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  9911دوم تیر  ی /هفته475 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 81/1/8099تاریخ چاپ:  81/0/8099تاریخ پذیرش:  03/9/8091تاریخ دریافت: 

  
 زا در دستیاران جراحی و بیهوشی  های استرس های مقابله با موقعیت استرس ادراک شده و سبک

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 
 4محمدرضا مراثی، 3تقی هاشمی ، سید۲زاده حمید طالب ،1یمسائل نینسر

 
 

چکیده

 نیا یا حرفه یزندگ ریناپذ ییبه صورت جزء جدا ،یهوشیو ب یجراح یها ها همچون رشته از رشته یقابل اجتناب و در بعض ریغ یپزشک ی استرس در حرفه مقدمه:

 .انجام شد یهوشیو ب یجراح ارانیزا در دست استرس یها تیمقابله با موقع یها استرس ادراک شده و سبک نییحاضر، جهت تع ی قشر در آمده است. مطالعه

مطالعه ها به صورت تمام شماری وارد  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه 8091تحلیلی از نوع مقطعی در سال  -توصیفی ی حاضر، یک مطالعه ی مطالعه ها: روش

های  مقابله با موقعیت ی نامه شناختی، مقیاس استرس ادراک شده و پرسش های جمعیت ویژگی ی نامه نامه بود که شامل سه پرسش آوری اطالعات، پرسش شدند. روش جمع

 .مورد بررسی قرار گرفت SPSSافزار  و با کمک نرم Tukeyو  2χ ،One-way ANOVA های اطالعات با استفاده از آمار توصیفی،آزمون ی زا بود. کلیه استرس

های مقابله  (. بین سن و فراوانی استفاده از سبکP=  0۷3/3داری نداشت ) میانگین استرس ادراک شده در دو گروه دستیاران جراحی و بیهوشی اختالف معنی ها: یافته

کمتری داشتند، از روش  ی دستیاران جراحی، در شرایطی که میانگین استرس ادراک شده(. P=  323/3داری وجود داشت ) با استرس در دستیاران جراحی، ارتباط معنی
(. در گروه بیهوشی، به طور تقریبی سطح استرس در هر سه سبک مقابله، یکسان و تفاوت P=  388/3) کردنداستفاده داری بیشتر  به شکل معنیمحور  مسأله  ی مقابله

محور، کمتر از  مسأله  ی ، میانگین استرس ادراک شده در گروه جراحی در سبک مقابلهTukey(. همچنین، با استفاده از آزمون P = 813/3دار نبود ) معنیها  بین گروه
 .(P=  331/3دار بود ) سبک مقابله با استرس هیجان محور و این اختالف، معنی

باشد و با افزایش سن و داشتن  کم در دستیاران جراحی، عاملی در استفاده از روش مؤثر )مسأله محور( در مقابله با تنش می ی استرس ادراک شده گیری: نتیجه

مؤثر و  ی داشتن مسؤولیت بیشتر جراح در اتاق عمل، موجب استفاده رود کنند و احتمال می مؤثر استفاده می ی کاری افراد، از سبک مقابله ی تجربیات بیشتر در زمینه
 .کارآمدتر جهت مقابله با استرس در دستیاران جراحی باشد

 های مقابله با استرس؛ دستیاران؛ جراحی؛ بیهوشی استرس ادراک شده؛ سبک واژگان کلیدی:

 
زا در  استرسهای  های مقابله با موقعیت استرس ادراک شده و سبک .محمدرضا ی، مراثیتق دیس ی، هاشمدیحم زاده طالب، نینسر یمسائل ارجاع:

 .030-039 (:4۷1) 01؛ 8099مجله دانشکده پزشکی اصفهان . دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 مقدمه

انکار و عاملی در جهت  حوت ز دنت  ی     استرس، واقعیتی غیر قابل

، استرس ادراک همکاران و یم س  اد نقل(. به ۱)رود  آدمی به شمار می

نقش اردیتابی   ی درباره Folkmanو  Lazarus ی ش ه، بر رفته اد نظریه

حفسیر یک روی اد بته   ی در فراین  استرس اس . فراین  استرس، به وسیله

ش د و این  کن ، ایجاد می عن ان روی ادی که فشاری را بر فرد حومیل می

خطتر   حفسیر اد روی اد، بیانگرمفه م اردیابی اس  کته حه یت آمیی یتا بتی    

(. استترس بته عنت ان یکتتی اد    ۲کنت  )  بت دن م قعیت  را مشتمی متی    

 ی این، نوت ه شت د. بنتابر   ها شتناخته متی   حرین ع امل پی ایش بیماری مهم

ستیایی داشتته    ح ان  در ساد اری فرد نقش بته  پاسخ یا واکنش به آن، می

باش  که این م ض ع، به ط ر معم ز حو  عن ان مقابلته مت رد بررستی    

ح ستت   ۱۶۱۱(. مفهتت م مقابلتته بتتا استتترس در ستتاز ۳ یتترد ) قتترار متتی
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Lazarus  (  راهبردهتای مقابلته بتا استترس حت       4معرفی شت .)   هتای

دا برای کنتار آمت ن بتا     و رفتاری اس  که افراد در م ارد حنی  ی شناختی

 Andrew David Parker(. ۵برنت  )  مسایل و مشک ت خ د به کار می

ای مستلهه موت ر، هیجتان موت ر و اجتنتابی را اد       سه ن ع راهبرد مقابلته 

کننت ،   یک یگر مجیا نم د. افرادی که اد راهبرد مسلهه مو ر استتفاده متی  

مسلهه، حعبیر ساختار مسلهه اد نظتر   ی جستج ی اط عات بیشتر دربارهبه 

پردادنتت  و  شتتناختی، مواستتبات و اوه یتت  دادن بتته  تتل مستتلهه متتی  

راهبردهای اجتنابی، شامل رفتارهایی اس  که بیشتتر اد نت ع اجتنتا  و    

مت ار در آن فترد بته جتای  تل       فرار اد م قعی  اس  و راهبرد هیجتان 

ده  که شتامل   اسات ناخ شاین  خ یش را کاهش میخ د، ا س ی مسلهه

جت یی و   نارا   ش ن، عصتبی و نارا ت  شت ن،  ریته کتردن، عیت       

 (.  ۵اشتغاز ذهنی اس  )

(. ۱پیشتکی است  )   ی یکی اد مشاغل پر حنش در جامعته،  رفته  

، نشتتان دادنتت  میتتیان استتترس ادراک شتت ه در همکتتاران و انیتتنیبور

درص  پیشکان، استرستی اد   4/۳۳ باش  و پیشکان در سطح باالیی می

کننت  کته ایتن میتیان استترس در          خفیف حا ش ی  را حومتل متی  

درص  ب د. استترس ادراک   ۱۵درص  و در متمصصین  ۵/۳۵دستیاران 

هتتای جرا تتی و بیه شتی، حمتتایلی بتترای   دستتتیاران در رشتته  ی شت ه 

(. ۳هتای غیتر جرا تی داشت  )     دار شت ن در مقایسته بتا رشتته     معنی

های خاص جرا ی و احاق عمل و م اجهه با بیماران بت  از و   استرس

اورژانسی، اد علل بیشتر بت دن استترس در دستتیاران جرا تی است .      

های جرا ی و بیه شی را بیشتتر   همچنین، در مطاهعات، استرس رشته

، و همکتاران  Sen(. ۱انت  )  های غیر جرا ی بیتان کترده   اد سایر رشته

استترس دیتادی را  تین آمت د  و     نشان دادن  دستتیاران حمصصتی   

آور  های رنت   همچنین، هنگام م اجه ش ن مستقیم و مستمر با م قعی 

هتای متعت د و مورومیت  اد     بیماران، ساعات کاری طت النی، شتیف   

دریافتن  کته بیشتترین    همکاران و Shaikh(. 8کنن  ) خ ا  حومل می

مت ار   هتای هیجتان   ای در دانشج یان عل م پیشکی، ستبک  سبک مقابله

نظیر ورد ،    دادن بته م ستیقی و دریافت   مایت  اد دوستتان      

 ی حترین شتی ه   ، دریافتن  که شتای  همکارانو  این یموم (. ۶باش  ) می

ای هیجتان مت ار    مقابله با استرس در دانشج یان پیشکی، سبک مقابله

پیشتتکی و پیراپیشتتکی،  ی بتت ده استت   در  تتاهی کتته بتترای  رفتته 

 (.۱۱دانشج یان بای  اد راهبردهای  ل مسلهه استفاده کنن  )

Shaban ای دانشتتج یان پرستتتاری را  ، بیشتتترین راهبتترد مقابلتته

دا به ستایر   بینی، انتقاز ح جه اد م قعی  استرس رفتارهایی نظیر خ  

(. با ح جته بته   ۱۱جهات و رفتار مبتنی بر  ل مسلهه ذکر کرده اس  )

 املی نظیر رویارویی دایمی با بیماران، مستووهی  در قبتاز ست متی    ع

 -هتای اضتطراری   ها، انجام فراین های باهینی، برخت رد بتا م قعیت     آن

بینی در  روه جرا ی و بیه شی و ع م انجتام   بورانی و غیر قابل پیش

ای بترای طرا تی    ای در این دمینه و همچنین، به عنت ان مق مته   مطاهعه

شناختی جه  ح انمن سادی این  های آم دشی روان برنامهم اخ ت و 

هتتا، پتت وهش  اضتتر بتتا هتت ت حعیتتین استتترس ادراک شتت ه و   تتروه

های مقابله با استرس در دستیاران جرا تی و بیه شتی دانشتگاه     سبک

 عل م پیشکی اصفهان طرا ی و اجرا ش .

 

 ها روش

حولیلی ب د که به صت رت مقطعتی    -ح صیفی اد ن عی  اضر،  مطاهعه

پ وهش دستیاران جرا ی )شامل دستیاران و فت ق   ی انجام ش . جامعه

های ح راکس، جرا ی پ ستتیک، جرا تی اطفتاز، جرا تی      حمصی

های حوت    عروق، جرا ی قل  و الپاراسک پی( و بیه شی بیمارستان

اد  بت د. پتس   ۱۳۶8پ شش دانشگاه عل م پیشتکی اصتفهان در ستاز    

 ی اد کمیتتته IR.MUI.MED.REC.1397.226کستت  کتت  اختت ق  

 یتری بته    اخ ق در پ وهش دانشگاه علت م پیشتکی اصتفهان، نم نته    

 ص رت حمام شماری انجام  رف .  

معیارهای ورود به مطاهعه شامل م افق  جه   ض ر در مطاهعته  

و اشتغاز به آمت د  دستتیاران جرا تی و بیه شتی بت د. معیارهتای       

نامته و عت م حمایتل بته      مطاهعه، شامل حکمیل ناقی پرستش خروج اد 

آوری اط عات، استفاده اد  رو  جم  ب د. ی مطاهعه همکاری در ادامه

 نامه ب د.   سه پرسش

نامته شتامل    این پرسش :یشناخت  یجمع یها ی  یو ی نامه پرسش

 سن، جنس و سایر مشمصات دم  رافیک شرک  کنن  ان ب د.

  ایتت Perceived Stress Scale) شتت ه ادراک استتترس اسیتتمق

PSS-14:)  سواز برای سنجش استترس عمت می    ۱4این مقیاس، شامل

 و همکتاران  Cohenباش  و ح ست    ادراک ش ه در یک ماه  ذشته می

 ت اد    ی حنظیم ش ه است . همچنتین، افکتار و ا ساستات دربتاره     

حجربته   های دا، کنترز، غلبه، کنار آم ن با فشار روانی و استرس استرس

 ۵ ذاری آن بر استاس طیتف    ده . نمره ش ه را م رد سنجش قرار می

ش د. کمترین امتیاد  ( انجام می4( حا همیشه )۱ای هیکرت هر ی ) درجه

 ی باالحر نشان دهنت ه  ی اس   نمره ۵۱و بیشترین امتیاد  ۱کس  ش ه، 

(. پایتایی بتا استتفاده اد رو     ۱۲بیشتر است  )  ی استرس ادراک ش ه

Cronbach's alpha ،84/۱    یار  ش ه اس . همچنتین، روایتی آن 

 (.۱۳نیی م رد حلیی  قرار  رفته اس  )

 یتتا  CISS) دا استتترس یهتتا  یتتم قع بتتا مقابلتته ی نامتته پرستتش
Coping inventory for stressful situation:)به منظ ر نامه،  این پرسش

 دا طرا تتی و اد  ای در شتترای  استتترس ستتنجش راهبردهتتای مقابلتته 

 سواز حشکیل ش ه اس . هتر ستواز، بتر استاس مقیتاس هیکرحتی        ۲۱

(. ۵شت د )   ذاری متی  نمره (۵دیاد )  ( حا خیلی۱درجه شامل هر ی ) ۵

ای مسلهه مو ر، هیجان مو ر و اجتنتابی   این ابیار، اد سه راهبرد مقابله
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ابتیار  ، پایایی Boysan، همکاران و مق محشکیل ش ه اس . به نقل اد 

 (.۵ یار  نم د ) ۱۱/۱-۳۶/۱را در سه دیرمقیاس بین 

بع  اد اخذ مج دهای الدم، هیس  کاملی اد افراد حهیه  ردیت . بتا   

های قبلی در دمان مناست    ح جه به ن ع فعاهی  این افراد، با هماهنگی

ها مراجعه و بر اساس معیارهای ورود و ختروج و   به مول آم د  آن

حکمیتل   ی ابت ا ه ت اد انجتام مطاهعته، نوت ه   رعای  اص ز اخ قی، 

اط عات شرک  کنن  ان نید موقق  ی ابیارها و  فظ مورمانگی کلیه

و آدادی آنان در  ض ر یا ع م  ض ر در مطاهعه حلکی   ردیت . پتس   

اط عات با استتفاده اد آمتار ح صتیفی،     ی ها، کلیه نامه اد حکمیل پرسش

 SPSSافتیار   نترم  در Tukeyو  ۲χ ،One-way ANOVA های آدم ن

(IBM Corporation, Armonk, NY) . م رد واکاوی قرار  رف 

 

 ها افتهی

 نفتتر  4۲نفتتر اد دستتتیاران جرا تتی و بیه شتتی کتته اد ایتتن حعتت اد  ۳۱

درصتت ( دستتتیار  ۱/4۱نفتتر ) ۲8درصتت ( دستتتیار جرا تتی و   ۱/۱۱)

درص ( ستن بیشتتر    ۵/۵۶نفر اد دستیاران جرا ی ) ۲۵بیه شی ب دن . 

ستاز   ۳۲درص ( سن کمتر و مساوی  ۵/4۱نفر آنان ) ۱۳ساز و  ۳۲اد 

 درصت ( ستن بیشتتر اد     ۱/۵۱نفتر اد دستتیاران بیه شتی )    ۱4داشتن . 

ساز داشتتن    ۳۲ ( سن کمتر و مساوی درص ۱/۵۱نفر ) ۱4ساز و  ۳۲

(. P=  4۳۱/۱دو  تتروه وجتت د ن اشتت  )داری بتتین  و اختتت ت معنتتی

ستاز و میتانگین ستنی     8۱/۳۲ ± 4۱/4میانگین سنی دستیاران جرا تی  

داری بتین   ساز ب د که اختت ت معنتی   4۳/۳۳ ± 4۶/4دستیاران بیه شی 

جنسی ، حفتاوت  (. بین دو  روه اد نظر P=  4۶۱/۱) دو  روه دی ه نش 

داری به دس  آم  و حعت اد متردان در  تروه جرا تی بیشتتر بت د        معنی

(۱۱۱/۱  =P  همچنین، مییان رضتای  اد رشتته .) حوصتیلی در  تروه    ی

 (.P=  ۱۱۲/۱دار ب د ) جرا ی بیشتر و حفاوت بین دو  روه معنی

داری  میتتانگین استتترس ادراک شتت ه در دو  تتروه حفتتاوت معنتتی 

. سبک مقابله با استرس در دستیاران جرا ی بته  (P=  ۳۳۱/۱ن اش  )

های مسلهه مو ر، هیجان مو ر و اجتنابی و در دستتیاران   حرحی  شی ه

مسلهه مو ر و سپس، به ط ر مساوی افراد اد  ی بیه شی نیی ابت ا شی ه

 داری که بین دو  روه، حفاوت معنتی  کردن  دیگر استفاده می ی دو شی ه

 (.P=  ۳۳۱/۱دی ه نش  )

، میانگین و انوترات معیتار استترس ادراک شت ه بتر      ۱در ج وز 

اساس خص صیات دم  رافیک در دستیاران جرا ی و بیه شتی آمت ه   

استت  کتته بتتین میتتانگین استتترس ادراک شتت ه و وضتتعی  حلهتتل در  

 (.P=  ۱4۱/۱داری وج د داش  ) دستیاران بیه شی اخت ت معنی

ابله با استترس در  های مق ، نتای  ح دی  فراوانی سبک۲در ج وز 

دستیاران جرا ی و بیه شی آم ه اس . بین سن و فراوانی استتفاده اد  

داری  های مقابله با استرس در دستتیاران جرا تی ارحبتاع معنتی     سبک

 (.P=  ۱۲۱/۱وج د داش  )

میتانگین استترس ادراک شت ه بتا      ی ، نتتای  مقایسته  ۳در ج وز 

دا در دستتیاران   هتای استترس   وضعی  راهبردهای مقابلته بتا م قعیت    

ها نشان داد دستیاران جرا ی  جرا ی و بیه شی ارایه ش ه اس . یافته

انت ، بیشتتر اد رو     کمتری داشته ی در م اقعی که استرس ادراک ش ه

ان  و اخت ت دو  روه در این دمینه  مسلهه مو ر استفاده کرده ی مقابله

گین استترس  میتان  (. همچنین، اختت ت بتین  P=  ۱۱۱/۱دار ب د ) معنی

ادراک ش ه در دستیاران جرا ی در سبک مقابلته بتا استترس هیجتان     

 (.P=  ۱۱8/۱دار ب د ) مو ر و مسلهه مو ر اد نظر آماری معنی

 

 یهوشیو ب یجراح ارانیدست کیدموگراف اتیاسترس ادراک شده بر اساس خصوص اریو انحراف مع نیانگیم. 1جدول 

 گروه

 متغیر

 دستیار بیهوشی دستیار جراحی

 P مقدار ارمعی انحراف ± نیانگیم P مقدار اریمع انحراف ± نیانگیم

 سن )سال(
33 > 35/7 ± 08/35 

940/0 
18/8 ± 00/39 

130/0 
≥ 33 03/7 ± 34/35 75/۶ ± 50/34 

 جنس
 17/35 ± 11/8 زن

990/0 
77/7 ± 35/38 

170/0 
 37/34 ± 35/7 14/35 ± 09/7 مرد

 وضعیت تأهل
 58/35 ± 04/7 متأهل

0۶0/0 
43/8 ± 35/37 

040/0 
 55/3۶ ± ۶3/7 97/34 ± 39/7 مجرد

 سال تحصیلی

 88/33 ± 43/۶ اول

410/0 

70/5 ± 5۶/3۶ 

070/0 
 33/37 ± ۶5/9 31/3۶ ± 41/8 دوم

 ۶7/37 ± 13/8 91/35 ± 30/4 سوم

 71/35 ± 43/9 5۶/34 ± 8۶/8 چهارم

 ی تحصیلی رضایتمندی از رشته
 57/3۶ ± 19/8 ناراضی

3۶0/0 
05/7 ± 95/37 

190/0 
 75/33 ± 93/8 43/34 ± 59/۶ یراض
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 های مقابله با استرس بر اساس خصوصیات دموگرافیک دستیاران جراحی و بیهوشی توزیع فراوانی سبک. 2جدول 

 گروه

 متغیر

 دستیار بیهوشی ]تعداد )درصد([ دستیار جراحی ]تعداد )درصد([

 Pمقدار  هیجان محور مسأله محور اجتنابی Pمقدار  هیجان محور مسأله محور اجتنابی

 سن )سال(
33 > (100 )4 (۶/53 )15 (0/۶0 )۶ 030/0 (3/83 )5 (3/31 )5 (7/۶۶ )4 0۶0/0 

≥ 33 (0 )0 (4/4۶ )13 (0/40 )4 (7/1۶ )1 (8/۶8 )11 (3/33 )3 

 جنس
 340/0 4( 7/۶۶) 8( 0/50) 5( 3/83) 0۶0/0 3( 0/30) 3( 1/7) 3( 0/50) زن

 3( 3/33) 8( 0/50) 1( 7/1۶) 8( 0/80) 3۶( 9/93) 3( 0/50) مرد

 وضعیت تأهل
 890/0 3( 3/33) 4( 0/3۶) 3( 3/33) 080/0 3( 0/30) ۶( 4/31) 3( 0/75) متأهل

 4( 7/۶۶) 13( 0/75) 4( 7/۶۶) 7( 0/70) 33( ۶/78) 1( 0/35) مجرد

 سال تحصیلی

 340/0 3( 3/33) ۶( 5/37) 1( 7/1۶) 730/0 3( 0/30) 4( 3/14) 3( 0/50) اول

 3( 3/33) 4( 0/35) 0( 0) 1( 0/35) 10(٪7/35) 1( 0/35) دوم

 1( 7/1۶) 4( 0/35) 1( 7/1۶) 3( 0/30) 7( 0/35) 1( 0/35) سوم

 1( 7/1۶) 3( 5/13) 4( 7/۶۶) 3( 0/30) 7( 0/35) 0( 0) چهارم

 ی تحصیلی رضایتمندی از رشته
 7۶0/0 5( 0/50) 8( ۶/38) 1( 0/35) 430/0 4( 7/۶۶) 11( 8/۶8) 5( 3/83) ناراضی

 5( 0/50) 30( 4/71) 3( 0/75) 3( 3/33) 5( 3/31) 1( 7/1۶) یراض

 

میانگین استرس ادراک شده با وضعیت راهبردهای ی  مقایسه. 3جدول 

 زا در دستیاران جراحی و بیهوشی های استرس مقابله با موقعیت

مقدار  استرس ادراک شده گروه
P اجتنابی مسأله محور هیجان محور 

 011/0 50/3۶ ± 81/9 00/33 ± 41/۶ ۶0/30 ± 34/5 جراحی

 1۶0/0 83/34 ± 70/9 50/35 ± ۶3/۶ 00/33 ± 31/7 بیهوشی

 

 بحث

هتا شتناخته    حرین ع امل پی ایش بیمتاری  استرس به عن ان یکی اد مهم

ح ان  در ساد اری  پاسخ یا واکنش به آن، می ی ش د. بنابراین، نو ه می

سیایی داشته باش  که این م ض ع، به ط ر معمت ز حوت     فرد نقش به

هتا نشتان داد     یرد. یافتته  عن ان مقابله با استرس م رد بررسی قرار می

میانگین استرس ادراک ش ه در دستیاران جرا تی و بیه شتی در  ت     

 داری بتتین دو  تتروه وجتت د ن اشتت   مت ستت  بتت د و اختتت ت معنتتی

(۳۳۱/۱  =Pاصغری .) ی ، میتانگین استترس ادراک شت ه   همکتاران  و 

های دن  ی، بتاال   پیشکی را قبل اد آم د  مهارت ی دانشج یان رشته

، میتیان استترس   همکاران و یشاهرخ(. ۱4 دن  )(  یار  نم4۲/۳۳)

ویت ه را   هتای  هتای مراقبت    ادراک ش ه در پرستاران شاغل در بمتش 

میتیان مت ست     ی  یار  نم دنت  کته نشتان دهنت ه     ۳۱/۲۵ ± ۶۱/۵

ای در هنت  نشتان داد    (. نتتای  مطاهعته  ۱۵استرس در این افتراد بت د )  

دستیاران جرا ی با دستیاران بیه شتی اختت ت    ی استرس ادراک ش ه

( و  تروه دستتیاران جرا تی، استترس     P=  ۱4۱/۱داری داش  ) معنی

 (. ۱۱باالحری داشتن  )

Maswadi میتتانگین استتترس ادراک شتت ه در بتتین و همکتتاران ،

(. ایتن اخت فتات و   ۱۳به دس  آوردنت  )  ۱۱/۲۱دستیاران پیشکی را 

هتای مت رد بررستی،     ها و ن ع رشتته  م نهح ان  به دهیل ن حشابهات، می

دهن ، اخت فات فرهنگتی و یتا ابیارهتای     خ ماحی که ارایه می ی نو ه

م رد استفاده برای سنجش استرس باش . اد طرت دیگر، بین میتانگین  

استتترس ادراک شتت ه و وضتتعی  حلهتتل در تتروه بیه شتتی ارحبتتاع    

ستترس ادراک  ( و افراد مجرد اد اP=  ۱4۱/۱داری وج د داش  ) معنی

ده   بیشتری برخ ردار ب دن . نتای  حوقیقات ممتلف، نشان می ی ش ه

مثب  با ختان اده بته علت      ی دن  ی متلهلی، در ص رت وج د رابطه

 یتری اد استترس متو ر     های عاطفی در پتیش  افیایش دریاف   مای 

ح ان  شمی را به داشتن ا ساس  (. این ن ع اد  مای ، می۱8اس  )

ایش، اطمینان، حعلق داشتن و م رد موب  قرار  رفتن بته  را تی و آس

هنگام فشتار و حتنش مجهتی نمایت . بتین ستن و فراوانتی استتفاده اد         

داری  های مقابله با استرس در دستتیاران جرا تی ارحبتاع معنتی     سبک

(. ستن یکتی اد عت املی است  کته باعت        P=  ۱۲۱/۱وج د داش  )

درستتی را احمتاذ    ی مقابلته  ی دا شتی ه  ش د فرد در شرای  استترس  می

ح اننت  در   نمای . افراد با افیایش ستن و کست  حجربیتات بیشتتر، متی     

 ی  اضتر  شرای  پر حنش به ص رت مناس  پاسخ دهن . نتای  مطاهعته 

کمتتری   ی نشان داد دستیاران جرا ی در دمانی که استرس ادراک ش ه

اختت ت   کننت  کته ایتن    دارن ، بیشتر اد سبک مسلهه مو ر استفاده می

داری  ( و در  تروه بیه شتی حفتاوت معنتی    P=  ۱۱۱/۱دار بت د )  معنی

(  هر چن  کته در دمتان افتیایش استترس     P=  ۱۱۱/۱وج د ن اش  )

انت .   هیجان مو ر بیشتتر استتفاده نمت ده    ی ادراک ش ه اد سبک مقابله

همچنین، بین میانگین استرس ادراک ش ه در  روه جرا تی و ستبک   

داری  یجان موت ر و مستلهه موت ر، اختت ت معنتی     مقابله با استرس ه

و  Wangمطاهعتات  های  (. این نتای  با یافتهP=  ۱۱8/۱وج د داش  )

مغتایرت دارد و بتا نتتای      (۲۱) همکتاران  و یکاوس و( ۱۶همکاران )
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با ح جه بته ایتن کته    باش .  ( همس  می۲۱) همکاران و نانل یا ی مطاهعه

ح انت    جترا  است ، متی    ی عهت ه  مسووهی  و سرپرستی حیم جرا ی بر

دا، دستیاران جرا ی نسب  به دستیاران  دهیلی باش  که در شرای  استرس

مناس  جه  مقابله بتا استترس داشتته     ی بیه شی، سعی در احماذ شی ه

ای کارآمت  )مستلهه موت ر( پیامت های مثبت  و       باشن . راهبردهای مقابله

 یاب  مهارت، افیایش می ط النی دارد که به دنباز آن، سطح عیت نفس و

هتا   دایی که در آینت ه بتا آن   و در عین  از، شمی در برابر ع امل حنش

های شناختی و رفتاری خت د    ردد و با ح   حر می ش د، مقاوم م اجه می

نمایت  و بته ایتن طریتق،      م قعی  به وجت د آمت ه را  تل و فصتل متی     

 برد. بهییستی شناختی و رفتاری خ د را باال می

دهن ، به ط ر طبیعتی   ها ارایه می جه به خ ماحی که این  روهبا ح 

مقابله با آن نستب  بته ستایر افتراد بستیار       ی دا و نو ه شرای  استرس

باشتت . اد ایتتن رو، استتتفاده اد ابیارهتتای عمتت می شتتای   متفتتاوت متتی

هتای اختصاصتی    نامه ها نباش  و نیاد به پرسش پاسمگ ی مشک ت آن

هتای    س بت د  ایتن مق هته اد موت ودی     در این مت رد بستیار موست   

 ی  اضر ب د. مطاهعه

 گیری نتیجه

مییان استرس ادراک ش ه در دستیاران جرا ی، عتاملی در استتفاده اد   

باش  و با افیایش ستن   رو  م  ر )مسلهه مو ر( در مقابله با حنش می

متو ر   ی کاری افراد اد سبک مقابله ی و داشتن حجربیات بیشتر در دمینه

داشتن مسووهی  بیشتر جرا  در احتاق  رود  کنن . ا تماز می استفاده می

مو ر و کارآمت  جهت  مقابلته بتا استترس در       ی عمل، م ج  استفاده

 استترس  نیانگیت م نیاختت ت بت   ن،یهمچنت باش .  دستیاران جرا ی می

 جتان یمقابلته بتا استترس ه    سبک در یجرا  ارانیدست در ش ه ادراک

 .ب د دار یمعن یآمار نظر اد مو ر مسلهه ومو ر 

 

 تشکر و قدردانی

ی  اضتر بر رفتته اد طتر  حوقیقتاحی مصت   دانشتگاه علت م         مقاهه

باشت . همچنتین، الدم است  اد     متی  ۲۶۳۱۲8پیشکی اصفهان بتا کت    

همکاری جنتا  آقتای دکتتر عظتیم هنرمنت  معتاون پ وهشتی  تروه         

 .بیه شی و حمام دستیاران ق ردانی ش د
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Abstract 

Background: Stress is unavoidable among the medical profession, and has become an integral part of 

professional life in some fields such as surgery and anesthesia. The aim of the present study was to determine the 

perceived stress with coping styles of stressful situations among the residents of surgery and anesthesiology. 

Methods: The present study was a cross-sectional descriptive-analytical study in Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran, in 2019. The samples were enrolled the study using census sampling method. The data 

collection tool was a questionnaire that included three questionnaires of demographic characteristics, perceived 

stress scale, and questionnaire to deal with stressful situations. The data were evaluated using descriptive 

statistics, and chi-square, one-way ANOVA, and Tukey tests via SPSS software. 

Findings: The mean perceived stress did not differ significantly between the two groups of surgery and 

anesthesiology residents (P = 0.370). There was a significant relationship between the age and frequency of 

stress management styles among surgery residents (P = 0.020). Surgery residents significantly used  

problem-oriented coping method more when the mean perceived stress level was lower (P = 0.011). In the 

anesthesiology group, the level of stress level was almost the same in all three coping styles, and there was no 

significant difference (P = 0.160). Moreover, using the Tukey test, in the surgical group, the mean perceived 

stress level was significantly less when using problem-oriented coping style, compared to emotion-centered 

stress coping style (P = 0.008). 

Conclusion: Among surgery residents, low perceived stress is an effective factor in the use of effective  

(problem-oriented) method in dealing with stress. Increasing in age and experience in the field of work, make 

people use effective coping style; possibly, having more responsibility in the operating room makes the surgery 

residents use more effective and efficient ways to deal with stress. 
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