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 یپرستار کارکنان مقابله با استرس و عوامل همراه در یارتباط راهبردها
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 ایران رشت، یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،و پ ییو ماما یدانشکده پرستار ی،گروه پرستار-1

 یرانرشت، ا یالن،گ یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع یقاتمرکز تحق-2

 ایران رشت، یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک یی،و ماما یدانشکده پرستار ی،گروه پرستار-3

 یرانرشت، ا یالن،گ یه علوم پزشکدانشگا ی،راز یمارستانب-4

 

 11/4/17، پذیرش:5/4/17 ، اصالح:11/12/11دریافت: 

 خالصه
مقابله باا اساترس و عوامال  یراهبردها ییافراد دارند. هدف از پژوهش حاضر شناسا یسالمت عموم یجهدرنتدر کاهش استرس و  ینقش مهم یامقابله یهاسبک: سابقه و هدف

 بود. یالنتابعه استان گ یشاغل در مراکز درمان یارپرست کارکنانهمراه در 

 یاخوشاه یریگنموناهنفار باا اساتفاده از روش  313تعداد  که در آن، نمایدیممقطعی را گزارش  -یلیاز نوع تحل تربزرگ: این مقاله بخشی از اطالعات یک مطالعه هاروشمواد و 

( باا یاان وار یزتسات و آناال ی)تا یو اساتنباط توصایفی آمار از هاداده وتحلیلیهتجز یبود. برا زااسترس هاییتموقعبله با انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مقا یاچندمرحله

 گرفته شد. بهره 11نسخه SPSS افزارنرماستفاده از 

( بودناد. %7/14) یمدرک کارشناس ی( و دارا%3/73( زن، متأهل )%14) یتاکثر یتجنس ازنظرقرار داشته و  31-44 ی( در گروه سن%2/41) موردپژوهش یهانمونهاکثریت  :هایافته

 ±11/7) یاز راهبارد اجتنااب یباا اخاتالف جز ا ساس  و( 71/47 ±33/7 یاارو انحراف مع یانگینمدار )با م مسئلهاول از راهبرد  در درجه کارکنان ،یامقابله یراهبردهادر ارتباط با 

 (.P <45/4وجود داشت ) داریمعنتأهل و سابقه کار ارتباط  یتمانند سن، وضع یشناخت یتبا مشخصات جمع یامقابله یردهاراهب ین. بنمودندیم استفاده( 41/47

از  ی. آگااهگیرنادیمتأهل و سابقه کار قرار  یتمانند سن، وضع یشناخت یتجمع هاییژگیو یبرخ یرتحت تأث یامقابله هاییاستراتژمطالعه،  ینا هاییافتهبا توجه به گیری: نتیجه

 یریکارگباهرا جهات  یناهزم ،یاازموردن یاداتفاراهم آوردن تمه والزم  یزیربرناماهتاا باا  یردقرار گ ینمسئول موردتوجهبا فراهم آوردن اطالعات الزم،  تواندیمپژوهش  ینا یجنتا

 .یندسالمت پرستاران فراهم نما یشکاهش استرس و افزا یمؤثر برا یامقابله یراهبردها

 .پرستاران ی،استرس شغل ،یامقابله یراهبردها کلیدی: یهااژهو

 

                                                 
 دکتر نازیال جوادی پاشاکی :مقاله مسئول*

                          E-mail:n.javadip@gmail.com                          +1313-33555453:تلفن  بزرگراه شهید بهشتی،خیابان دانشجو،دانشکده پرستاری و مامایی-رشت:آدرس

 مقدمه

است و پرساتاران اغلاب باا اناواع اساترس در  پراسترسحرفه  یک یپرستار

 هااآن یو روانا یبر سالمت جسم تواندیمامر  ین( که ا1هستند )مواجه  محل کار

از:  انادعبارتتاران پرسا یبارا یاحرفاه یاسترساورها ینترمهم(. 2بگذارد ) یرتأث

باا  یفضاع ارتباطاات یمااران،ب یاروممرگساروکار داشاتن باا  یااد،ز یحجم کار

 یاتفقادان حما ی،کار مختلف یهانوبت بودن شغل، بینیپیشیرقابلغهمکاران، 

 )یبروکراسا زونروزافا یشافازا یاار،اخت یازانتضاد پزشاکان، ابهاام در م ی،روان

Bureaucratie) (3 .)یامقابلاه یهاسابک یشاناختروان هاییهنظراساس  بر 

(. 4افاراد دارناد ) یساالمت عماوم یجاهدرنتدر کااهش اساترس و  ینقش مهما

مقابلاه باا اسااترس  هاییوهشاکاه  اناددادهمطالعاات مرباوط باه اساترس نشاان 

(Copping with stress ،در نوع پاسخ به آن )خود اساترس  یتاز ماه ترمهم

 یببه کاار گرفتاه شاود آسا یترمناسب یوهترس شبا اس مواجههاست و هر چه در 

 یامقابلاه یاز راهبردهاا یاریگبهره دیگریانببه(. 5از آن کمتر خواهد بود ) یناش

 بار اسااس  (.1) کننادیم یریاز اساترس جلاوگ یناشا هاییماریبمناسب از بروز 

 

 یاکرا از  مانمقابلاهروش  شاویمیمماا باا اساترس روبارو  کهیهنگام هایبررس

 یاز راهبردهاا یباه تعاداد یشاتراماا ب کنیمیمهرست بزرگ و گوناگون انتخاب ف

قارار  مورداساتفادهرا  ییو راهبردهاا کنیمیماراهبردها اعتماد  یراز سا یشمقابله ب

مقابلاه عباارت اسات از  .یادساازگار نما زایبآسا هاییتموقعکه ما را با  دهیمیم

 یهااروش. کندیم یجاداسترس ا هک هایییبآس لتحم یاکم کردن  یافتن،تسلط 

دو ناوع  Folkman (1134) و Lazarus ازنظر(. 7وجود دارد ) یمقابله گوناگون

 Problem solving copingمدار ) مسئلهوجود دارد، مقابله  یامقابلهراهبرد 

strategyیجااان( و مقابلااه ه ( ماادارEmotional coping strategy .)

واقعاه  یجاانیه یامادهایپ یمجهات تنظا ییهااکوشششامل  ارمد یجانمقابله ه

حاصاله از  یجانااتکنتارل ه یا را از طر یجاانیو ه یو تعادل عااطف زاستتنش

مسئله مدار شامل اقدامات سازنده  یامقابلهو راهبرد  کنندیمحفظ  زاتنش یتموقع

 یااکارده  را حاذف یدگیدارد تا منبع تن یاست و سع زاتنش یطفرد در رابطه با شرا

 تاوانیمرا  یامقابلاه یراهبردها یزن Parkerو  Endler(. به نظر 3دهد ) یریتغ
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 ,task orientedمدار و اجتناب مدار ) یجانمدار، ه یفبه سه دسته راهبرد تکل

emotion oriented, and avoidantمادار  یافکرد. راهبارد تکل یم( تقس

آن اسات.  یتماالاح یامادهایو پ زاتانش یتمستلزم حصول اطالعات درباره موقع

خاود را باا  هاییتفعالتا  کنندیم، تالش کنندیمراهبرد استفاده  ینکه از ا یافراد

 هایتفعال موقعبهزمان به انجام  یریتکنند و با مد بندییتاولوآن  یتتوجه به اهم

کنتارل  یبارا ییهااروش یاافتنمادار مساتلزم  یجان. راهبرد هورزندیممبادرت 

. زاستتنش هاییتموقعبودن به هنگام مواجهه با  یدوارام یابر تالشو  هایجانه

خاود کنتارل  یجانااتبار ه ینکه، ضمن اکنندیمراهبرد استفاده  ینکه از ا یافراد

 اجتناابرا نشان دهند. راهبرد  یدیناام یاچون خشم  یدارند، ممکن است احساسات

 یانکاه از ا یاد. افارزاستتنش هاییتموقعکوچک شمردن  یامدار مستلزم انکار 

کارده و تفکارات  یرا واپا  رانا زاتنشتفکرات  یارانه، هوشکنندیمروش استفاده 

   (.1) کنندیمآن  یگزینرا جا یگرید

افاراد  یحایترج هاییوهش یبه بررس اییندهفزاعالقه  یر،اخ یهامهرومومدر 

مقابلاه  یبرا نسانکه ا یندهاییفرا و یزندگ یزااسترس هاییتموقعدر مواجهه با 

 یامطالعه مثالعنوانبه(. 14است ) شدهدادهنشان  گیردیمبهره  هاآنبا استرس از 

مقابلاه و ساالمت روان  یهاسابک یینتع باهدف (.11و همکاران ) یمیتوسط رح

 یپرستاران بیمارستان امیرالمؤمنین شهرساتان شهرضاا در دانشاگاه علاوم پزشاک

اجتناب مدار و هیجان مدار  یهاسبکمیانگین داد  ننشا هایافتهکاشان انجام شد. 

 یناز حاد متوساط باود. هم نا تریینپااباالتر از حد متوسط و سبک مسئله مادار 

تفااوت  یتمقابله با استرس با توجه باه جنسا یهاسبک ینآن بود ب ینمب هایافته

 وجود دارد. داریمعن

 ینرابطاه با یاینتع باهادفکاه  یاز( ن12نژاد و همکاران ) یمانسل یمطالعه

 یاهو ساالمت روان در پزشاکان اروم یافساردگ ی،مقابله با فشاار روانا یهاسبک

و  145/ 51مقابله باا فشاار روانای  یهاسبکصورت گرفت نشان داد که میانگین 

بودن سابک مقابلاه  رآمد که نشانگر مسئله مدا به دست 214/74انحراف معیار آن 

مقابلاه  یهاسبکآن بود  ینمب هایافته ین. اباشدیمروانی در پزشکان  یفشارهابا 

شااره و  .یساتآناان متفااوت ن یتباا توجاه باه جنسا پزشکانروانبا استرس در 

مقابلاه باا  یو راهبردها یشغل یهاتنش یبه بررس یامطالعهدر  یز( ن13همکاران )

مطالعااه نشااان داد کااه  یاانا هاییافتااهپرداختنااد.  یشاایهوب هایینتکنسااآن در 

 یشبا 42/3و انحراف معیاار  15/ 24با میانگین  یجانیمهار ه یاابلهمق یهاسبک

 بود. هامقابله یراز سا

در  یاواساطه یارمتغ عنوانباهمقابلاه  ماؤثر یهاشکل ییشناسا یطورکلبه 

(. 3) رودیمحوزه به شمار  ینرا در ا هاپژوهشخط مقدم  بیماری، –رابطه استرس 

در  توانادیمعوامال  یان، کاهش و حذف ازارساستقدرت مقابله با عوامل  یشافزا

ماؤثر باشاد و از طارف  رانپرساتا ییکاارآو  یتظرف یشآرام و افزا یطیمح یجادا

 ی،شاغل یو فرساودگ یتیعوامل، نارضاا ینا یحصح ییدر صورت عدم شناسا یگرد

آن را به دنباال خواهاد  یرکار، سوءمصرف داروها و نظا از یبت، غنف عزتکاهش 

و  یروح یخطرها تواندیمکه  یشغل یهااسترس یمتوجه به عوارض وخبا  داشت.

جامعه به وجود آورد، لذا ارا اه و  یبرا یبهداشت قبعوا یزپرستاران و ن یبرا یجسم

( و باا 14اسات ) یضرور یشغل یهاتنشکنترل  یا یشگیریپ یبرا یریتداب اتخاذ

انجاام  یمااران،به ب بهترخود پرستاران جهت ارا ه مراقبت  یسالمت یتتوجه به اهم

 نظارباه  یمقابله باا آن ضارور یاسترس و راهبردها ییدر جهت شناسا یمطالعات

، مارور متاون شادهانجام یهااپژوهش رغمیعلااست کاه  یدر حال ینو ا رسدیم

مقابلاه باا  یراهبردهاا ییشناساا منظوربه یامطالعهاز آن دارد که تاکنون  یتحکا

صاورت نگرفتاه  یالنمل همراه در پرساتاران اساتان گااسترس و ارتباط آن با عوا

مقابله باا اساترس و ارتبااط  یراهبردها ییاست. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسا

اساتان باود.  تابعه یشاغل در مراکز درمان یپرستار کارکنانهمراه در آن با عوامل 

 یرانمد یتداکارآمد در ه یابزار یمنزلهبهراهبردها بتواند  ینا ییاست شناسا یدام

  .یدارتقاء سالمت پرستاران کمک نما یبرا یزیربرنامهجهت 

 

 
 هامواد و روش

مقطعای  -یلایاز ناوع تحل تربزرگاین مقاله بخشی از اطالعات یک مطالعه 

تابعاه  یشااغل در مراکاز درماان یپرساتار کارکنان یهرا کل یموردبررسبود. جامعه 

از  یکایدرد به پژوهش شاامل اشاتغال ورو یارهایدادند. مع یلتشک یالناستان گ

 یااو  یشارکت ردادی،قارا یماانی،پ ی،رسام صاورتبهتابعه اساتان ) یمراکز درمان

سال سابقه کاار در  یکو باالتر و حداقل  یسان ل یلی(، داشتن مدرک تحصیطرح

اساتفاده شاد   یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونهاز روش  ی تحق ینبود. در ا ینبال

تابعه استان باه ساه خوشاه مرکاز اساتان  یکه در ابتدا مراکز درمانصورت  ینبه ا

 شادهیمتقسمرکز(،  3 ی)دارا یالنمرکز( و شرق گ 1 رایمرکز(، غرب )دا 3 ی)دارا

( انتخااب شادند. یطبقاه )مرکاز درماان 4 یتصادف صورتبهو سس  از هر خوشه 

 صاورتبه هامونهن ،یازموردننمونه  از حجم یسس  با توجه به سهم هر مرکز درمان

 انتخاب شدند.  یتصادف

درصاد  5 یساطح خطاا باا cochranفرمول محاسبه حجم نمونه از  یبرا

(، تعاداد 1312که با توجه به تعداد کل پرستاران در مراکز منتخب ) یدمحاسبه گرد

انتخااب شادند کاه  یاگونهبه هانمونه. سس  یدنفر حجم نمونه محاسبه گرد 313

 یریگنموناهامکان با همان نسبتی که در جامعه وجود دارناد، در در حد  هایرگروهز

مرحله، پرسشگر طرح باا مراجعاه باه مرکاز  ینا رد یریگنمونه. جهت یابندحضور 

 یپا  از انتخااب واحادها ،رباطیذ ینو کسب مجوز از مسائول موردنظر یدرمان

م پژوهش در مورد هدف از انجا یکاف یحاتخود و ارا ه توض یو معرف موردپژوهش

منتخب )بر اسااس  یهانمونه یاررا در اخت هانامهپرسشآنان،  یکتب یتو جلب رضا

به شرکت در پژوهش داشته باشاند قارار داده و پا  از  یل( که تماکارکنانت یسل

 نمود. یآورجمعرا  هاآن یلتکم

و  یاکدر پژوهش حاضار، مشاتمل بار مشخصاات دموگراف مورداستفاده ابزار

 Coping Inventory) (CISS) زااساترس هاییتموقعله با پرسشنامه مقاب

for Stressful Situationsتوساط  1114پرسشانامه در ساال  یان( باود. ا

Endler  وParker افااراد در  یامقابلااه یهاساابکانااواع  یااابیارز منظوربااه

مدار  یجانمدار، ه مسئله یامقابله یهاسبکبه سه صورت  زااسترس هاییتموقع

 شد.  یطراح یابو اجتن

از ابعااد مقابلاه  یکیبه  سؤال 11سؤال است که هر  43 یپرسشنامه دارا ینا

از  Likert یادرجاه 5 یااسمق یاکمربوط است و پاسخ به هر سؤال بر اسااس 

پاساخ  ساؤاالتبایاد باه هماه  مودنی. آزشودیم( مشخص 5) یشههم( تا 1هرگز )
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را جواب نداده باشد، پژوهشاگر  سؤال 5یا کمتر از  سؤال 5تعداد  یدهد. اگر آزمودن

را عالمات بزناد   3گزینه  سؤاالتپاسخ به این  یبرا تواندیم یگذارنمرهدر زمان 

بادون پاساخ باشاد، آن پرسشانامه  ساؤال 5از  یشاگر ب یاین صورت یعن یردر غ

. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شکل است کاه شودینم یگذارنمره

یعنی مسائله مادار، هیجاان مادار و  گانهسههر یک از رفتارهای رویارویی  ینمره

کاه در  یانمارهاست. شیوه رویارویی غالب فرد باا توجاه باه  34تا  11اجتنابی از 

از رفتارهاا کاه در  هرکادام ،یگردعبارتباه. شودیممشخص  کندیمآزمون کسب 

فارد  یحایترج یامقابلهک سب عنوانبهکسب کنند، آن رفتار  یشترینمره ب یاسمق

 (.  14و  15) شودیمدر نظر گرفته 

نشاان  هایافتهشد.  یسنجروان( 14و همکاران ) یشکرپرسشنامه توسط  ینا

 Cronbach's یب)ضار ییپرسشنامه از اعتباار بااال ینا یاهیرمقیاسکه زداد 

alpha 74/4  جاداول  یفیپژوهش از آماار توصا ینا در ( برخوردار است.31/4تا(

 یزتسات، آناال یمناساب تا ی( و اساتنباطیاارو انحاراف مع یانگینم ی،فراوان یعتوز

 افازارنرم از هااداده وتحلیلیاهتجز ی( بهاره گرفتاه و باراANOVA) یان وار

SPSS مالحظات اخالقی، پژوهشگر پا   یترعا جهت. یدگرد استفاده 11نسخه

دانشاگاه علاوم  یو فنااور یقااتاز دریافت مجوز انجاام پاژوهش از معاونات تحق

منتخب مراجعه و پا  از توضایح  یاخالق، به مراکز درمان یتهپزشکی گیالن و کم

اطمینان دادن به  یزکتبی آگاهانه از واحدهای پژوهش و ن نامهیترضااهداف و اخذ 

در مورد محرمانه ماندن کلیه اطالعات و امکان خروج در هرزماان از مطالعاه  هاآن

 ود.اقدام به انجام پژوهش نم

 

 
 هایافته

نشان داد کاه اکثریات  یکپژوهش در ارتباط با مشخصات دموگراف هاییافته

 ازنظاارقاارار داشااته و  31-44 ی( در گااروه ساان%2/41) مااوردپژوهش یهانمونااه

( و %7/14) یمدرک کارشناسا ی(، دارا%3/73( زن، متأهل )%14) یتاکثر یتجنس

پاژوهش در ارتبااط باا  هاییافته .نمودندیم یت( فعال1/32پرستار بخش ) عنوانبه

شاغل در مراکاز  یپرستار کارکنانمقابله با استرس در  یراهبردها یفراوان یعتوز"

 یامقابله از راهبرد کارکناننشان داد که در درجه اول  "یالنتابعه استان گ یدرمان

 یاجتنااب یامقابلهاز راهبرد  جز ی اختالف با سس  و( 71/47 ±33/7مدار ) مسئله

 (.1)جدول  نمودندیم استفاده( 41/47 11/7±)

استرس با مقابله  راهبردهای مختلف ابعاد توصیفی هر یک از یهاافتهی .1جدول 

 .(= N 313)شاغل در مراکز درمانی تابعه استان گیالن  پرستاری کارکناندر 

 انحراف معیار میانگین حداکثر -نمره حداقل یامقابله یراهبردها

 33/7 71/47 11-74 دارم مسئله

 27/3 14/42 23-13 هیجان مدار

 11/7 41/47 23-74 اجتنابی

 کارکناناسترس در مقابله با  یارتباط راهبردهاپژوهش در رابطه با  هاییافته

 یاکباا مشخصاات دموگراف یالنتابعه اساتان گا یشاغل در مراکز درمان یپرستار

 یاز راهبردهاا یشاترسال که ب 41-54 یناز گروه س یرغ ی،سن ازنظرنشان داد که 

 یاز راهبردهاا یشاترب یسان یهااگروه یر. ساانمودندیماستفاده  یاجتناب یامقابله

باود  داریمعنا یآماار ازنظارتفااوت  یان. انمودندیممدار استفاده  مسئله یامقابله

(127/2F=  45/4وP<( )050/0 P=) ( 2جدول). 

 یشاترمدار و مردان ب مسئله یامقابله یدهااز راهبر یشترزنان ب یت،جنس ازنظر

 یآماار ازنظارتفااوت  یانو ا نمودنادیماساتفاده  یاجتنااب یامقابله یاز راهبردها

تأهال، افاراد  مجارد و  یتوضاع ازنظار (. <P 05/0و  =t 434/1)نباود داریمعن

از  یشااترماادار و افااراد مطلقااه ب مساائله یامقابلااه یاز راهبردهااا یشااترمتأهاال ب

 ازنظارتفااوت  ینو ا نمودندیماستفاده  یمدار و اجتناب مسئله یامقابله یهاراهبرد

تعداد فرزندان  ازنظر(. =05/0P<( )045/0Pو  =F 241/3) بود داریمعن یآمار

 یاز راهبردهاا یشاترب فرزنادتکفرزناد و  بادون کارکنانبود که آن  ینمب هایافته

 یاز راهبردها یشتراز سه فرزند ب یشو بدو، سه  یمدار و افراد دارا مسئله یامقابله

نباود  داریمعنا یآماار ازنظارتفااوت  یانو ا نمودنادیماستفاده  یاجتناب یامقابله

(659/0 F=  05/0وP>.) 

 یامقابلاه یاز راهبردهاا یشاترشهر و روساتا ب ینمحل سکونت، ساکن ازنظر

 یاجتنااب یامقابلاه یاز راهبردهاا یشاترشاهر ب یهمدار و افراد سااکن حاشا مسئله

و  =671/0F)د نبااو داریمعناا یآمااار ازنظاارتفاااوت  یاانو ا نمودناادیماسااتفاده 

45/4P> .)و کارشناس ارشاد  یمیزان تحصیالت، دارندگان مدرک کارشناس ازنظر

از  یشاترب یمادرک دکتار یو افاراد دارا مدار مسئله یامقابله یاز راهبردها یشترب

 داریمعنا یآمار ازنظرتفاوت  ینو ا نمودندیمه استفاد یاجتناب یامقابله یراهبردها

 (. <05/0Pو  =F 354/2) نبود 

 یامقابلاه یاز راهبردهاا یشاترب که یزریناز سوپروا یرغ ی،سازمان پست ازنظر

از  یشاترهاا( بسرپرساتاران، متارون)پرستاران،  یرین، سانمودندیماستفاده  یاجتناب

 یآماار ازنظارتفااوت  یانو ا نمودنادیمه مدار استفاد مسئله یامقابله یراهبردها

 کارکناناز  یرغ ی،استخدام یتوضع ازنظر (.<05/0Pو  =959/0F)نبود  داریمعن

 یرین، ساانمودنادیماساتفاده  یاجتنااب یامقابلاه یاز راهبردهاا یشترکه ب یمانیپ

مادار اساتفاده  مسائله یامقابلاه یاز راهبردهاا یشتر( بیطرح  ی،قرارداد ی،)رسم

 ازنظر (.<05/0Pو  =525/2F)نبود داریمعن یآمار ازنظرتفاوت  ینو ا نمودندیم

 یامقابلاه یاز راهبردهاا یشترسال که ب 21-25 باسابقه کارکناناز  یرسابقه کار، غ

مادار  مسائله یامقابلاه یاز راهبردهاا یشاترب یرین، ساانمودندیماستفاده  یاجتناب

و  =475/1F)بااود  داریمعناا یآمااار ازنظاارتفاااوت  یاانو ا نمودناادیماسااتفاده 

05/0P<( )031/0P= .) 

 یاز راهبردهاا یشاترب در گاردش صابح و نوباتکارکناان  ،یکارنوبت ازنظر

از  یشاترثابت عصر و ثابات صابح و عصار ب نوبتو کارکنان  مدار مسئله یامقابله

 دارینامع یآمار ازنظرتفاوت  ینو ا نمودندیماستفاده  یاجتناب یامقابله یراهبردها

 . (2)جدول  (<05/0Pو  =274/2F) نبود

 یپرساتار کارکناان یامقابله یراهبردها یننشان داد که ب هایافته یطورکلبه

تأهال و ساابقه کاار ارتبااط  یتمانناد سان، وضاع یشاناخت یتبا مشخصات جمع

هم ون جن ،  یشناخت یتبا مشخصات جمع یول (>05/0P)وجود دارد  داریمعن

و  یکاارنوبت ی،پسات ساازمان یلی،محل ساکونت، مادرک تحصاتعداد فرزندان، 

 .(2)جدول  (<05/0P)ندارد  داریمعنارتباط  یاستخدام یتوضع
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 01                                                                                                                                        1317 بهار و تابستان/ 1شماره سالمت و سالمندی خزر،دوره سوم مجله 
 و همکارانر درویش پور آذ ...مقابله با استرس و یارتباط راهبردها

 

 (= N 313شاغل در مراکز درمانی تابعه استان گیالن ) پرستاری کارکناناسترس در  با راهبردهای مقابله ارتباط آن با توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک و .2 جدول

 یامقابلهراهبردهای 

 مشخصات دموگرافیک

 

 )درصد(تعداد

 اجتنابی هیجان مدار مدار سئلهم
 آزمون آماری

 مقدار احتمال

(p-value) Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

 سن

34-21 (23)31 54/1± 24/41 17/1± 13/45  41/3± 74/47 

127/2 F= 454/4 
44-31 (2/41)131 11/7± 53/47 34/3± 34/42  14/7± 12/47 

54-41 (3/23)74 11/1± 13/45 11/1± 73/44  45/3± 53/41 

51 (5/7)24 41/1± 17/43 41/1± 44/42  43/1± 21/41 

 جن 
47/43 ±23/3 13/47 ±75/7 211(14) نز  45/3± 15/47 

434/1 t= 153/4 
34/44 ±71/3 21/44 ±34/1 11(1) مرد  21/7± 21/41 

 وضعیت تأهل

15/44 ±43/1 11/41 ±15/1 31(5/25) مجرد  15/7± 47/43 

142/3 F= 445/4 27/42 ±13/7 24/47 ±31/7 233(3/73) متأهل  11/7± 53/41 

25/47 ±11/4 44/41 ±51/5 4(2/1) همطلق  43/7± 44/41 

 تعداد فرزندان

13/44 ±14/3 31/43 ±11/3 145(33) بدون فرزند  15/7± 41/47 

151/4 F= 432/4 

52/42 ±23/3 41/47 ±44/3 123(3/44) یک  11/3± 14/47 

73/41 ±52/7 41/41 ±71/1 74(3/23) دو  47/4± 34/43 

74/43 ±44/1 14/47 ±12/5 14(1/3) سه  4/4± 44/43 

44/43 ±4/4 44/43 ±4/4 1(3/4) بیش از سه  43/7± 44/41 

 محل سکونت

31/42 ±14/3 11/47 ±73/7 343(1/11) شهر  42/3± 44/47 

172/4 F= 371/4 31/45 ±34/11 44/51 ±21/11 1(3/2) روستا  11/7± 73/43 

44/55 ±4/4 44/43 ±4/4 1(3/4) حاشیه شهر  4/4± 44/41 

 تحصیالت میزان

71/42 ±24/3 15/47 ±11/7 341(7/14) کارشناس  41/3± 44/47 

354/1 F= 214/4 31/41 ±37/3 31/41 ±21/1 14(4/4) ارشد  11/3± 14/41 

44/42 ±11/12 71/43 ±33/7 3(1/4) دکتری  35/4± 44/45 

 پست سازمانی

33/43 ±31/3 11/47 ±43/3 211(1/32) پرستار  34/3± 17/41 

151/4 F= 534/4 
74/31 ±52/7 11/41 ±35/5 34(7/14) سرپرستار  41/5± 21/47 

41/43 ±51/5 14/47 ±34/5 11(5) سوپروایزر  32/1± 54/43 

43/43 ±21/14 31/52 ±53/13 7(2/2) مترون  14/1± 43/47 

 استخدامی وضعیت

34/41 ±11/7 34/47 ±34/7 117(1/11) رسمی  31/7± 11/41 

315/1 F= 144/4 
14/44 ±25/1 24/47 ±17/1 15(7/4) پیمانی  11/1± 14/54 

34/44 ±33/3 45/43 ±21/1 51(1/17) قراردادی  37/7± 31/41 

11/44 ±73/3 43/41 ±14/3 54(3/15) طرحی  75/3± 13/43 

 سابقه کار

5-1 (2/24)77 14/3± 14/41 13/3± 11/45  11/7± 41/41 

475/2 F= 432/4 

14-1 (4/21)34 47/1± 43/47 13/3± 43/43  31/3± 11/41 

15-11 (1/21)17 54/1± 27/47 41/3± 25/42  21/3± 17/41 

24-11 (1/11)37 11/7± 11/43 44/1± 41/42  13/7± 11/47 

25-21 (3/12)31 23/1± 45/41 44/1± 71/44  11/1± 33/41 

21  (4/4)14 31/1± 31/41 13/1± 54/44  15/5± 54/42 

 یکارنوبت

13/41 ±77/7 37/47 ±33/1 113(5/35) ثابت صبح  37/7± 11/41 

174/1 F= 324/4 
44/41 ±4/4 44/44 ±4/4 1(3/4) ثابت عصر  4/4± 44/41 

47/44 ±131/1 24/41 ±11/4 17(4/5) عصر-صبح  14/1± 47/41 

11/43 ±11/3 47/43 ±17/3 137(3/53) گردش در  54/3± 42/47 

 مسکن توضعی

41/43 ±12/3 31/47 ±15/7 242(1/71) شخصی  15/7± 34/47 

521/4 F= 514/4 
54/42 ±44/3 53/41 ±47/7 44(1/12) استیجاری  47/7± 53/41 

44/42 ±41/1 31/47 ±11/14 31(3/11) زندگی در منزل والدین خود یا همسر  15/7± 31/47 
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 گیرییجهنتو  بحث
 یپرساتار کارکنااناساترس در مقابله با  یراهبردها یتهش وضعپژو یندر ا

 هااییافتاهقارار گرفات.  یموردبررسا یالنتابعه استان گا یشاغل در مراکز درمان

مادار و  مسائله یامقابلاهدر درجاه اول از راهبارد  کارکناانپژوهش نشان داد که 

 .دندنمویماستفاده  یاجتناب یامقابلهاز راهبرد  یسس  با اختالف جز 

 ینرابطاه با یینتع باهدف( که 12نژاد و همکاران ) یماندر مطالعه سل هایافته

 یاهو ساالمت روان در پزشاکان اروم یافساردگ ی،مقابله با فشاار روانا یهاسبک

 ینصورت گرفت نشانگر مسئله مدار بودن سبک مقابلاه در پزشاکان باود. هم نا

 یحسانگاپور تارج پرستارانکه  ( نشان داد11و همکاران ) Limدر مطالعه  هایافته

مادار را  یجاانه هاییاساتراتژاز  یشبا مسئلهمتمرکز بر حل  یاستراتژ دهندیم

و همکااران.  Görgen یجاست. نتا راستاهممطالعه حاضر  یجکه با نتا یرندبکار گ

مطالعاه حاضار اسات.  یجمطااب  باا نتاا یاز( ن13و همکاران ) Ribeiro( و 17)

Kourakos (11 )یونااندر  یکااآت یپرساتارنشان داد کارکناان  خودلعه در مطا 

مثبات  یکاردمثبات و رو یابی، اغلاب از ارزشازااسترسمقابله با عوامل  یاغلب برا

( نشان دادناد کاه پرساتاران کشاور 24و همکاران ) Deklava. کنندیماستفاده 

ج ینتاا. کننادیمحال مسائله اساتفاده  یامقابلاه هاییاستراتژاز  یشترب یزن یلتون

( %14) یااتکااه اکثر دهاادیمنشااان  یااز( ن21و همکاااران ) Teixeiraمطالعااه 

. کردنادیماساتفاده  مرکز بر مشاکلمت هاییاستراتژاز  سا وپا ولو یالتپرستاران ا

 تواننادیممتمرکز بار مشاکل،  هاییاستراتژمطالعه نشان داد  ینا یجنتا ینهم ن

ممکان اسات  یجاهنت ینکنند. ا لماسترس ع یبرا کنندهمحافظتعوامل  عنوانبه

مشاکل  یتمرکاز بار رو یافاراد از اساتراتژ یمربوط باشد که وقتا یتواقع ینبه ا

 یاابیارز حالقابلمسائله حال  یک عنوانبهرا  زااسترس یت، موقعکنندیماستفاده 

 یاساتراتژ یانکاه مشاکل حال شاد ا یزمان و آیندیبرمکرده و در جهت حل آن 

 ینادهمشابه در آ یطکه در شرا یمسا ل یبرا یعامل محافظت یک عنوانبه تواندیم

 .یدعمل نما ،آیدیم یدپد

حل مشکل )مقابلاه مسائله محاور( را  یدر مطالعات مختلف، استراتژ هایافته

 یهااروش(. مطالعات در رابطاه باا 22) اندکردهمقابله گزارش  ترینیعشا عنوانبه

ه اکثر پرستاران از مقابله مسئله مادار کاه در پرستاران نشان داده است ک یامقابله

(. 23-27) نماینادیماسات اساتفاده  سمقابله با استر یاستراتژ ینمؤثرتر عنوانبه

Lim ( در مطالعه خود ادعا نمودند که پرستاران کشورها11و همکاران )یغربا ی 

و  Wang و نمایناادیممساائله محااور اسااتفاده  مقابلااه هاییاسااتراتژاز  یشااترب

 مقابلاه هاییاساتراتژاز  یایی( معتقاد هساتند اغلاب پرساتاران آسا23ان )همکار

مانناد حال  یکااربرد هاییاساتراتژ یطورکلباه. نمایندیم استفادهمحور  یجانه

 کاهیدرحالمقابله با مشکالت هساتند   یمثبت برا یهاراهمثبت،  یابیمسئله و ارز

(. 11مقابلاه هساتند ) یبارا یمنف یهاراهناکارآمد )فرار از اجتناب(،  هاییاستراتژ

افاراد و  یشاناخت ازگاریدر سا یدر برابر استرس نقاش مهما یاروییرو هاییوهش

باه  یشاترمادار را ب مسائله(. هر چه فرد راهبرد مقابله 21) آنان دارد یسالمت روان

مادار سابب  یجاانبرخوردار است و باالعک  راهبارد ه یاز سالمت باالتر کاربرد

 یو افساردگ یاضاطراب، اخاتالل در عملکارد اجتمااع ی،انعال ام جسام یشافزا

 (.3) شودیم

 کارکناان یااروییرو یوهش رسدیممطالعه حاضر، به نظر  هاییافتهتوجه به  با

 یاتامار، اهم یانا یاست ول یمناسب یوهدر برابر استرس ش یالناستان گ یپرستار

آماوزش  زیاکاهش استرس محل کار و ن یهاروشپرداختن به موضوع استرس و 

 یادبا ربطیذ سئولینو م سازدینم یبا استرس را منتف یامقابله یهاروش ینبهتر

و آماوزش  کارکناانکاهش درجاه اساترس  منظوربهالزم  هاییزیربرنامههمواره 

 را در دستور کار خود قرار دهند. یامقابله یهاروش ینبهتر

 کارکنانله با استرس در مقاب یپژوهش در رابطه با ارتباط راهبردها هاییافته

 یاکباا مشخصاات دموگراف یالنتابعه اساتان گا یشاغل در مراکز درمان یپرستار

 یاتباا مشخصاات جمع یپرساتار کارکنان یامقابله یراهبردها یننشان داد که ب

باا  یوجاود دارد ولا داریمعن تأهل و سابقه کار ارتباط یتمانند سن، وضع یشناخت

جن ، تعداد فرزندان، محل سکونت، مادرک  هم ون یشناخت یتمشخصات جمع

نادارد.  داریمعناارتباط  یاستخدام یتو وضع ینوبت کار ی،پست سازمان یلی،تحص

بار رفتاار  تواننادیم یشخص یرهای( نشان داد که متغ34و همکاران ) Luمطالعه 

زاده و  یبایمطالعاه غ هاییافتاهسان،  یارمتغ ازنظارداشته باشاند.  یرتأث یامقابله

 یمادار همبساتگ یجاانه یامقابلهسن و راهبرد  ین( نشان داد که ب21ران )همکا

 یشگونه که با افزا ینبوده است. بد یمنف یمعنادار وجود داشته که از نوع همبستگ

مطالعاه  تایجبا ن یافته ین. ایافتیمکاهش  یزمدار ن یجانسن، استفاده از راهبرد ه

 .هست راستاهمحاضر 

 انادیافتهدست یرمغا هاییافتهبه  هاپژوهشاز  یجن ، برخ یرارتباط با متغ در

 ین( ارتبااط معنااداری با32( و شبان و همکااران )31و همکاران ) یرازیش ازجمله

ناژاد و  یماندر مطالعاه سال هایافتاهو جن  مشاهده نکردند.  یامقابلهراهبردهای 

با توجاه  پزشکاننروامقابله با استرس  یهاسبکنشان داد که  یز( ن12همکاران )

 یجنتا یول هست راستاهممطالعه حاضر  یجکه با نتا یستآنان متفاوت ن یتبه جنس

باا جان   یامقابلاهاز آن بود که راهبرد  ی( حاک33و همکارانش ) یکنامیمطالعه ن

 دارما یجااناز ماردان از راهبارد ه یشاترزنان ب یکهرابطه معنادار آماری دارد  بطور

 ینآن باود با ینمب یز( ن11و همکاران ) یمیمطالعه رح هایافتهی. کنندیماستفاده 

وجاود دارد.  داریمعناتفااوت  یتمقابله با اساترس باا توجاه باه جنسا یهاسبک

( در پاژوهش خاود 35زاده و همکاار ) یر( و نص34) و همکاران Nagas ینهم ن

 کننادیماساتفاده  یمدار منفا یجاناز زنان از راهبرد ه یشنشان دادند که مردان ب

را بتاوان در  هااتفاوت یانا یالدل ید. شاایستن راستاهممطالعه حاضر  یجکه با نتا

در پژوهش عناوان  مورداستفاده یانتظارات جامعه و تفاوت ابزارها ی،عوامل فرهنگ

 کرد.

 یاساتراتژ ین( ب31و همکاران ) Andolheتأهل، در مطالعه  یتوضع ازنظر

مطالعاه حاضار  یجکاه باا نتاا وجود داشت داریمعنتأهل ارتباط  یتوضع یامقابله

شهر پاورت  یپزشکروان یمارستانکه در ب Hasan(37) دارد. در مطالعه یهمخوان

 بیناییشپاز  یکایتأهال  یتانجاام شاد، وضاع یکشاور عربساتان ساعود یدسع

در برجساته کاردن  توانادیم یافتاه یانا مؤثر باود. یامقابله یاستراتژ یهاکننده

در  یازهو انگ یمنایا یتی،منباع حماا یاک عنوانباهواده و همسر نقش خان یتاهم

 (.31) یدنما یدتأک یاحرفه یزااسترسبرخورد با عوامل 

( کاه 33راد و همکاران ) ییدر مطالعه رضا هایافتهبا تعداد فرزندان  در ارتباط

بازنشستگی باا  در آستانهمقابله با استرس کارکنان  یهاروشبه بررسی رابطه بین 

و  یامقابلاه یهااروش ینپرداختند، نشانگر آن بود کاه با هاآنفردی  هاییژگیو

مطالعاه حاضار  هاییافتاهکه باا  دارد ودوج داریمعنتعداد افراد تحت تکفل ارتباط 

 ماوردپژوهشتفاوت در جامعه  یلبه دلامر را  ینبتوان علت ا یدندارد. شا یهمخوان

در آساتانه  در کارکناان، الاذکرفوقلعه که پژوهش در مطا صورتینبدعنوان کرد  

 ددر آساتانه ازدواج هساتن یاامتأهال  یفرزندان یدارا یادزاحتمالبهبازنشستگی که 
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 صورت گرفتاه اسات. یپرستار کارکنان یهحاضر در کلمطالعه  یاست ول شدهانجام

( نشان داد که 21زاده و همکاران ) یبیمطالعه غ هاییافتهمیزان تحصیالت،  ازنظر

 یازن وجاود نادارد دارییمعناارتبااط  یچها یامقابله یبا راهبردها یالتتحص ینب

 یهااروش ین( نشانگر آن بود کاه با33راد و همکاران ) ییدر مطالعه رضا هایافته

وجاااود نااادارد.  داریمعنااا رتبااااطو میااازان تحصااایالت کارکناااان ا یامقابلاااه

(11)Kourakos  با سطح  یامقابله هاییاستراتژ یندر مطالعه خود نشان داد ب

مطالعاه حاضار  هاییافتاهوجود ندارد کاه باا  دارییمعن یتفاوت آمار یالتتحص

 است. راستاهم

 یندر مطالعااه خااود نشااان داد بااKourakos (11) ی،نوباات کااار ازنظاار

وجود ندارد کاه باا  دارییمعن یتفاوت آمار یکار نوبتبا  یامقابله هاییاستراتژ

و همکاران  Andolheدر مطالعه  هایافتهاست.  راستاهمضر مطالعه حا هاییافته

وجاود  داریمعناارتبااط  یثابت کار نوبتو  یامقابله یاستراتژ یننشان داد ب (31)

 برناماه و یاکداشتن  هرحالبهندارد.  یمطالعه حاضر همخوان هاییافتهدارد که با 

 ی. برناماه کاارهاددیماحتمال استرس افاراد را کااهش  ی،ثابت کار نوبت کاری

افاراد  یو شخص یاجتماع ،یاحرفه هاییتفعال یدهسازمان یبرا ینامعلوم، چالش

 یاک ICUپرساتاران شااغل در بخاش  یمطالعه که بار رو یک(. در 11) هست

در  ینوبت کاار صورتبهکه  یواقع در شمال انگلستان انجام شد، کسان یمارستانب

کردناد یمامقابله با استرس اساتفاده  یکافنا هاییسممکاناز  کردندیمگردش کار 

محل سکونت، پسات  یرهایکه ارتباط متغ یامطالعه یدر متون علم جستجو (.31)

قارار  یاتو حما یموردبررسمقابله با استرس  یو سابقه کار را با راهبردها یسازمان

 ینبتاوان اظهاار کارد مطالعاه حاضار اولا یداسااس شاا ینبر همنشد.  یافتدهد 

 یهااپژوهشر یگاد یاز ساوموضاوع پرداختاه اسات.  یناست که به ا یامطالعه

باا  یشاناخت یاتجمع یرهاایمتفاوتی در خصوص ارتبااط متغ یهاگزارشموجود، 

 یانا رسادیماساس باه نظار  ین. بر همکنندیممقابله با استرس بیان  یراهبردها

مطالعاه،  یانا هاییافتاهموضوع، نیاز به تحقی  و کاوش بیشتر دارد. با توجاه باه 

مانناد سان،  یشناخت یتجمع هاییژگیو خیبر یرتحت تأث یامقابله هاییاستراتژ

 . گیرندیمتأهل و سابقه کار قرار  یتوضع

بااا فااراهم آوردن اطالعااات الزم،  تواناادیمپااژوهش  یاانا یجاز نتااا یآگاااه

 یاداتالزم و فاراهم آوردن تمه یزیربرناماهتاا باا  یاردقرار گ ینمسئول موردتوجه

کااهش  یماؤثر بارا یامقابلاه یراهبردهاا یریکارگباهرا جهات  ینهزم ،یازوردنم

 یاننمودن ا یاتیعمل ی. در راستایندسالمت پرستاران فراهم نما یشاسترس و افزا

هساتند  ییهاامهارتاز  یامجموعه ،یامقابله یراهبردها کهینابه  یتمهم، با عنا

راهبردهاا در  یان، آماوزش اشاوندیمآماوزش و تجرباه آموختاه  یرتاأثکه تحات 

بتوانناد باا  هااآنتاا  رسادیبه نظار م یمداوم کارکنان ضرورآموزش  یهابرنامه

مؤثر، توان مقابله و سازگاری با اساترس را داشاته  یامقابله یراهبردها یریکارگبه

 باشند.

 
 

 تقدیر و تشکر
 24/7/15 مورخ 15471711با کد شماره  یمطالعه حاصل طرح پژوهش ینا

است و  یالنگ یدانشگاه علوم پزشک یو فناور یقاتعاونت محترم تحقم

خود را از آن  یمراتب سساس و قدردان دانندیمپژوهشگران الزم  وسیلهینبد

 ستارانپر یهاز کل ین. هم نینداعالم نما یقاتیطرح تحق ینا یبمعاونت جهت تصو

 .شودیمو تشکر  یر، تقداندنمودهکه در پژوهش حاضر مشارکت  یزیعز
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Coping strategies play an important role in reducing stress and as a result the 

general health of individuals. The purpose of this study was to identify coping strategies with stress and associated 

factors in nursing staff working in health centers of Guilan province. 

METHODS: This article is part of a larger analytical-cross sectional study in which 318 people were selected using 

multi-stage cluster sampling. The research tool was coping inventory for stressful situations (CISS) questionnaire. 

Descriptive and inferential statistics (T-test and ANOVA) was applied to analyze the data using SPSS19. 

FINDINGS: Most of the samples (41.2%) were in the age group of 31-40 years and the majority of them were female 

(94%), married (73.3%) and BSc (94.7%). In relation to coping strategies, personnel primarily used task -oriented 

strategy (M±SD 47.71 ± 7.88) and then with a partial difference used avoidant strategy (M±SD 47.09 ± 7.99). There 

was a significant relationship between coping strategies and demographic characteristics such as age, marital status and 

work experience (P <0.05). 

CONCLUSION: According to the findings of this study, coping strategies are affected by some demographic 

characteristics such as age, marital status and work experience. Awareness of this result can be considered by the 

managers to provide context for effective coping strategies to reduce stress and increase the health of nurses by 

planning and providing the necessary arrangements. 

KEY WORDS: Coping skills, Occupational stress, Nurses. 
  

Please cite this article as follows: 

Darvishpour A, Javadi-Pashaki N, Abdollahi S. Relationship between coping strategies with stress an associated factors in nursing 

staff. CJHAA.2018;3(1):7-15. 

 

 

Corresponding author: Nazila Javadi-Pashaki (PhD) 

Address: Nursing and Midwifery School of Shahid Dr. Beheshti, Student street, Shahid Dr. Beheshti avenue, Rasht, Guilan, I.R.Iran 

Tel: +98- 1333552088 

E-mail: n.javadip@gmail.com 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

3.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

jh
aa

.m
ub

ab
ol

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               7 / 9

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.3.1.7
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-64-en.html


 

 01                                                                                                                                        1317 بهار و تابستان/ 1شماره سالمت و سالمندی خزر،دوره سوم مجله 
 و همکارانر درویش پور آذ ...مقابله با استرس و یارتباط راهبردها

 

References 

1.Karimi M, Sayadi N, Ansari S, Haghighi Sh. Relationship between occupational stressors and mental health status 

among university hospital nurses. J Am Sci. 2013;9(1):178-80. 

2.Forouzanfar F, Nadi MA, Molavi H. Investigation the Relationship among personality characteristics, burnout and 

marital disenchantment with mental health in nurses in Isfahan City. N Y Sci J. 2014;7(7):13-17. 

3.Masoumi M, Tahmasebi R, jalali M, jafari F. The Study of the relationship between Job stress and spiritual health of 

nurses working in Intensive care ward at Bushehr Hospitals. nvj. 2016;3(8):37-47. 

4.Zeighami M, Pour Bahaadini Zarandi N. The Relationship Between Academic Achievement And Students’ General 

Health And Coping Styles: A Study on Nursing, Midwifery And Health Students of Islamic Azad University – Kerman 

Branch. Strides Dev Med Educ. 2011;8(1):41-8. [In Persian] 

5 . Akouchekian SH, Roohafza H, Hasan zadeh A, Mohammad Sharifi H. Relation between Social Support and Coping 

with Stress in Nurses in Psychiatric Ward 2009. jour guilan uni med sci.2009;18(69):41-46. [In Persian] 

6.Khodayarifard M, Ghobari Bonab B, Shokouhi Yekta M. Stress and coping styles in university students. 2009;11(3-

4):27-44.[In Persian] 

7.Hasanshahi MM, Daraei M. The Effect of Coping Styles on Mental Health: The Balancing Effects of Psychological 

Hardiness. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2005;7(26):77-98. [In Persian] 

8.Ghazanfari F, Ghadampour EA. The relationship between mental health and coping strategies in citizenship of 

Khoramabad city. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008;10(37):47-54. [In Persian] 

9.Memarbashy M. Comparing the relationship between social support and coping strategies with job performance and 

mental health in nurses of psychiatric and nonpsychiatric hospitals. [Ms Thesis], Ferdowsi University of 

Mashhad.2011.  

10.Shokri O, Taghilou S, Geravand F, Paeizi M, Moulaei M, Azad Abdelahpour M, Akbari H. Factor structure and 

psychometric properties of the Farsi version of the coping inventory for stressful situations. Advances in cognitive 

science.2008;10(3):22-33. [In Persian] 

11.Rahimi H, Sedigh Arfaee F, Ghodousi Z. Investigate the relationship between coping styles and nurse’s mental 

health. Journal of ethics and culture in nursing and midwifery.2014;1(2):45-53. [In Persian] 

12.Soleimannejad A, Hamdami P, Soudi H. Investigating the relationship between coping skills and career exhaustion 

with psychological health of Urmia doctors. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;10(2):226-37. [In 

Persian] 

13.Shareh H, Sedigh Maroufi sh, Houshmandi M, Haghi E. The effect of work stress, coping strategies, resilience and 

mental health on job satisfaction among anesthesia technicians. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011;13 

(49): 20-9. [In Persian] 

14.Royani Z, Sabzi Z, Mancheri H, Aryaie M, Aghaeinejad A, Goleij J. The Relationship Between Job Stressors and 

Coping Strategies From Critical Nurses’ Perspective. IJPN. 2016;4 (3):25-32. [In Persian] 

15.Aminian Z, Mohammadzadeh S, Eslami Vaghar M, Fesharaki M. Effectiveness of teaching ways to deal with stress 

on quality of life in patients with acute coronary syndrome admitted to hospitals of Tehran University of Medical 

Sciences in 2013. MEDICAL SCIENCES. 2014;24(3):168-74. [In Persian] 

16.Lim J, Bogossian F, Ahern K. Stress and coping in Singaporean nurses: a literature review. Nurs Health Sci. 2010; 

12(2):251-8. 

17.Görgen SM, Hiller W, Witthöft M. Health anxiety, cognitive coping, and emotion regulation: A latent variable 

approach. Int J Behav Med. 2014;21(2):364–74. 

18.Ribeiro RM, Pompeo DA, Pinto MH, Ribeiro R de CHM, Ribeiro RM, Pompeo DA, et al. Coping strategies of 

nurses in hospital emergency care services. Acta Paul Enferm. 2015;28(3):216–23. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

3.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

jh
aa

.m
ub

ab
ol

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               8 / 9

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.3.1.7
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-64-en.html


 

01 Caspian Journal of Health and Aging; 3(1);Spring&Summer 2018                                                                                                 

Relationship between coping strategies with stress… A. Darvishpour, et al  

 

19.Kourakos M.Mental health and coping strategies among nursing staff in public health services. Prog Health Sci. 

2017;7(2):67-9. 

20.Deklava L, Circenis K, and Millene I. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses. 

Procedia- Social and behavioral science. 2014;159:261-7. 

21.Teixeira CAB, Gherardi-Donato E C da S, Pereira S S, Cardoso L, Reisdorfer E. Occupational stress and coping 

strategies among nursing professionals in hospital environment. Rev Enferm Glob. 2016;15(44):310-20. 

22.Chang EM, Daly J, Hancock KM, Bidewell JW, Johnson A, Lambert VA, et al. The relationships among workplace 

stressors, coping methods, demographic characteristics, and health in Australian nurses. J Prof Nurs. 2006, 22(1):30-38. 

23.Lim J, Bogossian F, Ahern K. Stress and coping in Australian nurses: a systematic review. Int Nurs Rev. 

2010;57(1):22–31. 

24.Isikhan V, Comez T, Danis MZ. Job stress and coping strategies in health care professional working with cancer 

patients. Eur J Oncol Nurs. 2004;8(3):234-44. 

25.Chang EM, Bidewell JW, Huntington AD, Daly J, Johnson A, Wilson H, Lambert VA, Lambert CE. A survey of 

role stress, coping and health in Australian and New Zealand hospital nurses. Int J Nurs Stud. 2007;44(8):1354-62. 

26.LeSrgent CM, Haney CJ. Rural hospital nurses’ stressors and coping strategies: a Survey. Int J Nurs Stud. 2005; 

42(3):315-24. 

27.Rodrigues AB, Chaves EC. Stressing factors and coping strategies used by oncology nurses. Rev Lat Am 

Enfermagem. 2008;16(1):24-8. 

28.Wang W, Kong AW, Chair SY. Relationship between job stress level and coping strategies used by Hong Kong 

nurses working in an acute surgical unit. Appl Nurs Res. 2009;24(4):238-43. 

29.Gheibizadeh M, pourghane P, Mosaffa khomami H, Heidari F, Atrkar Roushan Z. The Relationship between 

Stressors and Coping Strategies Employed by Retired Elderly. IJPN. 2017;4(5):36-43. [In Persian] 

30.Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in 

Mainland China. Int J Nurs Stud. 2007;44(4):574-88. 

31.Shirazi M, Ahmad khan M, Ali khan R. Coping strategies: a cross cultural study. Journal of Psychology & 

Psychotherapy. 2011;1(2):284-302. 

32.Shaban IA, Khater WA, Akhu-Zaheya LM. Undergraduate N, Eetedal Monfared SH. Survey stress level, sources 

and nursing students, stress sources and coping behaviours during their initial period of clinical training. Nurse Educ 

Pract. 2012;12(4):204-9. 

33.Niknami M, Dehghani F, Bouraki S, Kazem Nejad Leili E, Soleimani R. Strategies among students of Guilan 

University of Medical Sciences. J Holist Nurs Midwifery. 2015;24(4):62-68. 

34.Nagase Y, Uchiyama M, Kaneita Y, Li L, Kaji T, Takahashi S, et al. Coping strategies and their correlate with 

depression in the Japanese general population. Psychiatry Res. 2009;168(1):57-66. 

35.Nasirzadeh R, Rassol zadeh tabatabaie K. Religious beliefs and coping strategies students. Ofogh Danesh. 2009; 

15(2):36-46. [In Persian] 

36.Andolhe R, Barbosa RL, Oliveira EM, Costa AL, Padilha KG.Stress, coping and burnout among Intensive Care Unit 

nursing staff: associated factors. Rev Esc Enferm USP. 2015; 49 (Spec No):58-64. 

37.Hasan AA. Work Stress, Coping Strategies and Levels of Depression among Nurses Working in Mental Health 

Hospital in Port-Said City. Int Arch Nurs Health Care. 2017; 3(2):1-10. 

38.Rezai Rad M, Kameli MJ, Mousavi Biouki SJ. The ways prospective retired police personel cope with stress, and its 

relationship with their personal characteristics. PMSQ. 2010;4(4):535-60. [In Persian] 

39.Burgess L, Irvine F, Wallymahmed A. Personality, stress and coping in intensive care nurses: a descriptive 

exploratory study. Nurs Crit Care. 2010;15(3):129-40. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

3.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

jh
aa

.m
ub

ab
ol

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.3.1.7
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-64-en.html
http://www.tcpdf.org

