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  مقاله پژوهشي

پرستاران شاغل در  سالمت روان تيوضع با ارتباط آن و يسازگار يالگوها ،يشغل يزا استرسعوامل 
  مارستان امام سجاد رامسريب

  

 ۱يمي، هنگامه کر٢نکاميري، فاطمه ش۱ين نوابي، نسر۱يريمحبوبه نص ،۱پوريزهرا جنت عل ،*١يجهانشاه يمهر
 

  29/06/1393تاریخ پذیرش  28/04/1393تاریخ دریافت 
  

 دهيچک

در ن حرفـه را  يـ ن ايشاغل يو جسمان يسالمت روان تواند يم يشغل يزا استرسعوامل  .ديآ يمبشمار مشاغل پراسترس  از يحرفه پرستار و هدف: نهيزم شيپ
ن يـي ن پژوهش بـا هـدف تع  ي، لذا اکنند يماستفاده  يمتنوع يسازگار يخود از الگوها يشغل يزا استرسمقابله با عوامل  يبرا پرستاران خطر قرار دهد. معرض
  انجام شد. ١٣٩٠ع) رامسر در سال سجاد (مارستان امام يت سالمت روان پرستاران شاغل در بيآن با وضع و ارتباط يسازگار يالگوها و يشغل يها استرس

اطالعات  يو ابزار گردآور يبه روش سرشمار يريگ نمونه شاغل انجام شد. پرستار ١٠٠ ياست که بر رو يفيک مطالعه توصيپژوهش حاضر  مواد و روش کار:
پرسشـنامه سـالمت    -٤)WOCQتـنش ( مقابله بـا   يها روشپرسشنامه  -٣،يشغل يزا استرسفهرست عوامل  -٢يو شغل يمشخصات فرد -١پرسشنامه شامل:

  شد. ليوتحل هيتجز spss16 يآمار افزار نرم) بود. اطالعات با استفاده از GHQ-28( يعموم
ن بودن حقوق و يياد و پايماران، حجم کار زيداشتند. مشاهده مرگ ب GHQ-28نمرات سالمت روان باالتر از نقطه برش پرسشنامه  ها نمونهاز  درصد٦٠ :ها افتهي

ن ين بي) همچن>P ٠٠٠/٠و سالمت روان پرستاران ( ين استرس شغليشدند. ب يمعرف موردپژوهش يواحدها ياز سو زا استرسعوامل  نيتر مهم عنوان بها يمزا
ز يـ ن يبا بعد عملکرد اجتماع يت اقتصادين وضعيب مشاهده شد. دار يمعنسالمت روان ارتباط  يها طهيحبا همه  شده يزير برنامه ييگشا مشکل يسازگار يالگو

  ).>P ٠٠٠/٠بود ( دار يمعنارتباط 
بـا   مـؤثر مقابله  يراهکارهابا آموزش  ينيپرستاران بال يبهداشت روان نيتأملذا  شود يمپرستاران محسوب  يبرا يک خطر شغلياسترس  :يريگ جهينت بحث و

 است. يآن ضرور و کنترلجهت کاهش  يدرمان يران خدمات بهداشتياسترس و توجه مد

  يسازگار ي، سالمت روان، پرستاران، الگويشغل يزا استرسعوامل  :ها دواژهيکل
  

  ۷۴۱-۷۵۰ ، ص1393 انآب ،61 یدرپ یپ، هشتممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 

 
 09113918137، تلفن: ) رامسرسالزهرا (فاطمه  ییو ماما يبابل، دانشکده پرستار یدانشگاه علوم پزشک آدرس مکاتبه:

Email: mehrigahanshahi@gmail.com 

  .باشد یمبابل  یدانشگاه علوم پزشک 205151245 به شماره یقاتیمقاله حاصل طرح تحقن یا
 

                                                
  نويسنده مسئول)) رامسر (سالزهرا (کارشناس ارشد پرستاري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل، دانشکده پرستاري و مامايي فاطمه  ١
  ) رامسرسالزهرا (کارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل، دانشکده پرستاري و مامايي فاطمه  ٢

  مقدمه
). ۲،۱( آيـد  ياز مشاغل پراسترس به شـمار مـ   حرفه پرستار

 يهـا  اسـترس  ضخـود در معـر   يپرستاران بنا بـه ماهيـت شـغل   
بـه مراقبـت از    تـوان  يکه از آن جمله مـ  گيرند يمتعددي قرار م

بيماران بدحال و مسـائل مربـوط بـه مـرگ بيمـاران، توجـه بـه        
نيازهاي عاطفي بيمار و خانواده آنان، پذيرش مسئوليت مديريتي 
در بيمارستان، کمبود تعداد کارکنان، افزايش حجم کاري، پايين 

کـاري از   بودن حقوق و مزايا، عـدم بـازخورد مناسـب در زمينـه    
. اشـاره نمـود.   .لي و .غسوي مديران پرستاري و عدم امنيـت شـ  

صورت مشکالت جسـمي چـون    به تواند يها م برآيند اين استرس
کالت اجتمـاعي چـون تـرک از    شـ قلبي و عروقي، م هاي يماريب

غلي، کاهش بـازده کـاري و مشـکالت در    ش، عدم رضايت خدمت
  .)۳-۵ايان گردد (و افسردگي نم بصورت اضطرا سالمت رواني به

بـه دليـل ماهيـت شـغلي      شواهد زيادي وجود دارد که پرستاران
ازنظر رواني  ي متعدد شغليها استرسخود و در نتيجه مواجهه با 

خطر ابتال به اختالالت رواني، فرسودگي شغلي و افکار  معرض در
 ).۶( هستندخودکشي 
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 نوابي، فاطمه شيرينکام، هنگامه کريمي مهري جهانشاهي، زهرا جنت عليپور، محبوبه نصيري، نسرين
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ونــگ و همکــاران در ســال در ق يــتحق جين رابطــه نتــايــا در
کـل پرسـتاران    سـوم  کيـ شـتر از  يکه ب نشان دادن يچ کنگ هنگ

ــه ــالمت روان يوضــع يرادا موردمطالع ــات س ــوده نييپ ــد ب . )۵( ان
در بابل انجام  همکارانو  يکه توسط غفار يقيج تحقينتا نيهمچن

درصد پرسـتاران در خطـر اخـتالل     ۸/۴۱که  دهد يمگرفت نشان 
  .)۷سالمت روان بودند (

 يهـا  تيموقعن نکته اذعان داشت که اجتناب از همه يد به ايبا
وجـود نـدارد    يا حرفـه ت يـ پرستاران با توجـه بـه ماه   يبرا زا تنش
و عوامـل   ن راسـتا پرسـتاران ضـمن شـناخت منـابع     ين در ايبنابرا

ن عوامـل  يـ د بتوانند در مقابل اي، بايسازگار يها وهيشو  زا استرس
ارتقاء دانش  رسد يملذا به نظر وارد عمل شوند.  مؤثر طور به زا تنش

مناسب، در جهت کـاهش   يسازگار يها وهيش يريکارگ بهو مهارت 
و  ) الزاروس ۳( باشـد.  مـؤثر  يشـغل  يزا اسـترس ا کنترل عوامـل  ي

 يرا بـه دو نـوع تحـت عنـوان راهبردهـا      يسـازگار روش فولکمن 
کرده است کـه   يبند ميتقسجان مدار يه يمشکل مدار و راهبردها

مشکل مـدار   ي. راهبردهاکنند يمرا دنبال  يک اهداف متفاوتيهر 
ت يـ ا حذف موقعير ييتغ ها آناشاره دارند که هدف  ييها واکنشبه 

ت يـ اسـت کـه موقع   يجان مدار زمـان ياما در نوع ه؛ است زا استرس
ا کنترل يبر آن ندارد  يکنترل گونه چيهوجود دارد و فرد  زا استرس

تمرکز  يجانيموارد فرد اغلب بر ابعاد ه گونه نيابر آن دارد در  يکم
با استرس در  يا مقابله يها وهيشهرچند انتخاب  .)۸-۱۰( دينما يم

 يهـا  وهيشافراد مختلف متفاوت است، هرچه در مواجهه با استرس 
از آن کمتر خواهـد بـود.    يب ناشيبکار گرفته شود آس يتر مناسب

رفـع   يمسئوالنه بـرا  يمعطوف به برخوردها توانند يم ها وهيشن يا
 يگران، برخوردهـا يد يو عاطف ياجتماع يها تيحمامشکل، جلب 

 يهـا  روشا پناه بـردن بـه   ي يا پرخاشگري، فرار از مشکل ياحساس
 ي) از سو ۱۱( روها و مواد مخدر باشد.دا سوءمصرف مثل ديرمفيغ
و  يسـازگار  ين انتخاب الگوهـا يکه ب دهد يمگر مطالعات نشان يد

کـه  يوجـود دارد، بطور  دار يمعنک ارتباط يسالمت روان پرستاران 
 ،کننـد  يمـ مشکل مـدار اسـتفاده    يسازگار يکه از الگو يپرستاران

جـان مـدار اسـتفاده    يه يسـازگار  يکـه از الگـو   يبه کسـان  نسبت
). با توجه بـه  ۵،۴، ۱۲هستند ( يسالمت روان بهتر يدارا کنند يم

و سـالمت   يسـازگار  ي، الگوهايشغل يها استرسارتباط تنگاتنگ 
ن يـي تعهـدف  بـا   يا مطالعـه روان پرستاران، محقق بر آن شد کـه  

ت يوضــع آن و ارتبـاط  يسـازگار  يو الگوهــا يشـغل  يهـا  اسـترس 
مارستان امـام سـجاد رامسـر را    يشاغل در ب سالمت روان پرستاران

 يسـازگار  يها وهيشو  زا استرسن عوامل يانجام دهد تا با شناخت ا
و  ياصـول  يزيـ ر برنامـه جهت  ين بهداشتيبه مسئول يرسان اطالعو 
و ارتقا  زا استرس، کنترل و کاهش عوامل يريشگيپ منظور بهق يدق

موجبـات ارتقـا سـالمت در پرسـتاران و      سـازگار مثبـت   يها وهيش
  د.يماران را فراهم نمايت مراقبت از بيفيارتقاء ک تيدرنها

  
  ها روشمواد و 

ط يواجد شراپرستاران شاغل ه يکل يبر رو يفين مطالعه توصيا
انجـام شـده    ۱۳۹۰(ع) رامسـر در سـال    مارستان امام سجاديبدر 

بـه   ورودط يو شـرا  يوه سرشـمار يبـه شـ   يريـ گ نمونهروش  است.
ر عبارت بودند از: دارا بودن حداقل شش ماه يمطالعه در پژوهش اخ

 ياد و مصـرف داروهـا  يـ سابقه اعتعدم  در بخش، ينيکار بال سابقه
مواجهـه  مـزمن و   يهـا  يمـار يبابـتال بـه    عدم ،مطلقه، گردان روان

 نيـ بـر ا . شش ماه گذشـته  يط در يزندگ يزا استرس يهاداديروبا
ع شـد.  يـ ط توزيواجد شرا يها نمونهن يپرسشنامه در ب ۱۳۸اساس 

از  ل نبودن تمام موارديا تکميعدم عودت و  ليبه دلپرسشنامه  ۳۸
نمونـه پـژوهش    عنوان بهنفر  ۱۰۰ تيدرنهاده و يمطالعه خارج گرد

  در نظر گرفته شدند.
 نامه پرسشک ين پژوهش شامل يدر ا اطالعات يآور جمعابزار 

 يمربوط به مشخصات فرد نامه پرسشبخش اول  بود. يچهارقسمت
ت ي، سـابقه کـار، وضـع   تأهـل ت يشامل سن، جنس، وضـع  يو شغل

، يجســم يمـار يبخـش محــل خـدمت، وجـود ب    ع، نـو ياسـتخدام 
 .باشـد  يمـ  يت اقتصـاد يت از وضعي، رضايت شغلي، رضايکار نوبت
 .باشـد  يمـ  يشـغل  يزا استرسدوم مربوط به فهرست عوامل  بخش

عوامـل   نامـه  پرسـش از  يفهرست توسط پژوهشـگر بـا برداشـت   ن يا
توسـط   يشـغل  يل فرسـودگ لـ ع نامه پرسشتوسط رژه و  زا استرس

 نيهمچنـ  يو خـارج  يمعتبـر داخلـ   ير منابع علمـ يو سا نژادزيعز
 و) ۱۴،۱۳م شـده اسـت (  يهشـگر تنظـ  وپژ يو عملـ  يتجارب نظر

ط يشرال ياز قب يشغل يزا استرس عوامل نهيدر زم سؤال ۳۴شامل 
ــات و )ســؤال ۷(ط کــار يط محــي، شــرا)ســؤال ۳( يکــيزيف ، امکان

و  يتيري، عوامـل مـد  )سـؤال  ۷( يانسان يروي، ن)سؤال ۲(زات يتجه
م شده اسـت.  ي) تنظسؤال ۵ يارتباط و عوامل) سؤال ۱۰( يتيحما
اد يـ ز يلـ ي، خاديـ ز ،يحد کم تا ،چيه شامل چهار پاسخ: سؤالهر 

استرس  از عدمکرت، ياس ليمق اساسبر  يگذار نمره. روش باشد يم
ده شـد. مجمـوع   ي) سـنج ۴اد (نمـره  يز يلي) تا استرس خ۰(نمره 

) ۰ -۳۴( ازيامت صورت به يبند سطح و نحوه ۰ -۱۳۶ن يازات بيامت
)  ۷۰-۱۰۴( ازيـ امت ) استرس متوسط،۳۵-۶۹( ازيامت استرس کم،

 در نظر گرفته اديز يلي) استرس خ۱۰۵-۱۳۶( ازيامت اد،يز استرس
اسـتفاده   يمحتـو  يـي از روش روا نامه پرسشن يا ييجهت روا شد.
نفـر از   ۱۲اريدر اخت ينظرخواهجهت  منظور پرسشنامه نيبد شد.
و قرار داده شد  رامسر ييماما يپرستار نظر دانشکده صاحبد ياسات
 جهـت  .قـرار گرفـت   مورداسـتفاده  دييـ تأ و از اصالحات الزم، پس

  (r=%86)از روش آزمون مجدد با  نامه پرسش يياين پاييتع
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 زاي شغلي، الگوهاي سازگاري و ارتباط آن با وضعيت سالمت روان پرستاران شاغل در بيمارستان امام سجاد رامسر عوامل استرس
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 يهـا  روش نامـه  پرسـش مربوط به  سوم بخش د.ياستفاده گرد
 WOCQ (The ways of coping Questionerمقابله بـا تـنش (  

ه يـ گو ۶۶ يو محتـو  ۱۹۸۸توسط فولکمن و الزاروس  شده نيتدو
قـرار نگرفـت و جـزء     يه آماريه آن مورد تجزيگو ۱۵که ( باشد يم

را تنش روش مقابله با هشت ) که  رود يمبه شمار  يانحراف سؤاالت
 يهـا  روشسـته  د دبـه دو   گانه هشتن الگو ي. اکند يم يريگ اندازه

 طـور  بـه (عبـارت   ۶بـا   ييروايمقابله رو يها رگروهيزمدار با  مسئله
که مسبب مشکل بودنـد ابـراز    يمثال خشم خود را نسبت به افراد

مثـال   طور به(عبارت  ۶با  شده يزير برنامه ييگشا مشکل)، کردم يم
 يهـا  روشو )  کـردم  يمدا يمشکل پ يمختلف برا يها حل راهچند 

مثـال   طور به(عبارت  ۶با  ينيگز يدور يها رگروهيزمدار با جان يه

 يدار شـتن يخو، مسئله را فراموش کنم ) يطورکل به کردم يم يسع
 يکـه احساسـاتم را بـرا    کـردم  يمـ  يمثال سع طور به(عبارت  ۷با 

 يهـا  تيـ حما ي، جسـتجو خودم حفظ کـنم و آن را بـروز نـدهم)   
طلـب   يا و حرفـه مثال از فرد مطلـع  طور  بهعبارت ( ۶با  ياجتماع
 از شـتر يمثـال ب طور  به( عبارت ۸با ، فرار/ اجتناب )کردم يمکمک 

 طـور  بـه ( عبـارت  ۷بـا   مجدد مثبت يابيارز ) ودميخواب يممعمول 
معقول عمل  طور بهو  دهم رييتغ خود راده يعق کردم يم يمثال سع

کـه   يا مقابلـه  يها روش يازبنديامت). ۱۵است (شده  مي) تقسکنم
 ) در۰-۱-۲-۳اسـت ( شـده   يگـذار  نمـره کرت ياس ليمق يبر مبنا

  نشان داده شده است. ۱جدول شماره
 

  يا مقابله يها روشک از يهر  يازبنديامت): ۱جدول (
  اديز  متوسط  کم يازدهيامت روش

  ۱۳-۱۸  ۷-۱۲  ۰ -۶  ييارويمقابله رو
  ۱۳-۱۸  ۷-۱۲  ۰ -۶  شده يزير برنامه مشکلحل 

  ۱۳-۱۸  ۷-۱۲  ۰ -۶  ينيگز يدور
  ۱۵-۲۱  ۸-۱۴  ۰ - ۷  يدار شتنيخو

  ۱۳-۱۸  ۷-۱۲  ۰ -۶  ياجتماع يها تيحما يجستجو
  ۱۷-۲۴  ۹-۱۶  ۰ - ۸  فرار/ اجتناب

  ۹-۱۲  ۵- ۸  ۰- ۴  يريپذ تيمسئول
  ۱۵-۲۱  ۸-۱۴  ۰ - ۷  مجدد مثبت يابيارز

  
 ابيپـد و  )۲۰۰۱( يواحدتوسط  قبالًن ابزار يا ييايو پا ييروا

اب نشان داد کـه ابـزار   يج مطالعه پدي. نتاشده است دييتأ )۲۰۰۹(
)WOCQآن بـا   يياين پايبرخوردار است. همچن مناسب ييروا ) از

بـرآورد   درصـد ۸۸(آلفا کرونبـاخ)   يدرون ياستفاده از روش همسان
  ).۱۷،۱۶است (شده 
-GHQ( يسالمت عمـوم  نامه پرسشبخش چهارم مربوط به  

ــدبرگ و هل  28 ــ) اســت کــه توســط گل ــرا ۱۹۷۹ر در ســال ي  يب
ن يشده است. ا يطراح يشيپر روانر يو غ ياختالالت روان يغربالگر
، يجسـمان  يهـا  نشـانه چهـار خـرده آزمـون شـامل      از نامـه  پرسش

 يو افسـردگ  ياضطراب و اختالل خواب، اختالل در کارکرد اجتماع
اسـت و روش   سؤالهفت  يدارا رمجموعهيزهر  .است ل شدهيتشک
ک فـرد از  ينمره کل  ) و ۰ -۱-۲-۳کرت (يل صورت به يگذار نمره
 باشد يم ۲۲ نامه پرسشن ي. نقطه برش اباشد يم ريمتغ ۸۴ تا صفر
در خطـر   يعني باشد يمکمتر  يانگر سالمت عموميب نمره باالترلذا 

باشـد از   تر نييپاو هر چه نمره  قرار داشتهسالمت روان اختالل در 
ن يـ ا ييايـ و پا يـي روا). ۱۵(برخـوردار اسـت    يسالمت روان بهتـر 

ج مطالعـه  ينتـا  .شده اسـت  دييتأ )۲۰۰۱( يتقوتوسط  نامه پرسش
ن يبرخوردار است، همچن ييباال ييابزار فوق از روا داد کهنشان  يو

کرونباخ به  يو آلفا يفي، تنصيبار سنجآن را با سه روش دو  ييايپا
در  .)۱۸است (گزارش نموده  درصد۹۰و درصد۹۲،درصد۷۰ب يترت

 شـأن ، بـا در نظـر گـرفتن احتـرام بـه      ياخالقـ  ازنظـر پژوهش  نيا
 ليتکم نامه تيرضاداوطلبانه فرم  و مشارکت موردمطالعه يها نمونه

در  مـوردپژوهش  يواحـدها  بـه  پرسشنامه، يکدگذارشد، با روش 
 يو باالداده شد  ينان قطعيمورد محرمانه بودن اطالعات آنان اطم

بـا   شـده  يآور جمـع  يهـا  داده .ديد گردين مورد قيهر پرسشنامه ا
قرار گرفت. جهت  ليوتحل هيتجزمورد  SPSS16 افزار نرماستفاده از 

 ي(آزمـون کـا   يلـ يو تحل يفياز آمـار توصـ   هـا  داده ليـ وتحل هيتجز
  .رسون) استفاده شده استيپ يب همبستگير و ضرياسکو

  
  ها افتهي

ن سـن  يانگيـ کـه م  دهـد  يمـ پژوهش حاضـر نشـان    يها افتهي
ت يـ سال بود. اکثر ۳۱/ ۶۳+۷۳/۷مطالعهدر  کننده شرکتپرستاران 

 سـال  ۱ -۵نيسابقه کار ب ي) دارادرصد۵۶( موردپژوهش يواحدها
 يواحدهات يبوده است. اکثر ۹۸/۷±۰۲/۸کار سابقهن يانگيبودند. م

) درصـد ۸۹) مؤنـث و ( درصد۹۲و ( متأهل) درصد۶۷( موردمطالعه
ج ين نتـا ي. همچنـ کردنـد  يم فهيوظ انجامدر گردش  نوبت صورت به
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) درصد۸۹( موردمطالعهت پرستاران يکه اکثر دهد يممطالعه نشان 
ز يـ نـوع بخـش ن   ازنظـر بودنـد.   يپرسـتار  يمدرک کارشناس يدارا
. کردنـد  يمـ  فـه يوظ انجام يو جراح يداخل يها بخشدر  درصد۴۷

بـوده،   يقطعـ  ي) رسمدرصد۳۸ت (ياکثر يت استخداميوضع ازنظر
شـغل خـود    ) ازدرصـد ۵۴و (خود  يت اقتصاديوضع ) ازدرصد۴۹(

ت ينشان داد که اکثرن يمطالعه همچن جينتا داشتند. يت کميرضا

ت سـالمت  يوضع ازنظر موردمطالعه) پرستاران درصد۶۰پرستاران (
، قـرار داشـتند   (GHQ-28) ، باالتر از نقطه برش پرسشنامهيعموم

مربـوط بـه بعـد     شـده  کسبن نمرات يانگين ميشتريب انين ميادر 
 بـوده اسـت   )۶۱/۸±۲۶/۴(ن يانگيـ بـا م  اضـطراب  اختالل خواب و

  .)۲(جدول شماره

  
  يطه سالمت عموميح يها اسيمقر يک از زيدر هر  موردپژوهش يواحدها ار نمراتيمع و انحرافن يانگيم): ۲جدول (

  اريانحراف مع  نيانگيم  نهيشيب  نهيکم  تعداد  ها اسيمقر يز
  ۲۶/۴  ۶۱/۸  ۲۱  ۱  ۱۰۰  اضطراب و اختالالت خواب

  ۳۰/۴  ۹۱/۷  ۲۱  ۱  ۱۰۰  يت جسميشکا
  ۰۱/۳  ۷۵/۷  ۲۱  ۰  ۱۰۰  ياختالل در عملکرد اجتماع

  ۷۴/۳  ۳۵/۳  ۱۸  ۰  ۱۰۰  يافسردگ
  ۵۵/۱۲  ۶۲/۲۷  ۷۹  ۹  ۱۰۰  يعموم سالمت ياس کليمق

  
 يزا اسـترس کـه عوامـل    دهد يمنشان ن پژوهش يا يها افتهي 

 يانسـان  يرويـ ن و )درصـد ۶۴ط کـار ( يط محيمربوط به شرا يشغل
 .اد در پرسـتاران شـده اسـت   يـ اسـترس ز  جـاد يا باعث) درصد۵۰(

 يکـ يزيط فيط محـ ينشان داد که از عوامـل شـرا   ها افتهين يهمچن
 درصـد ۴۴ماران (بـا  يمرگ ب ن استرسور مربوط به مشاهدهيشتريب

هـر   اد دريعامل حجم کار ز يانسان يرويقسمت ن و در اد)يز نهيگز
 و يتيريدر قسمت مـد  اد) ويز يليخ نهيگز درصد۴۵(با يکار نوبت
اد) يـ ز يليخ نهيگز درصد۴۷ا (بايمزا ن بودن حقوق وييپا ،يتيحما

 ياسترسور معرفـ  نيتر مهم عنوان به موردپژوهش يواحدها ياز سو
  شده است.

ـ   از آن اسـت  يحاک ها افتهيج ينتا   و ين اسـترس شـغل  يکـه ب
 روئاسـک  يکـا  روا ن پرستاران با استفاده از آزمون ت سالمتيوضع

). ۳). (جدول شـماره  >۰۰۰/۰pدارد (وجود  يدار يمعن ک ارتباطي
زان اسـترس  يـ که با م ييها نمونه ي) فراوان۳در جدول ( که ييازآنجا

از جـدول   آن، صفر بود، لـذا سـتون مربـوط بـه     اند شدهکم مواجه 
  د.يحذف گرد

  
  يشغل يها استرسزان يت سالمت روان پرستاران تحت مطالعه با مين وضعيارتباط ب): ۳جدول (

  يزان استرس شغليم 
  ت سالمت روانيوضع

  متوسط
۶۹- ۳۵  

  اديز
۱۰۴ - ۷۰  

  اديز يليخ
۱۳۶- ۱۰۵  

  نوع آزمون

  رياسکو يکا درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
P<0/000  

  بود دار يمعن
  ۱%  ۱  ۲۶%  ۲۶  ۱۳%  ۱۳ ير نقطه برش پرسشنامه سالمت عموميز

  ۱۱%  ۱۱  ۴۵%  ۴۵  ۴%  ۴  ينقطه برش پرسشنامه سالمت عموم يباال
  

مقابلـه بـا اسـترس در کارکنـان      يهـا  روشن ييدر رابطه با تع
) از درصـد ۹۶پـژوهش (  يواحدها که دهد يمج نشان ينتا يپرستار
ــکلروش  ــا مش ــه ييگش ــر برنام ــده يزي ــد۸۷و ( ش ) از روش درص

ــتنيخو ــد۸۴و ( يدار ش ــتجودرص ــحما ي) از روش جس ــا تي  يه
  .اند نموده اد استفادهيززان متوسط/يبا م ياجتماع
ار نمـرات  يـ و انحـراف مع  نيانگيـ م نشـان داد،  هـا  افتهي جينتا 

 ± ۴/ ۳۶مـدار ( ) نسـبت بـه مشـکل    ۶۸/۴۸±۹۱/۱۴مدار (جان يه
ن سالمت روان پرستاران با انتخاب يب يشتر بوده است. ولي) ب۴/۱۶

بـا اسـتفاده از   ا مشکل مدار) يجان مدار يه( يسازگار ينوع الگوها
نـه  يج مطالعـه در زم ينداشت. نتاوجود  يهمبستگ رسونيآزمون پ
 يهـا  يالگـو  يهـا  طـه يحسـالمت روان بـا    يهـا  طهيحن يارتباط ب
ــ يســازگار  ييگشــا مشــکل يســازگار ين الگــوينشــان داد کــه ب

ن ين بـ يسـالمت روان، همچنـ   يهـا  طـه يحبا همه  شده يزير برنامه
سـالمت روان، چـون    يهـا  طـه يحفرار/ اجتناب بـا   يسازگار يالگو
 يرسون همبستگيبا استفاده از آزمون پ يو افسردگ يت جسميشکا

  .)۴شماره ( جدول ).p >۰۰۰/۰و P > ۰۰۰/۰وجود دارد (
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  موردمطالعه يها نمونه يسازگار يالگوها يها طهيحسالمت روان با  يها طهيحن يب يهمبستگ): ۴جدول (
  سالمت روان يها طهيح 

  يسازگار يالگوها يها طهيح
  يجسم يها نشانه

  يخواب يباضطراب و 
اختالل در عملکرد 

  ياجتماع
  يافسردگ

  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  ييارويرو

  شده يزير برنامه ييگشا مشکل
۰۰۰/۰P< 

۰۲۸۱/۰ r= - 

  وجود دارد يهمبستگ

۰۰۰/۰ P< 

۰۲۶۸/ ۰ r= - 

  وجود دارد يهمبستگ

۰۰۰/۰ P< 

۰۲۷۲/۰ r= -  
  وجود دارد يهمبستگ

۰۱/۰ P< 

۰۲۴۴/۰ r= -  
  وجود دارد يهمبستگ

  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  ينيگز يدور
  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  يدار شتنيخو

  وجود ندارد يهمبستگ  وجود ندارد يهمبستگ  ياجتماع يها تيحما يجستجو
۰۱/۰ P< 

۰۲۳۴/۰ r= -  
  وجود دارد يهمبستگ

  وجود ندارد يهمبستگ

  فرار/ اجتناب
۰۰۰/۰ P< 

۰۲۶۷/۰ r=  
  وجود دارد يهمبستگ

 وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ

۰۰۰/۰ P< 

۰۳۱۷/۰ r= 

  وجود دارد يهمبستگ
 وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ  يريپذ تيمسئول

 وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ وجود ندارد يهمبستگ  مجدد مثبت يابيارز

  
 يزا اسـترس عوامـل   يها طهيحنه ارتباط يج مطالعه در زمينتا

ـ  يسازگار يها يالگو يها طهيحبا  يشغل  ين الگـو ينشان داد که ب
ط يط محـ يچـون شـرا   يزا استرس عواملبا  ينيگز يدور يسازگار

با استفاده از آزمون  )p>۰۵/۰( يارتباط عوامل) و >P ۰۰۰/۰( کار
ـ    در .وجـود دارد  يرسون همبسـتگ يپ ت ين وضـع يرابطـه ارتبـاط ب

، يسـالمت عمـوم   يهـا  طـه يحبـا   موردپژوهش يواحدها ياقتصاد
ـ  ينتا ت يو وضـع  ين بعـد عملکـرد اجتمـاع   يج نشان داد که تنهـا ب

 يدار يمعنـ  ارتبـاط  کي اسکوئر يبا استفاده از آزمون کا ياقتصاد
  ).>P ۰۰۰/۰( وجود دارد

  
  يريگ جهينتبحث و 

پرستاران  درصد ۶۰که  دهد يمپژوهش حاضر نشان  يها افتهي
، بـاالتر از نقطـه بـرش    يت سالمت عمـوم يوضع ازنظر موردمطالعه
در  هـا  آنسـالمت روان   يعنـ ي؛ قرار داشـتند  GHQ-28 پرسشنامه

بـا  پـژوهش حاضـر    يهـا  افتـه يبـوده اسـت.    خطر اخـتالل معرض 
و  انيــزمان ،و همکــاران دل روشــن ،همکــاران و يســوزک مطالعــات
دارد  يخـوان  همهمکاران و  يغفار زاده و همکاران، ي، خاقانهمکاران

 دل روشن؛ درصد ۸/۶۸و همکاران يپژوهش سوزک در ).۲۲-۱۹،۷(
 ي، خاقـان درصـد  ۸/۴۵ همکارانو ان ي؛ زماندرصد ۲/۶۴ و همکاران

ــاران زاده ــار  ۴۳ و همک ــد، غف ــاران  يدرص ــد ۸/۴۲و همک  درص
ت سـالمت روان  يدر خطر اخـتالل در وضـع   موردمطالعه يواحدها

در معـرض خطـر    يل متعدديپرستاران به دال يبودند. سالمت روان

ن يا يزا استرست يبه ماه توان يمعوامل  نيا نيتر مهماست که از 
؛ يکار نوبت؛ رمترقبهيغ يها تيموقعبا  ييارويرو ؛يکارحرفه؛ فشار 
کـه   طـور  همـان گـر  يد ياشاره کرد. از سو يو فرد يعوامل سازمان

که عالوه  دهند يمل ين حرفه را زنان تشکيت افراد اياکثر ديدان يم
ت خانـه و  يماران در محل کار خـود، مسـئول  ياز ب يبر نقش مراقبت

زان يـ ش مين خـود باعـث افـزا   ياست و ا ها آن بر عهده زيفرزندان ن
 ها آنو سالمت روان  شود يمن قشر جامعه ياضطراب و استرس در ا
 نيتـر  مهمدر پژوهش حاضر  ).۲۳( دهد يمرا در معرض خطر قرار 

مـاران،  يب مشاهده مرگ و رنـج  پرستاران، يشغل يزا استرس عوامل
و  هزاد غــالم ا بــوده اســت.يــن بــودن حقــوق و مزاييو پــا يبارکــار

عوامـل   نيتـر  مهمز ين و همکاران يوکا همکارانو  يهمکاران، فتح
مـاران، بـار   يپرستاران را مشاهده مـرگ و رنـج ب   يشغل يزا استرس

ـ  نگتون و همکـاران، ي، هـانت و همکـاران ن مـالزم  يهمچن يکار  يل
و  يرا بـار کـار   يشـغل  يهـا  استرسمنبع  نيتر عمده زين ولومبرت
ــد کــردهذکــر  هــا آن تيمســئول  .)۱۲،۲۴-۲۸( کننــد يمــذکــر  ان

 يکـار  يهـا  طيمحـ ن يتـر زا اسـترس از  يکـ ي عنـوان  بـه مارستان يب
انسـان   ين مکان مسئله مـرگ و زنـدگ  يرا در ايز شود يممحسوب 

از  يناشـ  ماران و درد و رنجيمطرح است. تماس مکرر پرستاران با ب
 ينـامطلوب  راتيتـأث  توانـد  يمـ  ها آنه يدر ذهن و روح آنان يماريب

شه با حرفـه  يهم زا استرسن جنبه از عوامل يا ).۲۹گذارد ( يبرجا
ن يمسئول تر حيصح يها يزير برنامهازمند يهمراه بوده و ن يپرستار

 يهـا  اسـترس نـه  ين و همکاران که در زميدر مطالعه پرو .باشد يم
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از  موردمطالعه يواحدها درصد۹۰ز،يپرستاران انجام گرفت ن يشغل
ن در مطالعه مالزم ي). همچن۲۹بودند ( يخود ناراض درآمدت يوضع

از حقوق و  موردمطالعهت پرستاران يزان عدم رضايز ميو همکاران ن
 درصد ۴۹ز ي). در پژوهش حاضر ن۲۶( درصد بوده است ۵/۷۲ا يمزا

ت يرضـا  يخـود کمـ   يت اقتصـاد ياز وضـع  موردمطالعـه  يواحدها
 ريتـأث جه مطالعه ينت يرو تواند يمخود  رسد يداشتند که به نظرم

 شـود.  موردمطالعه يواحدهااد در يجاد استرس زيگذاشته و باعث ا
 يها استرسن يرا ب يدار يمعنارتباط  کيپژوهش حاضر  يها افتهي

را  هـا  آنو سـالمت روان   موردمطالعـه توسط پرسـتاران   شده تجربه
ط يکه هر چه استرس مح ين معني). بد>P ۰/ ۰۰۰( دهد يمنشان 
قـرار   شتر در معرض خطريروان پرستاران بشتر شود سالمت يکار ب

و  نگتونيهـانت و همکـاران،   يگـدل يافته با مطالعـه ب ين ي. ارديگ يم
 يهـا  افتهي). ۵،۲۷،۳۰( باشد يمسو  هم و همکاران ونگ و همکاران

 يشـغل  يهـا  اسـترس ن يز نشان داد که بـ يل زاده و همکاران نيخل
دارد وجـود   يدار يمعنـ ارتبـاط   يپرستاران با اضـطراب و افسـردگ  

مطالعـه خـود نشـان داد کـه      در چانگ و همکاران ني. همچن)۳۱(
ت يـ داشـته و از حما  ياديـ ز يط کار، بار کاريکه در مح يپرستاران

ن ييت سالمت روان در سطح پايوضع ازنظر اند نبودهبرخوردار  يکاف
و  ي، سـالمت روحــ يت حرفـه پرســتار ي). لـذا حساســ  ۳۲بودنـد ( 

ن امر جز با کـاهش دادن عوامـل   يو ا بدطل يمپرستاران را  يجسم
ن امـر  يـ سـت و ا ين ريپذ امکانط کار يدر مح ها آن ريتأثا يو  زا تنش

پرستاران  يا حرفهط ين به شرايشتر مسئوليمستلزم توجه هر چه ب
 يواحدهابر آن است که  يگر پژوهش حاضر حاکيد ياز سو است.

 ياز الگوهـا  يکـار  زا اسـترس مقابلـه بـا عوامـل     يبرا موردپژوهش
ــازگار ــتجو يس ــحما جس ــا تي ــاع يه ــکل، ياجتم ــا مش  ييگش

ـ  يدار شـتن يخوو مهـارت   شده يزير برنامه  ير الگوهـا يش از سـا يب
نگتون و يجـه بـا مطالعـه هـانت    ين نتيـ . ااند نمودهاستفاده  يسازگار
از  معمــوالً يدار شــتنيخو) ۳۳،۲۷( باشــد يمــرا هــم ســو يــالرنج

نـه  يزم در ).۲۴( باشـد  يمـ  ييايپرستاران آسـ  يفرهنگ يها يژگيو
بـه   شـده  يزيـ ر برنامـه  ييگشا مشکل يسازگار يل انتخاب الگويدل

 يانتقـاد  يتفکرهـا از  کنند يمرسد امروزه پرستاران تالش  ينظرم
هرچنـد  نـد.  يخود استفاده نما يشتر در جهت حل مشکالت کاريب

 يشخص يژگيمقابله با استرس را بر اساس و يها وهيش معموالً افراد
ــد يمــخــود انتخــاب  ــذا اســتفاده از کنن ــ، ل  يک روش ســازگاري

). ۳۴( گـردد  يمـ  ها آن يزندگ تيفيکبهبود  باعث شده يسازمانده
 يشغل يزا استرسعوامل  يها طهيحنه ارتباط يج مطالعه در زمينتا
ـ    يسـازگار  يهـا  يالگـو  يهـا  طـه يحبا   ين الگـو ينشـان داد کـه ب

ط يط محـ يچـون شـرا   يزا استرس با عوامل ينيگز يدور يسازگار
با استفاده از آزمون  )p>۰۵/۰( يارتباط عوامل) و >P ۰۰۰/۰( کار

افت يز در مطالعه خود درين سونايت وجود دارد. يرسون همبستگيپ

با استرس ارتبـاط   يسازگار يها روشبا  يشغل يها استرسن يکه ب
تحـت   مرتبـاً ز نشان داد پرستاران ين کول ). مطالعه۳۵دارد (وجود 

ن عوامـل  ي، ارنديگ يمط کار خود قرار يمح يزا استرسعوامل  ريتأث
ـ  يسالمت جسم توانند يم يزا استرس پرسـتاران را تحـت    يو روان

واقـع   مـؤثر  يسـازگار  يدر انتخاب الگو تيدرنهاو  قرار داده ريتأث
ن سالمت روان پرستاران و ي). پژوهش حاضر نشان داد، ب۳۶گردد (

اسـتفاده   ) بامشکل مدار و جان مداريه( يسازگار يانتخاب الگوها
ن و انحـراف  يانگيـ م يوجود ندارد ول يرسون همبستگياز آزمون پ

 يشتر از الگوهـا ي) ب۶۸/۴۸±۴ (جان مداريه يسازگار يار الگويمع
 مـوردپژوهش  يهـا  نمونـه ) در ۴/۱۶± ۳۶/۴مدار ( مشکل يسازگار
 يهـا  اسـترس نه منـابع  يدر زم زاده غالمکه توسط  يقيتحق بود. در

 يهـا  بخـش کـه در   يپرسـتاران  يبـر رو  يسازگار يو الگوها يشغل
راز يشـ  يوابسته بـه دانشـگاه علـوم پزشـک     يها مارستانيباورژانس 

ن نمـرات روش  يانگيـ نشان داد م زين يج مطالعه ويانجام گرفت نتا
مـدار  شـتر از روش مشـکل   ي) ب۴/۵۹±۱/۱۶مـدار ( جان يه يتطابق

). ۲۴اســت ( بــوده  موردمطالعــه يهــا نمونــه) در ۱/۱۶±۹/۱۸(
 مدار مشکل( نيمع يسازگار يک الگويانتخاب  يبرا يريگ ميتصم

. شود يممربوط  زا استرست يدرک افراد از موقع ) بهجان مداريا هي
ط يمحـ  زا اسـترس ت يـ موقع تواننـد  ينمکه  يلذا آن دسته از افراد

از شـتر  يبـر آن دارنـد ب   يا کنترل کمياطراف خود را کنترل کنند 
 يافـراد  کـه  يدرحال. کنند يمجان مدار استفاده يه يسازگار يالگو
شـتر از  ير دهنـد ب ييـ ا تغيـ کنترل  زا استرست يموقع توانند يمکه 
ج مطالعـه  ينتا ).۲۴( کنند يم مدار استفادهمشکل  يسازگار يالگو

 يهـا  طـه يحبـا   يسازگار يالگوها يها طهيحن ينه ارتباط بيدر زم
 ييگشــا مشــکل يســازگار يالگــو ،دهــد يمــســالمت روان نشــان 

 يدار يمعنـ سالمت روان ارتباط  يها طهيحبا همه  شده يزير برنامه
 ييگشـا  مشـکل  يکـه از روش سـازگار   يها نمونه که يطور به دارد،
، يت جسـمان يشـکا  کردنـد  يمـ شـتر اسـتفاده   يب شـده  يزيـ ر برنامه

کمتر  ياجتماع عملکرد ، اختالل دريخواب يب ، اضطراب ويافسردگ
 در سـطح سـالمت روان   ازنظـر  و درمجموع شود يمده يد ها آندر 

 ديـ تائ افتـه را ي نيـ ا زيـ نقـات گذشـته   يقرار داشـتند. تحق  يباالتر
هسـتند؛ بهتـر    يسالمت روان بـاالتر  يکه دارا ي، پرستارانکند يم
 يهـا  روشخـود را بـا انتخـاب     يط کاريمح يها استرس توانند يم

، تحـت کنتـرل   شـده  يزيـ ر برنامـه  مثل حل مشکل مؤثر يسازگار
ـ  در ).۲۷درآورند (  يواحـدها  يت اقتصـاد ين رضـا يرابطه ارتباط ب

ج نشان داد که تنهـا  ينتا يسالمت عموم يها طهيحبا  موردپژوهش
با استفاده از آزمـون   يت اقتصاديرضا و ين بعد عملکرد اجتماعيب

ـ  اسـکوئر  يکـا   ).>P ۰۰۰/۰( وجـود دارد  يدار يمعنـ  ارتبـاط  کي
 يخـود راضـ   يت اقتصـاد يکـه از وضـع   يکه پرستاران صورت نيبد

ده شـد.  يـ شـتر د يب هـا  آندر  ياجتمـاع نبودند اختالل در عملکرد 
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خـود   درآمدت يکه پرستاران از وضع دهد يمنشان  ياديمطالعات ز
از  ياديـ ز درصـد ز يحاضر ن در پژوهش). ۲۹ندارند ( يت کافيرضا

 يخود کمـ  ياقتصاد تي) از وضعدرصد ۴۹( موردمطالعه يواحدها
سـالمت روان   توانـد  يمست و زا استرسکه خود عامل  بودند يراض

  .قرار دهدخود  ريتأثپرستاران را تحت 
به لـزوم توجـه هـر چـه      توان يمق ين تحقيج ايبا توجه به نتا 

ت سـالمت و  يپرستاران و بخصوص وضـع  يشتر به مشکالت کاريب
ن يق مسئوليو دق ياصول يزير برنامهبرد. با  يپ ها آن يبهداشت روان

نـه  يمناسب در زم يآموزش يها کالس يو برگزار يدرمان يبهداشت

 توان يمبا آن  مؤثر مقابله يها راهاز استرس و  يريشگيپ يها روش
پرسـتاران گـام    يشغل يا کاهش مشکالت و فشارهايدر جهت رفع 
ب موجبـات ارتقـا سـالمت در پرسـتاران و     يـ ن ترتيبرداشت تا بـد 

  ماران فراهم گردد.يت مراقبت از بيفيارتقا ک تيدرنها
  

  ر و تشکريتقد
مارستان امام يشاغل در ب کننده شرکتپرستاران  ياز تمام 

که مساعدت الزم را در انجام  يزانيعز يو تمام سجاد (ع) رامسر
 .گردد يم يتشکر و قدردان اند داشتهن پژوهش يا
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JOB STRESSORS, COPING STRATEGIES AND ITS RELATIONSHIP 
WITH MENTAL HEALTH STATUS OF NURSES 
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Abstract 
Background &Aims : Nursing considered as a stressful Job. Job stressors can affect adversely the 
mental and physical health of nurses. Nurses use different strategies for coping with  job stressors. The 
aim of this  study  was to determine the role of job stress and  coping  strategies  in  nurses  mental  
health  status  who  were employed  in Ramsar, Imam Sajjad Hospital in 2011.  
Materials & Methods: This is a descriptive analytic study that was done on100 nurses. Sampling was  
performed by census method, ant the data were collected with a questionnaire including four parts 
(demographic data, job stressors list, way of coping questionnaire(WOCQ), and general health  
questionnaire (GHQ-28). In order to analyze the data, descriptive analytical statistics (chi-square, 
Pearson correlation, and SPSS16 software) had been used. 
Results: 60% of the nurses had mental health score greater than the cut point of GHQ-28 
questionnaire. The most important job stressors were: patient's death observation, high work load, and 
low income. The result showed a significant relationship between job stresses and nurses mental 
health status (p<0/000), and it also showed a significant relationship between coping strategies of 
painful problem solving with all of subscales of mental health. There was a significant relationship 
between economical satisfaction with anxiety-sleep disorders, and social function.(p<0/05, p<0/000). 
Conclusion: Job stress is considered as a great risk factor for nurses' health. So teaching  effective  
coping  strategies to the nurses, and paying more attention to reduce their job stresses are necessary for 
health care managers.  
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