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 چکیده
تواند مسائلی را در پرستاری یک حرفة پرتنش است که می مقدمه:

شناختی و جسمانی و همچنین مشکالت رفتاری قلمرو سالمت روان
وند کاری پرستاران و ر باراضافهموجب شود. در بخش انکولوژی، 

اری صعودی افزایش مبتالیان به سرطان، ضرورت مطالعة کیفیت فشار ک
مون آزمطالعة حاضر با هدف شود. را سبب میپرستاران این بخش 

زا در های تنیدگینسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیتساختار عاملی 
تگی در پژوهش همبس :روش. بین گروهی از پرستاران ایرانی انجام شد

های اونکولوژی دانشگاه نفر از پرستاران شاغل در بخش 151حاضر، 
های فهرست مقابله با موقعیت علوم پزشکی تهران، به نسخة کوتاه

سخة کوتاه نآزمون ساختار عاملی  منظوربهپاسخ دادند.  زاتنیدگی
های زا در بین پرستاران از روشهای تنیدگیفهرست مقابله با موقعیت

 .شد استفاده تأییدیاصلی و تحلیل عاملی  هایمؤلفهآماری تحلیل 
خش ستفاده از چرصلی با اهای انتایج روش آماری تحلیل مؤلفه :هایافته

ا وریمکس نشان داد که ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست مقابله ب
مداری، زا در بین پرستاران از چهار عامل هیجانهای تنیدگیموقعیت

پرتی تشکیل شده است. نتایج در مداری، تمرکززدایی و حواسمسئله
رصد از د 18/55حدود  شدهاستخراج این بخش نشان داد که چهار عامل

بر  الوهواریانس نمرات عامل مکنون زیربنایی مقاله را تبیین کردند. ع
افزار بر پایه نرم دیتأییهای برازش تحلیل عاملی این، شاخص

AMOS  کرد. ضرایب آلفای  ییدتأگانه را چهارنیز وجود عوامل
مداری، تمرکززدایی و مداری، مسئلهکرانباخ برای چهار عامل هیجان

و  77/0، 78/0، 83/0پرتی در بین پرستاران به ترتیب برابر با حواس
ر، بر ، نتایج پژوهش حاضدرمجموع :گیرينتیجه .به دست آمد 77/0

زا های تنیدگیثبات ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت
و همچنین اعتبار این فهرست برای سنجش سبک ترجیحی پرستاران 

 .کرد تأکیدزا، با تجارب تنیدگی ایرانی در مواجهه
 

های مقابله، ساختار عاملی، نسخة کوتاه فهرست سبک کلیدي:واژگان 
 .، پرستارانزاهای تنیدگیمقابله با موقعیت

 

Abstract 
Objective: Nursing is known to be a stressful profession that 
can lead to physical and psychological health issues and 
behavioural problems. In oncology, workload among nurses is 
believed to be increasing in conjunction with rapidly increasing 
numbers of patients with cancer and staff shortages worldwide, 
therefore it is essential to sustain a quality oncology nurse 
workforce. The main purpose of the present study was to 
investigate factorial structure of the Coping Inventory for 
Stressful Situations-Short Form (CISS-SF, Endler & Parker, 
1999). Method: In this correlational study, a sample of 151 
nurses of Tehran Medical Sciences University completed the 
Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF, 
Endler & Parker, 1999). The exploratory factor analysis and 
confirmatory factor statistics analysis methods were used to 
compute the CISS-SF's factor structure. Findings: Results of 
principal component analysis (PC) with varimax rotation 
replicated the four-factor structure of emotion-oriented coping 
style, task-oriented coping style and avoidance-oriented coping 
style (including avoidance behaviors of social diversion and 
distraction) in the sample. Goodness-of-fit indices of 
confirmatory factor analysis based AMOS Statistics software 
confirmed the 4 extracted factors (emotion-oriented coping 
style, task-oriented coping style and avoidance-oriented coping 
style including avoidance behaviors of social diversion and 
distraction). Cronbach alpha coefficients for emotion-oriented 
coping style, task-oriented coping style, social diversion and 
distraction were 0/83, 0/78, 0/77 and 0/77 respectively. 
Conclusion: These findings speak to the robustness of the 
CISS-SF, in revealing its relatively stable structure, and 
consequently, to its potential usefulness as a valid measure for 
assessing preferred coping style for stressful situations in Iranian 
nurses. 

 

Keywords: Coping Styles, Factor Structure, Coping Inventory 

for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF), Nurses. 
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 مقدمه

های اخیر، تعداد زیادی از محققان، در خالل سال

های فرهنگی مختلف، موضوع محوری در بافت

زا را در بین پرستاران، تجارب شغلی تنیدگی

اند )چینگ، چیونگ، مند مطالعه کردهنظام طوربه

؛ یاکسیل و بهادیر ـ 2020، 1هیوگنی و ریس

د، ؛ برنار2019، 3؛ احمد و محمد2019، 2ییلماز

ادواردز، بنت، تیبا، توتاوا، بالداکچینو، بارا و 

و ادواردز،  5؛ برنارد، تیبا، هایس2008، 4میتویلی

؛ 2010، 6؛ ادواردز، برنارد، بنت و هیبون2007

؛ جانیوس، مالچا، تارت و 2008، 7گالزر و گیراک

 ،مشایخپور، کیانی، رفیعی؛ 2010، 8یانگ

 (.1398، پویا منش، تاجبخش

شواهد تجربی موجود، محققان در غالب 

تبیین اهمیت مطالعه نظامدار  منظوربهمختلف 

های کاری پرستاران، زا در محیطتجارب تنیدگی

بر نقش محوری پسایندهای چندگانة مواجهه با 

اند )گورکووا و کرده تأکیداین تجارب، 

؛ یلدریم، کاراکا، کانگور، آکیگاز 2018، 9زلینیکووا

دا، لوپز ـ زافرا، مارتوس و ؛ الن2017، 10و آکاس

؛ گارمن، کاریگان و 2008، 11آگویالر ـ الزن

(. برای مثال، نتایج مطالعه گارمن 2002، 12موریس

( نشان داد که مواجهه 2002و همکاران )

                                                           
1. Ching, Cheung, Hegney & Rees 

2. Yüksel & Bahadır-Yılmaz  

3. Ahmed & Mohammed 

4. Burnard, Edwards, Bennett, Thaibah, Tothova, 

Baldacchino, Bara & Mytevelli  

5. Hayes 

6. Hebden 

7. Glazer & Gyurak 

8. Junious, Malecha, Tart & Young 

9. Gurkova & Zelenikova 

1 0. Yıldırım, Karaca, Cangur, Acıkgoz & Akkus 

1 1. Landa, Lopez-Zafra, Martos & Aguilar-Luzon 

1 2. Garman, Corrigan & Morris 

زا در بین پرستاران مدت با عوامل تنیدگیطوالنی

اثراتی منفی  هاآنبر سالمت فیزیکی و بهزیستی 

الوه بر این، گارمن و گذارد. عبر جای می

کردند که سطوح باالی  تأکید( 2002همکاران )

زا از طریق تداخل با عملکرد تجارب تنیدگی

پرستاران، بر فرایند مراقبت از بیماران اثری منفی 

 طوربهرا  هاآنوری گذارد و میزان بهرهمی

دهد. بر این اساس، همسو با معناداری، کاهش می

در قلمرو  شدهانجامهای نتایج برخی از پژوهش

زا، بررسی نقش عوامل گیمطالعاتی تجارب تنید

کنندة سطوح متمایز تجارب شغلی بینیپیش

زا و عوامل چندگانة تغییردهندة الگوی تنیدگی

پاسخ به تجارب و پسایندهای وابسته به این 

های ترجیحی تجارب در بین پرستان مانند سبک

لی، از اهمیت زای شغمقابله با تجارب تنیدگی

چشمگیری برخوردار است )ژانگ، چرنایک و 

؛ چانگ، بیدیول، هانتینگتون، دالی، 2017، 13هالت

؛ 2007، 14جانسون، ویلسون، المبرت و المبرت

المبرت، المبرت، ایتانو، ایتوی، کیم، کانیویکتیکال، 

، 15سیتیمونکال، پانگاورنکال، گاسیگیتواتانا و ایتو

؛ گالباسی، کلیسی 0420، 16؛ ایوانس و کلی2004

(. 2005، 18؛ لیسرجنت و هانی2008، 17و داگان

بدون تردید، الزمه مطالعه نظامدار و هدفمند 

های مقابله با تنیدگی پس از درک مقوله سبک

اهمیت مطالعه آن، دسترسی به ابزاری است که 

                                                           
1 3. Zhang, Chernaik & Hallet 

1 4. Chang, Bidewell, Huntington, Daly, Johnson, 

Wilson, Lambert & Lambert 

1 5. Itano, Inouye, Kim, Kuniviktikul, Sitthimongkol, 

Pongthavornkamol, Gasemgitvattana & Ito 

1 6. Evans & Kelly 

1 7. Golbasi, Kelleci & Dogan 

1 8. LeSergent & Haney 
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ارزیابی نقش این منابع را در مواجهه با تجارب 

پذیر کند. ن امکانزا در بین پرستاراشغلی تنیدگی

است که برای  درصددبنابراین، پژوهش حاضر 

اولین بار، ساختار عاملی نسخة کوتاه فهرست 

، 2)اندلر و پارکر 1زاهای تنیدگیمقابله با موقعیت

( را در بین گروهی از پرستاران ایرانی 1999

 مطالعه کند.

های ها یا آمادگیبیانگر سبک« مقابله»مفهوم 

های عادتی ی است که در تعیین تعاملنسبتاً باثبات

ها یا افراد با محیط اطراف خود و پاسخ

 هاآن مورداستفادههای رفتاری و شناختی مهارت

 مؤثرندزا در مدیریت رخدادهای تنیدگی

کارتی، ترایسی، آدونوان، برادی ـ نوین و )مک

؛ 2016، 4آرتیگا، گامای و دیو؛ 2018، 3آریگان

هایی که به آن دیدگاه (.3200، 5موس و هاالهان

های مقابله ای بر سبکهای مقابلهجای مهارت

های زیربنایی کنندهکنند، درباره تعیینمی تأکید

کنند. های مغایری بیان میفرایند مقابله، مفروضه

شود در رویکردهای سبکی یا گرایشی فرض می

ای را عوامل فردمحوِر که زیربنای رفتارهای مقابله

دهند. به بیان دیگر، بر اثباتی تشکیل مینسبتاً ب

 ینترمهماساس رویکردهای سبکی یا گرایشی، 

ای شناختی زیربنایی رفتارهای مقابلهعوامل روان

های شخصیتی، نگرشی و شناختی شامل ویژگی

باشند. در مقابل، در بادوام و نسبتاً پایدار می

شود که عوامل رویکردهای بافتی فرض می

                                                           
1. Coping Inventory for Stressful Situations Short 

Form (CISS-SF) 

2. Endler & Parker 

3. McCarthy, Trace, O’Donovan, Brady-Nevin & 

O'Regan 

4. Ortega, Gomai-Freixanet & Deu 

5. Moos & Holahan 

های بینی ارزیابی، در پیشییرتغال محیطیِ در ح

ای خاص های مقابلهشناختی افراد و انتخاب پاسخ

. به بیان دیگر، در این الگو فرض مؤثرند هاآن

شود که بدون اطالع از مطالبات انطباقی می

های شناختی زای خاص و ارزیابیموقعیت تنیدگی

مورد استفاده افراد در تفسیر معانی فردی این 

شیوه ترجیحی افراد در  مؤثربینی ، پیشمطالبات

زا غیرممکن به نظر های تنیدگیمواجهه با موقعیت

؛ الشهرانی، کاساک و 2018، 6)کیم رسدمی

؛ تیسان و 2010، 8؛ گیبانس2018، 7راسموسن

؛ اسوینسداتیر، بیرنگ و 2004، 9پانگرانگانت

 .(2006، 10رامل

کنند که می تأکید( 2003موس و هاالهان )

های مشخصِ دیدگاه سبکی در ی از نمونهیک

مطالعة مقابله، الگوی تعاملی اضطراب، تنیدگی و 

( است. 1990ای اندلر و پارکر )روش مقابله

الگوی تعاملی اضطراب، تنیدگی و مقابله، یک 

فرایندمحور است. در این الگو،  ایمقابلهالگوی 

شود که متغیرهای فردی از قبیل عوامل فرض می

تجارب گذشته و عوامل محیطی در تعامل ژنتیک، 

بینی الگوهای زا در پیشهای تنیدگیبا موقعیت

. افزایش در الگوی مؤثرندتجارب اضطرابی 

تجارب هیجانی منفی در فراخوانی طیف متنوعی 

های ها مانند پاسخ خودکار، مکانیسماز پاسخ

ای و بیماری اثرگذارند دفاعی، رفتارهای مقابله

، 11دیریم، کانگار، آکیکگاز و آکاس)کاراکا، یل

                                                           
6. Kim 

7. Alshahrani, Cusack & Rasmussen 

8. Gibbons 

9. Tyson & Pongruengphant 

1 0. Sveinsdottir, Biering & Ramel 

1 1. Karaca, Yildirim, Cangur, Acikgoz & Akkus 
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؛ 2018، 1ژانگ، پیترس و براداستریت؛ 2017

سانتوس و اینروی ـ پیتیتی، دیالسالبراگیو، مک

 (.2018، 2ایدت

( بر اساس موضوع 1990اندلر و پارکر )

تحقیق خود درباره بررسی فرایند کلی مقابله، سه 

ای را از یکدیگر تفکیک کردند: مقابله نوع پاسخ

ای ، سبک مقابله3مدارای مسئلهبک مقابلهس

. سبک 5ای اجتنابی، سبک مقابله4مدارهیجان

کند که مدار به رفتارهایی اشاره میای مسئلهمقابله

با هدف حل مسئله، بازسازی دوباره مسئله از نظر 

زا شناختی یا تالش برای تغییر موقعیت تنیدگی

شامل شوند. رفتارهای مسئله مدار استفاده می

جستجوی اطالعات بیشتر درباره مسئله و اولویت 

هایی که برای حل مسئله دادن و مرتب کردن گام

. در مقابل، سبک مقابله شودمیبرداشته 

مدار مستلزم توجه و تمرکز فرد بر خود هیجان

مدارانه غالبًا با هدف است و رفتارهای هیجان

شوند. کاهش احساسات ناخوشایند انتخاب می

مدارانه شامل گریه ای هیجانهای مقابلهپاسخ

کردن، عصبانی شدن، رفتارهای انتقادی، 

ایرادگیری، اشتغال ذهنی، رویاپردازی و 

، سبک مقابله درنهایتباشند. پردازی میخیال

ها و تغییراتی شناختی اجتنابی مستلزم فعالیت

است که با هدف اجتناب از موقعیت تنیدگی زا 

ای اجتنابی با ارهای مقابله. رفتگیرندمیصورت 

شوند انجام می 7و تمرکززدایی 6هدف حواسپرتی

                                                           
1. Zhang, Peters & Bradstreet 

2. Labrague, McEnroe–Petitte, De Los Santos & Edet 

3. task-oriented coping style 

4. emotion-oriented coping style 

5. avoidance-oriented coping style 

6. distraction 

7. social diversion 

واسکایو، باگیا، اکانومیا، دوزینیس و جنیری ـ )

؛ اندلر و پارکر، 2019، 9ساین؛ 2020، 8کاکاسیس

 (.1999، 10؛ هاالمان دریس و پاور1990

دهد که در مرور شواهد تجربی نشان می

آزمون ساختار  منظوربهتعدادی از مطالعات، 

های عاملی نسخة اصلی فهرست مقابله با موقعیت

زا، از روش آماری تحلیل عامل اکتشافی تنیدگی

استفاده شده است )گرینی، راپورت، میلیس، 

سدلر  ،اندلر ،؛ کاسوی2015، 11هانکس و ویلیامس

 ،ویلیلمز؛ مک1994 ،؛ اندلر و پارکر2000 ،و دری

ل، اندلر و پارکر (. برای مثا2003, 12کوکس و انس

( در مطالعه خود که با هدف بررسی 1994)

از تحلیل انجام شد  CISSساختار عاملی 

نتایج این مطالعه  استفاده کردند. 13های اصلیمؤلفه

(، 1990های تحقیق اندلر و پارکر )همسو با یافته

در  حمایت کرد. CISSاز ساختار سه عاملی 

نیز،  (2003مک ویلیامز و همکاران ) مطالعة

در بین  CISSآزمون ساختار عاملی  منظوربه

های تحلیل گروهی از بیماران افسرده، از مدل

عامل اکتشافی استفاده شد. در این پژوهش، پس 

سبک مقابله اجتنابی به دو  هایسؤالاز تجزیه 

خرده مقیاس حواسپرتی و تمرکززدایی، از ساختار 

در حمایت کرد. همچنین،  CISSچهار عاملی 

( نتایج تحلیل عاملی 1997طالعه کوک و هپنر )م

 CISSاز ساختار چهار عاملی  CISSاکتشافی 

نتایج مطالعه کاسوی و همکاران  ؛ اماحمایت کرد

                                                           
8. Voskou, Bougea, Economou, Douzenis & Ginieri-

Coccossis 

9- Cain 

1 0- Halamandaris & Power 

1 1- Greene, Rapport, Millis, Hanks & Williams 

1 2- McWilliams, Cox & Enns 

1 3. principal component analysis 
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 CISS( که با هدف آزمون ساختار عاملی 2000)

اصلی در بین  هایمؤلفهبا استفاده از تحلیل 

از پزشکان و کشاورزان اسکاتلندی زن و  اینمونه

مطالعات اندلر و  هاییافتههمسو با انجام شد،  مرد

( در بین 1994( و اندلر و پارکر )1990پارکر )

از ساختار ای مختلف، های جنسی و حرفهگروه

 حمایت کرد. CISS سه عاملی

عالوه بر این، مرور بیشتر شواهد تجربی 

دهد که در برخی از مطالعات دیگر، نشان می

لی نسخة اصلی آزمون ساختار عام منظوربه

CISS های فرهنگی مختلف، از روش در بافت

استفاده شده است  تأییدیآماری تحلیل عامل 

و اندلر،  1میرس ،ویندل ،اسماری ،)رافنسون

؛ شکری، 2006، 2؛ کوهن، جانگ و استین2006

پور و گراوند، پاییزی، موالیی، عبداهللتقی لو، 

ن (. در مطالعة رافنسون و همکارا1387اکبری، 

 تأییدیهای تحلیل عامل (، نتایج مدل2006)

CISS در بین گروهی از نوجوانان دختر و پسر ،

ایسلندی، نشان داد که در کل نمونه و در دو 

, با CISSساختار سه و چهار عاملی  ،جنس

ها برازش قابل قبولی نشان دادند. در مطالعة داده

( نتایج تحلیل عامل 1387شکری و همکاران )

در بین گروهی از دانشجویان  CISS تأییدی

 CISSالگوی سه عاملی  کهیدرحالنشان داد 

دارد، الگوی چهار  هادادهبرازش قابل قبولی با 

 ها به دست داد.عاملی آن برازش بهتری با داده

(، 2006، در مطالعة کوهن و همکاران )درنهایت

در  CISSنسخة کوتاه  تأییدینتایج تحلیل عامل 

 کهدرحالیدانشجویان نشان داد بین گروهی از 

                                                           
1. Rafnsson, Smari, Windle & Mears 

2. Cohen, Stein & Jang 

برازش قابل قبولی  CISS-SFالگوی سه عاملی 

ها دارد، الگوی چهار عاملی آن برازش داده با

 ها به دست داد.بهتری با داده

در مطالعه حاضر، با توجه به  ،بر این اساس

-CISSضرورت بررسی دقیق ساختار ابعادی 

SF ساختار عاملی ,CISS-SF برای اولین بار ،

 ،شکدر بین پرستاران، بررسی خواهد شد. بی

تر درباره تکرار ساختار عاملی نتایج قطعی

CISS-SF  شواهد الزم  ،رانیاینمونه در یک

های فرهنگی بر عدم وجود تفاوت تأکیدبرای 

را در بین  CISS-SFگیر در ساختار عاملی چشم

ای ـ فراهم یک گروه حرفه مثابهبهپرستاران ـ 

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد  آورد.می

سنجی فهرستی های روانضرورت مطالعة ویژگی

که بتواند بر پایة مبانی فرهنگی جامعة ایرانی، 

زا را در شیوة ترجیحی مواجهه با تجارب تنیدگی

 ازپیشیشببین پرستاران مورد سنجش قرار دهد 

خورد. فهرستی که افزون بر انطباق با به چشم می

و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور،  فرهنگ

های مطلوب از نظر اجرایی، دارای ویژگی

 .گذاری و تحلیل نیز باشدنمره

 

 روش

 است. همبستگیتحقیق حاضر توصیفی و از نوع 

ها بر پایة نظریة در این پژوهش، تحلیل داده

انجام شد. ابقا یا حذف مواد  3کالسیک تست

ی تحلیل های آمارفهرست به اتکای مشخصه

عاملی صورت گرفت. ضریب پایایی از طریق 

فرمول کلی ضریب آلفای کرانباخ برآورد شد. 

                                                           
3. Classic Test Theory (CTT) 
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روایی مقیاس نیز از طریق روایی عاملی )تحلیل 

، 2با چرخش وریماکس PC 1اصلی هایمؤلفه

( به دست آمد. گروه نمونه 3تأییدیتحلیل عامل 

های نفر از پرستاران شاغل در بخش 151شامل 

ژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که اونکولو

 برداری تصادفی انتخاب شدند.با روش نمونه

 

 ابزار 

 هایموقعیتنسخة کوتاه فهرست مقابله با  

( 1990اندلر و پارکر ) :(CISS-SF)تنیدگی زا 

CISS های را با هدف ارزیابی انواع سبک

زا شامل تنیدگی هایموقعیتای افراد در مقابله

مدار و اجتنابی هیجان ،مدارمقابله مسئلههای سبک

است  سؤال 48طراحی کردند. این آزمون شامل 

به یکی از ابعاد مقابله مربوط بوده  سؤال 16که هر 

 5بر اساس یک مقیاس  سؤالو پاسخ به هر 

( 5( تا خیلی زیاد )1ای لیکرت از هرگز )درجه

شود. سبک مقابله اجتنابی قابل مشخص می

های حواسپرتی و مقیاسدهتفکیک به خر

مشغولیت اجتماعی است که هر یک به ترتیب از 

شوند. گفتنی است ارزیابی می سؤال 5و  8طریق 

که سبک غالب هر فرد با توجه به نمره وی در هر 

مقابله تعیین  هایسبک گانهسهیک از ابعاد 

شود. به بیان دیگر، هر کدام از رفتارها که در می

 عنوانبهری کسب کنند، آن رفتار مقیاس نمره باالت

ای ترجیحی فرد در نظر گرفته سبک مقابله

بر روی نسخه  تأییدیشود. نتایج تحلیل عامل می

در مطالعه کوهن و  CISS( یسؤال 21کوتاه )

                                                           
1. principal component analysis 

2. varimax rotation 

3. confirmatory factor analysis 

( که با هدف بررسی ساختار 2006همکاران )

نشان داد که الگوی انجام شد  CISS-SFعاملی 

یسه با الگوی سه در مقا CISS-SFچهار عاملی 

ها دارد. در پژوهش عاملی برازش بهتری با داده

( ضرایب آلفای کرونباخ 2006کوهن و همکاران )

و ضرایب همبستگی حاصل از آزمون ـ بازآزمون 

از اعتبار  CISS-SFها نشان داد که خرده مقیاس

, CISSباالیی برخوردار است. در نسخه کوتاه 

مدار و هیجان ،دارمهای مقابله مسئلههر یک سبک

شود. در گیری میاندازه سؤال 7اجتنابی از طریق 

(، ضرایب آلفای کرانباخ 1388مطالعه شکری )

مدار و اجتنابی مدار، هیجانهای مقابله مسئلهسبک

، 70/0، 74/0رانی به ترتیب برابر با اینمونه در 

، 69/0در نمونه سوئدی به ترتیب برابر با  73/0

 74/0، 71/0، 72/0در کل برابر با و  68/0، 77/0

 به دست آمد.

در این مطالعه،  ترجمه و ترجمه برگردان.

استفاده از نسخة کوتاه فهرست مقابله با  منظوربه

زا در بین پرستاران، از روش های تنیدگیموقعیت

استفاده شد. برای این منظور، ابتدا،  4ترجمه مجدد

یک فرد  نسخة انگلیسی این پرسشنامه به وسیلة

دوزبانه برای استفاده در نمونه پرستاران ایرانی، به 

حفظ هم  منظوربه ،زبان فارسی ترجمه شد. سپس

ارزی زبانی و مفهومی، یک فرد دوزبانة دیگر 

نسخة فارسی را به انگلیسی برگرداند )مارسال و 

فرایند »، با استفاده از درنهایت(. 1995، 5لئونگ

 هاینسخهین ، تفاوت موجود ب«مرور مکرر

مختلف به حداقل ممکن کاهش یافت. بر این 

با  شدهترجمههای اساس، ترادف معنایی نسخه

                                                           
4. back translation 

5. Marsella & Leong 
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قرار گرفت.  یموردبررس دقتبههای اصلی نسخه

، چند نفر از اعضای محترم هیئت علمی درنهایت

دانشگاه روایی محتوا و تطابق فرهنگی این 

 کردند. ییدتأرا مطالعه و  هاپرسشنامه

ابتدا، از طریق یک  اطالعات. یورآجمع

نسبت به حضور داوطلبانه  1عبارت درخواستی

شد. سپس،  تأکیددر این مطالعه،  کنندگانمشارکت

شیوة »بر مفهوم محوری  تأکیدهدف مطالعه با 

در بین زا تنیدگی ترجیحی مواجهه با تجارب

، بیان اختصاربه، کنندگانمشارکتبرای « پرستاران

 صورتبه کنندگانمشارکتوهش، شد. در این پژ

پاسخ دادند. با توجه به تعداد  هاسؤالانفرادی به 

 10-15بین  کنندگانمشارکت، برای هاسؤالکل 

، پس از گردآوری درنهایتدقیقه زمان منظور شد. 

ها با به رایانه، تحلیل داده هاآنها و ورود داده

 AMOSو  SPSSافزارهای آماری استفاده از نرم

 .ام شدانج

 

 هایافته

توصیف ساختار عاملی  منظوربهدر این پژوهش، 

های نسخة کوتاه فهرست مقابله با موقعیت

زا در بین پرستاران از تحلیل عاملی تنیدگی

اکتشافی استفاده شد. قبل از انجام تحلیل عامل 

 بردارینمونهاکتشافی، اندازه شاخص کفایت 

و  74/0با  محاسبه و برابر 2کایزر، میر و الکین

                    3آزمون کرویت بارتلت

001/0>p، 08/920( =151=N210) χ2   به

دهد نمونه و ماتریس دست آمد که نشان می

                                                           
1. solicitation statement 

2. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy index 

3. Bartlett’s test of sphericity 

تحلیل مناسب بودند.  همبستگی برای این

، با توجه معناداری ماتریس همبستگی، دیگریانببه

یابی بر اساس ماتریس مورد انتظار است. عامل

ها، با در نظر گرفتن ترین عاملعیین مناسببرای ت

و درصد  5، ارزشهای ویژه4اینمودار صخره

های واریانس تبیین شده توسط هر عامل، عامل

اصلی و چرخش  هایمؤلفهبا روش  ذکرشده

وریماکس استخراج شدند. در پژوهش حاضر، 

، همسو با CISS-SFنتایج تحلیل عاملی اکتشافی 

( ضمن 2006همکاران )نتایج مطالعه کوهن و 

نشان داد  CISS-SFتکرار ساختار چهار عاملی 

مداری، مداری، مسئلههای هیجانکه عامل

مشغولیت اجتماعی و حواسپرتی هر یک به 

 93/10درصد،  24/17درصد،  34/20ترتیب 

 18/55 درمجموعدرصد )و  68/6درصد و 

های مقابله با درصد( از واریانس عامل کلی سبک

زا را در بین پرستاران تبیین ای تنیدگیهموقعیت

کردند. گفتنی است که نتایج تحلیل عاملی 

 هاسؤالنشان داد که همة  CISS-SFاکتشافی 

)بر روی نقاط ضعف خود متمرکز  17 سؤال جزبه

کنم( دقیقاً مطابق با فکر می هاآنشوم و به می

 CISS-SFنسخة انگلیسی و آنچه در راهنمای 

بار گرفتند  موردنظرهای وی عاملآمده بود بر ر

 CISS-SF(. بر اساس نسخة اصلی 2)جدول 

بر روی عامل  17 سؤالرفت که می انتظار

مداری بار بگیرد، اما در پژوهش حاضر، هیجان

مداری بار بر روی عامل مسئله موردنظر سؤال

 .گرفت

 

                                                           
4. Scree plot 

5. eigen value 
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 برای ساختار چهار عاملی PCش با اجرای رو SF-CISSهای آماری مشخصه. 1جدول 

 

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه هاعامل

 34/20 34/20 27/4 مداريهیجان

 57/37 24/17 62/3 مداريمسئله

 50/48 93/10 30/2 تمرکززدایی

 18/55 68/6 40/1 پرتیحواس

 
 SF-CISSهای ی زیرمقیاسهاسؤالو بارهای عاملی  هاآماره. 2جدول 

 
 میزان اشتراک بار عاملی M SD سؤال

 α=83/0مداری= عامل یکم: هیجان

10 32/2 27/1 85/0 75/0 

7 17/2 11/1 81/0 67/0 

5 05/2 08/1 56/0 62/0 

2 52/2 03/1 74/0 58/0 

20 26/2 34/1 69/0 53/0 

14 56/1 07/1 56/0 43/0 

 α=78/0مداری= عامل دوم: مسئله

3 80/0 72/0 71/0 58/0 

6 15/1 84/0 69/0 51/0 

12 15/1 85/0 68/0 48/0 

11 16/1 76/0 67/0 50/0 

18 14/1 87/0 61/0 45/0 

13 04/1 82/0 57/0 48/0 

1 98/0 82/0 57/0 34/0 

17 26/1 93/0 51/0 37/0 

 α=77/0عامل سوم: تمرکززدایی= 

15 23/2 13/1 79/0 67/0 

16 18/2 23/1 78/0 73/0 

21 16/2 97/0 64/0 44/0 

19 92/1 24/1 62/0 60/0 

 α=77/0پرتی= عامل چهارم: حواس

8 3 18/1 81/0 73/0 

4 69/2 28/1 75/0 57/0 

9 58/2 31/1 64/0 57/0 
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میانگین و انحراف  هایآماره، 2در جدول 

استاندارد، بارهای عاملی حاصل از تحلیل 

های های اصلی و مقادیر اشتراک برای سؤالمؤلفه

CISS-SF  میزان  محاسبه   نتایج  شد.   گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدند در این مطالعه، دو مدل مختلف آزمون 

عامل  ( در مدل چهار عاملی، چهار1(. 3)جدول 

مداری، مشغولیت اجتماعی و مداری، مسئلههیجان

( در مدل سه عاملی، سه عامل 2حواسپرتی و 

مداری و اجتنابی بودن مداری، مسئلههیجان

مشخص شدند. در هر دو مدل، همبستگی بین 

 .شوندهای مکنون مشخص میعامل

شود در مشاهده می 3که در جدول  طورهمان

  AGFIو GFI هایمدل سه عاملی، شاخص

 06/0بزرگتر از  RMSEA، مقدار 90/0کمتر از 

و نسبت مجذور کای به درجه آزادی نیز بزرگتر 

است. بنابراین، این مدل در مقایسه با مدل  2از 

 GFI هایشاخصچهار عاملی که در آن  

 RMSEA، مقدار 90/0بزرگتر از   AGFIو

 به   کای  است و نسبت مجذور 06/0کوچکتر از 

نشان دادند که  سؤالی 21ک مجموعة اشترا

است و به  17/0کمترین میزان اشتراک برابر با 

تعلق دارد. بیشترین میزان اشتراک نیز  17 سؤال

 متعلق است. 10 سؤالاست که به  75/0برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است، برازش  2درجه آزادی نیز کمتر از 

ر و ، نمودا1دهند. شکل ها نشان میکمتری با داده

مسیر را برای مدل چهار  استانداردشدهضرایب 

 .دهدیمنشان  عاملی

شود در مشاهده می 3که در جدول  طورهمان

  AGFIو GFIالگوی چهار عاملی، مقادیر 

کوچکتر از  RMSEA، مقدار 90/0بزرگتر از 

است. در مقابل، در  2نیز کمتر از  df/χ2و 05/0

  AGFIو GFIالگوی سه عاملی، مقادیر 

بزرگتر از  RMSEA، مقدار 90/0وچکتر از ک

. است 2نیز بزرگتر از  df/χ2و نسبت  10/0

بنابراین، الگوی چهار عاملی در مقایسه با الگوی 

 .دهدبرازش بهتری نشان می هادادهسه عاملی با 

 

 

 نیکویی برازش یهاآماره: CISS-SF ییدیتأمقایسة الگوهای تحلیل عامل  .3جدول 

 
 χ2 Df df/χ2 GFI AGFI RMSEA الگوها

 048/0 91/0 95/0 27/1 183 11/232 هار عاملیالگوي چ

 075/0 80/0 85/0 9/1 186 03/309 الگوي سه عاملی

 

 

 CISS-SFساختار چهار عاملی . 1شکل  
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 گیري و بحثنتیجه

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عاملی نسخة کوتاه 

زا در بین نیدگیهای تفهرست مقابله با موقعیت

پرستاران انجام شد. همسو با نتایج مطالعة کوهن 

های اصلی تحلیل مؤلفه (، نتایج2006و همکاران )

با استفاده از چرخش وریمکس نشان داد که 

زا از چهار های تنیدگیفهرست مقابله با موقعیت

مداری، تمرکززدایی و مداری، مسئلههیجان عامل

های است. شاخصحواسپرتی کار تشکیل شده 

وجود عوامل  ،تأییدیبرازش تحلیل عامل 

چهارگانه بدست آمده از تحلیل عامل اکتشافی را 

های چهار عاملی و تأیید کردند. نتایج مقایسه مدل

سه عاملی مشخص کرد که مدل چهار عاملی 

ها برازش بیشتری با داده ،نسبت به مدل دیگر

ضر دهد. بنابراین، نتایج پژوهش حانشان می

های مطالعات کوهن و همکاران همسو با یافته

( با تکرار 2000( و کاسوی و همکاران )2006)

در بین نمونة پرستاران نیز،  ،ساختار چهار عاملی

های مقابله با از ماهیت چندبُعدی سازة سبک

 تنیدگی، حمایت مناسبی به عمل آورد.

که پیشتر اشاره شد، در  طورهمانالبته 

نتایج روایی عاملی اکتشافی پژوهش حاضر، 

تنیدگی زا نشان داد  هایموقعیتفهرست مقابله با 

)بر روی نقاط  17 سؤال یرازغبه هاسؤالکه تمامی 

فکر  هاآنو به  شومیمضعف خود متمرکز 

 هایعامل(، مطابق با نسخة اصلی بر روی کنمیم

در مطالعات کوهن  کهدرحالیچندگانه بار گرفتند. 

 سؤال( 1999( و اندار و پارکر )2006)و همکاران 

مداری بار گرفته است، بر روی عامل هیجان 17

مزبور بر روی عامل  سؤالدر پژوهش حاضر، 

مداری بار گرفت. شاید دلیل این یافته مغایر مسئله

این باشد که در بین نمونة ایرانی، اندیشیدن به 

نقاط ضعف، یکی از مراحل مهمِ مواجهه 

زا است. های تنیدگیبا موقعیت مدارانهمسئله

که در  دهدمیبنابراین، نتایج پژوهش حاضر نشان 

رانی، اندیشیدن به نقاط ضعف وسیلة ای نمونهبین 

کاهش و تسکین تجارب هیجانی نیست بلکه، 

زا مدارانة موقعیت تنیدگیزمینه را برای حل مسئله

 .آوردمیفراهم 

ش ، در پژوهCISS-SFتشابه ساختار عاملی 

( 2006ژوهش کوهن و همکاران )حاضر و پ

دهندة آن است که ساختار زیربنایی اصلی و نشان

سازوکارهای علّی نظری شیوة ترجیحی مواجهه با 

های مختلف و زا در بین گروههای تنیدگیموقعیت

های فرهنگی متفاوت، از اصولی کلی در بافت

 کند. البته، مقایسه سطوح متمایز استفادهپیروی می

های های چندگانه در مواجهه با موقعیتاز روش

های فرهنگی مختلف، بیانگر آن زا در گروهتنیدگی

های مختلف در است که شدتِ استفاده از روش

ها و زا در بافتمواجهه با رخدادهای تنیدگی

 باوجودهای متفاوت، متمایز است. بنابراین، گروه

ده از تشابه ساختاری، بررسی سطوح متمایز استفا

های چندگانه در مواجهه با رخدادهای روش

ای، فرهنگی و تنیدگی زا، در گروههای حرفه

جنسی مختلف، یک اولویت پژوهشی بااهمیت 

 شود.تلقی می

های پژوهش حاضر باید در بافت یافته

های آن تفسیر و تعمیم داده شود. محدودیت

نخست، این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات 

دهی به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارش دیگر
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مطالعه رفتار واقعی ممکن است  یجابه

ها به استفاده را در پاسخ به سؤال کنندگانمشارکت

های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و از شیوه

اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردی 

 هایتأیید مقیاس منظوربه، دیگریانببهترغیب کند. 

خودگزارش دهی از مشاهده رفتاری و 

با توجه به  ،های بالینی استفاده نشد. دومشاخص

آنکه گروه نمونه پژوهش حاضر را تعدادی از 

شناسی بیمارستان های سرطانپرستاران بخش

پذیری علوم پزشکی تهران تشکیل دادند، تعمیم

ها و مراکز دیگر پرستاران در بخش نتایج به

درمانی دیگر، با محدودیت مواجه است. 

، در این پژوهش برای اعتباریابی پژوهش یتدرنها

های آماری تحلیل عاملی فقط بر نتایج روش

اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی بسنده شد. 

توانستند در وارسی روایی سازه ابزار با محققان می

هایی دیگری شواهدی را در اجرای همزمان ابزار

 گزارش روایی همگرا و واگرا نیز گزارش کنند.

، پژوهش حاضر در قلمرو مطالعات درمجموع

های مواجهه ترجیحی با موجود درباره روش

های فرهنگی و زا در بین گروهتجارب تنیدگی

تلقی « بسط دهنده»و « مکمل»ای مختلف، حرفه

ای بی تازههای اخیر شواهد تجرشود. یافتهمی

سنجی های روانویژگی ودرباره روایی عاملی 

CISS-SF تواند برای محققان فراهم آورند و می

های مقابله با مند به مطالعه نقش سبکعالقه

ابزار مفیدی باشد. در بین پرستاران ایرانی، تنیدگی 

دهد که ، نتایج پژوهش حاضر نشان میدیگریانببه

زای، از خدادهای تنیدگیپرستاران، در مواجهه با ر

مدار و اجتنابی مدار، مسئلهسه الگوی هیجان

کنند. اشکال چندگانة مواجهه با عوامل استفاده می

بینی سطوح زا در بین پرستاران در پیشتنیدگی

مؤثرند. بر این اساس، با  هاآنمتمایز سازگاری 

در طرح  CISS-SF توجه به کاربردپذیری

مدیریت تنیدگی در بین  هایهای مداخلهبرنامه

کارکنان مراکز سالمت همسو با نتایج مطالعة 

 1کارتی، تریس، آدونوان، آریگان و مورفیمک

کاربردی،  ازلحاظ، CISS-SF(، مطالعه 2018)

حائز اهمیت فراوانی است. بنابراین، مطالعة الگوی 

تغییر پسایندهای چندگانه مواجهه با تجارب 

مانند سالمت  زا در بین پرستارانتنیدگی

شناختی، سالمت فیزیکی و افزایش روان

های انطباقی نتیجة آموزش روش مثابهبهوری، بهره

، هاآنزا به یافته مواجهه با عوامل تنیدگیو سازش

های پژوهشی فراروی یکی از مهمترین اولویت

شود. آزمون تغییرناپذیری محققان قلمداد می

 یاهگروه، در CISS-SFساختار عاملی 

یک اولویت  مثابهبهای، جنسی و فرهنگی حرفه

 .ای برخوردار استپژوهشی دیگر، از اهمیت ویژه

 

 سپاسگزاري

های انکولوژی بدینوسیله از پرستاران بخش

پزشکی تهران که ما را در انجام این دانشگاه علوم

 .شودتحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر می

                                                           
1- McCarthy, Trace, O'Donovan, O'Regan & Murphy 
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