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 بیواراى در استرس با هقابله راهبردهای و اولیه ناسازگار های واره طرح هقایسۀ

 سالن گروه و قلب کرونر عروق بیواری به هبتال
 

 3داود تقوایی، 2کاظن گرام، 1هلیحه کرهانی

راى اراک، اراک، اسالهٖ آزاد داًطگاُ بالٌٖ٘، ضٌاسٖ رٍاى گرٍُ ارضذ کارضٌاسٖ 1  ٗا

راى اراک، اراک، اسالهٖ آزاد داًطگاُ بالٌٖ٘، ضٌاسٖ رٍاى گرٍُ استادٗار 2  ٗا

راى اراک، اراک، اسالهٖ آزاد داًطگاُ بالٌٖ٘، ضٌاسٖ رٍاى گرٍُ استادٗار 3  ٗا

 

 چکیده

ٔ ّدذ  ژدهٍّص ضا در ه ا    ٕ  ٍارُ طدر   ٗسد ِ ًاسدازگار اٍل  ّدا هبدتال بدِ عددرٍ     ٘وداراى ه ابلدِ بدا اسدترر در ب    ٍٕ راّبردّدا  ٘د

اسدد   ٘فٖتَصدد ٗددا غ٘رآزهاٗطددٖژددهٍّص از ًددَا هطالعددات  ٗدديدر ا هَرداسددتفادُرٍش کٌتددرس سددالن اسدد    کرًٍددر ٍ گددرٍُ

ْ  ٘وارسدتاى در ب ٖقلبد  ٘ودار ًفدر ب  33اًجدام ضدذُ اسد   تعدذاد     ٖکِ بدِ رٍش ّوبسدتگ   ِ اسدتاى قدن    ٖبْطدت  ٘ذضد  صدَرت  بد

ٖ َجدِ بدِ   ًفدر از اردراد سدالن بدا ت     33 ٘يدر دسترر اًتخدا  ضدذًذ  ّو ٌد    گ٘رٕ ًوًَِ ٕ  ٍٗهگد سدي،   ٖضدٌاتت  ٘د  جوع ّدا

، ٖسدداله  عوددَه ٔضددذ ٍ بددِ سددِ ژرسطددٌاه ّٕوتاسدداز ٘ودداراىّوراّدداى ب ٘دداىاز ه ٘التتأّددو ٍ تح دد ٘ ، ٍ ددع٘ جٌسدد

آى  کٌٌددذٓ ب٘دداىژددهٍّص  ٗدديا ّددإ ٗارتددِژاسددد دادًددذ   ٗاًدد  ٍارٓ طددر  ٔالزارٍر ٍ رددَلنوي ٍ ژرسطددٌاه إ ه ابلددِ إ راّددِ

ٕ  ٍارُ طدر   ٘ياس  کِ ب ِ ًاسدازگار اٍل  ّدا عدرٍ  کرًٍدر ٍ اردراد سدالن تفداٍت       ٘وداراى ه ابلدِ بدا اسدترر در ب    ٍٕ راّبردّدا  ٘د

ِ  ٘يهعٌدادار ٍجدَد دارد  ّو ٌد    ٕ  ٍارُ طدر   ٘يًطداى داد کدِ بد    ّدا  ٗارتد ِ ًاسدازگار اٍل  ّدا عدرٍ  کرًٍدر ٍ ارددراد    ٘وداراى در ب ٘د

عدرٍ  کرًٍدر ٍ اردراد سدالن تفداٍت       ٘وداراى ابلدِ بدا اسدترر در ب   ه  ٕراّبردّدا  ٘ياهدا بد  ؛ س تفاٍت هعٌادار ٍجدَد دارد ٘سالن ً

 هعٌادار هطاّذُ ًطذ 

 

 عرٍ  کرًٍر ٘واراىه ابلِ با استرر، ب ٕ، راّبردّاًِ٘اسازگار اٍل ّإ ٍارُ طر های کلیدی:  واژه
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