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Abstract
Introduction: Stress is a natural phenomenon and is considered as an integral part of daily life. 
Identifying stressors and training and applying coping styles can be very useful in training qualified 
and efficient nurses. The aim of this study was to identify stressors and coping styles from the 
perspective of nursing students.
Methods: The present study is a cross-sectional descriptive study that was conducted in 2020. All 
3rd to 8th semester undergraduate nursing students of Alborz University of Medical Sciences (200 
students) were enrolled in the study by census method. Data collection tools were the Stressors 
Questionnaire and Lazarus and Folkman Coping Styles Questionnaire. The data were analyzed using 
SPSS software V.26 and descriptive statistics (mean and standard deviation).
Results:  The mean and standard deviation of stress perceived by students (2.85 58 0.58) and in the 
domains of clinical environments (2.91±0.61), personal-social (2.89±0.73), studying in university 
(2.75±0.63) and generally stressors questionnaire was (2.85±0.58). The use of stress coping styles in 
1.3% of students was at a high level, 64.5% at a medium level and 34.2% at a low level .The positive 
reassessment coping style with mean and standard deviation (12.22±3.43) was the most used among 
students. 
Conclusions: It is essential to make the necessary plans by the managers and educational programmers 
to reduce and control stressors and use effective coping strategies in nursing students. In this regard, 
educating and guiding students to use problem-oriented coping methods seems useful.
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چکیده
مقدمــه: اســترس، پدیــده ای طبیعــی اســت و بــه عنــوان بخشــی جدایــی ناپذیــر از زندگــی روزانــه محســوب مــی شــود. شناســایی 
عوامــل اســترس زا و آمــوزش و بــه کارگیــری ســبک هــای مقابلــه بــا آن، مــی توانــد در تربیــت پرســتارانی شایســته و کارآمــد بســیار مفید 
باشــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل اســترس زا و ســبک هــای مقابلــه بــا آن هــا از دیــد دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد.

ــا 8 مقطــع  روش کار: مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی مقطعــی اســت کــه در ســال 1399 انجــام شــد. کلیــه دانشــجویان تــرم 3 ت
کارشناســی پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز )200 نفــر(، بــه روش سرشــماری، وارد مطالعــه شــدند. ابــزار گــردآوری داده هــا، 
پرسشــنامه بررســی عوامــل اســترس زا و پرسشــنامه ســبک هــای مقابلــه ای الزاروس و فولکمــن بــود. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

آمــاری SPSS نســخه 26 و آمــار توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار اســترس درک شــده توســط دانشــجویان )0/58±2/85( و بــه تفکیــک حیطــه هــای محیــط های 
بالینــی )0/61±2/91(، شــخصی_اجتماعی )0/73±2/89(، و تحصیــل در دانشــگاه )0/63±2/75( بــود. میــزان بکارگیــری ســبک هــای 
مقابلــه بــا عوامــل اســترس زا در 1/3% از دانشــجویان در ســطح بــاال، 64/5% در ســطح متوســط و 34/2% در ســطح ضعیــف قــرار داشــت. 
ســبک مقابلــه ای ارزیابــی مجــدد مثبــت بــا میانگیــن و انحــراف معیــار )3/43±12/22(، بیشــترین اســتفاده را در میــان دانشــجویان داشــت. 
نتیجــه گیــری: الزم اســت تــا برنامــه ریــزی هــای الزم از ســوی مســئوالن و متولیــان حــوزه آمــوزش و بالیــن بــرای کاهــش و کنترل 
عوامــل اســترس زا و اســتفاده از ســبک هــای مقابلــه ای موثــر در دانشــجویان پرســتاری انجــام شــود. در ایــن راســتا آمــوزش و هدایــت 

دانشــجویان بــه اســتفاده از روش هــاي مقابلــه ای مســئله مــدار مفیــد بــه نظــر مــی رســد.
کلیدواژه ها:  استرس، سبک مقابله، دانشجویان پرستاری.

مقدمه 
اســترس، پدیــده ای طبیعــی اســت و بــه عنــوان بخشــی جدایــی 
ــه  ــترس، ب ــود. اس ــی ش ــوب م ــه محس ــی روزان ــر از زندگ ناپذی
ــا روانــی گفتــه مــی شــود کــه تعــادل  محــرک هــای جســمی ی
ــه ای  ــای مقابل ــش ه ــاد واکن ــث ایج ــم زده و باع ــر ه ــرد را ب ف
مختلفــی مــی شــود ]1،2[. اســترس در فرآینــد آمــوزش پرســتاری 

ــج  ــاس نتای ــر اس ــت ]3[. ب ــم اس ــی و مه ــوع قدیم ــک موض ی
دانشــجویان  از   %84/5  ،)2016( همــکاران  و   Yehia مطالعــه 
پرســتاری، ســطح اســترس متوســط و 12/2% اســترس بــاال را در 
ــر،  ــرف دیگ ــد ]4[. از ط ــی کنن ــه م ــل تجرب ــول دوران تحصی ط
ــز،  ــه زندگــی دانشــجویی نی ــوزی ب ــش آم ــی از دان ــت انتقال ماهی
باعــث ایجــاد وضعیتــی اســترس زا در دانشــجویان مــی شــود ]5[. 
ایــن اســترس ســالمت جســمی، روحــی و عملکــرد دانشــجویان 
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را در تمــام جنبــه هــا تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ]6،7[. تجربــه 
ــد  ــی در دانشــجویان پرســتاری می توان ــه مــدت طوالن اســترس ب
ــز و  ــالل در تمرک ــه اخت ــی از جمل ــکالت فراوان ــروز مش ــث ب باع
ــک  ــواب، تحری ــالل خ ــری، اخت ــم گی ــی در تصمی ــه، ناتوان حافظ
ــد  ــز اختــالالت جســمی مانن ــری، افســردگی، عصبانیــت و نی پذی
افزایــش فشــارخون، حالــت تهــوع، ســردرد و گرفتگــی عضــالت 

ــردد ]8-10[.  گ
ــته  ــترس زا در رش ــل اس ــده، عوام ــام ش ــات انج ــق تحقیق طب
پرســتاری در حیطــه هــای مختلفــی از جملــه تحصیل در دانشــگاه، 
محیــط هــای بالینــی و مســائل شــخصی_اجتماعی تجربــه                                                                                                   
ــاد،  ــارکاری زی ــف و ب ــد تکالی ــی مانن ــود ]11،12[. عوامل ــی ش م
ــط  ــده توس ــاد ش ــترس ایج ــت آزاد، اس ــود وق ــات، کمب امتحان
مربیــان، اســترس ناشــی از همســاالن و زندگــی روزمره، مســئولیت 
هــای جدیــد و مســائل مالــی نیــز مــی تواننــد باعــث اســترس در 
ــکاران  ــان و هم ــه درب ــوند ]16-13، 2[. در مطالع ــجویان ش دانش
ــوط  ــل مرب ــترس زای دوران تحصی ــل اس ــترین عام )1399( بیش
ــجو  ــرزنش دانش ــد س ــواردی مانن ــامل م ــی و ش ــه مرب ــه حیط ب
ــاط  ــیابی و ارتب ــوه ارزش ــران، نح ــور دیگ ــاتید در حض ــط اس توس
غیرموثــر بیــن مربــی و دانشــجویان بــود ]17[. در مطالعــه اروجلــو 
ــط  ــده توس ــترس درک ش ــترین اس ــز بیش ــکاران )1394( نی و هم
دانشــجویان، اســترس ناشــی از اســاتید و کادر پرســتاری بــود ]18[.

همچنیــن دانشــجویان پرســتاری عــالوه بــر اســترس هــای ناشــی 
از تحصیــل در دانشــگاه و مســائل شــخصی، در معــرض اســترس 
هــای اضافــی ناشــی از محیــط هــای بالینــی نیــز قــرار مــی گیرنــد 
]5[. متــداول تریــن عوامــل اســترس زای مربــوط بــه محیــط بالین 
شــامل تــرس از موقعیــت هــای جدیــد، خطاهــا، کار بــا تجهیــزات 
مختلــف، اســترس ناشــی از مراقبت از بیمــاران، چگونگــی برقراری 
ــوری و  ــش تئ ــن دان ــکاف بی ــاران، ش ــنل و بیم ــا پرس ــاط ب ارتب
عملــی و فقــدان نظــارت بالینــی اســت ]14،19[. طبــق مطالعــات 
گذشــته، تجربیــات محیــط بالیــن بــه عنــوان اصلــی تریــن عامــل 
اســترس زا در دانشــجویان پرســتاری گــزارش شــده و 80 درصــد 
دانشــجویان پرســتاری در محیــط هــای بالینــی، اســترس متوســط 
ــه  ــج مطالع ــن راســتا، نتای ــد ]20،21[. در همی ــی کنن ــه م را تجرب
Shdaifat و همــکاران )2018(، نشــان داد کــه بیشــترین عوامــل 

ــوط  اســترس زای درک شــده توســط دانشــجویان پرســتاری، مرب
ــن  ــتاری و همچنی ــان پرس ــن و کارکن ــاالی کار بالی ــم ب ــه حج ب
ــن  ــت ]15[. همچنی ــاران اس ــت از بیم ــی از مراقب ــترس ناش اس

 ،)2019( Mohammed و Ahmed بــر اســاس نتایــج مطالعــه
ــت از  ــامل مراقب ــترس ش ــده اس ــک کنن ــل تحری ــترین عوام بیش
بیمــاران، حجــم بــاالی کار بالینــی، کمبــود دانــش و مهارت هــای 
ــتان  ــنل بیمارس ــن و پرس ــرای تمری ــط ب ــود محی ــه ای، کمب حرف

ــوده اســت ]16[. ب
ــری  ــایی و بکارگی ــار شناس ــترس زا در کن ــل اس ــایی عوام شناس
ســبک هــای مقابلــه بــا آن هــا، عامل بســیار مهمــی در پیشــگیری 
ــق  از اســترس و پیامدهــای منفــی حاصــل از آن اســت ]22[. طب
ــه  ــه ای ب ــای مقابل ــبک ه ــف Lazarus  و Folkman ، س تعری
ــی  ــه م ــاری گفت ــای رفت ــالش ه ــناختی و ت ــی ش ــرات دائم تغیی
شــود کــه بــرای کنتــرل عوامــل اســترس زا بــه کار گرفتــه مــی 
ــه ای  ــوع ســبک مقابل ــه دو ن ــات خــود ب ــا در مطالع شــوند. آن ه
ــه ای  ــبک مقابل ــدار و س ــئله م ــه ای مس ــبک مقابل ــامل س ش
ــئله  ــه ای مس ــبک مقابل ــد. در س ــرده ان ــاره ک ــدار اش ــان م هیج
مــدار، هــدف، تغییــر موقعیــت تنــش زا بــا اســتفاده از تــالش هــای 
فــرد و کمــک گرفتــن از افــراد متخصــص اســت؛ امــا در ســبک 
ــا اســتفاده از  ــش ب ــدار، هــدف، کاهــش تن ــه ای هیجــان م مقابل
پاســخ هــای هیجانــی مــی باشــد ]23[. بــه کارگیــری ســبک های 
ــد  ــی توان ــتاری م ــترس در دانشــجویان پرس ــا اس ــه ب ــر مقابل موث
ــمی و  ــالمت جس ــد و س ــل بکاه ــای دوران تحصی ــترس ه از اس
ــئله  ]25،  ــل مس ــتراتژی ح ــد ]24[. اس ــاء ده ــا را ارتق ــی آنه روان
16، 15[، ارزیابــی مجــدد مثبــت  ]23[، رویکــرد خوشــبینانه، انتقال 
و اجتنــاب ]16[، رویکــرد دیــن، مقابلــه فعــال و برنامه ریــزی ]4[، 
از متــداول تریــن اســتراتژی هــای مقابلــه ای هســتند کــه توســط 
ــده  ــزارش ش ــته گ ــده گذش ــام ش ــات انج ــجویان در مطالع دانش

اســت.
حفــظ و ارتقــای بهداشــت جســمی و روحی دانشــجویان پرســتاری 
ــه  ــوان ارائ ــه عن ــه ب ــت خاصــی برخــوردار اســت، چــرا ک از اهمی
دهنــدگان خدمــات مراقبتــی در مراکــز بهداشــتی و درمانــی، 
عهــده دار ســالمت جامعــه در آینــده خواهنــد بــود ]5،14[. در 
ــوی  ــای الزم از س ــزی ه ــه ری ــا برنام ــت ت ــتا، الزم اس ــن راس ای
ــش و  ــرای کاه ــن ب ــوزش و بالی ــوزه آم ــان ح ــئوالن و متولی مس
کنتــرل عوامــل اســترس زا و اســتفاده از ســبک هــای مقابلــه ای 
موثــر در دانشــجویان پرســتاری انجــام شــود. بــدون شــک اولیــن 
ــل اســترس  ــن هــدف، شناســایی عوام ــه ای ــرای رســیدن ب گام ب
زا و ســبک هــای مقابلــه بــا آن هــا، از نــگاه دانشــجویان در هــر 
دانشــگاه متناســب بــا شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی حاکــم بــر آن 
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اســت. 
ــور  ــارج از کش ــه در خ ــن زمین ــددی در ای ــات متع ــه تحقیق اگرچ
ــی  ــات داخل ــام تحقیق ــه انج ــاز ب ــا نی ــت؛ ام ــده اس ــام ش انج
بیشــتر در ایــن زمینــه وجــود داشــت تــا بتــوان عوامــل اســترس 
ــجویان  ــر در دانش ــه ای موث ــای مقابل ــبک ه ــتفاده از س زا و اس
پرســتاری را متناســب بــا بســتر فرهنگــی و اجتماعــی حاکــم بــر                                     
ــل  ــه دلی ــن ب ــود. همچنی ــی نم ــی، بررس ــای داخل ــگاه ه دانش
ــای                                                          ــبک ه ــتفاده از س ــت اس ــترس و اهمی ــرب اس ــرات مخ اث
مقابلــه ای موثــر در مقابــل آن و بــاال بــودن مواجهــه بــا اســترس 
ــژه دانشــجویان پرســتاری  ــه وی ــوم پزشــکی ب در دانشــجویان عل
ــن رشــته، شناســایی عوامــل اســترس زای  ــه ســبب ماهیــت ای ب
ــوزش  ــا و آم ــع آن ه ــت رف ــف، جه ــای مختل ــه ه ــم در زمین مه
ســبک هــای مقابلــه ای موثــر، ضــروری بــه نظــر مــی رســد. از 
ایــن رو، مطالعــه حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل اســترس زا و                                   
ــا آن هــا در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه  ــه ب ســبک هــای مقابل
ــن  ــج ای ــه نتای ــد اســت ک ــرز انجــام شــد. امی ــوم پزشــکی الب عل
مطالعــه بتوانــد بــه مســئوالن و متولیــان حــوزه آمــوزش و بالیــن 

ــد. ــک نمای ــای الزم کم ــزی ه ــه ری ــام برنام ــت انج جه

روش کار
ــا  ــر ت ــه )تی ــت ک ــی اس ــی مقطع ــوع توصیف ــر از ن ــه حاض مطالع
ــوم  ــاه ســال 1399(، در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه عل ــان م آب
پزشــکی البــرز انجــام شــد. کلیــه دانشــجویان تــرم 3 تــا 8 مقطــع 
کارشناســی پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز )200 نفــر(، 
ــه  ــای ورود ب ــدند. معیاره ــه ش ــماری، وارد مطالع ــه روش سرش ب
مطالعــه، شــامل گذرانــدن حداقــل یــک واحــد کارآمــوزی حضوری 
و داشــتن تجربــه حضــور در محیــط بالیــن و تمایــل بــه شــرکت در 
مطالعــه بــود. بــا توجه بــه پاندمــی کوویــد 19، امــکان جمــع آوری 
ــخه  ــن رو، از نس ــت؛ از ای ــود نداش ــا وج ــنامه ه ــوری پرسش حض
الکترونیکــی پرسشــنامه بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد. 
بدیــن صــورت کــه فایــل word پرسشــنامه طراحــی و توســط دو 
محقــق کــه بــه واســطه گــروه هــای دانشــجویی بــه دانشــجویان 
پرســتاری واجــد شــرایط دسترســی داشــتند، از طریــق اپلیکیشــن 
واتســاپ ارســال و همــکاری ایشــان جهــت تکمیــل پرسشــنامه و 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــرم 1 و 2 ب ــب شــد. دانشــجویان ت ارســال آن جل
ــذف  ــش ح ــت پژوه ــوزی از لیس ــوری کارآم ــدن دوره حض گذران

شــدند )80 نفــر: 45 نفــر از تــرم یــک و 35 نفــر از تــرم 2(.

ــود.  ــنامه ب ــش، پرسش ــن پژوه ــا در ای ــردآوری داده ه ــزار گ اب
متناســب بــا اهــداف مطالعــه، از دو پرسشــنامه بــه همــراه 
ــک  ــات دموگرافی ــد. اطالع ــتفاده ش ــک اس ــات دموگرافی اطالع
مــواردی همچــون ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، بومــی بــودن، 
ــد  ــی، واح ــرم تحصیل ــگاه، ت ــه دانش ــال ورود ب ــودن، س ــاغل ب ش
هــای کارآمــوزی گذرانــده شــده، ســابقه بیمــاری مرتبــط بــا روان 
یــا مصــرف دارو بــه ایــن علــت و تجربــه حادثــه اســترس زا طــی 
ــل  ــاه گذشــته را شــامل مــی شــد. پرسشــنامه بررســی عوام 6 م
ــه  ــرت 5 درج ــار لیک ــب معی ــه در قال ــامل 65 گوی ــترس زا، ش اس
اي بــه صــورت خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، کــم، بــه هیــچ وجــه، 
بــا نمــره گــذاري 5 تــا 1 بــراي بررســي 3 حیطــه بــه ایــن شــرح 
بــود: تحصیــل در دانشــگاه )17 گویــه(، محیــط هــای بالینــی )33 
گویــه( و شــخصی-اجتماعی )15 گویــه(. جمــع نمــرات هــر حیطــه 
بــه عنــوان نمــره کل آن حیطــه در نظــر گرفتــه شــد و بــه منظــور 
تعییــن مهمتریــن موضــوع تنــش زا در هــر حیطــه، میانگیــن نمــره 
در آن حیطــه بیــن 1 تــا 5 تعییــن و گــزارش شــد. ایــن پرسشــنامه 
بــا 65 گویــه توســط ایزدپنــاه و همــکاران )1389( طراحــی و روایی 
و پایایــی آن در مطالعــه ای کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجند 
)بــر روی 120 دانشــجوی پرســتاری شــاغل بــه تحصیــل در ســال 
ــع شــد.  ــد واق ــورد بررســی و تایی ــد؛ م ــارم( انجــام دادن دوم و چه
ــاز  ــود ]26[. در ف ــنامه، )86/.( ب ــاخ پرسش ــای کرونب ــب آلف ضری
ــا  ــا بحــران کرون ــی ب ــه دلیــل همزمان ــی مطالعــه حاضــر، ب اجرای
و کنســل شــدن آمــوزش حضــوری و شــروع آمــوزش مجــازی، 2 
گویــه مرتبــط بــا شــرایط آمــوزش مجــازی و آزمــون هــای مجازی 
بــه حیطــه تحصیــل در دانشــگاه اضافــه و پایایــی پرسشــنامه بــا 
67 گویــه، مجــدد مــورد بررســی قــرار گرفــت و ضریــب پایایــی 

)آلفــای کرونبــاخ( پرسشــنامه، )95/.( بدســت آمــد.
  Folkman،   و   Lazarus مقابلــه ای  راهبردهــای  پرسشــنامه 
گویــه   66 دارای   Ways of Coping Questionnaire: WOC

ــار  ــا چه ــدار ب ــاله م ــه ای مس ــرد مقابل ــی راهب ــب کل در دو قال
زیرمقیــاس جســتجوی حمایــت اجتماعــی )6 گویــه(، حــل مســاله 
)6 گویــه(، مســئولیت پذیــری )4 گویــه( و ارزیابــی مجــدد مثبــت 
ــار  ــا چه ــدار ب ــان م ــه ای هیج ــرد مقابل ــود و راهب ــه( ب )7 گوی
زیرمقیــاس رویارویــی )6 گویــه(، خویشــتن داری )7 گویــه(، 
ــه( اســت. در  ــی )6 گوی ــه( و دوری گزین ــاب )8 گوی ــز و اجتن گری
عبــارات ایــن پرسشــنامه، واکنــش هــا، افــکار، آرزوهــا، تمایــالت و 
اقدامــات ممکــن در رابطــه بــا عوامــل اســترس زا توصیــف شــده 
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ــه  ــت و 50 گوی ــی اس ــنامه انحراف ــن پرسش ــه ای ــت. 16 گوی اس
دیگــر ایــن پرسشــنامه شــیوه مقابلــه فــرد را مــورد ارزیابــی قــرار 
ــف لیکــرت )اصــاًل،  ــر اســاس طی ــذاری آن ب ــد. نمره گ ــی دهن م
بعضــی اوقــات، معمــواًل و زیــاد( بــه ترتیــب از صفــر تــا 3 اســت 
]27،28[. پــس از جمــع نمــرات هــر پرسشــنامه، نمــره بیــن 0 تــا 
ــد  ــرد در ح ــه ای ف ــبک مقابل ــری س ــزان بکارگی ــانه می 66 ، نش
پاییــن؛ نمــره بیــن 66 تــا 110، نشــانه میــزان بکارگیــری ســبک 
ــا 198 ،  ــن 110 ت ــره بی ــط؛ و نم ــد متوس ــرد در ح ــه ای ف مقابل
ــاال  ــد ب ــرد در ح ــه ای ف ــبک مقابل ــری س ــزان بکارگی ــانه می نش
ــن پرسشــنامه در مطالعــات متعــدد و گروه هــای مختلــف  ــود. ای ب
بــرای ســنجش راهبردهــای مقابلــه ای بــه کار رفتــه اســت؛ بنابراین 
ــی  ــود ]27،28،29[. پایای ــوب می ش ــتاندارد و روا محس ــزاری اس اب
ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ در مطالعــه 
ــام  ــا 0/85و در پژوهــش بهن ــر ب ــکاران )1389( براب ــور و هم علیپ
مقــدم و همــکاران )1393(، 0/92 گــزارش شــد ]30،31[. پایایــی 
 )1986( Folkman  و  Lazarus ابعــاد ایــن پرسشــنامه در مطالعــه
ــز  ــر نی ــه حاض ــد ]32[. در مطالع ــرآورد ش ــا 0/79 ب ــز، 0/66 ت نی

ــاخ پرسشــنامه، )88/.( محاســبه شــد. ــای کرونب ــب آلف ضری
در ایــن پژوهــش کلیــه مالحظــات اخالقــی رعایــت گردیــد، بدیــن 
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــور داوطلبان ــه ط ــجویان ب ــه دانش ــورت ک ص
ــنامه  ــدای پرسش ــه در ابت ــداف مطالع ــد. روش و اه ــرکت کردن ش
ــا در  ــد ت ــته ش ــدگان خواس ــارکت کنن ــد و از مش ــح داده ش توضی
صــورت تمایــل پرسشــنامه هــا را تکمیــل نماینــد. تکمیــل کامــل 
ــارکت در  ــت مش ــوان رضای ــه عن ــدن آن ب ــنامه و بازگردان پرسش
مطالعــه تلقــی شــد. پرسشــنامه هــا بــدون نــام جمــع آوری شــد 
ــه  ــات محرمان ــه اطالع ــد ک ــان داده ش ــجویان اطمین ــه دانش و ب
ــوب در  ــش مص ــه از پژوه ــر برگرفت ــه حاض ــد. مقال ــد مان خواهن
شــورای تخصصــی پژوهشــی کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز مــورخ 98/10/16 و کمیتــه اخــالق 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز مــورخ 98/11/30 بــه کــد 
ــد. ــی باش ــماره IR.ABZUMS.REC.1398.228 م ــالق ش اخ

 اطالعــات جمــع آوری شــده از پرسشــنامه هــا، بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار SPSS نســخه 26 و بــا بــه کارگیــری شــاخص هــای آمــار 
توصیفــی )فراوانــی، درصــد فراوانــی، میانگیــن و انحــراف معیــار( 

تحلیــل شــدند. 

يافته ها
ــرم 8-3 )200  از کل دانشــجویان مقطــع کارشناســی پرســتاری ت
ــزان  ــد و می ــل کردن ــنامه را تکمی ــر پرسش ــداد  155 نف ــر(، تع نف
پاســخ دهــی 77/5% بــود. 58/1% از شــرکت کننــدگان در مطالعــه، 
مونــث بودنــد. اکثریــت شــرکت کننــدگان مجــرد )93/5%( بودنــد. 
میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان، 2/98±22/37 بــود. 36/8% از 
دانشــجویان شــرکت کننــده، بومی و 30/3% شــاغل بودنــد. %14/2 
از دانشــجویان در تــرم تحصیلــی 3، 21/3% در تــرم تحصیلــی 4، 
18/1% در تــرم تحصیلــی 5، 28/4% در تــرم تحصیلــی 7 و %18/1 
در تــرم تحصیلــی 8 مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. 14/2% از 
ــد  ــوزی، 21/3% از دانشــجویان 6 واح ــد کارآم دانشــجویان 2 واح
ــوزی ، %28/4  ــد کارآم ــوزی، 18/1% از دانشــجویان 10 واح کارآم
ــجویان 39  ــوزی و 18/1% از دانش ــد کارآم ــجویان 18 واح از دانش
ــی  ــجویان ط ــد. 43/9% از دانش ــده بودن ــوزی گذران ــد کارآم واح
6 مــاه گذشــته، تجربــه حادثــه اســترس زا داشــتند و 91% از 
دانشــجویان ســابقه بیمــاری روان یــا مصــرف دارو بــه ایــن علــت 

را نداشــتند )جــدول1(.
میانگیــن و انحــراف معیار اســترس درک شــده توســط دانشــجویان 
در کل پرسشــنامه عوامــل اســترس زا )0/58±2/85( بــود. حیطــه 
محیــط هــای بالینــی )0/61±2/91( بیشــترین میانگیــن و حیطــه 
تحصیــل در دانشــگاه )0/63±2/75( کمتریــن میانگیــن را داشــتند. 
ــن عامــل اســترس زا در حیطــه محیــط هــای بالینــی،  مهــم تری
اشــتباه در مراقبــت از بیمــار )1/08±3/76(، در حیطــه شــخصی_
ــی  ــارغ التحصیل ــگام ف ــه ای هن ــت حرف ــدم کفای ــی، ع اجتماع
)1/19±3/37( و در حیطــه تحصیــل در دانشــگاه، شــامل فشــرده 

ــد )جــدول2(. ــودن برنامــه هــای درســی )1/02±3/52( بودن ب
میــزان بکارگیــری ســبک هــای مقابلــه بــا عوامــل اســترس زا در 
1/3% از دانشــجویان در ســطح بــاال، 64/5% در ســطح متوســط و 
34/2% در ســطح ضعیــف قــرار داشــت. میانگیــن و انحــراف معیــار 
نمــرات ســبک هــای مقابلــه ای )15/07 ± 72/18( محاســبه شــد 

)جــدول2(.
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جدول 1. اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان

درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

مردجنسیت
زن

65
90

41/9
58/1

مجردوضعیت تاهل
متاهل

145
10

93/5
6/5

بلهبومی
خیر

57
98

36/8
63/2

بلهشاغل
خیر

47
108

30/3
69/7

سال ورود به دانشگاه
1395
1396
1397
1398

28
44
61
22

18/1
28/4
39/4
14/2

ترم تحصیلی

سه
چهار
پنج
هفت
هشت

22
33
28
44
28

14/2
21/3
18/1
28/4
18/1

تعداد واحد کارآموزی گذرانده شده

2 واحد
6 واحد
10 واحد
18 واحد
39 واحد

22
33
28
44
28

14/2
21/3
18/1
28/4
18/1

بلهسابقه بیماری مرتبط با روان یا مصرف دارو به این علت
خیر

14
141

9
91

بلهتجربه حادثه استرس زا در 6 ماه گذشته
خیر

68
87

43/9
56/1

سن
میانگین و انحراف معیار

22/37±2/98

جدول 2. میانگین نمره 3 گویه با بیشترین میانگین در حیطه های عوامل استرس زا و سبک های مقابله با عوامل استرس زا از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 
پزشکی البرز در سال 1399

میانگین و انحراف معیارگویه های دارای بیشترین میانگین در هر حیطهحیطه های عوامل استرس زا

حیطه تحصیل در دانشگاه
فشرده بودن برنامه های درسی

کمبود وقت جهت مطالعه و انجام تکالیف
شرایط )کمیت و کیفیت( آزمون های مجازی

کل حیطه

3/52 ± 1/02
3/32 ± 1/10
3/32 ± 1/19
2/75 ± 0/63

حیطه محیط های بالینی
اشتباه در مراقبت از بیمار

فوت بیمار
احتمال آسیب زدن به بیمار

کل حیطه

3/76 ± 1/08
3/72 ± 1/19
3/71 ± 1/07
2/91 ± 0/61

حیطه شخصی_اجتماعی
عدم کفایت حرفه ای هنگام فارغ التحصیلی

مشکالت مربوط به مسائل اقتصادی
مسئولیت های حرفه ای پرستاری

کل حیطه

3/37 ± 1/19
3/23 ± 1/24
3/21 ± 1/18
2/89 ± 0/73

0/58 ± 2/85میانگین کل
میانگین و انحراف معیارابعاد سبک های مقابله ایمحور های سبک های مقابله ای

مسئله مدار
جستجوی حمایت اجتماعی

مسئولیت پذیری
مشکل گشایی )حل مسئله(

ارزیابی مجدد مثبت

9/43 ± 3/21
6/97 ± 1/92
9/76 ± 2/7

12/22 ± 3/43

هیجان مدار
رویارویی

دوری گزینی
خویشتن داری
گریز و اجتناب

7/25 ± 2/98
6/61 ± 3/00
10/83 ± 2/92
9/07 ± 3/67

15/07 ± 72/18نمره کل
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بحث 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل اســترس زا و                                                                                                    
ــتاری  ــجویان پرس ــد دانش ــا از دی ــا آنه ــه ب ــای مقابل ــبک ه س
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز انجــام شــد. بررســی نتایــج نشــان 
داد بیشــترین اســترس درک شــده توســط دانشــجویان در درجــه 
اول مربــوط بــه حیطــه محیــط هــای بالینــی و ســپس بــه ترتیــب 
ــود.  ــگاه ب ــل در دانش ــخصی_اجتماعی و تحصی ــای ش ــه ه حیط
ــل  ــا عوام ــه ب ــای مقابل ــبک ه ــری س ــزان بکارگی ــن می همچنی
ــه ای  ــرار داشــت و ســبک مقابل اســترس زا در ســطح متوســط ق
ارزیابــی مجــدد مثبــت بیشــترین اســتفاده را در میــان دانشــجویان 

ــت. داش
بررســی داده هــای مربــوط بــه پرسشــنامه عوامل اســترس زا نشــان 
ــه  ــن را ب ــی، بیشــترین میانگی ــط هــای بالین داد کــه حیطــه محی
ــت  ــن حیطــه، اشــتباه در مراقب خــود اختصــاص داده اســت. در ای
ــده توســط دانشــجویان  ــترس ادراک ش ــاران، بیشــترین اس از بیم
اســت کــه بــا نتایــج ســایر مطالعــات همســو اســت ]33-35، 25، 
7[. در مطالعــه Alshahrani و همــکاران )2018(، اضطــراب در 
مــورد اشــتباهاتی کــه مــی توانــد منجــر بــه آســیب یــا مــرگ بیمار 
شــود و اضطــراب ناشــی از تامیــن مراقبــت از بیمــاران، رتبــه یــک 
را بــه خــود اختصــاص داد ]35[. هرچنــد دانشــجویان پرســتاری در 
مراقبــت از بیمــاران هماننــد پرســتاران مســئولیت یکســانی ندارنــد؛ 
امــا در معــرض فشــارهای روانــی مشــابه قراردارنــد ]36[. مراقبــت 
از بیمــاران بــه ایــن دلیــل کــه بــا جــان و ســالمت انســان هــا در 
ارتبــاط اســت، مســئولیت باالیــی ایجــاد مــی کنــد کــه مــی توانــد 
عامــل اســترس زای مهمــی بــرای دانشــجویان محســوب گــردد و 
هرگونــه اشــتباه در ایــن رابطــه مــی توانــد باعــث خســارات متعــدد 
و هــم چنیــن ســرخوردگی دانشــجو گــردد؛ از ایــن رو، الزم اســت 
کــه ایــن موضــوع مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه و بــا آمــوزش 
و تمرینــات کافــی، اعتمــاد بــه نفــس دانشــجویان در ایــن زمینــه 
ــح دادن شــفاف پروســیجرها، شــبیه ســازی  ــت شــود. توضی تقوی
اعمــال بالینــی در پراتیــک و تمرینات فراوان دانشــجویان و کســب 
تجربــه در محیــط بالیــن همــراه بــا حمایــت اســاتید پرســتاری می 
توانــد بــه کاهــش ایــن اســترس کمــک نمایــد ]37[. از طرفــی در 
مطالعــه اروجلــو و همــکاران )1394( اســترس ناشــی از مراقبــت از 
بیمــاران رتبــه آخــر را بــه خود اختصاص داد و دانشــجویان اســترس 
ناشــی از اســاتید و کار پرســتاری را تنــش زا تریــن عامــل دانســته 
ــاوت در محیط هــای آموزشــی  ــل تف ــه دلی ــد ب ــی توان ــه م ــد ک ان
ــه Hamaideh و  ــه باشــد ]18[. در مطالع ــرز و ارومی دانشــکده الب
همــکاران )2017( نیــز دانشــجویان بــه عامــل مراقبــت از بیمــاران 

کمتریــن نمــره را اختصــاص دادنــد ]38[. نتایــج مطالعــه حاضــر در 
حیطــه محیــط هــای بالینــی نشــان داد که اســترس ناشــی از دادن 
دارو هــای خوراکــی، میانگیــن کمتــری را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت کــه بــا نتایــج مطالعــه دربــان و همــکاران )1399( و راجــی و 
همــکاران )1395( همســو اســت ]17،21[. اســترس کمتــر در ایــن 
گویــه احتمــااًل بــه مهــارت کافــی دانشــجویان در زمینــه دارودهــی 

بــه ویــژه داروهــای خوراکــی مرتبــط اســت.
ــترس  زای  ــل اس ــترین عوام ــخصی_اجتماعی بیش ــه ش در حیط
ــه ای  ــت حرف درک شــده توســط دانشــجویان شــامل عــدم کفای
هنــگام فــارغ التحصیلــی، مشــکالت مربــوط بــه مســائل اقتصادی 
و مســئولیت هــای حرفــه ای پرســتاری بودنــد. بــه نظــر مــی رســد 
ــا ســالمت  ــاط مســتقیم ب ــه ســبب ارتب ــتاری ب دانشــجویان پرس
بیمــاران و مســئولیت حرفــه پرســتاری، در مراقبــت از بیمــار بیشــتر 
دچــار تنــش مــی شــوند، بــه همیــن دلیــل الزم اســت بــا افزایــش 
دانــش و مهــارت بالینــی خــود، اعتمــاد بــه نفــس خــود را در ایــن 
ــکاران  ــه Alghamdi و هم ــد ]26[. در مطالع ــاء دهن ــه ارتق زمین
)2019(، ارتبــاط معنــاداری بیــن درآمــد ماهیانــه و اســترس 
دانشــجویان بــه دســت آمــد، بــه طــوری کــه بــا افزایــش درآمــد 
دانشــجویان، استرســورها کاهــش مــی یافتند. مشــکالت شــخصی 
ــی  ــرد تحصیل ــد عملک ــی توانن ــه م ــتند ک ــی هس ــز از عوامل نی
ــترس زا  ــل اس ــوان عوام ــه عن ــرده و ب ــل ک ــجویان را مخت دانش
شــناخته مــی شــوند ]39[. در مطالعــات مختلــف همچنیــن کمبــود 
دانــش و مهارت هــای حرفــه ای جــزو استرســورهای اصلــی 
 %84 ،)2017( Inayat و Parveen بــود ]9،14،16[. در مطالعــه
ــده  ــد کــه فرصــت هــای شــغلی و آین ــد کردن از دانشــجویان تایی
ــود  ــا می ش ــترس در آنه ــاد اس ــث ایج ــخص باع ــه ای نامش حرف

  .]40[
ــده در  ــترس زای درک ش ــل اس ــان عوام ــه حاضــر از می در مطالع
حیطــه تحصیــل در دانشــگاه، فشــرده بــودن برنامــه هــای درســی، 
کمبــود وقــت جهــت مطالعــه و انجــام تکالیــف و همچنین شــرایط 
ــش زا  ــزو تن ــا، ج ــی کرون ــازی در دوران پاندم ــای مج ــون ه آزم
تریــن عوامــل بودنــد کــه بــا نتایــج ســایر مطالعــات همســو اســت 
]9,14,33,38[. اســترس نامطلــوب در شــرایطی رخ مــی دهــد کــه 
امکانــات و ظرفیــت هــای کنونــی بــا نیازهــای خارجــی در تعــادل 
نباشــد. بــه همیــن دلیــل حجم زیــاد تکالیــف و بــارکاری مــی تواند 
فــرد را دچــار عــدم تعــادل و کشــمکش هــای درونی کنــد . محققان 
پیشــنهاد مــی کننــد کــه افــراد برنامــه ریــز در حــوزه پرســتاری، 
شــرایط و میــزان تکالیــف و برنامــه هــای درســی را بررســی کننــد 
ــه     ــود ]9[. در مطالع ــجویان وارد ش ــه دانش ــری ب ــار کمت ــا فش ت
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Shankarو همــکاران )2018( نیــز بیشــترین عامــل اســترس زا، 
عــدم وجــود زمــان کافــی بــرای مطالعــه مــوارد آموختــه شــده و 
ــه  ــا توجــه ب ــودن محتواهــای درســی اعــالم شــد ]24[. ب ــاد ب زی
ــد-19 و مجــازی شــدن آمــوزش و آزمــون  شــیوع بیمــاری کووی
هــای دانشــجویان، اســترس درک شــده ناشــی از شــرایط )کمیــت 
و کیفیــت( آزمــون هــای مجــازی نیــز، بــاال بــود. عواملــی همچون 
محدودیــت زمانــی در پاســخگویی بــه ســواالت، قطعــی احتمالــی 
اینترنــت و یــا اختــالل احتمالــی در پلتفــرم آزمــون حیــن برگــزاری 
آزمــون، مــی توانــد بــر میــزان اســترس بــاالی دانشــجویان در این 

زمینــه موثــر باشــد.
ــزان بکارگیــری  ــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر، می ب
ســبک هــای مقابلــه بــا عوامــل اســترس زا در بیــش از 50 درصــد 
از دانشــجویان در ســطح متوســط قــرار داشــت. طبــق مطالعــات، 
اســترس قابــل پیشــگیری نیســت و در اکثــر مــوارد غلبــه بــر آن 
ــه طــور مکــرر  ــی دانشــجویان پرســتاری ب دشــوار اســت. از طرف
ــد  ــد کــه مــی توان ــه مــی کنن ــع اســترس زا را تجرب ــن منب چندی
ــی،  ــالمت روح ــذارد و س ــا بگ ــر روی آن ه ــی ب ــرات نامطلوب تاثی
جســمی و پیشــرفت تحصیلــی شــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؛ 
ــه ای در  ــای مقابل ــبک ه ــری س ــه کارگی ــوزش و ب ــن آم بنابرای
کنتــرل ایــن استرســورها مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد و کیفیــت 
ــود بخشــد ]36،39[. در بررســی ســبک های  زندگــی آن هــا را بهب
ــت، بیشــترین  ــی مجــدد مثب ــه حاضــر، ارزیاب ــه ای در مطالع مقابل
اســتفاده را در میــان دانشــجویان داشــت کــه بــا نتایــج مطالعــات 
 ،)2019(  Simamora و   Fathi و   )1394( و همــکاران  اروجلــو 
ــه Karaca و  ــه هــای مطالع ــا یافت ــا ب همســو اســت ]18،41[؛ ام
ــه،  ــن مطالع ــه در ای ــرا ک ــدارد؛ چ ــت ن ــکاران )2017(، مطابق هم
دانشــجویان بیشــتر از ســبک مقابلــه ای اجتنــاب، اســتفاده کردنــد 
]37[. ارزیابــی مجــدد مثبــت، شــامل تفکــر در مــورد یــک وضعیت 
چالــش برانگیــز بــه روش مثبــت تــر اســت کــه مــی توانــد شــامل 
توجــه بــه نــکات مثبــت و فوایــد آن وضعیــت و همچنیــن شــوخ 
ــرای  ــه ای ب ــای مقابل ــبک ه ــتفاده از س ــد ]42[. اس ــی باش طبع
دانشــجویان پرســتاری رونــد پویــا و مفیــدی اســت کــه بــا هــدف 
ــورت          ــرد ص ــی ف ــمی و روح ــالمتی جس ــظ س ــاء و حف ــد، بق رش

ــرد ]43[. مــی گی
بــه منظــور بهبــود عملکــرد دانشــجویان در حیطــه هــای مختلــف 
ــه آن هــا آمــوزش داد کــه بیشــتر از ســبک هــای  زندگــی بایــد ب
مقابلــه ای مســئله مــدار و روش هــای منطقــی بــرای مواجــه بــا 
عوامــل اســترس زا بهــره گیرنــد. از جملــه محدودیت هــای مطالعه 

حاضــر، مــی تــوان بــه تعــداد زیــاد گویــه هــا در پرسشــنامه اشــاره 
ــت در پاســخگویی  ــه ممکــن اســت، ســبب کاهــش دق ــود ک نم
دانشــجویان شــده باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه پاندمــی کوویــد 
19، امــکان جمــع آوری حضــوری پرسشــنامه هــا وجــود نداشــت؛ 
ــع آوری  ــرای جم ــن رو، از نســخه الکترونیکــی پرسشــنامه ب از ای
ــاط از  ــراری ارتب ــل برق ــن دلی ــه همی ــد. ب ــتفاده ش ــا اس داده ه
طریــق شــبکه هــای اجتماعــی و ایمیــل بــرای ارســال پرسشــنامه 
الکترونیکــی و توضیــح روش کار و جلــب اعتمــاد دانشــجویان نیــز 

ســخت و زمــان بــر بــود.

نتیجه گیری
توســط  اســترس درک شــده  بیشــترین  مطالعــه حاضــر  در 
دانشــجویان در درجــه اول مربــوط بــه حیطــه محیــط هــای بالینــی 
و ســپس بــه ترتیــب حیطــه هــای شــخصی_اجتماعی و تحصیــل 
ــای  ــبک ه ــری س ــزان بکارگی ــن می ــود. همچنی ــگاه ب در دانش
ــا عوامــل اســترس زا در ســطح متوســط قــرار داشــت و  ــه ب مقابل
ــتفاده را  ــترین اس ــت بیش ــدد مثب ــی مج ــه ای ارزیاب ــبک مقابل س
ــا  ــن ی ــی ســطح پایی ــه طــور کل ــان دانشــجویان داشــت. ب در می
ــزه و دســتیابی  ــش انگی متوســط اســترس ممکــن اســت در افزای
ــترس                                                                                          ــاالی اس ــطح ب ــا س ــد؛ ام ــر باش ــده موث ــداف آین ــه اه ب
مــی توانــد برعملکــرد دانشــجویان تاثیــر منفــی گذاشــته، منجــر به 
افســردگی و ناامیــدی شــده؛ و بــر ســالمتی و کارایــی عملکــردی 
دانشــجویان تاثیرگــذار باشــد. از ایــن رو، شناســایی عوامــل      
اســترس زا و آمــوزش و بــه کارگیــری ســبک هــای مقابلــه بــا آن، 
مــی توانــد در تربیــت پرســتارانی شایســته و انســان هایــی موفــق، 
ــد مرکــزی  ــی چن ــد باشــد. پیشــنهاد می شــود مطالعات بســیار مفی
ــی  ــام مطالعات ــود. انج ــام ش ــتری انج ــه بیش ــم نمون ــا حج و ب
ــاد و عوامــل اســترس زا و  ــر ابع ــا هــدف تبییــن دقیــق ت کیفــی ب
ــا و  ارائــه راهکارهــای مناســب بخصــوص در دوران پاندمــی کرون
پســاکرونا نیــز پیشــنهاد مــی شــود. همچنین الزم اســت مدیــران و 
برنامــه ریــزان آموزشــی، مهــارت هــای مقابلــه ای مســئله مــدار را 
مــورد توجــه قــرار داده و بــا برگــزاری کارگاه هــای مقابلــه موثــر و 
برنامــه ریــزی جهــت مشــاوره هــای دانشــجویی در جهــت ارتقــای 
ســالمت روانــی دانشــجویان اقــدام نماینــد تــا دانشــجویان بتواننــد 
ــد؛  ــا کنن ــی ایف ــه خوب ــده ب ــود را در آین ــه ای خ ــای حرف نقش ه
چــرا کــه اســتراتژی هــای کاهــش اســترس و اســتفاده از راهبردهای 
ــری مشــکالت دانشــجویان را  ــه طــور موث ــح، ب ــه ای صحی مقابل
ــد. ــش می ده ــان را افزای ــه ای ایش ــی حرف ــش داده و توانای کاه
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سپاسگزاری
پژوهشــگر مراتــب ســپاس و قدردانــي خــود را از کمیتــه تحقیقــات 
دانشــجویی و معاونــت پژوهشــی و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
البــرز کــه حمایــت مالــی ایــن پژوهــش )بــا کــد پژوهشــی 3602( 
را بــر عهــده داشــته و کلیــه دانشــجویان عزیــز و بزرگــواری کــه در 

مطالعــه حاضــر شــرکت نمودنــد، اعــالم مــی دارد.

تضاد منافع
ــده  ــان نش ــندگان بی ــط نویس ــی توس ــارض منافع ــه تع ــچ گون هی

اســت.
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