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 بخش های ویژه تنظیم شناختی هیجان ها در پرستاران راهبردهای مقایسه

 5931قزوین در سال  شهر مراکز آموزشی درمانی و عمومی 

 :کیدهچ

موفقیت همه جانبه ی افراد در زندگی عالوه بر توانایی عقالیی، مستلزم احراز شایستگی های : مقدمه

های مختلف زندگی نظیر سازگاری با هیجان ها نقش مهمی در جنبهکافی در زمینه مدیریت هیجان است. 

شاغل پر به ویژه در م هامهارت تنظیم هیجانکنند. زا ایفا میتغییرات زندگی و رویدادهای استرس

، اهمیت فزاینده ای پیدا می مواجهه روزانه با سالمتی جسمی و روانی افراد دارداسترسی نظیر پرستاری که 

و کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها در پرستاران بخش های ویژه 

انجام شد. 5931مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین در سال عمومی 



پرستار شاغل در مراکز  539تحلیلی بود که بر روی _پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی : هاروش 

قزوین به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. جهت جمع آوری اطالعات از شهر آموزشی درمانی 

استفاده  از استفاده شد، تجزیه و تحلیل داده ها با  CERQسوالی تنظیم شناختی هیجانی 99پرسشنامه 

و با استفاده از آمار توصیفی )جدول و نمودار( و آمار استنباطی)آزمون تی تست، آنووا    SPSSنرم افزار

 و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی چندگانه( انجام شد.



باالترین  59/551±15/55که پرستاران بخش اورژانس با میانگین و انحراف معیار نتایج نشان داد :یافته ها

بین ( و 39/3p،591/5=)نمره را در راهبردها  دارا بودند. بین سن و نمره کل راهبردهای شناختی

ارتباط آماری معنی داری وجود ( p،359/3-= <351/3)شناختیهای تحصیالت و استفاده از راهبرد

در مدل رگرسیونی توانسته  متغیرهای موجود (=591/3R square) 59/3با توجه به ضریب تعیین . داشت

 .درصد از تغییرات در امتیاز راهبردها را پیش بینی نماید 59
 

آگاهانه با توجه به لزوم توجه به راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها با هدف کنترل : نتیجه گیری

رفه هیجانات روزانه برگزاری دوره های آموزشی برای پرستاران جهت سازگاری با ماهیت پر استرس ح

پرستاری علی الخصوص در بخش های ویژه و پیشگیری از فرسودگی شغلی پیشنهاد می شود.


