زود باوری و پذیرش هر ادعا بدون ارزیابی دقيق استدر اب

 شش گرایی پایه تفكر نقادانه است و تفكر نقادانه ارزیابی دقيق اطالعات محيط اطراف است     

 ،         محققي  با ارزیابی عملكترد افتراد نقتاد چهتار ویژگتی را در آن هتا تشتخيص داده انتد .(32)

 كه عبارتند از 

ها برای مقابلته تفكر فعال  تفكر نقادانه مستلزم استفاده فعال از هوشمندی، دانش و توانایی . 1

 موثر با موقعيت های زندگی است.

قعيت و عقيده  واقعيت عبارتست از موضوعی كه توسط افراد مختلف، تفكيش واقعيت، غير وا. 2

 ن به اثبات رسيده است.مكان های مختلف تجربه شده و صحت آدر 

بررسی اعتبار یش موضوع با استفاده از سوال كردن  در حقيقت توانتایی پرستيدن ستوواالت . 3

 مناسب یكی از قدرتمندتری  ابزار های تفكر است.

    يجه گيری  افراد توانمند در تفكر نقادانه در مواجهته بتا مستائل و موضتوعات زود دقت در نت. 4

 به نتيجه نمی رسند.

     ایت  ویژگتی بته عنتوان یتش  بررسی دقيق منابع اصلی افكار، عقاید و ارزیابی اعتبار آن هتا . 2

ستی كترده و كند، تا به جای پذیرش یا رد ساده نظترات آن هتا را بررمولفه مهم به فرد كمش 

 .(14) سپز تصميم گيری نماید
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 مهارت همدلي 2-1-2-8

متی آمتوزد حساسات دیگران. در ای  مهارت  فرد عبارتست از فراگيری نحوه درک اای  مهارت 

تفاوت های فردی را بپتذیرد  كه چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک كند.

  .(32) و روابط بي  فردی خود را با افراد مختلف بهبود بخشد

حتز   یاشخاص است. ا گریتجربه كردن احساسات مشابه در د ییتوانا ای تيقابل 1یهمدل     

رود. درست  یتوجه نشان دادن به احساسات اشخاص است، فراتر م كه صرفا  2یاز حز همدرد

احساسات   یا اتياما دانست  جزئ یابد،یانتقال م است كه یندیاست كه مهم، احساسات خوشا

 همدلی و انعكاس احساس به دالیل زیر درمان .دعمل كن شهيبهتر از هم كند،یكمش مبه فرد 

 بخش هستند  

 عتماد ساز است.، اصداقتهمدلی توأم با 

  .بخش است معموال  احساس درک شدن به خودی خود درمان

 .می شود همدلی و انعكاس، باعث متمركز شدن حواس مراجعان بر تجارب درونی شان

وجود توان همدلی در فرد، عالمت خودآگاهی، ستالمت روان، ارزش قائتل شتدن بترای ختود و 

و نبود همدلی بته معنتی نقتص در بلتوف  دوست داشت  خود )نه به معنای خودشيفتگی( است

 شود. شناختی است كه منجر به ناتوانی در دوست داشت ِ دیگران می هيجانی و

كنتد و باعتث همدلی از افراط و تفریط و تعصب داشتت  در اعتقتادات و نظترات جلتوگيری می

یجتار همدلی روابتط اجتمتاعی را بهبتود متی بخشتد و بته ا شود.انعطاف پذیری در زندگی می

 .(14)می شودجر من             رفتارهای حمایت كننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر 

                                                 
1 . Empathy 
2 . Sympathy 
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  یسازمان و كارآمتدتر یمحقق ساخت  اهداف و برنامه ها یتوانمند برا ییروين ،یهمدل مهارت

ستازمان، بتا  شیتاست. در  گرانیو ارتباط با د یو روابط انسان یرشد شخص شبرديپ یبرا ليدل

ممكت  هتا را  ريتاز غ یاري، بسترا گشتود دهيتنيپ یاز گره ها یاريتوان بس یم یهمدل یروين

 .(32) موديو تحقق اهداف و برنامه ها را پ تيدشوار كار و فعال یممك  ساخت و راه ها

 مهارت حل مساله:  2-1-2-5

آموزش مهارت حل مساله یكی از رویكرد های موثر در كاهش افسردگی و اضطراب متی باشتد. 

ای  روش نوعی مداخله روان شناختی كوتاه مدت است كه می تواند به تنهایی یا همراه با سایر 

 .(11) رویكردهای درمانی مورد استفاده قرار گيرد

     چنتد ویژگتی بتارز ماننتد ستاختار یافتته بتودن،د ای  مداخله به دليل وجود ميزان كاربر       

          لكوتتتاه متتدت بتتودن، دارا بتتودن اصتتول ستتاده و قابتتل فهتتم بتترای افتتراد روز بتته روز در حتتا

افرادی كه توانتایی بيشتتری در حتل مستاله  ،نتای  مطالعات نشان می دهد گسترش می باشد.

مهتارت هتای  تر در معرض استرس قرار می گيرند؛ گی می شوند و كمدچار افسردكمتر دارند، 

           .(18) تری دارنتتد و ميتتزان اضتتطراب در آنتتان نستتبت بتته ستتایری  كمتتتر استتتاجتمتتاعی بتتاال

 مرحله تشكيل می شود  1از  مهارت ای 

 پذیرش مساله -1مرحله 

ای  شود كه فرد  در ای  مرحله ممك  است افكار منفی زیادی به ذه  فرد خطور كند و مانع از

       استت كته   یتاعتقتاد بتر ا یرفتتار -یشتناخت هیتدر نظر درک كند و بپذیرد كه مشكلی دارد.

جستجو نمود و  یمنطق ريغ یو باورها یشناخت یدر خطاها دیرا با یمشكالت رفتار یعلت اصل

      افتراد را  یمشتكالت رفتتار ده،يتفكتر و عق رييتتغ قیخواهند از طر یدرمانگران م ليدل  یبه ا

 .(13) بهبود بخشند

 تعریف دقيق مساله -2مرحله 
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كنند. باید بدانيم كه مسئله های كلی برخی از افراد مشكل را به صورت كلی و مبهم تعریف می 

      به شيوه موثر حل مستئله نمتی انجامتد. شتيوه تعریتف مشتكل نته تنهتا چگتونگی حتل آن را 

      یبنتابراروش  می كند، بلكه احساس فرد را نسبت به قابل حتل بتودن آن تعيتي  متی كنتد. 

 یش مشكل پينيده به چند مشكل كوچش تر تقسيم شود. 

 ش فكریبار -3مرحله 

          را باید با طترح ایت  پرستش آغتاز كترد، كته چته راه حتل هتایی بترای "بارش فكری "مرحله

    مطالعه و تحقيق و رجتوع بته تجتارب گذشتته ختود فترد حل مشكل تعریف شده وجود دارند. 

                  بتترای دسترستتی بتته راه حتتل هتتای بيشتتتر باشتتد. در ایتت  متتی توانتتد روش بستتيار مفيتتدی 

  افراد باید آننه را كه در ذه  دارند بيان كنند. هرگونه راه حلتی چته ختوب و  "یبارش فكر "

 چه بد، ممك  یا غيرممك ، می تواند به عنوان یش گزینه مطرح شود. 

 ارزیابی راه حل ها -4مرحله 

در ای  مرحله تش تش راه حل هایی كه در مرحله قبل به دستت آمتده بتود، متورد قضتاوت و 

شيابی قرار می گيرند. برای ای  كار فترد بایتد پيامتد هتای هتر راه حتل را قبتل از استتفاده     ارز

اگتر از  "فرد با استفاده از ای  روش در قالب جملته  ،پيامد ها ینيب شيپپيش بينی كند. برای 

 پيامد های مثبت و منفی هر راه حل "ای  راه حل استفاده كنم، آن وقت ای  اتفاق خواهد افتاد

 را بر اساس سودمند بودن یا نبودن آن برای خود و دیگران مورد ارزیابی قرار می دهد.

 انتخاب بهتری  راه حل و اجرای آن -2مرحله

راه حلی كه بيشتری  پيامد مثبتت و فرد در ای  مرحله بر  اساس پيامد های پيش بينی شده،  

ای  آننه در اجترای بهتتری  راه حتل كمتری  پيامد منفی را دارد را انتخاب می كند. عالوه بر 

 ضروری به نظر می رسد، انتخاب زمان و مكان مناسب است.

 بازبينی -1مرحله
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 در ای  مرحله راه حل انتخابی باید در عمل اجرا شود و پيامد های آن مورد بررسی قرار گيرد.

 استرس زا نباشد ابد كه آن موقعيت دیگر برای فردبنابرای  فرآیند حل مساله زمانی پایان می ی

  .(23) داشته باشدو یا كمتری  استرس را در بر

 مهارت تصميم گيري 2-1-2-13

   هتای  توانتایی هتای زنتدگی منجتر بته افتزایش آموزش مهتارت كه ،دهد می نشانها پژوهش 

 .(31) شود افراد می ارتباطات و افزایش اعتماد به نفزگيری،  تصميم

در ایت  مهتارت اعمال متنتوع استت.  انيعمل از م وهيش شیانتخاب  ندیفرآ یريگ ميتصم     

 یبترا ییتواند گام ابتتدا یم تيدرست موقع فیمسأله و تعر شی ییشناساكه  ،افراد می آموزند

 .(23) ما باشد یمطلوب در جهت اهداف و ارزش ها راتييتغ جادیا

در مواجهته بتا موقعيتت هتای كمش كند تا  فرد  تواند به یم یريگ ميمهارت تصم تیتقو     

          چكتری  مستاله یتا انتختاب تنش زا بتوانتد بته شتيوه ای صتحيف عمتل كنتد و در مقابتل كتو

چنتد راه  انيترا در م ريمست شیتآن  یاست كه طت یروند یريگ ميتصمدچار آشفتگی نشود. 

 )آگتاهی از را شتناخت خود تدادر اب دیمناسب با یريگ ميتصم شی ی. برامينیگز یممك  بر م

        دارنتد و  یهتا نقتش مهمت تیتاولو  يتيدر تع فترد ی. ارزش هتا(ضعف و ارزش ها، نقاط قوت

 .(32) را روش  سازند یريگ ميتصم ريمس توانند یم

 گتریاز د راتييتهتا و امكتان بتروز تغ تیفرصت ها و محتدود ،یطيمح طیاطالع داشت  از شرا

 .میريآن را در نظر بگ یمهم یريگ ميهر تصم یدر ابتدا دیاست كه با یاطالعات مهم

             دیتتكتته با یمشتتكل ایتتكتته هنگتتام مواجهتته بتتا چتتالش  یافتتراد تيتتموفق ليتتدل  یتتتر عمتتده

 یريتگ ميتصتم نتدیفرآمنظم و مرحله بته مرحلته  یاز روشه ك ستا  یا ،كنند یريگ ميتصم

 بندند. یبكار م یرا به خوب یريگ مياستفاده كرده و فنون مهارت تصم

 رحله تشكيل می شود م 3ای  مهارت از 
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بتا  یريتگ ميتتوان گفتت تصتم یواقع م درفرصت است.  ایمشكل  ییاول شناسا یمرحله  -1

 شود. یآغاز م رييبه تغ ازين صيتشخ

       و  ميهستت یتيكته در چته متوقع  یتاموجود استت.  تيموقع یو بررس یليمرحله دوم تحل -2

 .ميابیدست  یطیبه چه شرا ميخواه یم

    فترد  یرزش هتاا رياهداف تحتت تتاث  ی. اداد اهداف را مد نظر قرار دیسوم با یدر مرحله  -3

 .قرار دارند

 موجود است. یانتخاب هابعد در نظر گرفت  راه ها و  یمرحله  -4

موفتق  یريتگ ميراه حتل مناستب و تصتم افت یتامكان تر باشد،  شيچه تعداد انتخاب ها ب هر

  .تر استشيب

استت.  در  ميتصتم یامدهايپ ینيب شيو پ یبررس ،یريگ ميمراحل تصم  یاز مهم تر یكی -2

بته چته از انتختاب هتا،  تحقق هر كدام یبرا ميو بدان ميكن یبررس زيمنابع را ن دیمرحله با  یا

 است. ازين یمنابع

 و امكانتات ختود  امتدهايموجتود، پ یبه راه ها نانهيواقع ب یبا نگاه دیبا یبعد یمرحله  در -1

.            مينیمتتان هماهنتتگ استتت، برگتتز یانتختتاب را كتته بتتا اهتتداف و ارزش هتتا  یمناستتب تتتر

 رامطلتوب بتوده  طیكه واجد تمام شرارا  یموجود، راه یراه ها  يمرحله ب  یممك  است در ا

ممكت  را  یتمتام راه هتا دی. شتامیچهارم برگرد یمجددا  به مرحله  دیصورت با  ی. در اميابين

 . امتا گتاه افتتی یمطلوب تتر ريچند انتخاب، مس ایدو  بيبتوان از ترك دیو شا میطرح نكرده ا

كه ممك  است  اراه ر  یو بهتر میروش متوسل شو  یبه آخر دیباتالش ها،   یرغم تمام ا یعل

 .مينیبرگزنباشد،  ریچندان هم دلپذ

 همننتانهدف و مشكل  ديكه اقدام نكن یاست. تا زمان ميبه اجرا درآوردن تصم مرحله بعد -1

 ماند.  یم یباق
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 رشیخواهتد آمتد و آن پتذ شيختود بته ختود پت م،يتصتم یبعد به دنبال اجترا یمرحله  -8

 آن است.  یامدهايو پ یريگ ميتصم تيمسئول

           یاطالعتات كتاف یو بتا جمتع آور نانتهيپتنجم واقتع ب یمرحلته  ژهیتمراحل قبتل و بته و اگر

       .نخواهد بود.دشوار  م،يتصم تيو مسئول امديپ رشیانجام شده باشد، قاعدتا  پذ

 است.  ینتا یابیآخر ارز یمرحله  -3

تتوان  یو رفع نقاط ضعف مت یقبل یها یريگ ميتصم ليو كسب تجربه و دانش، تحل  یبا تمر 

 . (23) ديبهبود بخشرا  یريگ ميمهارت تصم

مطالب آموزشی را به روش های مختلفی از جمله روش چهره به چهره، ویدئو كنفرانز، امروزه 

در ایت  مداخلته  كته آموزش از راه دور و آموزش از طریق وب سایت می توان ارائه داد. روشتی

 آموزش مهارت های زندگی انتخاب گردید،آموزش مبتنی بر وب می باشد.جهت 

 آموزش مبتني بر وب-2-1-3

مروزه آموزش مستقيم مهارت های زندگی به عنوان بخش مهتم وكليتدی در جامعته پتذیری ا 

 . (32)دنيا مطرح است  افراد جامعه در سراسر

      دو موضوع فراگيری دانش و پرورش مهارت را می توان با برنامه های آموزشی به افراد      

. كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محيط (14)عرضه داشت 

آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پيدا كند. تا آنجا كه از رویكرد یادگيری الكترونيكی به 

 .(83)عنوان یكی از انقالب های عرصه آموزش نام برده می شود 

از  در سالهای اخير استفاده افراد جامعه وهش ها حاكی از آن است كهاز طرفی نتای  پژ      

 تحرک و تازگی از جدید كامال سطحی وب بر مبتنی و آموزش اینترنت رشد زیادی داشته است

فراگيران در آموزش الكترونيكی به  .است كرده فراهم دور راه از آموزش سيستم برای را

اطالعات بيشتری دسترسی داشته و بدون محدودیت زمانی قادر به استفاده از منابع اطالعاتی و 
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. بنابرای  طراحی وب سایت هایی كه با مشغله كاری پرسنل درمانی (81)ی باشند مآموزشی 

متناسب باشند و در عي  حال بتوانند مطالب آموزشی مفيدی به آنها انتقال بدهند، می توانند 

 شيوه از استفاده و شخصی یادگيری سرعت زایشفاضم  اینكه  در ای  زمينه مفيد باشد.

به طوری كه استفاده  .ای  روش می باشد دیگر مزایای از كمتر هزینه صرف با خالقانه موزشآ

گسترده از اینترنت فرصت های درمانی جدیدی را فراهم آورده تا آنجا كه می توان تكنيش های 

رفتاری را در قالب فرمت های كامپيوتری و مبتنی بر وب به همه افراد ارائه كرد  -شناختی

(82). 

اخير تكنولوژی و گسترش روزافزون دسترسی به ابزارها و نرم افزارهای پيشرفت های      

وسسات مناسب برای آموزش الكترونيكی و ارتباط از راه دور، افق جدیدی را پيش روی م

ابزارهای آموزش الكترونيكی و فناوری اطالعات در حوزه  ازنهاده است و استفاده آموزشی 

. به طوریكه ای  ابزارها به علت دسترسی (83)است پزشكی توسعه چشمگيری داشته  سالمت و

آسان و انبوه، عدم نياز به مراجعه حضوری جهت دریافت مراقبت های درمانی وآموزشی، صرفه 

جویی در وقت و هزینه با استقبال فراوان مددجویان و اعضای تيم پزشكی روبه رو گردیده است 

 .(84)ت و در بسياری از كشورها نيز جایگزی  آموزش سنتی گشته اس

و اثرات آن بر ارائه خدمات و  (31, 23)بنابرای  با توجه به ميزان باالی فرسودگی شغلی 

     الزامی است.يشگيری از فرسودگی شغلی پرستاران ، راهكار هایی جهت پ(14)وضعيت خود فرد 

مداخالتی  -كردهای آموزشیاز طرفی به علت ماهيت شغلی و مشغله كاری، استفاده از روی

مبتنی بر آموزش غير الكترونيش با چالش هایی همنون عدم حضور فرد، نداشت  وقت كافی 

. لذا لزوم طراحی برنامه ای آموزشی برای (3)جهت شركت و تداوم آموزش روبرو می باشد 

ندن چالش های آموزشی غير الكترونيش به طور موثر از پرستاران كه بتواند با به حداقل رسا

          فرسودگی شغلی آنان پيشگيری كند، احساس می شود. چني  برنامه ای می تواند 
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امكان استفاده از خدمات در  نه،یدر هز یی، صرفه جوكادر درمانیبهداشت روان  یموجب ارتقا

از  یادیتعداد ز همزمان ستفادهو امكان ا محيط كارینظر، جبران كمبود مشاور در  زمان مورد

 .سازد ايرا مهپرسنل درمانی خصوصا پرستاران 

 مروري بر  مطالعات گذشته: -2-2

ه فرسودگی شغلی، علل و آمتوزش مبتنتی بتر وب در ایتران و ستایر مطالعات متعددی در زمين

 .كه در زیر گزیده ای از آن ها ارائه می گردد جام شده است،كشور ها ان

  طالعات خارج كشورم

   صورت گرفته استت متی تتوان بته  بر وب یمداخالت مبتن ريدر مورد تاثكه  یمطالعاتاز جمله 

 دو مطالعه زیر اشاره كرد 

كمش به  یبرا یگاريس رينوجوان غ یبر وب بر رو یمداخالت مبتن"تحت عنوان  یمطالعه ا -1

انجام  كایدر آمر 2311در سال و همكاران1پات  یستیتوسط كر "گاريترک س یبرا  یوالد

 ینفر 23سال بودند كه در دو گروه  13تا  13نوجوان  43پژوهش،   یا یگرفت. نمونه ها

اتاق چت، با  در  یجلسه كه به صورت گروه 2 یو كنترل قرار گرفتند. هر دو گروه، ط شیآزما

ه گروه كنترل شد تحت آموزش قرار گرفتند، ب یبرگزار م یو به صورت هفتگ قهيدق 33زمان 

داده  یقلب یها یماريبا سرطان و ب گاريمثال ارتباط س ی،سالمت یبر رو گاريآموزش اثرات س

ترک  یبرا یو آمادگ زشيانگ شیمثل افزا یتیحما یاشد. به گروه مداخله آموزش مهارته

در ترک   یتا به والد ،آموزش داده شد گاريترک س یمثبت و راهها یتیحما یرفتارها گار،يس

    ،ماه بعد از مطالعه انجام شد 1ماه و  3هفته،  1كه  ییها یريگي. در پندیكمش نما گاريس

 از كنترل بودند شتريب شیرا ترک كرده بودند در گروه آزما گاريس دنيكه كش ینیتعداد والد

(82). 
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از مصرف  یريجلوگ "با عنوان  یبر وب مطالعه ا یمداخالت مبتن یاثربخش دیيجهت تأ -2

توسط   "دختر -مادر یبر وب برا یبرنامه مبتن شی ،ییايآس -ییكاینوجوانان آمر انيمواد در م

زوج مادر و دختر انتخاب شدند كه به طور  134انجام شد.  كایدر آمر 2331در سال  1فنگ  يل

 3 یط شیقرار گرفتند. گروه آزما گروه كنترلزوج در  23و  شیج در گروه آزمازو 24 ،یتصادف

خلق،  تیریمثل مد یوب تحت آموزش موضوعاتهفته از طریق  3مدت  به یا قهيدق 42جلسه 

 یمداخله ا ،قرار گرفتند. گروه كنترل یخود كنترل و تعارض تیریحل مسئله، مدمهارت 

 شیخلق افسرده، افزا اهشنشان دهنده ك ش ماه بعد،یش هفته و ی  ینكردند. نتا افتیدر

خانواده   يقوان شیمادر و دختر و افزا  يب تيميارتباط و صم شیافزا ،یخود كنترل یمهارتها

 .(81) بود شیمصرف مواد در گروه آزما هيعل

در  یمطالعه مترور شی ی، ط یدر پرستار یاسترس شغل تیریمد  یرا یها وهيش  یموثرتر -3

  یتقترار گرفتنتد . ا یابیتمتورد ارز 3تزيفیوگتر2مورايتوسط م زيدر كشور انگل 2333سال  

كنتترل  ینگتر كته برنامته هتا نتدهآی مطالعته3 و شاهد –مورد  یمطالعه تصادف 1پژوهشگران 

        مطالعتات   یتا یانتخاب یها اريقرار دادند. مع یابیه و ارزمورد مطالع دنداسترس را اجرا كرده بو

دو نوع مداخله در جهت كنترل -2مطالعات موضوع پرستاران بودند.  هيدر كل-1شرح بود    یبد

 شیو عالئم آن با  یاسترس فرد رييتغ زانيم -3قرار گرفته بودند.  سهیاسترس با هم  مورد مقا

 و یفرد تیبرنامه ها حما  یا یشده بود. اساس تمام یريهد اندازه گشوا اسابراز معتبر و بر اس

كتم بتودن  ليمطالعات نشان داد كه به دل  یا یجهت كاهش استرس بود. بررس طيكنترل مح

      كتدام روش متوثرتر استت، بتدون جتواب  یريسوال كته بته كتارگ  یا نه،يزم  یمطالعات در ا

 .(81) مانده است یباق

                                                 
  1- Lin Fang 

2 .C.Mimura 
3.P.Griffihths  
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، 34، 33پرستار به سته گتروه  132انجام گرفت،  كایدر آمر 1لوريتتوسط كه مطالعه ای در  -4

هفته متورد  1به مدت  یقينفره به دو روش ورزش وموس 32و  34شدند، گروه  مينفره تقس 32

 شیتانجام نشد. دو گروه مداخله پز از  ینفره مداخله ا 33مداخله قرار گرفتند. در مورد گروه

 گتروه ورزش،، در استرس  يانگيها، نمره م افتهیشدند. با توجه به  سهیه كنترل مقاهفته با گرو

 مداخله موثر بوده است وهيهر دو ش یريبه كار گ ،دهد ینشان م ،و گروه كنترل یقيگروه موس

(81). 

بتا هتدف  یونتانیپرستار  232 یو همكاران بر رو 2یتوسط آدال 2332در سال   یمطالعه ا -2 

نشتان داد كته پرستتاران شتاغل در نتای  انجام گرفت،  یطيمح یفاكتورها ريتاث  ييتع یبررس

      بتا پرستتاران  ستهیرا در مقا یجتانيه یاز ستطف خستتگ یشتتريب زانيت، متیتفور یبخش ها

 یبر فرسودگ یطيمح یرسد فاكتورها یكنند كه به نظر م یتجربه م یو داخل ژهیو یبخش ها

از كاركنتان  ییدر درصتد بتاال یشتغل یشد كه فرسودگ یريگ جهينت د وگذار باشن ريتاث یشغل

 استت یشخصت تیتجزء آن كتاهش كفا  یشود و مهمتر یم دهیاطفال د یمرتبط با بخش ها

(12). 

   مطالعات در ايران

تحقيقات مختلف قبلی كه جهت بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران صورت گرفته، نشانگر آن 

 .است كه، فرسودگی پدیده رای  در پرسنل درمانی خصوصا حرفه پرستاری است

كته  ،تحقيقات معدود انجام شده در ایران بر روی فرسودگی شغلی پرستتاران نشتان متی دهتد

 (31)و مراقبت هتای ویتژه  (88)در پرستاران شاغل در بخش های سوختگی فرسودگی شغلی 

سودگی در پرستتارانی كته باالتر است. مجموع تحقيقات مبي  ای  مساله می باشد كه شدت فر

                                                 
1 .Tilor 
2 . Adali 
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در بخش های مختلف مشغول به كارند متفاوت است. مطالعتات مقایسته ای انجتام شتده بتي  

 .(83) ر فرسودگی شغلی را تایيد می كنندبخشهای مختلف بيمارستان، تاثير محيط ب

 رابطه با فرسودگی شغلی پرستاران در ایران نيز مطالعاتی صورت گرفته است از جمله   در

هتدف اصتلی ایت  همكتارانش انجتام شتد، كته  توسط مهرآفرید و 1334مطالعه ای درسال -1

ی و فرستودگی شتغلی آوررویی، تاباندیشی بر سخت پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مثبت

از نوع نيمه تجربی با پيش آزمون، پز آزمون و گتروه كنتترل بتود. ای  پژوهش پرستاران بود. 

 ،نمونه آماری مورد نياز ای  پژوهش به صورت تصادفی منظم از بي  پرستاران زن شاغل به كتار

های دولتی شهرستان قوچان انتخاب و به صورت تصتادفی در دو گتروه آزمتایش در بيمارستان

          هتتا بتتا استتتفاده از آوری داده ر گرفتنتتد. جمتتعنفتتر( قتترا 23نفتتر( و گتتروه كنتتترل ) 23)

و 3و دیویدستون 2آوری كتانرستلش و جكستون، مقيتاس تتابم 1پرسشنامه فرستودگی شتغلی

 بينی، بته صتورت گروهتی و طتی انجام گردیتد. آمتوزش ختوش 4رویی كوباساپرسشنامه سخت

ه پتز آزمتون تتاب آوری، مرحل دقيقه( برای گروه آزمایش اجرا گردید. 33جلسه )هر جلسه 8

روز پز از مداخله انجام شد. یش ماه پتز از اتمتام  1روز پز از مداخله و فرسودگی شغلی، 3

هتا بتا دادهمداخله گروه آزمایش، آموزش مثبت اندیشی برای گروه كنتترل نيتز انجتام گردیتد. 

رستودگی شتغلی در ميتزان ف ،نشتان دادمطالعه نتای   .شد تحليل .11SPSS v افزاراستفاده از نرم

. شتتپرستاران براساس تأهل، شرایط كار، س  و رسمی یا قراردادی بودن تفتاوت معنتاداری دا

آوری و منجتر بته رویی و تتاباندیشی منجر به افزایش معنتادار ستختهمنني  آموزش مثبت

ایت  بتدان معنتی استت كته آمتوزش  بتود. پرستاران شتده در كاهش معنادار فرسودگی شغلی

آوری و فرسودگی شغلی پرستاران تأثير معناداری داشته است. رویی، تابیشی بر سختاندمثبت

                                                 
1. MBI (Maslach  burnout Involentory) 
2. Connor 
3. Davidson 
4. Kobasa 
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های زای شتغل پرستتاران، مداخلتهبتا توجته بته شترایط استترسكته ، ای  مطالعته نشتان داد

    هتا را توانتد فرستودگی شتغلی آنآوری میرویی و تتابشناختی با هتدف افتزایش ستختروان

 . (33) و بهبود كيفيت خدمات حاصل گرددكاهش داده و رضایت شغلی 

به منظور بررستی اثربخشتی آمتوزش توسط مریم جعفری خرم  1333مطالعه ای در سال  -1 

مهارتهای مثبت اندیشی در رضایت شغلی و فرسودگی شغلی كارمندان آسایشگاه زنجان انجتام 

نفر از كارمندان آسایشگاه بودند، كه به روش نمونه گيتری ستاده  33گردید. نمونه ای  پژوهش 

تصادفی انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و رضایت شغلی دانت بترای دو 

گروه به عنوان پيش آزمون اجرا شد. سپز جهت بررسی فرضيه های پژوهش براساس نمراتتی 

    ن رضایت شتغلی دانتت و فرستودگی شتغلی مستلش كستب كترده بودنتد بته كه افراد در آزمو

نفتر 12نفتر گتروه آزمتایش و 12صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل گذاشته شدند. )

     هتای  ستاعته مهتارت 201جلسته،  8گروه كنترل( در مرحله بعد، به گروه آزمتایش بته متدت 

نظر مدت اشتغال و سطف تحصيالت همسان سازی  مثبت اندیشی آموزش داده شد. دو گروه از

 یمداخلته ا ،گتروه كنتترلشدند. به فاصله دو هفته پز از انجام مداخله پز آزمون اجرا شتد. 

    . تحليل نتای  بتا استتفاده از آزمتون گروههتای مستتقل روی تفاضتل ميتانگي  نكردند افتیدر

مهارتهای مثبت اندیشی در كاهش  آموزشآزمون و پز آزمون نشان دادند، كه نمره های پيش 

فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی مؤثر بوده است. نتای  بدستت آمتده، در ایت  تحقيتق 

همسو با سایر تحقيقات بوده و سودمندی و تأثير آموزش مهارتهای مثبت اندیشتی در افتزایش 

 .(31) رضایت شغلی و كاهش فرسودگی شغلی را تأیيد می كند

مطالعه ای به منظور تاثير آموزش مهتارت هتای زنتدگی 1331جوادی و همكاران، در سال  -8

در ای  مطالعه نيمه تجربتی ،  بركيفيت زندگی پرستاران بيمارستان های خرم آباد انجام دادند.

های زندگی در سه حيطه خود آگاهی، برقراری ارتباط و كنترل استترس بته پرستتاران  مهارت
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 نفر كارشناس پرستاری به طور تصادفی انتختاب و بته دو گتروه كنتترل و 14 آموزش داده شد.

    ،ستاعته 201نفر، تقسيم شدند. آمتوزش شتامل چهتارده جلسته  32آزمون، هر كدام از گروهها 

ابزار مورد استفاده  در طول مطالعه برای گروه كنترل مداخله ای انجام نشد.سه بار در هفته بود. 

   تحليتل قترار گرفتت. و متورد تجزیته SPSS-18و داده ها با نرم افزار  بود SF-31پرسشنامه 

های زندگی باعث بهبتود معنتی داری در ابعتاد عملكترد  كه آموزش مهارت ،یافته ها نشان داد

عمومی ، نشتاط و سترزندگی، عملكترد اجتمتاعی، ستالمت روانتی  سالمت جسمی، درد بدنی ،

گی پرستاران  می شود. ولتی در دو حيطته نقتش ،سالمت جسمی و در كل افزایش كيفيت زند

علتت  عاطفی و نقش جسمی تفاوتی معنی داری بي  دو گروه كنترل و آزمون مشاهده نشد. به

محدود بودن زمان انجام تحقيق سنجش اثر مداخله بر كيفيت زندگی گروه آزمتون فقتط یتش 

دم معنی دار بودن مداخله در هفته بعد از پایان كالسها انجام گردید، كه ممك  است دليلی بر ع

  .(32) ای  دو حيطه باشد

تتاثير آمتوزش مهتارت هتای "در مطالعته ای تحتت عنتوان  1383ميرزایی و همكتاران در  -3

، دانشجویان پرستاری نيمستال "انشجویان پرستاریارتباطی بر ميزان استرس ادراک شده در د

دانشكده پرستاری ومامایی مشهد را مورد بررسی قرار دادند. در ایت  پتژوهش تجربتی  83-88

نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله كارگتاه  33نفر در گروه مداخله و 21تعداد 

شتد و بترای گتروه كنتترل مداخلته ای  آموزش مهارت های ارتباطی به مدت سه ساعت برگزار

    ستاخته  -انجام نشتد. بترای گتردآوری داده هتا از پرسشتنامه عوامتل استترس زای پژوهشتگر 

و قبتل از آمتوزش در گتروه مداخلته  ميانگي  استرس ادراک شده در مقایسه بي  استفاده شد.

تفاوت بعتد از آمتوزش  گروه كنترل تفاوت آماری معنا داری بي  دو گروه وجود نداشت، اما ای 

در گروه كنترل معنا دار بود و نشان می داد كه آموزش مهارت های ارتباطی  ودر گروه مداخله 

 .(11) در كاهش ميزان استرس ادراک شده در دانشجویان پرستاری تاثير دارد
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تحت عنوان بررستی تتاثير متداخالت  1381نده مهبودی در سال  مطالعه ای توسط فرخ -13

آموزشی و روانی بر ميزان فرسودگی شغلی پرستاران بيمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه 

ابتتدا از كتل  علوم پزشكی شيراز انجام شد. در ای  پژوهش، كه یتش مطالعته مداخلته ای بتود،

نفتر( درخواستت گردیتد، تتا  223نتز وكودكتان )بخش های داخلی، اورژاپرستاران شاغل در 

پرسشنامه اطالعات فردی و پرسشنامه فرستودگی شتغلی ماستال  را تكميتل نماینتد. پتز از 

درصد(  11نفر ) 112نفر شرایط ورود به مطالعه را داشتند، كه از آن  ميان  113بررسی داده ها 

ش تصادفی طبقه ای تخصيص یافته، نفر به رو 13مبتال به فرسودگی شغلی بودند. از ای  تعداد 

انتخاب و به دو گروه مساوی آزمایش و شاهد تقسيم شدند. مداخله جهت گروه آزمایش بصورت 

و نيز  "فرسودگی شغلی و راههای مقابله با آن "روزه تحت عنوان  3شركت در كارگاه آموزشی 

سودگی شغلی دو گتروه ماه ميزان فر 3ماه انجام شد. پز از 3مشاوره فردی و گروهی در طول 

مجددا بررسی و مقایسه گردید و در طول مطالعه برای گروه كنتترل مداخلته ای انجتام نشتد . 

مقایسه ميانگي  و انحراف معيار نمره فرسودگی شغلی در گروه آزمایش قبل و سه متاه پتز از 

د. در مطالعه، بيانگر كاهش معنی دار احساسات منفی و افزایش  معنی دار كفایتت شخصتی بتو

بعد خستگی هيجانی اگر چه كاهش وجود داشت اما ای  تفاوت آماری معنادار نبود. لتذا نتتای  

 . (33) موثر است در كاهش فرسودگی شغلی نشان می دهد كه مداخالت آموزشی و روانی

بتته بررستتی ارتبتتاط 1384دیگتتر بحتتری و عستتكری و شتتماعيان در ستتال در مطالعتته ای  -11

فرسودگی شغلی و وضعيت سالمت روانی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشكی گناباد پرداختند. در 

ایتت  پتتژوهش ستته فتترم پرسشتتنامه مشخصتتات فتتردی، فرستتودگی شتتغلی و مقيتتاس ستتالمت 

در دانشتگاه علتوم پزشتكی  ماما و پرستار شتاغلنفر ازخانم های 14توسط  GHQ-128عمومی

تصادفی انتخاب شده بودنتد تكميتل شتد و  -گناباد و واحد های تابعه آن كه به روش طبقه ای

درصتد  3013اطالعات آن مورد تجزیه وتحليل آماری قرار گرفت. نتای  تحقيتق نشتان داد كته 

                                                 
1. GHQ ) General Health Questionnaire( 
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 درصتد 11021واحد های پژوهش در طبقه متوسط فرسودگی شغلی جای داشتتند . همننتي  

در  GHQ-28افراد تحت مطالعه مشكوک به اختالالت روان شناختی بودند. همننتي  نمترات 

      مختلتتف فرستتودگی شتتغلی مقيتتاس نشتتانه هتتای جستتمانی، اضتتطراب و افستتردگی در ستتطف 

 .(11) اختالف آماری معنی داری نشان می دهد

    دگی شغلی پرستاران،فرسوكاهش ها در جهت آموزش مهارت  ريتأث انگريب ،مطالعات انجام شده

كته بته طتور  یامتا مداخلته ا .باشند یوب م یبودن آموزش مبتن نشان دهنده موثر  يهم چن

كتاهش فرستودگی شتغلی وب بر قیتاز طرزنتدگی  یآمتوزش مهارتهتا ريتتأث انگريب یاختصاص

نگی هماه. از آنجا كه مداخله در محيط و ایجاد تغيير، مستلزم مالحظه نگردید باشد،  پرستاران

زمان كافی و برنامه ریزی های دقيق می باشتد و كتاربرد فنتاوری و صرف هزینه های هنگفت، 

لتذا بتا توجته بته همراه است،  كمتر هزینه صرف با خالقانه آموزش شيوه از استفاده واطالعات 

 به نظر می رسد.ضروری اهميت استفاده از تكنولوژی در آموزش افراد، انجام ای  پژوهش 
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 ابزار گردآوری داده ها

 روش کار

 تحليل داده ها روش تجزيه و

 محدوديت های پژوهش
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ژوهش، جامعتته پتتژوهش، نمونتته پتتژوهش،                ایتت  فصتتل مشتتتمل بتتر نتتوع پتتژوهش، محتتيط پتت

 گردآوری داده هتا،و فرآیندابزار مشخصات واحدهای پژوهش، گيری و تعداد نمونه، نمونه روش 

ها، محدودیت های پتژوهش تجزیه و تحليل داده روش  روش كار، تعيي  اعتبار و پایایی ابزارها،

 و مالحظات اخالقی پژوهش می باشد.

   نوع پژوهش:-3-1
 

پژوهش حاضر یش مطالعه مداخله ای از نوع تجربی استت كته تتاثير متغيتر مستتقل آمتوزش        

      پرستتاران متورد بررستی  "ميتزان فرستودگی شتغلی"مهارت های زندگی را بر متغير وابستته 

 .     داده است قرار

 محيط پژوهش:  -3-2
كليه بخش های بيمارستان استاد مطهری جهرم )بخش هتای اورژانتز، داخلی،جراحتی زنتان،       

دفتر ستوپروایزری( وكليته ، اتاق عمل، كوليز،  NIcu  ،post ccuسی سی یو، دیاليز، اطفال و

 ،ICU ،Ccu  ،Post ccuبخش های بيمارستان پيمانيه )جراحی عمتومی، داخلتی، ارتوپتدی،

            متتی باشتتد كتته علتتت انتختتاب ایتت  محتتيط هتتا  اورژانتتز، اتتتاق عمتتل و دفتتتر ستتوپروایزری(

 حضور نمونه های مورد پژوهش )پرستاران( می باشند.

 جامعه پژوهش:  -3-3
 
بودندكته حتداقل       پرستاران شاغل در بيمارستان های مطهری و پيمانيه شهرستان جهرم كليه 

 های بالينی را داشتند. كار در بخشسال سابقه 2

  نمونه پژوهش-3-4
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شرایط ورود بته دو بيمارستان استاد مطهری و پيمانيه كه نفر از پرستاران  134در ای  مطالعه 

    نشتانگان فرستودگی شتغلی متوستط و بتاال داشتتند، نمونته پتژوهش را مطالعه را دارا بودند و 

 تشكيل دادند. 

    حجم نمونه

، توان 3203و در نظر گرفت  آلفا  NCSSصص آمار با استفاده از نرم افزار پز از مشاوره با متخ

، (33)درصد و بر اساس مطالعات قبلی انجام گرفته توستط مهرآفریتد و همكتاران   803آزمون 

و ميانگي  و انحراف معيار در گروه  2014و 8043ب ميانگي  و انحراف معياردرگروه مداخله بترتي

و با استفاده از فرمول مقایسه ميانگي  دو جامعه مستقل، تعداد  4012و 014 1كنترل به ترتيب 

نفر تعيي  گردید. اما به منظور جلتوگيری از تتاثير ریتزش و افتزایش  22 نمونه برای هر گروه 

 نفر ( افزایش یافت. 134ه ) جمعا  نفر در هر گرو 22دقت مطالعه ای  تعداد به 

 N1 = N2=101         

 ( 202=  1)افكت سایز

= تعداد در هر گروه

 2

2

1
1

2

2

1 2

2
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 : روش نمونه گيري

كه مایل به شركت در پژوهش    مطهری و پيمانيه( ابتدا كليه پرستاران بيمارستان های جهرم )  

 ، انتخاب و پرسشنامه فرسودگی شغلی را تكميتلداشتندرا و معيار های ورود به پژوهش بودند 

. پرستارانی كه درجاتی از فرسودگی شغلی) متوسط و باال( را طبق راهنمتای فرستودگی كردند

                                                 
1 .Effect   Size 
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. سپز بر استاس نمونته گيتری چنتد گردیدند به عنوان نمونه انتخاببودند شغلی ماسال  دارا 

 كه  به ای  صورت ،یافتمرحله ای نمونه گيری ادامه 

در مرحله اول به دليل عدم تبادل محتویات آموزشی بي  گتروه مداخلته وكنتترل بطتور  -الف 

تصادفی یكی از دو بيمارستان به عنوان بيمارستان گروه كنترل و دیگری به عنتوان بيمارستتان 

 .شد گروه مداخله انتخاب

ماتيش در هر یش از با استفاده از روش نمونه گيری سيست دارای فرسودگی شغلی پرستاران -ب

نتد. بته ایت  یدردگ، انتختاب بودندشغلی را دارا  مداخله كه فرسودگی بيمارستان های كنترل و

ليستت  بر استاس داشتند،صورت كه اسامی پرستارانی كه درجات متوسط و باالی فرسودگی را 

قستيم سودگی شغلی بر حجم نمونه تد. سپز تعداد پرستاران مبتال به فریكارگزینی مرتب گرد

. در مرحله بعد یش شماره به صورت تصتادفی از  گردیدمشخص   (K=2)فاصله نمونه گيری و

تتا زمتانی كته حجتم  شدند، انتخاب ونه ها بر اساس فاصله تعيي  شدهليست انتخاب و سایر نم

 د.ینمونه تكميل گرد

 مشخصات واحد پژوهش:-3-9

 معيارهاي ورود به پژوهش:-3-9-1

 .انسانی پرستاری را گذرانده باشند حداقل دوره طرح نيروی

 .دیپلم و باالتر باشندفوق دارای مدرک تحصيلی 

به عنوان گروه آزمایش و یا شاهد حداقل در یش بعد فرسودگی، نمره متوسط و باالی فرسودگی 

 شغلی را كسب كرده باشند. 

 دسترسی به كامپيوتر و اینترنت داشته باشند
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 ترنت باشند.قادر به كار با كامپيوتر و این

 

 :معيار خروج از مطالعه-3-9-2

 عدم تمایل پرستار به ادامه شركت در مطالعه

تعامل گروهی در فضای مجازی و عدم جبتران آن بتا   گتروه  از دو جلسه شيعدم شركت در ب

 های دیگر

 استفاده از داروی محرک،  ضد اضطراب و ضد افسردگی و مواد مخدر 

 پرستار در طول مدت پژوهش.وقوع حادثه استرس آميز برای 

 سابقه ابتال به بيماری روانی وجسمی مزم .وجود  بنا به اظهار خود فرد 

 ابزار گردآوري داده ها:-3-1

 .(است 1سال ا)شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيش و پرسشنامه فرسودگی م 

  (2پيوست) : پرسشنامه اطالعات دموگرافيک-3-1-1

ت، ق ساخته موارد مختلفی از جمله س ، جنز، سطف تحصتيالسوالی محق 13ای  پرسشنامه 

عتدم وجتود سطف درآمد، وضعيت استخدامی، وجود یتا وضعيت تاهل، تعداد فرزند، نوع بخش، 

بيماری جسمی و روحی، دسترسی یا عدم دسترسی به رایانه و اینترنت را متورد ستنجش قترار 

 می دهد.

 (4تپرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ: )پيوس3-1-2

گزاره تشكيل شده  22ای  پرسشنامه كه رای  تری  ابزار اندازه گيری فرسودگی شغلی است، از 

 است و هر سه جنبه فرسودگی شغلی را مورد سنجش قرار می دهد 

                                                 
1.  MBI (Maslach  burnout Involentory) 



 

64 

 

 (23 ،11، 14، 13، 8، 1، 3، 2، 1گزاره در مورد خستگی هيجانی )گزاره های 3 

 (22، 12، 11، 13، 2 هایگزاره در مورد احساسات منفی ) گزاره  2 

 ی باشد.م21)، 13، 18، 11، 12، 3، 1، 4گزاره در مورد احساس كفایت شخصی )گزاره های 8

          1ریز نمره بدست آمده در هر یتش از سته جنبته، بتر استاس نمتره مرجتع بتا مقيتاس ليكترت

 درجه ای در دسته پایي ، متوسط و زیاد قرار می گيرد.1

 لفه های فرسودگی را نشان می دهد.جدول زیر سطوح مختلف مو

  خستگی هيجانی مسخ شخصيت كفایت شخصی

 high یا بيشتر 21 یا بيشتر 13 33-3

31-31 12-1 21-11 Moderate 

 Low 3-11 3-1 یا بيشتر 31

  

  ،خيلتی كتم ;3امتيتاز  ،باشد كه به هرگتز امتياز بندی گزینه های ای  آزمون بدی  صورت می

و خيلتی  2امتيتاز  ،زیتاد  ;4امتياز ،متوسط به باال  ;3امتياز  ،متوسط  ;2متياز ا ،كم  ;1امتياز 

 2، 3، 2، 1، 8، 13، 11، 13، 14، 12، 11، 23، 22) داده می شود. البته سئواالت 1امتياز  ،زیاد

 3، 12، 11،18، 13، 21) و ستئواالتمستقيم امتياز بندی به صورت  ای  پرسشنامه جهت ( 1،

  محاسبه می شوند.عكوس صورت مه ب ( 4، 1،

.الف   مقيتاس فراوانتی   هرگتز )صتفر( ؛ ه دو نوع مقياس قابل استفاده استبرای ای  پرسشنام

( ؛ چند بتار 4( ؛ یش بار در هفته )3( ؛ چند بار در ماه )2( ؛ یش بار در ماه )1چندبار در سال )

 (1( ؛ و هر روز )2در هفته )

( ؛ زیاد 4( ؛ متوسط باال )3( ؛ متوسط )2( ؛ كم )1خيلی كم )ب  مقياس شدت   هرگز )صفر( ؛ 

 )1( ؛ و خيلی زیاد )2)

                                                 
1. Likret 
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     ، 11نمتره خستتگی هيجتانی بيشتتر از در ای  مطالعه كه از مقيتاس شتدت استتفاده گردیتد، 

منعكز كننتده فرستودگی 31 ازو نمره پایي  كفایت شخصی كمتر  1 بيشتر ازمسخ شخصيت 

 . (33, 38)می باشد 

 پرسشنامه فرسودگي شغلي پايايي روايي و

پرسشنامه ماسال  به عنوان یش استاندارد طالیی برای سنجش ميزان فرسودگی شغلی شناخته 

مقياس خستگی هيجانی )ارزیتابی  -1ه گيری مستقل است.شده است و شامل سه مقياس انداز

و تفتاوتی )درجته بتی مستخ شخصتيت مقياس  -2فعاليت زیاد هيجانی و خسته شدن از كار (،

مقياس كفایت شخصی )ارزیابی احساس كفایت وكارآمدی یش  -3احساس فقدان شخصيت ( و

سته گانته فرستودگی  است كه جنبته هتایگزاره  22پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل فرد(.  

 یبتاال ازيتامت. (23) ( را می ستنجدهيجانی، مسخ شخصيت و كفایت شخصیشغلی )خستگی 

 یفرستودگ یستطوح بتاال ،یشخصت تیتكفا  یيپا ازيامت ای، تيمسخ شخص و یجانيه یخستگ

، 303و جكسون ضریب پایایی درونی را برای خستتگی عتاطفی   مسالدهد.  یرا نشان م یشغل

 .(23) اند كردهش گزار1103و موفقيت فردی را  1303شخصيت زدایی 

نفتر  11333سازگاری درونی سه معيار پرسشنامه فرسودگی شغلی در نمونه اصلی كته شتامل 

                     گتتزارش شتتد. پایتتایی آن بتته 3303تتتا  1103بتتا ضتتریب الفتتای كرونبتتاخ، بتتي   بتتوده،

مسلش و جكسون گزارش شده است. 8303تا  1303پز آزمون با یش ماه فاصله،  - روش آزمون

بستگی محاسبه ه -1روایی پرسشنامه از سه روش استفاده كرده اند كه عبارتند از  تعيي  برای 

محاستبه  -2نمره افراد در پرسشنامه حاضر با نمره ای كه فردی كامال آشتنا بته فترد متی داد. 

محاستبه همبستتگی نمتره افتراد در ایت   -3همبستگی ابعاد تجربه شغلی با فرسودگی شغلی 

 .پرسشنامه و پيامدهای مختلفی كه فرض شده است با فرسودگی مرتبط است
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ار تأیيد قررد مو (1311)  نتوسط فيلياان یرر در الي  باای اوبر  هامی  پرسشنا  پایاییر و عتباا

ای  آزمون . (21) سته اشدآورد بر 1803آن با روش آلفای كرونباخ ضریب پایایی و ست اگرفته 

بكار برده شتده و اعتبتار علمتی آن  (32)، محمد نژاد و ثمری (32)و طالعی (34)توسط پيامی 

ی  ا  ،گی شغلیدفرسوی پرسش نامه دن بوارد ستاندابا عنایت به د قرار گرفته استت. مورد تایي

ای  پرسشنامه در  .گی شغلی می باشددفرسوان سنجش ميزای برزم الر عتبادارای اپرسش نامه 

توسط فيليان به فارسی ترجمه و سپز به زبان اصلی برگردان شده است و مجتددا 1311سال 

ز تایيد توسط اساتيد دانشگاه تهران روایی پرسشنامه بررستی گردیتده به فارسی ترجمه و پز ا

است. پرسشنامه ها با فاصله یش هفته، در ميان پرستارانی كه در مرحله اول شركت داشته انتد 

توزیع و نتای  نهایی هر دو مرحله با استفاده از آزمون همبستگی محاسبه شتد و ميتزان ثبتات 

یافته های نهایی، مبي  همبستگی قوی ميان پاستخ هتای داده درونی مقياس ها به دست آمد. 

به دست آمتد و   r=/83تا    r=/31شده در دو مرحله آزمون بود. ميزان همبستگی متغيرها از 

پایایی، در پژوهش هتایی كته  . (33)با توجه به ای  امر پایایی پرسشنامه مورد تایيد قرارگرفت 

صورت گرفته، مشابه پایایی به دستت آمتده از منتابع اوليته در ایران بر روی پرسشنامه ماسال  

 . (31)بوده است 

 روش كار: -3-3

         قیتاز طرزنتدگی آمتوزش مهتارت  ريكته بته تتأثبودمطالعته مداخلته ای  شی ،مطالعه  یا     

 .پرداخت فرسودگی شغلی پرستاران بيمارستان بر  تیوب سا
پژوهشگر با لحاظ نمودن مالحظات اخالقی و گرفت  معرفی نامه از دانشكده پرستاری و مامایی 

طهری و پيمانيه مراجعه كرده و پز از معرفی خود و كسب اجازه شخصا به بيمارستان استاد م

از   وداد پتژوهش بته پرستتاران ارائته  در خصوص اهتداف را از مسئولي  ذیربط، توضيحات الزم
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نامه های اطالعات  ، آنها می بایست پرسششد( گرفته پيوست يک)ایشان رضایت نامه كتبی 

. یكی از بيمارستان ها بته عنتوان گتروه می كردند دموگرافيش و فرسودگی شغلی را نيز تكميل

د شرایط به مطالعته، پرستاران واجسپز . گرفتمداخله و بيمارستان دیگر در گروه كنترل قرار

بيمارستان های كنترل و مداخله بتا استتفاده از روش نمونته گيتری سيستتماتيش درهر یش از 

، پرسشنامه های تكميل شده توسط برای پيشگيری از هر گونه خطای احتمالیشدند و انتخاب 

 .گردید كمش پژوهشگر كدگذاری

تتا در هتر شتد اجتازه داده  هتا وهگراخالق در پژوهش به  تیالزم به ذكر است  كه جهت رعا 

گروه   یاز مطالعه خارج شوند. برا یبه ادامه همكار لیاز مطالعه، در صورت عدم تما یمرحله ا

        یو بتراشتد و اتتاق چتت گذاشتته  تیوه ورود به وب ستابا نح ییجلسه آشنا شیمداخله ابتدا 

بته وب ورود بترای رمتز  شیت فترادا  یاز ا شی مخدوش كننده به هر عوامل رياز تأث یريجلوگ

 .شد دادهسایت 

كه توسط تتيم است برنامه مبتنی بر وب مورد استفاده در ای  پژوهش، برنامه ای ساختار یافته 

و قابليت هایی مثل  ورود اختصاصی با دادن كد به هر یتش است شده تحقيق طراحی و ساخته 

از گروه مداخله، مشاهده محتوای آموزشی ارائه شده در قسمت های مختلف وب به صورت مت  

و فيلم، امكان گذاشت  نظر در پایان هر مطلب و اتاق چت برای برگزاری جلسات گروهی را دارا 

ه شتده در وب ستایت در قالتب یتش ای آموزشتی ارائتاتمام مداخله محتو است. یش ماه پز از

كتابنه آموزشی در اختيار گروه كنترل قرار گرفت. عدم شركت در تعامتل گروهتی بته صتورت 

 . گردید هفته اجرا13و در طی  پيگيری شد. ای  برنامه در دو مرحلهتلفنی 

 ،حل مسئلهآموزش مهارت های ) كه شامل( )پيوست چهاریب آموزشلمطیش در مرحله اول  

روابتط بتي  برقتراری  ،بتا دیگتران مؤثرارتباط برقرای تصميم گيری،  ،تفكر نقادانه، تفكر خالق

هتر  روز شنبهدر  ؛بودند (استرسمدیریت  ،خشممدیریت  ،همدلی ،خودآگاهی ،سازگارانه فردی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C
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كه ایت  مطالتب را مطالعته خواسته شداز گروه مداخله  و شدقرار داده  سایت وب یبر روهفته 

كنند، تكاليف و تمرینات عملی را انجام دهند و نكات مبهم، مشكالت یتا ستواالتی كته در ایت  

را در قسمت ثبت نظرات، در پایان هر مطلب آموزشی در زمينه ممك  است برایشان پيش بياید 

 . ا در جلسه تعامل گروهی مطرح كنندوب یادداشت كرده  و ی

هفتته برگتزار  كه در فضای وب و در اتاق چت در روز جمعه هتربود تعامل گروهی مرحله دوم 

 هر گتروه در یاو طبق توافق با اعضداده شد نفره قرار  13گروه  2ا در اعضبرای ای  كار  ميشد.

و بتا پژوهشتگر  گریارائه شده با همد یآموزش یدرباره  مطالبای جلسه  ساعت مشخص در شی

در گروه كنترل به جز  .بود پژوهشگرو كنترل جلسات به عهده  تیری. مدانجام می گردید تعامل

تكميل پرسشنامه اطالعات دموگرافيش و پرسشتنامه فرستودگی شتغلی ماستال  ، طتی متدت 

پرسشنامه فرستودگی  . یش هفته پز از پایان آموزش مجددا نگرفت مداخله ای صورتپژوهش 

 شغلی توسط گروه مداخله و كنترل تكميل شد.

 روش تجزيه و تحليل داده ها: -3-8

جهت سهولت در پردازش اطالعات موجود در پرسشنامه و تجزیه و تحليل آن هتا بته            

پرسشنامه استفاده شد. اطالعات پز از جمتع آوری و ورود  وسيله كامپيوتر از روش كد گذاری

در دو قالب توصيفی و تحليلی آناليز شد. از روش های آمتاری توصتيفی،  22Spssنرم افزار    به

                   شتتامل  فراوانتتی، ميتتانگي  و انحتتراف معيتتار )جتتداول و نمودارهتتا بتترای توصتتيف اطالعتتات( و 

در صورت نرمال بودن داده ها و یا معادل ناپارامتری آن برای پاسخ  2و تی مستقل1زوجیاز تی 

 به اهداف مطالعه استفاده شد.

 :  هاي پژوهش  محدوديت -3-5

                                                 
1. T test 
2. Paired T test 
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 . بود كامال یكسان نبودن بخش های دو بيمارستان

 

  پژوهش ات اخالقيظمالح -3-13

   دانست می خود را ملزم به رعایت موارد زیر پژوهشگر در زمان اجرای ای  پژوهش

حضترت  ییو مامتا یدانشتكده پرستتار یلتيتكم التيمحتترم تحصت  يكسب اجازه از مستئول

  .)س(فاطمه

دریافت معرفی نامه و مجوز انجام پژوهش از معاونت پژوهشی جهت ارائته آن بته بختش هتای 

 مربوطه

 .استاد مطهری و پيمانيه جهرم های بيمارستان ولي مسئازاجازه  كسب

و اخذ رضایت كتبی از تمام واحد های پژوهش پز از توضيف در مورد  امهتكميل فرم رضایت ن

 اهداف تحقيق. 

 اطمينان دادن به واحد های مورد پژوهش برای محرمانه ماندن اطالعات آنان.

جهت انصراف از شركت در پژوهش در هتر قستمتی از  فرصت دادن به واحد های مورد پژوهش

 پژوهش.

نمونه های    به دانشگاه علوم پزشكی جهرم و در صورت تمایل به ارائه نتای  حاصل از پژوهش 

 .پز از اتمام طرح  پژوهش

  .پز از اتمام طرح مطالب آموزشی در قالب كتابنه آموزشی به افراد گروه كنترلارائه 
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 يافته هاي پژوهش-4-1

بتر فرستودگی  ،ارت های زندگیوهش حاضر به منظور بررسی تاثير آموزش مبتنی بر وب مهپژ

پتز از شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشكی جهرم صورت گرفته استت. بته ایت  صتورت كته 

توسط پرستاران واجد شرایط،  نامه های اطالعات دموگرافيش و فرسودگی شغلی پرسشتكميل 

از یكتی به صتورت تصتادفی كنترل  به دليل عدم تبادل محتویات آموزشی بي  گروه مداخله و

سپز از بي  . گرفتبيمارستان ها به عنوان گروه مداخله و بيمارستان دیگر در گروه كنترل قرار

پرستتار،  134د شرایط به مطالعه كه دارای فرسودگی شغلی متوسط و باال بودند واج انپرستار

بيمارستان های كنترل و مداخله با استفاده از روش نمونه گيری سيستماتيش انتخاب هر دو  در

پرستار در بيمارستان پيمانيه  22پرستار گروه مداخله در بيمارستان استاد مطهری و  22شدند. 

 قرار گرفتند.

با چگونگی ورود  پرستاران گروه مداخله ابتدا در یش جلسه حضوری كه درمرداد ماه برگزار شد،

یتش از و قسمت های های مختلف آن آشنا شدند و به هتر  L-Skill .ir به وب سایت آموزش

           یتتش رمتتز ورود داده شتتد. افتتراد در ایتت  جلستته بتتا نحتتوه آمتتوزش، چگتتونگی ورود و  اعضتتاء

تعامتل آشتنا شتدند. جهتت مهارت ها كه در هفته های بعد روی سایت قرار می گرفتت، توالی 

 2اعضتا در شود،در روز جمعه هر هفته برگزار قرار بود گروهی كه در فضای وب و در اتاق چت 

ساعت مشخص  شی هر گروه در می بایست یو طبق توافق با اعضاداده شد نفره قرار  13روه گ

از  .كننتدبرقرار تعامتلو با پژوهشتگر  گریارائه شده با همد یدرباره  مطالب آموزشای جلسه  در

هفته بعد هر هفته یش مهارت روی سایت گذاشته متی شتد و اعضتا در طتی هفتته مطالتب را 

   و كنتترل جلستات  تیریمتد در تعامل گروهی بررسی و پاسخ داده می شتد،پيگيری و سواالت 

 .بود پژوهشگربه عهده 
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در گروه كنترل به جز تكميل پرسشنامه اطالعات دموگرافيش و پرسشتنامه فرستودگی شتغلی 

طی مدت پژوهش مداخله ای صورت نگرفت. یش هفته پز از پایتان آمتوزش مجتددا   ،ماسال 

بته منظتور دستتيابی بته  غلی توسط گروه مداخله و كنترل تكميل شد.پرسشنامه فرسودگی ش

مورد تحليتل  22نسخه   spssاهداف پژوهش، داده ها جمع آوری و به وسيله نرم افزار آماری  

          قتترار گرفتتت. بتتا توجتته بتته نرمتتال بتتودن داده هتتا از آزمتتون هتتای پارامتریتتش جهتتت آنتتاليز 

در ایت   13تتا   1جداول و  2تا  1نمودار نتای  به صورت  فرضيات پژوهش استفاده شده است.

یافته های بعد از مداخله تنظيم گردیتده  -2یافته های قبل از مداخله و  -1فصل در دو بخش  

 در نظرگرفته شده است.    p<3032است.  سطف معنی داری در ای  مطالعه 

مه ای كتته توستتط پرستتتاران          پرسشتتنا 223نتتتای  حاصتتل از آنتتاليز داده هتتا نشتتان داد كتته از 

( فرسودگی شغلی را در حد متوستط یتا %88) پرستار شاغل  223گردید،  واجد شرایط تكميل

( در بيمارستتان استتاد مطهتری و % 1041پرستار ) 132باال تجربه كرده اند؛ كه از ای  تعداد،  

 ( در بيمارستان پيمانيه مشغول به كار بودند. %3022پرستار ) 118

ميانگي  نمره فرسودگی شغلی با توجه به مولفه های فرسودگی شغلی در ایت  دو بيمارستتان، 

( و نمتره كتل 32023(، كفایتت شخصتی )3301) (، مستخ شخصتيت38023) خستگی هيجانی

( گزارش گردید. مقایسه ميانگي  مولفه های فرسودگی شتغلی در دو 041 32) فرسودگی شغلی

رستاران در بيمارستان استاد مطهری در بعد مستخ شخصتيت و بيمارستان نشان می دهد كه پ

در بيمارستان پيمانيه در ابعاد خستگی هيجانی و كاهش كفایت شخصی نمره باالتری را كسب 

نشان می دهد كه نمره فرسودگی شغلی با متغيتر هتای  1نموده اند. ضریب همبستگی پيرسون

(  p=301(، وضعيت استخدامی )  p=3/3(،  بخش )  p=301جمعيت شناسی وضعيت تاهل ) 

                     ( ارتبتتتاط معنتتتی داری نتتتدارد، /p=3 13( و جنستتتيت ) p=3011و تعتتتداد فرزنتتتد)  

ای  ارتبتاط (.   p=3031اما ارتباط نمره  فرسودگی شغلی با سطف تحصيالت معنی دار است )  

                                                 
1 .Pearson 
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ه فرسودگی شغلی افزایش یافتته معنی دار بيانگر آن است، كه با باال رفت  سطف تحصيالت نمر

        است.

(   p<30331 درآمتد بتا نمتره فرستودگی شتغلی )كته  ،نتای  آزمون تی مستقل نشان می دهد

ارتباط معنتی داری دارد و افترادی كته فرستودگی شتغلی دارنتد از ميتانگي  درآمتد كمتتری 

  ستودگی شتغلی بتا برخوردارند. نتای  حاصل از آزمون تی مستقل نشان می دهتد كته نمتره فر

( و افترادی كته فرستودگی شتغلی دارنتد از p<30331 ) متغير ست  ارتبتاط معنتی داری دارد

 ميانگي  سنی كمتری برخوردارند.
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 مداخله قبل از هاي يافته: بخش اول

 

 

 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب نوع بخش: 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

درصتد پرستتاران  در          2011نفتر گتروه مداخلته  22نشتان متی دهتد كته از  1نمودار شتماره 

پرستتار  22در بخش های عمومی مشغول به كار هستتند. از مجمتوع  2038بخش های ویژه و 

 در سایر بخش ها اشتغال دارند. 1048در بخش های ویژه و  3021گروه كنترل 
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 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب نوع بخش وضعيت تاهل: 2ودار شماره نم

 

 

 

 

كته اكثریتت دو گتروه مداخلته و كنتترل را پرستتاران متاهتل   نشان می دهتد 2نمودار شماره 

 تشكيل می دهند.
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 حسب تحصيالت ه برتوزیع فراوانی افراد مورد مطالع: 3نمودار شماره

 

 
 

 

درصتد گتروه كنتترل را  2034درصتد گتروه مداخلته و  8083  نشان می دهتد 3نمودار شماره 

 می باشند. كارشناسیپرستاران دارای مدرک تحصيلی 
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 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنز: 4نمودار شماره
 

 

 

بته زن  دو گروه مداخله و كنتترل را پرستتاران %12كه بيش از  نشان می دهد 4نمودار شماره 

 خود اختصاص داده اند.
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 مولفه های فرسودگی شغلی توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب: 9نمودار شماره
 

 

 
 

پرستاران دو گروه مداخلته و كنتترل در دو مولفته خستتگی  كه نشان می دهد 2نمودار شماره 

 را كسب نموده اند. و كفایت شخصی نمره متوسط و باالی فرسودگی شغلی بيشتریهيجانی 
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 مشخصات جمعيت شناختیمقایسه توزیع فرآوانی و  :1جدول شماره               

 روه  مداخله و كنترلدر دو گ                                  

 

 گروه                              

 

 متغير

 گروه مداخله

 نفر( 92)

 گروه كنترل

 نفر( 92)

 
P value 

 درصد تعداد درصد تعداد

 

 وضعيت تاهل

  9/13 3 23 14 مجرد

 1/84 44 2/15 31 متاهل 13/3

 5/1 1 8/3 2 مطلقه

 

 جنس

  2/15 13 29 13 مرد

 8/83 42 39 35 زن 31/3

 

 

 تعداد فرزند

3 23 2/44 13 3/32  

 

42/3 

 3/34 18 29 13 يک

 8/28 19 29 13 دو

 5/1 1 8/9 3 سه

 5/1 1 3 3 چهار

 

جدول فوق اطالعات جمعيت شناختی دو گروه مداخله و كنتترل از نظتر متغيتر هتای جتنز، 

قبل از انجام مداخلته  1آزمون )كای دو( وضعيت تاهل و تعداد فرزند را مقایسه می نماید. انجام

موید ای  نكته است كه دو گروه از نظر مشخصات فوق همسان هستند و از نظر وضعيت تاهتل 

(1103=p( جنز ،  )3103=p و تعداد فرزند ) (4203= p.تفاوت معنی داری نداشته اند ) 

 

 

 

 

                                                 
1. Chi – Square  Test 
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 مشخصات جمعيت شناختید مقایسه توزیع فرآوانی و درص :2جدول شماره

 در دو گروه مداخله و كنترل                                    

 
 

 گروه                            

 متغير     

 گروه مداخله

 نفر( 92)

 گروه كنترل

 نفر( 92)

 
P value 

 درصد تعداد درصد تعداد

 

 

 تحصيالت

  5/1 1 8/3 2 فوق ديپلم

 3/54 45 8/83 42 ليسانس 11/3

 8/3 2 4/19 8 فوق ليسانس

 

 بخش

  92 23 5/93 28 ويژه

 48 29 1/41 24 عمومي 84/3

 

 وضعيت

 استخدامي

  3/99 25 1/31 33 رسمي

 

14/3 
 1/5 9 9/13 3 پيماني

 2/21 11 3/3 4 شبه پيماني

 9/13 3 3/3 4 قراردادي

 
، بختشهتای مداخلته و كنتترل از نظتر متغيرروه جدول فوق اطالعات جمعيت شناختی دو گت

قبتل از انجتام آزمتون) كتای دو (  استخدامی و ميزان تحصيالت را مقایسه می نمایتد.وضعيت 

تفاوت معنی داری نداشته انجام مداخله موید ای  نكته است كه دو گروه از نظر مشخصات فوق 

 .( P>3032 )اند 

 

 

 



 

81 

 

 )س  و درآمد( مشخصات جمعيت شناختیقایسه توزیع فرآوانی و    م3جدول شماره   

 دو گروه مداخله و كنترل                             

 

 گروه
 

 متغير
 

 

 نفر( 92گروه مداخله)
 

 نفر( 92گروه كنترل)
 
 

P value 
 

 

 ميانگين ±انحراف معيار 

 

 ميانگين ±انحراف معيار 

 سن
 

11/6± 6/33 63/5 ±33/33 15/0 

 درآمد
 

166650± 1336536 606171±1309615  35/0 

 
س  و درآمد های روه مداخله و كنترل از نظر متغيرجدول فوق اطالعات جمعيت شناختی دو گ

ای  نكته است كته دو قبل از انجام مداخله موید 1)تی مستقل(را مقایسه می نماید. انجام آزمون

 تفاوت معنی داری نداشته اند.( P=4203آمد )( و درp=2203س  ) متغيرگروه از نظر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1. Independent  sample T -test 
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 مقایسه ميانگي  و انحراف معيار نمره مولفه فرسودگی شغلی :3جدول شماره            

 در دو گروه مداخله و كنترل قبل از مداخله                                   

 

 
 گروه
 

 مولفه

 قبل از مداخله

  گروه کنترل خلهگروه مدا
P value 

  ميانگين ±معیار انحراف    ميانگين ±معیار انحراف      

 
 خستگی هيجانی

 
33/9±35/13 

 

 
13/11±15/13 

 

 
10/0 

 
 مسخ شخصيت

 
36/5±66/6 

 

 
13/6±9 

 

 
91/0 

 
 کفایت شخصی

 
30/6±11/19 

 
33/5±63/13 

 

 
11/0 

 
 نمره کل

 
91/13±31/51 

 

 
63/13±53/56 

 

 
10/0 

 

نمره مولفه سته گانته اطالعات جدول فوق و استفاده از آزمون )تی مستقل( بيانگر آن است كه 

معنی داری نداشتته استت.  نترل قبل از مداخله تفاوتفرسودگی شغلی در دو گروه مداخله و ك

و  "هيجانی، مسخ شخصيت، كفایت شخصیخستگی " سه مولفهنمره  به عبارتی دو گروه از نظر

 .(P>3032)همگ  بوده اند قبل از مداخله  نمره كل فرسودگی شغلی
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            تعيي  ارتباط نمره فرسودگی شغلی بتا متغيتر جتنز، بختش، تحصتيالت        :9جدول شماره

 وضعيت استخدامی و تاهل قبل از مداخله در گروه مداخله و كنترل                      

       

                                            

 گروه                                             

 متغير             

 کنترل مداخله

 ميانگين نمره
 ±معیار انحراف

P value 
 

 ميانگين نمره
 ±معیار انحراف

P value 

  61/53±69/61 مرد جنس
35/0 

66/10±6/56  
 03/56±36/13 35/50±93/11 زن 66/0

  90/51±1/16 ويژه بخش
31/0 

36/16±61/61  
01/0 

 63/50±93/13 65/50±39/9 عمومي

وضعيت 

 تاهل

  16/51±13/15 متاهل
36/0 

13/13±65/53  
 13/66±10 16/36±91/10 مجرد 16/0

 56 60±61/1 مطلقه
 وضعيت

 استخدامي

  53±66/13 رسمي
 
56/0 

 

93/13±56  
 
91/0 

 

 6/55±93/10 65/39±11/11 پيماني
 53/55±63/16 33±33/3 شبه پيماني
 53/56±63/13 33±56/11 قراردادي

  65 كارداني تحصيالت

13/3 

60  

 33/55±61/13 90/50±53/13 كارشناسي 38/3
 5/33±50/10 50/50±90/11 كارشناسي ارشد

 

جتنز، بختش، )نشان می دهد كه بي  نمره فرسودگی شغلی بتا متغيتر  2نتای  جدول شماره 

                          می و تاهتتتتل قبتتتتل از مداخلتتتته در گتتتتروه مداخلتتتته تحصتتتتيالت، وضتتتتعيت استتتتتخدا

، اما ای  ارتباط در گروه كنترل بتي  بختش و نمتره ((P>3032وجود ندارد ارتباط معنی داری 

 (.P<3032فرسودگی شغلی معنی دار بوده است )
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 اد فرزندتعيي  ارتباط نمره فرسودگی شغلی با متغير س ، درآمد و تعد :1جدول شماره

 قبل از مداخله در گروه مداخله و كنترل                       

 گروه

 متغير

 کنترل مداخله

 
 ضریب همبستگی

 
P value 

 
 ضریب همبستگی

 
P value 

 50/0 -9/0 01/0 31/0 س 
 13/0 -11/0 35/0 10/0 درآمد

 13/0 -11/0 11/0 11/0 تعداد فرزند
 

                 بتتي  وه مداخلتته نشتتان متتی دهتتد كتته در گتتر( =3032r) 1ضتتریب همبستتتگی پيرستتون

و افرادی كته ميتانگي   (P<3032اری وجود دارد ) نمره فرسودگی شغلی ارتباط معنی د س  و

 سنی پایي  تری دارند، فرسودگی شغلی باالتری داشتند.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 .Pearson 
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 : یافته های پس از مداخلهبخش دوم

 گروه مداخلهسودگی شغلی درمقایسه ميانگي  و انحراف معيار نمره فر :3جدول شماره

 قبل و یش هفته بعد از مداخله

 

ميانگي  نمره كل و مولفه های فرسودگی شغلی گروه مداخله، قبل و یش هفته پز از مداخلته 

 مقایسه گردید. 1با آزمون ) تی زوجی(

بعد از مداخله نشان می دهد كته نمتره خستتگی هيجتانی بعتد از مداخلته  مقایسه نمره قبل و

                                 از نظتتتتر آمتتتتاری نستتتتبت بتتتته قبتتتتل از مداخلتتتته كتتتتاهش داشتتتتته و ایتتتت  تفتتتتاوت 

 .p< 0)/000)معنی دار بوده است

نمتره   ( موید كاهش معنی دار و افتزایش  p<0/000اختالف نمره قبل و بعد مسخ شخصيت با )

 ( بيانگر افزایش معنی دار ای  مولفه پز از انجام مداخله است.p<0/000كفایت شخصی)

مبي  كاهش فرسودگی شغلی نسبت به قبل از  (p<0/000اختالف نمره كل فرسودگی شغلی )

 انجام مداخله است. مداخله و بيانگر اختالف معنی دار ابعاد مختلف فرسودگی شغلی پز از

                                                 
1 . Paird T test 

 
 گروه مداخله       

 
 
 مولفه

 
 قبل از مداخله

 
 یک هفته پس ازمداخله

 
 

P value  
 ميانگين ±معیار انحراف

 
 ميانگين ±معیار انحراف

 
 خستگی هيجانی

 
33/9±35/13 

 

 
50/6±33/13 

 

 
000/p<0 

 
 مسخ شخصيت

 
36/5±66/6 

 

 
30/3±11/5 

 
000/p<0 

 
 کفایت شخصی

 
30/6±11/19 

 

 
63/5± 06/33 

 

 
000/p<0 

 
 فرسودگی شغلینمره کل 

 
91/13±31/51 

 
39/13± 36/19 

 
000/p<0 
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 گروه كنترلایسه ميانگي  و انحراف معيار نمره فرسودگی شغلی در مق :8جدول شماره

 قبل و یش هفته بعد از مداخله                         

 
ميتتانگي  نمتتره گتتروه كنتتترل قبتتل و یتتش هفتتته پتتز از مداخلتته بتتا آزمتتون )تتتی زوجتتی(             

می دهتد كته نمتره خستتگی هيجتانی  ایسه گردید. مقایسه نمره قبل و بعد از مداخله نشانمق

نسبت به قبل از مداخله افزایش داشتته و ایت  تفتاوت از نظتر آمتاری معنتی دار نبتوده استت. 

(P>3032). 

است، اما اختالف  قبل به نسبت مولفه ای افزایش  مویدمسخ شخصيت  بعد و قبل نمره اختالف

 (P>3032  )ری وجود ندارد. معنی دا

( موید كاهش معنی دار ای  مولفه و بيانگر P<3032اختالف نمره قبل و بعد كفایت شخصی با )

یش هفته بعد از انجام مداخله، نستبت بته قبتل از مداخلته    كاهش كفایت شخصی گروه كنترل

        مویتد لتهاز مداخبعتد و قبتل نمتره اختتالف، در مورد نمتره كتل فرستودگی شتغلیمی باشد. 

. امتا ایت  افتزایش نمره كل و بيانگر افزایش ميزان فرسودگی شغلی گروه كنترل است  افزایش

 .(P>3032) معنی دار نيست

 گروه کنترل
 
 
 مولفه

 
 قبل از مداخله

 
 یک هفته پس ازمداخله

 
 

P value  
 ميانگين ±معیار   انحراف

 
 ميانگين ±معیار   انحراف

 
 خستگی هيجانی

 
72/00±01/72 

 

 
36/9 ± 65/13 

 

 
66/0 

 
 مسخ شخصيت

 
01/6±9 

 

 
66/3 ± 36/10 

 
13/0 

 
 کفایت شخصی

 
27/1±62/72 

 

 
60/3 ±33/15 

 

 
01/0 

 نمره کل
 فرسودگی شغلی

 
72/02±17/16 

 

 
10/16 ± 90/60 

 

 
11/0 
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 گروهمقایسه ميانگي  و انحراف معيار نمره فرسودگی شغلی در دو :5جدول شماره

 هیش هفته بعد از مداخل مداخله و كنترل                              

 
 گروه           

 
 
 

 مولف 

 
 یک هفته پس از مداخله

 
 گروه مداخله

 
 گروه کنترل

 
P value 

 
 ميانگين ±معیار   انحراف

 
 ميانگين ±معیار   انحراف

 
 خستگی هيجانی

 
00/6±33/03 

 

 
33/9  ±30/72 

 

 
000/p<0 

 
 مسخ شخصيت

 
00/0±07/0 

 

 
63/0  ±33/00 

 

 
000/p<0 

 
 کفایت شخصی

 
33/0 ±06/32 

 

 
30/0 ±33/70 

 

 
000/p<0 

 نمره کل
 فرسودگی شغلی

 
29/03 ±33/79 

 

 
70/06  ±90/60 

 

 
000/p<0 

 

به منظور مقایسه ميانگي  اختتالف نمتره دو گتروه كنتترل و مداخلته  "تی مستقل "از آزمون 

(      p<0/000كفایتت شخصتی )مولفه خستگی هيجانی، مسخ شخصتيت و  استفاده شد. در سه

                          داد كتتتته از نظتتتتر آمتتتتاری اختتتتتالف معنتتتتی داری بتتتتي  تفتتتتاوت ميتتتتانگي   نشتتتتان

بعد مداخله، در دو گروه مداخله و كنترل از نظر نمره كل و هر سته مولفته اختالف نمره قبل و 

 فرسودگی شغلی وجود دارد.
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 هگرو، در دوميانگين تغييرات نمره فرسودگي شغليمقایسه  :13جدول شماره

 مداخله وكنترل  قبل و یش هفته بعد از مداخله                          

 
 گروه              

 
 مولفه

 

 گروه مداخله
 

 گروه كنترل
 
 
 
 

P value 
 

 

 ميانگين اختالف ±معیار انحراف

 

 ميانگين اختالف ±معیار انحراف

 
 خستگی هيجانی

 
91/9 ± 77/00 

 
30/11 ± 69./- 

 
000/p<0 

 
 شخصيت مسخ

 
05/5 ± 36/3 

 
51/6 ± 36/1- 

 
000/0p< 

 
 کفایت شخصی

 
31/3 ± 63/3- 

 
31/6 ± 33/1 

 
000/0p< 

 
 نمره کل

 
66/16 ± 01/77 

 
10/10 ± 36/3 

 
000/0p< 

 

 مداخلته گتروه تغييرات ميزان افزایش كه است آن بيانگر گروه، دو در تغييرات ميانگي  مقایسه

 گتروه بته نسبت مداخله گروه تغييرات ميزان و هيجانی گیخست بعد در كنترل گروهنسبت به 

 .است مشهود شخصی كفایت بعد و شخصيت مسخ بعد در ،كنترل

مثبت شدن نمره درصد تغييرات در مولفه خستگی هيجانی و مستخ شخصتيت، نشتان دهنتده 

كاهش نمره ای  دو مولفه و منفی شدن درصد تغيير در مولفه كفایت شخصتی، نشتان دهنتده 

ایش احساس كفایت شخصی در نمونه های مورد پژوهش، یش هفته پز از مداخله است كه افز

 ای  امر مطلوب پژوهش است.

 تتوان می وكنترل مداخله گروه دو تغييرات ميانگي  مقایسه و فوق جدول های داده به توجه با

      (p<0/000) داری معنتی طتور بته زنتدگی هتای مهتارت آمتوزش مداخلته كته داشتت اظهار

 .دهد كاهش كنترل گروه با مقایسه در مداخله گروه در را شغلی فرسودگی ميزان است، توانسته
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  ارتباط تغيير نمره فرسودگی شغلی قبل و بعد از مداخله با :11  جدول شماره

  جمعيت شناختی در گروه مداخله  خصوصيات                              

       

 تغيير نمره   

 فرسودگي     

 يشغل           

 

 متغير

 تغيير نمره
 خستگی هيجانی

 تغيير نمره
 مسخ شخصيت

 تغيير نمره
 کفایت شخصی

 تغيير نمره کل
 فرسودگي شغلي

میانگین 

± 

انحراف 

 معیار

P value  میانگین± 

انحراف 

 معیار

P 

valu

e 

میانگین 

± 

انحراف 

 معیار

P value  میانگین

± 

انحراف 

 معیار

P 

value 

 بخش

 

 31011 ویژه

13± 

 

3403 

2804 

1304± 

 

2103 

3303- 

3301± 

 

1403 

18024 

22011± 

 

1303 

 1208 عمومی

8303± 

3202 

2802± 

3202- 

1801± 

12011 

34011± 

 23013 مرد جنس

21011± 

 

2403 

3204 

3204± 

 

3403 

2308- 

4301± 

 

1303 

13021 

82011± 

 

2203 

 4803 زن

3203± 

3803 

3302± 

1101- 

3101± 

48023 

41011± 

وضعيت 

 تاهل

 82013 متاهل

2303± 

 

 

 

1103 

2804 

2304± 

 

 

 

1303 

1108- 

4101± 

 

 

 

1303 

34023 

12012± 

 

 

 

2203 
 1403 مجرد

31012± 

1101 

3401± 

3204- 

1101± 

18012 

21013± 

 2011 مطلقه

2303± 

203 

1202± 

2011- 

3404± 

2031 

1013± 

 

               ت كتته متغيتتر بختتش، جتتنز و وضتتعيت تاهتتل بتتا بيتتانگر آن استت 11نتتتای  جتتدول شتتماره

  تغيير نمره فرسودگی شغلی و تغيير نمتره مولفته هتای خستتگی هيجتانی، مستخ شخصتيت و 

 .((p>3032 ت شخصی ارتباط معنی داری نداردكفای
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  ارتباط تغيير نمره فرسودگی شغلی قبل و بعد از مداخله با :12  جدول شماره

  جمعيت شناختی در گروه مداخله  خصوصيات                              

       
 تغيير نمره       

 فرسودگي  شغلي          

 

 متغير

 تغيير نمره
 خستگی هيجانی

 تغيير نمره
 مسخ شخصيت

 تغيير نمره
 کفایت شخصی

تغيير نمره کل 
 فرسودگي شغلي

M 

SD± 

P value M 

SD± 
P 

value 

M 

SD± 
P value M 

SD± 
P 

value 

 

 

 

 وضعيت

 استخدامي

 31011 رسمی

28013 

 

 

 

 

3303 

2104 

3804 

 

 

 

 

2103 

301- 

3401 

 

 

 

 

3103 

13024 

42011 

 

 

 

 

4103 

 2801 پيمانی

2202 

1103 

2101 

110

13- 

1301 

11023 

18014 

شبه 

 پيمانی

2202 

1104 

4 

1403 

2201- 

8401 

2011 

81013 

 2201 قراردادی

42012 

1203 

1104 

202- 

1301 

2013 

21018 

 

 

 تحصيالت

  21 كاردانی

 

3303 

12  

 

1303 

13-  

 

8303 

22  

 

 803 كارشناسی 2103

1103 

1103 

1402 

301- 

1801 

33021 

13011 

كارشناسی 

 ارشد

12011 

31011 

1203 

2403 

1201 

2401 

31022 

28011 

 

تحصتيالت، اری معنتی داری بتي  ارتبتاط آمت1آنتوا ای  جدول نشان می دهد كه طبق آزمون 

 .(  P> 3203) وجود نداردوضعيت استخدامی و تغيير نمره فرسودگی شغلی 

  

 

 

                                                 
1 . Anova 
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        خصوصيات  ارتباط تغيير نمره فرسودگی شغلی قبل و بعد از مداخله با :13جدول شماره

 جمعيت شناختی در گروه مداخله                       

 

 تغيير نمره

 متغير

 مرهتغيير ن
 خستگی هيجانی

 تغيير نمره
 مسخ شخصيت

 تغيير نمره
 کفایت شخصی

تغيير نمره کل       
 فرسودگي شغلي

 سن

 

r 3403 1303 33103 2103 

P value 3103 3203 3103 3203 

 درآمد

 

r 3303 3303 3403 3203 

P value 803 4803 1203 1103 

تعداد 

 فرزند

r 1403 1103 1303- 1203 

P value 3203 2403 3303 2803 

 

( در گروه  r=3034بيانگر آن است كه طبق ضریب همبستگی اسپيرم )  13تای  جدول شمارهن

      ( و تغييتر نمتره كتل فرستودگی شتغلی بتا (p=3031 مداخله، تغيير نمتره خستتگی هيجتانی

   دگی شغلی و متغير س  ارتباط معنی داری دارد. متغير درآمد و تعداد فرزند با تغيير نمره فرسو

مولفه های خستگی هيجانی، مستخ شخصتيت و كفایتت شخصتی ارتبتاط معنتی داری نتدارد.   

p>3032)). 
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 بحث و نتيجه گيری 

 محدوديت های پژوهش 

 پژوهش های بعدی پيشنهادات برای 
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ای  فصل شامل بحث و بررسی یافته ها، نتيجه گيری نهایی، كاربرد پژوهش و پيشنهاد بترای 

  های بعدی می باشد. پژوهش

 بحث و بررسي يافته ها -9-1

تاثير آموزش مبتنی بر وب مهارت های زنتدگی بتر فرستودگی ژوهش حاضر با هدف بررسی پ

نامته هتای  پرستشپز از تكميتل . گردید انجامشغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشكی جهرم 

                   توستتط پرستتتاران واجتتد شتترایط ماستتال   اطالعتتات دموگرافيتتش و فرستتودگی شتتغلی

بررستی گردیتد. آنتاليز  spss 22داده ها از طریق  ،مطهری و پيمانيه هر دو بيمارستان استاد

پرسشتنامه ای كته توستط پرستتاران واجتد شترایط  223از  نتای  اوليه حاكی از ای  بود كه 

( فرسودگی شغلی را در حد متوسط یا بتاال تجربته %88پرستار شاغل  )  223تكميل گردید، 

پرستار 118( در بيمارستان استاد مطهری و % 1041ر ) پرستا132كرده اند؛ كه از ای  تعداد،  

 ( در بيمارستان پيمانيه مشغول به كار بودند. 3022%) 

 یكته بترا، یافته های پژوهش در رابطه با  اهداف آن مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتته استت

فر از ن 134پژوهش   یشد. در ا یطراح یتصادف ینيبال ییكارآزما شیاهداف،   یبه ا دنيرس

در ارتبتاط بتا  قترار گرفتنتد. یمتورد بررست ،ورود به مطالعته بودنتد طیشرا یكه دارا یافراد

 ،زن پتژوهش؛ متورد پرستاران اكثریتمشخصات جمعيت شناختی نمونه های مورد پژوهش، 

   در مجمتوع .ستال ست  داشتتند 33 -43بتي   وبودند  كارشناسی تحصيالت متأهل و دارای

    استاد مطهری و پيمانيه جهرم كه واجد شترایط  شاغل در دو بيمارستان نفر از پرستاران 134

 برای شركت در ای  مطالعه بودند و ستطف متوستط و بتاالی فرستودگی شتغلی را دارا بودنتد

پرستار بيمارستان  22در گروه مداخله و  ،پرستار بيمارستان استاد مطهری 22 انتخاب شدند.

 رفتند.در گروه كنترل قرار گ ،پيمانيه
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 عیتتوز 2تتا  1 یاند. در نمتودار هتانمودار ارائته شتده 2جدول و  13پژوهش در قالب   ینتا

 مورد پژوهش ارائه شده است.  یواحدها یشناختتيمشخصات جمع یفرآوان

كته  یفتيو ك یكمت شيتدموگراف یها ريآن ها، دو گروه بر اساس متغ یاطالع از همگون یبرا

بخش و تعداد فرزنتد  ،یاستخدام تيوضع الت،يتحص زاني، متاهل تيشامل جنز، س ، وضع

در   ینتتا  یتا، قترار گرفتنتد یمستقل مورد بررس یو ت یبود؛ با استفاده از آزمون مجذور كا

دهدكه دو گروه  یجداول نشان م  یا ینشان داده شده است. محتوا 3-4و  2-4 ،1-4جدول 

 اريتو انحتراف مع  يانگيتم ستهیمقا  4-4ل با هم ندارند. جتدو یدار ینظر تفاوت معن  یاز ا

در دو گروه مداخله و كنترل قبل از مداخله استت كته در واقتع  ،یشغل یفرسودگ یمولفه ها

پتژوهش استت؛  یمناسب درگتروه هتا یساز مساناعداد و ارقام بدست آمده، نشان دهنده ه

 یشتريب نانيبا اطملذا  صورت گرفته است و یمطالعه به خوب  یدر ا یگمارش تصادف  یبنابرا

از مداخلته انجتام شتده در  یرا ناشت یشتغل یفرسودگ زانيشده در م جادیا راتييتوان تغ یم

 پژوهش دانست.

 یمهتارت هتا یدهنتد كته مداخلته آموزشت ینشان م یآمار  ینتا 8و  1جدول شماره  طبق

 یداده هتا با گروه كنترل موثر بوده است. همان طور كه از سهیگروه مداخله در مقادر یزندگ

دهتد كته  ینشتان مت تتی زوجتیحاصل از آزمون   ینتا داست،يپ 1شماره موجود در جدول 

 ینمتره فرستودگ  يانگيتم نستبت بتهدر زمان قبل از مداخله  یشغل یگنمره فرسود  يانگيم

در   ینتتا  یا ی كاهش معنی داری داشته است.مداخله آموزش یمداخله و اجرا پز از یشغل

قابل مشاهده  زين یشخص تیو كفا تيمسخ شخص ،یجانيه یخستگ یاه اسيخرده مقمورد 

گروه را   یمداخله اجرا شده بر ا ريدار است و تاث عنام یابعاد از لحاظ آمار یاست، كه در تمام

 دهد. ینشان م
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یافته های ای  پژوهش با برخی از پژوهش های قبلی هم خوانی دارد و با نتای  برخی دیگر از 

  های جزیی دارد كه در زیر به تفصيل به ای  موضوع پرداخته می شود.مطالعات تفاوت 

     جهترم  یپرستتاران دانشتگاه علتوم پزشتك یفرسودگ زانيدر مورد م هياول یها یبررس  ینتا 

  یباشتد، كته بتا نتتا یمت یقابل توجه و بررس رانیدر ا یشغل یفرسودگ زانينشان داد، كه م

در  انیيصتحرا و (31) در كردستتان یاری، استفند(21) رانو همكاران در تهت انيليمطالعات ف

نتای  اولي  پژوهش هایی كه در مورد ميزان فرستودگی شتغلی و  دارد. یهمخوان (83) رازيش

و نتتای   (31)، (33)، (21)ن بتا روش هتای مقابلته ای در ایتران انجتام شتده استت ارتباط آ

وجهی از پرستتاران بتا ایت  مشتكل                   گویای آن است كته تعتداد قابتل تت (31)مطالعات حاضر 

 دست به گریبان هستند.

كودكان  یپرستاران بخش ها یشغل یفرسودگ زانيو همكاران در مورد م1پژوهش لوپز جهينت

 % 8023در حد متوستط و  %8013در حد كم،  یشغل یفرسودگ % 4023نشان داد، كه  اياسپان

آن بود كه  انگريپژوهش حاضر ب جهي. نت(23) كنند یم را تجربه ادیدر حد ز یشغل یفرسودگ

كته  یقتيباشتند. در تحق یرا دارا مت ادیدر حد متوسط و ز یشغل یودگ( نمونه ها فرس% 88)

انجتام داد، مشتاهده نمتود كته  یو هماتولوژ یآنكولوژ یپرستاران بخش ها یبر رو زين 2رتب

 كننتد یرا تجربه م یشغل یفرسودگ ادیمتوسط تا سطوح ز زاني( نمونه ها از م% 13از ) شيب

درصد( پرستاران در سطف  4031را در ) یشغل یگفرسود زانيم یاریاسفند زين رانی. در ا(21)

ای  نتای  مختلف نشان می دهد، كته فرستودگی شتغلی تحتت تتاثير  .(31) باال گزارش كرد

عوامل مختلفی ازجمله عوامل فردی، بي  فردی، شغلی و ویژگی های شخصيتی است و افتراد 

 .(43, 21)اری یكسان به یش اندازه دچار فرسودگی شغلی نمی شوند در شرایط ك

                                                 
1.Lopez 
2 .Barret 
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               مارستتتانيدر دو ب یشتتغل یفرستتودگ یمولفتته هتتا  يانگيتتم ستتهیمقادر مطالعتته حاضتتر،       

 مارستتانيو در ب تيدر بعتد مستخ شخصت یمطهتر مارستانيدر ب ارانكه پرست ،دهد یم نشان

را كسب نموده انتد. بتا  ینمره باالتر یشخص تیكاهش كفا و یجانيه یدر ابعاد خستگ هيمانيپ

         یشتغل یدر متورد علتل فرستودگ مارستتانيكته از پرستتاران هتر دو ب ینظتر ختواهتوجه به 

و  یاستاد مطهتر مارستانيدو بدر  یشغل یفرسودگ یمولفه ها  يانگيم سهیو مقا دیانجام گرد

 یها فتي)ش كمتر یسابقه كار ليبه دل هيمانيپ مارستانيتوان گفت كه، پرستاران ب یم هيمانيپ

                  و  یجتتانيه یكتته داشتتتند(، در بعتتد خستتتگ یمتعتتدد یهتتا یكتتار و شتتب ی بيشتتتركتتار

          را  یترنمتتره بتتاال ی،شخصتت تیتتدر بعتتد كفا زهيتتو كتتاهش انگ یاحستتاس ناكارآمتتد ليتتبتته دل

بتاالتر و  یستابقه كتار ليبتدل یاستاد مطهتر مارستانيپرستاران ب گرید ی. از سوندكسب نمود

           و  یجتانيه یدر مولفته خستتگ یتتر  یيكمتتر نمتره پتا یارو شتب كت یستاعات كتار زانيم

 طيدر محت ندیتجارب ناخوشتا ليكسب نموده و به دل یشخص تیرا در مولفه كفاباالتری نمره 

     تيداشتته و در بعتد مستخ شخصت  يو متراجع  ينسبت به همكاران، مسوول یمنف یدیكار، د

ایت  در حتالی استت كته لتوپز و همكتاران ميتزان  را به خود اختصاص داده اند. یشترينمره ب

فرسودگی شغلی را در ابعاد خستگی هيجانی و مسخ شخصيت پایي  و در بعد عدم كفایت بتاال 

 . (23)گزارش كرده اند، كه با مطالعه حاضر همسو نبوده است 

مرتبط هستند، اما در واكنش  گریكدیای  ابعاد با  ند كهچ هرای  نتای  بيانگر آن است كه،      

سه مولفه در مفهتوم از   ی. اندیآ یبه صورت همزمان م كمتر ،یشغل یروان ینسبت به فشار ها

 .(18) باشند یمرتبط م گریكدیبا  یتجرب دگاهیجدا و از د گریكدی

      ی خصوصتا در بعتد مستخ شخصتيتشتغل یفرستودگ وعيشتدر ای  مطالعه بنظر می رسد      

برخاستته از ستاختار ستازمان  یاستترس زا یها تياز مواجهه هر روزه پرستاران با موقع یناش

كتار  طيمثبت در محت طیفقدان شرا گرید یو از سو یفشار كار ابهام نقش، تعارض نقش، نندما
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پژوهش را پرستاران   یشركت كنندگان در ا شتريشد، ب انيكه قبال ب همانطور .(38, 21)باشد 

 و (33)بتا مطالعتات حتدائق   ینتتا  یتدادنتد؛ كته ا یمت ليسال تشتك 43زن با س  كمتر از 

           اكثریت پرستنل ایت  حرفته را زنتان  دارد. یانجام گرفته، همخوان رازيكه در ش (83) انیيصحرا

تشكيل می دهند كه عالوه بر وظایفی كه در محل كار مسئول انجام آن هستند، مسئوليت خانه 

و فرزندان نيز بر عهده آنان است و ای  خود باعث افزایش ميزان اضطراب و استرس در ای  قشر 

. در ای  پژوهش، با توجه می شود و سالمت روان آنان را در معرض خطر قرار می دهداز جامعه 

به اینكه تفاوت آشكاری در حجم نمونه های در دسترس وجود داشت و تعداد پرستتاران زن در 

 همه بخش ها بيشتر است، نمی توان به ای  یافته استناد كرد. 

 ،یاستتخدام تي) س ، جنز، وضع یاختشن تيمشخصات جمع  يب رابطهدر تحقيق حاضر     

آنتان بتر  یشتغل یفرسودگ زانيبا م (پرستاران درآمد زانيتعداد فرزند، بخش و م الت،يحص ت

 گرفت كهقرار  یمورد بررس یشخص تیو كفا تيمسخ شخص ،یجانيه یاساس سه مولفه خستگ

    ش، ، بختتيجنست یشناست تيتجمعی هتا ريتبتا متغ یشتغل ی، نمره فرستودگنتای  نشان داد

       بتا  یشتغل ینتدارد، امتا ارتبتاط نمتره فرستودگ یدار یمعنت تعداد فرزنتدی، استخدام تيوضع

آن است، كه بتا بتاال رفتت  ستطف  انگريدار ب یارتباط معن  ی. ااستدار  یمعن التيسطف تحص

مطالعته تفتاوت فتاحش در   یتالبتته در ا) است افتهی شیافزا یشغل ینمره فرسودگ التيتحص

     .و اكثریت پرستاران دارای مدرک كارشناسی بودند( در دسترس وجود داشت یمونه هان  حجم

دليل ای  ارتباط را ميتوان در تفاوت ناچيز ميزان درآمد تحصيالت بتاالتر نستبت بته رده هتای 

محققتان  یبرختتحصيلی دیگر و انتظارات بيشتر با توجه بتا ارتقتاء متدرک تحصتيلی دانستت. 

آورند و در  یرا فرآهم م یشغل یموجبات بروز فشار ها یشغل طيت باال در محمعتقدند كه توقعا

، (33)بررستی هتای رستتگاری . (24) كننتد یمت جادیرا در درازمدت ا یشغل یفرسودگ تینها

            نشتان متی دهتد كته نامناستب بتودن حقتوق و مزایتا یكتی از  (38)و عزیز نتژاد  (34)پيامی 
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                استتتنتاج علتتل نارضتتایتی و تتترک شتتغل استتت و بتته فرستتودگی شتتغلی منجتتر متتی شتتود. 

 یشتغل یدهد، كه درآمتد بتا نمتره فرستودگ ینشان مدر ای  پژوهش نيز  (مستقل یت)آزمون 

 یردرآمتد كمتت  يانگيتدارنتد از م یشتغل یستودگكته فر یدارد و افتراد یدار یارتباط معنت

شتود كته افتراد ستطوح  یمعتقدندكه كمبود درآمد باعث منيز  1و دانسون لموريبرخوردارند. گ

آن ها  انيدر م یشغل یرا تجربه كنند و احتمال خطر بروز فرسودگ یشغل یاز فرسودگ یباالتر

   درصتد پرستتاران از دستتمزد ختود  2،21در مطالعه بتروک و اندرستون .(24) ابدی یم شیافزا

 .(133)راضی بودند 

در داری بي  وضعيت تاهل و فرسودگی شغلی یافت نشد، اما  در مطالعه حاضر ارتباط معنی     

            تاهتتل  تيو وضتتع یشتتغل یفرستتودگ  يبتت یدار یارتبتتاط معنتت ،یمطالعتتات قبلتت یبرختت

  يبت یدار یمعنت یارتباط منفت ،از مطالعات گرید یدر تعداد. (33)، (131)شده استمشاهده 

را  یشغل یكه افراد متاهل فرسودگ یبه طور ده؛یتاهل مشاهده گرد تيضعوو  یشغل یفرسودگ

، كه ای  نتای  با نتتای  مطالعته حاضتر همستو نبتوده (33) دهند یكمتر از افراد مجرد نشان م

 است.

          یآن استت، كته افتراد استتخدام رستم انگريتصتورت گرفتته استت ب رانیكه در ا یمطالعات    

 یتوجه داشت استرس دی. با(132) كنند یرا تجربه م یكمتر یشغل یو فرسودگ یاسترس شغل

نته  یعنتیكند؛  یم جادیای موج یاثر د،یآ یم دیكاركنان پد در یشغل  يكه بر اثر نداشت  تام

        كته یشوند، بلكته كستان یرا واقعا از دست داده اند دچار استرس م شانكه شغل یتنها كاركنان

ختود نگتران شتده و  یشتغل  ينسبت به تتام ز،يهمكارشان شغلش را از دست داده ن ننديب یم

              چيهتتا در مطالعتته حاضتتر هتت افتتتهی  یتت. بتترخالف ا(14) دستتتخوش استتترس خواهنتتد شتتد

 ینشد. در بررست افتی یاستخدام تيو وضع یشغل یفرسودگنمره نمره   يب یدار یارتباط معن

                                                 
1 .Gillmore J & Daownson N 
2 . Brooks BA & Anderson MA 
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            بتته نتتام  یريتتمطالعتتات متغ  یتتاز ا نكتتداميكتته در ه دیتتمشتتاهده گرد یمطالعتتات ختتارج

از افتراد شتاغل بته  یا متهيب یها تیرسد حما یوجود ندارد. لذا به نظر م یاستخدام تيوضع

را بته  ماستتخدا تيشود كه نتتوان وضتع یامر باعث م  یعمل كرده و ا كنواختیصورت نسبتا 

 در نظر گرفت. یا نهيزم ريمتغ شیعنوان 

ست   ريتبا متغ یشغل یكه نمره فرسودگ ،دهد یمستقل نشان م یحاصل از آزمون ت  ینتا     

 یكمتتتر یستتن  يانگيتتدارنتتد از م یشتتغل یكتته فرستتودگ یدارد و افتتراد یدار یارتبتتاط معنتت

ستال گتزارش نمتوده  33-32 یدر گروه سن شتريرا ب یغلش یفرسودگ یاریبرخوردارند. اسفند

 33داشتتند  یشتغل یكه فرسودگ یس  پرستاران  يانگيم زين اضر،كه در پژوهش ح(31) است

و خاقانی زاده كه نشان دادنتد، افتراد      (2)ای  یافته با بررسی عبدی و همكاران سال بوده است. 

 .    (133)جوان تر با تجربه كاری كمتر ميزان فرستودگی شتغلی بتاالتری دارنتد همختوانی دارد 

پرستتار  321از عوامتل متوثر بتر آن در  یو تعداد یشغل یفرسودگ یهمكاران در بررس و1كابرا

 یشتغل یكه س ، سابقه كار و محل كار عوامل مرتبط بتا فرستودگ افتند،یدر شیشاغل در مكز

، كه با نتای  مطالعته نداشتند یارتباط یشغل یو نوع بخش با فرسودگ یكار فتيهستند، اما ش

  .(134)دارد حاضر همخوانی 

 یجانيه ینمره خستگ رييدهد كه تغی در گروه مداخله نشان م یهمبستگ بیمطالعه ضر       

 یهتا ريتمتغ ریدارد. در ستا یدار یرتباط معنس  ا ريبا متغ یشغل ینمره كل فرسودگ رييو تغ

 تيمسخ شخص ،یجانيه یگخست یمولفه هاتغيير و  یشغل ینمره فرسودگ رييبا تغ شيدموگراف

در بررستی ختود و همكتاران  2لفتدريك. امتا نشتد افتتی یدار یارتباط معنت یشخص تیو كفا

 كتهي، در حالو ست  گتزارش نمودنتدمستخ شخصتيت مولفه   يدار را ب یمعن یمنف یهمبستگ

 .(83) را با عامل س  نشان نداد یدار یارتباط معن یشخص تیكفا زانيو م یجانيه یخستگ

                                                 
1 .Cabera 

1. .killfedder 



 

111 

 

 یهتامهارت  تیبر وب سا یآموزش مبتن ريكه تاث یمطالعات، مطالعات مشابه یبررس در       

نشتد، امتا  افتتیقترار داده باشتند  یرا مورد بررست یاسترس شغلی و شغل یبر فرسودگ یزندگ

را بتر  روانتی–یچند روش مداخله در قالب متداخالت آموزشت ای شی ريكه تاث یمشابه مطالعات

  یتا  يباشتد، كته از بت یقرار داده باشتند موجتود مت یو بررس سهیمقا دمور یشغل یفرسودگ

مطالعته بتا   یاشاره كرد. ا زيدر انگل 2مورايو م 1فتزیگر یبه مطالعه مرور توان یمطالعات م

متون گذشتته  یپرستاران  به بررس یمداخله  جهت كنترل استرس شغل  یموثرتر  ييهدف تع

  یتا نته،يزم  یكم بودن مطالعات در ا ليداد كه به دل نشانمطالعات   یا یپرداخته اند، بررس

  یتا  ي. در ب(81) مانده است یروش موثرتر است، بدون جواب باق كدام یريسوال كه به كارگ

در كتاهش  یقيورزش و موست وهيدو شت ريتتاث انگريب كا،یدر آمر 3لوريمطالعه ت جهيها نت یبررس

  .(81) پرستاران بود ینمره استرس شغل

كه  یدار یاختالف معن زين زيدر انگل 4ارسونانجام شده توسط ك یمطالعه مورد شاهد در     

باشتتد،                یشتتیبتتا روش نما ستتهیدر مقا یاجتمتتاع تیتتروش آمتتوزش حما یرگتتذاريتاث دیتتمو

كتته          دنديرستت جتهينت  یتتپژوهشتگران بتته ا ،یمطالعته متترور  یتتا انیتت. در پاامتديبته دستتت ن

 یزمتان، روش هتا تیریرس، متداستت تیریمانند مد ییآموزش مهارت ها املش یفرد تیحما

افتراد  ییتوانا شیسازند، با افزا یم یفرد را غن یكه هسته كنترل درون یتفكر مثبت و آرام ساز

در ای  . (81) است طيموثرتر از كنترل مح ،یدر كاهش استرس شغل طيدر سامان دادن به مح

خله بيانگر آن استت كته آمتوزش جتامع بررسی نيز نتای  ميانگي  فرسودگی شغلی پز از مدا

زندگی كه مهارت هایی چون مهارت كنترل استرس، ابراز وجتود و ستایر مهتارت هتای  مهارت

                                                 
1 . P.Griffihths 
2. C.Mimura 
3.Taylor  
4 . Carson 
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ضروری را در بر می گيرد، عليرغم حضور پرستاران در محيط پر تنش بيمارستان، بر فرسودگی 

 شغلی آنان موثر واقع گردیده است.

 یبتر فرستودگ یروان _ یمداخالت آموزش یبه بررس1381كه در سال  یمطالعه مهبود در      

      در زمتان و  ینتواقص احتمتال ليتپرداختته بتود؛ بته دل رازيشت یپرستاران دانشگاه علوم پزشتك

قابل انتظار نمونه ها و كوچش شدن حجم نمونه به  ريغ زشینمرات، ر یروش مداخله، پراكندگ

مستائل در   یتمواجه نموده بود. با توجه به ارا با مشكل  یريگ جهينت ه،خصوص درگروه مداخل

 . (33) دیگرد یريگيموارد به دقت پ  یپژوهش حاضر ا

                     یاثربخشتت یو همكتتارانش بتتا هتتدف بررستت دیتتكتته توستتط مهرآفر یمطالعتتات  ینتتتا      

پرستاران بود؛ نشان داد كته  یشغل یو فرسودگ یآورتاب ،یرویبر سخت یاندیش مثبت موزشآ

 یدولتت یهاپرستاران زن شاغل به كتار، در بيمارستتان یشغل یمداخله در كاهش فرسودگ  یا

و همكتاران كته بته منظتور  یمطالعه جواد  ی. نتا(33) بوده است ذارگ ريشهرستان قوچان تاث

خرم آبتاد  یها مارستانيپرستاران ب یزندگ تيفيبر ك یزندگ یآموزش مهارت ها ريتاث یبررس

در ابعاد عملكرد  یدار یباعث بهبود معن یزندگ یآموزش مهارت هاه نشان داد ك د؛یانجام گرد

ی، ستالمت روانت ،یلكترد اجتمتاععم ،یزنتدگ سترنشاط و  ،یسالمت عموم ،یدرد بدن ،یجسم

 ،یتجرب مهيمطالعه ن  یشود. در ا یپرستاران م یزندگ تيفيك شیو در كل افزا یجسم سالمت

ارتباط و كنترل استترس بته پرستتاران  یبرقرار ،یخود آگاه طهيدر سه ح یزندگ یمهارت ها

 . (32) دارد یهر دو مطالعه با مطالعه حاضر همخوان  یآموزش داده شد، كه نتا

   ی برخت رشیو بتا پتذ طيمداخلته در محت یبر آن بود، كه به جتا یپژوهش حاضر سع در       

هتای جتامعی همنتون نوع كتار(، آمتوزش  ،ی)مانند نوبت كار یشغل ریاجتناب پذ یفاكتور ها

از  یريو جلتوگ یشتانیاز پر یريشتگيراه در پ  یمقابله با استرس، به عنوان مهمتر یمهارت ها

مهارت های ارتباطی، همدلی،  و  (81) شود یم یشغل یه فرسودگمخرب كه منجر ب یتنش ها
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                  در مقابلتته بتتا عوامتتل یتتتوان فتترد شیبتته منظتتور افتتزاحتتل مستتئله و تصتتميم گيتتری 

 یدر ابتدا و انتها یبه صورت دو جلسه حضور یانجام شود. مداخله آموزش ط،يمح یاسترس زا

 یوب اجرا شد. پژوهشتگر بترا قیاز طر یزندگ یمهارت ها یآموزش ها جلسه 13مداخالت و 

ی و آمتوزش هتا است در دو گروه قرار داده یتصادف ورتگذار افراد را به ص ريكاهش عوامل تاث

 یریپتذ ميتوانستت بتر تعمت یمت ریحال، عوامل ز  یافراد قرار داده شد، با ا اريدر اخت یكسانی

 پژوهش اثر بگذارد.

 پژوهشگر، توسط افراد متفاوت بود. ناتیافراد و انجام تمر ید. عالقه من1

 یاز مطالتب آموزشت شتتريدر استفاده ب یاز آن مانع یناش یها یو خستگ ادیز ی. ساعات كار2

     مكرر در طول پژوهش بتا پرستتاران در گتروه مداخلته، یو تلفن یحضور یها یريگيبود. در پ

كار را از علل  طيخارج از مح یها تيو مسوول یشگرد فتيفشرده، ش یها فتيآن ها وجود ش

از  یاريكردنتد. بست یعنتوان مت یمنظم مطالب آموزشت یريخود از بكار گ دهعدم امكان استفا

و عملكرد گذشتته  ییتوانا ط،يمح  یسال كار در ا  یكردند كه بعد از چند یپرستاران عنوان م

ارند، كه نشانه قرار گترفت  در معترض جهت ادامه شغل خود ند زهيو انگ افتهیدر آن ها كاهش 

   و  یحضتور یريتگيمصتاحبه هتا و پ یباشد. طت یم یشغل یسودگو شروع روند فر یفشار روان

گذشتته از  یستنت یبا آموزش هتا سهیآموزش در مقا دیروش جد  ینظرات افراد، ا یجمع بند

 یانبتوه بته محتتواآستان و  یروش، دسترست  یا یایبر خوردار است، كه از مزا یبیو معا ایمزا

         ،یآموزشت یو مهتارت هتا مطالتب افتتیجهتت در یبته مراجعته حضتور ازيتعتدم ن ،یآموزش

بته مطالتب در  یو عدم دسترس نترنتیتوان نام برد. قطع ا یرا م نهیدر وقت و هز ییصرفه جو

    یهتا تینحتوه كتاربران و محتدود یزمان آزاد پرسنل، عدم احاطه كامل پژوهشگر بتر چگتونگ

                   نتتوع مداخلتته   یتتا بیتتدر صتتفحات وب را از معا شتتتريب یتتیرايبستتط مطالتتب جهتتت گ

 عنوان كرد. انتو یم
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 يينها يريگ جهينت-9-2

  یشغل یمولفه فرسودگ شیپژوهش حداقل در   یا یدرصد از نمونه ها 88كه   یتوجه به ا با

در   یشتغل یفرستودگ زانيتداشت كه متوان اظهار  ینمره متوسط و باال را كسب نموده اند، م

 یروانت یباال بودن ستطف تتنش هتا انگريامر ب  یبوده است و ا یپرستاران در سطف قابل توجه

  یكننده در امر آموزش به پرستاران كته نتتا ليتسه ایاز عوامل موثر  است. رانمداوم در پرستا

نسبت به ارائه  رانیمثبت مد توان به وجود نگرش ی؛ مقرار داد ريتحت تاث زيپژوهش حاضر را ن

 اريتپرستاران مثبت بودن، نگرش نسبت بته آمتوزش متددجو، وجتود مع ازيمورد ن یمهارت ها

پرستتاران  دگاهیرا نام برد. اگرچه بر اساس د انهيسال یابيارزش رآموزش به پرستاران و مددجو د

           متتددجو و  آمتتوزش بتته افت يتتن تيرستتم ،یانستتان یرويتتچتتون كمبتتود ن یا عوامتتل بازدارنتتده

و بتاالخره  یاقدامات در هنگام ارائه خدمات پرستار ریبا سا سهیآن در مقا تیبر اولو ديعدم تأك

 یاستت كته كماكتان در مقابتل اجترا یاز موانع راننبود نگرش مناسب جهت آموزش به پرستا

 اقدام وجود دارد.  یا تر نهيبه

 یزنتدگ یبتر وب مهتارت هتا یمبتن یموزشدهد، كه مداخله آ یپژوهش نشان م  یا  ینتا 

  يتيدر گروه مداخله نسبت به گروه كنترل شده است؛ كه در تب یشغل یباعث كاهش فرسودگ

كاركنتان و   يعدم وجتود ارتبتاط متوثر بت ،یشغل یچون استرس ها یتوان به مشكالت یآن م

  ي، روابتط بتكتار ادیتحجتم ز ليموجود بدل طیدر شرا یهمدل تمهار یريعدم بكارگ ماران،يب

از مهتارت  یو عتدم برختودار دهينيپ طیكاركنان و سرپرستان ، وجود شرا  ينامناسب ب یفرد

 شیتوانتد باعتث افتزا یمتعوامل به مرور زمتان   یاشاره كرد؛ كه ا یريگ ميحل مساله و تصم

 یهر عامل جهيپرستاران گردد. در نت یشغل یسودگفر جهيو در نت یو  روان یجسم یها یخستگ

 یشتغل یتواند باعث كاهش نشانگان فرسودگ یم د،یاصالح نما ای فيموارد ذكر شده را تضعكه 

كنترل  یچون )مهارت ها یمختلف یگردد. در پژوهش حاضر تالش شد تا با آموزش مهارت ها
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حتل مستاله و  ،یمناستب، همتدل یفرد  يو حف  روابط ب جادیاسترس و خشم، ارتباط موثر، ا

 یدر مقابله با نشتانگان فرستودگ یفرد یكار(  راهبرد ها طيدر مح تفكر خالق ،یريگ ميتصم

 گردد.  تیتقو یشغل

در پرستتاران  یشتغل یفرستودگ جادیدر ا ییبسزا ريتاث یشغل یكه عوامل استرس زا ییاز آنجا

و سالمت روان  ماريمراقبت از ب تيفيتواند بر ك یعوامل، م  یاز ا یناش یشغل یدارند و فرسودگ

 رانیشتود، متد یم شنهاديسالمت جامعه گردد؛ لذا پ دیگذار باشد و موجب تهد رياثپرستاران ت

كته عتالوه بتر  نتد،یاتخاذ نما یبيترت ،یخدمات پرستار رانینظام بهداشت و درمان خصوصا مد

 یمتناستب بتا شتغل و دوره هتا یآموزشت یدوره ها یكار با برگزار طيمح طیشرا یساز نهيبه

 شیدر سازمان نستبت بته افتزا یارتباط یو بهبود شبكه ها یدگزن یجامع مهارت ها یآموزش

 ندیپرستاران اقدام نما یشغل یفرسودگكاهش  تیو در نها زهيانگ

 جيكاربرد نتا -9-3

        بررستی هتایی كته در زمينته فرستودگی شتغلی پرستتاران   بتا توجته بته آموزش -9-3-1

توانتد متورد توجته  یپتژوهش مت  یا  ینتاصورت گرفت و تاثير گذار بودن ای  مهارت جامع، 

 یزنتدگ یمثبت آموزش مهارت هتا راتيتاث در راستای .رديقرار گ یپرستار رانیپرستاران و مد

از  یناشت یهتا نهیدر وقت و هز ییصرفه جو ،یشغل یكاهش فرسودگ از جملهپژوهش   یدر ا

به آمتوزش  یزندگ یمهارت ها یآموزش تیخدمات مطلوب تر، وب سا و ارائه یشغل یفرسودگ

                 یاز برنامته هتا یكتیتتا بتتوان از آن بته عنتوان  دیتگرد یمعرفت یمداوم دانشگاه علوم پزشتك

 .استفاده گردد ضم  خدمت افراد

            یروانتت - یمداخلتته آموزشتت ريتتتاث یدر راستتتا یمختلفتت یپتتژوهش هتتا پژژژوهش: -9-3-2

          آمتوزش ريكته بته تتاث ین مطالعته اتتاكنو یصتورت گرفتته استت، ولت یشتغل یبر فرستودگ
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استت، بته  دهیپرستاران باشد، انجام نگرد یشغل یبر فرسودگ یزندگ یبر وب مهارت ها یمبتن

 باشد. نهيزم  یپژوهشگران در ا یبرا یینماتواند راه یپژوهش حاضر م ليدل  يهم

  يت مستوولو شناخ یآگاه شیجهت افزا یتواند عامل یپژوهش م  ی  اتيريمد -9-3-3

       و بتواننتد رنتديبگ یرا جتد یشتغل یباشد تتا خطتر نشتانگان فرستودگ یبهداشت یسازمان ها

از آن داشته باشند و به تناسب آن بته انجتام  یريشگيعلل و پ یبرا یجامع و مدون یزیبرنامه ر

 .شندیانديب یشغل ینشانگان فرسودگ هشكا یدر راستا ییراهكارها

 ندهيآ يبرا شنهاداتيپ -9-4

تتوان  یراهكار را م  یپرستاران، ا یشغل یروش در كاهش فرسودگ  یمثبت ا ريتاث ليدل به

  يبه كتار گرفتت. همننت رانهيشگيپ كردیرو شیاقشار و مشاغل سخت به عنوان  ریدر مورد سا

 گردد  یم شنهاديرسد و پ یبه نظر م یضرور نهيزم  یدر ا شتريب یانجام پژوهش ها

 پرستاران بازنشسته یشغل یفرسودگ زانيبر م یروان یداخالت آموزشم ريتاث سهیمقا -1

  یو خصوص یپرستاران مراكز دولت یشغل یفرسودگ زانيم سهیمقا -2

 یبر وب مهتارت هتا یبا آموزش مبتن یزندگ یمهارت ها یآموزش كارگاه ريتاث سهیمقا -3

 پرستاران  یشغل یبر فرسودگ یزندگ

 یو درمتان فرستودگ یريشگيپ یران در ارتباط با علل، راه هاپرستا یآگاه زانيم یبررس -4

 یشغل

  مارانيدر مراقبت از ب یشغل یفرسودگ یعملكرد پرستاران دارا یبررس -2

 افراد یزندگ تيفيو ارتباط آن با ك یشغل یفرسودگ یعملكرد كاركنان دارا یبررس -1

 رخانوادهیاو س  يبر ارتباط زوج یشغل ینشانگان فرسودگ ريتاث یبررس -1
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 پيوست شماره يک

 به نام خدا

        فرم رضايت كتبي:
 

 اینجانب   

 

تأثيرآموزش  "بدی  وسيله موافقت می نمایم كه به عنوان یش فرد مورد مطالعه در پژوهش  

-32ب، بر فرسودگی شغلی پرستاران بيمارستان های جهرم مهارت های زندگی مبتنی بر و

اعضای سركارخانم دكتر شهرزاد يكتاطلب، دكتر ركسانا جان قربان، كه توسط  "34

دانشجوی  خديجه هنرمند نژادهيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز و خانم 

كارشناسی ارشد پرستاری از دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( 

،انجام می گيرد، شركت نمایم. برای م  توضيف داده شده است، كه شركت كنندگان در يرازش

ای  طرح بعد از تكميل پرسشنامه ها به دو گروه تقسيم می شوند و م  در یكی از دو گروه 

مداخله یا كنترل قرار خواهم گرفت.در طول مدت پژوهش با پژوهشگر همكاری خواهم نمود و 

 13سشنامه اقدام می نمایم. در صورتی كه در گروه مداخله قرار گيرم در نسبت به تكميل پر

جلسه آموزشی كه با وب سایت انجام می گيرد شركت فعال خواهم داشت. در ای  برنامه به م  

كمش خواهد شد كه آموزش مهارت های زندگی را فرا گيرم. چناننه در گروه كنترل قرار گيرم 

مه  و پر كردن پرسشنامه ها در صورت تمایل محتوای آموزشی را بعد از گذشت یش ماه از برنا

دریافت خواهم نمود. به اینجانب اطمينان داده شده است كه برنامه هيچ هزینه و هيچ عارضه 

ای برای م  ندارد و هم چني  كليه اطالعاتی كه از م  گرفته می شود و نام م  نيز محرمانه 

صورت كلی منتشر می گردد و در صورت تمایل، نتای   باقی خواهد ماند و نتای  پژوهش به

پژوهش در اختيار م  قرار خواهد گرفت . به اینجانب تفهيم شده است كه اجباری به شركت 

در پژوهش ندارم. در هر حال موافقت با شركت در پژوهش و امضای ای  رضایت نامه مانع از 

و كارمندان در صورتيكه عمل خالف و غير اقدام قانونی در مقابل دانشگاه، دانشكده، پژوهشگر 

 انسانی انجام شود نخواهد بود.

 نشانی و تلف  فرد مورد مطالعه 

 و تلف  پژوهشگر  ینشان

 

 امضاء پژوهشگر       امضاء پرستار 

 

 تاریخ                                                  تاریخ                     
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 پرسشنامه اطالعات دموگرافيش                    پيوست شماره دو

 
 
 
 
 
 
 

 ردیف

 

 

 

 

 كد پرسشنامه                            

 جنز    مرد                          زن 1

2 

 

 س  

3 

 
 بيوه              وضعيت تاهل  متاهل           مجرد            مطلقه

 متوسط            خوبسطف درآمد    پایي              4

 باالتر          ليسانز         سطف تحصيالت    فوق دیپلم  2

 بخش  1

 تعداد فرزند  1

8 

 
 وضعيت استخدامی 

 خير     آیا شما سابقه بيماری جسمی یا روحی خاصی دارید؟ بلی 3

 يرخ     بلی آیا در منزل دسترسی به رایانه و شبكه اینترنت دارید؟ 13
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 )پرسشنامه فرسودگي شغلي(                              :             پيوست شماره  سه
هرگز    عنوان ردیف

3 

خيلي 

 1كم   

كم         

2 

متوسط  

3 

متوسط 

 4باال   

زياد        

9 

 خيلي زياد

      1 

1 . احساس می كنم كارم به لحاظ روانی توان مرا گرفته است        

2  در پایان یش روز كاری احساس می كنم مورد سوء استفاده قرار

 .گرفته ام
       

3  هنگامی كه از خواب بر می خيزم از تصور رفت  به سر كار احساس

 خستگی می كنم.
       

        به آسانی می توانم احساس مددجویان )بيماران( خود را درک كنم. 4

2
 

ضی از بيماران خودم به صورت اشيایی بدون احساس می كنم با بع

 شخصيت انسانی برخورد می كنم.
       

1
 

        كار با بيمارانم برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرسا ست.

احساس می كنم به راحتی می توانم با مشكالت بيماران خودم كنار  1

 بيایم.
       

8  روحی مرا فرسوده كرده است.احساس می كنم كه كارم از نظر        

احساس می كنم از طریق كارم بر زندگی مردمی كه با م  سر و  3

 كار دارند تاثير مثبت  دارم.
       

13
 

از زمانی كه ای  شغل را انتخاب كرده ام نسبت به مردم بی تفاوت 

 تر    شده ام.
       

11
 

        د.از ای  نگرانم كه ای  شغل مرا سنگدل كن

        احساس می كنم سرشار از انرژی هستم . 12

13 . شغلم باعث شده احساس پوچی و بيهودگی كنم        

14 احساس می كنم كار را به سختی انجام می دهم        

12 واقعا برایم مهم نيست كه بر سر برخی از بيماران چه می آید        

11 م به طور مستقيم سخت است ومرا تحت سر و كار داشت  با مرد

 فشار روانی قرار می دهد.
       

        به آسانی می توانم محيط آرام بخشی برای مددجویانم فراهم كنم.  11

        پز ازكار مستقيم ونزدیش با بيماران خود احساس نشاط می كنم. 18

        اشته است.شغلم دستاورد های بسيار با ارزشی برایم به همراه د  13

23 .احساس می كنم به آخر خط رسيده ام        

در حيطه شغلی خود با مشكالت عاطفی و روانی، با آرامش بسيار  21

 برخورد می كنم
       

22
 

احساس می كنم كه مدد جویان برای برخی از مشكالتشان مرا 

 مقصر می دانند  
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  :پيوست شماره چهار

 
 حتواي آموزشي مبتني بر وب مهارت هاي زندگيجلسات و م

 –جلسه معارفه و تعيي  رمز ورود به سایت افراد گروه  جلسه اول )حضوری(

 آموزش چگونگی ورود به سایت و توضيف در مورد قسمت های مختلف سایت 

 جلسه دوم )وب سایت(

 

 مهارت خود آگاهی، تمری ، آزمون

 جلسه سوم )وب سایت(

 

 سترس، تمری ، آزمونمهارت كنترل ا

 جلسه چهار )وب سایت(

 

 مهارت كنترل هيجان، تمری ، آزمون

 جلسه پنجم )وب سایت(

 

 مهارت ارتباط موثر، تمری ، آزمون

 جلسه ششم )وب سایت(

 

 مهارت ایجاد و حف  روابط بي  فردی، تمری ، آزمون

 مهارت تفكر خالق، تمری ، آزمون جلسه هفتم )وب سایت(

 مهارت تفكر نقاد، تمری ، آزمون سایت( )وب جلسه هشتم

 مهارت همدلی، تمری ، آزمون  جلسه نهم )وب سایت(

 مهارت حل مساله، تمری ، آزمون جلسه دهم )وب سایت(

 مهارت تصميم گيری، تمری ، آزمون سایت()وب  جلسه یازدهم

 شكيل شد،درآخری  جلسه كه سه ماه پز از اتمام مداخله ت جلسه دوازدهم )حضوری(

 توسط اعضای گروه تكميل و نظر خواهی انجام شد. MBIمجددا  پرسشنامه  
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 مهارت خود آگاهي: -1

 ریرغبت ها و تصتو ازها،يشناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته ها، ن ییتوانا ،مهارت خودآگاهی

 .ميخود را بهتر بشناس یها تيو مسئول یاجتماع یاز خود است تا حقوق فرد نانهيواقع ب

 .میيگو یپاسخ م ستم؟يم  ك یمهارت ها به سؤال اساس  یكسب ا با

كه بته  یو بر اساس نگاه مياز ما چگونه به خود نگاه كن شیمعناست كه هر  یبه ا یآگاه خود

 .ميكن یم دايپ یچه احساس میخود دار

نقاط ضعف و قتدرت، خواستته  ات،ياز خصوص یشناخت و آگاه یی، توانا یخود آگاه قتيدرحق

ای  است كه خود را بشناستيم، احستاس ختوبی در  ،یها است. خود آگاه یزاريترس ها و بها، 

شناخت  یعنی یگاهكه هستيم، شاد و راضی باشيم. خودآمورد خودمان داشته باشيم و از كسی 

 همنون  ییوجود خود. اجزا یاجزا

 یظاهر تيخصوص

 احساسات

 وباورها افكار

 ها ارزش

 اهداف

 یدرون یها گفتگو

 ضعف و قدرت خود نقاط

عبارت ساده تر، آگاهی از ای  كه از نظر جسمانی چه ویژگی هتایی داریتد. قتدتان چقتدره؟  به

وزنتان چقدره؟ رنگ چشمتان چه رنگی است؟ از نظر عتاطفی در چته شترایطی هستتيد، شتاد 

 هستيد؟ عصبانی هستيد؟

 ؟هستيد؟ یا چطوری به دنيا و مسایل پيش روی تان نگاه می كنيد غمگي 

 مهم  نكته

  ميمان نداشته باش یاز خود درون یكه ما شناخت یوقت
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هستتند كته  یرونتيب یروهاين  یا جهيودر نت میسپار یم انيو اطرف طيخود را به دست مح-1

      ختود  یوجتود یهتا لياز پتانست یاريصتورت از بست  یتدهنتد، در ا یما را شكل م تيشخص

 .میغافل مانده ا

 اريشتكل گرفتته بست یرونتيب یروهتايو رفتار ما بتر استاس ن تيصشخ یوقت گرید یاز سو -2

          توانتد بته دنبتال  یمكترر را مت یخواهتد بتود و شكستت هتا رييتشكننده و دائمتا در حتال تغ

 داشته باشد.

 دهد. یم یاری یبا مشكالت و مسائل زندگ ییرو ایخود، ما را در رو شناخت

 است  تيحائز اهم ریتوجه به نكات ز یكسب مهارت خود آگاه در

 دگاهیتنستبت بته د یو آرمتان یتی.)از نگرش كمال گراديرو باش انهيتان م یهایدرباره توانمند •

و خودتان را دست  ديخود را بزر  نكن یضعف ها گرید یو از سو ديبه خود اجتناب كن گرانید

 (.دیريكم نگ

 گترانید، امتا چتون دتواند كمتش كننتده باشت یشناخت خود نسبت به ما م ندیتوجه در فرا •

توانند مثل شما فكر  یو نم ستنديكنند، با مشكالت شما روبه رو ن ینمعواطف شما را احساس 

به شما كمش كند، خود شما  یخود آگاه ندیفرآ یتواند ط یكه م یفرد  یبهتر  یكنند، بنا برا

 .ديهست

 گترانیخود و د نايكه كودک م یا سهی. مقارديگ یشكل م یاز دوران كودك یخود آگاه شهیر

            یكنتتد، منشتتا ختتود آگتتاه یمتت افتتتیدر  یكتته از والتتد ییدهتتد و بتتازخورد هتتا یانجتتام متت

به ارتباط  دنيرس یبرا ییالزمه كسب توانا و هدف از آن، یخود آگاه ندیفرا شود. یمحسوب م

 است  ریكردن مراحل ز یموفق با خود ، ط

 ییاز توانتا یمنطقت ی،آگاهیخود آگاه ایود منظور ازشناخت خ (:ستميشناخت َخود )من ك 

 خود است. یها، ضعف ها  و تعارضات درون

 رشیاست. پتذ یبیصادق بودن با خود، حاشا نكردن خود و عدم خود فر یبمعن خود: رشيپذ

خودنقطه حركتت  رشی. پذستين یديشدن به حواد ، رفتار منفعالنه ونوم ميتسل یخود بمعن

ضتعف  رشیحركت، پتذ  یا یگام برا  ي. اولميباش دیآننه كه با یبسو مياست ازآننه كه هست

 نقطه حركت ما ازكجا است. مياست تا بدان خودها و مشكالت مربوط به 

 یها ییوتوانا یازضعف ها، تعارضات درون یپز از آگاه (: ييوتوسعه خود )خودشكوفا رشد

         .ميبرستت م،يهختوا یبته آننتته كته متت مياز آننته كتته هستت ميتتالش كنتت یستتتیبا یختود، مت

 رشد وتوسعه ما برعهده خود ماست. تيمسئول
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نسبت به  م،یدار یكه درجهت رشد وتوسعه خود گام برم یهنگام به احترام به خود: دنيرس 

ازختود، احستاس  تیاحستاس موجتب رضتا  ی. امیآور یبدست  م یخود احساس مثبت وخوب

 شود. یواعتماد به نفز م یستگیشا

 عبارتند از  یكسب خودآگاه یراب  یاديبن عناصر

 يو بدن يجسمان يها يژگياز و ياگاه •

 از نقاط قوت خود يآگاه •

 از نقاط ضعف خود يآگاه •

 از افكار خود يآگاه •

 خود ياز باورها، نگرش ها و ارزش ها يآگاه •

                                                                                          از اهداف خود                                                                يآگاه •

از جملته ست ، جتنز، نتام،  یوعمتوم یكلت یهتا یژگتیو یستر شیما فقط به واسطه  اغلب

خودمتان  م،يكن یارائه م گرانیبه د یو....كه هنگام معرف یو خانوادگ یشغل تيوضع الت،يتحص

كه چه  ميدان ی. نممیندار یو مناسب یخود اطالع كاف یتيشخص یها یژگیو و از ميشناس یرا م

 یژگتی. چه ومیندار یاستعداد كاف ییها نهيو در چه زم ميانجام ده ميوانت یرا خوب م ییكارها

بد ما كدامند؟ چته اهتداف كوتتاه متدت  یاخالق یها یژگیو م؟یخوب ومثبت دار یاخالق یها

 ما كدامند؟ یاورها و   ارزش هاب م؟یخود دار یوبلند مدت برا

 :يو بدن يجسمان يها يژگياز و يآگاه -1

تتان را از نظتر  یظاهر یها یژگیو و ديستیتمام قد با یا نهیدرمقابل آ ديتوان یمنظور م  یبد

آن دسته  یی. با شناساميدر كنار هم هست یمثبت و منف یظاهر یژگیو ی. همه ما داراديبگذران

تتا  ديبهبود آن ها تالش كن یبرا ديكن یسع رند،ييظاهرتان كه قابل تغ در یمنف یها یژگیاز و

           یها یژگیكردن و دايبا پ ديتوان ی. شما مديابینسبت به خود دست  یشتريب تیبه احساس رضا

 تتانیكه برا ییها یژگیكرده و با آن و داينسبت به خود پ یشتريب تیتان احساس رضا یظاهر

 .دیيايب است كنار ندیناخوشا

 از نقاط قوت خود:  يآگاه-2

ها و نقاط مثبت برخوردارند كه ممكت  استت از وجتود آن هتا در  یژگیاز و یافراد از برخ همه

 خود غافل باشند.

 مثبت   یها یژگیو و اتيقوت افراد عبارتند از   خصوص نقاط
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 ها ییاستعدادها و توانا                                   

 ها یمهارت ها و توانمند                                   

 ها تيها وموفق شرفتيپ                                   

 م   یژگیو

 .………………………………………………………مثبت ویژگيهای

 .………………………………………………………منفی ویژگيهای

ر متی كردیتد چه ميزان بي  آننه اعضای خانواده در مورد شما گفتند با آننته خودتتان فكت  •

 ارتباط وجود دارد؟

چرا بي  بعضی از مواردی كه خودتان فكر می كردید و آننه اعضای ختانواده گفتنتد تفتاوت   •

 وجود دارد؟

چطوری می توانيد بي  آننه خودتان در مورد خصوصيات تتان فكتر متی كردیتد و آننته  حاال

 نزدیكان تان گفتند ارتباط برقراركنيد؟

 ها: ييها وتوانا استعداد

كدام از ما استعدادها و توانایی هایی داریم كه باعث می شود، بعضی كارهتا را ختوب انجتام  هر

دهيم مثال  خوب نقاشی  بكشيم، خوب انشاء بنویسيم، خوب حرف بزنيم، خوب ختواهر و بترادر 

 كوچكترمان را راهنمایی كنيم.

 ها و پيشرفت ها: موفقيت

ای زیادی انجام داده اید و پيشرفت هتا و موفقيتت هتای وقتی متولد شده اید تا كنون، كاره از

زیادی داشته اید. پيشرفت های شما فقط محدود به پيشرفت های خيلی بزر  مثل شاگرد اول 

تان را ببندید، اولي  باری كه  كفش بندهای توانستيد كه باری اولي  بلكه باشد؛ نمی …بودن و 

د در مورد دلخوریی تان با كسی صحبت كنيتد و دوچرخه سواری كنيد، وقتی توانستي تيدتوانس

مشكل تان را با او حل كنيد، وقتی توانستيد یش تخم مرف برای خودتان درست كنيد، یا مسئو 

ليت های بيشتری را در خانه قبول كنيد، وقتی توانستيد با ورشكست شدن پدرتان كنار بيایيد 

و همه جزو پيشرفتهای شما به حستاب  به مادرتان در غياب پدر كنيد، همه ریو یا كمش بيشت

 یكند، تتا اعتمتاد بته نفتز و ختود بتاور ینقاط قوت به شما كمش م  یا ییمی آیند. شناسا

 .ديبالقوه تان را شكوفا كن یكرده و استعداد ها دايپ یشتريب

 از نقاط ضعف خود: يآگاه-3
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ختود آشتنا شتدید و بدی  جا با خصوصيات مثبت، توانایی ها، موفقيت ها و پيشترفت هتای  تا

فهميدید كه هر كدام از شماخصوصيات خوب زیادی دارید و یش سری كارها را می توانيتد بته 

خوبی انجام دهيد. اما آیا فكر می كنيد كسی پيدا می شود كه همه ویژگی های او مثبت باشتد 

 را به درستی انجام دهد؟ آیا كسی پيتدا متی شتود كته هتيچ نقطته ضتعف ارهاو بتواند همه ك

یاویژگی منفی نداشته باشد؟ مسلما  خير، همه آدم ها در برخی زمينه ها ضعيف عمل می كنند 

و نقطه ضعف هایی دارند. داشت  نقطه ضعف درهرفردی كتامال  عتادی و طبيعتی استت؛ آننته 

 .باشداهميت دارد آگاهی از نقاط ضعف می 

و شتدن بتا آن هتا را ندارنتد و روبتر ییكنند چون توانا یافراد نقاط ضعف خود را انكار م یبعض

 یژگتیو سرشتار از و فيكنند كه خود را ضتع یبزر  م ینقاط ضعف شان را به قدر زين یبرخ

در جهتت  ميتتوان یمت م،یرینقاط ضعف خود را شناخته و آن ها را بپذ یپندارند. وقت یم یمنف

و  دیترین بپذخودتان را با وجود داشتت  نقتاط ضتعف تتا ديكن ی. سعمیبردار گاماصالح آن ها 

 .دیريو از اشتباهات خود درس بگ دیدوست بدار

   داستان

فنون  ميتعل یاز بازو قطع شده بود ، برا یحادثه رانندگ شیساله كه دست چپش در 13 یكودك

قهرمتان  شیتاستاد سپرده شد. پدر كودک اصرار داشت استتاد از فرزنتدش  شیجودو به  یرزم

تواند فرزنتدش را در  یسال بعد م شیكودک قول داد كه  و به پدر رفتیجودو بسازد. استاد پذ

كتودک كتار  یبدن ستاز ی. در طول شش ماه استاد فقط رونديباشگاه ها بب كل یمقام قهرمان

 دينداد. بعد از شش ماه خبر رس ميف  جودو را به او تعل شی یشش ماه حت  یكرد و در عرض ا

ف   شیساله فقط  13شود. استاد به كودک  یدر شهر برگزار م یماه بعد مسابقات محل شیكه 

 آن تش ف  كار كرد. یمسابقات فقط رو یآموزش داد و تا زمان برگزار

اعجتاب همگتان بتا آن تتش فت  همته  انيتمسابقات انجام شد و كودک توانست در م سرانجام

بتا  زيتباشتگاهها ن  يخود را شكست دهد. سه ماه بعد كودک توانستت در مستابقات بت فانیحر

دستت  شیآن كودک  ،یدر مسابقات كشور زياده از همان تش ف  برنده شود و سال بعد ناستف

 یكشور انتختاب گتردد. وقتت یبزند و به عنوان قهرمان سراسر  يمرا ز فانیموفق شد تمام حر

  دياش را پرس یروزيكودک درراه بازگشت به منزل كودک از استاد راز پ ديرس انیمسابقه به پا

تمتام  ايثان ،یمسلط بود یف  به خوب شیبود كه اوال به همان   یتو ا یروزيپ لياستاد گفت  دل

فت  گترفت  دستت چت    یراه شناخته شده مقابله با ا نكهیف  بود و سوم ا شیهمان  دتيام

 .ینداشت یدست  يبود كه تو چن فیحر
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 تيتازموفق. ریاز نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت خود استفاده كنت ،یكه در زندگ ريبگ ادی

 به عنوان نقطه قوت است. ”یامكان یب” بلكه استفاده از  ست،يداشت  امكانات ن ،یدر زندگ

آن است كه یتاد بگيتریم از نقتاط قتوت و  یكردن خودآگاه یقو یمهم  بهتری  روش برا نكته

 خود استفاده كرده و نقاط ضعف مان را بهبود دهيم. یها یتوانای

 از افكار خود: يآگاه-4 

. آن چته دیآ یزند از كجا م یكه از شما سر م یكه رفتار د،یموضوع فكر كرده ا  یبه ا ونتاكن

متا بتر استاس آن "ما است. یدرون یدهد، افكار و گفتگوها یكه احساس و رفتار ما را شكل   م

شود و  یچرخه معموال با فكر كردن آغاز م  یا. "ميزن یدست به عمل م م،يكن یچه كه فكر م

 اثر خواهند گذاشت. زياحساسات و رفتار ما ن یباشد، رو یافكار منف  یاگر ا

  یمنف افكار ريتاث

نشتان  ینامطلوب را در كار و زندگ یها شهیكه اثر افكار و اند ییمثال ها  یاز با ارزش تر یكی

 یپروازها یمانند یب تيشخص، سالها با موفق  یدهد، داستان خلبان )كادل والندا( است. ا یم

 ذهت بود و فكر سقوط در  دهيشیاندينبار هم به شكست  شیرا انجام داده بود و  ییتلف هوامخ

 داد. یكامل انجام م تيو موفق یستگیرا با شا شی. او هموار پروازهاديگنج یاو نم

بته او  شیدر متورد پروازهتا یاوقات افكار منفت یاز روزها به همسرش اطالع داد كه گاه یروز

خود را در حال سقوط  كباری یخاطر نشان كرد كه حت یآزارد و به و یرا مآورد و او  یهجوم م

 یدر خواستت مت یداد كه ناراحت نشود و از و یم یرا دلدار یاست. همسرش و دهید مايهواپ

. شدیانديلحظه هم به سقوط ن شی یبرا یحت گریكند و د رونيرا از سر خود ب افكار  یكرد كه ا

مربتوط بته  یآسمانها، افكتار منفت روزيپ شهيلبان موفق و همهمسرش، خ یگر هيبا وجود توص

را  متايمنظره سقوط هواپ گریچند بار د یكند و حت یك  نم شهیرا در ذهنش ر مايسقوط هواپ

 یو هيتدر روح یميمستتق ريانسان تتأث یها شهیكند. از آنجا كه افكار و اند یدر نظر مجسم م

با اعمال و رفتار انسان دارد فقط سته متاه پتز از  یكیارتباط تنگاتنگ و نزد زين هيدارد و روح

 شیمتايموضوع را به زنتش گفتت، هواپ  یا ،ییكه خلبان بدون شكست خطوط هوا یبار  ياول

 از دست داد. ادثهسقوط كرد و او جان خود را در اثر ح

 ”به شكست است دنيشیاند یاساسا ثمره  شكست“

مضر موجب شدت یافت  احساسات ناخوشتایند نا سالم عادت های فكری ناسالم و  یفكر یالگو

 و رفتارها و تصميم های نامناسب می شود
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برای مثال  اگر معتقد باشيد مردم كالهبردار و حقه باز هستند و به هيچ كتز نبایتد اعتمتاد  •

 كرد، چون همي  افراد سر پدر م  كاله گذاشتند و او به زندان افتاد.؟

تماد هستند ، مگر ای  كه خالفتش ثابتت شتود. آن وقتت در همه مردم قابل احترام و قابل اع •

 ارتباط با دیگران چه احساساتی را بيشتر تجربه می كنيد؟

 نا سالم  یفكر یاز الگوها یبرخ

 فكری قربانی بودن  الگوی

فكر می كنيد كه قربانی اوضاع و شرایط و خانواده ای هستيد كه در آن به دنيا آمتده ایتد،  شما

توانيد برای كمش به خود و خانواده تان انجام دهيتد. حتتی در خانته خودتتان هيچ كاری نمی 

وقتی پدر نيست یش جور وقتی هم پدر می آید تازه بایتد دعواهتای متادر و پتدر را بشتنوید و 

 باشيد كه یش وقت وضع از ای  چيزی كه هست بدتر نشود. ظبمرتب موا

وی فكری قربانی بودن باعث می شتود كته كند؟ الگ یبا شما چه م یفكر یالگو  یا ديدان یم 

شما خودتان را مسئول رفتارها، تصميم ها و اشتباهاتی كه مرتكب شده اید ندانيد. چون وقتتی 

خودتان را قربانی می دانيد پز دیگر مجبور نيستيد پاسخ گوی رفتارها و اشتباهایتان باشتيد و 

طر اشتباهایتان مورد سؤال قرار می آن را قبول كنيد، به همي  دليل هم وقتی به خا يتمسئول

 گيرید، عصبانی یاغمگي  می شوید.

 الگوی فكری سرزنش  

الگوی فكری، شبيه الگوی فكری قربانی بودن است. فرد مسئوليت رفتارها و تصميم هایش  ای 

را نمی پذیرد و درعوض سعی می كند، نشان دهتد ایت  دیگتران هستتند كته مستئول اصتلی 

 اشتباهات هستند.

معتادی را در نظر بگيرید كه علت اعتيادش را فقر و دوستان ناباب می داند و هيچ مسئوليتی  "

 ."برای خودش قائل نيست

 فكری درماندگی  الگوی

شما فكر می كنيد علت اصلی مشكالت شما، پدر، مادر، خانواده، جامعه و دیگتران هستتند،  اگر

ه برای حل مشكالت تتان هتيچ كتاری از قاعدتا  احساس درماندگی می كنيد و فكر می كنيد ك

دست شما بر نمی آید. بنابرای  وقتی می خواهند مسئوليتی را هر چند كوچش به شما بدهنتد 

  دیيگو یمی ترسيد و از قبول آن سر باز می زنيد و هميشه به خودتان م

 «.را انجام دهی  یتو نمی توانی كار» ، «تو از پز ای  كار بر نمی آیی  »

 ری حق ویژه داشت  فك الگوی
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فكرمی كنيد قواني  برای دیگران است و نباید در متورد شتما اجترا شتود، و نبایتد هزینته  شما

 یاشتباهات و تصميم های غلط خود را بپردازید، شما فكرمی كنيد، چون خيلی سختی و بدبخت

يچ كتز هتم كشيده اید، باید سهم بيشتری از دنيا داشته باشيد و یا حق دارید اشتباه كنيد وه

به شما بگوید. بنابرای  وقتی با اعتراض دیگران مواجه می شتوید، عصتبانی شتده و  ینباید چيز

 رفتارهای نامناسب از خودتان نشان می دهيد.

 فكری نادیده گرفت  امورمثبت و توجه بيش از حد به منفی ها  الگوی

نيد به چيزهتایی كته از الگوی فكری باعث می شود كه فقط به نداشته های خودتان فكر ك ای 

دست داده اید و بر ویژگی های منفی خودتان تمركز كنيد، آن چيزهای خوبی را كه دارید اصال  

نمی توانيد ببينيد. توجه به منفی ها و نادیده گرفت  امورمثبت باعث    می شتود كته افسترده 

 شوید و نتوانيد از فرصت های خوبی كه دارید استفاده كنيد. غمگي حال و 

 فكری فاجعه سازی  الگوی

 الگوی فكری باعث می شود كه شما مشكالت و گرفتاری هایتان را خيلی بزر  كنيد . ای 

الگوهای فكری، ناسالم و مضر هستند و احساس ناراحتی و سرخوردگی ایجاد متی نماینتد.  ای 

هتد آن همنني  ای  الگوهای ناسالم جلوی تالش و پشتكار فرد را متی گيترد و اجتازه نمتی د

طوری كه شایسته است حركت كرده و پویایی الزم را داشته باشد و در نتيجه ممك  استت روز 

 نفز فرد كمتر و كمتر شود. هبه روز اعتماد ب

” صحبت های درونی منفی “ای  است كه الگوهای فكری ناسالم و مضر باعث می شوند  واقعيت

عث می شود، شتما احساستات منفتی در ذه  شما فعال شود؛ ای  صحبت های درونی منفی با

نسبتا  شدیدی را تجربه كنيد و احساسات منفی منجر به بروزرفتارهای نامناسب گردد. منظور از 

الگوهایی از تفكر است كه به جای حل مشتكل و رشتد و پيشترفت،  منفی،صحبت های درونی 

دیگتر درس نمتی ختوانم فرد را كم انرژی، درمانده، تنها و ناتوان می سازد به عنوان مثال  مت  

چون تحصيل كرده ها بيكارند، شما نيزمی توانيد با خودتان ای  قرار را بگذاریتد كته هتر وقتت 

 «ایست » ناراحتيد و صدای درونی منفی می خواهد فعال شود، سریعا  به خود بگویيد 

آن وقت  و عينش آقای خوشبي  را بردار و به چشمانت بزن و از پشت آن به دنيا نگاه ك  و برو

 سعی كنيد صحبت های درونی منفی را تبدیل به گفتگوهای درونی مثبت كنيد.

كه افكار و صدای درونی فردی در شما شكل می گيرد ای  افكتار دیگتر كنتترل شتان از  زمانی

دست شما خارج می شود به طوری كه هر وقت بخواهند در ذه  شما رفت و آمد متی كنتد و 

بایستيد ، ذه  شما شبيه بته چهتارراهی متی شتود كته نته چتراف شما نمی توانيد جلوی آنها 
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تا بتواند مانع از شلوغی چهارراه شود. لذا شما با گفت  كلمه ایست با  زراهنمایی دارد و نه پلي

صدای بلند به افكارتان آنها را به پشت چهار راه می فرستتيد و بتا جتایگزینی الگوهتایی مثبتت 

 م و انضباط می دهيد.فكری به رفت و آمد افكارتان نظ

 موقعيت های زیر توجه كنيد و پيام های منفی را به پيامهای مثبت تبدیل نمایيد. به

منفی  همه همكاران با دید بدی به م  نگاه می كنند، چون می دانند مت  در كتارم دقتت  پيام

تتوانم در  مرتكب شده ام، دیگتر نمتی مارانم،يكار با ب  يرا در ح یادیندارم و اشتباهات ز یكاف

 ای  بخش كاركنم.

بته بعتد   یكنم، از ا یم یمثبت  درست است اشتباهات زیادی در كارم داشته ام ولی سع پيام

خودم  یكنم و افكار منف یشتريتالش ب دی. باادين شيپ یمشكل مارانيب یدقت كنم تا برا شتريب

 بدم. رييرا تغ

 خود: ياز باورها، نگرش ها و ارزش ها يآگاه-9

كشتور  شیتتعلتق داشتتند بته  یمتفتاوت یدو فروشنده كفش كه بته شتركتها یوزگارر یروز

 كنند. یبررس  يفرستاده شدند تا بازار كفش را در آن سرزم ییقایآفر

 ینمت تیتمأمور  یتخود متنفر بتود. آرزو داشتت كته او را بته ا تیمامور  یفروشنده از ا  ياول

را بته  ییكه فرصت گرانبهتا ديبه نظرش رس بود و تیمأمور  یفرستادند. فروشنده دوم عاشق ا

 یبترا یشدند، درباره بازار محل ییقایدو فروشنده وارد كشور آفر  یا یدهند. وقت یشركت او م

شركت خود فرستادند. فروشنده اول كته دوستت  یبرا یكردند و هر كدام تلگراف لعهكفش مطا

كشتور   یتدر ا یبازار چيبود، ه یا دهیفا یسفر برود، در تلگرافش نوشت  سفر ب  ینداشت به ا

 پوشد. یكز كفش نم چيوجود ندارد ه

بتود فرصتت  یكرده بود نوشت  سفرعال یابیارز یال دهیرا فرصت ا سفر  یفروشنده دوم كه ا اما

 پوشد. یكز كفش نم چيه نجاینامحدود است ا یمناسب، بازار

پاسخ او بته  یو چگونگ رامونيپ یاياز دن یادراک و یهر فرد رو یارزش ها و نگرش ها باورها،

. ارزش هتا میتا رفتتهیوپذ میتهستند كته آن هتارا قبتول دار یگذارد. باورها اصول یاثرم طيمح

 افت ی ی. آگاهميكن یم یابيرا ارزش گرانیآن ها افكار و رفتار د لهيهستند كه به وس ییارهايمع

دارنتد، در  رييتاصالح و تغ تيلمطلق نبوده و قاب یفرد امر یكه باورها و ارزشها ت،يواقع  یااز 

 دارد. ییبسزا ريما از خود تاث شتريشناخت هر چه ب

   داستان
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ها از تخم بيرون تخم عقابی پيدا كرد و آن را در النه مرغی گذاشت. عقاب با بقيه جوجه  مردی

آمد و با آن ها بزر  شد . در تمام زندگيش ، او همان كارهایی را انجام داد كته مترف هتا متی 

ردند ؛ برای پيدا كردن كرم ها و حشرات زمي  را می كند و قدقد می كرد و گاهی با دست و ك

 پا زدن بسيار، كمی در هوا پرواز می كرد. سال ها گذشت و عقاب خيلی پير شد.

پرنده باعظمتی را باالی سرش بر فراز آسمان ابری دید . او با شكوه تمام، با یتش حركتت  روزی

یی اش برخالف جریان شدید باد پرواز می كرد. عقاب پير، بهت زده نگاهش جزئی با بالهای طال

ای  یش عقاب است. سلطان پرنتدگان. » همسایه اش پاسخ داد  « ای  كيست؟» كرد و پرسيد  

عقاب مثل یش مرف زندگی كرد و مثل یش مرف « به آسمان است و ما زمينی هستيم. قاو متعل

 مرف است.مرد. زیرا باور كرده بود كه یش 

 از اهداف خود: يآگاه-1

 ایمدت  انيتواند كوتاه مدت، م یكند كه م یرا دنبال م یخود اهداف یبرا یدر زندگ یفرد هر

بته  دنيرس یاهداف، برا  یاز ا یوآگاه یو هدفمند بودن در زندگ یزیبلند مدت باشد. برنامه ر

هتدف تتان از  ديتكته ندان یاست. وقتت یافراد ضرور یها ليو شكوفا نمودن پتانس یخود آگاه

افتراد  ی. برخديبرس یكامل یو به خود آگاه افتهیخودتان را  گاهیجا ديتوان یست، نميچ یزندگ

شتان برنامته  یختود و زنتدگ یتوانند برا یندارند نم شانیچون شناخت كامل از خود و ارزوها

چه كه دوست دارند  اهدافشان را بر اساس آن گرید یرا انتخاب كنند. برخ یكرده و اهداف یزیر

ال  دهیتازحد به خود ا شيكنند. پرداخت  ب یم یشان طراح یال( نه خود واقع دهیباشند)خود ا

 دارد. یمان باز م یبه شناخت واقع دنيو آرزوها ما را از رس

 یادیتز تيتوجود دارد كه بته موفق ییقایافر ريزارع  پ شی یعبرت آموز در مورد زندگ یداستان

 آمد. جانيروند به ه یم قایكه به افر یداستان كسان دنيروز از شن شی یول افت،یدست 

برود، معدن المتاس كشتف كنتد و بته  قایبه افر رديگ یم ميفروشد و تصم یمزرعه خود را م او

گتذارد و عاقبتت در  یپتا مت ریسال ز 12را در مدت  قای. او قاره افرابدیدست  یافسانه ا یثروت

كند و  یپرت م انوسيخود را به درون اق ،یديو ناام یماريو ب یخستگ ،ییتنها ،یپول یب جهينت

كه  به قاطر خود،  یبود، هنگام دهیكه مزرعه او را خر یدیزارع جد گر،یشود.از طرف د یغرق م

كند كه نتور  یم دايپ یدهد، تكه سنگ یگذرد، آب م یكه از وسط مزرعه اش م یدر رودخانه ا

 كند. یاز خود ساطع م یدرخشان

كته المتاس را  ی. كستستتيبتر آن متصتور ن یمتياست كه ق یشود آن سنگ الماس یم معلوم

كند كه او را به مزرعه اش ببرد و محل را به او نشان دهتد.  یشناخته است از زارع درخواست م
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از  یاريبس یبرد. آنها در آنجا قطعه سنگ ها یكه قاطرش را آب داده بود م یزارع او را به محل

از فرستنگ هتا  دهيشوند كه سرتا ستر مزرعته پوشت یكنند و بعدا  متوجه م یم دايهمان نوع پ

كشتف  یختود را نگتاه كنتد بترا یپتا ریز یبدون آنكه حت  يشيپ ريمعدن الماس است. زارع پ

 رفته بود. یگرید یالماس به جا

سراسر كشوررا  دیساخت  آن با یعمل یبرا ديفكر نكن ديكن یم  ييخود تع یرا برا یهدف یوقت

و از همان جا كار ختود را  ديكجا هست قا يدق دينببي. … ديشغل خود را عوض كن د،یپا بگذار ریز

 .افتی ديالماس خود را در همان جا خواه یها دانيموارد م شتري. در بديآغاز كن

  يبه خود آگاه يابيموثر در دست عوامل

ن است كه فرد ختود را آ رشیباشد. منظور از پذ یم "خود رشیپذ "عوامل  یا  یاز مهمتر -1

 یكه گتاه دیریبپذ دیودوست داشته باشد. با ردیكه دارد بپذ یمثبت ومنف یها یگ ژیبا تمام و

و بر اساس خواسته آن  دینگه دار یرا راض انتانيهمه اطراف ديتوان ینم د،يممك  است اشتباه كن

 . ديا سرزنش كنو خود ر دياز حد داشته باش شياز خودتان انتظار ب دی. نباديكن ملها ع

همستر  ديتوان ی.شما نمديو دوست داشته باش دیریهمان گونه كه هستند، بپذ زيرا ن گرانید-2

 یعمل كنند كته شتما رفتتار مت یبه شما باشند و به گونه ا هيكه كامال شب ديابيرا ب یدوست ای

 ییشباهت هااز ما تفاوت ها و شیاست منحصربه فرد وهر  یكه هر فرد، انسان میری.اگر بپذديكن

 . میيايكنار ب یوتفاوت ها فرد گرانیبا د ميتوان یم بهترمیدار

. رنتدیپذ تيمستوول گترانیبرخوردارند در قبتال ختود و د یخوب یكه از خود آگاه ییها انسان

است. قدرت خالقه شما  یو اجتماع یروان ،یجسم یها روين خت يبرانگ یبرا یفرصت تهايمسوول

 تيترو به رو شتدن بتا واقع ی. اگر آمادگديبرس یشتريب یبه خودباوردارد تا  یرا به حركت وام

 دیتافتاد كته با ديفكر خواه  یتان به ا تياز خود وشخص شتريب یبا آگاه د،یندار را یزندگ یها

 ازمنتدين رييتغ  یكنند، چون ا رييخواهند تغ یافراد نم ی. اما برخديكن جادیدر خود ا یراتييتغ

داشت  صداقت و شجاعت  ،یخود آگاه یعنیوجود مان  قتيدن با حقروبرو ش یتالش است. برا

 است. یدو شرط اساس

 :يبه خود آگاه دنيموانع رس 

 ینيغرور و خود بزر  ب-1

 از حد از خود  شيتوقعات ب-2

 .تيمطلوب تیدر نها زيو خواست  همه چ ییكمال گرا-3
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 تيكار موجب اخالل در موفقاف  ینخواهد داشت و ا تیاز خودش رضا نگاهيكمال گرا ه انسان

چون ترس از بازنده بودن و اشتباه كردن، ترس از عدم  یگردد. داشت  افكار و احساسات یم یو

  یيجز اعتماد به نفز پا یا جهينت   "ها دیبا" یاز حد رو شيب ديو تاك گرانیتوسط د رشیپذ

 نخواهد داشت.  یاسترس و افسردگ ،یخود شناس رياز مس دنو دور ش

آن  یكته رو دندیرا در تابلو اعالنات د یبزرگ هياطالع دند،يكارمندان به اداره رس یوز وقتر شی

 نوشته شده بود 

اداره بود درگذشت!. شما را به شتركت در مراستم   یشما در ا شرفتيكه مانع پ یفرد روزید »

ر د.«  ميكنتیشتود دعتوت مت یصبف در سال  اجتماعات برگزار م 13جنازه كه ساعت  عييتش

كنجكاو  ،یشدند اما پز از مدت یاز همكارانشان ناراحت م یكیخبر مر   افتیابتدا، همه از در

  یتبوده است؟ ا یشده چه كس یآن ها در اداره م شرفتيكه مانع پ یكس دانندشدند كه ب یم

 تيبه سال  اجتماعات كشاند. رفته رفته كه جمع 13تمام كارمندان را ساعت  با یتقر ،یكنجكاو

بتود كته  یفرد چه كست  ی  اكردندیخود فكر م شيهم  باال رفت. همه پ جانيشد، ه یم ادیز

قترار گرفتنتد و  یما در اداره بود؟ به هرحال خوب شد كه مرد. كارمندان در صف شرفتيمانع پ

 یكردند ناگهان خشش شان م یبه درون تابوت نگاه م یتابوت رفتند و وقت شیبه نزد یكی یكی

درون تابوت قرار داده شده بود و هركز به درون تابوت نگتاه  یانهیآمد. آ یمد زد و زبانشان بن

 بود  نهیمضمون در كنار آ  یبد زين ی. نوشته ادید یخود را م ریكرد، تصو یم

جز خود شتما.  ستين یتواند مانع رشد شما شود و او هم كس ینفر وجود دارد كه م شیتنها  »

كته  ديهستت ی. شتما تنهتا كستديرا متحول كن تانیزندگ ديتوانیكه م ديهست یشما تنها كس

 ديهستت ی. شما تنها كستدياثر گذار باش تانیها تيتصورات و وموفق ها،یشاد یبر رو ديتوانیم

 .«ديبه خودتان كمش كن ديتوانیكه م

محتل كارتتان  ایتان  یزندگ شیتان، شر  یتان، دوستان تان، والد زيكه رئ یشما وقت یزندگ

كند كه شتما  یم رييتغ یشما تنها، فقط وقت یشود. زندگ ینم رييكند، دستخوش تغ یم رييتغ

 ديهست یكه شما تنها كس ديو باور كن دیمحدود كننده خود را كنار بگذار یباورها د،يكن رييتغ

 د،يداشته باشت ديتوانیم یكه در زندگ یارابطه  یتر. مهمديباش یخودتان م یزندگ مسؤولكه 

ممكت  و  ريت. از مشكالت غدي. مواظب خودتان باشديخودتان است. خودتان امتحان كنرابطه با 

 .دیخودتان را بساز یزندگ یهاتي. خودتان و واقعدياز دست داده نهراس یزهايچ

 دانش ها است.  یسودمندتر شت ،ی   شناخت خودیفرما یم یصادق)ع( درباره خودآگاه امام
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 مهارت كنترل استرس: -2

فشتار  ایتو فشار است. استرس  روين یبه معن ی( در روان شناسیفشار عصب ای یدگيتن)استرس 

      افتراد  ،یو بتدن یروانت ،یعصتب تيتشتود كته بتا ظرف یگفتته مت ییدادهایو رو عیبه وقا یروان

 گراستترس،ید یباشتد. بته عبتارت یبتا آن نمت یتناسب ندارد و فرد قادر بته تحمتل و ستازگار

كه در نتيجه تغييرات و نيازهای زندگی فرد، تجربه می شتوند.  است فیذهنی و عاط یامدهايپ

 تغييرات می توانند بزر  یا  كوچش باشند.   یا

شود. به  یم دهياسترسور  نام ای یدگيواكنش شود، عامل تن جادیكه در بدن باعث ا یمحرك هر

عامتل كه موجب تنش روح و جسم و از دست رفت  تعتادل فترد شتود،  یهرعامل گر،ید ییمعنا

) گترید یاست كه در فرد، در اثتر حضتور عتامل ییواكنش ها ایواكنش  ،یدگياست. تن یدگيتن

     شتدن   يتا تعادل از دستت رفتته را بتاز گردانتد و باعتث بست دیآ یوجود م ه( بیدگيعامل تن

 مقابله با آن عامل و آماده باش موجود زنده شود. یفرد برا یقوا

 عیواكتنش اغلتب در اثتر وقتا  یاطراف مان است. ا طيه محپاسخ بدن ما ب قتيدر حق استرس

 باشند.  یرفتار ایو  یروان ،یكیزيتوانند ف یم  یاسترس آفر راتيي. تغدیآ یم دیپد یخاص

. واكنش بدن ما نسبت به استرس رندياسترسورها در افراد متغ ایكننده استرس  جادیا یعلت ها

 زیتحت عنوان جنگ و گر یشود و حالت یانجام م و هورمون ها ییايميمواد ش یها با ترشف برخ

 آورد. یم دیرا پد

 زوليو كتورت  يآورند عبارتند از آدرنتال یحالت را به وجود م  یكه ا ییهورمون ها  یتر یاصل

مغتز، ترشتف شتده و  پوتاالموسياز ه ییها گناليس افتیو بر اثر در یويكه توسط غدد فوق كل

 قتتيكوتتاه بتوده و در حق  ي. طتول عمتر آدرنتالزنتدينگا یرا در بتدن برمت یخاص یپاسخ ها

از  ناشی …و  دیدر اثر خشم، گلگون شدن چهره به دنبال استرس شد یناگهان یها یبرافروختگ

تتر و متزم   یبوده و باعث اثرات طوالن شتريب زوليهورمون است. طول عمر كورت  يترشف هم

 دهیتكتاهش فا ،یانترژ هيتباعث تخل ولزيكورت یو طوالن یجیگردد، ترشف تدر یدر فرد م یتر

در معترض  یگردد. همه ما به گونته ا یم یكاهش تمركز حواس و چاق ،یمنیا ستميس یبخش
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كه برخورد افراد مختلف بتا استترس و  نجاستیاما نكته جالب ا م،یمختلف قراردار یاسترس ها

 در اشخاص مختلف، متفاوت است. طیكنار آمدن با شرا

 .به تغييرات زندگي متفاوت است بنابراين پاسخ افراد

استرس مثبت می تواند یش انگيزش دهنده باشد در حاليكه استرس منفی می تواند در زمتانی 

 .كه ای  تغييرات و نيازها، فرد را شكست می دهند، ایجاد شود

از مراجعات پزشكی را شامل می شود. استرس  %13استرس عمده تری  دليل بيماری و بيش از 

ات زندگی محسوب می شود، زیرا از یش سوء باعتث تحترک و پيشترفت آدمتی و از جزء ضروری

پزشكی به شمار می آید استرس به طور مستقيم  –سوی دیگر ریشه بسياری از مشكالت روانی 

جسمی نظير كوليتت، اختتالل قلبتی،اختالل ختواب ارتبتاط  –با برخی از بيماری های عاطفی 

بدن انستان . ریهای قلبی از فشار خون و چربی نيز بيشتر استدارد. تاثير استرس در بروز بيما 

شتيميایی معينتی را طتی  -در مقابله با استرس از الگوی مشخصتی پيتروی و فراینتد عصتبی 

كند، رویدادهای هيجان آور خوشایند همان اندازه واكنش در بدن به وجتود متی آورنتد كته می

خبر بسيار هيجان آور، همتان انتدازه استترس  توانند ایجاد كنند، یشرویدادهای ناخوشایند می

 .كندكند كه یش خبر بد ایجاد میایجاد می

استرس های شدید و طوالنی در همه حال باعث از پا درآمدن فرد نمی شوند و افراد در بعضتی 

توانند با عوامل استرس زا سازگار شوند، نمونه آن خو گرفت  افراد در شرایط سخت و  موارد می

 سخت و طاقت فرسا مثل شتغل كتارگران سا مثل دوران اسارت یا خو گرفت  به كاریطاقت فر

توانند از آثار زیان بار آن ای  افراد با وجود سازگاری با شرایط استرس زا نمی.در ذوب آه  است

شتوند. متثال  صد در صد مصون بمانند و دچار مشكالت جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی می

ادی در اسارت است یتا فتردی كته تحتت شترایط بتدی در معتدن تاریتش و فردی كه مدت زی

هتای روحتی ت عتاطفی و پيتری زودرس كند، بعد از مدتی دچتار ناراحتیای كار میدورافتاده

 .شودمی

    از آنجا كه شغل های پراستترس بته علتت در برداشتت  منتابع متعتدد استترس زا، متی توانتد

شتغلی را موجتب شتود كته بختش عمتده ای از ایت   كشمكش های حل ناشدنی یا فشارهتای

عالوه بتر  .استرس ها می تواند ناشی از روابط بي  فردی و یا مسائل مربوط به نظام اداری باشد

تحریش پذیر، هایپرتانسيون  عروقی، سندرم روده-قلبی های بيماری های جسمی مانند بيماری 
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، كاركنان ای  مشتاغل را را تهدیتد متی و سرطان، بيماریهای ذهنی و رفتاری به دنبال استرس

 .كند

خستگی هيجانی، شخصيت زدایی و كاهش كفایت شخصی از نتای  استرس شغلی درای  افتراد 

هرگاه مرحله مقاومت و مواجه با استرس طوالنی و مكانيسم های دفاعی بدن مختل شود  .است

گاری ختود را از رت ستازو ارگان هایی كه با استرس مقابله می كنند شكست بخورند، فترد قتد

( در …بيماری های ناشی از استرس )ميگرن، هيپرتانسيون، آسم، آلترژی و  دست می دهد. اكثر

ای  مرحله توسعه می یابند، زیرا به علت ترشف گلوكورتيكواستروئيدها، توليد آنتی بتادی مهتار 

ه فرد مستتعد می شود و گلبول سفيد كاهش می یابد و مقاومت بدن فرد كم می شود در نتيج

عفونت و بيماری می شود كه در پی شرایط موجود اغلب افراد دچار سترما ختوردگی و كتاهش 

انرژی و سستی می شوند كه ای  امر ناشی از كاهش تطابقات فيزیولوژیش بدن می باشد كه در 

صورت مزم  بودن استرس، هيچ فرصت تعادلی بوجود نمی آید و فرد به سمت بيماری و مر  

 .می رود

استرس زمتانی فترد را از پتای در متی آورد كته فترد بترای متدت طتوالنی بتا آن مواجته و از 

 .نظرشخصيتی هم مستعد باشد

 :عالئم روانی استرس

نشانه های روانی فشار عصبی ممك  است به صورت عصبانيت، اضطراب و دلشتوره، افستردگی، 

. اثتر ایت  عوامتل بتر عصبی شدن، حساسيت، تنش و احساس مالمت و بيهودگی ظتاهر شتوند

روحيه و حالت روحی كاركنان مخرب است و موجب از دستت دادن اعتمتاد بته نفتز در آن و 

كاهش عملكرد آنها می شود. كسانی كه نشانه های روانی فشار عصبی را از خود بروز می دهند 

ده از سرپرستان و مقامات باالی خود رنجيت  و نسبت به مسائل اطراف خویش بی تفاوت شده و

               ختتاطر انتتد، قتتدرت تمركتتز حتتواس و تصتتميم گيتتری ندارنتتد و از شتتغل ختتود احستتاس 

 .رضایت نمی كنند

نشانه های رفتاری فشار عصبی ممك  است به صورت بی خوابی، كم غذایی یا به عكز اشتهای 

سخ   كاذب به غذا و افراط در خوردن آن افزایش تعداد سيگار در سيگاری ها، شتاب زدگی در

گفت  و تعجيل و     بی قراری در انجام دادن امور بروز كند و درمحيط كار آثار رفتتاری فشتار 

 .عصبی به صورت تأخير، غيبت، تعارض، ترک حرفه، بی عالقگی به كار و مانند اینها دیده شود

 طراحی برنامه های زیر در راستای كاهش استرس های محيط كاربه شما كمش می كند 
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 معاینات پزشكی  -بيمه های كارآمد -زمان انعطاف پذیر كار -كانات ورزشی)تهيه ام

 منظم(

 ایجاد تنوع غذایی 

 پيشگيری به جای درمان استرس 

 دریافت بازخورد از ميزان موفقيت اقدامات انجام شده 

 مرتب كردن ميزكار و بيرون ریخت  موارد زائد 

 ز گل وگياه(استفاده ا-نور مناسب-بهينه سازی محيط كار)رنگ شاداب 

 فراغت از كار 

 عدم انتقال استرس های كاری به منزل 

   بودن در كنار خانواده)تعطيالت آخر هفته طوری عمل كنيد كه دیگران بدانند كه

 امور منزل برای شما ارزشی بيش از موارد شغلی دارد(.

 ردن ناهار با خانواده ك صرف 

  اختصاص دادن زمانی را برای بازی با فرزندان 

 یش روز عاری از استرس و فشار بتا ) قتدم زدن، دوچرخته ستواری، آبيتاری  هتجرب

 گياهان، مرخصی گرفت (

 صبحانه صرف و ساده نرمش چند  

  ،از دوچرخه استفاده كنيد. كنيد سعیبه جای استفاده از اتومبيل 

  )غروب هنگام دراجتناب از مطالعه روزنامه و یا تماشای تلویزیون)خبر. 

 دهيد گوش موسيقی ببينيد، لمفي بخوانيد، كتاب. 

 شب دوش بگيرید.  

 مديريت استرس:
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 كنترل آموزش. استفردبر آنهاريتأث و یزندگ مختلف یهااسترس شناخت شامل مهارت  یا

 سپز. ديده یم صيتشخ را ها وعلت ها نشانه نخست  است یبخش سه ندیفرآ شی استرس

 به چگونه را ها مهارت آن كه دیآموز یم سوم، حلهمر در و دیآموز یم را كنترل یها مهارت

 یا مسئله آن علت اگر  دارد یبستگ آن منشاء به استرس با شما برخورد یچگونگ .دیببر كار

      گتر،ید مواقتع در. باشتد رشیپتذ آمتوزشِ توانتد یمت چتاره تنهتا شماست،  كنترل از خارج

 . ديده رييتغ را تيوضع كنندكه كمش شما به توانند یم با برخورد یها مهارت

  شوند آموخته دیبا ها مهارت از دسته چهار استرس، كنترل یبرا

 1- یآگاه یها مهارت 

 2- رشیپذ یها مهارت 

 3- برخورد یها مهارت 

 4- یعمل یها مهارت 

 ستازد یقادرم را فرد ،انسانبر آنريتأث نحوه و استرس منابع ییشناسا  يآگاه يها مهارت

 متا یزنتدگ یهااسترس .دهد كاهش را استرس و فشار خود، یهایريگ موضع و اعمال با تا

  شود یناش یگوناگون مسائل از تواندیم

 یكار تيمسئول و شغل 

 یخانوادگ مسائل 

 یاقتصاد مسائل 

 یماريب 

 طالق 

 كته هستتند ییهادغدغته همته و همته …یزنتدگ یهاالعجلضرب، شيتراف تحمل    

 .كنند یم مشغول را انسان ذه 

 و گرانید توسط رشیپذ عدم از ترس كردن، اشتباه و بودن بازنده از ترس :رشيپذ مهارت

 یافتراد. داشتت نخواهد استرس جز یا جهينت "دهاینبا"و "ها دیبا" یرو حد از شيب ديتاك

 ودخ مطالبات و ها خواسته ندرت به كنند یم تيتبع ها دینبا و ها دیبا خشش  يقوان از كه

 تتانیبرا یمشتكل كه یزمان. ديكن تجربه را شكست یگاه كه دیاموزيب. رنديگ یم نظر در را
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 ستت،ين شتما اراتيتاخت طهيدرح اصال  كه را یزيچ ديخواه یم ر ینظرم به د،یآ یم شيپ

 هتا، ینگران با مدارا یبرا. دیساز آرام را خود گوناگون یها روش با ديكن یسع. ديكن كنترل

. نبتاش نگتران و ناراحت ، ییتنها به نگاهيه "  ديباش داشته خاطر به را ارتعب  یا همواره

   تتا گتردد یمت ستبب گترفت  بغتل بهم غ یزانو و انزوا. گذار انيم در یگرید با را مشكلت

         نتا يقی د،يتده شترح یگترید فترد یبترا را خود یناراحت علت اگر. "شوند دیتشد ها ینگران

 .دیببر یپ مسائل عمق و قتيحق به ديتوان یم

 روان" روش از استتفاده بتا. ديتكن صتحبت زين خود با چگونه كه دیآموز یم یكارحت  یا با

 یجتا بته و كنتد یمت یبتازآموز را اش یفكر یها عادت یتمام شخص ،"یشناخت یدرمان

 تفكترات دهتد، راه ختود مغتز بته را "ام دهيرس آخرخط به م  " مانند یمنف یافكار نكهیا

 آگاه ناخود افكار یبررس و مشاهده به اگر. آموزد یم را " یشیاند مثبت " یعبارت به و پرثمر

 دنبتال بته یافستردگ و استترس شما یبرا همواره كه را یدگاهید ديتوان یم د،یبپرداز خود

 دیبا واقع در. دیينما  یتمر مداوم طور به و  ديكن یسع و ديكن آغاز دیبا. ديكن اصالح دارد،

 گتودال از را انستان قت،يحق قالب با كه است ینجات طناب  ،یشناخت  یِرماند روان " گفت

 ".بخشد یم نجات ها ینگران

 یعيطب طور به كه است یافراد منش در دقت گر،ید مؤثر وهيش شی :برخورد يها مهارت

 مشتترک زيتچ شی در افراد  یا. گذارند یم سر پشت یبيعج آرامش با را شكنجه و اسارت

 آنهتا. استت یزنتدگ مسائل به نسبت آنان نانهيب خوش هيتوج و برخورد وهيش آن و هستند

 بته را ختود فكتر كته  یا تا دهند قرار توجه مورد را یمقطع موضوعات شتر،يب دارند لیتما

 و ريتتعب یخاصت گونته به را یزندگ مسائل افراد  یا واقع در. سازند مشغول گسترده مسائل

 بته. ريتفراگ و یدائمت تتا ننديب یم   یاختصاص و یموقت شكل به را آنها و كنند یم ريتفس

 ینتاتوان كته یدرحتال ، كنند یم اعتبار كسب خود یبرا ،مثبت یها تيفعال با شانیا عالوه

 در مقتاوم مردمتان یتيشخص یها یژگیو گرید عبارت به. دهند یم نسبت خارج به را شان

 .است شده خالصه ییجو مبارزه و كنترل تعهد، واژه سه قالب در ،یروان یفشارها برابر

. دهند یم قرار ريتأث تحت شیولوژیزيف و یشناخت ،یجانيه نظر از را مردم زا، استرس عیوقا

 كنتار. دهنتد یمت كتاهش " آمتدن كنار " یراهبردها با را زاها استرس آور انیز آثار مردم

  يبت از ایت ،یريجلتوگ یبترا اريناهوش ای اريهوش ناسالم، ای سالم تالش، نوع هر یعنی آمدن
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 حتداقل كته یطتور به است آنها اثرات كردن تحمل ای زاها، استرس كردن فيضع ای بردن،

 .باشد داشته را یرسان بيآس

 :استرسكنترل  يعمل يها مهارت

 استرس رفع تمرينات -1

                                                     بهبود تغذيه  -2

                                                     پرورش عالئق-3

 تمرينات رفع استرس: 

برای بسياری از متا آرام ستازی بته معنتای دراز كشتيدن مقابتل تلویزیتون در پایتان یتش روز 

پراسترس است. اما ای  كار تاثير اندكی در كاهش استرس دارد. برای مدیریت موثر استرس متا 

ن را فعال كنيم. شما می توانيد ایت  آرامتش را از طریتق نياز داریم كه پاسخ آرامش طبيعی بد

تكنيش های آرام سازی مثل تنفز عميق، ت  آرامی ماهينه ای و تصویر سازی ذهنی به دست 

آورید. همراه كردن ای  فعاليت ها با زندگی تان می تواند در كتاهش زنتدگی روزمتره و توليتد 

 .انرژی و روحيه خوب به شما كمش كند

  قيعم زتنفتكنيش 

 استترس كنتترل در یموثر و عیسر روش تواند یم است آسان كه حال  يع در تنفز نوع  یا

      گترید بتا توانتد یمت امتا استت ی ستاز آرام  یتمر گسترده حجم از یبخش قيعم تنفز.باشد

 دیتدار ازيتن آن بته شتما آننه. شود همراه یقيموس و ی )رایحه درمانی(تراپ آروما مثل ها روش

 افراگمید از قيعم دنيكش نفز قيعم تنفز ديكل.است گرفت  آرام یبرا یمكان و اندک قیدقا

 از نهيست قفسه یجا به كه یزمان. كند دايپ انیجر بدن تمام در تازه یهوا كه یا گونه به است

 .گرفت ديخواه یشتريب ژنياكس ديكش یم قيعم نفز خود افراگمید

 قترار شتكم یرو را گترید دستت و نهيس قفسه یرو را دست شی. دينيبنش راحت یحالت در( 1

 .ديده

 حركتت نهيست قفسته یرو دست و دیايب باال دیبا شكم یرو دست. ديبكش نفز ینيب راه از( 2

 .بكند یكم
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 یرو دستت. ديتبده رونيتب دهان از ادیز فشار با را هوا و ديباش داشته بازدم دهان قیطر از( 3

 .باشد داشته گرید دست به نسبت یشتريب حركات ،بازدم هنگاه در دیبا شكم

 در اگتر. دیبشتمار آرام آرام ديكن یم بازدم كه طور همان. ديده ادامه روش  یا با تنفز به( 4

 كتتاب شی. ديده انجام را كار  یا دهيخواب حالت در است دشوار  یتمر  یا انجام نشسته حالت

 .دیايب  یيپا دمباز موقع و باال دم موقع دیبا كتاب. ديده قرار شكم یرو كوچش

 :(RELAXTION) آرامیتكنيش ت  

ظم عضتالت بتدن را        ت  آرامی پيشرفته یش فرآیند دو قستمتی استت كته در آن بته طتور متن

می كنيد. با تمری  منظم ای  ت  آرامی شتما بتا تتنش هتای مختلتف موجتود در  سفت و شل

ستي  نشانه های تنش عضالنی بدنتان آشنا می شوید. ای  آگاهی به شما اجازه می دهد كه نخ

همراه با استرس را درک كنيد. همان زمان كه بدن شما آرام می گيرد ذهنتتان نيتز در حالتت 

خوب و آرامی قرار خواهد گرفت. شما می توانيد تنفز عميق را با ت  آرامی همراه كنيتد. اگتر 

داشته اید، قبل از  تنش های عضالنیی عضالنی یا مشكالت مرتبط با تاریخنه ای از اسپاسم ها

انجام ای  تمری  ها با پزشش خود مشورت كنيد. اكثر افراد  كار را از پاها شروع می كنند و تتا 

صورت ادامه می دهند.زمانی كه استرسورها )عوامل استرس زا( سيستم عصبی شما را از حالتت 

ميق در مقابتل طبيعی خارج می كند، تكنيش های ت  آرامی می تواند از طریق ایجاد آرامش ع

 .استرس، حالت تعادل را بازگرداند

طيفی از تكنيش های مختلف آرام سازی می تواند به بازگرداندن تعادل سيستم عصتبی كمتش 

كند. پاسخ آرام سازی متكی بر درازكشيدن و خوابيدن نيست بلكه یش فرآیند فعال ذهنی است 

اصتول تكنيتش هتای آرام ستازی  كه بدن را در حالت تمركز و آرامش قرار می دهتد. آمتوخت 

دشوار نيست بلكه نيازمند تمری  است. متخصصان توصيه می كنند ای  تمری  ها را در هر روز 

 33دقيقه انجام دهيد. اگر خواهان آزاد كردن بيشتر استرس هستيد هتدف ختود را  13حداقل 

 .دقيقه در روز قرار دهيد

 .لباس راحت بپوشيد و در جایی آرام بگيرید .1

 .م باشيد، به آرامی دم و بازدم كنيد و تنفز عميق انجام دهيدآرا .2

زمانی كه آرام و آمتاده بته شتروع تمتری  شتدید، بته پاهتای ختود توجته كنيتد. بته  .3

 .احساساتتان در ای  منطقه توجه كنيد
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ثانيه نگه داریتد و ستپز رهتا  13به آرامی عضالت پای خود را سفت كنيد و به مدت  .4

 .كنيد

 .ای  حالت آرامش باقی بمانيد و آرام و عميق نفز بكشيدبرای لحظاتی در  .2

وقتی آماده بودید توجه را به زانوها بدهيد و توالی سفت و شل كتردن عضتله را انجتام  .1

 .دهيد

 .ای  سفت و شل كردن ها را همراه با تنفز عميق در سراسر بدن انجام دهيد .1

 :تكنيش تصویر سازی

حز ها ) بينایی، شنوایی، چشایی و المسته( را دربتر تصویر سازی یا تجسم هدایت شده، تمام 

می گيرد. تصویرسازی، شامل تجسم صحنه ای می شود كه شما در آن احساس امنيت و رهایی 

 .از تنش و اضطراب را دارید

 :تمری 

یش مكان آرام را انتخاب كنيد. افراد تازه كار در حي  تصویرسازی ممك  است، به خواب بروند. 

ی كنيد روی صندلی راحتی بنشينيد. چشمان خود را ببندیتد و یتش مكتان آرام و بنابر ای  سع

راحت را تجسم كنيد. تصویر شما تصویر آشكاری است كه در آن تمام احساسات و شتنيده هتا 

تجسم می شود. تصویرسازی زمانی بسيار موثر است كته حتداكثر جزئيتات احساستی را در بتر 

ه برای شما جذاب است نه صحنه هایی كه دیگران پيشنهاد بگيرد. صحنه ای را انتخاب كنيد ك

 .كرده اند. اجازه دهيد تصویر ذهنی خود را داشته باشيد

 :مثال اگر یش ساحل آرام را تجسم كرده اید ای  مراحل را انجام دهيد

 .به آرامی در كنار رودخانه راه می روید و به رنگ ها و فضاهای اطراف نگاه می كنيد (1

 .جستجوی هر حز اختصاص می دهيد زمانی را به (2

 .تاللو خورشيد را روی رودخانه می بينيد (3

 .صدای آواز پرندگان را می شنوید (4

 .بوی خوش گياهان كنار ساحل را استشمام می كنيد (2

 .خنكی آب را بر روی پاهایتان احساس می كنيد (1

 .هوای تازه و تميز را تنفز می كنيد (1
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مكان آرام لذت ببرید. هرگاه آماده بودید آرام آرام     از احساس آرامش عميق حاصل از تجسم ای 

چشمان تان را باز كنيد و به زمان حال باز گردید. اگر در طول تصویر سازی لحظاتی از تجستم 

 صحنه منحرف شدید، نگران نباشيد. ای  حالت طبيعی است.

 بهبود رژيم غذايي: 

 تقسيم یش وعده غذایی مفصل به چندی  وعده كوچش 

 ن مناسبحف  وز 

 اعتدال در غذا خوردن 

 اجتناب از خوردن تنقالت 

  استفاده از ميان وعده های شيری 

 اجتناب از خوردن بيش از حد نمش، شكر و نان سفيد 

 اجتناب از خوردن غذاهای آماده و نيمه آماده مثل فست فودها 

 اجتناب از غذاهای چرب و استفاده از روغ  زیتون 

 خ كردنجایگزنی روش آب پز به جای سر 

  اجتناب از مصرف بيش از حد كافئي 

  ليوان آب در روز 8نوشيدن 

  استفاده كامل از همه مواد غذایی )ویتتامي  هتا، كربوهيتدرات هتا، پتروتئي  هتای

 گياهی و حيوانی و چربی ها(

 پرورش عالئق 

ی، كاهش استرس های روزانه به كار های مورد عالقه خود بپردازید. كارهایی ماننتد باغبتان برای

پرورش گل و گياه، نقاشی، تزیي  غذا و سایر كار های هنری. شنيدن آهنگی مالیتم، قتدم زدن 

 در پارک، حتی انجام   بازی های كودكانه

 مهارت هاي مقابله با استرس

برای مقابله با استرس ها یا فشارهای روانی، راهكارهای مختلفی وجود دارد كه شتيوه متدیریت 

ا می آموزد. با رعایت و بكارگيری ای  روش ها، می توانيم عالوه بر حل صحيف،     آن ها را به م

مهتارت  .یا كم كردن مشكالت به آرامش پایدارتری دست یابيم و استرس خود را كنترل كنتيم

 های مقابله با استرس را می توان درقالب موارد زیر خالصه نمود.

 .به خداوند توكل كنيم - 1
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كاهش استرس است.وقتی انستان یتاد ختدا را در دل ختود زنتده  توكل به خدا یكی از راههای

نگهدارد و ارتباط روحی و معنوی بي  خود و ختدا برقترار كنتد، بته آرامتش عميتق، همتراه بتا 

 .خشنودی می رسد و با توكل به خدا از هرگونه استرس و اضطراب و فشار روانی رها می شتود

 یمت كنتترل را امتور ،خود او كه دیواگذار او به خداست به متعلق كه را یقدرت و دیبرو شيپ به

 . كند

هایشان بتا یتاد ختدا  می فرماید  كسانی كه ایمان آوردند قلب 23قرآن كریم در سوره رعد آیه 

 .می گيرد، آگاه باشند تنها با یاد خدا قلبها آرامش می یابدآرام 

 .كم كنيم  عوامل استرس زا را  -2

استرس ما شوند، كه باید ای  عوامل استرس زا را شتناخته عوامل بی شماری ممك  است باعث 

و سعی كنيم از زندگی خود حذف كنيم. برای مثال، اگر شلوغی موجب ناراحتی ما متی شتود، 

زمانی را برای خرید انتخاب كنيم كه خلوت باشد. سایر تكنيش های مقابله بتا استترس شتامل 

 :موارد زیر می باشند

 بخندیم-

 .گوش كنيم به موسيقی مالیم-

 .صاف بایستيم-

 .برای خود ارزش قائل شویم-

 .نه گفت  را بياموزیم-

 .به اخبار ناخوشایند توجه نكنيم-

 .گاهی مسائل را رها كنيم-

 .از متخصصان كمش بگيریم-

 راه و ديكن استفاده اعصاب یساز آسوده یروشها از .با مدیتيش  آرامش خود را بدست آوریم -

 را استترس هورمون ترشف توانند یم ناتیتمر  یا. دیاموزيب را یخارج یاه تنش با مقابله یها

 متؤثر روش زيتن پاهتا ماستاژ. ندینما كمش فشارخون و قلب ضربان شدن كم به و دهند كاهش

 یستتیز بتازخورد وگتا،ی ماننتد یگرید اريبس یها روش. باشد یم    ها تنش رفع یبرا یگرید

 .شوند یم واقع مؤثر استرس با مقابله در كه دارند، دوجو هم یدرمان یقيموس و( دبشيوفيب)
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 .از وقایع اطراف خود با اطالع باشيم - 3

بی اطالعی و نادیده گرفت  حواد  و وقایع اطرافمان، دليتل بتر شتادی و عتدم وجتود مشتكل 

نيست. گاهی اوقات آن چه ما به علت عدم آگاهی از اصل موضوع در ذه  خود تصور می كنيم، 

 .ناراحت كننده تر از آن چيزی است كه واقعا اتفاق افتاده استر و ار بدتبسي

 .از وضعيت جسمی خود آگاه باشيم - 4

از نشتتانه هتتای پریشتتانی در ختتود، از قبيتتل ستتردرد، آشتتفتگی، درد معتتده، نداشتتت  تمركتتز، 

استترس  مطلع باشيم. زیرا ای  عالئم می تواننتد نشتانه هتای …سرماخوردگی، خستگی زیاد و 

.. …جدی تر از قبيل  زخم معده، فشار خون باال، بيماری هتای قلبتی وكه باعث اختالالت  باشد

 .باشند

 . برنامه های زندگی را اولویت بندی كنيم  -2

از راههای دیگر كاهش استرس برنامه ریزی و الویت بندی كارها است.هنگامی كه با انبتوهی از 

در مقابل آنها به زانو در آمتده و از حتل آنهتا  مشكالت بطور همزمان روبه رو هستيم، به آسانی

عاجز می شویم. زیرا آشفتگی و بی نظمی، در كارها و برنامه ها می تواند توليد استترس كترده، 

یا نقطه ای برای شروع آن از شكست طرح های ناتمام می شود. اولویت بندی مسائل به ترتيب 

كته بته هتر كتاری در زمتان و مكتان ختود  اهميت و بررسی آن ها به ما ای  امكان را می دهد

 .رسيدگی كنيم، بهتر است كه طرح ها را یكی بعد از دیگری به انجام برسانيم

 .به موقع از خانه خارج شویم - 1

اگر به موقع از خانه خارج شویم، می توانيم بسياری از تنش ها و استرس های خود را كم كنيم 

 .جلوگيری كنيم و همنني  از بروز مشكالت احتمالی بعدی

 .وقت خود را تنظيم كنيم - 1

كارهای روزمره خود را به ترتيب اهميت و مدت زمان آنها یادداشت كنيم، بتا ایت  كتار در متی 

یابيم وقت خود را چگونه تنظيم كنيم تا هميشه كارهایمان به موقع انجام شود و دچار استرس 

مورد نظر و مهم خود نداریم، شاید بتيش از نشویم. اگر وقت كافی برای انجام تمام فعاليت های 

 از یاريبس. ديده سامان خود یزندگ به و دیينما ميتنظ را وقتتان. می كنيمبيهوده تالش  حد و

 .هستند ینظم یب با درارتباط روزمره یها ینگران

 .از شر وسایل اضافی خالص می شویم - 8
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ود را خلوت كنيم. وسایل اضتافی از شر وسایل اضافی و بی مصرف خالص می شویم و اطراف خ

 .و به درد نخور و شلوغی محيط می تواند استرس زا باشد

 .شب ها به موقع و به اندازه كافی بخوابيم  -3

و خواب كافی داشته باشيم. بتدن انستان  بخوابيم موقع به شببرای كاهش استرس، بهتر است 

ام خواب بهتر است بته ستمت چت  برای تجدید قوا به خواب كافی و لذت بخش نياز دارد. هنگ

خود بخوابيم و نفز عميق بكشيم. در ای  حالت سوراخ راست بينتی تحریتش و ستمت راستت 

 .بدن فعال تر می شود. زیرا سمت راست، قسمت فعال بدن است

 .صبف زود از خواب بيدار شویم - 13

ورت ستاعت سعی كنيم صبف ها، حتی روزهای تعطيل، زود از خواب بيتدار شتویم. در ایت  صت

زیستی بدن ما منظم می شود و طبق برنامه خاصی، زمان خواب و بيداری ما را تنظيم می كند. 

 .در نتيجه پز از مدتی هنگام بيدار شدن، احساس بهتری خواهيم داشت

 .عادت های استرس زای خود را عوض كنيم  -11

سيم. می توانيم آن هایی ما از عادت های خوب و بد خود اطالع داریم و آن ها را خوب می شنا

را كه موجب آزار روحی ما می شوند را ترک كنيم. یا اگر ترک آنها مشكل است سعی كنتيم از 

 .حال و هوای آن عادت خود را خارج كرده یا مسير فكر خود را تغيير دهيم

 .از معاشرت با افراد استرس زا بپرهيزیم -12

د دوری كنيم. یا اگر دوری كردن از ایت  افتراد از ارتباط با افرادی كه سبب استرس ما می شون

 .برایمان مشكل است، می توانيم ارتباط خود را با او در جمع برقرار كنيم

 .ار رقابت با دیگران خودداری كنيم -13

نتد یكتی از رقابت با دیگران در كار، شغل، مقام، زندگی و مخصوصا تجمالت و ظتواهر، متی توا

یا فشار روانی باشد. شاید هم افرادی را بشناسيد كه كار می كننتد اجتناب ناپذیر استرس منابع 

قابتت، بته تا حسادت و خشم دیگران را برانگيزانند ولی در واقع استرس حاصتل از حستادت و ر

 .می شودخود فرد تحميل 

 .از تكنولوژی درست استفاده كنيم -14
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ز، بيش از حتد كتار و فعاليتت . باعث می شوند كه طی یش رو…وسایلی مانند موبایل، كامپيوتر،

انجام دهيم و گاهی همي  وسایل باعث استرس متی شتوند.قبل از خریتد وستایل و تجهيتزات 

 .جدید مطمئ  شویم كه ای  وسایل به پيشرفت موقعيت فعلی ما كمش می كند

 .به چشمان خود استراحت بدهيم -12

چنتد دقيقته بته چشتمان ختود  اگر مدت طوالنی به تلویزیون یا مانيتور نگاه متی كنتيم، بایتد

دهيم. در ای  زمان به فضای سبز، آسمان یا درختان خيره شتویم. اگتر در دستترس   استراحت

نيستند می توانيم یش عكز یا پوستر بر روی دیوار نصب كنيم كه بيشتر رنگ های آبی و سبز 

 .در آن به كار رفته باشد. ای  رنگ ها بسيار آرام بخش هستند

 .ا بپذیریممشكالت ر  -11

باید پذیرفت كه برخی اوقات شرایط طاقت فرسایی در زندگی پدید می آید و كاری نيز از دست 

ما بر    نمی آید. در ای  شرایط باید با صبر و پذیرش مشكل و دگرگتون كتردن موقعيتت، بتار 

 .عاطفی مشكل را كم كنيم

 .ورزش كنيم  -11

ستتت.تحقيقات نشتتان داده استتت كتته یكتتی دیگتتر از راههتتای كتتاهش استتترس ورزش كتتردن ا

ورزشكاران از استرس و افستردگی كمتتری نستبت بته دیگتران برخوردارنتد. همننتي  برنامته 

تمرینات هوازی باعث بهبود حاالت افسردگی، اضطراب، آشفتگی فكری و خستگی شتدید متی 

 14دقيقه ميتزان استترس را بطتور متوستط تتا  43باشد. یش پياده روی تند و سریع به مدت 

 متواد شتدن آزاد ستبب  قتهيدق 23 مدت به( شيروبیآ)  یهواز ورزش .درصد كاهش می دهد

 یهتا ورزش. دهتد یمت كتاهش را استترس كته گتردد یمت مغتز از  ياندورف نام  به ییايميش

. شوند یم آرامش حالت و قيعم تنفز سبب رایز هستند، دهنده آرامش زين یكشش یرهوازيغ

 نرمش ،یسوار دوچرخه آهسته، یدو شنا، رفت ، راه  رندت مناسب ها ورزش  یا

 .قدم بزنيم - 18

انجام گرفته، آمده است  2332در تحقيقاتی كه در دانشكده پزشكی دانشگاه استنفورد در سال 

 .بار در هفته پياده روی می كنند، استرس كمتری دارند و را حت تر می خوابند 4افرادی كه 

 .بطور صحيف تنفز كنيم  -13
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تنفز صحيف باید به ای  صورت باشد  دم ) دادن هوا به ریه ها ( یش شماره، نگهداشت  نفتز 

 . چهار شماره ، بازدم ) بيرون فرستادن هوا از ریه ها ( دو شماره

 .به تغذیه خود برسيم - 23

خوردن مناسب بسيار مهم است. زیرا انرژی مورد نياز بدن را تامي  می كند و كمتر دچار حالت 

عصبی یا فشار روانتی متی شتویم.از متواد غتذایی ستبوس دار، ميتوه، تركيبتات كربوهيتدرات، 

سبزیجات و حبوبات كه باعث ثابت ماندن اندازه ی قند خون شده استفاده كنيم.از مصرف زیتاد 

نمش، چربی، خوراكی های سرخ شده  كه به آزاد شدن اپی نفری  كمش می كند و باعث عتدم 

ر فشار روانی می شود خودداری كنتيم. بته مقتدار كتافی آب بنوشتيم و از مقاومت بدن در براب

 ماننتد یمغتذ متواد .مصرف زیاد قهوه، چای و نوشابه های گازدار تا حد امكتان پرهيتز نمتایيم

 .هستند یضرور یشناخت سالمت یبرا شيفول دياس و 3مگاا چرب یدهاياس ،B1  يتامیو

 یبترا شيتفول دياست. هستتند شيتفول دياست از شارسر چيپ كلم رهيت و سبز یهابر -چيپ كلم

 یشتتريب تيتاهم از ینوجتوان و یكتودك ،یباردار دوران یط ژهیوبه و بوده یاتيح مغز عملكرد

 امتا كننتد، مصرف را چيپ كلم ساالد یراحت به است ممك  كودكان از یبرخ. شودیم برخوردار

 .ديكن تفادهاس گرید یغذاها در آن از ديتوانیم ستين گونه  یا اگر

 رشتد در یديتكل ینقشت كته بتودهB1   يتتامیو یبترا یخوب منبع انبه آب فنجان شی - انبه

 بته كته ديتكنیمت افتیدررا C  يتامیو انبه مصرف با شما  ،یا بر افزون. كندیم فایا یشناخت

 .كندیم كمش یعصب و یشناخت عملكرد از یبانيپشت

 ییغتذا میترژ در آنهتا وجتود كته بوده 3-امگا ربچ یدهاياس از سرشار آزاد یماه -آزاد یماه

. دارد نتام” "ADHچترب یهتایماه گرید و آزاد یماه در موجود 3-امگا نوع. است مهم اريبس

. ميكن  يتام خود یمصرف یغذاها از را چرب دياس  یا دیبا و نبوده آن ديتول به قادر انسان بدن

     رحتم در رشتد هنگتام نتوزاد یعصتب ستتميس و مغز رشد در یديكل ینقشADH  چرب دياس

 .است موثر آسم و یافسردگ عالئم بهبود نهيزم در زين بزرگتر كودكان یبرا. كندیم فایا

. رديتگیمت قترار استتفاده متورد مختلتف یغذاها هيته در كه است یاهیادو زردچوبه -زردچوبه

 .كند كمش یشناخت دعملكر افت از یريشگيپ به تواندیم و داشته یالتهاب ضد یژگیو زردچوبه

 جه،ينت در. رديگیم صورت یآرام به آنها گوارش و بوده بريف از سرشار كامل غالت -كامل غالت

 یطت كته كودكتان یبرا ژهیوبه مساله  یا. كنندیم كمش خون قند سطف حف  به كامل غالت
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. است مهم كنند، حف  سهمدر در را خود تمركز كنندیم تالش ناهار صرف از شيپ زمان مدت

 . كرد اشاره داده بو ذرت و یاقهوه برن  دوسر، جو به توانیم كامل غالت از

 باال خون فشار تا یسرماخوردگ از یادیز یهای ماريب برابر در هستند، فشار ریز دائما كه یافراد

 وجتود هتا یمتاريب  یتا بروز از یريشگيپ یبرا یادیز یها راه.رندیپذ بيآس یقلب یهایماريب و

 .كرد استفاده دهند، یم كاهش را استرس كه ییغذاها از توان یم كه  یا جمله از دارد،

 استت یعصب دهنده انتقال  يسروتون. شود یم مغز در  يسروتون سطف شیافزا باعث جو بلغور

 یمت استترس جادیا باعث مغز در آن كاهش و شود یم آرامش حز جادیا باعث آن شیافزا كه

 .دارد نقتش آن جتادیا و استرس در بدن در كه است ییها هورمون زول،يكورت و  يآدرنال .شود

 داشته نقش استرس كاهش ودر ببرد باال را بدن یمنیا ستميس تواند یملم سا ییغذا میرژ شی

 .دارند نقش استرس كاهش در ییغذاها چه كه است موضوع  یا دانست  مهم مسئله. باشد

 یمت مغتز در  يستروتون زانيم شیافزا باعث ها دراتيكربوه مصرف  دهينيپ یها دراتيكربوه

 .ميكنت استتفاده دراتيتكربوه یحتاو ییغتذا متواد از دیتبا  يستروتون مداوم  يتام یبرا .شود

 .ميباش داشته یتر متعادل احساس كه شود یم باعث خون قند تيتثب با ها دراتيكربوه

 یحتاو كته ییغتذا متواد از استتفاده بتر هيتوصت هیتتغذ متخصصتان  ستاده یهتا دراتيكربوه

 صتورت بته دیتنبا ییغتذا متواد  یا البته كنند، یم شكالت و ینیريش رينظ ییها دراتيكربوه

 ستطف كنتترل باعتث تیتنها در شتوند یم هضم یراحت به ساده یقندها .شود استفاده یافراط

 هتا دراتيتكربوه نوع  یا حال  یا با. گذارند ريتاث هم استرس كاهش در و شوند یم  يسروتون

 كتاهش یبترا یعادت عنوان به دینبا و كرد محدود دیبا را آنها مصرف و ندارند مدت یوالنط اثر

 .كرد استفاده آنها از استرس

 باعث میزيمن كمبود .ابدی كاهش استرس كه شود یم باعث اسفناج در موجود میزيمن - اسفناج

 .ميباش داشته استرس و یكوفتگ ی،خستگ درد، سر احساس كه شود یم

 ستطف نكهیا بر عالوه تواند یم C  يتامیو. باشد یم C  يتامیو از یغن منبع پرتغال - پرتغال

 . شود مهار استرس كه شود یم باعث دهد یم شیافزا را بدن یمنیا

 ارتبتاط دیتبا دیتدار نگته سطف  یتر  یيپا در را استرس سطف كه  یا یبرا- چرب یها یماه

 در كته هستتند چترب دياس و 3 امگا از سرشار ها یماه. ديكن برقرار چرب یها یماه با یخوب

 . كند یم یانیشا كمش استرس رينظ ییها یماريب و یقلب یها حمله ، استرس زانيم كنترل
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 . دیشو دور زا استرس یفشارها از كه شود یم باعث اهيس یچا دنينوش - اهيس یچا

 مصترف.است ديتمف بتدن یبترا كه است ییها یچرب از سرشاز مغزها ریسا مانند پسته - پسته

  یبنتابرا استت یكالر از سرشار ليآج .ديبمان مصون استرس از كه شود یم باعث مغزها روزانه

 .شود ینم هم مغزها و ليآج حد از شيب خوردن به هيتوص

      استترس جنتگ بته كنتد یم كمش شما به یاهيگ یها مكمل از یاريبس - یاهيگ یها مكمل

          را زنتتان در یقاعتتدگ از شيپتت میتتعال و یفستتردگا زانيتتم هتتا مكمتتل  یتتا از یاريبستت .دیتتوبر

 ند.ده یم كاهش

 .با آرامش غذا بخوریم  -21

در هنگام غذا خوردن بهتر است از عجلته كتردن، گتوش دادن بته رادیتو یتا خوانتدن روزنامته 

 .مخصوصا خبرهای استرس زا پرهيز كنيم

 .گسترش دهيم  روابط اجتماعی خود را - 22

شار روانی هستيم، بطور غریزی تمایل داریم كه به گوشه تنهتایی هنگامی كه تحت استرس یا ف

پناه ببریم. اما گوشه گيری باعث می شود تا حواس خود را بيشتر روی مشكالت و افكار منفتی 

  .می كند  متمركز كنيم كه ای  كار به جای حل مشكالت به تشدید استرس كمش

 .هيجانات سركوب شده خود را تخليه كنيم  -23

صان معتقدند عمل ساده افشای ختود، باعتث تستكي  فشتار روانتی متی شتود. نوشتت  متخص

احساساتمان در دفترچه یا صحبت كتردن در نتوار كمتش متی كنتد تتا فشتار روانتی ناشتی از 

كم شده و راحت تر و منطقتی تتر  …رویدادهایی مثل از دست دادن شغل، بحران های زندگی، 

 .يمدرباره راه حل های مشكالتمان بيندیش

 .مثبت بيندیشيم - 24

مثبت فكر كردن باعث آرامش فكر می شود، كه ای  امر می تواند با تغييترات فيزیولوژیتش كته 

هنگام بوجود آمدن استرس اتفاق می افتد، مقابله كند، بسياری از استرس هایی كه تجربه متی 

هایی كه به آنها كنيم از احساسات منفی اطرافمان ناشی می شوند.اندیشيدن به اشخاص یا چيز

 .عشق می ورزیم آثار خوبی را برجای می گذارد

 .روی موضوع آرامش بخش تمركز كنيم -22
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اگر افكارمان به دام اوضاع و احوال نگران كننده ای اسير شد، سعی كنيم با انحراف افكتار روی        

یبتا، از افكتار موضوع های آرام بخش مانند یادآوری خاطرات لذت بخش و یا دقت در تصتاویر ز

 .منفی دوری كنيم

 .به زمان حال فكر كنيم  -21

می نویستد  اگتر بتتوانيم ذهت  ختود را چنتان ” پرورش روح و جسم ” دكتر ژان بورسينكو در 

پرورش دهيم كه اميدها و آمال خود را كنار گذاشته و در موقع مناسب به سراف تش تتش آنهتا 

 .برویم، به آرامش ذهنی دست خواهيم یافت

 گتران،ید بتا مناستب ارتباط عدم. دیبدار دوست را گرانید. دیينما برقرار ارتباط گرانید با -21

 الزم یگتاه دیشتا. است دارشده حهیجر احساسات و تفاهم سوء مانند ازمشكالت یاريبس شهیر

 .دیشو هيتخل تا دیزیبر اشش راحت یليخ مواقع  یا در. ديكن هیگر بلند یصدا با تا باشد

 .ديكن اجتناب خود یزندگ در یناگهان بزر  راتييغت از -28

 را تتنش و ینگرانت ی،قيموست به سپردن گوش. دیبپرداز خود عالقه مورد یكارها انجام به -23

       بتته. دیتتبخند و دیتتندازيب تتتان لیوستتا كهنتته ی جعبتته در را مشتتكالتتان. دهتتد یمتت كتتاهش

 .ديكن توجه یاجتماع یها تيفعال در شركت و یباغبان ،یآشپز ،ینقاش رينظ ییها یسرگرم

 به را آن روزمره یها ینگران مقابل در تواند یم كه است ییروشها  یبهتر از كردن یشوخ -33

 .بود خواهد مؤثر"دنیخند" زين لحظات  یتر سخت در یحت. بست كار

  یبهتر را «دنیخند» ايتالیا و آلمان یكشورها از یشناس روان متخصص دانشمندان از یگروه

 متردم به انسان قلب كار شدن بهتر باالخره و یافسردگ بردن  يب از ،یسالمت حف  یبرا لهيسو

 دیفوا درباره ییايتالیا و یآلمان دانشمندان مطالعات و ها پژوهش   ینتا. كنند یم هيتوص جهان

 موجتب به. است دهيرس چاپ به”  یعيطب علوم ”معتبر مجله شماره  یآخر در  خنده شمار یب

 شتريب و بهتر درک و فهم در ان،یدانشجو به یحت آمده، بر دل ته از یها خنده مجله، اتمندرج

 بته كته كننتد یمت هيتوص راطوالنی  دنیخند دانشمندان. كرد خواهد كمش یدانشگاه دروس

 پژوهشتگران دهيتعق بته. انجامتد یمت بتدن یاتيح عضو  یا كاركردن  و قلب عروق شدن بازتر

 شدن شتريب به دنیخند اند، كرده قيتحق دنیخند دیفوا ی درباره سالها كه  ییايتالیا و یآلمان

 از رفتته رفتته یخجالت و كمرو یآدمها شود یم سبب و كند یم كمش زين فرد نفز به اعتماد

 .كنند دايپ یخالص آور رن  عارضه  یا شرّ
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 تتا دیتگربن ایقضتا بته جتامع یدید با و دینساز تياهم یب و كوچش مسائل ريدرگ را خود -31

 .ندینما جلوه زيچ نا نظرتان در بزر  مشكالت

 تا ديباش مواظب و دينكن استفاده مخدر مواد ای گاريس از استرس كاهش یبرا وجه چيه به -32

 .ديفتين چاه به چاله از

استادی در شروع كالس درس، ليوانی پر از آب به دست گرفت. آن را باال برد كه همته ببيننتد. 

گرم ،  23پرسيد  به نظر شما وزن ای  ليوان چقدر است؟ شاگردان جواب دادند بعد از شاگردان 

.. استاد گفت   م  هم بدون وزن كردن، نمی دانم دقيقا وزنش چقدر ……گرم  123گرم ،  133

است. اما سوال م  ای  است  اگر م  ای  ليوان آب را چند دقيقه همتي  طتور نگته دارم، چته 

دان گفتند  هيچ اتفاقی نمی افتد. استاد پرسيد اگر یش ساعت همتي  اتفاقی خواهد افتاد؟ شاگر

 طور نگه دارم، چه اتفاقی می افتد ؟ یكی از شاگردان گفت  دست تان كم كتم درد متی گيترد

حق با توست. حاال اگر یش روز تمام آن را نگه دارم چه؟ شاگرد دیگری با جسارت گفت  دست .

’ حت فشار قرار می گيرند و فل  می شتوند و مطمئنتاتان بی حز می شود. عضالت به شدت ت

. و همه شاگردان خندیدند. استتاد گفتت  خيلتی ختوب ……كارتان به بيمارستان خواهد كشيد 

استتت. ولتتی آیتتا در ایتت  متتدت وزن ليتتوان تغييركتترده استتت؟ شتتاگردان جتتواب دادنتتد  نتته               

عوض م  چه باید بكتنم؟ شتاگردان  پز چه چيز باعث درد و فشار روی عضالت می شود؟ در

 .گي  شدند . یكی از آنها گفت   ليوان را زمي  بگذارید

اگر آنها را چند دقيقته در ذهت  تتان . استاد گفت  دقيقاٍ مشكالت زندگی هم مثل همي  است

نگه دارید اشكالی ندارد. اگر مدت طوالنی تری به آنها فكر كنيد، به درد خواهند آمد. اگر بيشتر 

آن نگه شان دارید، فل  تان می كنند و دیگر قادر به انجام كاری نخواهيد بود. فكر كردن بته از 

مهم تر آن است كه در پایان هتر روز و پتيش از ختواب، آنهتا را   مشكالت زندگی مهم است اما

هر روز صبف سرحال و قوی بيدار می  .زمي  بگذارید. به ای  ترتيب تحت فشار قرار نمی گيرند

و قادر خواهيد بود از عهده هر مساله و چالشی كه برایتان پتيش متی آیتد، برآیيتد! پتز شوید 

در یش كالم می توان گفتت هرچيتزی كته احستاس  همي  االن ليوان ها تون رو زمي  بذارید.

كنترل درونی را در ما پرورش دهد، به ما اجازه می دهد تا یش قربانی محض نباشيم و هميشته 

كه استرس را كنترل نمایيم و   واد  را داشته باشيم. بنابرای  باید یاد بگيریمآمادگی مقابله با ح

 از همي  امروز برنامه های كاهش استرس را شروع كنيم.
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 كنترل خشم:مهارت  -3

 یشدن را ناموجته مت یموجه است. آن چه عصبان یبشر و رفتار یعيطب جاناتياز ه یكی خشم

اگر به  ژهیآورد به و یرا به وجود م یشود و پرخاشگر یم لیاست كه به رفتار تبد یكند خشم

     مثتل  یكتیزيو ف یركالمتيغ ایتباشتد  دنيكشت ادیتگفتت  و فر راهيتمثل بد و ب ،یصورت كالم

افراد خشم ختود را بته  یباشد كه در هر دو صورت مردود است. گاه یو خراب كار یكتش كار

كردن  بتيكردن، تعلل در انجام كار و غقهر كنند مثل اخم كردن،  یابراز م ميرمستقيصورت غ

  .ستيموارد موجه ن  یكدام از ا چيمختلف ه لیكه به دال

شتوند.  یمت یگونتاگون عصتبان لیگوناگون و بنا به دال یها وهياست كه افراد به ش  یا تيواقع

  ينكند درست بته همت یهمكارتان را عصبان دیكند، شا یكه ممك  است شما را عصبان یزيچ

كه  یزيكنارآمدن و حل آن مشكل است. در واقع چ یت كه درک منشاء خشم و راه هااس ليدل

هستند كته در افتراد مختلتف، متفتاوت  یرونيو ب یدرون یها زانندهيشود، برانگ یباعث خشم م

 ایت میشده ا ديناام م،یبه آن چه خواسته ا دنيكند كه از رس یم دايبروز پ یوقت تيعصبان است.

      گترانیمتورد هجتوم د متانیو باورها دیتافكتار و عقا ایت میشده ا ريتحق ای دیتهد گرانیتوسط د

     م،ینتدار تيتبته موقع یو ارائه واكنش منطق تيوضع ليتحل یبرا یفرصت یقرار گرفته اند، وقت

بته  تياز متوارد، عصتبان یارياما در بس ميابراز كن یرمنطقيو غ عیواكنش سر ميده یم فيترج

و  عیواكنش سترستتيانجامتد و ستازنده ن ینمت میتكته انتظتارش را دار یتدلخواه و مثب جهينت

موضتوع باعتث از دستت دادن احتترام نتزد  شینسبت به  یناگهان تياز عصبان یناش رمعقوليغ

 ليتدل یاگر بالفاصله بفهمد كته بت ژهیشود، به و یدر فرد م فزو كم شدن اعتماد به ن گرانید

 . تشده و هدف را اشتباه گرفته اس یعصبان

چه طور خون سرد باشتد و احستاس  رديبگ ادیكند تا  یخشم در واقع به فرد كمش م تیریمد

 شیت. درباره تفاوت نگرش نسبت به رديقبل از شروع خشم را مهار كند و تحت كنترل بگ یمنف

در بتروز  یرونتيب یو نگاه فرد نسبت بته محترک هتا یگفت كه  تلق دیموضوع در بروز خشم با

بتا فترد  یكته از كتودك یهمان افكار، باورها و قواعد یتلق  یدارد.ا یساسقش اخشم نا به جا ن

تناقض در فترد منجتر  جادیبه ا یرونيب یها زانندهيبا   برانگ ییایهمراه بوده است ، به هنگام رو

 ،یاقتصتاد یفشتارها ،یختانوادگ یبحتران هتا  یتكند. عالوه بر ا یم یشود و او را عصبان یم
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 زاننتدهيبرانگ اما. برد یفرد را باالتر م یختگيسطف برانگ یشخص یهاترس اس ،یمسائل اجتماع

و  تيرود و عصتبان یجرقه كوچش فرد از كوره در م شیهستند كه با  یآن قدر قو یدرون یها

آمتده   یيآستانه تحمل متردم پتا میيگو یجاست كه م  یكند. ا یم یگریخشم خود را نثار د

به علتت وجتود  انیبروز خشم در آقا یكند.از طرف شیا تحرتواند آن ها ر یم یزياست و هر چ

متاسفانه خشم ختود را بته صتورت  انیبارزتر است و اغلب آقا شتر،يتستسترون ب یهورمون ها

جامعه  رایداشته باشد ز یجا نقش پررنگ  یدر ا یمسائل فرهنگ دیدهند شا ینشان م یركالميغ

پسندد. در خانم ها  یا كه از كوره در رفته نمر یدهد، اما خانم یحق م شهيهم یبه مرد عصبان

ابراز خشم  ميرمستقيروش غ شیكردن  بتياست مثال غ ميرمستقياغلب به صورت غ شمابراز خ

 است.

در افتراد مختلتف چنتد نكتته در  یرونيو ب یدرون یها زانندهيوجود تفاوت ابراز خشم و برانگ با

كنند، مشترک است. احستاس  یم دايبروز پ یگوناگون یها وهيها كه به ش تيمورد انواع عصبان

قرار گرفت  در همته  دیو مورد تهد دنیبه اهداف، صدمه خوردن، آزار د افت یاز دست  یديناام

در چهره  یشود، برافروختگ یاز خشم ضربان قلب فرد تند م شيمشترک است. پ یافراد عصبان

به مغز نرستد و  یكاف ژنيكسشود ا یباعث م یو سطح عیكامال قابل مشاهده است و تنفز سر

 پردازد. یم یدهد و به پرخاشگر یفرد كنترل خود را از دست م

از  شيدر واقع منظورمان كنترل خشم فرد در مرحله پ ميكن یخشم صحبت م تیریاز مد یوقت

خجالت و گاه احساس گنتاه  ،یمانيپش ،یخشم است. بعد از خشم هم افراد اغلب دچار شرمندگ

شمارش اعداد  گر،یگفت وگو با فرد د ت،يوضع رييتغ ،یافراگمیتنفز د ط،يمح ترکشوند.  یم

فرد به صورت خودآگاهانه بته خشتم  دیفنون مهار خشم است.با  یتر یمعكوس از اصل وهيبه ش

خود منصترف شتود و خشتم را  مياز تصم یبه مرحله پرخاشگر دنيو قبل از رس شدینديخود ب

حتل  یكتیشوند حداقل دومهتارت را ندارنتد؛  یم یبانكه عص یكسان ديمهار كند. اگر دقت كن

ابراز خشم گفتت وگوستت. فترد  یبرا وهيش  یبهتر.فيصح وهيابراز خشم به ش یگریمسئله و د

 یزيدآمیلح  تهد ایبلند شود و  شیكه صدا  یهستم بدون ا یم  عصبان دیبگو رديبگ ادی دیبا

بهتتر استت  میشتو یمت یعصبان یتهستم. وق یم  عصبان دیبگو یداشته باشد، به صورت خنث

كته   یتا یاستت. بته جتا شدهما  تيكه باعث عصبان یكس ای یزينه چ میيدرباره خودمان بگو
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 «…م  ناراحتم كه » ، «هستم یم  عصبان» میيبگو «یكن یم یمرا عصبان شهيتو هم»  میيبگو

  «…كه  نميب یم یهستم وقت یم  عصبان»  ای

هتم  شهياما هم ستين یشدن در مقابل بنه ها كار درست یكنند عصبان یتصور م  یوالد یگاه

بلند صتحبت  یحت یو گاه ننديرا بب  یوالد تيگاه بنه ها الزم است كه عصبان ستيطور ن  یا

  ،يهمتراه بتا تتوه یبا پرخاشتگر فيصح تيكردن، آن ها را متوجه اشتباه خود كند، اما عصبان

خود را به كودک  تيعصبان  یوالد یه گاهو سرزنش متفاوت است. خوب است ك ريتحق د،یتهد

كه متوجه اش بوده، آگتاه كننتد.اما همتان  یخطر ایكه كرده  یینشان دهند و او را از كار خطا

بته او وارد نكننتد. دربتاره  یو جستم یاز نظر روح یبيمراقب باشند كه آس دیبا ميطور كه گفت

 یا خنتهیتار هيتداننتد، توج یمتختود  اتيشوند و آن را جزو خلق یم یعصبان ادیكه ز یكسان

افتد و او  یدر فرد اتفاق نم یرييتغ رایندارد، ز یكنند و البته ارزش یافراد م  یاست كه ا یكار

 یت ميكه عموما دچار عصبان یبهتر باشد افراد دیكند. شا یم هيخود را توج تيدر واقع عصبان

شتبانه  یندانند كته ختواب ناكتافاز افراد  یاريبس دیدهند. شا رييشان را تغ یشوند سبش زندگ

توانتد در آرامتش  یدر آن هاست. هشت ستاعت ختواب شتبانه مت تيبروز عصبان لیاز دال یكی

 گاهاستت. ديتهتم مف یو آرام ستاز وگتایستبش،  یداشته باشد، ورزش ها یاعصاب نقش موثر

 ديتكن را تصور یاست، زوج یگرید لیدر افراد بنا به دال یختگيسطف برانگ شیو افزا تيعصبان

كننتد و از دستت هتم همتواره  یفرزند خود با هم دعتوا مت یتيدر مورد مسائل ترب شهيكه هم

بتاره   یتدرباره متورد مناقشته، بتا هتم در ا یتوانند پز از آگاه یشوند. آن ها م یم  یعصبان

را حل  یمشكل اصل تيخود و عصبان یختگيكاهش سطف برانگ یكنند برا یو سع دصحبت كنن

 كند تا بر خشم خود غلبه كند. یجا مهارت حل مسئله به فرد كمش م  یكنند. در ا

 ،یعصتبان  یدهند و والتد یكودكان قرار م اريدر اخت یميمستق یرفتار یالگو  یوالد یاز طرف

توانتد توستط  یمت تيمدل غلط عصبان  یدهند. بنابرا یرا به كودكان خود آموزش م تيعصبان

را  اءيحق دارد داد بزند، اشت تيبه هنگام عصبان رديبگ دایشود و كودک هم  یكودكان الگوبردار

دارد.  یو روانت یدر مشكالت جسم شهیر تيعصبان یطرف مقابل را بزند. گاه یحت وپرت كند 

ندارند اما به سترعت  یفعال هستند و مشكل اريكه در ظاهر بس ميكن یرا مشاهده م یگاه افراد

    تيبرنتد و عصتبان یپنهتان رنت  مت یواقع از افسردگ دسته از افراد در  یروند. ا یاز كوره در م

 داشته باشد. یافسردگ رد شهیتواند ر یم
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  یتدهتد. ا یمحرک واكتنش نشتان مت  یاست و به كوچش تر ریپذ شیافسرده اغلب تحر فرد

كند. داشتت  ستوءظ  و  یم دايبروز پ تيو عصبان یافراد به صورت پرخاشگر یواكنش در برخ

 د،یمزم ، داشت  وسواس شد یها یماريمواد مخدر، ابتال به ب یبه برخ ادياعت ،ینياحساس بدب

 شیاست كه هر  تيو عصبان یعوامل پرخاشگر گریمزم  از د یكمبود اعتماد به نفز و دردها

مطمئ  كردن فترد  ،یهمدل احساس.قادر باشد خشم خود را كنترل كند درمان شود تا فرد دیبا

 تيدر مقابل عصتبان توان یماست كه  یكار  یمثل نكردن بهترخشم و مقابله به  یابی شهیاز ر

 . ادطرف مقابل انجام د
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از افراد هنگام احساس خشم رفتارهای پرخاشگرانه از ختود نشتان متی دهنتد. بتا  برخی

صدای بلند داد می زنند، ناسزا می گویند، دیگران را كتش می زنند، آن ها را مسخره می 

دیگران را نادیتده متی گيرنتد. برختی  كنند، به صحبت دیگران گوش نمی دهد و حقوق

ولی محكم صحبت می كنند، صحبت دیگتران را قطتع  امدیگر در زمان احساس خشم آر

نمی كنند، بدون ای  كه به حقتوق دیگتران تجتاوز كننتد، احساستات ختود را شتفاف و 

 می گویند. "جرات مندانه"محترمانه بيان می كنند. به ای  رفتارها رفتارهای 

بته دیگتران  "خودختوری"رفتار جرات مندانه می تواند بدون پرخاشگری و با كمش  فرد

 زيتآم  يتتوه یكه ازبرختورد هتا ینشان دهد كه عصبانی و ناراحت شده است.مثل زمان

 ییروش هتا د،یتاوريبته زبتان ن یسخن تيحال عصبان د،دریشو یم  يمارخشمگيهمراه ب

 ديتو سر فرصت به فرد نشان ده دیريبكار بگ راتكرار كلمه آرام باش  ای قيمثل تنفز عم

.اگر ديتو از حقوق خود دفاع كن ديكن انيو احساسات خود را شفاف ب دیكه ناراحت شده ا

به برنامه  ازيدر آنها سخت و دشوار است ن تيكه كنترل عصبان ديهست یاز آن دسته افراد

      ما دركته بته شت باشتندیمت یمستائل مهمت ر،یت. نكات زدیدار تيكنترل عصبان یبرا یا

 .  دیكار بندنكات را به خاطر سپرده و به   یكنند. ا یمكمش  تيكنترل عصبان

 یزياز چه چ ديبدان ی. وقتديكن هيته زديانگ یكه خشم تان را بر م یاز عوامل ی( فهرست1

 .ديكن یمقابله با آن آماده م یخود را بهتر برا د،یشو یم یعصبان

  ی. بنتابراديتده رييتختود را تغ ديتوان یم د،یكرد ییخشم خود را شناسا شهیر ی( وقت2

 .ديكن دايپ یراه چاره ا دیو با دیشو یم  يخشمگ دیریمهم است كه بپذ

 .دیدار تيوضع رييبدانند شما قصد تغ دی. خانواده تان بادیريكمش بگ گرانی( از د3

سالمت از حل م نانياطم ق،يمكث، تنفز عم د؛یريبگ ادیكنترل خشم را  یها شي( تكن4

 قدم هاست.  ياول یمشكل و دست برداشت  از افكار منف زيآم

 یگتاه ديتبه او حتق بده ديكن یشما شده احساس همدل تيكه باعث عصبان ی( با كس2

 اشتباه كند.

با خنتده چقتدر  دينيو بب دیبه خودتان بخند ی. گاهديرا فراموش نكن یی( حز بذله گو1

 .دیيآ قیخود فا تيبر عصبان ديتوان یراحت م
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محترک   یهستتند كته بتا كوچتش تتر یكستان ی. افراد عصباندي( آرامش را تجربه كن1

 .ديخود را حف  كن یخونسرد دیريبگ ادیشوند،  یم یعصبان

  یت. ادیشتو یمت یكمتر عصبان دياعتماد كن شتريب گرانی. اگر به دديكن ی( اعتماد ساز8

 .دیندازيكنند دور ب یخواهند شما را عصبان یم گرانیفكر را كه د

     از نداشتت  مهتارت  گترانیبتا د في. برقرارنكتردن ارتبتاط صتحديگوش كن دیريبگ ادی( 3

 شود. یم یگوش كردن ناش

از دستت  ديتخواه یم یتا ك دیيباشد فرصت ها زودگذر هستند. به خود بگو ادتانی( 13

 .ديو از آن ها برنج ديباش یعصبان گرانید

تتا بهتتر  ديشتوند ببخشت یشما مت تيه باعث عصبانرا ك ی. كسانديرا ببخش گرانی( د11

.  ستتيافراد ن یبردن خطا ادیاز  ی. گذشت به معناديخود را كنترل كن تيعصبان ديبتوان

      شتدن   يبخشتد او را از خشتمگ یكترده مت یحرمتت یرا كه به او بت یهر گاه انسان كس

در  شتهيبرنتده هم بخشد بتر  یكه م یپردازد كس یخود م روزمرهرهاند و به امور  یم

                   افتتراد  یدستتت اوستتت، چتتون از موضتتع قتتدرت و بتتا اعتمتتاد بتته نفتتز از خطتتا

                  و حتتز كنتتترل شتتما را  ی. گذشتتت قتتدرت ختتود كارآمتتدديتتكن یمتت یچشتتم پوشتت

 برد. یباال م ندیناخوشا یها تيدر موقع

 مهارت برقراري ارتباط موثر: -4
و نستبت بته طترف مقابتل  میشتاد یاست. وقت یاجتماع یضرورت زندگ  ياول ارتباط یبرقرار

كته  یرسد، امتا هنگتام یبه نظر نم یارتباط برقرار كردن كار دشوار ميكن یم یكیاحساس نزد

كته موجتب  یرابطته ا یبرقرار ميرا نقد كن یقرار است كس ای دیآ یم شيپ یتعارض ایاختالف 

هاست كه نقتش ارتبتاط  تيموقع  يدر هم قايل آنكه دقشود.حا یم مشكلسوء تفاهم نشود ، 

 ارتباط از مؤلفه های اصلی زندگی اجتماعی است .است.  یاتيخوب و موثر، ح

مهارت برقراری ارتباط مؤثر یكی از مهم تری  پيش بينی كننده های سالمت روابط بي  فردی  

دارد. هتدف اصتلی از  ميقارتبتاط مستت گتران،یبه نوع روابط متا بتا د یدر زندگ تياست. موفق

می منتقل شتود. ی تواند به صورت كالمی یا غيركالبرقراری ارتباط انتقال پيام است. ای  پيام م

 یش پيام را می توان به صورت آشكار یا ضمنی منتقل كرد. قعدر وا
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كته شتامل  یتوان گفت  ارتباط عبارتست از هتر نتوع تعتامل یواژه ارتباط م فیدر تعر  یبنابرا

 تيتباشد. وجود ارتباطات موثر و صحيف در كار، همواره یكی از اجزای مهم در موفق اميال پانتق

فرد به شمار آمده استت. تجربته ثابتت كترده استت كته اگتر ارتباطتات صتحيحی در ستازمان 

امور مختل و كار ها آشفته می شوند. بدون وجود سيستم ارتباطی متوثر در  ردشبرقرارنباشد گ

 نخواهد بود وظایفش را به نحو مطلوبی به انجام رساند.سازمان، فرد قادر 

     ست؟يمؤثر چ ارتباط

 . تنها وسيله ی انتقال اطالعات بي  افراد می باشد 

 . تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است 

 . بهتری  راه تصحيف سوء تفاهم ها است 

 است . پيش شرط هرنوع آموزش مؤثر، و درنتيجه ال زمه رشد یش اجتماع 

اشكالی درانتقال پيام می تواند باعث اختال ل در ارتباط شده و ارتباط نارسا باعث بتروز  هرگونه

گتردد.  یمختلف مثل مدرسه و محل كتار و....مت یها تيدر خانواده ها، روابط، موقع یمشكال ت

ارستال برای مثال ممك  است كه پيام به صورت كامل منتقل نگردد، یا اینكه یش نفر پيامی را 

ولی فرد مقابل مفهوم دیگری  را دریافت نماید. ازای  موارد معموال به عنوان سوء تفاهم یاد  ندك

می شود. یش ارتباط مؤثر ارتباطی است كه راه رابرای سوءتفاهم احتمالی ببندد و به شما كمش 

 .دیزارتباط خوب را آموخته  و به آن مبادرت ور شیو حف   یبرقرار یها هیكند تا پا یم

برقراری ارتباط مؤثر به عنوان یكی از اصلی تری  قسمت های آموزش مهارتهتای زنتدگی  فنون

 در نظر گرفته می شوند .

 وجوه مختلفی دارد و متضم  دو عنصراصلی است .ای  دو عنصر عبارتند از  ارتباط

 می ارتباط .كالمی و عناصر غيركالعناصر

تباط هستند كه اختصاصاٌ بته محتتوای كتال متی و ارتباط شامل آن وجهی از ار ميكال عناصر

 فرایند بيان كال می مربوط می گردد .

از محتوای كالم،آن چيزی است كه بر زبان می آوریم. برای مثال جذاب بتودن محتتوای  منظور

كالم، تهدیدآميز نبودن آن، شوربرانگيز بودن موضوع صحبت، غم افزا نبودن و نظتایر آن باعتث 

می گردد. توجه به ابعاد فرهنگی و حتی خرده فرهنگی در محتوای كالم یكتی تسهيل ارتباط  

ازمهم تری  عوامل در افزایش كارآمدی ارتباط می باشد. فرایند برقراری ارتباط كال متی شتامل 

چگونگی شروع صحبت، نحوه جمله بندی، مالحظات موقعيتی، و باالخره چگونگی جمع بنتدی 
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در نظر گرفت  دیكال م با یكه در بحث توجه به محتو یگرید یو ختم ارتباط می باشد. موضوع

 است. اميپ رندهيو فهم و س  گ الت،درکيتوجه به سطف تحص

 غير كالمی عناصر

ارتباط، شامل آن وجهی از ارتباط هستند كه اختصاصا به جنبه هایی غيتر  غير كالمي عناصر

. درای  مقولته متی تتوان تت  صتدا، از محتوای كال می و فرایند بيان كال می مربوط می گردند

آهنگ صدا، تماس چشمی، حاالت چهره ای، ژست ها و حاالت بدنی و گتوش دادن رانتام بترد. 

برخی افراد برای بيان منظور واحساسات خود فقط ازكلمات استتفاده متی كننتد، درحتالی كته 

یعنتی آننته كته دیگران برای انتقال پيام خود، عالوه بركلمات ازحاالت چهره و حركات بتدنی 

 عناصر غيركالمی ارتباط می ناميم نيز استفاده می كنند .

 مهم  نكته

درصتد(     22را بعهتده دارد. )حتدود   یاز انتقال معن یمياز ن شيب یكالم ريارتباط بخش غ در

 درصد است.13ارتباط، كمتر از  ندیدر فرا ینقش جنبه زبان كهيدر حال

 ارتباط  یاجزا

كال می ارتباط هركدام اجزای خود رادارند. ای  اجزا را متی تتوان بته ایت  كال می و غير عناصر

 صورت تعریف نمود  

 ارتباط  یكالم یاجزا

. ای  كه ميتا منظور خود را برسان میبر یكه به كار م ییمحتوای كالم  نوع واژه ها و جمله ها-1

ستاده،  یگردد.از واژه هاموضوع گفتگو چيست، خود می تواند به ادامه ارتباط یا قطع آن منجر 

 شود. ريروش  و واضف باشد و كمتر سوء تعب ام،يتا پ ديو روش  استفاده كن فیصر

توجه به ابعاد فرهنگی و خرده فرهنگی  هنگتامی كته گوینتده و شتنونده بته ویژگتی هتای  -2

فرهنگی و حتی خرده فرهنگی فرد مقابل توجه نمی كنند، ارتباط قطتع متی شتود. در ارتبتاط  

 یباور ها و ارزش ها، آداب و رسوم و سنت توجه داشت و موانع فرهنگت د،یبه تفاوت در عقا دیبا

تر شده اند. ممك   تيكم اهم یسنت یفرد  يبزر  روابط ب ی. مثال در شهر هافترا در نظر گر

كه  یمحسوب كنند، در حال  يمهمان  توه یرا برا رونيخانواده ها سفارش غذا از ب یاست بعض

 بدانند. ژهیآن را احترام و گرید یه هاخانواد

  چني  اتفاق افتاد كه در ایام خردستالی متدتی در معيتت عمتویم كته ستاك  یكتی از تیحكا

شهرستانهای جنوبی بود در آن خطه بسر برم. در نخستي  روزهای ورودم عموجان مرا بتا ختود 

ای نيكتو داشتت از انتان  به گرمابه برد. چون به سربينه در امدیم وی كه نزد حماميتان ستابقه
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حرمت بسيار دید. پز ان گاه وی در حالی كه اشاره به م  داشت، رو به سر بينه دار كرد كه   

برای برادرزاده عزیزم یش بستنی بياور، مرا ای  سخ  به وجد آورد زیترا در هتوای گترم حمتام 

ددا بته ستربينه تصور بستنی سرد بسيار دلنسب بود. ما به حمام شدیم و شستشو كردیم و مج

بستنی تا خروج از گرمابه نشد. ای  واقعه در آن ایتام بترای مت  بته  زامدیم اما هينگاه خبری ا

صورت مسئله ای بغرنجی در آمده بود تا اینكته پتز از متدتی اقامتت در آن دیتار بته فراستت 

 ار می رود دریافتم كه نزد مردم آن اقليم بستنی به معنای لنگ، یعنی آننه به خود می بندند بك

چگونگی شروع صحبت  نوع آغاز محاوره، یعنی اولي  جمال ت و اولي  نشانه هتای غيتر كتال -3

كه  دیريبگ ميمی برقراری ارتباط، تعيي  كننده تداوم ارتباط هستند. قبل از شروع صحبت تصم

له و سپز به طرح مسا ديكن ینيابتدا مقدمه چ ای دیبه اصل مطلب بپرداز مايمستق ديخواه یم

 .دیبپرداز

نحوه جمله بندی  چگونگی جمله بندی به اندازه خود محتوای كالم دارای اهميت است. بهتر -4

تتوان بتا حتذف  یمت  یكوتاه، روش  و ساده باشتد. بنتابرا ديكن یكه انتخاب م یاست جمال ت

 .ديرس یمطلوب تر جهيبه نت دیو زوا یحواش

اصی دارد. برخی از ای  زمان بندی ها عمومی و زمان بندی ارتباط كالمی  هر ارتباط زمان خ-2

كلی هستند و تقریبا همگان آن را رعایت می كنند. مثال كستی نيمته شتب بته دیگتری تلفت        

نمی زند. ولی برخی زمان بندی ها را به خوبی رعایت می كنند.  منظتور از زمتان بنتدی، هتم 

ریش از زمان هایی است كه فرد نقتش ارتباط، هم مدت آن و هم طول كالم در ه قراریزمان بر

 رنتدهيگ ام،يتكه عالوه بر فرستنده پ ديگوینده را در ارتباط به عهده می گيرد. توجه داشته باش

 پرسش داشته باشد. ایصحبت كردن  یبرا یفرصت زيآن ن

 

مالحظات موقعيتی  جایگاه اجتماعی افراد، مكان و فضای اجتماعی از دیگرعواملی هستند كه -1

 تيمناستب، هتم وضتع تيتمنجر گردنتد. منظتور از موقع رمؤثريوانند به ارتباط مؤثر یا غمی ت

باشتد  ی. اگر فرد در حال انجام دادن كاریو درون یفرد تياست و هم  وضع یكیزيو ف یطيمح

ختاص )حضتور  یحضتور در مكتان ليتباشد كته بته دل یتيدر موقع  ایدارد و  تمركزبه  ازيكه ن

درک كند كه  یتواند به خوب ی( نتواند پاسخگو باشد، نمیضور مشترهمكاران، محل كسب و ح

كنتد و بته ارتبتاط     یخاطر او را فراهم  مت شیو تشو یامر ناراحت  يخواهند و هم یاز او چه م

 انجامد. یم ديمف ريغ
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چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط   عالوه برآغاز كالم، چگونگی ختم ارتبتاط و گفتگتو نيتز -1

 شیم در برقراری ارتباط مؤثر است. مثال جمع بندی نهایی و خالصه كردن گفتگو در عاملی مه

تتا  رديتوقت بگ قهيدق شیحداكثر  دیكار با  یدو جمله، راهی مؤثر برای ختم ارتباط است. ا ای

 .اورديب ادیآن را به  ایآن را به خاطر بسپارد  بتواندشنوده 

 ارتباط: يكالم ريغ ياجزا

دی كه دربرقراری ارتباط ماهر و كارآمد هستند به كشش های آوایی كالم ختود ت  صدا  افرا-1

صتدا بتا  یصداست. اگتر بلنتد یو كوتاه یدر طول محاوره توجه دارند. منظور از ت  صدا، بلند

شود. تت  بلنتد  یم دهيشن یباشد، به راحت یدر حد متعادل ميكه در آن هست یطيتوجه به مح

 یتتوجه یبت ایتو با بلند  پاستخ دادن  رديبه خود بگ یالت تدافعشنونده هم، ح ،شود یباعث م

عتدم تستلط بته مطالتب، عتدم  ،یدودل د،یاحساس ترد زين  یيكردن واكنش نشان دهد. ت  پا

 كند. یرا به شنونده منتقل م ندهیگو  یيبه ادامه رابطه و اعتماد به نفز پا لیتما

كال م نيزبه مؤثر واقع شدن ارتباط كمش آهنگ صدا  عالوه بركشش های آوایی ریتم، آهنگ -2

می كند. به سبش كالم افرادی كه از موقعيت اجتماعی برخوردارند توجه كنيد. منظور از آهنگ 

متمركتز كتردن مخاطبتان،  یراه هتا  یاز بهتر یكیكلمات و جمالت است.  یصدا، سرعت ادا

 كالم است.   یت  صدا و آهنگ آن با توجه به محتوا یو هماهنگ بمتناس راتييتغ

تماس چشمی  به خاطر داشته باشيد كه ارتباط تنها گفت  و شنيدن نيست. تماس چشتمی -3

ابزاری خوب جهت انتقال پيام های ظریف اجتماعی، حف  توجه مخاطب و انتقال عاطفه است. 

بته  یو گاه ديبه تناوب، نگاه خود را به صورت طرف مقابل بنرخان یبهتر است در تماس چشم

هنگام صحبت كردن  ای ديكن یبرقرار م یكم یكه تماس چشم ید. هنگامينگاه كن  یيپاطرف 

شدن بته طترف  شیبه نزد یليم یب ،یكالم ريغ یاميبا پ د،يكن یاصال به آنها نگاه نم گرانیبا د

 .ديكن یمقابل را منتقل م

طتب متی حاالت چهره ای  چهره و نوع حركات ابرو و دهان نيز پيتام هتایی بته ستمت مخا -4

فرستند كه ارتباط را تسهيل كرده و یا با مانع مواجه می ستازند. حتاالت چهتره بته شتدت بته 

 یچهره شتما بترا اینگاه   يكند، حالت غمگ یم هیفرهنگ وابسته اند. مثال اگر طرف مقابل گر

 است. یكاف د،یشما هم متاثر شده ا هنشان دهد ك نكهیا

       اط متاهر هستتند بته كتالم، چشتم و حتاالت چهتره ژست ها  افرادی كه در برقتراری ارتبت -2

                 اكتفتتا نكتترده و از دستتت هتتا، انگشتتت هتتا، پاهتتا و بتتاقی انتتدام هتتای بتتدن بتترای انتقتتال پيتتام 

 می نمایند .استفاده 
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حاالت بدنی  سبش نشست ، ایستادن و راه رفت  یش فرد نيز به طور خودكار پيام هایی بته  -1

و  یمتكال اميتپ  يبت دیتبا د،يموثر داشته باشت یكه ارتباط  یا یمی سازند. برا مخاطب منتقل

 وجود داشته باشد.  یهم خوان ،یحاالت بدن

 گوش دادن  شنيدن و گوش دادن دو مقوله متفاوت هستند.-1

عامل ادراک اصوات می باشد. ای  عمل غير ارادی بوده و فقط به دریافت محرک هتای  شنيدن

 می گردد .شنيداری اطالق 

دادن فعاليتی انتخابی است كه شامل دریافت و تفسير محرک های شنيداری متی باشتد.  گوش

 ای  عمل، رمز گردانی اصوات به معانی را نيز دربردارد.

 گوش دادن به دو دسته اصلی تقسيم می شود .  

 فعال و گوش دادن فعال . ريدو دسته عبارتند از گوش دادن غ ای 

  از نظر كيفيت كمی باالتر ازشتنيدن استت و زمتانی رخ متی دهتد كته لرفعايدادن غ گوش

گيرنتتده پيتتام، انگيتتزه زیتتادی بتترای گتتوش دادن دقيتتق نتتدارد. گتتوش دادن بتته موستتيقی، 

هستند. ازآنجا كه درگوش  رفعاليازگوش دادن غ ییتلویزیون،گوش دادن از روی ادب،نمونه ها 

وجه كردن می باشد، لذا هنگتام گتوش دادن بته تنها بخشی از ذه  ما درگير ت رفعال،يدادن غ

 دیگران، احتمال پرت شدن حواس وجود دارد.

 راه برای حل ای  مشكل، گوش دادن فعال یعنی گوش دادن هدفمند می باشد. بهتری 

 دادن فعال:  گوش

 گوش دادن فعال عبارتند از    اهداف

، حتل مشتكالت، فهميتدن درک راهنمتایی، درک دیگتران ی،یتاطالعات، گرفت  راهنما  كسب

 احساسات دیگران، حمایت عاطفی دیگران

 های مؤثر برای گوش دادن فعال   روش

 به فرد مقابل توجه كنيد  -1

 به فرد مقابل نگاه كنيد و نشان دهيد كه به حرف های او عالقه مند هستيد .  

 كمی به طرف او متمایل شوید .  

ظریتف تكراركنيتد. بتا گفتت  كلمتاتی او را بته نشانه های غيركالمی او را به شيوه ای   

 صحبت بيشتر درمورد موضوع تشویق كنيد .

 سعی كنيد آننه را كه گفته نمی شود بشنوید .  

 ببينيد هرچيزی را چگونه می گو ید .  
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 كمتر صحبت كنيد .  

 سؤال كنيد .  -2

 به ای  ترتيب       

 به فرد مقابل نشان می دهيد كه گوش می كنيد .  

 اطالعات را جمع كرده و سازمان دهی می كنيد .  

 مطالب را بازخورد داده و خالصه نمایيد. توجه كنيد كه   -3

 بازخورد دادن راهی برای بررسی ای  است كه آیا برداشت شما درست است یا خير .  

 برای بازخورد دادن، آننه را كه گوینده گفته است تكرار نموده یا بازگو نمایيد .  

 گاهی تكرار چند كلمه آخر گوینده، او را به ادامه گفتار تشویق می كند .  

 م؟يكن جادیا یهماهنگ یكالم ريو غ یارتباط كالم  يب چگونه

 یو چهتره ا یو متنتاقض بتدن یدار و حركتات اضتاف هیتكاربرد كلمات و جمالت مبهم و كنا از

 . دياجتناب كن

 می  هایی برای كارآمدتركردن ارتباط كال توصيه

   میريرا در نظر بگ یهنگام صحبت كردن چه نكات 

 مطمئ  شوید كه شنونده فرصت سؤال كردن یا اظهار نظر كردن رادارد . •

 سعی كنيد خود را جای شنونده قرار دهيد و احساسات او را درنظر بگيرید . •

 آننه را می خواهيد بگویيد، واضف بيان كنيد . •

 به شنونده نگاه كنيد . •

 مطمئ  شوید كه آننه می گویيد با ت  صدا و زبان بدنی شما هماهنگی دارد . •

 ت  و آهنگ صدای خود را تغيير دهيد . •

 مبهم صحبت نكرده و با بيان جزئيات زیاد موضوع را پينيده نكنيد . •

 م آشفتگی درشنونده غفلت نكنيد. ازدیدن عالئ •

شویق كنيد كه با شما صحبت كرده و احساستاتش با استفاده از پرسش های باز، فرد مقابل را ت

را ابراز كند. پرسش های باز را نمی توان با بله یا خير پاسخ داد. ای  پرسش ها به صورتی جمله 

بتاز در صتحبت  یبندی می شوند كه طرف مقابل تشویق به صحبت كردن شود. از پرسش هتا

 توان استفاده كرد.  یم ماريو همكاران،  مصاحبه و آموزش به ب ماريبكردن با 

  ازپرسش ها و عبارات خنثی استفاده كنيد، چرا كته فترد مقابتل را تشتویق متی كنتد برختی  •

 قسمت های موضوع را مفصل تر توضيف دهد .
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 رضا را قبول كنم؟ فتي  به چه دليل اصرار داری ش مثال

 ای  آموزش را حذف كنی؟ یخواه یبرایم بيشتر توضيف بده كه چرا م  

 م؟يكن تیرا هنگام گوش دادن رعا یاتنك چه

 سؤال بپرسيد تا كامال متوجه شوید كه موضوع چيست . •

 موضوعات را آن طوری كه فهميده اید خالصه كنيد . •

 گوش كنيد و از قضاوت درباره آننه كه گوینده می گوید پرهيز كنيد . •

عيت هایی را كته دریافتت دارد. یعنی اینكه دریش جمله همه واق یادیز تيخالصه سازی اهم •

 كرده اید خالصه كنيد. 

 . یكن یبعد جعبه اورژانز را چش م ،یريگ یم لی  پز گفتی كه اول بخش را تحو مثال

 داری به م  می گویی كه نها یت سعی ات را كردی ولی قضيه از كنترل تو خارج بود          

جب برقراری ارتبتاط متؤثر شتوند . كنون درباره چيزهایی صحبت كرده ایم كه می توانند مو تا

درای  قسمت توجه شما را به موانعی جلب می كنتيم كته راه هتای ارتبتاط را بستته و متانع از 

 برقراری ارتباط مؤثر می شوند .

 ارتباط  یبرقرار موانع

 بلند سخ  گفت ، اخم كردن یدستور دادن، گوش ندادن، با صدا .1

 انهريو نگرش سو گ یداور شيتهدید، پ،  .2

 و خشش یرا قطع كردن، تعصبات و تفكرات قالب یگریشدن، حرف د  ينصيحت، خشمگ .3

 عجوالنه یها یريگ جهيشتاب زده، قضاوت كردن و نت یها یابیارز .4

 انتقاد كردن، مخالفت كردن و مقصرشمردن دیگری . 2

 ییاعتنا یو ب یمثل حالت تدافع یكالم ريغ یمنف یها اميمسخره كردن و تحقيركردن، پ .1

 نكردن انيدروف گفت ، احساس خود را صادقانه ب .1

 كرد   ميتوان به سه دسته تقس یرا از نظر سطف آن م ارتباطات

 ارتباط با خود-1

  گرانیارتباط با د-2

 یارتباط عموم -3

از  یارتباط با ختود و آگتاه یبرقرا گران،یارتباط موفق با د یگام دربرقرار  يبا خود  اول ارتباط

خبرنتد.  یخود بت ییاز افراد ازتوانا یاست . متا سفانه برخ یو ضعف ها و تعارضات درون ییاناتو

بته  زين گرانینگرش را درمورد د  يكنند و هم یم یابیآنان احساسات و عواطف خود را كم ارز
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از  یو درستت یگتام، شتناخت واقعت  ياست كه در اول  یبرند. منظور ازارتباط با خود ا یكار م

 میبه برطرف كردن آن بپرداز یبعد یو در گام ها ميخودمان داشته باش یها و ضعف ها ییتوانا

موجب احترام قائتل شتدن  تیاحساس رضا  ی. اميداشته باش تیتا نسبت به خود احساس رضا

 گردد. یآنان م دیو عقا گرانید یاحترام قائل شدن برا جهيخود و درنت یبرا

 ما كدامند  یارتباط اشكاالت

 (  ینيبر ) خود برتر بتك-1

 بودن (  ینداشت  اعتماد به نفز )خجالت-2

 ) كم حوصله بودن (  یو پرخاشگر تيعصبان -3

 ( و..... گرانید تيحسادت ) رشش بردن به موفق -4

  یبرطرف كردن ضعف ها و مشكالت ارتباط یچگونگ

 دهند  یكنش نشان موا ریز قیهنگام رو به روشدن با مشكالت و مسائل معموال به دوطر افراد

 مسئله مدار) پرداخت  به حل مسئله(  ای ییروش عقال -1

 و درست( قيدق یها یابیبودن )انجام ارز یمنطق-1

 متعدد( یراه حل ها جادیا یی)توانا یریانعطاف پذ-2

 اثرات بلند مدت اقدامات ( ینيب شي)پ یشیدور اند -3

 مدار  جانيه ای ییرعقاليغ یروش ها-2

 ... یپرخاشگر ت،يعصبان رينظ یجانيمقابله ه-1

 یرافسردگينظ یمقابله اجتناب -2

  تياز واقع زیگر -3

  گرانیبا د ارتباط

تتا افكتار و         د،يختود را بته آن هتا برستان اميتپ ديتاست كته بتوان  یا گرانیاز ارتباط با د هدف

و همكارتان به   ید، والدبا همسر، فرزن ديشما به طور موثر منتقل شود. اگر شما نتوان یها دهیا

باعتث  و ديترا درک كن گریكتدی یهتا دهیا ایصحبت  ديتوان ینم د،يطور موثر ارتباط برقرار كن

 یكیشما خواهد شد. اما خوشبختانه  ییانزوا و تنها تیو در نها یفرد  يتعارضات ب یريشكل گ

در  یآن عملكرد موثر  یبوده و تمر یريادگیارتباط موثر است كه قابل  ،یزندگ یاز مهارت ها

 داشته است. گرانیتعامل با د

 عبارتند از: گرانياصل ارتباط با د پنج
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كته هتر  ستتين  یتجا منظتور ا  یاست. اما درا یهمفكر یدر لغت بمعن ی  همدلهمدلی – 1

 گرانیو افكار د دیبلكه منظور توجه كردن به عقا د،يشما هم داشته باش ميم  داشته باش یفكر

موافتق  گرانیكه د یاست. هنگام گرانیو افكارمان به د دیور آنان و فهماندن عقامنظ دنيو فهم

است. اما  یندیآنان كارآسان وخوشا دیكنند، توجه كردن به عقا یما صحبت م اتیو نظر دیعقا

اجتازه ادامته صتحبت را      م،یشتو یكنند ناگهان برافروخته م یكه مخالف ما صحبت م یهنگام

مختالف و  دیتعقا دنيدرتحمتل شتن یهمتدل ی. دشتوارمیشو یناراحت م و ريو دلگ ميده ینم

 است . گرانیدر د دیعقا نهگو  یا یاحترام قائل شدن برا

 م،يكنت یارتباط برقرار مت گریكدیكه با  ی(  اغلب ما زمانیداشت  احساس مشترک )همدرد -2

جهتت   ی. بتد میستاز یخود را آشكار م یها و ترس ها ینگران الت،یهمواره افكار، آرزوها، تما

هتا، تترس هتا  ینگرانت نتهياز ما داشته باشند و با ما در زم یدرک درست گرانیكه د میدار ازين

 "احساس مشترک "آن اصطالح  یكه بهتر است بجا "یكنند. همدرد یهمدرد مانومشكالت 

 دیتبا گترانیبتا د یهم احساس  ی. براگرانیدرک احساسات د یاست برا یتالش م،یرا به كارببر

و  ی. در همتدلميچشم آنها بته مستائل نگتاه كنت نهیو از در میآنان بگذار یخود را بجا ميبتوان

تا مطمئ  شود كه شتما منظتور او را  ديطرف مقابل را تكرار كن  سخ ديتوان یشما م یهمدرد

 . دیدرک كرده ا یبه درست

تفاوت وجود دارد. )داشت  احساس مشترک( یو همدرد یهمدل انيم نكهیا گریقابل ذكر د نكته

داشتته  ییهمنتوا نتدهیكند با احساسات و عواطف گو یم یشنونده سع"احساس مشترک  "در

 یاو، ولت یاو و متاستف شتدن در نتاراحت یكه خوشحال شتدن در خوشتحال یمعن  یباشد. بد

و موافقتت بتا طترف مقابتل ختود      دیيتشما الزاما  در صدد تا ،یدلهمانطور كه اشاره شد در هم

 .ديباش ینم

وجته         چي  همكار م  اعصتاب مت  را خترد كترده استت. بته هتدیگو ی دوستتان به شما ممثال

 نكتهی  مثل ادیيبه او بگو ديتوان یتوانم او را تحمل كنم. با استفاده از طرز رفتار همدالنه م ینم

 ست؟يطور ن  یا ،یهست یعصبان یلياز دست او خ

          تتتالش دو جانبتته   یتتا یدوجانبتته استتت.هنگام یتالشتت گریكتتدی  ارتبتتاط افتتراد بتتا یبرابتتر -3

 یگتریبرابر احساس كنند.خود را برتردانستت ، بته د طیكه هردو خود را در شرا رديگ یم شكل

و خود را آگاه تر تصور  ميكردن مستق حتيانتقاد، نص دن،یفرصت سخ  گفت  ندادن، تكبر ورز

 سازد . یدشوار م را مخدوش و ارتباط را یرابرب طیكردن، شرا
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احستاس را   یتدهنتد، ا یگوش مت گرانید یبه حرف ها اقيكه با اشت ی  كسانیمثبت نگر -4

دربتاره  یو قضتاوت منفت ینيآنها مهم و معتبر است. بدب اتیآورند كه نظر یبوجود م ندهیدرگو

 ريطترف  مقابتل تتا ث یشتود و رو یاز نگاه و چهره ما مت یمنف یها اميموجب انتشار پ گرانید

از عوامل  یكیشده كه  دهید یفرد  يسازد. درتعارضات ب یارتباط را دشوار م وگذارد  یم یمنف

ستاده  یبته معنت یاست. مثبت نگر گرانیازرفتار و گفتار د زيتعارض، برداشت تعارض آم جادیا

 گترانینستبت بته د یفرض منفت شياز پ یبلكه منظور، خود دار ستين دهيو باور نسنج یانگار

 است .

و افكار، نظرات  گریكدیآنان با  ییافراد ، آشنا  يارتباط موثر ماب طیازشرا یكی  آشكارسازی – 2

داشته باشند، راحت تر ارتبتاط  یشترياطالعات ب گریكدیو احساسات شان است. هرچه افراد از 

 كنند. یبرقرار م

هم زندگی می كردند. سال ها دو برادر با هم در مزرعه ای كه از پدرشان به ار  رسيده بود با  

آن ها یش روز به خاطر مسئله ی كوچكی به جرّ و بحث پرداختند و پز از چند هفته ستكوت 

اختالف شان زیاد شد و از هم جدا شدند. یش روز صبف زنتگ خانته ی بترادر بزرگتتر بته صتدا 

دنبتال م  چند روزی است كته بته »درآمد. وقتی در را باز كرد، مرد نجاری را دید. نجّار گفت  

بترادر « كار می گردم، فكر كردم شاید شما كمی خرده كاری در خانه و مزرعه داشتته باشتيد؟

بزرگتر جواب داد  بله اتفاقا  م  یش مقدار كار دارم. به آن نهتر در وستط مزرعته نگتاه كت ، آن 

 همسایه در حقيقت برادر كوچش م  است.

رعه را بكنند و ای  نهر آب  بي  مزرعته هفته ی گذشته چند نفر را استخدام كرد تا وسط مز او

ما افتاد. او حتما  ای  كار را به خاطر كينه ای كه از م  به دل دارد انجام داده، ستپز بته انبتار 

مزرعه اشاره كرد و گفت  از تو می خواهم بي  مزرعه م  و برادرم حصار بكشتی تتا دیگتر او را 

ی و ارّه كردن الوار. برادر بزرگتر بته نجّتار گفتت  نبينم. نجّار پذیرفت و شروع كرد به اندازه گير

م  برای خرید به شهر می روم اگر وسيله ای نياز داری برایت بخرم. نجّار در حالی كه به شدّت 

برگشتت  گتترهنگام غروب وقتی بترادر بزر« نه چيزی الزم ندارم...»مشغول كار بود جواب داد  

ود و نجّار به جای حصار یش پل روی نهر ساخته چشمانش از تعجب گرد شد. حصاری در كار نب

 بود. برادر بزرگتر با عصبانيّت رو به نجّار گفت  مگر م  به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی؟

همي  لحظه برادر كوچكتر از راه رسيد و با دیدن پل فكر كرد برادرش دستور ساخت  آن را  در

رادر بزرگتترش را در آغتوش گرفتت و از او بترای داده به همي  خاطر از روی پل عبور كرد و بت

كندن نهر معذرت خواست. در ای  هنگام برادر بزرگتر، نجّار را دیتد كته جعبته ابتزارش را روی 
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و در حال رفت  است. برادر بزرگتر نزد او رفت و بعد از تشكر از او خواستت تتا  ذاشتهدوشش گ

وست دارم بمانم، ولی پل های زیادی هست چند روزی ميهمان او و برادرش باشد. نجّار گفت  د

 «كه باید آن ها را بسازم...

  یعموم ارتباط

مجتزا  یكرد كه از مراحل و گام هتا هيتشب یندیارتباط را به فرا یتوان برقرار ینم یبطور كل 

بته  گریكتدیدر كنار  دیدارند و با یآن با هم همپوشان یشده باشد، چون همه مقوله ها ليتشك

. ديتكن جتادیمختلف را در خود ا یارتباط با افراد و گروهها یبرقرار یاز قبل، آمادگ. ندیعمل آ

 یابیتآنتان متورد ارز یاز سو د،يبرخورد كن یافراد ای یبار با فرد  ياول یبرا ديخواه یم یقتو

 هيتتا برداشت اول ديكه چگونه عمل كن ديبدان دیدر برخورد با افراد جد  ی. بنابرادیريگ یقرار م

 .ديكن جادیاز خودتان در ذه  آن ها ا یخوب

و  تيتشتما بتا موقع دنيطرز لبتاس پوشت ديكن یو سع دیسر وقت حاضر شو یتيدر هر موقع •

 .ديكار داشته باش طيو آراسته در مح زيتم یارتباط متناسب باشد. ظاهر نهيزم

 .دياجتناب كن یمصنوع یو از گرفت  نقش ها و ژست ها ديراحت و آرام باش •

متضتاد  جتهيتوانتد نت یكار مت  یدر ا یرو ادهیاما ز ديبر لب داشته باش یمیند گرم ومال لبخ •

 كند. جادیا

 .دياز خودتان ارائه ده تيو متناسب با موقع قيدق یمعرف •

 .ديو ادب داشته باش یهمراه با فروتن یرفتار دويمثبت نگر باش •

م توجه تان را به فرد مقابل متمركتز و تما ديكن یرا ط یطوالن یها ريكوتاه مس یبا بحث ها •

 ديكن

 گترانی. دادن اطالعات مناسب در مورد خودتان به دديباش شیآال یصحبت ساده و ب  يدر ح •

 كند. یارتباط كمش م یبه برقرار

. به لحت  و صتوت كتالم ختود توجته داشتته دیصحبت از موضوع بحث منحرف نشو  يدر ح •

 گترانیرا در د ريتتاث  یبهتتر ديتتوان یكلمات مت یادا فيصحچرا كه با استفاده از نحوه  د،يباش

 .ديباش دیگو یآننه طرف مقابل تان م یبرا ی. شنونده خوبدیينما جادیا

 تجزيه و تحليل تعامل 

ارتباطات را با معرفی شيوه تجزیه و تحليل تعاملی كه ارتباطتات بتي  افتراد را از دیتدگاه  بحث

 ورد بررسی قرار می دهد به پایان می بریم.طبایع و شخصيت های مختلف انسانی م
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افراد به هنگام ارتباط با هم تحت تاثير ادراكات، خصوصيات روانی و عاطفی و شخصيت و  اصوال 

خلق و خوی خویش قرار می گيرند و ای  عوامتل بتر نحتوه ارتبتاط آنتان بتا هتم تتاثير بستيار         

ی می پردازیم كته متراودات بتي  افتراد را در می گذارد. بدی  جهت در اینجا به بررسی شيوه ا

با طبایع و خصوصيات روانی آنها مورد تجزیه و تحليتل قترارداده و بته تجزیته و تحليتل  رابطه

تعاملی مشهور است. منظور از تعامل در اینجا كنش ها و واكنش های متقابل افتراد بته هنگتام 

 ارتباط با هم است. 

سازمان از نظر حاالت روانی و شخصيت در سه حالت پدرانه، تجزیه و تحليل تعاملی، اعضای  در

بالغ و كودكانه قرار می گيرند. ای  حاالت در افراد بدون توجه به س  تقویمی آنان به درجات و 

مراتب گوناگون وجود دارد. بعضی افراد در سازمان دارای حالتی پدرانه بوده و احساستی چتون 

دكانه داشته و رفتاری چون كودكان از آنان سر می زنتد و دارند، گروهی دیگر حالت كو الدی و

 باالخره برخی حالت بلوف و رشد و كمال فكری از خود نشان می دهند.

 (در فرد از تجربه های دوران كتودكی و از رفتتار والتدی  و ینیوجود حالت پدرانه )والد

نش سایر بزرگان خانواده نقش می پذیرد و طرز ستخ  گفتت ، نصتيحت كتردن، سترز

 نمودن و تحكم و تفكر را در او بوجود می آورد.

  ،حالت كودكانه بازتاب احساس فرد در دنيای كودكی و قبل از بلوف است. در ای  حالت

فرد بدون تسلط بر رفتار خود در مقابل تحریكات خارجی مثل ناراحتی از سرما، هتوای 

 انه نشان می دهد.نامساعد، گرسنگی یا احساس قصور و عدم كفایت واكنش های كودك

   حالت بلوف در فرد)بزرگساالنه( به او قدرت می دهد در آنجایی كته كودكتان و والتدی

صرفا  در مقابل عوامل واكنش نشان می دهند، از تفكری خالقانه برخوردار باشتد و بته 

 درستی فكر كند، تصميم بگيرد و رفتار كند. 

 ؟ ميكن تیحالت بلوف راتقو چگونه

            یدار  شتیخو تیتقو -1

 با خود  یكنترل گفتگو ها -2 

 داشت  سعه صدر - 3 

آشنایی با شيوه تجزیه و تحليل تعاملی به افراد سازمان كمش می كند كه با رفتاری حاكی از   

بلوف فكری مسائل را بررسی نماینتد و توفيتق در حصتول توافتق و رفتع ستوء تفتاهم را ميستر       

، شيوه تجزیه و تحليل تعاملی راهی است نتو، در شناستایی چگتونگی می سازد. به طور خالصه

افراد و رفتارهای آنان و تالشی است تا از ای  طریق بتوان ارتباط با اعضای ستازمان و  اتارتباط
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ارباب رجوع و مشتریان آن را براساس روحيات و حاالت متفاوتی كه دارند تسهيل نمود و بهبود 

 بخشيد.

 آخر كالم

سان ظرف دو سال صحبت كردن را می آموزد، اما گاهی شصت سال طول می كشد تا ان كودک

 .ميداشته باش مانیكالم، ا یكسی گوش كردن را بياموزد. به قدرت جادو

 

     مهارت حفظ روابط بين فردي -9

ها به زندگی ما پا می گذارند و زود می روند. بعضی ها مدت ها می مانند و در قلب مان  یبعض"

 ."شویم یاز خود به جای می گذارند و ما هرگز دوباره مثل سابق نمردی 

 یكیكند.  یكمش م گرید یمثبت و مؤثر فرد با انسان ها یفرد  يروابط ب جادیبه ا ییتوانا  یا

روابتط گترم  ،یو اجتمتاع یروابط دوستانه است، كه در سالمت روان جادیا ییموارد، توانا  یاز ا

دارد. درطول تاریخ  یمهم اريسالم نقش بس ینبع مهم روابط اجتماعم شیبه عنوان  ،یخانوادگ

نظيتر  یرا پيشه كرده استت، بلكته موجتودات دیگتر یاجتماع یبشر نبوده است كه زندگ قطف

انستان هتا و  یاجتماع یزندگ یاز شباهت ها یكنند. یك یكرده و م یانسان به ای  شيوه زندگ

 یبي  فرد یاست. ولی واقعيت ای  است كه ارتباط ها دیگر موجودات، ارتباطات آنها با یكدیگر

انستان نستبت بته دیگتر  یاهميت دارد كه وجه عمده تمایز زندگی جمعت یحد هما انسان ها ب

 موجودات را رقم می زند.

 یشده است. اگر افراد ازمهارت هتا یمی كنيم كه عصر ارتباطات نام گذار یزندگ یدر عصر ما

آستيب پتذیر خواهنتد بتود.  یزندگ یاز جنبه ها یاشند، در بسيارمناسب برخوردار نب یارتباط

كنيم و دوست شان داریم و همواره در تعامل  یم یكه با آنها زندگ یارتباط ما با افراد یچگونگ

ما را تشكيل می  یروابط بي  فرد ییاز توانا یبریم، بخش مهم یمداوم با آنها به سر م ومستمر 

 دهد.

 یي  فردحف  روابط ب یكاركردها

 شود. یباعث كسب و حف  موقعيت و جایگاه افراد نزد دیگران م •

 برند. یعملكرد خود و دیگران بيشتر پی م یو نادرست یافراد به درست •

 شود. یم یها و مشكالت زندگ یمقابله با ناسازگار یافراد برا یباعث افزایش توانای •

 آورد. یم مبيشتر افراد را فراه یو امنيت روان یآرامش روح •
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یتاد بگيرنتد و افتق دیدشتان را وستعت  یجدیتد یآورد تا افراد چيزهتا یبه وجود م یفرصت •

 بخشند.

 شود. یباعث احساس مسئوليت بيشتر افراد نسبت به یكدیگر م •

 شود. یافراد با دیگران م یو هم فكر  یهماهنگ ،یهمكار ،یباعث تقویت احساس همدل •

كه به وسيله آن اطالعات و احساستات ختود را از طریتق پيتام  است یفرایند یبي  فرد ارتباط

باعتث رابطته گترم و  یگتذاریم. ایت  توانتای یبا دیگران در ميان مت یو غير كال م یكال م یها

ما را بيش از  یو اجتماع یشود و سال مت روان یخانواده م یما با دیگران به ویژه اعضا یصميم

بتا  یالم متا منجتر خواهتد شتد. روابتط گترم و صتميمنموده و به قطع روابط ناست همپيش فرا

در واقتع  یو آسایش هر كدام از ماستت. حمایتت اجتمتاع یدیگر منبع اعتماد، راحت یهاانسان

ميان افراد است كه باعث ایجاد امنيت، آرامش، اهميتت و احتترام در افتراد  یاجتماع یهاپيوند

 ییهتامهارت هتا را آموختت. مهارت یید برخبا یاز ای  شبكه ارتباط یگيربهره  یشود. برا یم

افراد برای  باورند كه تنها  یكند. در چني  فضای یكه به ایجاد روابط بهتر ما با دیگران كمش م

توانند از آنهتا كمتش  می یباشند كه در مواقع ضرور یها ماز انسان ینيستند و متعلق به گروه

 ی، كنشی و نگرشی گنجانده می شود.ها در قالب مهارت های ذهن زش. ای  آمورنديبگ

ختود  برخوردارند، كمتر مورد پذیرش اطرافيتان یضعيف تر یارتباط یكه از مهارت ها یافراد

     درون ختانواده فترد داشتته باشتد.  یمی گيرند. ای  امر می تواند ریشته در ارتباطتات هتاقرار 

باشتد  یتری  علل همر می تواند از مخانواده با یكدیگ یخانواده و نوع ارتباط اعضا ینظام ارتباط

 و انزواطلب بار آیند. یارتباط  دچار مشكل شده و كمرو، خجالت یكه فرزندان در برقرار

ارتباط صميمانه قادر خواهند بود كته احساستات و عواطتف ختود را بته  یاز طریق برقرار افراد

خود با آنها كمش  یتباط عاطفخانواده، دوستان و نزدیكان خود ابراز نموده و به تقویت ار یاعضا

و  ینمایند. در ای  صورت است كه در مسائل و مشكالت پيش آمتده، هينگتاه احستاس تنهتای

خواست  به موقع از دیگران، موفق خواهند شد كه با مستائل و  یعجز نكرده بلكه با كمش و یار

را كشتف  یجدیتد یمشكالت پيش آمده، به بهتری  نحو ممك  برخورد نمتوده و راه حتل هتا

ارتباط صميمانه با دیگران تنها از طریق حترف زدن حاصتل نمتی  یاست برقرار ینمایند. بدیه

احترام گذاشت ، مشاركت كردن، ابتراز وجتود و ... ایت  ارتبتاط  ،شود، بلكه با خوب گوش دادن

بي  دو یا چنتد نفتر، نيازمنتد  یارتباط صميم یكه امروزه برقرار ییميسر خواهد شد. از آن جا

مهتم  یاز مهتارت هتا یجزء یك یو بي  فرد یاز فنون و روش هاست، روابط درون فرد یگاهآ

 شود. یمحسوب م یزندگ
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 یموثر بر روابط بي  فرد عوامل

گوش دادن با شتنيدن  م،یگوش دادن فعال  همانطور كه قبال در بحث ارتباط موثراشاره كرد-1

متی شتود كته همتواره از  یمام صتداهایو شامل ت یاست غير اراد یفرق دارد. زیرا شنيدن امر

است كه فرد با كسب آن می آموزد چگونه  یكنيم و گوش دادن فعال، مهارت یمحيط دریافت م

و فهم احساسات دقيق تر  یگوینده توجه نماید تا درک معان یو غير كال م یم كال یبه پيام ها

 آورد. را فراهم می یحاصل شود، كه ای  امر زمينه تقویت روابط بي  فرد

بتوانيم به احساسات، نيازها و خواسته های فرد مقابل توجه نشان دهيم.  یاهميت دادن  یعن-2

 یشود كه با توجه به توان وظرفيت خود در مقابل عملكردها یتقویت م یروابط بي  فرد یزمان

 داشته باشيم. یدیگران رفتار مناسب

رت هاست. زیرا پرسيدن عالوه برشفاف سوال كردن  پرسيدن، متداول تری  و ساده تری  مها-3

پيام، باعث برانگيخت  تفكر افراد می شود. به خاطر داشته باشيم طرح سوال های مكترر،  یساز

كمش نمی كنتد، بلكته باعتث تضتعيف و  ینه تنها به تقویت رابطه بي  فرد ،یبه قصد مچ گير

 شود. یمختل شدن آن نيز م

داشت  بی قيد و شرط دیگران. با دیگران بته گونته  یمپذیرفت  و گرا یاحترام گذاشت   یعن-4

 یرفتار كنيم كه احساس نمایند برایشان ارزش و احترام قائتل هستتيم. یكتی از نشتانه هتا یا

 گيریم.  یاست كه درآن قرار م یاحترام گذاشت ، رعایت قواعد و مقررات موقعيت

براز وجتود استت كته شتامل بيتان ارتباط، ا یمهم دربرقرار یابراز وجود  از جمله مهارت ها-2

افكار، احساسات، اعتقادات و حقوق خویش است، به گونه ای كه در دیگتران ایجتاد مقاومتت و 

و كمرو در ابراز وجود، بيش از دیگران با مشتكل  یاست كه افراد خجالت یننماید. بدیه یناراحت

 روبه رو هستند.

 ست؟يچ ی(با پرخاشگرتيابراز وجود )قاطع تفاوت

خود را بدون تجاوز به  یاحساسات و خواسته ها د،یعقا ميما بتوان یعنی یجرأتمند ایوجود  زابرا

 گترانیبته د یاحترام یو ب  يو بدون احساس ترس و اضطراب و توه ميكن انيب گرانیحقوق د

بتا  یبته هتدف و خواستته ا دنيرس ایابراز خود و  ،یاما پرخاشگر م،يطبق عالقه خود عمل كن

 باشد. یم گرانید ريتحق  و يتوه تين

 م؟يابراز وجود كن چگونه

 و ظاهرمان   یبدن یحالتها در



 

172 

 

. حالت چهتره میريبه خود بگ یمناسب و استوار ی. وضع بدنميبرقرار كن ميمستق یچشم تماس

(. بتا آهنتگ مناستب ميلبخنتد نتزن م،يكنت یامتناع مت یباشد. )اگر از كار اميمان متناسب با پ

 بلند(. یليو نه خ میالم یلي. )نه خميصحبت كن

 گفتارمان  در

. مثتال  لطفتا  آهستته تتر ميو بدون واستطه بتزن فیو صر ميو خواسته مان را بطور مستق حرف

 .ديصحبت كن

 .ميما شده صحبت كن یكه منجر به ناراحت یاز رفتار ،یگریانتقاد از د یجا به

 .ییايارم به موقع ب  دوست دميبگوی ،یهست یمالحظه ا یگفت   تو آدم ب ی0 به جامثال

مت  توجته  اتیبه نظر نوقتيتو ه " ی.مثال0 به جامياحساسات مان از م  استفاده كن انيب در

 .یگوش ده می  م  انتظار دارم به حرفهاميبگوئ "یكن ینم

 رفتارمان   در

 . ميمان را مشخص كن یها، انتظارات و حقوق شخص خواسته

  مثتال0 مت  میريتآنهتا را بته كتار گ ژهیو یها تيوقعدر م ميتا بتوان ميمان را بشناس احساسات

 كنم ............. یم یاحساس دستپاچگ

 .ميو حدس و گمان نزن مينكن یدارو شينسبت به خودمان پ گرانیمورد نوع فكر و رفتار د در

 . ميكن دیيتا شانیآنها را به خاطر رفتار و كارها گران،ید یابیو ارز شیستا یجا به

 . ميكن یخوددار گرانیزدن به د هیطعنه و كنا از

 را روش  گفتم؟( می. )حرفهامیرياز طرف مقابل بازخورد بگ مانیاز صحبت ها پز

 .ميداشته باش یانتخاب یتوجه یب ز،يآم  يپرخاشگرانه و توه یبه رفتارها و حرفها نسبت

 ميرفتارشان با آن ها بحث نكن یاثبات نادرست یبرا -

 . ميجوابشان را نده -

 . ميو لبخند نزن ميرا قطع كن یاس چشمتم -

 . ميرا شروع كن یگریكارد ایمان را ادامه داده و  یكار قبل -

قادر بته بترآورده  یو گرفتار یخستگ ليدو نفر به دل ی. وقتميكن یريبه شكل موقت كناره گ -

 از هتم یمتدت یو مشاجره، بهتر است بترا یريدرگ یباشند، به جا ینم گریكدی یازهايكردن ن

را  اميپ  یبه هم ندارند. در واقع ا یكار یكنار هم هستند ول یكیزي. البته از نظر فرنديفاصله بگ

موقتت  ییتنهتا شیتبته  ميدهند كه  ما قبل از آنكه به طتور مثبتت كنتار هتم باشت یبه هم م

 از صراحت شما دلخور شوند.  انياز اطراف یبعض دی. شامیازدارين
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در  یبرود. گاه  ياز روابط تان از ب یبرخ دیهم دارد  شا ییها نهیهز ابراز وجود ديبدان دیبا البته

عادت ها بتا ختود  رييتغ یبرا دیو با دیشو یكارتان دچار اختالل م طيمح زيو ن یشخص یزندگ

 . ديمبارزه كن

ابتراز  یو به هدف تان برا دیریاست كه  شما در مجموع خودتان را بپذ  یآننه مهم است ا یول

و اضطراب  یچون افسردگ ی. عدم ابراز وجود و ابراز احساسات، خود مشكالتديباش بندیوجود پا

 تتانیآن و تترک عتادت ها  یو تمتر یريادگیرا به دنبال خواهد داشت. پز با اعتقاد، درصدد 

 . دیيبرآ

 "نته "دیگتران از كلمته  ینه گفت   مهارتی است كه فرد بتواند در مقابل درخواستت نابجتا-1

و بتي   یكسانی كه از قدرت نه گفت  عاجز باشند، همتواره در روابتط درون فترد استفاده كند.

 ینمت یخود با دیگران با مشكل روبه رو شده و از ارتباط خود احساس امنيت و خرستند یفرد

 كنند.

 یو همتاهنگ یهمدل ،یهمفكر ،یكارگروهی تقویت همكار ی  از جمله ویژگی هایكار گروه-1

گتروه را پتيش از  یاعضتا یباشد. ای  خود تقویت روابط بي  فترد یگروه م یبيشتر بي  اعضا

 نماید.  یپيش فراهم م

 است  یاصول ضرور  یتوجه به ا یروابط انسان در

خود را  یاز طرفي  نيازها یمشترک  هرگاه ای  امر یش سویه شود و صرفا یك یبه نيازها توجه

 د .شو یو كارافراد دچار مشكل م یبرطرف كند، ادامه زندگ

موجبات  یفرد یاز هم متفاوتند، لذا توجه به تفاوت ها ی  افراد انسانیفرد یبه تفاوت ها توجه

توان  ینم”بر قضاوت در رفتار انسان ها را فراهم می كند. با توجه به اصل  یرعایت عدالت مبتن

 توان موجبات جلب حداكثر رضایت را بوجود آورد. یم“ با تمام افراد یكسان رفتار كرد

كار، احترام باید متورد توجته باشتد و ازطریتق  طيو مح یبه قدر و مرتبه انسان  در زندگ توجه

توان شيوه صحيف برختورد بتا اعضتا را  یبا خصوصيات و خلقيات افراد، م یحس  نيت و آشنای

 انتخاب نمود.

 ینيازهتاایجاد انگيزش در افراد  عامل مهم در ایجاد انگيزش، توجه به رفع  یبه زمينه ها توجه

ختود را بكتار  یروانت یازهتاين یانسان یاست. مثال اگر مدیر بتواند مساعدت كند تا نيرو یانسان

مقتررات  یاقدام كنتد، در ایت  صتورت بته فشتارها یانجام امور سازمان یگيرند و از ای  راه برا

 نخواهد بود. ینياز یسازمان

 اند  سه دسته یارتباطات اجتماع مهارت
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 یمكالو غير یمبي  فردی  كال ارتباط یاصل یهامهارت-1

 و حف  روابط صميمانه با دیگران  یبرقرار یهامهارت -2

 با دیگران یسازگار یهامهارت -3

 يو غير كالم يارتباط با ديگران: كالم ياصل يهامهارت

گتذرد بته  یها و آننه در ذهت  متا مت   بيان افكار، احساسات، خواستهیكالم یها( مهارتالف

بته  یدستتياب ی. براشودیآن ها را شامل م یهاطب خود و متقابال  شناخت افكار و خواستهمخا

 آن تسلط یافت  ییزیربنا یهاباید بر مهارت یمهارت كال م

باشتد.  یكسب اطالعات خوب و سودمند، كيفيت گوش كردن مهم مت یگوش دادن  برا مهارت

كنيم، حتاالت و حركتات متا،  یمطرح مكه  ینيست. سواالت یتنها شنيدن سخنان دیگران كاف

ماننتد توجته  یدر دقيق گوش كردن موثر است. دقيق گوش كردن را باید آموخت. نكات یهمگ

مناسب دادن  یهااو و پاسخ یهاسخنان گوینده، تفسير گفته كردنكردن، صبور بودن، خالصه 

 را باید رعایت كرد.

انيم افكتار، عتال یتق، احساستات و تتو یصحبت كردن  ما از طریتق صتحبت كتردن مت مهارت

دیگران بيان كنيم. تنهتا صتحبت كتردن مهتم نيستت، بلكته چگونته  یخود را برا یهاخواسته

 است  یخوب صحبت كردن رعایت نكات زیر ضرور یصحبت كردن اهميت دارد. برا

ازید برقرار س یكنيد باید حتما  به آن ها نگاه كنيد و ارتباط چشم یوقتی با دیگران صحبت م •

 ای  ارتباط باشد. یبرا یخجالت كشيدن نباید مانع

 یمناستب یما گوش دهند باید با تت  صتدا یهابه حرف یبرای اینكه دیگران بتوانند به راحت •

 صحبت كنيم.

 هنگام صحبت كردن متكم وحده نبوده و اجازه صحبت كردن را به دیگران بدهيم.  •

كه به ذه  متا رستيد را  یم نه اینكه هر موضوعدقيقا  پيرامون یش موضوع خاص صحبت كني •

 بيان كنيم.

دارنتد. ممكت  استت بته  یكنيد، تاثير مثبت فراوانت یمنتقل م یكه به دیگر یدر پيام كلمات

را برگزید كه بدون پيش  یجمالت توانیو آمرانه، گفتگو را به بحث بكشانند. م یصورت دستور

كته فترد بتا متانتت  شتودیدلپذیر و مناسب موجب م یو غير مغرضانه باشد. بيان كلمات یداور

كرده  و به فكر حتل مستاله باشتد. در حتالی كته كلمتات  یحقایق را جمع بند ده،گوش فرا دا

كنتد. كلمتات را  یمتدعوت  یانگيخته  و او را به جبهه گيرمغرضانه اغلب خشم فرد دیگر را بر

بوده و  ، صحيف، پرمحتوا، صریف و مودبانهكه كلمات كوتاه یدقيق و روان انتخاب كنيد، به طور
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كنيتد منظتور  یرا به حدس و گمان فرد دیگر واگذار نكنيد. اگر احساس مت خودمفهوم بيانات 

 اند با دقت به توصيف مطالب خود بپردازید.شما را متوجه نشده

 . است یغير كال م یهااز پيام ی  بخش اعظم تاثيرات ارتباطیغير كال م یها( مهارتب

شتود، نقتش  یكه به آن ها زبان بتدن گفتته مت یبيان، وضعيت بدن، ميزان ارتباط چشم لح 

شتود.  یصحيف از زبان بدن یش مهارت محسوب م یدر ارتباطات دارند و استفاده یبسيار مهم

 شود. یتقسيم م یو غير صوت یصوت یای  مهارت خود به دو دسته

كلمات ما بسيار  یمات، یعنی لح ، درجه و سرعت اداكل یهای صوتی   چگونگی ادامهارت - 1

موضتوع داریتم مفهتوم مطلتب را بيتان  یكردن معنا روش  یكه برا یمهم است. ميزان تاكيد

 خواهد كرد.

صوتی صدا همان آهنگ صدای افراد استت. برختی گترم و دوستتانه، برختی مهربتان و  كيفيت

گویيتد؟ آیتا آنقتدر ستریع  یستریع ستخ  مت صميمی و برخی یكنواخت و ... شما تا چه اندازه

شما مطالب را در ذهنش  یكنيد كه شنونده را با مشكل مواجه كند و نتواند پا به پا یصحبت م

 آنننان یكنواخت كه شنونده را خسته كند؟  یاو درک كند؟  یبررس

 كال م، به دو عامل بستگی دارد   سرعت

متا داشتته  یهابرای درک صتحبت ین بيشترموضوعات پينيده باید شنونده زما ی  براموضوع

 باشد.

   باید سرعت كالم خود را با سرعت حرف زدن شنونده هماهنگ سازیم.شنونده

   یغير صوت یهامهارت  -2

دهنتد. وضتعيت و  یراجع به خودشتان بته متا مت یها با بدن خود اطالعات زیاد  انسانحركات

دهيتد بتا  یكه به سخنان دیگران گوش م یماست. مثال  زمان یمعرف خلق و خو یحركات بدن

 یشان توجه كامل دارید. بته همستر ختود متخم شدن به جلو نشان دهيد كه به سخنان یكم

در  دیيگو یبه همكارتان م ای د،ینشسته ا ونیزیتلو یاما به تماشا ديهستكه آماده گفتگو  دیيگو

ناگفته و نا نوشته  ینشانه هاسرتان همننان در تلف  همراه است.  یول ديحال گوش دادن هست

 شیكه در  ديفراموش نكن نوقتيكنند. ه یعمل م ميكن یكه ما فكر م یزيغالبا آشكارتر از چ

 اري( بسترهيتو غ ستتادنیمحكم ا ،یزبان بدن )مانند ارتباط چشم بهموثر، دقت  یارتباط كال م

 كنند. یرا برمال م افراد یتوجه یب ایبه حرف زدن، راز توجه  ازيمهم است چرا كه بدون ن

صتورت   یمثلث استفاده كرد. به ا شيتوان از تكن یخوب، م یارتباط چشم شی یها  برا چشم

آن در چشم ها و  هیكه دو زاو یبه صورت ديدر صورت طرف مقابل تصور كن یمثلث ذهن شیكه 



 

176 

 

 هیتسه زاو  یاز ا یكیچشم تان را به  هيثان 13. سپز در هر رديقرار بگ ینيب ریسوم در ز هیزاو

را بته  یاما اطالعتات پينيتده یها. چشم رديشكل بگ یمناسب یتا ارتباط چشم دينمتمركز ك

تشخيص و قضاوت در مورد هيجانات، صداقت و اعتماد به نفز دیگران  یدهند. برا یدیگران م

 آن ها نگاه كنيد. یها به چشم

 و حفظ روابط صميمانه با ديگران يبرقرار يهامهارت

 الزم برای شروع ارتباط   مهارت

 یبترا یو آراستتگ یبه وضعيت ظاهری خود توجه نمائيد، زیرا طرز لباس پوشيدن، پاكيزگ باید

ها و تعارفات روزمره شروع كترده، مخاطب اهميت دارد. سالم ما همراه با لبخند باشد. از پرسش

وجته نمتایيم. ابتتدا مخاطب خود ت یها یمندتعریف و تمجيد كنيم و به عالقه ،یاز محاس  و

بته مخاطتب ختود ارائته  یجمال ت را كوتاه و ساده انتخاب كرده، سپز اطالعات كل لبباید قا

 نمایيم. 

 ادامه ارتباط   یالزم برا مهارت

بتا مخاطتب وابستته نشتویم. درک همدالنته و  داشته باشيم تا در ارتبتاط یاستقال ل درون باید

را بوجتود آورده و درارتبتاط ختود  یابل اتكا و مطمئنق یفضا یداشته باشيم، یعن یحمایت گر

 داشته باشيم. یگرایمثبت 

از ای   یمثبت با دیگران كمش می كند. یك ی)مهارت روابط بي  فردی، به ایجاد روابط بي  فرد

روابتط گترم  ،یو اجتمتاع یروابط دوستانه است كه در سالمت روان یایجاد و ابقا یموارد، توانای

نتا ستالم نقتش بستيار  یو قطع روابط اجتمتاع یعنوان یش منبع حمایت اجتماع به یخانوادگ

 (.اردمهمی د

  ديتوجه كن ریبه نكات ز د،يو حف  كن تیخود را تقو یروابط اجتماع نكهیا یبرا

 یبتا رو زيتتتا او ن ديخوش با او برخورد كن یدر هنگام ارتباط و صحبت با طرف مقابل با رو .1

 ی. در هنگام برقرارديارتباط برقرار كن گرانیرقرار كند، با ظاهر آراسته با دخوش با شما ارتباط ب

 كند. یكمش م یفرد  يامر به حف  روابط ب  ی. اديارتباط دست دادن گرم را فراموش نكن

 رای. زديهمانطور كه گفته شد در هنگام صحبت با طرف مقابل به صورت و چشمان او نگاه كن .2

در چشمان فرد  دي. دقت كنديبا او صحبت كن ديلیدهد كه شما ما یان منگاه به طرف مقابل نش

 دهد.  یعكز م جهينت رایز دینشو رهيمقابل خ

 .ديو به طرف مقابل هم اجازه صحبت كردن بده ديمكث كن یكم تانیصحبت ها انیدر پا .3
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ل فكتر كنتد كته اگر فرد مقابت رایز د،يكن قیتشو شیها دگاهیو د دیفرد مقابل را به ابزار عقا .4

 كند. یارتباطش را با شما كمرنگ م دیرا قبول ندار دشیشما عقا

 تیترعا یاعتماد ساز یاعتماد طرف مقابل را جلب نمود.برا دیبا یفرد  يحف  روابط ب یبرا. 2

 است  یضرور رینكات ز

رد در متو یارتباط، اطالعتات كتاف یبرقرار یخودگشایی فزاینده هر فرد در مقابل دیگری. برا •

كتار   یتاما در ا د؟ياهل كجا هست ست؟ياسم شما چ نكهی. مثال اديخودتان به طرف مقابل بده

 برخورد ممك  است طرف مقابل را خسته كند.  يكار در اول  یا رایز د،ينكن یرو ادهیز

 یقي  حاصل كردن از اینكه رفتار شما در مقابل فرد دیگر همواره یكنواخت و ثابت است. •

 .ديد مقابل متعهدانه رفتار كننسبت به فر •

ارتبتاط بتا طترف مقابتل  یگرمی و پذیرش نسبت به فرد دیگر. در هنگام برقترار نشان دادن •

با او صتحبت  ديلیدهد كه شما ما یلبخند به طرف مقابل نشان م رای. زديلبخند را فراموش نكن

.اگر در پتی آن ديدهاو خوب گوش  یو به صحبت ها ديفرد مقابل توجه كن ی. به گفته هاديكن

طور كه او را همتان و نه ای  ديفكر، رفتار یا احساسات طرف مقابل را عوض كن زكه طر ديهست

 ."عدم پذیرش"یعنی   یا د،یكه هست بپذیر

 .دياز برخورد قضاوتی نسبت به فرد مقابل اجتناب كن •

 .ديكه قابل اعتماد و صادق هست ديثابت كن گرانیبا ددر روابط  •

در  ديتتوان یاستت كته شتما مت ی  حل مسأله روشدیريبگ ادیارت حل مساله و مشكل را مه .1

 ی. استتفاده از روش هتادياز آن استفاده كن یبرخورد با مشكالت زندگ یبرا یزیهنگام برنامه ر

 كند. یحل مسأله در حل اختالفات و تعارضات به شما كمش م

 "تتو"جمله خود را با لف   نگاهي. هديتوجه كنها  اميدرگرفت  و دادن باز خورد سازنده به پ .1

 از خود دفاع كند. دیكند كه با یچرا كه فرد مقابل شما احساس م د،يشروع نكن

كنيد اگر فرد مقابلتان با فكر می  ؟یزود قضاوت كرد روزیمثال  تو در مورد مشكل د -"تو"اميپ

 كنيد؟می دايپ یشما ای  طور حرف بزند چه احساس

 .یگرفت ميكنم زود تصم یمثال  م  احساس م -"م " اميپ

 راه بهتری برای برقراری ارتباط است؟  "م "چرا پيام    

 گيریم. كنيم، مسئوليت آن جمله را به عهده می شروع می” م “وقتی ما جمله را با  •

 اندازد.كمتر محكوم كننده و منفی است و كمتر تقصير را گردن دیگران می "م "پيام  •
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كه قتادر  یمعن  یدفاع از حقوق خود، به ا یعنی ی  جرأت منددیريبگ ادیمند بودن را  .جرأت8

 ایتو  ديتكم ارزش كن ای ريرا تحق گرانید نكهیبدون ا د،يكن انينقطه نظرات خودتان را ب ديباش

و  لندیاحترام قا گرانیخود و د یكه افراد جرأت مند، برا دي. فراموش نكنديكن عیحق آنها را ضا

 از آنها سوء استفاده كنند. نحوه ابراز حقوق فردی افراد جرأتمند   گرانیدهند كه د یزه نماجا

 كوتاه و صادقانه برای ابراز حقوق فردی  فيتوض شی -

 جمله ای كه نشان دهنده توجه به اثر ابراز حقوق فردی بر فرد مقابل باشد. -

 در فرد مقابل.  گرییذكرنقاط مثبت د ای  يتحس-

 خواهتد شتد. جتادیابراز حقوق فردی ا جهيكه در نت دیيزش مختصر از ناراحتی و ناامپو شی -

        شتروع  یجملته بتا همتدل یشود.قستمت ابتتدا یپاسخ جرات مند سه بختش را شتامل مت شی

 به توافق با فرد مقابل دنيتالش برای رسقسمت سوم   -ليشود، قسمت دوم را دل یم

         هتای دیگتری آدمفترد و ویتژه استت و بتا همتهصتر بته منح ،یكه هرشخص ميفراموش نكن .3

 افراد اختالف نظر وجود داشته باشد.  ياست كه ب یعيطب  یفرق دارد. بنابرا

 با ديگران: يسازگار يهامهارت

ختود را بيتان  ینظرهتا ها، نقطتهتفاوت  یتوجه كرده، با وجود همه  یفرد یهابه تفاوت  باید

طرف مقابل هم گوش دهيم. مسائل خود را حل كنيم تا بتا دیگتران بته  یهاكرده و به صحبت

برقرار كنيم.  یتفاهم برسيم و با رعایت صداقت، ادب و تواضع در ارتباط خود با دیگران سازگار

 ازيچند ن ای شیبه  م،يكن یمبرقرار یگریدر هر مكان د ایكه ما در محل كار  یروابط مستحكم

متقابل كارآمتد باشتد، تتداوم خواهتد  یازهايروابط در رفع ن  یكه ا یدهد. تا وقت یما پاسخ م

 آنروابط  و حفت    یصورت روابط رو به زوال خواهد رفت. معموال در برقرار  یا ريدر غ افت،ی

 به خاطر سپرده شود  دیدو عامل مهم با

 . انتظارات مشخص  و روش ا

  یمتقابل روابط فرد تيفي. ك2

شما  زیيدارند. ر گریكدیاز  یارتباط، انتظارات خاص  ياز طرف شیهر  ارتباط دو جانبه، شی در

و همكتاران  زیتياز ر یانتظارات خاص زيكاركنان دارد. شما ن ریاز شما و سا یانتظارات مشخص

دارنتد. چناننته انتظتارات متا  گریكتدیاز شتما و  یزانتظاراتي. متقابال همكاران شما ندیخود دار

 سوءظ  و عدم اعتماد خواهد بود. ت،يعصبان ،یها توام با سرخوردگ نشود، عكز العمل رآوردهب

 یدست به اقدام تتدافع گرید یدارند، اما برخ یاحساسات را درون خود نگه م  یاز افراد ا یبرخ

شود و تا  یشود، به روابط ما خدشه وارد م یزنند. درواقع هر بار كه انتظارات ما برآورده نم یم
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 یقتیانتظتارات بته طر ای رديصورت نگ هیرو ريينشود، تغ یورده و موشكافكه انتظارات برآ یوقت

اغلتب  یفترد  يخواهتد رفتت. در ارتباطتات بت یروابط رو بته نتابود رد،يقرار نگ یمورد بازنگر

 ميكنت یشود. ما تصتور مت یپا گذاشته م ریانتظارات ز  یمانند و ا یم یانتظارات ما ناگفته باق

 د. در متورميگفته باش یزيكه به آنها چ  یبدون ا میاز آنها دار یاردانند چه انتظ یم   گرانید

 متقابل است. تيماه یدارا یفرد انيگفت، روابط م دیبا زين یفرد انيروابط م هیدوسو تيفيك

 یفرد  يارتباط ب انواع

 دارد معموال   یرفتار  يكه چن یارتباط قدرت مدار خودمحور. شخص-1

را  گترانید یكند. حوصله گوش دادن به حرف ها ليتحم گرانیخواهد نظر خودش را به د یم

استت  یكتتاتوریدهتد .رفتتارش مستتبدانه و د یكند، پند و اندرز مت یم حتينص شتريندارد. ب

گونه اشخاص در درون خود اغلب احساس گناه   یترساند .ا یم شانیرا از عاقبت كارها گرانی.د

 و خجالت دارند. 

 كند   یم یروش شخص آگاهانه سع  یا و منفعل. در یارتباط منف-2

عمتل،  یاش رن  بردن ختودش  باشتد بته جتا جهياگر نت  یاجتناب كند، حت یرياز درگ      

دهتد و  یمت فيخود تترج یرا به خواسته ها گرانید یدهد خواست ها یعكز العمل نشان  م

و ستهم او را در  رنديگ یم مياز رفتار او سوءاستفاده كرده و از طرف او تصم شتريهم ب انياطراف

 وس،یمأ ،یدهند .چني  فردی اغلب عصبان یارجاع م یشتريبه او كار ب ایكنند،  یرابطه انكار م

قترار       جانتاتياحساستات و ه رياست. معموال  چنان تحتت تتأث یراجتماعيانزواطلب و غ ده،يرنج

ر درون ختود دائمتا  كنتد. د انيتواند ب یرا هم نم شیخواسته ها  یتر یعاد یكه حت رديگ یم

 و رنجش دارند.  یتیرضانا ،یاحساس نگران

 دارد  رگذاريمثبت و تأث یكه رفتار یارتباط مثبت و موثر. شخص-3

 یرا آنطور كه هستند م گرانیآگاهانه دارد. خود و د یدرجه اول با خودش و درونش رابطه ا در

 یاراده ختود، بترا یاست. بته رهبترخود واقف  یخواسته ها، افكار و ارزش ها ازها،ي.به ن ردیپذ

 ییكند.از عزت نفز بتاال یكسب حقوقش مقاومت م یكند.برا یم تيخود فعال یازهاين  يتأم

     رابطته ما يدارد و مستتق یبتر متقتدم اول را  شیبه خواستته هتا دنيرس یاست و برا ربرخوردا

 كند. یبرقرار م

 تفكر خالق: -1
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 نيازمنتد متا جامعته امروزه اطالعات، گسترده جریان و یتكنولوژ و دانش افزون روز پيشرفت با

. بترود پتيش بته فناوری و علم توسعه با همگام بتواند آن كمش با كه است هاییمهارت آموزش

      بته و شتده روبترو مشتكالت بتا ختالق مغتزی با بتوانند كه باشد هاییانسان پرورش باید هدف

 بهره با و كرده برقرار ارتباط یكدیگر با خوبی به بتوانند اهانسان كه ایگونه به. بپردازند آنها حل

 نيازمنتد متا متردم امتروزه. بردارنتد ميان از را مشكالت نو افكار توليد و جمعی دانش از گيری

 . بردارند قدم سعادتمند جامعه یش سوی به نو افكار خلق با كه هستند خالقيت آموزش

 باشتد، برختوردار دانش و علم و تجربه از انسانی ره كه است شده سبب اطالعات، فزاینده رشد

 رمتوز از یكتی هاانستان بتي  در تجربته و دانتش و علتم حاوی اطالعات انداخت  جریان به لذا

 در كته كتز هتر واقعی اطالعات ميزان به نيست قادر كز هيچ. است امروز دنيای در موفقيت

 قتوی ایانگيتزه كه آیدمی در حركت هب زمانی اطالعات ای . ببرد پی است نهفته او ذه  گوشه

 و دانتش و علم از جریانی شودمی سبب نهایت در و شود،می ذه  بيرون به آن شدن رها سبب

 .بود خواهد خالقيت و نوآوری ساز زمينه امر همي  كه شود جاری آنها ميان تجربيات

 خالقيت چيست؟

 است. جدید مفهوم یا فكر یش ایجاد برای ذهنی هایتوانایی بكارگيری خالقيت

نوی .  طرزی به قبلی شده طی راه یش پيمودن یا تازه راهی كردن طی از است عبارت خالقيت

  جدید است. اندیشه یش آوردن وجود به یا پرورش توانایی یعنی به عبارتی دیگر، خالقيت

 یا ازآراییب فرایند از است عبارت تفكر. است اندیشيدن یا تفكر اصلی هایجنبه از یكی خالقيت

 . درازمدت حافظه در موجود شده كسب نمادهای و اطالعات تغيير

 واگرا تفكر -2 همگرا تفكر -1  است نوع دو بر تفكر

 نمادهای و اطالعات سازی دوباره یا بازآرایی فرایند از است عبارت همگرا تفكر :همگرا تفكر 

 .درازمدت حافظه در موجود شده كسب

         نمادهتای و اطالعتات نتوآرایی و تركيتب فراینتد از استت عبتارت واگترا تفكتر  واگژرا  تفكر

 كننتد متی ستعی واگرا تفكر .واگرا تفكر یعنی خالقيت درازمدت، حافظه در موجود شده كسب

 داشته تری متفاوت نگاه بلكه نپذیرند، راحتی به هستند كه چنان آن را افكار و امور و ها پدیده

 دیگتری منظر و چشم با را ها پدیده  عبارتی به شوند، دور همسان فكری های قالب از و باشند

    سپهری سهراب نقل به كنند نگاه

 دید باید دیگر جور شست، باید را ها چشم
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 رفت. باید باران زیر بست، باید را چترها

         را هتا پدیتده و امتور كنتد، متی پيتدا راه آن در كمتتر نتو و جدید فكرهای همگرا، تفكر در اما

 .پذیرند می و بينند می هستند كه چنان آن

 بتي  در بسترستازی و ستازیزمينه جامعته، یتش در خالقيتت بروز در مؤثر عوامل از یكی     

 و هستند دیگری دادن رشد برای تالش در همگان آن در كه است فرهنگی ایجاد جهت هاانسان

 پدیتدار بترای الزم شترایط از كتیی .كننتدمی كمش جامعه پيشرفت به یكدیگر روی بر تأثير با

 در بكوشتند هاانستان استت الزم ختاطر همتي  به. است مغز برای آرامش وجود نو، افكار شدن

 و شده نو افكار ساز سبب و یابد تكامل و بياندیشد مغز آن بستر در كه آید پدید شرایطی جامعه

 شرایط توانمی  اخالقی هایگذاریسپرده افزایش با. شود مهيا جامعه در سازندگی برای شرایط

 هایگذاریستپرده كتاهش. كترد فتراهم جامعته در آرامتبخش محيط یش گيری شكل برای را

 و یابتد گستترش اجتماعی روابط شدن گسسته برای زمينه كه شودمی سبب جامعه در اخالقی

 شتود، تتر ستخت جامعه در خالقيت بروز برای الزم شرایط اجتماعی، پيوندهای شدن سست با

 .داشت نخواهد وجود كردن تفكر برای فرصتی زیرا

 خالق چيست؟ تفكر

 یا افكار از گيری، تصميم و مساله حل های مهارت تلفيق از شخص كه است مهارتی تفكرخالق،

 . كند می پيدا را جدید های حل راه انتخاب و كشف قدرت و شود می برخوردار نو  روابط

 . شود می منجر خالق تفكر به سئلهم حل مهارت و گيری تصميم قدرت تلفيق

 روانتی بهداشتت حفت  و راههتا یتافت  در  مهمی عامل تواند می و است آموختنی خالق تفكر

. اوستت خالقيتت و تفكتر قتدرت موجودات، دیگر از انسان تمایز وجوه تری  مهم از یكی .باشد

 استت، جدید های اندیشه و ابزار توليد و كشف قدرت هاست، پدیده و ذه  در دستكاری قدرت

 بته توانتایی ایت  و خالقنتد بتيش و كتم ها انسان همه. است خالقيت نوعی به ها ای  همه كه

 توستعه كنتيم، شتكوفا را آن بتتوانيم كته است آن مهم دارد، وجود ما همه در متفاوت درجات

. ودش قلمداد نيز مشكل با مبارزه سالح بهتری  تواند می خالق تفكر. بگيریم خدمت به و دهيم

 زیترا پندارنتد، متی جنتگ از قبتل شدن تسليم را مشكالت به منفی نگرش خالق، های انسان

 ختالق تفكتر. است حل راه كشف برای ای مبارزه بلكه نيست مزاحمت تنها نه مشكل معتقدند

 و بتد احستاس چگونه كردیم، برخورد ناگوار ای حادثه با وقتی حتی كه بياموزد ما به تواند می

 .كنيم تبدیل مثبت و خوب احساس به را خود منفی



 

182 

 

 بته منجتر محتيط، و افتراد عقاید، با تعامل حي  در كه است امكانات و تخيل با بازی خالقيت،

 . شود می معنادار و جدید نتای  و ارتباطات

 واقتع در. گيرد می بر در را آگاه خود نيمه و آگاه خود ضمير كه است پویا فعاليت یش خالقيت

 را ایده یا فكر باید می خالقيت، قدرت تحكيم منظور به. گيرد می بر در را ه ذ تمامی خالقيت

 دیگتر ستوی از ستایری  و شتخص خود واكنش و سو یش از تجربه كه گرفت كار به صورتی به

 متی افتزایش فرد در خالقيت ميزان خالقانه، های فعاليت تشویق با. شوند عملكرد تقویت باعث

 .یابد

. دارد ذهنتی تصویرستازی توانایی یا تخيل قوه با مستقيمی ارتباط قيتخال تعریف ای  براساس

 شتده ادراک هایپدیده از تصویرهایی تشكيل فرایند از است عبارت ذهنی، تصویرسازی توانایی

 كارهتا؛ بهتتر دادن انجتام بترای جدیتد هایراه یافت  فرایند از است عبارت خالقيت و ذه  در

 از پتز آن استمرار و جدید خدمات و توليدات برای نوی  هایطرح و فكرها ارائه یعنی خالقيت

 .هاپدیده آن غيبت

 خالقانه چيست؟ تفكر مهارت كاربرد

 متنتوع و متعدد های حل ه را خود زندگی مشكالت برای فرد كه شود می باعث خالق . تفكر1

 در. است یدجد افاهد و هاحلراه افكار، خلق و توليد توانایی خالق، تفكر از منظور .آورد بدست

 حتل راه نظتر مورد موقعيت و مشكل برای كه است آن خالق، تفكر مهارت در اصلی هدف واقع

 بتي  تواند می فرد باشند زیاد ها حل راه كه هنگامی زیرا. آید دست به متنوعی و متفاوت های

 تفكتر قدرت .برود دیبع حل راه سراف به نبود مفيد و موثر حل ه را یش اگر و كند انتخاب آنها

 نتيجته در و كند كشف خود را گوناگون های انتخاب تا سازد می قادر را فرد خالق، و آفریننده

 نقتص از ناشتی روانتی، بيمتاران برخی در افسردگی و یاس. شود خارج زندگی های بست ب  از

 زیترا. استتآنه از ختروج ه را نكتردن پيتدا و ها بست ب  با شدن روبرو  پی در و شناختی نظام

 . دهند می دست از را خویش خالق تفكر روانی، بيماران

 بنابرای 

 كند می پيشگيری نااميدی و درماندگی از خالق تفكر. 

 كتردن برطترف بترای كته رستاند متی یتاری فرد به زیرا كند، می پيشگيری اعتياد از 

 .یابد دست  متعددی درست های حل راه به خود مشكالت و ها ناراحتی

 شود می  ذه  تحجر از مانع و شده ذه  پذیری انعطاف باعث قخال تفكر. 
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 احستاس فرد به و نشده استيصال و درماندگی نااميدی، دچار مشكالت و ها بحران مقابل . در2

 رسيدن برای مدرسه در .بپردازد مبارزه به مشكالت با تا كند می كمش او به و دهد می  تسلط

 خالقيتت نيازمنتد نتيجه به رسيدن برای زندگی در حاليكه در دارید، معلومات به نياز نتيجه به

 . هستيد

 منزل، در توان می تفكر، های مهارت ای  از زیرا شوند می زندگی غنای باعث ها مهارت . ای 3

 شتغلی زمينته در تتوان متی. كترد استتفاده دیگتران با رابطه در خصوص به و تفریف هنگام به

. بخشتيد بيشتتری هيجان و تحرک خود، شغل به توان می و كرد كسب بيشتری های موفقيت

 حتواد  متاجراجویی، حز چون نيروبخشی احساسات ایجاد باعث احتماالت، و آرزوها پيگيری

               مستأله، خالقانته حتل هتای مهتارت كتارگيری بته بتا. شتوند متی تفتریف و لتذت غيرمترقبه،

. كنتد متی خطتور ذه  به مشخص، نياز یا همسأل حل برای جدید افكار و نوآورانه های حل راه

 از. باشتند متی باالتری كيفيت دارای و بوده متمایز معمول های حل راه از كامال  افكاری چني 

 یكپارچته را آنها و داده جهت تخيلی و تحليلی افكار به مسأله خالقانه حل های مهارت كه آنجا

 بته منحصتر زندگی توان می خالق تفكر با. شود می تفكر مسير در تعادل ایجاد باعث كند، می

 . داشت فرد

       بستيار كتودكی مراحتل در انستان كته شتویم متی متوجته انستان رشد مراحل به نگاهی . با4

               از را ختتود خالقيتتت آگتتاهی، و تجربتته كستتب بتتا انستتان و استتت بزرگستتالی از تتتر ختتالق

 ایت . كنتد متی كمتش مناسب های یگير تصميم و مسئله حل به خالق تفكر .دهد می دست

 زمانی حتی و یابد در خود مستقيم های تجربه ورای از را مسایل تا سازد می قادر را فرد مهارت

 بته بيشتری انعطاف و با سازگاری نيست، مطرح خاصی گيری تصميم و ندارد وجود مشكلی كه

  بپردازد. روزمره زندگی

  است همراه یرز فكری های ارزش با آفریننده و خالق تفكر

 .جدید روش های از استفاده و عملی و فكری قبلی های شيوه گذاشت  كنار  عادت شكست -1

 در كته ای ایده شدن ضایع از جلوگيری ها  برای ایده درمورد ارزیابی تاخير یا قضاوت تعویق-2

 .نظرنياید به جالب است ممك  ابتدا

 بودن مسایل نيدهپي به توجه با پينيدگی افزایش قدرت درک  درک-3

  بته قتبال  كه تازه ای شيوه به امور مشاهده متفاوت، دیدی با توام نگاه متفاوت به امور درک -4

 .است نشده توجه گونه آن

 متفاوت. های ایده ميان برقراركردن ارتباط  وسيع تفكر -2
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 خالقيت  فرآیند

 خالقيتت فراینتد از گيتری بهره با جدید نيازهای و مسائل حل دنبال به همواره گروه یا شخص

   شود می تشریف مرحله چهار فرد در خالقيت فرآیند. هستند

 می موضوع تحليل و تجزیه شروع به مشكل یا فاصله یش مشاهده با ابتدا در  آمادگی مرحله -1

 .كند

 ایتده قبلتی، های تحليل نتای  و تصور و تخيل قوه از استفاده با مرحله ای  تصور  در مرحله -2

 و اهتداف بته توجته با آنها بي  از سپز و شود می توليد محدودیتها به توجه بدون جدید های

 .شوند می انتخاب و بهتری  ایده ها تدوی  منابع

 و شتده رفع ضعف شان نقاط و تقویت شده انتخاب های ایده مرحله، ای  در  توسعه مرحله -3

 انتختاب بهتری  شان  و شوند ارزیابی و همقایس انتظار مورد نتای  و اهداف با تا یابد می پرورش

 .شوند می

             و عمتل بته فكتر مرحلته از نهتایی شتده تایيتد هتای ایتده مرحلته، ایت  در  عمتل مرحله -4

      همتواره فراینتد ایت  و گيترد متی قترار عملكترد نظارت تحت مستمر طور به و رسند می اجرا

 یابد. می ادامه

  كرد رعایت باید را اصولی ،تفكرخالق بهتر انجام برای

 كنيد فكر خوبی به تا ازیدبيند عقب را امیاقد و گيریتصميم نوع هر. 1

 صتورت ایت  رد. اریتدبرد تان ذه  از را كنترلی و سانسور نوع هر. بگذارید آزاد را خود ذه . 2

 خطتور ذهت  بته اصتال  لیمعمتو و موجتود شرایط رد كه آیندمی ذه  به ایتازه و یدجد افكار

 (.فكری بارش روش) كنندنمی

 راه ادتعتد هرچته. بياوریتد ذهت  به بيشتری هایحل راه كنيد سعی ،توانيدمی كه جا آن تا. 3

 هتاحل راه ادتعتد. شتد خواهد بيشتر شما موفقيت احتمال و انتخاب رتقد ،باشد بيشتر هاحل

 ستالم و مثبتت شما هایحل راه كه نيست مهم(. حل راه 23 ودحد) آنهاست كيفيت از تر مهم

 كمتش شتما ذهت  سانستورهای كتاهش به چون ؛كنيد مطرح هم را منفی هایحل راه ،باشند

 مثبتت و مفيتد هتایحل راه بته فقتط كته شتود می خواسته افراد از معمولی تفكر رد. كندمی

 هایحل  راه رد حتی كه است آن بر هعقيد خالق، تفكر رد ولی كنند مطرح را آنها و یشندبيند

 .یافت یمفيد و مثبت نكات توانمی هم منفی
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 رد و آوریممتی ستتد بته را فراوانتی هتایحل راه خالق، تفكر از هاستفاد با اابتد رد واقع رد. 4

 هاحل راه     از یش هر. كنيممی بیارزیا را هاحل راه همه انه،نقاد تفكر از هاستفاد با بعد مرحله

 . شد خواهند حذف راحتی به ن،بود مضر صورت رد

 .ندهيد انجام را قضاوتی نوع هيچ. 2

 ذهت  درون در ندارنتد، خارجی وجود هك را شرایطی سازد می قادر را انسان تفكر، درونی حز

 ختود بترای ستایری  بتا یكسان امكانات در تا دهد می را امكان ای  وی به و نماید سازی شبيه

 توان می    و فطری تا باشد سابیكتا بيشتر شاید خالقيت واقع در. بيافریند بهتری های فرصت

 ترغيتب و تشتدید باعث كه عواملی مجموعه. داد افزایش خود در را توانایی ای  هایی آموزش با

 كلتی بختش دو بته دختو كته گردند تعبيرمی نندهكتشدید عوامل به گردند می نوآوری به فرد

 ختالق تفكتر و نوآوری آموزش برای راهكارهایی عوامل ای ، شوند می تقسيم وابزارها ها انگيزه

 . شوند می داده توضيف اینجا دركه  ،دهند می ارائه

  نوآوری و خالقيت د كنندهتشدی عوامل

  ها انگيزه-1

 مربتوط افراد خصوصی دگیزن و خصوصيات به توانند می نوآوری، به نندهك ترغيب های انگيزه

 هر بروز دالیل اینجا در ما هك ،باشد داشته بستگی فرد سكونت محل اجتماع به اینكه یا و باشد

 . يمكن می بررسی را یش

  بيرونی های انگيزه

 زیر موارد اثر بر خود كه ،شود می گفته گردند می القاء فرد به جامعه از كه هایی انگيزه همه به

   لمث گردند می ناشی

 در نيتازی اگتر مواقتع اغلتب. استت نياز خالقيت سرچشمه دانيم می  جامعه بحرانهای 

 یش بروز دليل و نوع. داشت نخواهد وجود خالقيت به الزامی نشود، بشرمشاهده زندگی

 نيازهتا از عظيمتی سيل هجوم است اهميت حائز آننه و نظرنيست مد اینجا در بحران

 افتراد نزد در فكری انقالب یش سبب جامعه در اندتو می هك ،است بحران وقوع از پز

 . نماید بروز خالقيت و نوآوری شكل به و گردیده گوناگون

 از روز هر باشد، مكحا پيشرفت صعودی سير آن در هك ای جامعه  جامعه توقعات سطف 

 بته نتوآوری جامعته ای  در. است نوآوری و خالقيت شاهد خود اعضای تش تش  طرف

 حتتی بطوریكه ،شود می راشامل مردم همه و نگردیده محدود دیشمندان و متفكر قشر
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 متی   ختود ریكتا رونتد در نتو روشی خلق فكر به روز هر جامعه ای  در نيز تبهكاران

 . باشند

  درونی های انگيزه

 شتامل هكت نامنتد متی درونتی های انگيزه را گيرند می منشاء شخص، درون از هك هایی انگيزه

   دباشن می زیر موارد

 استت ممكت  ختارجی محترک گونته هر وجود بدون حتی امر ای   فرد ذاتی دادتعاس 

 افزایش های راه آموخت  و متوسط هوشی داشت  با و گيرد صورت ناآگاهانه یا آگاهانه

 . باشد می زندگی نيازهای همه برای دسترسی قابل مال كا خالق، تفكر

 را آنان همواره هك نندك می احساس ینيروی خود در افراد اوقات گاهی  درونی نيازهای 

       بته دستت جامعته، در زندگی سطف ارتقای و دیگران به مشك درجهت هك دارد می وا

 ،مثتال عنتوان به. باشند توانند می شغلی و س  و جنز هر از افراد ای . بزنند نوآوری

 مجددا  خود ذوق با مطابق را آنها بود ناراضی تلویزیون تجاری های آگهی از هك خانمی

 . نوشت می

 محرک توانند می جامعه، های بحران مانند نيز شخصی های بحران  شخصی بحرانهای 

 . باشند شخص برای امرنوآوری در قوی بسيار

  ابزارها-2

 آن    از توان می هك دارند جود و خالق تفكر به دستيابی برای نندهك تعيي  تورهایاكف برخی 

  از عبارتند ابزارها ای . ردك یاد ینوآور ابزارهای عنوان به ها

  ... و جنبی های فعاليت، دادن تغيير، دیگران از استمداد، سازی شبيه، نفز به اعتماد ،اراده 

  خالقيت افزایش هایراه

 باشيد اشتهد بيشتری قتد و توجه اطراف نياید به كنيد سعی. 

 شوید آشنا مختلف هایگاهیدد و نظرات با. 

 باشيد اشتهد محيط و جهان به مثبتی های گاهیدد. 

 ایت  بته را شتما شانسیبد به اعتقاد ،سازندمی را خود سرنوشت شان،خود ممرد انيدبد 

 گی،افسترد ی،نااميتد باعتث و اریتدند تتان سرنوشتت بتر تأثيری كه رساند می نتيجه

 .شودمی... و انزوا فعاليتی،بی
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 پنجته و ستتد و مبارزه یعنی چالش، ،بياموزید را مشكالت اب چالش شيوه كنيد سعی 

 ،كنيتد انكتار را آن یتا و كنيتد فترار مشتكالت بتا مقابلته از اگر. مشكالت با نكرد نرم

 یبعد مشكالت ایجاد باعث اول مشكل و شودمی تر هپينيد و تر سنگي  شما مشكالت

 .شد خواهد

 رتقتد ،كنتد كمتش انستان به گیزند مشكالت با چالش رد تواندمی كه چه آن انيدبد 

 .است انسان تفكر

 و دمتعتد های حل راه و گذاشته باز را خود ذه  گی،زند مشكالت برابر رد كنيد سعی 

 .آورید ستد به فراوانی

 كند سعی كه شودمی پيروز انميد ای  رد كسی و است مبارزه یش گیزند كه بياموزید 

 .بجنگد مشكالت با

 از را عوامتل آن استت، خالق تفكر شكوفایی عوامل از آرامش و شادی امنيت، احساس 

به همكارانی كه خود ایده جتالبی دارنتد، بتازخورد مثبتت  .نكنيم دریغ دیگران و خود

دهيد و از آن در رفع مشكالت كاری استفاده كنيم. گاهی خلق بعضتی روش هتای بته 

ت بخشی در كارها و پيشگيری از ایجتاد بعضتی مشتكالت ظاهرساده و كوچش به سرع

 كمش بزرگی می كند.

 ،شتمار بته خالقيتت رشتد عوامتل از بخشتی جتدی، تتالش و مهتارت استعداد، هوش         

 .باشيم داشته ای ویژه توجه نيز انگيزه ایجاد به است ضروری امّا رود، می

 كردیم، او را تشویق كنتيم و هدهمشا دیگران از را ای خالقانه و جدید فكر و كار وقتی 

 .كنيم ابراز را خود شادی و خوشحالی

  خالقيت افزایش هایراه

 باشيد اشتهد بيشتری قتد و توجه اطراف نياید به كنيد سعی. 

 شوید آشنا مختلف هایگاهیدد و نظرات با. 

 باشيد اشتهد محيط و جهان به مثبتی های گاهیدد. 

 ایت  بته را شتما شانسیبد به اعتقاد ،سازندمی را خود سرنوشت شان،خود ممرد انيدبد 

 گی،افسترد ی،نااميتد باعتث و اریتدند تتان سرنوشتت بتر تأثيری كه رساند می نتيجه

 .شودمی... و انزوا فعاليتی،بی
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 پنجته و ستتد و مبارزه یعنی چالش، ،بياموزید را مشكالت با چالش شيوه كنيد سعی 

 ،كنيتد انكتار را آن یتا و كنيتد فترار مشتكالت بتا مقابلته از اگر. مشكالت با نكرد نرم

 یبعد مشكالت ایجاد باعث اول مشكل و شودمی تر هپينيد و تر سنگي  شما مشكالت

 .شد خواهد

 رتقتد ،كنتد كمتش انستان به گیزند مشكالت با چالش رد تواندمی كه چه آن انيدبد 

 .است انسان تفكر

 و دمتعتد های حل راه و گذاشته باز را خود ذه  گی،زند مشكالت برابر رد كنيد سعی 

 .آورید ستد به فراوانی

 كند سعی كه شودمی پيروز انميد ای  رد كسی و است مبارزه یش گیزند كه بياموزید 

 .بجنگد مشكالت با

 از را عوامتل آن استت، خالق فكرت شكوفایی عوامل از آرامش و شادی امنيت، احساس 

به همكارانی كه خود ایده جتالبی دارنتد، بتازخورد مثبتت  .نكنيم دریغ دیگران و خود

دهيد و از آن در رفع مشكالت كاری استفاده كنيم. گاهی خلق بعضتی روش هتای بته 

ظاهرساده و كوچش به سرعت بخشی در كارها و پيشگيری از ایجتاد بعضتی مشتكالت 

 كند. كمش بزرگی می

 ،شتمار بته خالقيتت رشتد عوامتل از بخشتی جتدی، تتالش و مهتارت استعداد، هوش         

 .باشيم داشته ای ویژه توجه نيز انگيزه ایجاد به است ضروری امّا رود، می

 كردیم، او را تشویق كنتيم و مشاهده دیگران از را ای خالقانه و جدید فكر و كار وقتی 

 .نيمك ابراز را خود شادی و خوشحالی

  خالقيت دارنده باز عوامل

 و بی توجهی به مهارت های عملی میكال  های مهارت بر يدكتا 

 نيستت فترد تجربه ارزیابی یا قضاوت ند،ك می تهدید را فرد خالق استعداد هك خطری 

. یابنتد نمتی را دریافتت حوزه در بسياری تجارب آن تبع به هك است وریاد پيش بلكه

 ایت ، بردارنتد در آموزشتی زكمرا در چه و خانه در چه معمول های آموزش هك خطری

 انتقاد مورد اندازه از بيش و زود خيلی ،جدید اعمال وقوع احتمال و نو نظرات هك است

 . گيرند می قرار

  دارد وجود حل راه یش تنها مشكلی هر برای كه باور ای. 
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  ندارم خالقيت قدرت م  كه باور ای. 

  دارند خالقيت قدرت افراد بعضی فقط كه باور ای. 

  كردن عمل گانه بنه یعنی بودن خالق كه باور ای. 

  ماست توان از بزرگتر مشكالت كه باور ای  و مشكل كردن بزر. 

 

 تفكر نقاد: -3

 می قادر فرد را مهارت، ای  آموزش. است تجارب و اطالعات تحليل توانایی نقاد)انتقادی(، تفكر

 هتای آسيب از و كنند مقاومت گروهی های رسانه و گروه شارف ها، ارزش با برخورد در تا سازد

 .        بماند امان در آن از ناشی

هر لحظه از شبانه روز ما در معرض اطالعات مختلف قرار می گيریم. آن چه كه در محيط كتار 

می شنوید، آن چه كه در رسانه ها، روزنامه ها و مجالت می بينيد، اغلتب اطالعتاتی استت كته 

 یگرد بعضی و صحيف و سالم اطالعات و اخبار ای  از بعضی چون ه با آ ن ها روبرو هستيم.امروز

 تفكتر بته نياز یگرید زمان هر از بيشتر زمان ای  رد بشر ليلد همي  به ،هستند غلط و ناسالم

ش تفكتر انتقتادی یت. كنتد عمتل سالم اطالعات براساس و بررسی را اطالعات ای  بتواند تا اردد

         مهارت نسبی است و هيچ كز نمی توانتد ادعتا كنتد كته آن را بته طتور كامتل فترا گرفتته و

از درجاتی از ای  مهارت برخوردارند، اما اغلتب نمتی داننتد كته  افراد بكار می بندد. تقریبا همه

 چگونه ای  استعداد را در خودشان كشف و شكوفا كنند.

خصه آن تالش در متقاعتد ستازی همگتانی استت. حتتی دورانی هستيم كه وجه مش ما در     

           زمانی كه با دوست، همستر، والتدی  یتا همكتار ختود تعامتل متی كنتيم، همتواره بتا مستائلی 

روبرو می شویم كه از ما خواسته می شود برداشت آنان را از آن چه درستت، واقعتی و یتا زیبتا 

را برای ما فراهم می آورد كه با دریافت اطالعات است، بپذیریم. مهارت تفكر انتقادی ای  امكان 

صرفه نظر از سو گيری های شخصی، بتوانيم بهتری  نتيجه راكسب كترده و براستاس آن عمتل 

 جهان به هاآن نگاه نحوه تأثير تحت و هستيم والدینمان به وابسته هستيم كوچش نمایيم. وقتی

 چگونته مختلتف هتایموقعيت در كته گيتریممی  یاد شویمترمی  بزر  هرچه. گيریممی  قرار

 قتدرت مراجتع از احتماال  ما عقاید از بسياری. كنيم رفتار و كنيم احساس كنيم، فكر مستقالنه

 شتكل ایمداشتته رشد طول در كه تجاربی توسط یا و است شده گرفته معلم یا مادر پدر، مانند

 و كند می رشد بيشتر ما تفكر و ذه  د،شومی بيشتر ما تجارب هرقدر حال ای  با. است گرفته
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 ستادگی بته را دیگران نظرات كه ای  جایبه  تدری به  ما. شودمی تر نزدیش پختگی و بلوف به

 موضتوع آیا كه بگيریم تصميم و آزموده را خود تفكر كه كنيممی كسب را توانایی ای  بپذیریم،

 را عقایدی كهای   بدون حتی ما اوقات ياریبس خير؟ البته یا است درست نظر مورد اطالعات یا

 .داریم باور عقاید آن به همننان بگيریم، تصميم و دهيم قرار آزمون مورد

 ستازماندهی و هدفمنتد و فعتال شتناختی فرایند یش Critical Thinking یا نقاد تفكر      

 كتردن روشت  و ندیگترا و خود تفكر دقيق آزمودن منظور به فرایند ای  از فرد كه است، شده

 مهم اطالعات مهارت تفكر انتقادی، جذب .كند می استفاده وقایع از خود درک بهبود و برداشت

بته زبتان ستاده تتر،  فرد است. خود برای عقيده یا و تصميم یش ساخت  برای آنها از استفاده و

ی استت. تفكر انتقادی، توانایی تفكر مستقل و تاملی و فكر كردن به شتيوه ای روشت  و منطقت

داشت  ای  تفكر به معنای مجادله یا انتقاد نسبت به دیگران نيست، بلكه نوعی مهارت است كه 

 نقد عنوان تحت می تواند در افشاء و روش  سازی استدالل های نادرست بكار گرفته شود. آننه

 . است روشنگری و ارزشيابی كردن، سوال معنای به شود، می گرفته كار به

 تحول و تغيير حال رد هميشه كه است جهانی رد گیزند الزمه تفكر، هایمهارت ه،امروز         

 فترد ذهنتی هایفرآینتد بر كه است هاییمهارت مجموعه تفكر انتقادی، مهارت از منظور. است

. تفكر انتقادی به ما كمش می كند تا به كسب دانش بپردازیم، نظریه های ختود را ارندد تسلط

رسانيم، به استدالل های قوی دست یابيم و از آن برای پيشبرد فرایند كاری و ارتقتاء به اثبات ب

 تفكتر، هتایمهارت كته شتدمی تصتور گونه ای  گذشته رنهاد های اجتماعی استفاده نمایيم. د

 .است هشد رد نظریه ای  كامال  امروزه است، یادادخد و ژنتيكی یاداستعد

. انتدخالق و انتهنقاد تفكر مهارت ،هستند گيرییاد و آموزش قابل كه فكرت مهم مهارت ود      

 انتقاد یعنی بودن نقاد و نقاد از منظور كه شوند متصور اشتباه به افراد است ممك  اوقات گاهی

 و حترف هر اینكه یعنی نقادبودن كه است آن حقيقت گرفت ؛ ایراد و كردن جویی عيب كردن،

 یا است درست آیا كه كنيم بررسی و ارزیابی را گفته آن بلكه نكنيم قبول تفكر بدون را صحبتی

 نه؟ 

 اهميت مهارت تفكر انتقادي:

تفكر انتقادی مهم است، چرا كه فرد را قتادر متی ستازد تتا اطالعتات دریتافتی را ارزیتابی و . 1

نتد باعتث خطرات عمل یش فرض اشتباه را به حداقل برساند. فقدان ای  استعداد ذهنی می توا

صدمه و آسيب اجتماعی، عدم پذیرش و معضالتی شود كه فرد را با خطرات مهلكی روبرو سازد. 

            همه افراد بته طتور ذاتتی از ایت  استتعداد برخوردارنتد، امتا آن چته بته عنتوان مهتارت از آن 
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متی دارد،  یاد می شود، فراتر از ای  شيوه معمول تفكر انتقادی كه انسان را از خطترات مصتون

 می باشد.

. اساس تفكر انتقادی را ارزش های عقالنی تشكيل می دهند، از جمله تيزبينی، صحت، دقت، 2

تماميت و بی طرفی. می توان گفت كه تفكر انتقادی در كنار شيوه تفكر خالق پيش نياز ستایر 

دهد. در واقع مهارت ها از جمله حل مساله، تصميم گيری، ارتباط موثر و سازنده را تشكيل می 

تفاوت تفكر انتقادی و خالق در ای  است كه تفكر خالق منجر بته نتوآوری و خلتق ایتده هتای 

می سازد تا ایده ها و راه حل های موجود دی فرد را قادر جدید می گردد، در حاليكه تفكر انتقا

 را ارزیابی كرده و بهتری  آن ها را انتخاب كند. 

عمومی است. داشت  ای  تفكر الزمه موفقيت شما در كارتتان  انتقادی یش مهارت تفكر تفكر .3

            استتت و مهتتارتی استتت كتته بتترای همتته افتتراد، در هتتر شتتغل و حرفتته ای كتته داشتتته باشتتند، 

 مفيد و الزم است.

. تفكر انتقادی، خالقيت را ارتقا می بخشد، چرا كه ای  تفكر نقش بستيار مهمتی در ارزیتابی 4

ایده های جدید بازی می كند و باعث انتخاب بهتری  ایده یا اصالح آن ها  مفيد بودن و تناسب

 می گردد.

. تفكر انتقادی مهارت های زبانی و ارائه را افزایش می دهد و بتا یتادگيری چگتونگی ستاختار 2

 منطقی موضوعات، توانایی فهم و قوه ادراک در فرد افزایش می یابد.

ندیشی ضروری است. برای معنا بخشتيدن و ستازمان دهتی . تفكر انتقادی برای تأمل و خود ا1

زندگی مان، ما نيازمند توجيه و تامل روی ارزش ها، باور ها و تصميم هایمان هستيم، كه تفكر 

انتقادی ابزار ای  فرایند را برای ما فراهم می سازد. كسب دانش و تمری  بترای كستب مهتارت 

كه فرد از نگرش مثبت و كافی برای یتادگيری ایت   تفكر نقادانه، تنها زمانی به نتيجه می رسد

 مهارت برخوردار باشد. نگرش های زیر مانعی برای رسيدن به تفكر انتقادی به حساب می آیند 

  م  بيشتر ترجيف می دهم دیگران به م  بگویند چه كاری انجتام دهتم و چگونته

 انجام دهم.

  بته نظترم ختوب استت را دوست ندارم راجع به تصميماتم خيلی فكر كنم. آن چه

 انجام می دهم.

 .م  معموال اشتباهاتم را مرور نمی كنم 

 .حوصله اینكه خودم دنبال كشف حقيقتی باشم را ندارم 

 .دوست ندارم مورد انتقاد واقع شوم 
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  اگر خودم با چيزی موافق باشم، برایم مهم نيست كته چرادیگتران بتا مت  موافتق

 نيستند.

 :تا كند می شما كمش به نقادانه تفكر . مهارتهای1

 سالم پيشنهادهای شود، می شما به كه فراوانی پيشنهادهای و اطالعات ميان از بتوانيد 

  دهيد. تشخيص ناسالم پيشنهادهای از را

 كنيد آوری جمع را صحيف گيری تصميم یش برای اساسی اطالعات. 

 نكنيد. محدود گمان و حدس به را خود و بيابيد را واقعيت ها  

 آنكته از قبتل توانایی، ای  بردن بكار با شما یعنی. كنيد پيش بينی را رفتارتان و اعمال 

  دهيد. توضيف آن رفتاری پيامدهای و آن مورد در توانيد می دهيد انجام را عملی

 منتزل، از فترار اعتيتاد، باری، بندو بی بزهكاری، مانند اجتماعی و روانی آسيب های از 

 .باشيد درامان قضایی مشكالت و مقررات و قواني  به توجهی بی خشونت،

 :نقادانه تفكر اصول

پذیرش بی چون و چرای اطالعاتی كه دریافت می كنيم، از ما انسانی بی اراده و عاری از نيروی 

تفكر یا عقل سليم می سازد، فردی كه تسليم محض محيط است و همتواره بتر استاس اصتول 

د و قتادر نيستت تتا از زنتدگی آن گونته كته دیگران و بر اساس خواست محيط، زندگی می كن

خودش می خواهد لذت ببرد. بنابرای  صرفه نظر از سوگيری هتای شخصتی یتا باورهتا و ارزش 

های نادرست احتمالی برای اینكه بتوانيم بهتری  نتيجه را از اطالعات و دیتدگاه هتای موجتود 

در رسيدن به مهارت تفكر نقتاد راجع به مسائل مختلف استنباط كنيم، توجه به اصول زیر ما را 

 یاری می كند.

 كنيد. توجه خوب شود می درخواست شما از آننه یا  شود می گفته آننه به 

 ،نيتز را دیگران های فرضيه و تفاسير حقایق، مفروضات، اهداف، احتماالت، عقاید افكار 

 .كنيد بگيرید و ارزیابی نظر در

 افكتار، كننده تكذیب یا كننده تایيد كه باشيد شواهدی و مدارک دالیل، جستجوی در 

 .باشد...و احتماالت عقاید،

 باشيد پذیر انعطاف كنيد سعی. 
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 بيماری كه با خانواده اش مشتكل دارد از  اگر  مثال. كنيد استفاده... آنگاه... اگر تفكر از

 چته به یا رود؟ می كسی چه خانه به ماند؟ می كجا در شب آنگاه كند فرار بيمارستان

 شود؟ می دچار یسرنوشت

 تصتميم ایتد، یافتته موقعيتت در كته متداركی و شواهد بررسی، تفكر، نتيجه اساس بر 

 .دهيد انجام مناسب واقدام بگيرید

 :است شده تشكيل زیر فرایند پن  تركيب نقاد از تفكر 

 بتا متوثر مواجهته منظتور بته هتا توانتایی و اطالعتات هوش، از فعاالنه استفاده  فعاالنه . تفكر1

 زندگی است. های وقعيتم

 وارستی نقتاد، تفكتر مهتم هتای جنبته از یكتی  اكتشافی پرسشهای توسط موقعيتها . وارسی2

 جملته از مناستب ستواالت طترح توانتایی واقتع در. است مختلف سواالت وسيله به ها موقعيت

 قتویتری  از یكتی ارزشتيابی، و تركيتب تحليتل، و تجزیته كتاربرد، اطالعات، به مربوط سواالت

 .است تفكر ابزارهای

 كردن فدا بدون اجتماعی ساختارهای در خود نظر ادغام از است عبارت  اندیشيدن . مستقالنه3

 .شخص خودمختاری یا استقالل

 دهتيم، انجتام خواهيممی كه را چيزی همان درست كه نيست معنا ای  به اندیشيدن مستقالنه

 یتش ستپز و بتوده آگتاه موقعيت یش یطشرا و اجتماعی اصول از كه است ای  آن معنی بلكه

 نتوع داریتم حتق متا قتانونی نظر از گرچه باال شرایط در. بگيریم خودمان برای آگاهانه تصميم

 همتاهنگی كارفرمایمتان هنجارهتای یتا اصتول بتا ما انتخاب اگر ولی كنيم، انتخاب را لباسمان

 بترای كته اصتل ایت  دیگر رتعبا به.كنيم تحمل را آن ناخوشایند پيامدهای باید باشد، نداشته

 ایت  در دیگتران نظر و مسایل به راجع ما نظر بي  تعادل ایجاد شامل اغلب كنيم، فكر خودمان

 یتا استتقالل فتداكردن بتدون اجتمتاعی ستاختارهای در خودمتان ادغتام یعنی باشد،می مورد

 .خودمان شخصی خودمختاری

   گوناگون زوایای از موقعيت به كردن نگاه .4

 وجتود بتا. گيرد می قرار بررسی مورد مختلف دیدگاههای از شده مطرح موضوع قسمت  ای در

 كته داشت توجه باید ولی دارد، فراوانی ارزش كنيم( فكر )خودمان كردن فكر مستقالنه كه ای 

. بگيتریم یتاد هتاآن از زیادی نكات بتوانيم و باشند داشته خوبی نظرات است ممك  نيز دیگران

 دقتت به را دیگران جدید عقاید و نظرها نقطه و دهد می گوش كه است فردی د،نقا متفكر یش
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 نظتر نقطته چنتدی  از یكتی تنها ما نظر نقطه. داندنمی را چيز همه كزهيچ. كندمی  امتحان

 كته باشد داشته وجود دیگری زیاد نظرهای نقطه است ممك . است شرایط و موقعيت یدرباره

  .شوند گرفته نظر در باید و بوده همم خود جای در نيز هاآن

  :دارد گام چهار گوناگون، زوایای از موقعيت به كردن نگاه

 كنيد توصيف را دارید اعتقاد آن به كامال  و دارید كه ایعقيده. 

 دهيد توضيف را رسانده ای  به را شما كه تجاربی یا دالیل سپز. 

  كنيد توصيف است آن با مخالف كه را نظرینقطه. 

 دهيد توضيف كند، ابراز موضوع آن برای دیگری كز است، ممك  كه را دالیلی پزس. 

 در عقایدمان تغيير به نسبت كه است آن معنی به متفاوت هایدیدگاه و جدید عقاید از استقبال

 بته داریتم تمایتل متا همته. باشتيم پتذیر انعطاف كافی اندازه به جدید بينش یا اطالعات سایه

 بخشيم، تداوم خود نقاد تفكر رشد به خواهيممی اگر ولی بنسبيم، ایمداشته داابت از كه عقایدی

 رشد طول در شما كنيد فرض مثال . باشيم خویش عقاید كردن عوض و تغيير خواستار خود باید

 شتود،می بيشتتر تتان تجارب و شده بزرگتر هرچه. ایدكرده پيدا خاصی عقاید كودكی و دوران

 تفكتر كته كستی عنوان به. ندارد خوانیهم عقاید ای  با شما تجارب از شینا شواهد یابيددرمی

 در كتافی قتدربته  و كترده برخورد منطقی جدید شواهد ای  پذیرفت  به نسبت باید دارد، نقاد

  باشيد. پذیرانعطاف شواهد ای  اساس بر خود عقاید كردن عوض و تغيير مورد

 بتوانيم باید بگيریم، نظر در را موضوع جوانب تمام و نيمببي گوناگون زوایای از را موضوع ما اگر

 كته متداركی و شتواهد كند،می تأیيد را ما دیدگاه كه شواهدی و دالیل بر عالوه بعد مرحله در

  : یعنی باشيم، داشته نيز كندمی تأیيد را دیگر هایدیدگاه

 «شواهد و دالیل با ردیگ هایدیدگاه از حمایت مختلف و هایگاهدید از موضوعات دیدن»

 موضتوع متورد رادر دیگتران نظرهاینقطه  تنهانه  كه سازد،می قادر را ما توانایی دو ای  تلفيق

 بست  آیا مثال . كنند می حف  چنانهم را نظرهانقطه ای  چرا كه نمایيم درک بلكه كنيم، درک

 ایت  از كته شتواهدی و کمتدار متورد در كهای  عي  در باشد؟ اجباری بایستی ایمنی كمربند

 حمایتت نيتز دیگر نظرهاینقطه از كه را شواهدی و مدارک بایستی كنند،می حمایت نظرنقطه

 .باشيم داشته كنندمی

 .باشد اجباری باید ایمنی كمربند از استفاده

 .باشد اجباری نباید ایمنی كمربند از استفاده 
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 كتاهش باعتث و داده نجتات را ادافتر زندگی ایمنی كمربند كه دهدمی نشان مطالعات 

 .شودمی تصادفات در صدمه

 سوزیآتش صورت در است ممك  ایمنی كمربند كه كنندمی احساس مردم از بسياری 

 .بياندازد گير را هاآن ماشي ،

 باشيم مایل و كرده برخورد منطقی دیگران نظرات به نسبت باید خویش نقاد تفكر ارتقای برای

 كتردن بتدل و رد فراینتد ای . كنيم مبادله هاآن با را عقایدمان و فراداده گوش هاآن نظرات به

 زنيم،نمتی حرف فقط هستيم، درگير مباحثه یش در وقتی. شودمی ناميده «بحث»  نظرهانقطه

 مكالمته متاسفانه. هستيم شده سازماندهی ایشيوه به عقایدمان اكتشاف و مبادله حال در بلكه

 برچسب صورتبه اغلب بلكه نيست، ایسازنده یمبادله هميشه مهم موارد مورد در دیگران با ما

 .آیدمی در آن از بدتر حتی یا زدن، داد زدن،

 و نبتوده كتافی تنهتایی به نظرنقطه یش زندگی، مهم مشكالت و موضوعات از بسياری مورد در

 بایتد ختود، شدانت افتزایش بترای لتذا. كنتد ایجتاد را بخشتیرضتایت  و كافی درک تواندنمی

 بتا تتوانمی را كتار ایت  گاهی. باشيم داشته نيز را موقعيت همان مورد در دیگران نظراتنقطه

نقطته  كته داریتم نيتاز معمتوال  متا حالای  با. داد انجام دیگران نظر تجسم یا تخيل از استفاده

 خيلتی دیگتران رنظنقطه از امور دیدن اغلب. كنيم گوش هاآن به و شده جویا را دیگران نظرات

 استت طوریهمان چيزی هر كنيم فكر اشتباه به است ممك  نباشيم مواظب اگر و است سخت

 .بينيممی را آن ما كه

 روشی جامع و منطقی   به ها ایده و نظرات ارائه .2

 متوثر، ارتبتاطی موانتع سایر و قضاوت از دور به و یافته سازمان روشی به ها ایده و نظرات ارائه

             و احترامتی هتا بتی ایتده و نظترات ارائته .دهنتد متی تشتكيل را نقادانه تفكر از ریدیگ بخش

 داشتته توجته. نيستت دیگتران بته اعتمادی بی و نقاد بدبينی بزرگساالن و تفكر به توجهی بی

 و دوستتان والتدی ، انتظتارات و هتا خواستته بتا شما روش است ممك  اوقات گاهی كه باشيد

. دارد وجتود سليقه یا دیدگاه نظر، اختالف شود می گفته موارد ای  در. نباشد هماهنگ سایری 

 :كه است آن داد، انجام توان می موارد ای  در كه كاری بهتری 

 .بپرهيزید پرخاشگری و عصبانيت از

 .ندارید قرار مبارزه یش در شما نجنگيد،

 .كنيد صحبت تان مقابل طرف با مناسب لح  با
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 .بگيرید نظر در هم را او دیدگاه و يدكن صحبت مقابلتان طرف با

 .كنيد استفاده مسأله حل مهارت از بود باقی همننان مشكل كه صورتی در

 گام هايي جهت رسيدن به مهارت تفكر انتقادي: 

 گویيممی مهارت آن به دليل ای  است و به مفيد مهارت یش انتقادی تفكر كه است ای  حقيقت

 كتار بته دیگتر كارهتای بهبود و انجام برای و آموخت را آن هاییروش و هاتمری  با توانمی كه

 احتمتاال  امتا افتتد،نمی اتفتاق شتما برای طبيعی طور به انتقادی تفكر كه اینجاست نكته. بست

 .دهيد آموزش آن، داشت  برای را خود توانيدمی

 كته آنجتا تتا بایتد ابتدا در انتقادی، تفكر با فردی به شدن تبدیل . جمع آوری اطالعات  برای1

 یتا اختصاصی حوزه یش به صرفا  تا پرداخت اطالعات آوریجمع به چيز همه درباره است ممك 

 یتا و وستيع اطالعاتی دامنه نداشت  چون است مهم مسأله ای . نشویم محدود خاص موضوعات

 یهتا موقعيتت یا موضوعات تحليل درحي  را ما دیدگاه صحيف، قضاوت قوه نداشت  آن از بدتر

سازد، لذا ممك  است به نتيجه گيری یا استنباط ضتعيف و ناپختته دستت  می محدود مختلف

 اطالعتات امتا نيستت بتد ختاص، مسأله یش به راجع بيشتر چه هر آگاهی كه وجودی با یابيم.

بتال  و فایتده بتی كتامال  دارنتد، متفاوتی محتوای كه دیگر موضوعات به راجع قضاوت در جزئی

 . دبو خواهد استفاده

 .كنيد دقت جزئيات . به2

 روز هتر استت. متا مهتم جزئيتات یادگيری تشخيص انتقادی، تفكر هایبخش تری مهم از یكی

 دهيممتی دستت از را آن هتا بيشتر و شنویممی را مختلف اعتقادات و اطالعات از زیادی تعداد

 نخستت. نيستتند هاكتدام و هستتند مهم جزئيات كدام بدانيم كه داریم نياز ای  به قاعدتا  پز

 زیتر شترح بته هتاراه ایت  از برخی. بيابيد مهم جزئيات دریافت برای خوبی هایراه كنيد سعی

 .هستند

 كنيد فكر شنویدمی عقيده را یا خبر یش  كه وقتی برد؟می سود گفته ای  از كسی چه 

 فترد یتش بترای ختوب شانز یش شود، آغاز بحثی هرجا. بردمی سود آن از كسی چه

 هتابحث ایت  گتاهی نيست، بد هميشه موضوع ای . آیدمی پدید آن از بردن سود یبرا

 بيندیشتيد ای  به باید شما حال، هر در اما. كند معتبرتر را درست اعتقاد یش تواندمی

 دارد؟ دستاوردی چه كسی، چه برای گفته ای  كه
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 اگتر بنتابرای . ندامشاهده قابل بالفاصله منابع هميشه اینترنت با است؟ كسی چه منبع 

 در دهيتد، شتكل تفكری آن وحوشحول آنكه از پيش خواندید، را ایمقاله یا اینوشته

 .است آمده كجا از كه باشيد آن جستجوی

 هتدایت برای ترفندهایی از ناخواسته، یا خواسته هاگفته یا هامت  از برخی بشناسيد را ترفندها

 باشتند دنيتا ای  هایواقعيت از تعدادی است ممك  اظهارات ای  گاهی. كنندمی استفاده تفكر

 چمت  استت، آبتی آسمان كه دانيممی ما ی همه حاال  كنندمی گفته تأیيد به وادار را شما كه

 !سازدمی را هارایانه بهتری  اپل و هستند سفيد ابرها است، سبز

 .بپرسيد سؤال . هميشه3

 استت مهم واقعا  اما است انتقادی تفكر بخش لي او بود، جزئيات كدام مراقب باید اینكه دانست 

 هركتول» و «هلمتز شترلوک» هایستؤال كار ای  آغاز برای. بپرسيد سؤاالتی نوع چه بدانيد كه

 یتا و ببينيتد را شانهایفيلم دوباره آورید،نمی یاد به دقيق را آنها اگر. آورید خاطر به را «پوآرو

 با توانيدمی نيز شما. رسيدندمی حقيقت به استقرایی روش یش با آنها. بخوانيد را شانهایكتاب

 .كنيد تحقيق هاگفته یا و مت  حقيقت مورد در روش همي 

 چطتور یادبگيریتد كته است ای  پایانی هدف دارید، مقوله به نگاهی نوع چه اینكه از نظر صرف

 استت ایت  مهم دیدیم قبال كه همانطور. كنيد تحليل را چيز همه و باشيد داشته انتقادی تفكر

 متی قبتل از كته هتایی چيزهای به چطور و است مهم چيز یش چرا بپرسيد خود از هميشه كه

 .كند برقرار ارتباط هاایده بي  كه گيردمی یاد انتقادی تفكر در شما مغز. دارد ارتباط دانستيد

 .كنيد جستجو را مقدماتی . شرایط4

 كلمات چطور بگيرد یاد باید نيز شما گوش نيست؛ ماش مغز آموزش یدرباره تنها انتقادی تفكر

 توجته گفتيم قبال  كه همانطور. بشنود دهند،می قرار تأثير تحت را مت  كل كه دقيقی و جزئی

 ای  راهنمای تواندمی مت  یش در عبارات برخی به توجه بنابرای  است ممك  غير چيزهمه  به

 كته را عبتارات ایت  از دستته یتش ایمقالته در پيش چندی ژورنال استریت وال. باشد موضوع

 خواهممی م »  كرد فهرست گرفت، كمش مت  هایدروف و حقایق دریافت برای آنها از توانمی

 بترای» ،«…كته بتدانم ختواهممی م » ،«…باشيم صادق اگر» ،«…گویممی فقط م » ،«…بگویم

 رک بختواهيم اگتر» ،«…گفتتی كه شنيدم م » ،«…كه نيست ای  م  قصد» ،«…حقيقت گفت 

 .«…كنممی فكر م » و «دانممی م  كه جایی تا» ،«…باشيم
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 كه است ای  دهيد انجام باید كه كاری. گویندمی شما به را كردن توجه دقيق زمان عبارات ای 

 .پرسيدن سؤال به كنيد شروع پز ای  از

 شوید. روروبه خود تعصبات با. 2

 تنها ما كه موضوع ای  یدرباره كه است ممك  غير كنيم،می صحبت انتقادی تفكر از كه وقتی

 تفكتر بته نستبت همته ما. نكنيم صحبت شناسيممی رسميت به را خودمان غيرواقعی تعصبات

 بته ختود تعصتب از ختارج كته است ای  انتقادی تفكر از بخشی و كنيممی نگاه مغرضانه خود،

. دانستت تعصتبات ایت  برابر در مقاومت را یانتقاد تفكر نوعی به بتوان شاید. بنگریم موضوعات

 و منفتی تفكر چند به روز طول در اگر اما است دشواری كار منطقی غير تعصبات گذاشت  كنار

 شد. خواهد ترراحت كنيد، منطقی فكر خود تعصب

 كنيد. تمری  توانيدمی كه راهی هر . به1

 تمتری  را آن روز هتر باید باشيد، خوب انتقادی تفكر در خواهيدمی اگر دیگری، چيز هر مانند

 مثال عنوان به. برانگيزید گرفت  شكل برای را آن خود، مغز دادن تمری  با توانيدمی شما. كنيد

 و مناستب راه یتش وبتال . است مجله یش مطالب یروزانه كردن دنبال آسان، هایراه از یكی

 .است اگونگون نظرات كشيدن چالش به و دیگر افراد با تعامل برای خوب

 فكتر استت، شتده داده پرورش كه دانشی هر یدرباره توانيدمی شما. ندارد پایانی انتقادی تفكر

 و داشتت خواهيتد بهتتری استتدالل خودكتار طتور به كه بود خواهد ای  نهایی ینتيجه. كنيد

 واهيدخ ارائه مشكالت حل برای خالقانه هایحلراه نتيجه در و شد خواهد متمركز تانهایایده

 .كرد

رفتع اشتتباهات  متذاكرات، در شتدن درگير برای زیادی اشتياق . برای كسب ای  مهارت باید1

 انتزاعتی مفتاهيم و شناختی های زبان پينيدگی به پرداخت  و قبلی، بد عادات تغيير احتمالی،

 .باشيد داشته

 متی تشتویق فعاالنه تفكر به را ما كه شویم می مواجهه جریاناتی و عوامل با ما رشد، طی . در8

. كننتد متی تقویت ما در را منفعالنه تفكر كه دارند وجود نيز زیادی تجارب دیگر سوی از.كنند

 هتا بنته خصتوص بته متردم شتود متی باعث تلویزیون، تماشای كه معتقدند پژوهشگران مثال 

 و اطالعتات هوش، از فعاالنه استفاده مستلزم نقاد تفكر كنند.همانطوركه گفته شد فكر منفعالنه

 كنتيم، متی فكر نقادانه زمانيكه. است زندگی های موقعيت با موثر مواجهه منظور به ها توانایی

        و گيتری تصتميم اهتداف، بته رستيدن فراینتد در بلكته بيفتتد، اتفتاقی كته مانيم نمی منتظر

 .شویم می درگير فعاالنه ها موضوع تحليل
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 برای ایهوشيارانه های تالش شامل فعال تفكر :ت. بكار گيری تفكر نقاد در جهت رفع مشكال3

 كته ایتمداده اجتازه واقع در كنيم، می عمل منفعالنه وقتی. است مشكالت حل در شدن موفق

 را متا تفكتر كته ایمداده اجازه دیگران به یا كنند كنترل را ما اطرافمان دنيای وقایع و رویدادها

 بخواهيم اگر مثال برای. ماست ضرر به درازمدت در روند ای  دهند، شكل خودشان ميل مطابق

 دست به بيشتری اطالعات فعاالنه باید كنيم، گيریتصميم درستی به خود آینده شغل مورد در

 كنتيم صحبت دارند تجربه حيطه آن در كه افرادی با كنيم، بررسی را مختلف احتماالت آوریم،

 مستتلزم نقتاد، تفكتر خالصته بطور. هيمبد نشان واكنش "نقادانه" عوامل ای  تمام به سپز و

 .منفعل و واكنشی تفكری نه است، فعال فكری

 هفت قاعده برای تقویت تفكر انتقادی 

. همواره سطف بهينه ای از شش گرایی داشته باشيد. به اطالعتات جدیتدی كته دریافتت متی 1

را به دقت بررسی كنيد، براساس ارزش ظاهری آن ها اعتماد نكنيد، بلكه قبل از پذیرش، آن ها 

 و موشكافی كنيد.

. به دنبال داده های محكم و بنيادی باشيد، نه فرضيات، استدالل ها و نتای . داده هتا قبتل از 2

ای  كه به عنوان یش اصل معتبر در نظر گرفته شوند، باید توسط بيش از یش منبع غير وابسته 

 تایيد شده باشند.

در دسترس ندارید، هيچ نتيجه ای نگيرید. نتيجه گيری یا . تا زمانی كه داده و اطالعات كافی 3

اظهار نظر راجع به چيزی كه اطالع كافی درآن زمينه نداریم، هم خودتان را گمراه متی كنتد و 

 هم دیگران را نسبت به ایده ها و استدالل های شما نامطمئ  می سازد.

استداللی، باید بدنبال كشف  . در جستجوی فرض ها و اصالح آن ها باشيد. قبل از پذیرش هر4

 فرض های زیر بنایی آن باشيد تا آن ها را از نظر اعتبار و موثق بودن بررسی كنيد.

. از موقعيت هایی كه ممك  است نتيجه شما غلط از آب درآید، غافل نشوید. وقتی با ایده ای 2

ا برای آزمون مجتدد با حف  بی طرفی كامل بشنوید و آن ها ر را خود مخالف افراد موافقيد نظر

 باورهای خودتان بكار بندید. 

. تالش كنيد تا برسوگيری های شخصی تان غلبه نمایيد. سوگيری ها، ارزش ها و بتاور هتای 1

شخصی، می تواند قضاوت ما را تحت تاثير قرار دهد.در برابر ایده ها و داده هتای جدیتدی كته 

 دریافت می كنيد، از همان ابتدا موضع نگيرید.

در رویارویی با داده های جدید، حاضر باشيد كه نتای  خود را تغيير دهيد. ای  نگرش در نوع . 1

خودش، قابل تحسي  است. ای  واقعيت را بپذیرید كه همه ما ایده ها و باورهای زیتادی داریتم 
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كه نادرست هستند. وقتی دنيا به شما ثابت می كند كه تاكنون بتاور غلطتی را در ذهت  ختود 

ه اید، پذیرا بوده و حاضر باشيد تا آن باور غلط را تغيير داده یا اصالح كنيد و از تعصبات پروراند

 خشش و ناروا نسبت به عقایدتان اجتناب كنيد.

 

 :مهارت همدلي -8

 ای او را نارحتتلهأهمدلی یعنی اینكه بفهميد طرف مقابل از چه چيزی در رن  است؛ چه مست          

كند؛ نيد خود را جای او بگذارید. همدلی رابطه شما را با دیگران مستحكم میتواكند و چطور میمی

ها نيز شما را بفهمند. همدلی كردن یعنی شناخت احساستات ها را درک كنيد و آندهد آناجازه می

 ها.و هيجانات دیگران و دیدن دنيا از درینه چشم آن

. كند ندارد درک قرار شرایط آن در كه زمانی حتی را دیگران زندگی بتواند فرد اینكه یعنی همدلی

 به و بپذیرد است متفاوت آنها با وقتی حتی را دیگر انسانهای بتواند تا كند می كمش فرد به همدلی

منظورمتان ایت  استت كته بتتوانيم بتا  ،كنيم. زمانی كه از همتدلی صتحبت متیبگذارد احترام آنها

مقابلمان دنيا را ببينيم و به طتور كلتی خودمتان را های فردی دیگر قدم بزنيم، با عينش فرد كفش

 چه برای ما مهم استت را فرامتوش كنتيم و آن بتوانيم تا حد ممك  جای افراد مقابل بگذاریم و آن

 .است را بيابيممهم چه برای فرد مقابل 

كلتی  اما ای  موضتوع بته ،شاید فكر كنيد كه همدلی فقط برای فرد مقابل ما خوش آیند است          

تتر تر و معتبر شود كه شما فردی بسيار دوست داشتنیاشتباه است. یعنی نه تنها همدلی باعث می

شود كه یش درک عميق شكل بگيترد و و وقتتی دیگتری را عميقتا به حساب بيایيد، بلكه باعث می

ا فرصتت تر است. همدلی به مدرک كردیم، فرد مقابل برای شنيدن و درک ما بسيار پذیراتر و آماده

 باشتم، شتما شتبيه م  اگر هایمان را به واقعيت برسانيم.دهد تا بتوانيم نيازها و ارزشبزرگتری می

. پتز بته برستيد توافق به م  با خواهيدمی بدارید دوست مرا اگر و داشت خواهيد دوست مرا شما

ارتباطی كه بته  هيلهمدلی فقط به عنوان یش امتياز برای دیگران نگاه نكنيم بلكه به عنوان یش وس

هایی دارد كه برای اثرگذاری بيشتر بایتد اما همدلی راه و روش نفع شما و اطرافيانتان است بنگرید.

 آنها را رعایت كرد.

قابليت یا توانایی تجربه كردن احساسات مشابه در دیگر اشخاص است. ایت   (Empathyهمدلی )     

شتان دادن بته احساستات اشتخاص استت، ( كه صرفا  توجه نSympathyحز از حز همدردی )
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دهيتد امتا دانستت  احساسات خوشایندی است كته انتقتال می ،رود. درست است كه مهمفراتر می

كند، بهتر از هميشه عمل كنيد. اگر بدانيد هر كدام از ایت  جزئيات ای  احساسات به شما كمش می

يوه بهتری با دیگران ارتباط برقرار كنيد از ای  پز به شهایی دارند، سعی میدو احساس چه ویژگی

ها  تمایالت، نگرانی ،اغلب ما زمانی كه با یكدیگر ارتباط برقرار می كنيم همواره افكار، آرزوها كنيد.

های خود را آشكار می سازیم. بدی  جهت نياز داریم كه دیگران نخست درک درستی از متا  و ترس

متان همتدلی و  هتا و مشتكالت تترس   گرانتی هتا، با متا در زمينته ن كه داشته باشند و دیگر ای 

 همدردی كنند.

 سطف قرار می گيریم  3در همدلی ما در  

 ابتدا خود را در جایگاه و دیدگاه طرف مقابل قرار می دهيم. .1

 آنگاه احساسات و هيجانات او را از دیدگاه و جایگاه او مورد بررسی قرار می دهيم. .2

 ك  برای او می كنيم.سپز اقدام به ارایه راه حل های مم .3

 در چيست؟ همدلی و همدردیتفاوت 

 وقتی كسی گرفتار است، دارد غرقمثال زیر شما را در شناخت بهتر ای  دو واژه كمش خواهد كرد. 

شود، شما ممك  است به داخل گود بپرید و همراه او تالش كنيد كه او را نجات دهيتد، ماننتد  می

ممك  استت خودتتان  كنيد و اگر كوتاه بيائيد، او تالش میكنيد، مانند  او، غرق شدن را حز می

        ، او را درک دشتوی ماننتد طترف مقابتل، وارد موضتوع و مشتكل متی در همتدردیهم غرق شوید! 

 د.كمش كنيد به وی كني و سعی می دكني می

هتای  با روش اما ممك  است شما وضعيت او را درک كنيد، احيانا  برای كمش به او تالش كنيد، اما    

دیگر. شما دست و پا نخواهيد زد، شاید اصال  شما شنا بلد نباشيد )ای  خيلتی مهتم استت(، امتا بتا 

كنيتد، امتا بایتد  متی ابزاری دیگر، مثل یش چوب یا دراز كردن دست، به او بتا جتان و دل كمتش

يتد، امتا كن دریابيد و بفهميد. گاهی هتم شتما درک متیوضعيت او را كه در حال غرق شدن است،

 را او امتا. …آیتد و ابزاری برای نجات فرد ندارید، خيلی دورید، ابزار ندارید، كاری از دستتان بر نمی

. نفر سوم كه موضوع اصلی بحث ما نيست، فردی است كته اصتال  بترای ایت  متوارد می كنيد درک

كند، و نه اصال   می یشود، نه تالش ارزشی قائل نيست، نه برایش مهم است طرف چرا دارد غرق می

 كند.  له فكر میأبه ای  مس
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 و همدردی تفاوت وجود دارد،  نكته قابل ذكر اینكه ميان همدلی

می كند با احساسات و عواطف گوینده همنوایی داشته باشتد. بتدی    در همدردی شنونده سعی. 1

د ولتی دن بته نتاراحتی او منجتر متی شتواندوهگي  بومعنی كه خوشحال شدن به خوشحالی او و 

           درصتدد تایيتد و موافقتت بتا طترف مقابتل ختود ا همانطور كه اشاره شتد در همتدلی، شتما الزامت

نمی باشيد. همدلی و همدردی هر دو در تداوم ارتباط نقش بازی می كنند، با ایت  تفتاوت كته در 

نتده هتای گوی تر از احساس است و شنونده با همدلی به خوبی بته حترفهمدلی نقش منطق قوی

با تخليه هيجانات  له به او كمش كند، ولی در همدردی صرفاأدهد تا بتواند برای حل مس می گوش

تتوانيم در متورد  اگر درک مشتركی از ای  دولغت یافته باشيم، متی و عواطف به او كمش می كند.

بته مزایا و معایب آنها صحبت كنيم. وقتی شما بتا افتراد ستر و كتار داریتد، حتمتا الزم استت كته 

احساسات و عوامل انگيزشی آنها توجه كنيد. باید بتوانيد بفهميد كه ای  فرد چرا چني  حسی دارد 

و چرا چني  كاری را انجام داده است. بنابرای ، همدلی یش ضرورت است. اگر شما همدلی نداشتته 

از آن شما كند و در انجام كارها دست تنها خواهيد بود و مهمتر  باشيد، كسی با شما همكاری نمی

در بهتری  حالت یش رئيز خواهيد بود، نه یش رهبر سازمانی. اما وقتی حاالت فرد را درک كردید، 

و علل آن را هم در حد معقول دانستيد، حاال وارد شدن به موضوع فراتر از وظایف كاری شماستت، 

  ست.مضر ا پریدن داخل استخر( حتی برای شما و مخاطبتان،مثل  )احساساتی عمل كردن

چنتان درگيتر  هم دردی تقریبا  هميشته در محتيط هتای كتاری عواقتب نتامطلوب دارد. شتما آن

توانيد بته فترد متورد نظتر  رسيد، نه می شوید كه نه به كارتان می احساسات و مشكالت افراد می

ی  بنابرا توانيد برای تمام افراد سازمان سنگ صبور باشيد، شما نمی كمش كنيد، و از همه مهم تر،

 عده ای از شما خواهند رنجيد. شاید بهتری  كمش شما به فرد، بعد از درک وضعيت و احساساتش،

ای  باشد كه حاال با نگاهی دیگر، از زاویه ای دیگر، به مشكالت او نگاه كنيد و راه حلی بته او ارائته 

ادر بته جنبه هتای عتاطفی و احساستی آن، قت له وأدهيد كه خودش به علت درگيری شدید با مس

 دیدنش نبوده است. ای  كمش حتما بهتر و مفيدتر است. 

( همدلی یعنی درک احساسات دیگران آن چنان كه گویی احساستات ختود 1383به تعبير راجرز )

ولی درمانگر در مشكالت مراجع درگيرنمی شود فقتط بته « . گویی»معنای واژه  برماست، با تأكيد 

درمان است بتدون وجتود  همدلی از اساسی تری  مفاهيم .صورت موقت شرایط او را درک می كند

  .آن درمان با مشكل مواجه می شود
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همدلی، بر درک چرائی حز یا انگيزه كار داللت دارد، اما هم دردی بر شریش شدن در حالت یا . 2

 دهد. اقدامی كه فرد انجام می

می شود چيزی كته  همدردی هيچ گاه درمان بخش نيست چون باعث تاسف خوردن و دلسوزی. 3

( در توضيف خود، همدلی را به عنوان داشت  درک دقيق 1313بالتون )د. به مراجع كمكی نمی كن

او همتدلی را مهمتتری   احساسات و افكار شخصی دیگر ضم  حف  جدایی از او ذكر كترده استت.

فنتی  ،ویژگی در غنی سازی ارتباط ميان فردی و افزایش رشد شخصی می داند. انعكتاس احستاس

انعكتاس هتا معمتوال   .برای نشان دادن درک همدالنه درمتانگر ابتداع شتد 1323است كه در دهه 

 «یا می خواهيد بگویيد د،احساس می كني ،بنظر می رسد»می شوند بيان اینگونه 

 همدلی و انعكاس احساس به دالیل زیر درمانبخش هستند  

  اعتماد ساز است.صداقتهمدلی توأم با ، 

 بخش است اس درک شدن به خودی خود درمانمعموال  احس.  

 همدلی و انعكاس، باعتث متمركتز شتدن حتواس مراجعتان بتر تجتارب درونتی شتان         

 .می شود

 ما فقط به طرف مقابل تسكي  می دهيم و از او می خواهيم با sympathyاما در همدردی یا 

رایش دلسوزی می كنيم! جالب است صبر و بردباری با مشكالتش كنار بياید و آنها را بپذیرد و ب

 بدانيم اكثر انسانها همدردی را به همدلی ترجيف می دهند. 

       م اعصتاب مت  را خترد كترده استت بته هتيچ وجته همكارتان به شما می گوید    تمثال  دوس

نكه نمی توانم او را تحمل كنم، با استفاده از طرز رفتار همدالنه می توانيد به او بگویيد ) مثل ای

از دست او خيلی عصبانی هستی، ای  طور نيستت؟( بته ختاطر داشتته باشتيد كته در برختورد 

همدالنه مجبور نيستيد در جهت موافقت با طرف مقابل خود حرف بزنيد. به جای آن بتا تكترار 

های طترف مقابتل  صحبت او احساساتش را تصدیق كنيد. در ضم  الزم نيست در مقابل حرف

 كنيد. قضاوت و نتيجه گيری

   كاری را میيهمدلی، بيشتر بر درک داللت دارد، یعنی اینكه بفهميم طرف مقابل چرا چن. 4

كند یا چرا چني  حسی دارد، منشاء ای  حز چيست، انگيزه ای  كار كدام است. اما همتدردی 
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نيازی به اشتراک احساس یكسان ندارد و در حكم اهميت دادن به خوشی یا ناخوشتی دیگتران 

 ممك  است تا داشت  احساسی یگانه گسترش یابد. است كه

برای همدلی نياز به نزدیكی بيشتری دارید. باید در ابتدا بتوانيد بتا چهتارچوب ذهنتی دیگتران      

جایی كه درک هتر فتردی نستبت بته یتش را درک كنيد. از آن ویآشنا شوید و به طور نسبی 

ی بتا ذهت  دیگتری نيازمنتد تتالش متفاوت از دیگتری استت، آشتنای ،وضعيت مشخص و ثابت

توانند در ایجاد باشد. مسائل خانوادگی و تربيتی، استعدادهای فردی و اجتماعی میبيشتری می

ها به نوعی وحدت و یگانگی توانيد با قبول ای  تفاوتتفاوت بي  افراد نقش داشته باشند اما می

كه تعتاریف زیتادی بترای همتدلی و ی ای را آغاز كنيد. با وجود ابرسيد و رابطه خوب و سازنده

توان گفت كدام یش بر دیگری برتری دارد. زیرا در هر همدردی مطرح شده است اما هرگز نمی

ای به مقدار مشخصی از هر دوی ای  احساسات نياز است تا طرفي  رابطه بتواننتد ارتبتاط رابطه

تان را با دیگران حف  كنيتد و خواهيد دوستیخویش را ادامه دهند. بنابرای  در صورتی كه می

تر از ای  كه هستيد با آنها رفتار كنيد، همدلی و همدردی را بسته به شرایطی كه در یا صميمی

توانيد طعم واقعی رفاقت و رابطه با دیگران را آن قرار دارید، به كار گيرید. آن وقت است كه می

 بنشيد.

كند، اینكه شتما  ، به ارتقای همدلی بسيار كمش میناگفته پيداست كه مهارت گوش كردن             

گوشتی همتراه  یتا كند،  مرتب صحبت طرف مقابل را قطع كنيد، یا در حاليكه با شما صحبت می

 كنتد. را كنترل كنيد، اصال  به درک احساسات و انگيزه های طرف مقابتل كمتش نمتیایميل خود 

مدیر یتا رهبتر  ،ری خود را به عنوان یش همكاتوانيد همدل ها می بنابرای  با آموخت  برخی مهارت

سازمان ارتقا دهيد. ای  مهارت هم آموختنی است. وقتی مشكل طرف را درک كردید، الزم نيستت 

توانيتد بترای فكتر كتردن وقتت  همان لحظه نسخه بدهيد، اصال  الزم نيست كه نسخه بدهيد. متی

ميتوانيد وضعيت طترف را  نم كمكی بكنم،توا كنم اما نمی يد كه درک مییتواند بگو بخواهيد، می

 خود را موظف بته كمتش بدانيتد،در آن وضعيت نامناسب بعدا  هم بپرسيد، اما یادتان باشد كه اگر 

كه در كتار تيمتی،  در آخر باید تاكيد كنم، ممك  است كاری بكنيد كه بعدا  هر دو پشيمان شوید.

تواند خطرناک  الزم است، همدردی گاهی می برای مدیریت و به خصوص رهبری سازمانها، همدلی

مت  » حالت و احساسی است كه به طرف مقابتل ایت  پيتام را متی رستاند  "همدلی"چراكه باشد.

نتوعی "همتدردی"و ، ترحم و دلسوزی و حتی تحقيری در كار نيست«شرایط تو را درک می كنم.
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ده و طترف مقابتل تأستف و دلسوزی است كه اگر بيش از حد به آن توجه شود تبدیل به تحقير ش

 د.اندوه بيشتری را احساس نموده و شرایط بيش از اندازه برایش سخت می شو

      نمایی مشتتكالت بتته وجتتود آمتتده و بتترعكز آن داوری، درشتتت برچستتب زدن، قضتتاوت و پتتيش

ها اهميت زیادی دارد، مانع همدل شتدن بتا دیگتران نمایی مشكالت دیگران كه از نظر آن كوچش

                             تتوجهی بته دیگتتران و  ود. همننتي  نصتيحت كتردن، سترزنش كتردن متدام، غفلتت و بتیشتمی

های خود نيز از جمله عوامل مهم دیگری است كته متانع برقتراری ارتبتاط به رخ كشيدن توانمندی

 شود.ها از طریق همدلی میدرست با دیگران و درک احساسات آن

 عبارتند از  كيل دهنده همدلیاجزای تشبنابرای  

 عالقه داشت  به دیگران 

 تحمل افراد مختلف 

 رفتار بي  فردی همراه با پرخاشگری كمتر 

 یابی( دوست داشتنی تر شدن )دوست 

 احترام قائل شدن برای دیگران 

 همدلی با دیگران چه مزایایی در زندگی ما دارد؟

 مثبتت و خوشایند احساس طرفي  در و كند همدلی ارتباط بي  فردی، افراد را تقویت می 

 آورد. می وجود به

 و  دهتد و باعتث رهتایی از تنهتاییاحساس درک شتدگی از ستوی دیگتران را افتزایش می 

 .كندرابطه شما را با دیگران مستحكم میمی گردد و  حمایت اجتماعیگسترش 

 دهد. احترام و اعتماد در بي  افراد را افزایش می 

 شود. پذیری در برابر دیگران میباعث افزایش مسئوليت 

 دهد.های روان تنی، افسردگی و اضطراب را كاهش میبيماری 

 شود. می ناخوشایند رفتارهای از بسياری پيشگيری عامل 

 شود می تر صحيف های تصميم اخذ موجب. 

 كند می جلوگيری ها تفاهم سوء و تعارضات بسياری از. 

 شود.  می رفتار و احساس شناخت، حاصال و تعدیل موجب مناسب و جا به همدلی 
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 اجتماعی و خانوادگی باشد و روابط داشته مهمی نقش تواند می همسران روابط تحكيم در 

 .بخشد می بهبود را

 دهد می افزایش را فرد ادارک ی قوه و آرامش احساس. 

 شود می نفز به اعتماد افزایش موجب. 

 آورد می فراهم را دیگران از بيشتر و بهتر شناخت زمينه. 

 نماید می تقویت را خاطر آسایش و روانی امنيت. 

 دهد می افزایش را گروهی های فعاليت در شركت به ميل. 

 كند می تر آسان را دیگران احساسات درک و خود احساسات بيان. 

 ؟توانيم به افرادی همدل با دیگران تبدیل شویمچطور می

 های نابجای دیگران دوری كنيماز قضاوت و ارزیابی. 

 های طرف مقابل گوش كنيم.در هنگام ارتباط با دیگران با تمام وجود به حرف 

 های طرف مقابل خود را درک كنيم. ها و توانمندیسعی كنيم نياز 

 .افراد مختلف و مخالف را همانگونه كه هستند بپذیریم 

 .در لحظات مختلف سعی كنيم خود را جای دیگران بگذاریم 

 ان را دوست داشته باشيم.بدون هيچ قيد و شرطی دیگر 

 .به دیگران فرصت دهيم تا احساسات خود را به راحتی بيان كنند 

 )پایته بر همدلی ،  چونبه احساسات خودمان آگاهی داشته باشيم )مهارت خودآگاهی 

 باخبرباشتيد، خودتتان هتای احستاس بيشتراز چه هر است،  خودشناسی و خودآگاهی

 .كنيد درک را یگرد افراد های احساس توانيدمی بهتر

 .تحت هيچ شرایطی تظاهر به همدلی نكنيم و به احساسات دیگران لطمه نزنيم  

  هنگام همدلی به حاالت چهره و حركات طرف مقابل و رفتارهای غير كالمتی او توجته

 كنيم.

 .با درک احساسات طرف مقابل به او بفهمانيم برایش احترام قائل هستيم 

 ود را با كلمات دقيق و مناسب در ميان بگذاریم.هنگام بروز مشكل، احساسات خ 

  هنگام همدلی، احساسات خود را شمرده و دقيق بيان كنيم تتا طترف مقابتل احستاس

 آرامش كند.
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 .با برقراری روابط صميمانه در خانواده، روحيه همدلی اعضای خانواده را تقویت كنيم 

 نكنيم.ها را مقصر ندانيم و سرزنش در همدلی دیگران با ما، آن 

 .هنگام همدلی برای طرف مقابل دلسوزی یا ترحم نكنيم 

 ارزش نپنداریم.مشكالت دیگران را كوچش و بی 

  مهارت همدلی راهكارهای تقویت

كمش تخصصی بخواهيد، چون تنهتا همتدلی كتردن كتافی  ،در مشكالت جدی پيش آمده .1

 نيست.

قعيت و مشتكل بته وجتود هنگام همدلی كردن با دیگران روی فرد تمركز كنيد نه روی مو .2

 آمده.

 قضاوت نكنيد و برچسب نزنيد. .3

 قرار نيست به همراه طرف مقابل در مشكالتش غرق شوید، بلكه تنها باید او را درک كنيد. .4

با فرد مقابل خود مخالفت، بحث و مقابله نكنيتد، تنهتا ستعی كنيتد بفهميتد درون او چته  .2

 .گذردمی

ان پيش آمده بترای او بتازگو كنيتد تتا طترف سعی كنيد مشكل مشابهی را كه برای خودت .1

 مقابلتان احساس نكند فقط او دچار مشكل شده است.

 كته دهيتد به او اطمينتان و داده گوش كامال  مقابل سخنان طرف باشيد. به خوبی شنونده .1

 .نگاه كنيد مشكل به او مثل دارید سعی

 آرامتش مقابتل طترف ات همدلی، احساس خود را بگویيد كنيد. هنگام احساس خود را بيان .8

 .بيشتری احساس كند

 داشتته مقابل وجتود طرف از بخصوص مقاومت كمی همدلی ممك  است شروع ابتدای در  .3

 . باشد احساس بدون و كننده روابط دلسرد كه هنگامی ویژهبه باشد،

 جتدی      را همدالنته یتا احستاس هتای و شتوندمی دلسردی موجب كه افرادی برابر . در13

 روابتط مقابتل تتا طترف باشتد الزم متدت زمتانی ممك  استت،. كنيد مقاومت رندگي نمی

 .همدالنه شود رابطه یش وارد بتواند بگذارد و كنار را قبلی نامناسب

 موجتب خود، هدف های به نيل برای ابزاری استفاده یا كردن بازی نقش باشيد. . صادق11

 .استفاده نكنيد مقاصد ی ا برای همدلی هرگزاز...می شود اعتمادیبی و دلسردی
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ت )غيتر  زبتان بتا انستان هتا متا كالمی، روابط غير بدن توجه داشته باشيد. به . به زبان12

 بدنی هایحركت اقسام و انواع با كه زبان ای . كنيمبرقرارمی ارتباط همدیگر با هم، كالمی(

              بتته متتدلیه زمتتان در. دهتتد انتقتتال را هتتاتوانتتد پياممی همتتراه متتی باشتتد ایچهتتره و

 .كنيد توجه( زبان بدن) مقابل طرف حركات و چهره حالت های

 احتترام و ارزش اهميتت، برایش كه به وی بفهمانيد مقابل احساس های طرف . با درک13

 .هستيد قایل

ای و انتدازه حتد دارای دوستتان ازطرف كنيد. همدلی همدلی را روش  . حد و مرزهای14

 .می كند فراهم را استفاده سوء امكان آن در افراط و است

 بي  را از همدلی احساس كردن، سرزنش و كردن كردن، نصيحت دادن، قضاوت . دستور12

 .كنيد پرهيز موارد ای  از طورجدیمی برد. به

 فقتط خواهتد،می دلتش مقابتل ندید. چون طترف ارائه حل راه همدلی در كنيد . سعی11

 بترای همتدلی در .توسط دیگران درک شتود و بگذارد نميا در كسی با خودش را ناراحتی

 یتا و كشتيدی قدرمصيبتچه  تو بيناره وای نگویيد،. نكنيد ترحم یا دلسوزی مقابل طرف

 باشی. داشته بزرگی مشكل چني  كردمنمی فكر

 فراموش نكنيد  در پایان

 فتراهم امكتان ستوء استتفاده را  ،همدلی كردن دارای حد و اندازه استت، افتراط در آن

 كند.می

 .هميشه اطرافيان خود را به خاطر رفتارهای همدالنه تشویق كنيد 

 

 

 

 مهارت حل مسئله  -3

گویند شخصی سر كالس ریاضی خوابش برد. وقتی زنگ را زدند بيتدار شتد و بتا عجلته دو می

هتا را  مساله را كه روی تخته سياه نوشته شده بود یادداشت كرد و بته خيتال اینكته استتاد آن

ها فكر كترد.  بعنوان تكليف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل آن

هيچ یش را نتوانست حل كند، اما تمام آن هفته دست از كوشتش برنداشتت. سترانجام یكتی را 
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ها را به عنوان دو نمونته از مستائل حل كرد و به كالس آورد. استاد به كلی مبهوت شد، زیرا آن

 ل حل ریاضی داده بود.غيرقاب

 بته ما برای را كوچش مسایل روزانه كه است بزر  مسأله یش شاید و بزر  فرصت یش زندگی

 از مملتو هتا انستان متا های واقعيت دنيای. ناميم می مشكالت را ها آن ما كه آورد می ارمغان

شوند كته  ه میمواجه ما با آنها یا و شویم می مواجهه آن با روز هر كه است مشكالتی و مسایل

 و مستایل بتا شتدن مواجته پياپی روند توان می را زندگی. بعضی ساده و بعضی پينيده هستند

 كنتد متی تبدیل راكدی آب به را انسان مشكالت، بدون زندگی. دانست ها آن حل برای تالش

 بترای استت فرصتتی حكم در زندگی در مشكلی هر. شود می متعف  وبر اثر ركود ماند می كه

 .زندگی آتی مسائل با شدن درمواجهه استوار و شدن تجربه با  شدن، بزر  ، ارتقاء

در برخورد با ای  مسائل اگر یاد نگرفته باشيم كه چگونه به روشی درست و منطقتی آن هتا را  

 آميز موفقيت حل پشت سر بگذاریم، مشكالت ساده هم تبدیل به استرس های جدی می شوند.

 ای انگيتزه شتود و  بته انستان، می منجر فرد آرامش و بيشتر نفز به اعتماد به زندگی مسائل

 ناگشوده، های گره یا ناقص حاليكه حل مشكالت می بخشد، در با سازنده مواجهه برای مناسب

 .كرد خواهد تهدید جدی طور به را شخص بهداشت روان

    آنكته بتی نماینتد، حتل را ختویش مشتكالت توانند می اوقات خيلی ها انسان رسد می نظر به

 ستوی از امتا. باشتند آموختته زندگی های مهارت كارگاه در یا و مدون صورت به را مسأله حل

 مهتارت یش صورت به را مسأله حل چون كنند، حل را خود مسأله توانند نمی نيز اوقات گاهی

  لذا غالبا راه حل های مناستبی را انتختاب متی نماینتد كته ایت. اند نكرده تمری  یا  نياموخته

عملكرد ها به شكست فرد منتهی می شود، مانند انتخاب اولویت های زنتدگی، انتختاب رشتته 

 فعاليت از سطف باالتری  در اندیشمندان نظر از مسأله تحصيلی، انتخاب شغل  یا همسر ..... حل

 از بسياری داشت  و تخصصی های فعاليت  سلسله یش نيازمند و دارد قرار انسان شناختی های

 .است شخصيتی های دیتوانمن

 هنگتام تتا كنتد متی كمتش فترد بته كه است منظمی و منطقی تفكر فرایند مسأله حل روش

 انتختاب را حتل راه بهتری  سپز و كند جستجو را متعددی های حل راه مشكالت با رویارویی

 .است هدفمند و بر تالش منطقی، آگاهانه، فرایند یش مساله حل ترتيب ای  به. نماید

 هتدایت فترد خود توسط كه رفتاری-شناختی  فرایند از است عبارت مساله تی دیگرحلبه عبار

 زندگی مسایل برای ای سازگارانه یا موثر های حل راه آن كمش با كند می سعی فرد و شود می

 و( سخت امتحان یش مثل)بيرونی مشكل یش از ناشی تواند می مسأله .كند پيدا خویش روزمره
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در حقيقت حل مستأله  (.شخصی تعهدات نيازها، اهداف، مثل)باشد گرفته نشات فرد درون از یا

 وضتعيت یتش اصتالح برای حل راه اجرای و یافت  منظور به است كه ای گسترده فعاليت های

 یتش بترای جواب هایی یا جواب یافت  مسأله، حل از منظور واقع شود و در می انجام نامطلوب

  .است سؤال

 مشكل  و مسئله ميان فرق

 وقتتی. نيست مشخص ما برای آن در مؤثر متغيرهای و عوامل تمام كه است ای مسأله مشكل،

 كتافی مستأله یتش در غيرمتؤثر و متؤثر كننتده، ایجاد عوامل از ما آگاهی و هادانسته اطالعات،

 مشتكل دانتيم می وقتی. است جلوتر مشكل از گام یش مسأله. هستيم رو روبه مشكل با نباشد،

 .هستيم رو روبه مسأله با ما است كدام آن های ریشه و چيست

 مستأله. هستت ولتی باشد نباید یا و نيست ولی باشد باید كه شودمی گفته موضوعی به مسأله 

 سپز و شوند می تبدیل مسأله به ابتدا بلكه شوند نمی حل مشكالت. است شده تعریف مشكل

 . شود می حل مسأله

 آن؟ حل راه به یا كنيم فكر مشكل به

شد. آن  روبرو كوچكی مشكل با كرد، آغاز را فضا به فضانوردان فرستادن برنامه ناسا كه هنگامی

 سمت به خودكار جوهر) كنند نمی كار جاذبه بدون فضا در موجود خودكارهای كه دریافتند ها

 مشاوری  شركت آنها مشكل ای  حل برای( ریزد نمی كاغذ سطف روی و یابد نمی جریان پایي 

 و شد صرف دالر ميليون 12 كشيد، طول دهه یش از بيش تحقيقات كردند. انتخاب را وناندرس

 متی كتار آب زیتر نوشت می جاذبه بدون محيط در كه كردند طراحی خودكاری آنها نهایت در

 ستانتيگراد درجته 333 تا صفر زیر دمای از و نوشت، می كریستال حتی سطحی هر روی كرد،

 !!!  كرد می كار

 ! كردند استفاده مداد از آنها  داشتند تری ساده حل راه ها روس اما 

   است مسئله حل در روش دو مقایسه برای مصداقی داستان ای    نتيجه

 (!فضا در نوشت )  مشكل روی تمركز  -1

 (!خودكار با فضا در نوشت ) حل راه روی تمركز یا -2

 استترس با «رویارویی» نوع یش أله،مس حل راه و كند می وارد فرد به استرس نوعی مسأله، هر

 و شتود حتل مسأله كه است مؤثر مقابله زمانی. باشد نامؤثر یا مؤثر تواندمی فرد یمقابله. است

 به منفی عواقب حداقل و آمده دستبه نتای  مثبت حداكثر، كه شود حل ایگونهبه مسأله البته

كوشش های مقابله ای گاه بته .می شود هم گفته "فایده –تحليل هزینه "آید، به ای  روش  بار
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صورت انجام دادن كار و اقدام خاصی است و گاه به صورت انجام دادن فعاليتت هتای ذهنتی و 

 درون روانی است. به ای  ترتيب می توان گفت كه دو نوع مقابله وجود دارد. 

 . مقابله های هيجان مدار 2. مقابله های مسأله مدار   1

 است كه هر دو نوع مقابله با هم مورد استفاده قرار گيرد.  در اكثر موارد ضروری

 مقابله هاي مسأله مدار:

در ای  مقابله فرد سعی می كند كاری انجام دهتد تتا استترس را كتاهش دهتد، آن را از ميتان 

              بتتردارد و یتتا آن را تحمتتل كنتتد. بنتتابرای  در مقابلتته مستتأله متتدار تمركتتز بتتر استتترس و 

 سترس زا است. نمونه هایی از مقابله مسأله مدار عبارتند از موقعيت ا

 اقدام به عمل نمودن، فعاليت خاصی انجام دادن 

 راهنمایی گرفت  

 مشورت كردن

 استفاده از روش حل مساله 

 برنامه ریزی كردن 

 جمع آوری اطال عات 

 مطالعه كردن، فكركردن

 مقابله هاي هيجان مدار: 

دار، فرد كار خاصی انجام نمی دهد، بلكه فقط سعی متی كنتد ختود را در مقابله های هيجان م

آرام سازد و ناراحتی خود را كاهش دهد. زیرا وقتی كه انسان با استرس ناشی از ایجاد مشكالت 

روبه رومی شود تعادل و آرامش خود را از دست می دهد و تا هنگامی كه فرد آرامش و تعتادل 

مقابله هيجان متدار بته فترد  به خوبی از عهده حل مشكل برآید. روانی نداشته باشد، نمی تواند

 كمش می كند تا تعادل روانی خود را باز یابد، سپز به مقابله های مسأله مدار بپردازد.

 نمونه هایی از مقابله های هيجان مدار عبارتند از 

 دعا و نيایش 

 لم(تخليه و ابراز احساسات مانند گریه كردن، ابراز خشم )بطور سا

 گفتگوی درونی مانند دل داری دادن به خود 

 مثبت اندیشی، دادن معنی مثبت به آن چه رخ داده

 توكل، صبر، درد دل كردن با دوستان و آشنایان 

 مهارت حل مسأ له:
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 نتوعی پتردازد،می مستأله حتل بته فردی وقتی. است "ایمقابله پاسخ" یش مسأله، حل مهارت

 بتا دارد، كته ذهنی های توانمندی و عملی های تجربه به ارت نيازای  مه .دهدمی انجام مقابله

          مطلتوب نتيجته بته ستازگارانه یتا متؤثر هتای حتل راه كمش با و شده هدایت رفتار و شناخت

  . رسد می

           از جامعته یتش افتراد همته كته استت ایت  دارد وجتود مستائل حتل در كته اول مهژم  نكته

 ها،مهارت ها،دانستنی براساس كز هر. كنندنمی استفاده مشابه سائلم حل برای یكسان روشی

 حتل در را خود خاص روش است؛ قائل مسأله آن برای كه اهميتی و نگرش شخصيت، پيشينه،

 .بود خواهد هاروش سایر از متمایز نيز حاصل نتيجه مسلما البته و برد می كار به مسائل

 : دوم نكته

 ختاص مستئله یتش حتل بترای یكستانی دقيقا روش از جامعه شی مردم همه كه است درست

 ختاص مستأله یتش حتل برای مشابهی بيش و كم روش جامعه اكثریت ولی كنند،نمی استفاده

 متمتایز كتامال هایروش از مشابه مسائل حل برای جامعه از معدودی تعداد فقط و برندمی بكار

 كتامال عمتده گتروه دو صتورت بته افراد والمعم جامعه هر در دليل همي  به. كنندمی استفاده

 گتروه مقابتل، در و دهنتدمی تشكيل را مردم عامه اكثریت كه گروه یش. شوندمی دیده متمایز

 ستطف و متنش تفكر، طرز با هستند،اقليتی خاص افراد جزو و بوده جامعه از اقليتی كه دیگری

 .متفاوت زندگی

 :سوم نكته

 نتوآوری توانتایی و بتاال خالقيتت از آنهتا. دارنتد ترکمشت نقطته ختاص یتش گروه افراد همه 

 بترای مناستب و جدیتد متعدد، های حلراه و هاایده توليد توانایی یعنی خالقيت". برخوردارند

 نياموختته را آنهتا حتل قبال فرد كه مسایلی حل توانایی یعنی خالقيت مشكالت، و مسائل حل

 ناكارآمتد و كهنته هتایروش از استتفاده به مندالقهع جامعه، افراد از گروه ای  رو ازای . "است

 .مسائلند حل در متمایز، و نو هایروش بكارگيری و ابداع دنبال به ها آن. نيستند قدیمی

 :چهارم نكته

 آن هتا زنتدگی كيفيتت تنتوع باعتث ،جامعته هتر مختلف افراد در مسأله حل هایروش تفاوت

 عامتل مختلتف، افتراد در مهتارت ایت  ميزان كه است مهارت یش مسأله حل واقع در. شودمی

 فتردی، از اعتم زنتدگی مختلتف هایجنبته در آنهتا موفقيت و زندگی كيفيت تعيي  در مهمی

 .است اجتماعی و شغلی تحصيلی،
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 نياز البته و است یادگيری قابل دیگری مهارت هر مانند نيز مهارت ای  كه، ای  آخر مهم نكته

 یتش خالقانته حتل بته تواندمی مختلف سطوح در مسئله حل ارتمه یادگيری. دارد آموزش به

 .شود اختراع و ابداع به منجر باالتر سطوح در یا و ساده مسئله

 افرادی كه فاقد توان حل مسأله و مشكال ت خود هستند، معموال 

 .وجود مشكل را دليل بر ضعف، بی كفایتی یا بدشانسی خود می دانند.1

 به گردن دیگران انداخته و برای حل آن قدمی برنمی دارند. .مسووليت ایجاد مشكل را2

. به هنگام مواجهه با مشكل به جای اندیشيدن برای حل آن، مدام خود یا دیگران را سترزنش 3

 یا مالمت می كنند.

. معتقدند دنيای خوب، دنيای بدون مشكل است و روش معمول ایت  افتراد اجتنتاب یتا فترار 4

 است.

 ندیشه كافی و با عجله و تكانشی عمل می كنند.. معموال بدون ا2

 . خودشان را باور ندارند و در مقابل مشكالت احساس درماندگی ونا اميدی می كنند.1

 . قادر به پيش بينی پيامد رفتارهای خود و تشخيص راه حل مناسب نيستند.1

در آن هتا ایجتاد  در مقابل ای  افراد، گروه دیگری وجود دارند كه حل مشكالت نه تنها آشتوبی

نمی كند، بلكه آن ها را به ای  سطف از خودآگاهی می رساند كه با پشت سر گذاشتت  مشتكل 

تجربه ای جدید كسب نموده و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند. عمده تری  علت موفقيت ای  

     افراد آن است كه به هنگتام روبته رو شتدن بتا مشتكالت از روش متنظم و مرحلته بته مرحلته 

 استفاده می كنند، در حاليكه گروه اول فاقد ای  توانمندی هستند.

 است: مراحل اين از گام به گام عبور مستلزم ماهرانه مساله حل

  مشكالت به نسبت صحيف رویكرد انتخاب. 1

 بتاور گردد. مثل ایت  اصالح و شناسایی مشكل به نسبت غلط باورهای است الزم مرحله ای  در

« استت. نتاتوانی و لياقتی بی ضعف، نشانه مشكل »یا« شد روبرو مشكل با دگیزن در نباید»كه  

. نكننتد خالی شانه آنان زیر از و پذیرفته را خود مشكالت كه بگيرند یاد باید افراد گام اولي  در

 و دشتوار خيلتی را آن استت ممكت  شتوند، می رو روبه حادی مشكل با وقتی افراد از بسياری

 كه آن جای به افراد ای  واقع در. باشند ناتوان آن به كردن فكر از حتی و دببينن تحمل غيرقابل

 می مقابله و رسيدگی نيازمند كه كنند تصور زندگی در هایی چالش عنوان به را خود مشكالت

 آن، از پز احساسی مشكالت و استرس دنبال به و نگرند می فاجعه یش دید با ها آن به باشند،

 .آیند نمی بر مشكل حل عهده از
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به یاد داشته باشيم همه ما یش ندای درونی داریم كه مرتبا بتا متا حترف متی زنتد كته بته آن 

می گویند. ای  ندای درونی در برخی از افراد مثل یش دوست مهربتان استت "گفتگوی درونی"

، ولی در عتده «نگران نباش، همه چيز درست می شود» كه سعی می كند به فرد دلداری دهد 

ای  ندای درونی بيشتر منفی و سرزنش كننده است  هرچه بالست بر سر م  نازل می  ای دیگر

حل موفقيت آميز مسأله ای  است در  شود، م  آدم بی عرضه و بد شانسی هستم. پز قدم اول

 «.تو می توانی مشكلت را حل كنی »كه ای  ادراک را در خودتان پرورش دهيد كه 

 متعلتق مشكل كنند تصور افراد كه است آن مشكل به راجع كرتف و رویارویی برای موثر راه یش

 ترتيتب بتدی  بنگرنتد، موضوع به دیگر فردی دیدگاه از یعنی. خودشان نه است دیگر فردی به

 راه جستتجوی و بررستی بته توانند می بهتر لذا كنند، می تحمل بهتر را آن در موجود استرس

  .بپردازند مناسب حل

به سوال خاصی پاسخ دهيد، بهتر است برای پاسخگویی به ستواالت هتر شما در هر مرحله باید 

مرحله از قلم  و كاغذ استفاده كنيد. نوشت  به شما كمش می كند تا تفكر بازتری داشته باشيد 

و ای  امكان را فراهم می آورد كه در صورت موفق نبودن یش راه حل بتوانيد به مرحله قبل باز 

 برگزینيد.  گشته و گزینه منطقی تر را

  مسأله دقيق تعریف. 2

غيتر  و پراكنده مبهم، گنگ، خيلی را آن ها آدم. آید می پيش زندگی در مشكلی وقتی معموال  

دانند. اطالعات كمی از مسأله دارند و اهدافشان نامشخص است. بنابرای  بستيار  می ادراک قابل

ده و وستعت آن مشتخص حائز اهميت است كه مشكل به روشنی و به طتور كامتل تعریتف شت

گردد.برای تعریف دقيق مشكل باید تا حتد ممكت  در متورد مستأله بته جمتع آوری اطالعتات 

می توانيد ای   مرحله ای  برای تعریف دقيق از مسأله، در بپردازیم و نقاط مبهم را روش  سازیم.

      د بته شتما متی تواننتریتان امتر قترار داشتته و سواالت را از خودتان یا افرادی كه كتامال در ج

 از چه زمانی شروع شتد؟ مشكل چيست؟ چرا ایجاد شده است؟ كمش كنند بپرسيد كه  مشكل

   دارد یا چه كسانی درگير آن هستتند؟ نقش مشكل ای  در كسی چه شد؟ شروع از كجا مشكل

منظور از ای  سوال ای  نيست كه چه كسانی باعث ایجاد ای  مشكل شده است، چون سرزنش )

د یا دیگران نه تنها به حل مشكل كمش نمی كند، بلكه موقعيت را از ای  بدتر كرده و كردن خو

 شما را از مسير صحيف منحرف می كند(.

جمله ای از مشتكل ارائته دهيتد. بتدی  ترتيتب كته بتا   2بر ای  اساس شما باید یش توصيف  

فتالن  "یتا  "اینگونه نشتدفالن چيز باید رخ می داد، اما  "عباراتی از ای  قبيل شروع كنيد كه 
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را بتا "چه چيزی رخ داده استت".... و ای  جمله كه "چيز رخ داده است، اما نباید پيش می آمد

 تكميل كنيد. "كجا، كی، با چه كسانی  و چرا "پرسش دیگر شامل  4پاسخ به 

           شتده ذكتر ابهامتات كته آنجتا تتا استت مستأله از دقيتق و مشخص تعریف ارایه گام ای  هدف

گاهی اوقات تعریف صحيف مشكل، خود می تواند كليد اصتلی حتل  .برود بي  از ممك  جای تا

آن باشد. سعی كنيد از بكار بردن عبارات كلی اجتناب كنيد.مثال  مشكل مت  ، افتت تحصتيلی 

فرزندم است كه یش تعریف كلی است و نمی توان راه حل مناسبی برای آن ارائته داد. امتا اگتر 

ل ای  گونه بيان گردد كه  نبود م  در خانه و اشتغال م  باعث شده كه نتوانم مثل همي  مشك

سابق به مسائل درسی فرزندم برسم و ای  موضوع باعتث افتت تحصتيلی او گردیتده استت، بته 

 "م ارتباط خوبی نتدارمهمكارم  با  "سادگی می توان به راه حل های احتمالی دست یافت، یا 

         . بهتتر استت جزئيتات آن را مشتخص تتر و ستاده تتر بيتان كنيتد. له كلتی استتأای  یش مس

 .                         "م فعاليتهای مشتركی نداریمهمكارم  و  "  مثال

  متفاوت و متعدد های حل راه كردن پيدا و خلق توليد،. 3

 . است ذهنی بارش روش ها، حل راه كردن پيدا برای عملی و عينی روش یش

 ختوب گذاری ارزش بازداری، قضاوت، نوع هيچ بدون كنيد سعی ذهنی بارش شدر رو 

 بترای قضتاوتی غيتر و متنوع متعدد، های حل راه گرفت ، را خود فكر جلوی یا و بد و

 حتل راه تعداد و كميت كه است آن مرحله ای  در مهم بسيار نكته. بدهيد ارائه مسأله

 .هاست آن كيفيت از تر مهم ها

  هایی كه منطقی و غير ممك  است را خط بزنيد.سپز راه حل 

  در ليست پيامد های كوتاه مدت و بلند مدت هر انتخاب را تصور كنيد و ببينيتد كتدام

 عملی تر است.

   سه تا از راه حل های مطلوب را به ترتيب اولویت انتخاب و یادداشت كنيد 

1-.......................................................................................... 

2-.......................................................................................... 

3-.......................................................................................... 
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                         بهتتتری  راه حتتل انتختتاب و هتتا حتتل راه استت مح و معایتتب زیتتان، و ستتود ارزیتتابی. 4

  )تصميم گيری(

 هتر زیتان و ستود و دهيتد قرار ارزیابی مورد را 3 گام در شده ارایه های حل راه مرحله ای  در

 تصتميم حل ها راه آن مورد در معایب و مزایا نسبی غلبه اساس بر سپز. كنيد بررسی را كدام

 را زیتان كمتتری  و ستود بيشتتری  كته كنيتد انتخاب را حلی راه نهایت در نییع. كنيد گيری

 .باشد داشته

  1راه حل

 مزایا..............................................................................................................

 .............................................................معایب...............................................

  2راه حل

 مزایا..............................................................................................................

 ...........................................معایب................................................................

 ...............................................انتخاب بهتری  راه حل

 . طرح ریزی برای اجرای بهتری  راه حل 2

 در ای  مرحله باید به موارد زیر توجه كرد  

 وقتی مسأله حل شود وضعيت چگونه خواهد بود؟ 

 ه شوند؟ )چه كسی، چه كارهایی باید انجام دهد(؟چه گا مهایی باید برداشت 

 چطور می توان تشخيص داد كه ای  اقدامات به درستی انجام می شوند یا خير؟ 

 چه منابعی اعم از هزینه، افراد یا تسهيالت برای اجرای راه حل نياز دارید؟ 

 برای اجرای طرح چقدر وقت نياز دارید؟ 

 حل  راه اجرای. 1

 كند؟ مقابله موانع با دهد؟ چگونه جامان اقداماتی شخص چه

 نظتاره دیگتران و ختود بر را آن نتای  و آثار و كنيد اجرا را خود انتخابی حل راه مرحله ای  در

 مرحلته، ای  در. كنيد مقایسه شده بينی پيش پيامدهای با را  انتخابی روش واقعی آثار و كرده

 خودتتان به آن بودن مفيد و حل راه جرایا از بعد. است برخوردار خاصی اهميت از بندی زمان

 می لزوم صورت در. كنيد برطرف و كرده شناسایی را موانع نشد، حل مسأله اگر و دهيد پاداش
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 آمده پيش مساله حل جریان در اشكالی احتماال . كنيد تكرار  مجددا  را مساله حل مراحل توانيد

 ...و نبوده بينانه واقع اهداف ده،نش تعریف دقيق و خوبی به مشكل است ممك  مثال . است

 . ارزشيابی راه حل اجرا شده 1

ببينيتد آیتا مشتكل شتما بته طتور         در ای  مرحلته اثترات اجترای راه حتل را ارزیتابی كنيتد و 

 رضایت بخشی حل شده و یا اینكه دیگر اشتغال ذهنی برای شما ایجاد نمی كند.

 مسأله: حل نكات كليدي

 نكنيم انكار آنرا وجود مسأله داشته باشيم و  به نسبت پذیریمسئوليت. 

 مشكل یش نه ببنيم، مسأله یش شكل به است افتاده اتفاق كه را آن چه . 

 دارد اهميت ما اجتماعی رفاه و روانی سالمت برای مسأله حل برای تالش . 

 كنيم حل را مسئله توانيم می كه برسيم باور ای  به . 

 را ختود گيتری، تصميم های لحظه در و كنيد كنترل را خود منفی افكار و ها احساس 

 . نكنيد مالمت و سرزنش

 یا نادانی و استعدادی بی لياقتی، بی كفایتی، بی ضعف، بر دليل مشكل، یا مسأله وجود 

 نيست....  و ناتوانی

 مسأله: حل شكست اصلي هاي دليل

 آن حل و مسئله تعقيب در ناتوانی 

 سئلهم درست و دقيق فهم در ناتوانی 

 مسئله حل برای الزم اطالعات دریافت در ناتوانی 

 ها ناشناخته بينی پيش در ناتوانی 

 كار ابتدای از غلط یا ضعيف حل راه انتخاب 

 (مدار هيجان برخورد )شود غلط حل راه به منجر كه 

 نادرست اطالعات اساس بر كردن كار 

 دیگران های تجربه از استفاده در ناتوانی 

 مسئله حل های روش در نوآوری و خالقيت در ناتوانی 

 بجا استراحت و تأمل درنگ، برای هاییفرصت از نكردن استفاده 

 يادمان باشد:

 .دارد وجود پيچيده مشكالت براي حل راه يک هميشه ژ1



 

218 

 

 .كنيم نمي نگاه مسايل به خوب زاويه از هميشه ما كه دارد حقيقت اين ژ2

 عاقالنژه  هژاي  تصژميم  و مثبژت  هاي يدها و افكار از سرشار تواند مي شما زندگي ژ3

 باشد.

 

 مهارت تصميم گيري: -13

تصميم گيری فرآیند انتخاب یش شيوه عمل از ميان اعمال متنوع است. ایت  فترآ ینتد شتامل 

استفاده از چيزهایی است كه در دست دارید، برای رسيدن به آننه می خواهيد. اگر شتما یتش 

  دراختيار داشته باشيد با فرآیند تصميم گيری  روبه رو راه حل دارید یا تنها یش انتخاب ممك

نيستيد. در هر حال هر موقعيتی كه شامل سنجش دو یا چند گزینه برای عمل و انتخاب یكتی 

 از آن ها باشد، نوعی تصميم گيری به حساب می آیند.  

موقعيتت  برخی افراد حتی قادر به برطرف كردن مسائل روزمره ختود نيستتند و وقتتی در      

تصميم گيری قرار می گيرند دچار دستپاچگی و ناراحتی می شوند. در مقابل ای  گتروه، افتراد 

         دیگری نيز وجود دارند كه نته تنهتا در ایت  گونته موقعيتت هتا دچتار اضتطراب و ستردرگمی 

نمی شوند، بلكه سعی می كنند در هر موقعيت تصميم گيتری، تجربيتات گذشتته شتان را بته 

 گرفته و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند. كمش 

، ابتدایی، روزمره و ساده هستند. ولی درصدی از مسائل هم ودر بسياری از موارد، مسائل پيش ر

وجود دارند كه بسيار حساس و با اهميت هستتند و نيتاز بته دقتت بتاالیی دارنتد و معمتوال  در 

         ه و تصتميم گيتری ألل مستمواجهه با ای  دسته ممك  است دچتار تتنش ومشتكل شتویم. حت

دو فرآیند پی در پی هستند. گاه به خاطر ترس از روبه رو شدن با مستائل یتا تترس از تصتميم 

گيری در موردشان، آن ها را انكار می كنيم. در ای  مواقتع در واقتع بته مترور زمتان و شترایط 

مترور زمتان و شترایط  محيطی اجازه می دهيم به جای ما و برای ما تصميم بگيرند. گاه حتتی

محيطی نيز نمی توانند راه حل مناسبی را مطرح كننتد و فقتط باعتث تجمتع مستائل و ایجتاد 

مشكالت بزر  تر و پينيده ترمی شوند. بنابرای  شناسایی یش مسأله و تعریف درست موقعيت 

 می تواند گام ابتدایی برای ایجاد تغييرات مطلوب در جهت اهداف و ارزش های ما باشد.

   تعيي  دقيق صورت مسأله بسيار مهم است. برخی مواقع مسائل را طوری طرح متی كنتيم كته 

 له توجه كنيم أال ینحل  به نظر می رسند. به دو فرم یش مس

 .م  هيچ وقت در هيچ كدام از كارهایم موفق نيستم 
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 .م  تا كنون از روش مناسبی برای انجام كارهایم استفاده نكرده ام 

         ترستيم ر م افتق روشتنی بترای حتل مستئله و تصتميم گيتری و ایجتاد تغييتبالطبع عبارت دو

می كند، ولی عبارت اول بسيار نااميد كننده است و انگيزه ای برای تالش ایجاد نمتی كنتد، در 

 هر دو یش شرایط را توصيف می كنند.كه حالی 

 روش هاي مختلفي براي تصميم گيري وجود دارند:

         تمتام انتختاب هتا و احتمتاالت را بررستی جمتع آوری اطالعتات الزم،  روش منطقی  وقتی بتا 

 می كنيم و با توجه به هدف مان بهتری  را بر می گزینيم.

روش احساسی  در قيد و بند جمع آوری اطالعات نيستيم، حتی گاه آن ها را نادیده می گيریم 

 و بيش تری  اعتبار را به حز مان می دهيم.

 خيلی سریع، اولي  راهی را كه به نظرمان می رسد انتخاب می كنيم. روش تكانشی 

روش اجتنابی و غير فعال  در واقع تصميمی نمی گيریم یا آن را به تعویق می انتدازیم، یتا آن  

قدر درگير دودلی های مان هستيم كه كم كم انتخاب ها بر اثر تأخير حذف می شوند تا نهایتتا  

 یش گزینه باقی بماند.

 عامل اساسي است: 3ميم گيري مستلزم تص

 

                                        مسأله يا موقعيتي كه درباره آن الزم است تصميم گيري شود.  .1

موقعيت شامل عناصر مختلفی است كه از موقعيت به موقعيت دیگر فرق می كند كه به ميتزان 

قطعيتت در متورد پيامتد هتای مستأله  دشواری مساله، ميزان مشخص بتودن مستأله و ميتزان

 ميكنت ینتيب شيپ ميتوان یم ،«نانياطم» تيوضع در )اطمينان یا عدم اطمينان( بستگی دارد.

 قابتل و ،یكتاف ف،يصتح ق،يتدق ،موجود اطالعات تيموقع  یا در. دهد یم رخ چه ندهیآ در كه

 تعداد و یچگونگ یحت و جه،ينت هر وقوع احتمال زانيم ،«نانياطم عدم» تيوضع در اعتمادند؛

 .است زيناچ اريبس موضوع مورد در ما اطالعات یعنی ست؛ين مشخص ممك   ینتا

 

 شخصي كه تصميم مي گيرد. .2

عوامل فردی بسياری در تصميم گيری های شما و راهی كه برای رسيدن به هدف تتان تعيتي  

 اثرگذار هستند كه عبارتند از  می كنيد
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عتماد به نفز دارند در تصميم گيری های خود منطقتی تتر رفتتار اعتماد به نفز  افرادی كه ا

 می كنند و راه حل های منطقی را بر می گزینند.

استقالل فكری  اگر نتوانيد استقالل فكری خود را حف  كنيد در تصميم گيری ای  پتا و آن پتا 

 خواهيد كرد و بد تر از آن دهان بي  خواهيد شد.

ر تصتتميمی كتته بگيریتتد تتتا حتتدودی عواقتتب آن                      آمتتادگی بتترای پتتذیرش مستتوليت  هتت

 قابل پيش بينی است.

عدم ترس از خطر كردن  ترس مانع موفقيت می شود، باید شرایطی را فراهم كنيتد، كته تترس 

 شما را كم كند.

مشورت با دیگران  در بسياری موارد شما به دليل هيجان زدگتی ناشتی از معضتل پتيش آمتده 

ت نتوانيد به طور منطقی رفتتار كنيتد. هميشته چنتد فكتر بهتتر از یتش فكتر عمتل        ممك  اس

 می كند.

 درک درست موقعيت و انعطاف پذیری از دیگر عوامل تأثير گذار فردی هستند.

 

 .عوامل فرعي كه بر تصميم گيري تاثير مي گذارند. اين عوامل عبارتند از:3

 يتت. داشتت  آگتاهی یكتی از متوارد مهتم     آگاهی و اطالعتات دربتاره مشتكل یتا موقع

تصميم گيری است. برای تصميم گيری موثر باید در مورد مسأله ای كه متی خواهيتد 

 تصميم گيری كنيد اطالعات كافی داشته باشيد.

  فشار های اجتماعی. دیدگاه ها و ارزش های اطرافيان، خانواده، دوستان، وسایل ارتباط

 گذارند. جمعی بر تصميم های ما تأثير

  موقعيت ها. انسان ممك  است در یش موقعيت یش تصميم بگيرد و در موقعيت دیگتر

 تصميم متفاوتی با تصميم قبلی بگيرد. 

 

تقویت مهارت تصميم گيری می تواند به ما كمش كند تا كنترل بيش تتری روی زنتدگی متان 

. تصتميم گيتری داشته باشيم و رضایت و اطمينان خاطر بيش تتری در متورد تصتميمات متان

    روندی است كه طی آن یش مستير را در ميتان چنتد راه ممكت  بتر متی گتزینيم. بترای یتش 

تصميم گيری مناسب باید در ابتدا خودمان را به خوبی بشناسيم، یعنی از نقاط قوت و ضتعف و 

ارزش های مان مطلع باشيم. ارزش های ما در تعيي  اولویت های مان نقش مهمی دارند و می 

نند مسير تصميم گيری را برایمان روش  سازند. اطالع داشت  از شرایط محيطی، فرصت هتا اتو
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و محدودیت ها و امكان بروز تغييرات از دیگر اطالعات مهمتی استت كته بایتد در ابتتدای هتر 

 . )مهارت خود آگاهی( تصميم گيری مهمی آن را در نظر بگيریم

اجهتته بتتا چتتالش یتتا مشتتكلی كتته بایتتد             عمتتده تتتری  دليتتل موفقيتتت افتترادی كتته هنگتتام مو

و فنون مهارت  كرده استفادهتصميم گيری كنند اینست كه  از روشی منظم و مرحله به مرحله 

 تصميم گيری را به خوبی بكار می بندند. 

 

  صميم گيریتمراحل                                                

 

 
 خالصه فرآيند تصميم گيري:

 یا فرصت است.  شكلمرحله ی اول شناسایی م -1

 در واقع می توان گفت تصميم گيری با تشخيص نياز به تغيير آغاز می شود.

 مرحله دوم تحليلی و بررسی موقعيت موجود است.  -2

 ای  كه در چه موقعيتی هستيم و می خواهيم به چه شرایطی دست یابيم.

  .د نظر قرار دهيمدر مرحله ی سوم باید اهداف مان را م -3

چنان چه ذكر شد ای  اهداف تحت تاثير ارزش های ما قرار دارند و هر چه بتيش تتر بتا ارزش 

ممكت  استت یتش راه  های مان آشنا باشيم، راحت تر می توانيم هدف مطلوب را تعيي  كنيم.

كته حل برای هدفی كه شما در نظر دارید مزایایی داشته باشد ولی همان راه حل برای هتدفی 
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شخص دیگری می خواهد به آن برسد معایب زیادی داشتته باشتد، ایت  مستأله را در مشتورت 

 هایی كه انجام می دهيد نيز در نظربگيرید. 

 .مرحله ی بعد در نظر گرفت  راه ها و انتخاب های موجود است -4

ق بيش امكان یافت  راه حل مناسب و تصميم گيری موفهر چه تعداد انتخاب ها بيش تر باشد، 

هر چند دقت بيش تری را نيز می طلبد. خيلی اوقات در ای  مرحله بته علتت كمبتود تر است، 

اطالعات یا خالقيت، احساس محدودیت شدید در انتخاب های مان داریم واز ای  بابتت ختودرا 

مشورت گرفت  از افرادی با دانتش و تجربته  در ب  بست می بينيم. در چني  مواردی پرسش و

و استفاده از تكنيش های تفكر خالق می تواند متا را در یتافت  امكانتات و راه هتای ی مناسب 

بيش تر كمش كند. به ویژه اگر تصميم گيری مهمتی در پتيش رو داریتم، بهتتر استت در ایت  

  مرحله تأمل بيش تری داشته باشيم.

آن  ت. یكی از مهم تری  مراحل تصميم گيری، بررسی و پيش بينی پيامدهای تصتميم است -2

جا كه از خود می پرسيم اگر ای  راه را انتخاب كنم، چه خواهد شد؟ گاه دانسته ها و تجربيتات 

ما برای پاسخ به ای  سوال كافی است و گاه به علت تازگی شرایط یتا كمبتود دانتش و تجربته، 

نته اطالع كافی از پيامد ها نداریم كه در ای  مواقع الزم است اطالعات بتيش تتری در ایت  زمي

جمع آوری كنيم. در ای  مرحله باید منابع را نيز بررسی كنيم و بدانيم برای تحقق هر كتدام از 

چه مهارت هایی و چه ميزان دانش به چه منابعی نياز داریم، چه قدر وقت و انرژی، انتخاب ها، 

ز قبيتل و تخصص و پول مورد لزوم خواهد بود. ارزیابی پيامدها ابعاد گسترده ای خواهد داشت ا

مطابقت با اهداف و ارزش های شخصی، هزینه ی زمانی و ذهنتی و فيزیكتی، پتاداش نهتایی و 

تأثير تصميم گيری بر دیگران. نكته ی مهم آن كه در تمام مراحل تصميم گيتری بایتد مراقتب 

 انطباق مسير انتخابی با اهداف و ارزش های مان باشيم.

       ختود نانه به راه های موجتود، پيامتدها و امكانتات درمرحله ی بعدی باید با نگاهی واقع بي -1

           مناستتب تتتری  انتختتاب را كتته بتتا اهتتداف و ارزش هتتای متتان هماهنتتگ استتت، برگتتزینيم. 

 ممك  است در ای  مرحله بي  راه های موجود، راهی را كه واجد تمام شرایط مطلتوب بتوده و

باید مجددا  به مرحلته ی چهتارم برگتردیم. شتاید برای مان مطبوع باشد، نيابيم. در ای  صورت 

تمام راه های ممك  را طرح نكرده ایم و شاید بتوان از تركيب دو یا چند انتخاب، مسير مطلوب 

باید به آخری  روش متوسل شویم و بهتری  راه تالش ها،  تری یافت. اما گاه علی رغم تمام ای 

 رگزینيم.برا كه ممك  است چندان هم دلپذیر نباشد، 
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تتا پایان تصميم گيری نيست، مرحله ی بعدی به اجرا درآوردن تصتميم استت. انتخاب راه،  -1

زمانی كه اقدام نكنيد هدف و مشكل شما سر جای خودش باقی می ماند. دستت بكتار شتوید و 

نترسيد و هرچه در عمل بيشتر پيش روید، نقایص كار بيشتر مشخص خواهند شد.باید انعطتاف 

اگر به حافظته متان رجتوع اشته باشيد تا بتوانيد با توجه به شرایط روزتصميم بگيرید. پذیری د

كنيم، همه ی ما انتخاب ها و تصميم هایی داریم كه هتيچ وقتت عملتی نشتده انتد. در چنتي  

مواردی ممك  است مراحل تصميم گيری ما، چنان چه ذكر شد، درست نبوده باشد. به عنتوان 

كانات و توانمندی های مان نادرست بوده، تصميمات اتخاذ شده مطتابق بتا مثال ارزیابی ما از ام

 كه ديكن یم فكر اگر كه دينكن فراموش .ارزش های مان نبوده یا اولویت های الزم را نداشته اند

 .است بوده شما تجربه  يهم ديگرفت كه یدرس  یكمتر دیكرد اشتباه خود انتخاب در

تصتميم، ختود بته ختود پتيش خواهتد آمتد و آن پتذیرش  مرحله ی بعد به دنبال اجترای -8

 مسئوليت تصميم گيری و پيامدهای آن است. 

اگر مراحل قبل و به ویژه مرحله ی پنجم واقع بينانه و با جمع آوری اطالعات كافی انجام شده 

باشد، قاعدتا  پذیرش پيامد و مسئوليت تصميم، نباید خيلی دشوار باشد. باید در نظر داشت گاه 

می پتذیرد،     تصميم گيری ها در شرایطی نامطمئ ، با منابع محدود و اطالعات ناكافی انجام 

هر چند برای رفع ای  نقایص تالش بسياری هم كرده باشتيم. در ایت  جتا بایتد تتوان پتذیرش 

شرایط را داشته باشيم و قاعدتا  خود را برای پيامدهایی پيش بينی نشتده آمتاده كترده باشتيم. 

ی یش نتيجه ی به ظاهر غير قابل پيش بينی، خود بستيار مهتم استت و بته ویتژه در پيش بين

در اجرای تصميم خود، بستته  پذیرش پيامدها و مسئوليت تصميم مان به ما كمش خواهد كرد.

به اینكه چه تصميمی گرفته باشيد ميتوانيد به بعضی دوستان وهمكاران ختود تفتویض اختيتار 

ه عهده آنان بگذارید، ولی چون تصميم كلی را خودتان گرفته ایتد و كنيد یا مسوليت هایی را ب

مسوليت اصلی را به عهده دارید، سعی كنيد نظارت مستقيم و مستمر بر موارد تفویض شده نيز 

 داشته باشيد. 

 مرحله ی آخر ارزیابی نتای  است. -3

فترار كتردن از آن یتا خيلی اوقات وقتی از نتيجه ی تصميمات مان رضایت نداریم، با سعی در  

                          نفتتتی نقتتتش ختتتود در تصتتتميم گيتتتری و شتتتانه ختتتالی كتتتردن از مستتتئوليت، در واقتتتع 

گنجينه ی گرانبهایی از تجارب را از دست می دهيم و خود را در معرض تكرار اشتتباهات متان 

جربته ارزشتمند قرار می دهيم. ای  كه چرا موفق نشدیم هم به انتدازه ی موفقيتت در كستب ت

خواهد بود، چرا كه می تواند ما را در اصالح تصميم گيری های مان راهنمایی كند. با تمتری  و 
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   كسب تجربه و دانش، تحليل تصميم گيری های قبلتی و رفتع نقتاط ضتعف متان، متی تتوانيم 

بررسی كنيد كه معيارهای شتما بترای رستيدن بته مهارت تصميم گيری خود را بهبود بخشيم. 

 داف تان محقق شده است و مشكل برطرف شده یا نياز به تصميم گيری مجدد داریم.اه

 بهتر است مراقب برخی خطاهای معمول باشيم و از آن ها بپرهيزیم 

  به دليل انتخاب عملی كه در مورد پيامد آن كوچش تری  اطالع و پيش فرضی نداریم .1

ه عنتوان مثتال بتی تتوجهی بته اطالعتات نادیده یا بی اهميت انگاشت  برخی اطالعتات. بتالف.

 هواشناسی برای تصميم گيری در مورد سفر.

           تخمي  بيش از حد اهميت برخی اطالعات. مثل توجه بتيش از انتدازه بته یتش اظهتار نظتر ب.

 غير تخصصی در مورد یش كاال هنگام خریدن آن.

. باید توجه داشت كه گاه ای  انبوه جمع آوری اطالعاتی كه مورد نياز و قابل استفاده نيستند. 2

 اطالعات غير ضروری روند تصميم گيری را دشوار می كنند.

 انتخاب تكانشی و بدون بررسی..3

 ایفا كند را توجه به نكات زیر می تواند در ارتقای مهارت تصميم گيری  نقش مهمی 

 داشته باشيد. از ارزش های خود، خانواده و فرهنگ جامعه  آگاهی 

 توانایی هایتان را بشناسيد. خود و 

 و از خيتاالت واهتی در ارزیتابی راه هتای مختلتف و پيامتدها  هدر نظر گرفت را واقعيات

 .كنيدپرهيز

 .اطالعات را به دقت مرور كرده و آن ها را به صورت عينی ارزیابی كنيد 

 نستبت بته   .حقایق را متد نظتر داشتته باشتيد نته آرزوهتا و اميتال شخصتی خودتتان        

اسخ های شخصی افرادی كه از تصميم شما متأثر می شوند حساس باشيد، شما بایتد پ

 از نوع و ميزان تأثير پيامدهای تصميم تان روی دیگران آگاه باشيد.

  در تصميم گيری روی مشتكالت بتی طترف باشتيد و بته موقعيتت بتا پتيش داوری و

 سوگيری نگاه نكنيد.

 بپرهيزید بهانه آوردن  از دليل تراشی و. 

  هنگام تصميم گيری مراقب باشيد كه گزینه هایی را انتخاب نكنيد كه منجر به ایجتاد

تعارضات شخصی یا بي  فردی شوند، چون ای  گونه تصميمات به ستختی بته نتيجته 

 خواهند رسيد.
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  اجتنتاب كنيتد.  یا استرس شدیدو ناراحتی از تصميم گيری های مهم هنگام خستگی

                    كتته تعتتداد كمتتی از تصتتميمات هستتتند كتته  يده باشتتبتته یتتاد داشتتتراایتت  نكتتته 

غير قابل جبران هستند، اما همي  موارد كم نياز به صرف وقتت و دقتت زیتادی بترای 

 اتخاذ تصميم مناسب دارند.

  نظر خواهی از دیگران برای كسب اطالعات و تجربيات مهم است، اما باید اعتبار منتابع      

           ا نيز ارزیابی كنيم. به یاد داشته باشيم كه علتی رغتم پرستش و جمع آوری اطالعات ر

نظر سنجی از دیگران ما مسئول تصميم گيری نهایی و تحمل پيامتدهای آن ختواهيم 

 بود.

 

 الگوي تصميم گيري صحيح 

 

 چالش يا تصميمي كه با آن روبرو هستيد: .1
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 انتخاب ها: .2
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 تخاب دوم.......................................................................ان

 انتخاب سوم......................................................................

 پيامد هاي هر انتخاب: .3

 منفي                           مثبت                                        

 انتخاب اول   .............................................       ...........................................

                ...........................................       ............................................. 

                ..............................................       .......................................... 

 انتخاب دوم    ............................................       ...........................................

                .................................................................................        ...... 
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 .....................انتخاب سوم  ............................................       .......................

               ...........................................        ............................................. 

               ...........................................        ............................................. 

 ست كه تصميم آن ا

.............................................................................................................. 

 دليل آن است كه 

............................................................................................................... 

 سژريعتر  وقتي و كند حركت به شروع كه رسد مي مقصدي به وقتي انسانكالم آخر: 

 .نمايد انتخاب را تري صحيح مسير كه رسد مي مقصد به
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