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Abstract 

Objective: This study was conducted to investigate the relationship between job stress and 

prayer for nursing students in Tehran in 1399. 

Method: The method of this research is descriptive-correlational. The statistical population 

was 123 nursing students who were selected by convenience sampling. The research 

instruments included the job stress questionnaire of Shokla and Srivastava (2016) and the 

self-assessment questionnaire of practical commitment to Navid religious beliefs (2010). Data 

were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between praying and job 

stress. And praying reduces job stress. Regression results also showed that praying by 30% 

can predict job stress. 

Conclusion: Based on this, it can be concluded that by strengthening prayer and effective 

programs in the tendency of people to pray, nurses' job stress can be reduced. 
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 چکیده

 به انجام رسید. 0311هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با نماز خواندن دانشجویان پرستاری شهر تهران در سال 
نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به صورت در دسترس  073روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه اماری 

( و پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به 7102انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی شوکال و سریواستاوا )
 73نسخه  spss. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده ازنرم افزا ( بود0301اعتقادات مذهبی نوید )

 مورد تحلیل قرار گرفتند. 
نتایج: نتایج نشان داد که بین نماز خواندن و استرس شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. نماز خواندن باعث کاهش استرس شغلی می شود. 

 درصد می تواند استرس شغلی را پیش بینی کند.  31نتایج رگرسیونی هم نشان داد که نماز خواندن به میزان 
تیجه گیری کرد که از طریق تقویت نماز خواندن و برنامه های موثر در گرایش افراد به نماز نتیجه گیری: بر این اساس می توان چنین ن

 خواندن می توان استرس شغلی پرستاران را کاهش داد.
 

 نماز خواندن، استرس شغلی، پرستاری واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

 شده تبدیل کار محل رایج مشکالت از یکی به شغلی استرس
 متفاوت مختلف های محیط و افراد در کاری استرس. است
 استرس باالی سطح که است داده نشان متعدد مطالعات. است
 در شغلی استرس مطالعه. دارد منفی ارتباط ذهنی رفاه با شغلی
 و پدیده این از تری واضح و عمیق درک به مختلف های زمینه

 تعهد و وری بهره رضایت، بر آن مضر اثرات کاهش چگونگی
  [0]کند می کمک کارکنان
 عنوان به. تعریف های مختلفی از استرس ارایه داده اند محققان

 و عاطفی برانگیختگی از ناخوشایندی وضعیت استرس مثال،
 کنند می تصور که هایی موقعیت در افراد که است فیزیولوژیکی

 [7] کنند می تجربه است، آنها سالمتی تهدیدکننده یا خطرناک
استرس را به عنوان رابطه ای بین  (0100) 0الزاروس و فولکام
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فرد و محیطی که توسط فرد به عنوان عاملی فراتر از توان و حد 
خود ارزیابی می کند و بهزیستی او را به خطر می اندازد تعریف 

 اوقات گاهی. دارد وجود استرس مختلفی از منابع .[3]کنندمی 
. شوند می ترکیب دیگر زا استرس عوامل با یا جداگانه طور به

 منابع به را زا استرس عوامل [0](7103) 7زوکولو گفته طبق
 عوامل به بیشتر اینها. کنند می بندی دسته روانی یا جسمی
 -شناختی و فیزیولوژیکی اجتماعی، محیطی، زای استرس
 زای استرس عوامل دیگر انواع. شوند می بندی طبقه عاطفی
 بلوغ، مانند فیزیولوژیکی تغییرات از ناشی تغییرات فیزیکی

 استرس عوامل. است غیره و پیری و بزرگسالی یائسگی در زنان،
 که است روانشناختی زای استرس عوامل شامل اجتماعی زای

 -شناختی سرانجام،. است روزمره زندگی تقاضای از ناشی بیشتر
 محیط در تغییرات به پاسخی عنوان به ما افکار از ناشی عاطفی
 .ماست

 موجود منابع در که همانطور پرستاران برای استرس عمده منابع 
 و کار محیط کاری، ساعت کار، حجم شامل [2، 2، 5]است
 ،[0](7113) همکاران و 3لکا به توجه با .است فردی بین روابط
 کار زمینه و کار محتوای در توان می را کاری استرس منابع
 کار، حجم شغل، محتوای شامل کار محتوای. کرد بندی دسته

 است ممکن کار زمینه. است کنترل/  مشارکت و کار ساعات
 و عناوین و شغلی وضعیت شغلی، پیشرفت مانند عواملی شامل

 شرایط از کارمند رضایت میزان. باشد دستمزد و حقوق همچنین
 استرس منابع تواند می خود شغل در امنیت احساس میزان و کار
 کند.  ایجاد را

 .[1]است زا استرس کار یک مشاغل سایر با مقایسه در پرستاری
استرس شغلی بر رفتار سازمانی پرستاران تاثیر گذار می 

در میان ابعاد استرس شغلی تعارض با سایر همکاران  .[01]باشد
 .[00]دارند و عدم حمایت بیشترین تاثیر را در استرس پرستاران 

 از مسلمان زن پنج با رو در رو هایی مصاحبه [07](7102) 0آچور
 زنان اکثر که گرفت نتیجه وی. داد انجام مالزی ماالیا، دانشگاه
 کاری های خواسته کردن متعادل به مربوط مشکالت از مسلمان

 از شوندگان مصاحبه بیشتر و بودند آگاه خانوادگی های نقش و
 آمدن کنار برای استراتژی یک عنوان به نماز جمله از داری دین

 5غفران .کردند می استفاده شغلی استرس و متهم افراد با
 زندگی از رضایت ، جمعی مذهبی اعمال بین رابطه [03](7100)
 ساله 25-25 مسلمان 711 بین در را روانشناختی بهزیستی و

 مذهبی نمازهای مسجد در که را مسلمان 011 وی. کرد بررسی
 به که را مسلمان 011 و دادند می انجام روز در بار پنج جمعاً را

 نتایج. کرد مقایسه ، کردند نمی شرکت جمعی نماز در منظم طور
 توجهی قابل طور به زندگی رفاه و رضایت که دهد می نشان
 مذهبی جمعی نمازهای در منظم طور به که کسانی برای بیشتر

 نمی شرکت منظم طور به که کسانی مقابل در کنند می شرکت
 .کنند

 معنویت/  دین روابط مورد در علمی عالقه میزان گذشته دهه در
 های بحران در. [00]است داشته چشمگیری افزایش سالمتی با

 با مقابله برای قوی پایگاه و انسانی پناهگاه یک دین زندگی،
 در بیماری و شغلی استرس مانند هایی محرومیت و مشکالت

 که دریافت [02](7101) 2عبدالخالک. [05]است شده گرفته نظر
 و سالمتی به مربوط کویتی مسلمان نوجوانان میان در دینداری
 [02](0310زینالی )است. کوهی و  کمتر اضطراب و تندرستی
مهداد،  .دینداری تغییرات استرس را پیش بینی کنندکه  دریافتند

باورهای مذهبی اعالم کردند  [00](0315اسدی و گل پرور )
اعتقادی نقش تعدیلی در رابطه میان تقاضا و حمایت همکاران از 

 مورد در وجود، این با .مولفه های استرس شغلی ایفا می کند
 مواجهه در پرستاران ویژه به مسلمانان، حال رفاه در نماز تأثیرات

موارد و بحث های زیادی وجورد دارد که باید  شغلی، استرس با
 پرستاران زیرا به آنها رسیدگی شود و تحقیقات الزم انجام شود،

 اداره مختلف های بیماری انواع با را بیماران از بسیاری مجبورند
 کنند. 

 این اصلی علت. اند کرده تعریف جهت چند از را نماز دانشمندان
 است. به مختلف دین های در دعا اشکال و مختلف معنای تنوع
 با ارتباطی عمل عنوان به نماز ،[01](7110) 2ساالزار گفته

. شد نزدیک آن به اصالت و کارآیی منظر از توان می که خداست
 اشاره خاص تأثیرات ایجاد در آن ظرفیت یا قدرت به نماز کارآیی
 درونی ارتباط نوع هر» عنوان به را نماز [71](0123) 0جیمزدارد. 

 می بیان «است شده شناخته خدا عنوان به که قدرتی با گفتگو یا
 بیان برای فراشخصی یا غیرشخصی شخصی، روشی» این. کند

یاد و ذکر  نماز اسالمی، متون در «است مقدسات با ارتباط
آنها که به خدا ایمان آورده و »خداوند می گوید که  خداست.

دلهاشان به یاد خدا آرام می گیرد، )مردم( آگاه شوید که تنها یاد 
  1«خدا آرام بخش دلهاست

 و ای مقابله راهکار یک عنوان به را ذکر خدا محققان از بسیاری
. اند کرده بررسی جسمی و روانی سالمت ارتقا را در آن نقش

 در بسزایی تأثیر تواند می مذهبی، مقابله یک عنوان به دعا
 داشته اضطراب و استرس کاهش و [70] مشکالت به رسیدگی

 دین مهم ارکان از و مسلمانان های عبادت از نماز .[77]باشد 
 پنج موظفند روزی است )فرهنگ فارسی معین(. مسلمانان اسالم

نماز صبح، نماز ظهر، نماز : است شرح بدین که بخوانند نماز بار
اهمیت  توجه با رسد می نظر به. عشاءعصر، نماز شام و نماز 

تحقیقات کافی ای در این  موضوع و با توجه به نتایج متفاوت،
 نماز خواندن رابطه مقاله این بنابراین، زمینه صورت نگرفته است.

 دانشجویان پرستاری را بررسی می کند. شغلی استرس بر
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 مواد و روش کار
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به دنبال بررسی رابطه 
نماز خواندن با استرس شغلی دانشجویان پرستاری مشغول به 
کار شهر تهران بود. جامعه مورد مطالعه را کلیه پرستاران شاغل 

تهران تشکلیل دادند. به صورت در بیمارستان های دولتی شهر 
تصادفی انتخاب شدند که رضایت خود را برای شرکت در تحقیق 
اعالم کردند و در مورد محرمانه ماندن پاسخ هایشان به آنها 

سال  77تا  01اطمینان داده شد. بازه سنی شرکت کنندگان بین 
نفر  073بود بعد از حذف پرسشنامه های ناقص، پاسخ نامه های 

 طالعه شدند.وارد م
 

 ابزار پژوهش
: [73](7102) 01شوکال و سریواستاواپرسشنامه استرس شغلی 

خرده مقیاس )اضطراب و تنش شغل،  0سوال و  70 دارای
درگیری با انتظارات شغل، حمایت همکاران و تعادل بین کار و 
زندگی( می باشد. به صورت طیف پنج درجه ای لیکرت شماره 

تاوا پایایی آن را به روش گذاری می شود. شوکال و سریواس
در  .[73]استگزارش کرده  01/1تا  27/1آلفای کرونباخ بین 

این پژوهش ابتدا پرسشنامه ترجمه شد و توسط چند تن از 
نفر از  31اساتید مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه در اختیار  

فای کرونباخ آن پرستاران قرار گرفت و بعد از تجزیه و تحلیل آل
 به دست آمد. 11/1تا  00/1بین 

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادات مذهبی نویدی 
خرده مقیاس )اثربخشی نماز در  0سوال و  51(: دارای 0301)

زندگی فردی و اجتماعی، توجه و عمل به مستحبات، اهتمام 
که جدی فرد برای انجام نماز و حضور قلب در نماز( می باشد. 

به صورت طیف پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار نمره 
گذاری می شود. ضریب اعتبار پرسشنامه از نظر همسانی درونی 

و ضریب  12/1، و ضریب بازآمایی با یک هفته فاصله 17/1
آلفای کرونباخ در این . گزارش شده است 02/1تنصیفی مقیاس 

 مد.به دست آ 00/1پژوهش 
 

 یافته ها
 در شناختی جمعیت های داده به مربوط توصیفی های یافته 

 است.. شده ارایه 0 شماره جدول
 
 
 
 
 
 

 مربوط به آزمودنی ها شناختی جمعیت های شاخص. 0جدول
 درصد تعداد 

 سن

 0/02 70 سال 01

 2/00 73 سال 71

 0/31 32 سال 70

 0/30 07 سال 77

 جنسیت
 3/51 23 مونث

 2/01 51 مذکر

 وضعیت تاهل
 2/72 22 مجرد

 0/32 02 متاهل

 
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین و انحراف معیار و 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. شاخص 

آمده  0و  3و  7های توصیفی و استنباطی متغیرها در جداول 
است. آماره های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( در 

گزارش شده است. آمار استنباطی )همبستگی و  7جدول 
گزارش شده است. برای بررسی  0و  3رگرسیون( در جدول 

اسمیرنوف به کار رفت.  -نرمال بودن نمرات، آزمون کولموگروف
 نتایج نشان داد که فرض نرمالیتی رد نشد..

 
 : میانگین وو انحراف استاندارد متغیر های پژوهش7جدول 

 انحراف استاندارد نمیانگی متغیر

 01/31 50/20 نماز خواندن

 22/07 02/20 استرس شغلی

 
مشاهده می شود میانگین و انحراف  0همانطور که در جدول 

معیار مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش قابل مالحظه 
است. میانگین و انحراف معیار متغیر نماز خواندن به ترتیب 

 می باشد. 22/07 و 02/20و متغیر  01/31و  50/20
 

: ضرایب همبستگی بین نماز خواندن و استرس شغلی 3جدول 
 در دانشجویان پرستاری

 (7) (0) متغیرها

  0 ( نماز خواندن0)

 0 -50/1** ( استرس شغلی7)
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: خالصه نتایج رگرسیون متغیرهای نماز خواندن و 0جدول 
 استرس شغلی در دانشجویان پرستاری

متغیر 
 مالک

پیش متغیر 
 بین

R R2 
سطح 

 معناداری

نماز 
 خواندن

استرس 
 شغلی

52/1 31/1 111/1 

 
مالحظه می کنید بین استرس  0و  3همانطور که در جدول 

شغلی و نماز خواندن رابطه قوی ای برقرار است و همچین مقدار 
می باشد که نشان دهنده این است که  31/1ضریب همبستگی 

تبیین واریانس متغیر وابسته متغیرهای مستقل نقش مناسبی در 
 ایفا می کند.

 

 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و نماز 
خواندن در بین دانشجویان رشته پرستاری صورت گرفت. تحلیل 
داده ها نشان داد که بین نماز خواندن و استرس شغلی رابطه 
برقرار است. و همچنین پژوهش نشان داد افرادی که تمایل 

برخوردار بودند. بیشتری به نمازخواندن داشتند از استرس کمتری 
؛ [03](7100؛ غفران )[07](7102نتایج آچور )این یافته ها با 

و مهداد  [02]( 0310؛ کوهی و زینالی )[02](7101عبدالخالک )
 استا است.همسو و همر [00]( 0315و همکاران )

در تبیین یافته ها می توان چنین گفت که استرس شغلی یکی از 
 مهمترین تهدیدات برای سالمت روانی است. داشتن باورهای
مذهبی از جمله نماز خواندن یکی از بهترین راهکارهای 
سازگاری با تنش زاهای روانی است و در صدر فهرست پنج 
راهبرد مقابله و سازگاری با استرس، باورهای مذهبی قرار دارد. 
با توجه به رابطه بین استرس و نماز خواندن می توان چنین 

کسب آسایش و گفت که این افراد نماز را برای رفع نیازها، 
امنیت فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می دهند و دوست 
دارند. و از آنجایی که خداوند در قرآن فرموده است با نماز 
خواندن به یاد خدا می افتید و یا خدا آرامش بخش دلهاست می 
توان چنین گفت که نمازخواندن باعث می شود که آرامش خاطر 

خاطر باعث می شود که  بیشتری کسب کنند و این آرامش
بتوانند بر مشکالت شغلی و استرس های شغلی شان فائق آیند 
و استرس کمتری را تجربه کنند. از محدودیت هایی که در این 
پژوهش با آن روبرو بودیم محدود کردن جامعه به دانشجویان 

 پرستاری بود.
 
 
 

 نتیجه گیری

می شود که  از یافته ها می توان نتیجه گرفت نماز خواندن باعث
دانشجویان استرس کمتری را تجربه کنند و بتوانند با آرامش 
بهتری به کار خود ادامه دهند. با توجه به نقش نماز در کاهش 
استرس به نظر می رسد مسئولین فرهنگی جامعه، به ویژه 
مسئولین فرهنگی دانشگاه ها و بیمارستان هایی که دانشجویان 

ل هستند، باید به نقش نماز توجه در آنها مشغول به کار و تحصی
 ویژه نمایند و برنامه های خاصی را در این راستا پیش بینی کنند.

 

 تشکر و قدردانی
از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند 

 تشکر و قدردانی می کنیم.
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