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عارفی

زمینه:

از مو وعات اتات یم مطاحعات مد ام ک ا ک کجوه را مقاط ه ادنای طا موقعجک

را ات نس زا اتک .رگف دژهرش ا ن طنمت ماططه ت ك را مقاط ه طا کگت ات نس ایماک
 .1ینهه مهانش ات ه مشاهمه ها گ ع وم ه
تگقجقات نمانشاه یانشگاه آزای اتتم
نمانشاه ا نان.

روش ها :ا

دژهرش از نو توصج – تگ ج

از نو مقطع طوی .تعگای  282ن ن از دنت امان

طخش را مناق ک ه ژه ه عای طه موم تصاید از طج دنت امان منا ک آموزک یممان

نمانشاه

ان خا کگه ه طه دنتش نامه را ت ك را مقاط ه طا ات نس ه کگت ات نس ایماک کگه داتخ

 .2ینهه مهانش ات ه مشاهمه ها گ نمانشاه
یانشگاه آزای اتتم

نمانشاه ا نان.

* عهده دار مکاتبات :نمانشاه یانشگاه آزای
اتتم

کگه یم دنت امان منا ک آموزک یممان یانشگاه ع وم دکک

نمانشاه طوی.

ینهه مهانش ات ه مشاهمه.

یاینگ.از آزمون را آمام  tمس قل

ن ب رد س گ دجنتون ه مینتجون یم ننم ادکام SPSS

ه نا ش  22طنا تگ جل یایه را ات ایه ینی گ.
یافته ها :ن ا ج نشان یای ه طج اج اط ه کگت ات نس ایماک کگه ماططه ا هجوی نگاکک
( ) P<2/25ه طج ت ك را مقاط ه ا رججان مگام ه کگت ات نس ایماک کگه ماططه مت ک
مع ایام هجوی یاکک ( )P<2/21ردچ ج طج ت ك را مقاط ه ا مسئ ه مگام ه کگت ات نس
ایماک کگه نجک ماططه م

مع ایام هجوی یاکک (.)P<2/21

بحث و نتیجهگیری :ات نس م توانگ اثنات نامط وط طن عد نی طاحج
مهان آنان یاک ه طاکگ ه طه امیجن مار امرا
Email: M.arefi@iauksh.ac.ir

دنت امان ه تتمک

ارش ا ت نس ه ت ك را مقاط ه امآمگ

م توانگ طه امتقا تطح طهگاکک مهان دنت امان ه ادکا ش ج جک مناق ک را دنت ام

دك

گ.
کلیدواژه ها :ات نس ایماک کگه ت ك را مقاط ه دنت امان.

مقدمه

ه ات نس عتهه طن تامج رک ه را اق صای طه جامعه طن تتمک

انسان موجووی اتوک وه طوه مووم مسو دن طوا ینجوا

وام یم

دجک

تعامل اتک .ات نس چه طوه کو ل مت وک ه چوه طوه کو ل م و

طگهن کك ط توجه طه ات نس رائ

طخش از زنوگی رون دونی مو طاکوگ .1ایون چوه اتو نس کو
یم تدووام مشوواجل هجوووی یامی هحوو یم ندووه رووا
تووتم

دنتو ام کو

ووه طووا

انگجکه ه مه جه اد طاکگ ه توان ه ات عگایرا طوجوی آمگه یم
مول تاحجان یماز گکه یام کگه ه دنتویه ینیی.7

ووگ کوووارگ نجووک موجوووی اتووک ووه

دنت ام مناق کرا ه ژه ك کا ه ا صاص از مک ه

دوون اتو نس مگسووو مو یوونیی .2ا و مسوواحه

دنت ام اتک ه از من ق طهج ه تاز مناق ک را دنت ام از

کا گ ناک از مارجک ه ج جک ک ل دنت ام طاکگ.3
ت جگی

ه منت اً طه دنت امان

هامی م کوی طه منهم طاعث م کوی تازمان داقگ نجنهرا طا

انسووان رووا توون ه ووام یامنووگ ا وو مو ووو اردجووک

طجشوو ن دجووگا موو

ه مهان نجک تاثجن م یذامی.6

طجدامان طگ ال ه نجازم گ طه مناق ک را ه ژه هتقو ک م ان

ا ات نس جکء ک ا ه کگه ه ال ك یم دنت ام

مگ ن

آموزک

دژهرش

ا تق ه مد ام نده ا

موج ات

مگمن اتک ه موجب مش تت عگ گه ا رم طنا دنت امان ه رم

مناق ک دنت ام

طجدامان م ینیی .4ا مسأحه موجب کگه اتک ه ات نس طه

طخش را ه ژه ما دنارم م تازی .8طخش را مناق ک ه ژه طه

از طخش را مومی توجه نده دنت ام ت گ ل کوی  .5طه صوص

یحجل تا ام دجک
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ارش منگ ه مجن ه عوامض طجدام
ه مهان

یم

اص یاما عوامل ت ش زا

دناهان رس گ .هجوی یت گاه را م و ه مه نیرا م اهت

طهگاکک مهان دنی ما طه مخامنه م انگازی ه طه طن اد این ه

یممان ه یونایون طجدامان ردگ م توان گ ات نس را ز ای

تضعجف دا ومرا طهگاکک مهان دشام طجش ن ما طن دنی تگدجل

گ.9

ما طنا دنت امان ا جای
از نقطه نظن ک ا
ات نس زا

م ندا گ ه ا یهم طه ا صومت تگاهم م اطگ .15حذا طا توجه طه

آنچه ائک اردجک اتک دقط عوامل

نجسک ه کخص م گدل م کوی ط ه مهم نگوه

ایماک کخص از ات نس اتک ه تتم

اردجک

ظ نجنه دنت ام ه تاحم نگهگاک ا قشن یم یمجه

اهل طه ع وان ك انسان ه یم منا ل طعگ طه ع وان دنی
ادظ تتمک ه ت گمت

کخص ما طه مجکان

ه

اعضا ی گن جامعه دژهرش ا ن طن

ز ای تگک تاثجن قنام م یرگ .طگث ات نس هتازیام طاآن

آن اتک ماططه ت ك را مقاط ه ما طا کگت ات نس ایماک کگه

نجازم گ تگ جل یقجق م هوم مقاط ه اتک .ت كرا مقاط ه طا ات نس

یم مجان دنت امان طخش را ه ژه ه عای یم منا ک آموزک

مار نیرا روکجامانه ا رس گ ه یم زمان مواجه کگن طا هقا ع

نمانشاه مومی طنمت قنام یرگ.

ات نس زا توتط اکخاص طه امطنیه م کوی.12

یممان یانشگاه ع وم دکک
مواد و روش ها

م هوم مقاط ه از یره را یذک ه طه موم متد یم وزه

ا

– تگ ج

دژهرش از نو توصج

مهان ک ات مطنح کگه اتک ه م تاحها ا جن مطاحعات ز ای

آمام

یم صوص دنا گ مقاط ه ه انوا ت ك را مقاط ه انجام کگه

طوینگ ه طا توجه طه جگهل مومیان جم ندونه کامل  282ن ن

اتک .دژهرشها ا جن نشان یایه انگ ه نو مار نی مقاط ه ا مومی

( 127ن ن منی ه  155ن ن زن) از دنت امان طخش را مناق ک ه ژه

جسدان ه ما

ه عای طوینگ ه طه موم تصاید م قه ا از طج دنت امان منا ک

ات ایه دنی نه ت ها تتمک مهان ط ه طهک س
نجک تگک تاثجن قنام م یرگ.11
مهان تعن ف م

ها ش تتک دنی اتک طنا

چجنی ه دجنهز طن کنا ط آتجب زا مضن تهگ گ آمجک ا چاحش
انگجک .12یم هاقع ه مار نیرا مقاط ه ا طه ع وان هاتطه طج
ات نس ه طجدام ک ا ه کگه انگ .13
دژهرش را طجانگن ا
عوام

اتک ه یم هاقع

از مهمتن

ه تتمک مهان ادنای ما طه مخامنه مجانگازی ات نس

(دشام مهان ) اتک ه طه طاهم مهانک اتان هق دنی طا دشام مهان
مواجه مجشوی از ته من ه «رشگام» «مقاهمک» ه «دنهداک » ع وم
م

گ ه دنی

ه قایم طه مه امه

م اتب طا انوا عوامل

ات نسزا نجسک تا تن گ آک گ ه دنهداک یم تتم جسد
ه مهان مد

اتک دجش مهی ه تتمک اه تهگ گ م کوی.14

ات نس طا دگ گ آهمین تاثجنات مخنط یم ه عجک جسدان
ه مهان کنا ط زنگی

جه دنت امان طخشها

آموزک یممان

 Lazarusمقاط ه ما طه ع وان ها ش یم مقاطل دشامزارا
گ .ا

کامل

از نو مقطع طوی .جامعه

ادنای ما تگک تاثجن قنام م یرگ .یم ا

نمانشاه ان خا

مناق ک ه ژه ه عای

کگنگ.کنا ط همهی طه آزمون

ام طن طاحج طجدام طوی ه دنت امان

ه

ه یم قسد ها مگ ن

ید ن مش ول طوینگ هامی مطاحعه نشگنگ.
اطکام دژهرش کامل دنتش امه را ت كرا مقاط ه ا طوی
ه از دنتش نامه مقاط ه طا کنا ط دنات نس CISS
()Coping Inventory for Stressful Situations
 Endlerه Parkerات ایه کگ

ها

دنتش نامه توتط

ا نزایه تنجده کگه اتک ه کامل  48تؤال اتک ه ته ت ك
مقاط ه
(coping

اص

ع

مقاط ه

)Task-oriented

مقاط ه

مسأحه
رججان

مگام
مگام

( )Emotion-oriented copingه مقاط ه اج اط
( )Avoidance-oriented copingرن گام کامل 16
ع امت ه مقجاس را طه مه حج نت از رنیک ( )1تا ردجشه ()5
مشخص کگه اتک ه دنتش امه کگت ات نس ایماک کگه
 Cohen )Perceived Stress Scale( PSS-14ه

اتک تگک تاثجن قنام یجنی ه

رد امانش ه یاما  14تؤال اتک ه رن آ م طن اتاس ك

م توان ی ک ك ماططه یه منده یم امت اط طج ات نس ه

مقجاس حج نت  5یمجه ا داتخ یایه م کوی ه طنا ت جش

کنا ط عد نی ک

دنی مد

دا ومرا طهگاکک مهان هجوی یامی .ططوم

ه تگدل ات نس

ات نس عدوم یمک کگه یم ك ماه یذک ه ط ام م مهی ه

ات نس ایماک کگه ه ت ك را مقاط ه ا ما نشان م یرگ.

ام

طج کگت

اد ام ه ا ساتات یمطامه وایث ات نس زا

نل ج ه

ردانطوم ه از جگهل دجگاتک ن ب رد س گ

آمگن طا دشام مهان ه ات نس را تجنطه کگه ما مومی ت جش

ات نس ه ت ك مقاط ه اج اط

طناطن  r= 2/242ه یم تطح

قنام م یرگ طه م ظوم اجنا دژهرش طه طجدامت انها مومی نظن

 P<2/25مع ایام ند طاکگ ع

ماططه مع ایام طج آنها هجوی

مناجعه کگ ه دس از ردار گ طا مسئوحج ه مگ نان منا ک ه

نگامی .ردچ ج

تو جح ارگاف دژهرش ه سب اجازه از آنها طه طخش را مومی

طناطن  r= 2/623ه طج

نظن مناجعه ه دنتش نامه را طه صومت دنی ه یم زمان را

 r=-2/439م طاکگ ه طنا رن یه یم تطح  P<2/21مع ایام

دناجک از ام طه دنت امان امائه ینی گ .دنتش نامه را طه یونه ا

م طاکگ ع

طن عگم هجوی ماططه طج کگت

ت ظجم کگه طوی ه اط گا دنتش نامه منطوط طه ت ك را مقاط ه ه

ات نس ه رججان مگام ه ردچ ج عگم هجوی ماططه طج کگت

طتداص ه دس از آن دنتش نامه کگت ات نس امائه م کگ یم
د امائه دنتش نامه را یت وم احعد

ن ب رد س گ طج کگت ات نس ه رججانمگام
کگت ات نس ه مسأحه مگام طناطن

دنض ص ن م

ات نس ه مسأحه مگام می م کوی طا ا

ه یم اط گا آن نوک ه

ت اهت ه ماططه طج

کگت ات نس ه ت ك مقاط ه رججان مگام مس قجم ه ماططه طج
کگت ات نس ه ت ك مقاط ه مسأحه مگام ع س م طاکگ.

کگه طوی طه موم مخ صن طنا آزموین را تو جح یایه کگه ه از
آنها یم واتک مجشگ تا مطاطق یت وماحعدل ه طا معا ک صگاقک طه

طنا مقا سه مجانگج کگت ات نس یم یه ینهه دنت امان

تؤاالت داتخ یر گ .دس از ت دجل دنتوووش امه را یایه را طا نووونم

عای ه ه ژه از آزمون  Tمس قل یه ینهه ات ایه کگ.طنا انجام

ادووووکام  SPSSه نا ش  22موووووومی توووووجوووک ووه ه تگ جوول

تگ جل اط گا طا ات ایه از آزمون حون طنمت کگ ه یم تطح

ا

قوونام یندک.
یم طخش توصج
توصج

مان گ مجانگج

طا

 2/25مقای ن هام انس یه ینهه طناطن اتک .ط اطنا

یایه را یم جگهح ت ظجم ه کا ص را

ردانطوم ه یم جگهل کدامه  3نشان یایه کگه اتک از مقای ن

اص

طگتک آمگه آزمون طا دنض طناطن هام انس یه ینهه ات ایه

ه انگناف ات انگامی م جنرا

دژهرش طجان ه طنمت کگ .تپس یم طخش ات ام طا تجک ه ه

کگه اتک .ال طا توجه طه جگهل کدامه  3ه  t=2/121مشارگه

تگ جل یایه را ه ات ایه از مهش را مع ن آمام مان گ ن ب

کگه یم تطح  P<2/25مع ایام ند طاکگ .طه ع امت مجانگج

رد س گ دجنتون آزمون  Tیه ینهه مس قل ه مینتجون ط

کگت ات نس یم یه ینهه دنت امان عای

طه طنمت دن جه را تگقجق دجش مه دنیا ه کگ.

مع ایام هجوی نگامی.

نتایج

جگهل کدامه  4دجش طج

الف .شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

کگت ات نس ما طوتج ه ته م جن

ت ك را مقاط ه ا نشان م یرگ .ن ا ج تگ جل مینتجون ط

جگهل کدامه  1مجانگج ه انگناف ات انگامی ندنات د ج م جن
اص

ه ه ژه ت اهت

نشان م یرگ ه م جن اج ا

از مگل ذف کگه ه ن ب

ندونه مومی طنمت یم دژهرش ما طه ت جك منی ه زن یم

مینتجون ط چ گ م جنه طنا م جنرا طاق مانگه یم مگل

یه ینهه دنت امان عای ه ه ژه نشان م یرگ .ردانطوم ه

مع ایام اتک (R2=2/491 F)2 , 279( =134/491 P<2/221

مت ظه م کوی تقن ا یم رده موامی مقگام مجانگج ندنات رن

 .)R=2/722طن ا اتاس ن ب رد س گ چ گیانه طج تن جب

م جن طنا رن ج سجک ه یم یه ینهه دنت امان عای ه ه ژه

ط یه م جن دجش طج ه کگت ات نس  2/72طوی .ا

یه م جن

نکی ك طه رم م طاکگ.جگهل کدامه  2نا ب رد س گ کگت

دجش طج طا رم  2/49هام انس کگت ات نس ما ت جج م

گ.
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جدول  .1شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی به تفکیک جنسیت و گروه
جنسیت
منی
مسأله مدار
زن
منی
هیجان مدار
زن
منی
اجتناب
زن
منی
کگت ات نس
زن

تعداد

انحراف استاندارد ±میانگین

عای

82

54/19±8/448

ه ژه

47

53/ 32±7/392

عای

82

52/12±9/533

ه ژه

75

54/89±9/124

عای

82

43/94±12/223

ه ژه

47

41/98±7/923

عای

82

46/14±12/752

ه ژه

75

46/23±12/271

عای

82

47/22±6/893

ه ژه

47

45/72± 7/264

عای

82

46/62±7/688

ه ژه

75

47/35±9/537

عای

82

24/22±7/181

ه ژه

47

23/72±6/222

عای

82

26/15 ± 6/681

ه ژه

75

25/77±7/227

گروه

جدول  .2ضرایب همبستگی بین سبک های مقابله ای و شدت استرس

رججان مگام

مسأحه مگام

اج ا
ضریب همبستگی پیرسون

2/242

2/623

-2/439

معناداری

2/483

2/222

2/222

تعداد

282

282

282

شدت استرس

جدول  .3مقایسه میانگین های شدت استرس پرستاران عادی و ویژه
متغیر
شدت استرس

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

t

درجه آزادی

معناداری

عای

162

25/28

6/997

2/121

282

0/409

ه ژه

122

24/98

6/688

گروه
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جدول  .9پیش بینی شدت استرس بوسیله سبک های مقابله ای
مدل
SE

B

β

شدت استرس
ثابت مدل

23/148

2/422

P

R

R2

F

2/222

2/722

2/491

134/33

2/222

مسئله مدار

-2/282

2/234

-2/362

2/222

هیجان مدار

2/377

2/232

2/552

2/222

ردچ ان ه جگهل نشان م یرگ طه ازا رن ها گ

د ن ما یکامش نینگ هح یت ه

یاک گ ه مجکان ات نس ک

ادکا ش یم ندنات مسأحه مگام ندنات کگت ات نس 2/362

ی گن دنت ل طا یاما طوین ت ك مقاط ه ا رججان مگام ه اج اط

ها گ ارش م اطگ .ردچ ج طه ازا رن ها گ ادکا ش یم ندنات

ما یکامش ندوینگ .18ردچ ج

رججان مگام ندنات کگت ات نس  2/552ها گ ادکا ش م

مجکان ات نس ک

طجش ن

 Lazarusه( Folkmanطه نقل از موتو

اطگ.

بحث

طجان ندوینگ ه ادنای

ن ا ج نشان یای ه طج ت ك مقاط ه ا اج اط ه کگت

م

ات نس ایماک کگه ماططه ا مع ایام هجوی نگامی ه طج ت ك

یم تال )1388

ه از مار نی مقاط ه ا رججان مگام ات ایه

گ طه جا تدن ک طن مش ل ه ل آن طجش ن یم د آن رس گ

تا دجامگرا رججان م

عامل ات نس زا ما مهام

گا

ادنای

را مقاط ه ا رججان مگام ه کگت ات نس ایماک کگه ماططه

تگک تاثجن ا

مت ک مع ایام هجوی یامی ه ردچ ج طج ت ك را مقاط ه ا مساحه

کونگ .مار نیرا مقاط ه ا رججان مگام یم وتاه مگت طنا

مع ایام هجوی

یامنگ.19

مگام ه کگت ات نس ایماک کگه نجک ماططه م

ارش ت ش موثن رس گ اما یم ط گ مگت اثنات م

یامی (.)P>2/21
 Andersonه Ramoیم دژهرش یم ردج

یم توججه ا
جطه

ایماک مت

طجان ندوینگ ه آنچه تتمک مد ام ما طا طن مهطنه م تازی وی

ردچ ج مگ

ات نس یم یانشجو ان طه ا

صومت م

طاکگ16.

یم طنمت

نس ک طه ات نس یاک ه طاک گ مار نیرا مقاط ه ا
تجنطه

ماططه مار نیرا

ه ات نس ما طه

گ رم ات نس طن آنها تأثجن م

یذاکک ه رم ا ه یم ان خا

مار نیرا

مقاط ه ا

وارگ
مت ک

مقاط ه طا

ناتوان گ ه از آنجا ه دنت امان طه ع وان قشن آتجب دذ ن جامعه

ن ا ج یتک ادک ه ادنای طا یاما

معند م کونگ ر گام مواجهه طا ات نس طه جا آن ه تس جم

طوین ت ك را مقاط ه ا مسأحه مگام یم ر گام مه طه مهکگن طا

ات نس را کونگ از مار نی مقاط ه ا مت ک ات ایه م

کنا ط ت ش زا مار اما موثن تن ما طه ام طنیه ه مجکان د ن

طا مسائل ه مش تت طن ومی م طق م

ات نس ما م گدل م کونگ 17ه نجک احونگ یم دژهرش یم ردج
وزه ع وان ندوی ه دنت ل طجدامت ان
مقاط ه ا مسأحه مگام طوینگ

اد ه م توان ی ک ه این دنت امان

ما طه صومت مت ک ط ام م طننگ ه ر گام

ت جگی نجسک ط ه کجوه امز اط دنی از ت جگی ه مهش را
مقاط ه ه مگ ن ک ت جگی م

مار نی طه جا مقاط ه از ام مش تت می م

ایماک مت

ه یاما ت ك را

از ات نس یامنگ .اما هق

گ ع

گ ه طه ردج یحجل
ات نس طه صومت م

ایماک کوی دنی طه جا تجک ه ه تگ جل مسائل ه مش تت یم

نل طجش ن طن مجکان ات نس وی

ر گام مواجهه طا ات نس تس جم ات نس م کوی ه طه صومت ججن
38

م طق طا مسائل طن وی وارگ نی.22

تس ط طجش ن طن

ات نس د ن ما م گدل م کونگ ه ط اطنا

موقعجک ات نس زا یامنگ 24ه ردچ ج  Takashiیم تال 2212

ن ا ج نشان یای ه طج مجکان کگت ات نس یم یه ینهه
دنت امان عای ه ه ژه ت اهت هجوی نگامی .طه ع امت ی گن ن ا ج

یم دژهرش مطنح ندوی ه ادنای طه ت اتب ت ك را مقاط ه ا

طجانگن ا طوی ه دنت امان عای ه ه ژه طه ك مجکان مجکان کگت

گ ه ت ك را

وی یمجات م اهت از ات نس ما تگدل م

ات نس ما ایماک ندوینگ.
ت جدان

مقاط ه ا اج اط یم مجکان ات نس یمک کگه امت ام نگامی هح

یم تال  1392یم دژهرش

دنت امان طا توجه طه نو ک ل ه مگجط ام

ت ك را مقاط ه ا رججان مگام ه مساحه مگام طن یمک مجکان

ع وان ندوی ه

کگت ات نس ایماک کگه تاثجن یامی.25

وی طگحجل طن ومی

طا ادنای مخ ف دنر گ را مخ ف طجدامان تاعات ام
موالن ه تخک طوین آن ه دشامرا
اق صای یم مول تاعات ام
م

انوایی

کگت ات نس ایماک کگه
ت جج

اج داع ه

وی ات نس ه ادسنیی ما تجنطه

از مؤح ه را اتات

گه ا دال اتخاذ مار نی مقاط ه توتط ادنای یم موقعجک

را ات نس زا مگسو م کوی .کگت ات نس ایما شگه اکامه

گ.21

طه طاهم دنی یم زمج ه مجکان جگ طوین ات نس یامی .طه ا دال
ز ای دنی زمان اقگام طه اتخاذ مار نی مقاط ه اص م

ردچ ج صایقجان یم تال 1387مطنح ندوی ه ات نس

تأثجنات دجک

را هامی کگه طه دنت امان یم طخش را مناق ک را ه ژه ه

ه اج داع م

مهانش ا

گ ه طه

ناک از ات نس ه

طخش عای دناتن از ادنای عای اتک ه یائدا طه یحجل ات نتومرا

دجامگرا

مگجط تگک کگت طاال ات نس قنام م یجننگ .22یم دژهرش

ات قتل یمی ه منج ناتوان ه

ی گن ه یم تال  1385انجام یندک عندان مطنح ندوی ه مجکان

اتاس یه م جن طاال رن مقگام کگت ایماک ات نس طاالتن طاکگ

ات نس یم دنت امان طخش عای ه ه ژه طه ك انگازه اتک ه

مهم آن (طنا متال ت ججن مهاطط اج داع

کنا ط تخک ک

رن یه ینهه دنت ام ت اهت ما مجکان ات نس

طن آنها هامی ند

گ هح دنت امان طه ت اتب ادنای عای مجکان

ن ا ج نشان یای ادنای

طجش ن ات نس ما تجنطه م

منگ) طاهم یاک ه طاکگ  .طن

طه ردان انگازه ا دال اتخاذ ش مقاط ه ادکا ش م
نتیجه گیری:

گ.23

ارش

اطگ.26

ه تطوح دا ج تن ات نس ما یمک نیه

طوینگ از ت ك مقاط ه ا مسئ ه مگام طهنه م یند گ ه ادنای طا
تطوح طاالتن ات نس ت ك مقاط ه ا رججان مگام ما طه ام م

ع ک عگم ت اهت یم مجکان کگت ات نس یم دنت امان
عای ه ه ژه یم دژهرش ا ن م توانگ طه یحجل چن ش کج ک

طنینگ اما رجچ ماططه ا طج کگت ات نس یمک کگه هت ك

ام دنت امان از طخش را عای طه ه ژه طاکگ .از آنجا ج ه

مقاط ه ا اج اط ی گه نشگ .ط اطنا ن ا ج طجانگن ا طوینگ ه این

تعگای از دنت امان طه صوص دنت امان منی طه یحجل د وی نجنه

دنت امان مار نیرا مقاط ه ا ما طه صومت مت ک ط ام ط ننگ

از طخشها عای طه طخش را ه ژه جا طه جا م کونگ یم ن ججه

ایماک مت

رن یه نو ات نس طخش عای ه ه ژه ما تگدل م ندا گ.

مقاط ه ا نا امآمگ ما طه ام ط ننگ ات نس ما طه صومت م
تجنطه م

ن ا ج نشان یاینگ ه ت ك را مقاط ه ا کگت ات نس ما
دجش طج

م

ندوی ه ادنای

طننگ قایمنگ یم کنا ط ات نس زا

یممان طا انجام طننامه م ک را

امآمگ ما طه ام م

مهان یممان

نل طجش ن طن مجکان ات نس

کگن طا ات نس طه یحجل یاک

ات نس ه مش تت

اص از ق جل ا جای امیارها

نل ات نس ه مار امرا

ارش یر گه آن نظجن

طجودجگطك ه همزکها م اتب یم جهک مواجهه طا ات نس ه

ایماک کگه ه هامی کگه طن ویا یاک ه طاک گ ه یم مواقع مه طه مه
مهامت را مقاط ه ا

گ حذا طا توجه طه دجامگرا م

تن

ام دنت امان دجش های م کوی ه مسئوحج طجدامت انها ه منا ک

گ .زامع یم تال 1392یم ردج مات ا مطنح
ه ت ك را مقاط ه ا

نس ک طه ات نس یامنگ ه ر گام

ه مار نیرا

ارش اثنات مخن آن یم ا قشن آتجب دذ ن یام طنیامنگ.

اما مجکان

39
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جه مسئوحج ه دنت امان منا ک آموزک یممان یانشگاه ع وم
ه ما ما یم انجام ا دژهرش ام یاینگ دال تش ن ما

انم مژیان ص ا

دکک

هتج ه از

.یام م

دژهرش طنیند ه از دا ان نامه یانشجوئ

ا

 طگ.یم یانشگاه آزای اتتم ها گ نمانشاه م طاکگ
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Abstract
Background: The one of the main issues in behavioral studies is
recognition the ways to deal with stressful situations. The aim of
this study was to examine the relationship between coping styles
and perceived stress among nurses in hospitals and Medical
Sciences universities of Kermanshah.
Methods: this is a descriptive-analytical of cross sectional study.
The research sample consisted of 282 nurses in intensive care
units and ordinary randomly selected from among nurses in
health centers Kermanshah and responded to the questionnaire .
Data using both descriptive statistics and inferential statistics
SPSS 20 software using independent t-test, Pearson correlation
and multiple regression analyzes were performed.
Results: The result showed that between coping style and
perceived stress coping style and perceived stress avoidance
relation does not exist (P<0.05) and it was a positive significant
relation between excitement circuit styles and intensity of
perceived stress (P<0.01) also it was a negative significant relation
between issue circuit coping style and perceived stress intensity
(P<0.01)
Conclusion: Stress can have negative impacts on clinical practice
and mental health of nurses and implementation of an efficient
coping strategies to reduce stress and improve mental health
nurses can help to increasing the quality of nursing care.
Keywords: Perceived stress, coping style, nurses.
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