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آمد .به نظر ميرسد در فرهنگ

ایراني طرحواره های مویتيتي ،مذهبي ،انفتال هيجاني ،حمای اجتماعي ،پذیرخ و ابراز
هيجاني فتال برای مقابله با استرا پر اربردتر و دسترا پذیرتر از طرحوارههای اصالح
خود ،متنایابي و اهش تنش هستند .این اگگو تا حدودی با پيش بينيهای مدل مقابلاه
همخوان با منبع مطابق دارد.
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مدلِ مقابلۀ همخوان با منبع ،یکي از مدلهای مقابله باا اساترا اسا اه در انتخاا
سبکهای مقابلهای ،بر نقش طرحوارههای فرهنگاي و همينطاور چنادگانگي اگگوهاای
مورد استفاده برای مقابله با استرا ،تا يد دارد .هدف پژوهش حاضار ،بررساي سااختار
عاملي پرسشنامۀ «طرحوارههای مقابله با استرا» اس ه براساا مدل مقابلۀ همخوان
با منبع ،ساخته شده اسا  .در ایان پاژوهش  1۶4۰نفار از دانشاجویان ایراناي اه باه
زبانهای فارسي ،ردی ،تر اي ،گاری و گيلکاي ساخن مايگفتناد باه روخ خوشاهای
چندمرحلهای انتخا شدهاند .بارای بررساي ویژگيهاای روانسانجي از تحلياع عااملي
ا تشافي و تحليع عامليِ تأیيدی استفاده شد .یافتهها نشان دادهاند ،مدل ششعاملي هم
در تحليع ا تشافي و هم تأیيدی ،بهترین برازخ را با دادهها داشته اس ه در اع 33
 %از واریانس نمرهها را تبيين ردناد .طرحوارههاای مقابلاۀ ماذهبي ،ماویتيتي ،انفتاال
هيجاني ،پذیرخ و حمای اجتماعي و ابراز هيجاني فتال به ترتيب بار روی ساؤالهاای
بيشتری ،بارعاملي نشان دادند .ضرایب همساني دروني (آگفای رونباخ) برای ایان شاش

Abstract
Resource congruent model of stress emphasized on the role
of cultural schemas and also heterogeneity of coping styles.
The aime of this study was to investigate factor structure of
coping schema inventory (CSI) which was created based on
resourch congruent model. We selected 1۶4۰ Iranian
student who speak in Persian, Kurdish, Lurish and gilaki
languages by multistage cluster method. Confirmatory
factor analysis and exploratory factor analysis have been
used for assessing psychometric properties. Finding showd
that a six factor solution was the best fitted by the pattern in
data. These six factor model explained 33% variance of
coping schemas inventory. Coping schemas which was
identified by factor analysis were religious, situational,
passive emotional, acceptance, social support and active
emotional. Internal consistency (cronbaches alpha) were
calculated ۶/۰۶-۶/34 for subscales of CSI.It seemed in
Iranian culrure coping schemas including situational,
religious, passive emotions, social support, acceptance and
active emotion was more available and also more usable
than other coping schema including self-restructuring,
meaning, and tensition reduction. This pattern of results
was consisted with predictions of resource congruent model
of coping with stress.
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Factor structure of coping schemas
Inventory among Iranian population
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 .)2۶۶۶در یکي از شناختهترین مدلهای استرا و مقابله،

مقدمه
استرا همچنان در صدر عوامع مختع نندۀ سالم

روانشناختي یرار دارد؛ اما همچنان در شناسایي ،تتریف،

هيجانمحور تقسيم شده اس

(فوگکمن ،الزاروا ۶و همکاران،

اندازهگيری و پيشگيری از استرا محدودی هایي زیادی وجود

 .)1۳3۰در مدلهای دیگر نيز از همين چهارچو

دارد .مطاگته پيمایش ملي استرا در آمریکا نشان داده اس

ه

اس

 ٪44از مردم بر این باورند ه در پنج سال گذشته ميزان

استفاده شده

و راهبردهای مقابلهای مترفي شده -مانند تحليع منطقي

مویتي  ،به ارگيری راهبردهای حواا پرت ن ،تخليه هيجاني،

مرتبط با استرا را خشم ( ،)٪۰۶تحریکپذیری( ،)٪۶۶اهش

اجتماعي -در همان یاگب رایج مسأگهمحوری و هيجانمحوری

عالیه و انگيزه به امور زندگي( ،)٪4۶سردرد( ،)٪44مشکالت

طبقهبندی شده اس

(استون و نيع1۳34 ،۰؛ موا و هوالن،7

گوارشي( ،)٪3۶دردهای یفسه سينه ( ،)٪1۶افسردگي( )٪34و

 .)2۶۶3به نظر ميرسد ابتاد فرهنگي در این مدلها در نظر

ژ اریهای جنسي( )٪1۳دانستهاند (انجمن روانشناسي آمریکا،

گرفته نشده اس  .اغلب این مدلها براساا مصاحبه با نمونههایي

 .)2۶11در ایران نيز شيوع لي نشانههای جسماني و رواني

از فرهنگهای فردگرا و از طریق مطاگته گروههایي از طبقه

آمده

متوسط جوامتي ه از سطح ایتصادی اجتماعي نسبتاً باالیي

اس  ( .وچا ي و همکاران .)2۶11 ،1یک مطاگته فراتحليع بر

بودهاند ،ساخته شده اس  .به همين دگيع برای شناسایي بهتر

روی  3۶۶مقاگه مرتبط با تأثيرات استرا بر سالمتي ،نشان داده

شيوههای مقابله استرا ،نيازمند مدلهایي هستيم ه توصيف

استراهای وتاه مدتِ طبيتي ،روی ایمني سلوگي اثر

غنيتری از تجربه استرا و مقابله با استرا ،در فرهنگهای

منفي ميگذارند و استراهای مزمن عملکرد ایمني سلوگي و

مختلف ارائه ند و نقش عوامع فرهنگي را نيز به عنوان یکي از

هومورال 2را تضتيف مي نند (سگرستورم ،ميلر.)2۶۶4 ،3

منابع مؤثر در شکعگيری سبکهای مقابلهای در نظر بگيرد.

مرتبط با استرا ،در یک جمتي

اس

دانشجویي  ٪۰1به دس

مشکالت مرتبط با استرا ،حجم یابع توجهي از بودجه سالم ِ

مدل مقابله همخوان با منبع( 3وونگ ،ر ر و پيکاک )2۶۶۰ ،۳یک

روان شورها را به هدر ميدهد؛ وگي در صورتي ه راههای

مدل مقابله با استراِ مبتني بر ایدههای روانشناسي مثب

پيشگيری از استرا به درستي به ار گرفته شود ،در بسياری از

روانشناسي بينفرهنگي اس  .این مدل تتریف جدیدی از مقابلۀ

هزینههای درماني صرفهجویي خواهد شد .استرا براساا تتریف

خالیانه و متمر ز بر فرهنگ ارائه رده اس  .براساا این مدل،

تنها ناشي از عوامع محيطي نيس ؛ بلکه شيوه پاسخدهي افراد به

سبکهای مقابله زماني خالیانه اس

محرکهای پيراموني نيز ،در ایجاد و تشدید استرا اثرگذار اس .

شخصي دردسترا و باف

این پاسخها ،سبکهای مقابله با استرا ،تتریف شدهاند .بررسي

ه با نوع استرا ،منابع

فرهنگي ه استرا در آن به ویوع

ميپيوند د ،همخواني داشته باشد .همچنين براساا این مدل،

ادبيات پژوهش نشان ميدهد اغلب مدلهایي ه تا نون برای

انتخا نوع سبک مقابله ،برخالف مدلهای رفتاری یک فرایندِ از

طبقهبندی سبکهای مقابلهای و همينطور تتریف استرا ارائه

برای ارزشيابي منابع خطر و یا انتخا

(اشنایدرمن ،ایرونسون و سيگع،4

ه افراد

شيوۀ مقابله با استرا از
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جنس آزمایش و خطا نيس ؛ بلکه عقيده بر این اس

شده اس  ،بر عوامع فيزیوگوژیک ،عوامع شناختي و عوامع
هيجاني متمر ز بوده اس

و
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استراشان بيشتر شده اس  .در این تحقيق شایعترین نشانههای

بازتتریف مویتي

استرازا ،برنامهریزی و جستجوی حمای
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جسمي و

سبکهای مقابله با استرا به دو دسته لي مسأگهمحور و

متنادهي ،7پذیرخ ،3مذهبي ،۳دریاف

طرحوارههای مقابله 1استفاده مي نند(وونگ ،ر ر و پيکاک،

اهش تنش(11وونگ ،ر ر و پيکاک .)2۶۶۰ ،طرحوارههای

 .)2۶۶۰مهمترین ویژگيهای مدل مقابلۀ همخوان با منبع
عبارتند از :اگف) .بر همخوان بودن طرحوارههای مقابله با استرا،

مویتيتيِ مقابله با استرا ،دربردارندۀ طرحوارههای مقابلهای اس
ه برای مقابله با استرا اوگوی
مویتي

از استرا و سبکهای مقابلهای ارائه مي ند .ج) بر ماهي

را به تغيير دادن شرایط و

ميدهند .اصالح خود عبارت اس

از مقابله با استرا از

تأ يد دارد .د) منابع

طریق تغيير دادن شناخ وارهها ،نگرخها یا رفتارهای شخصي.

گستردهای را برای سبکهای مقابلهای در یاگب طرحوارههای

افرادی ه از طرحوارههای هيجاني برای مقابله با استرا استفاده
مي نند بيشتر هم و غمشان ،مدیری

مقابلهای مترفي مي ند.
طرحوارههای مقابلهای محصول تالخهایي اس
با استراها و رویدادهای مختلف زندگي ا تسا

و حع مشکع یا تغيير مویتي

ه فرد در چاگش
رده اس

و در

هيجانهایش را ابراز مي ند و در روخ انفتال هيجاني شيوۀ
مقابله با عامع استرازا به صورت سر و

با شرایط مختلف زندگي و حع مشکالت ،از آنها استفاده مي ند

دارای ویژگي وجودگرایانه هستند و بيشتر در مویتي های

منبع ،و با استفاده از روخ پژوهش تر يبي و با بهرهگيری از

غيریابع نترل به ار گرفته ميشوند .افرادی هم ه در مقابله با

نمونههایي از زمينههای نژادی و فرهنگي مختلف ،ابزاری برای
عنوان پرسشنامه

عبادت استفاده مي نند ،طرحوارههای مقابلۀ مذهبي دارند.
افرادی ه از طرحوارۀ مقابلهایِ حمای

مبودهای حوزۀ مقابله و استرا را پوشش ميدهد؛ زیرا :اگف) بر

مي نند ،جه گيریشان در مقابله با استرا بيشتر از نوع

جمعآوری اطالعات از افراد فرهنگهای مختلف مبتني اس ؛ )

مویتيتي اس

تتداد سبکهای مقابلهای بيشتری را مترفي رده اس ؛ ج) برای

و با یاری گرفتن از دیگران ،تالخ مي نند بر

استرا غلبه نند .طرحواره مقابلهای اهش تنش وضتيتي اس

تدوین و تهيه مواد و گویههای این ابزار ،از هر دو رویکرد یياسي و

ه فرد برای مقابله با استرا با انجام فتاگي های جسمي مانند

و د) براساا مدل نظریای ساخته

ورزخ ردن یا فتاگي های ذهني دیگر مانند گف وگو با خود یا

ه شواهد تجربي یابع یبوگي دارد.

تصویرپردازی ،شرایطي را به وجود ميآورد تا از فشاری ه در یک

ساختار عاملي ،روایي و اعتبار پرسشنامه طرحوارههای مقابلهای
در چندین پژوهش بررسي شده اس

اجتماعي استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

استرا از باورهای مذهبي و اعمال دیني مانند دعا ردن و

طرحوارههای مقابلهای ساخته شده اس  .این ابزار بسياری از

شده اس

هيجاني یا مالم

و

سرزنشگری خود اس  .طرحوارههای مقابلهای پذیرخ و متنادهي

(وونگ ،ر ر و پيکاک .)2۶۶۰ ،براساا مدل مقابله همخوان با

استقرایي استفاده رده اس

دغدغه اصليشان نيس  .در روخ

ابراز هيجاني فتال ،فرد برای مقابله با هيجان ،به صورت آشکار

حکم ساختارهای شناختي ثابتي 2هستند ه فرد برای سازگاری

اندازهگيری طرحوارههای مقابلهای تح

وا نشهای هيجاني اس

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

با ارزخها و باورهای فرهنگي تأ يد دارد ) .تتریف گستردهتری
تتاملي نوع سبک مقابلهای و نوع مویتي

حمای

اجتماعي1۶

و

گحظه دچار آن شده اس  ،خالص شود (وونگ ،ر ر و پيکاک،

و نه عامع اصلي برای آن

.)2۶۶۰

شناسایي شده اس  .در پژوهش اوگيه بررسي ساختار عاملي این
مویتيتي ،3اصالح خود ،4ابراز فتاالنه هيجاني ،۶انفتال هيجاني،۰

5

. active emotional
6
. passive emotional
7
. meaning
8
. acceptance
9
. religious
10
.social support
11
. tension reduction

1

. Coping schema
. prototypical
3
. situational
4
. self-restructuring
2
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ابزار ،نه نوع طرحواره مقابلهای شناسایي شد ه عبارت بودند از

ساختار عاملی پرسشنامه طرحواره های مقابله با استرس .......
محمد نقي فراهاني ،حميد خاني پور

به نظر ميرسد در حوزه ابزارهای مقابله با استرا مبودهایي در

ابزار

ایران وجود دارد و متموالً در بيشتر پژوهشها از پرسشنامۀ

.1پرسشنامه طرحوارههای مقابله با استرا :2این پرسشنامه از

راههای مقابله (فوگکمن ،الزاروا 1و همکاران )1۳3۰ ،استفاده
شده اس  .با توجه به محدودی هایي ه در ادبيات پژوهش برای

 =۶هميشه ،نمرهگذاری ميشود .در آخرین نسخه اصالح شده این

پرسشنامههای رایج سنجشِ سبکهای مقابله ،مانند پرسشنامه

پرسشنامه ،هش

سبکهای مقابله برشمردیم ،به ابزارهای جامعتر و دیيقتری نياز

طرحوارههای مقابله با استرا هستند ،شناسایي شده اس

داریم .و همينطور برای بازنمایي طيف وسيعتری از سبکهای

ه

عبارتند از :طرحوارههای مویتيتي ،بازسازی خود ،ابراز هيجاني

مقابلهای ه احتماالً دربردارنده ابتاد فرهنگي مقابله با استرا در

فتال ،انفتال هيجاني ،متنایابي ،پذیرخ ،مذهبي ،حمای

ایرانيان نيز اس  ،ابزارهای جامعتر و دیيقتری الزم اس  .بر این

اجتماعي و اهش تنش .یافتههای مرتبط با ،بررسي اعتبارِ

اساا هدف پژوهش بررسي ساختار عاملي سياهۀ طرحوارههای

ي این پرسشنامه با محاسبه آگفای رونباخ برای
ي درون ِ
همسان ِ

مقابلهای در جامته ایراني اس .

خردهمقيااها اول تا نهم به ترتيب متادل ،۶/۳2 ،۶/3۶ ،۶/33

روش

 ۶/72 ،۶/۳3 ،۶/3۶ ،۶/77 ،۶/37و  ۶/37محاسبه شده اس .
همچنين ضریب اعتبار آزمون-بازآزمون خردهمقيااها در

در این طرح پيمایشي از جامته دانشجویان دانشگاههای مناطق
مختلف ایران 1۶4۰ ،نفر انتخا

دامنهای از  ۶/۰۳تا  ۶/۳4محاسبه شده اس

شدند و به پرسشنامه

یافتهها

شد .ابتدا

از ميان شر

نسخه انگليسي پرسشنامه به فارسي ترجمه شد و روایي صوری

نفر از جنس مذ ر بودند .از گحاظ زباني )٪۰۶( 7۶۶نفر فارسي

آن توسط یک ویراستار زبان فارسي بررسي شد .در مرحلۀ بتد
پرسشنامه در اختيار دو روانشناا یرار گرف

و وضتي

نندگان پژوهش  ۰27نفر از جنس مؤنث و 41۳

زبان 121)٪1۶( ،زبانشان تر ي 122 )٪1۶( ،زبانشان ردی،

روایي

( ۰4 )٪۶نفر زبانشان گری و ( ۰۳ )٪۰نفر به سایر زبانها و

محتوایي بررسي و تأیيد شد .برای بررسي روایي سازه ،ساختار

گویشهای ایراني سخن ميگفتند .از گحاظ تحصيالت ()٪44

عاملي پرسشنامۀ طرحوارههای مقابله با استرا ،بررسي شد .برای

 ۶13نفر از دانشجویان ارشناسي ۶۰2 )٪43( ،نفر از دانشجویان

بررسي ساختار عاملي پرسشنامه از دو روخ تحليع عاملي

ارشناسي ارشد بودند و ( 73 )٪۰نفر ،جزو دانشجویان د تری

ا تشافي و تحليع عاملي تأیيدی استفاده شد .همچنين برای

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

صورت خوشهای چند مرحلهای بود .از هر استان ،یک دانشگاه
شد و از هر دانشگاه نيز یک دانشکده انتخا

(وونگ ،ر ر و

پيکاک.)2۶۶۰ ،

طرحوارههای مقابله با استرا پاسخ دادند .روخ نمونهگيری به
انتخا

خردهمقياا ه بازنمایانگر انواع مختلف
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 72سؤال تشکيع شده اس

ه به صورت گيکرتي از =1هرگز تا

بودند و  4نفر نيز سطح تحصيالت خود را مشخص نکرده بودند .از

بررسي اعتبار سؤالهای پرسشنامه به روخ همساني دروني،

گحاظ وضتي

ضریب آگفای رونباخ برای ع سؤاالت و خرده مقيااها محاسبه

اجتماعي ایتصادی ( 141 )٪12نفر خود را جزو

شد.

طبقه متوسط دستهبندی ردند و ( 73 )٪7نفر نيز خود را متتلق
به گروه اجتماعي -ایتصادی باال دستهبندی ردند و  4نفر نيز به
این سؤال پاسخ ندادند .از گحاظ سني افراد بين  1۳تا  31سال
1

. Folkman, Lazarus

schema inventory

67

2.coping
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گروه پایين دستهبندی ردند؛ ( 3۳1)٪77نفر خود را متتلق به

دادههای گمشده با استفاده از روخهای تحليع عامع ا تشافي ،و

استخراج شده تلقي نيم باید هم شاخص ارزخ ویژۀ آن باالتر از

مدلسازی متادالت ساختاری با نرمافزارهای  spssو گيزرل

 1باشد و هم آن عامع حدایع  ٪3از واریانس را تبيين

بررسي شدند .بررسي شاخصهای چوگگي و شيدگي سؤاالت

ند(تاباچنيک ،فيدل ،استرگيند .)2۶۶1،1روی همافتادگي نمرات

نشان ميدهد مقدار این شاخص برای همه سؤاالت در محدود (3

«ارزخ ویژه» ،در نمودار اسکری 2از عامع شش به بتد شاهد

و  )-3یرار دارد و همين طور ميزان جي در محدوده ()-۶ ، ۶

مدل ششعاملي اس  .راه حع ششعاملي

یرار داش

دیگری برای انتخا

تبيين بهتری از تبيين واریانس متغير طرحوارههای مقابلهای اس

ه نشان از نرمال بودن توزیع همه سؤاالت دارد .برای
و

و در مجموع این شش عامع  ٪33از واریانس سازۀ زیربنایي را

شاخص  KMOگرفته شد (  =3۶4/۳۳ ،KMO =۶/3۳۶شاخص

تبيين مي نند .در جدول 1سؤاالت پرسشنامه به همراه بارهای

بارتل  .)P > ۶/۶۶1 ،این دو شاخص نشان ميدهند،

عامليشان روی  ۳عامع اول ،نمایش داده شده اس  .سواالتي ه

و پيشفرض

ه

بررسي ساختار عاملي پرسشنامه ،ابتدا آزمون روی
روی

حجم نمونه برای انجام تحليع عاملي افي اس

بارتل

به صورت ایتاگيک یا رنگي نوشته شده اس

تقارن رابطه متغيرهای آشکار با عوامع نيز ،بریرار اس .

به این متنا س

در نسخه اصلي خارجي آزمون بر روی آن خرده مقياا بارعاملي
نداشته اس و یا اینکه مقدار بارعاملي آن در این پژوهش متر از

بررسي ساختار عاملي این ابزار با روخ تحليع عاملي ا تشافي و با

حدی بوده اس

استفاده از تکنيک تحليع مؤگفههای اصلي همراه با چرخش

یک

پروما س شش عامع را نشان داد ه ارزخهای ویژهشان باالی 1

خرده

ه آن را به عنوان بخشي از سواالت مربوط به
مقياا

در

نظر

گرف .
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و بيشتر از سایر مؤگفهها بود .در جدول 1مؤگفهها و ميزان واریانس
تبيينشده نمایش داده شده اس .
جدول  .1ارزخهای ویژه و ميزان واریانس تبيين شده مؤگفهها

1

11/۶3

1۶/4۶

1۶/4۶

2

۶/7۳

3/۶۶

23/4۶

3

4/2۰

۶/۳1

2۳/37

4

2/3۶

3/۳۰

33/33

۶

2/13

3/۶3

3۰/3۰

۰

1/77

2/4۰

33/32

7

1/۰1

2/24

33/32

3

1/43

1/۳۳

43/۶۰

۳

1/2۳

1/7۳

44/3۶

1

. Tabachnick, Fidell & Osterlind,

2.screeplot
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مؤگفهها

ارزخ ویژه

واریانس تبيين شده()٪

واریانس تجمتي()٪
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بودند .دادهها پس از بررسي شاخصهای نرمال بودن و تتدیع

برای اینکه در تحليع عاملي ا تشافي متغيری را به عنوان عامع

ساختار عاملی پرسشنامه طرحواره های مقابله با استرس .......
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جدول  .2سؤاالت و بارعاملي هر سؤال بر روی  ۳عامع اول پرسشنامه طرحوارههای مقابله با استرا
بارعاملي

سؤاالت پرسشنامه (ضرایب عاملي)

 .1ارهایي را ه برای ارتباط با خدا الزم اس  ،انجام ميدهم.

۶/7۶

 .2باوردارم ه ميتوانم با خدا ارتباط داشته باشم.

۶/33

 .3از خدا ميخواهم به من مک ند و مرا به حال خود وامگذارد.

۶/31

 .4متتقدم خدا به دعای بندگانش توجه مي ند.

۶/71

 .۶باور دارم ه خدا از من مرایب مي ند.

۶/37

 .۰از اصول و یواعد مذهبي پيروی مي نم.

۶/33

 .7برای نزدیکي به خدا دعا ميخوانم.

۶/۳۶

 .3باور دارم خدا مهربان و رحيم اس .

۶/33

 .۳باور دارم ه خداوند یادر متتال و عادگي بيهمتا اس .

۶/31
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اگف) طرحواره مقابله مذهبی

) طرحوارۀ مقابله موقعیتی

 .2اری را ه برای غلبه بر یک مویتي الزم اس  ،انجام ميدهم.

۶/۶1

 .3مشکع را به بخشهای وچکتر خرد مي نم و هربار روی یک بخش ار مي نم.

۶/۶۳

 .4به شکع فتاالنه برای حع مشکع خودم دنبال اطالعات ميروم.

۶/44

 .۶ستي مي نم با سرخم نکردن در برابر مشکع ،اوضاع را در نترل خودم نگهدارم.

۶/۶3

 .۰برای حع مشکع یک نقشۀ عملي تهيه مي نم و از آن پيروی مي نم.

۶/71

 .7در غلبه بر مشکالت مصمم و ثاب یدم هستم.

۶/۶7

 .3برای تغيير دادن مویتي تالشم را بيشتر مي نم.

۶/۰4
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 .1اری مي نم تا مویتي و شرایط عوض شود.

۶/۶۳

پ) طرحوارۀ مقابله انفعال هیجانی

 .2از مشکع یا مویتي دوری ميگزینم.

۶/42

 .3هيجانهایم را سر و مي نم یا از آنها اجتنا مي نم.

۶/33

 .4از آنچه رخ داده اس احساا گناهکاری مي نم.

۶/۰۳

71
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 .1آرزو مي نم ای اخ اثر ارهای گذشتهام از بين ميرف .

۶/۶۰

 .۰به خاطر بيعرضگيهایم ،احساا شرم مي نم.

۶/۰۳

 .7در برابر مشکع تسليم ميشوم.

۶/41

 .3آرزو مي نم ای اخ برای مشکلم چيزی شبيه متجزه یا برآورده شدن حاج رخ ميداد.

۶/۶2

 .۳مشکع را نادیده مي گيریم و وانمود مي نم اتفایي رخ نداده اس .

۶/21

 .1۶آرزو مي نم ای اخ مویتي جوردیگری بود.

۶/۰۰

 .11به خاطر اری ه انجام دادهام احساا ندام مي نم.

۶/7۶

 .12به خاطر آنچه به ویوع پيوسته خودم را متهم مي نم.

۶/71

ت) طرحوارۀ مقابله حمایت اجتماعی

.2برای حع مشکلم از افرادیکه ه یبالً این مشکع را با موفقي پش سرگذاشته اند ،مک ميگيرم

۶/۶72

.3احساساتم را با فردی ه به او اطمينان دارم در ميان مي گذارم

۶/4۶

.4برای حع مشکلم به نزدیکانم تکيه مي نم

۶/۶3

.۶از حمای هيجاني دیگران استفاده مي نم

۶/41

.۰از مک های عملي دوستانم استفاده مي نم

۶/۰۶

.7پيش اهع فن مي روم و از خدمات تخصصي برای حع مشکلم استفاده مي نم

۶/1۰

.3از نظرات افرادی ه تجاربي این چنيني داشته اند ،استفاده مي نم

۶/2۶

ث) طرحواره مقابله پذیرش
 .1اتفایاتي را ه برایم پيش ميآیند ميپذیریم ،زیرا ميدانم دس آخر امور آنطور ه انتظار دارم خواهند شد.

۶/72

 .2یاد ميگيریم با مشکلم بسازم زیرا تا جایي ه ميتوانستم تالخ ردم.

۶/۶3

 .3زندگي را همانطور ه هس ميپذیرم یا تحمع مي نم و با آن سازگار ميشوم.

۶/14

 .4یاد ميگيرم وایتي های منفي زندگي را بپذیرم.

۶/۶4

 .۶تتبيرم از رویدادهای اجتنا ناپذیر زندگيام این اس

نونيام را مي پذیرم .چون هر چه یدر هم این رویدادها ناخوشایند باشند ،امکان داش از این بدتر هم باشند.

۶/۶2
۶/۰4

 .7از فکر ردن دربارۀ مشکالت یا چيزهایي ه آشفتهام مي نند ،اجتنا مي نم.

۶/۶7۳

 .3به جنبههای خندهدار یک مشکع توجه مي نم.

۶/12

 .۳نگران گذشته و آینده نيستم ،هر روز را همانطور ه هس ميپذیرم.

۶/21

78
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 .۰وضتي

ه آنها بخشي از یسم من در زندگي اس .
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.1در انجام اری ه توانایي اخ را ندارم به دیگران تکيه مي نم

۶/۶2
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 .۶آرزویم این بود ای اخ آدم دیگری بودم.

۶/۶۳
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ج) طرحوارۀ مقابله ابراز هیجانی فعال

 .2از احساساتم واهمه ندارم و متنایشان را ميفهم.

۶/3۶

 .3اگر از چيزی ناراضي باشم و یا در اری مستاصع شده باشم ،آن را ابراز مي نم.

۶/۰2

 .4احساساتم را با فردی مطمئن در ميان ميگذارم.

۶/41

 .۶برای دریاف راهنمایيهای اخالیي دس به دامن دیگران ميشوم.

۶/1۶

 .۰از حمای هيجاني دیگران استفاده مي نم.

۶/2۶

 .7هيجانهای سر و شدهام را بيان مي نم.

۶/۰1

 .3برای حمای هيجاني و یا اخالیي از دوستانم مک ميگيرم.

۶/۶4۳

چ) طرحوارۀ مقابله کاهش تنش

 .2برای اهش تنش از تمرینهای ذهني مانند تصویرسازی ذهني استفاده مي نم.

۶/21

 .3تالخ مي نم از ميزان افکار اضطرابيام م نم.

۶/۶27

 .4در ذهن "مویتي یا مسأگه "را به چيز م خطرتری تبدیع مي نم.

۶/31

 .۶تالخ مي نم روی پيامدهای منفي امور زیاد فکر نکنم.

۶/41

 .۰تمرینهای آرميدگي عضالني را انجام ميدهم.

۶/71

 .7به خودم گوشزد مي نم ه با نگراني ردن درباره امور چيزی حع نخواهد شد.

۶/1۰

 .3برای اهش تنش تمرینهای مرایبه را انجام ميدهم.

۶/۰۶

ح) طرحواره مقابله اصالح خود

 .2نگرخ منفيام را نسب به مویتي به نگرخ مثب تغيير ميدهم.

۶/12

 .3برای انطباق با مویتي در برنامه روزانه ام تغييراتي ایجاد مي نم.

-۶/۶34

 .4نگرشم را نسب به این مشکع تغيير ميدهم.

-۶/۶۶۰

 .۶با توجه به مشکع ،اعماگم را تغيير ميدهم.

۶/13

 .۰تالخ مي نم به مشکع از زاویه جدیدی بنگرم.

۶/1۶

 .7برای منطبق شدن با مویتي  ،برنامههایم را تغيير ميدهم.

-۶/۶۶4

 .3برای اینکه در آینده عملکرد بهتری داشته باشم ،مهارتهای مدیری زمان بهتری را توسته ميدهم.

-۶/۶1
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 .1ارهایي را ه برای تغيير مویتي الزم اس انجام ميدهم.

۶/۶24
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 .1تمرینهای نترل تنفس را انجام ميدهم.

۶/11
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 .1افکار و احساساتم را بيان مي نم.

۶/۰۳

ساختار عاملی پرسشنامه طرحواره های مقابله با استرس .......

خ) طرحواره مقابله معنایابی

 .2بر این باورم ه در چيزهایي ه برایم رخ ميدهد متنا و هدفي وجود دارد.

۶/14

 .3متتقدم از تجار ناخوشایند دراهای ارزشمندی ميتوان گرف .

-۶/۶31

 .4برای اتفایات گذشته زندگيام متنایي پيدا مي نم.

۶/۶۶7

 ۱۱از مدل حذف شدند و مدل مجدداً تحلیل عاملی تأییدی انجام
شد .نتایج شاخصهای نيکویي برازخ نشان ميدهد مدل به دس

با روخ متادالت ساختاری و با نرمافزار گيزرل بر روی دادهها

آمده از برازخ نسبتاً خوبي برخوردار اس

تحليع عاملي تأیيدی انجام شد .برای برآورد مدل از بيشينه

2

(،X /df =32۰/۶1

،GFI= 0/7۰ ، PNFI =0/83 ، RMSEA =0/071
=0/90 ،NNFI = 0/89 ،NFI = 0/8۸ ، AGFI =0/7۷
 .) IFI = 0/90 ،RFI = 0/90 ،CFIعالوه بر این برای

احتمال 1استفاده شد .با توجه به اگگوی  ۳عاملي پيشنهادی ،مدل
در گيزرل اجرا شد .بررسي شاخصهای برازخ نشان ميدهد مدل
که مقدار بزرگ و نامناسبی است .همچنین وضعیت سایر

دس

آمده بود یک بار دیگر با راه حع ششعاملي تحليع عاملي

شاخصهای برازش (، PNFI =0/82 ، RMSEA =0/07۰

تأیيدی انجام شد .مدل برازخ شده مدل ششعاملي در شکع1

= 0/87 ،NFI = 0/8۸ ، AGFI =0/۰۰ ،GFI= 0/۰9
 ) IFI = 0/87 ،RFI = 0/8۸ ،CFI =0/87 ،NNFIنيز

نمایش داده شده اس .

در حد بهینه نیست .شاخصهای  RMSEA ، X2/dfو PNFI
شاخصهای اقتصادی نامیده میشوند و هر سه شرط باید برقرار
باشد که برای این دادهها  RMSEAبرقرار نیست و مدل باید
اصالح شود .شاخصهای نیکویی برازش  GFIو AGFIهستند
و هردو شاخص شروط مورد نظر را ندارند .شاخصهای
مقایسهای شامل  RFI ،CFI ،NNFI ،NFIو  IFIاست و باید

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

برآورد شده نياز به تتدیع دارد .ميزان  X2/dfبرابر ۱۴۱/۴۶است

سنجش متنيداری مدگي ه از طریق تحليع عاملي ا تشافي به

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

 .1بر این باورم ه در هر رنجي متنایي نهفته اس .

۶/1۶

حداقل  3شاخص باالتر از حدود تعیین شده باشند .برای
دادههای جمعآوری شده ،همه  5شرط برقرار نیست و مدل برای
عاملی آنها پایینتر از  ۰/35بود از مدل حذف شدند .بر این اساس
سؤاالت  ۱۱ ،۶5 ،۶۰ ،3۶ ،۱۶ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۴ ،۱3 ،۱۱ ،۶ ،۱و
Maximum likehood

1
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داشتن برازش باید اصالح شود .برای اصالح مدل سؤاالتی که بار
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شکع  .1مدل اندازه گيری اصالح شده در حاگ متناداری ضرایب

ساختار عاملی پرسشنامه طرحواره های مقابله با استرس .......

شاخصهای برازخ مدل تحليع عاملي برای راه حع ششعاملي

طرحوارهها به عنوان منابع مقابله ،در نمونۀ ایراني ،برازخ

آمد=0/07۸ ، X2/df=71۳ /11 ( :

این متنا را برساند ه تمایز و تفکيک

این نتایج به دس

نداشتند؛ ممکن اس

=0/7۸ ،GFI= 0/78 ، PNFI =0/8۷ ، RMSEA
،CFI =0/90 ،NNFI = 0/90 ،NFI = 0/89 ، AGFI
 .)IFI= 0/87 ،RFI = 0/88مقایسه شاخصهای برازخ به

انتظار نيس  .یا اینکه خرده مقيااهایي ه براساا نظریه ،برای
این ابزار در نظر گرفته شده اس  ،در عمع و به صورت تجربي از

 X2/dfدر مدل ۳عاملي

روایي مستحکمي برخوردار نيس  .اما این احتمال یویتر هم

اصلي ،مدل ۳عاملي تتدیع شده و مدل ششعاملي نشان ميدهد

وجود دارد ه طرحوارههایي ه در مدل نهایي ،برازخ داشتهاند،

ه مدل ششعاملي بهترین ميزان برازخ را با دادهها دارد .در

ي طرحوارههای مقابلهای در باف
بازنمای ِ

یافتههای تحليع عامع ا تشافي نيز مشخص شد از عامع هفتم

براساا چهارچو

به بتد هيچ یک از عامع ها بيش از  ٪3از واریانس ع را تبيين

نظریۀ مقابله همخوان با منبع ،سبک

مقابلهای افراد متأثر از فرهنگ اس

نمي نند.

فرهنگي ایرانيان باشد.

و احتماالً با ویژگيهای هر

فرهنگ متناسب اس  .در نتيجه ميتوان بيان رد ،طرحوارههای

برای بررسي اعتبار خرده مقيااهای پرسشنامه طرحوارههای

مقابله با استراِ شناسایي شده در این نمونه ایراني ،بازتابي از

مقابله با استرا از روخ همساني دروني استفاده شد .بر این

منابع سازندۀ شيوههای مقابله با استرا اس .

اساا برای خرده مقيااهای طرحوارههای مقابلۀ مذهبي،
مویتيتي ،انفتال هيجاني ،حمای

طرحوارۀ مقابلۀ مذهبي بيشترین سهم را در تبيين واریانس

هيجاني ،مبتني بر پذیرخ و

طرحوارههای مقابلهای داش  .این یافته نشان ميدهد ه مذهب
یکي از منابع اصلي به وجود آورندۀ سبکهای مقابلهای ایرانيان

 ۶/۰۶ ،۶/72و  ۶/۰3محاسبه شد و همچنين آگفای رونباخ ع

اس  .د ر مراوادات روزمره به وفور استفاده از این نوع سبک

سؤاالت برابر  ۶/37به دس آمد.

مقابله یابع شناسایي اس ؛ ویتي یرار اس

بيافتد ه از نتيجهاخ بياطالع هستيم و یا پس از بروز سوانح یا

بحث و نتیجه گیری

رویدادهای ناخوشایند ،افراد با گفتن انشااهلل و صبر پيشه ردن،

هدف از این پژوهش بررسي ساختار عاملي پرسشنامه

یکدیگر را به استفاده از سبکهای مقابله مذهبي دعوت مي نند.

طرحوارههای مقابله با استرا بود .یافتهها نشان ميدهد ه

این سبکهای مقابلهای تقریباً در همه طبقات اجتماعي وجود

مدل ششعاملي بهترین برازخ را در نمونۀ ایراني دارد .یافتههای

دارد .یافتههای پژوهشي درباره رابطۀ استفاده از منابع مقابله

پژوهش نشان داد ه طرحوارههای مقابله مذهبي ،مویتيتي،

مذهبي و سالم

اجتماعي و ابراز هيجاني فتال

 .)1۳۳3بسياری از افرادی ه مقابلههای مذهبيشان مبتني بر

ایراني هستند .برخي از طرحوارههای مقابلهای مانند طرحواره-

با خدا دارند ،بيشتر دچار نشانههای جسماني و رواني مرتبط با

حدی نبودند ه بتوان آنها را جزو منابع مقابله با استرا به

استرا ميشوند(پارگامن  ،اسمي  ،وئينگ ،پرز .)1۳۳3 ،بر

آورد .در ع یافتههای روایي سازه و اعتبار همساني

خوبي از دی

و صح

این ابزار به دس

و یا رابطۀ متنوی مخدوشي

این اساا به طور یطع و یقين نميتوان ادعا رد ه چون

آمد ،حمای

داد .این ه برخي از

1

. Pargament, Smith, Koenig, & Perez
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ارزشيابي غلط از مسائع دیني اس

های اهشتنش ،اصالح خود و متنایابي در نمونۀ ایراني به

دروني ،ه در این پژوهش برای این ابزار به دس

یائع به متمایزسازی سبکهای مقابله مذهبي

مثب و منفي هستند(پارگامن  ،اسمي  ،وئينگ ،پرز.)1۳۳3 ،1

جزو منابع اصلي در دسترا برای مقابله با استرا در نمونۀ

حسا

اتفایي در آینده

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

هيجاني فتال ،مقدار آگفا به ترتيب برابر ،۶/33 ،۶/3۶ ،۶/34

انفتال هيجاني ،پذیرخ ،حمای

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

ویژه شاخص  GFIو تغييرات نسب

ع متمول بين طرحوارههای مقابله ،در نمونۀ ایراني در حد
ام ِ
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از جنس خصيصهای 3و درون فردی اس

ایرانيان از منابع مذهبي برای مقابله با استراها استفاده
مي نند ،بهداش

(موریس ،پنگ،4

رواني و جسمانيشان مختع نيس  .در باورها

 .)1۳۳4همينطور مقایسه دانشجویان در فرهنگهای فردگرا و

و اگرچه در دین

ه منبع نترل افراد در فرهنگهای

و اعتقادادات زمينه خطا بسيار زیاد اس

جمعگرا نشان داده اس

شود .بنابراین با یک اصالحيه ميتوان گف

نترل در این فرهنگها با سازگاری بيشتر هم رابطه دارد(وارد و

از دین

ندی .)1۳۳2 ،۶به عبارت دیگر عل

و باورهای دیني همچنان منبع بسيار ارزشمندی برای مقابله با

این ه منابع طرحواره

استرا در جامتۀ ایران اس  .در مدل مقابله همخوان با منبع،

مقابلهای مویتيتي ،در نمونه ایراني سهم زیادی دارد به خاطر

یکي از متيارهای راهبردهای مقابلهای مؤثر ،همخوان بودن

فرایندهای روانشناختي مانند غاگب بودن اسنادهای بيروني و

سبکهای مقابلهای با باف

همينطور اوگوی منبع نترل بيروني اس .

و زمينه فرهنگي اس  .با توجه به

همخوان بودن مقابله مذهبي با مختصات فرهنگي جامته ایراني،

طرحوارۀ مقابلهای از نوع انفتال هيجاني بيشترین همخواني را با

این طرحواره مقابلهای ،یک طرحواره مقابلهای مؤثر در نمونه

منابع سازنده سبکهای مقابلهای در نمونه ایراني داش  .تقریباً

ایراني اس  .در اغلب مطاگتاتي ه پژوهشگران ایراني بر روی

همه سؤاالتي ه در پرسشنامه اصلي برای این مؤگفه مشخص

افراد با بيماریهای مزمن در نمونههای ایراني انجام دادهاند نيز
ي مقاوم
همواره باورها ی دیني به عنوان یکي از عوامع اصل ِ

شده بود ،هم در تحليع عاملي ا تشافي و هم تأیيدی دارای

در

برازخ بود .طرحواره انفتال هيجاني شامع فرایندهایي اس

برابر هيجانهای منفي و غلبه بر موانع ناشي از بيماری برشمرده
دیویس ،ونگ 2۶13 ،1؛ روحاني و همکاران،

(بریان

ه

ه از طریق گریز هيجاني ،سر و هيجانها،

خودسرزنشگری ،آرزواندیشي ،اگقای احساا شرم و گناه به خود

.)2۶1۶

با فشار رواني ناشي از استرا مقابله شود .این منبع برای مقابله
این

بيماریهای مزمني مانند روماتيسم مفصلي و اختالل درد ،رابطه

نوع طرحوارههای مقابلهای در نمونه ایراني زیاد باشد ،محيط

دارد ( ویک ،آدامسون و هوف2۶۶۶ ،۰؛ مر ادو ،ارول ،اسيدی

ه شکعهای مختلف استرا محيطي در

و وته .)2۶۶۶ ،7در افراد بهنجار نيز این یافته از مدتها به

آن به وفور وجود دارد :از بدیوارگي ساختمانها ،زشتي

دس آمده اس

ه سبکهای مقابله انفتال هيجاني با نشانههای

محيطهای زندگي و استراهای متداول شهرهای بزرگ مانند

رنج جسمي و رواني رابطه دارند .مگر این ه نوع عامع استرازا

آگودگي هوا ،آگودگي صوتي و ازدحام .بر این اساا شناسایي

یابع نترل نباشد؛ مانند وضتي

فقدان (فوگکمن و الزاروا و

«استفاده از منابع طرحوارهای مویتيتي» ،به عنوان یکي از

همکاران .)1۳3۰،در توجيه این ه چرا استفاده از این نوع منبعِ

طرحوارههای اصلي سازنده منابع مقابله با استرا ،مورد انتظار

مقابلهای در نمونه ایراني باال اس  ،ميتوان گف

ه شدت برخي

بود .عالوه بر این تحقيقات بينفرهنگي نشان دادهاند افراد در

از استراها در این جامته به یدری شدید اس

ه افراد را به

فرهنگهای جمعگرا دربارۀ سناریوهای مربوط به استداللهای

انفتال هيجاني و تجربه هيجان های منفي مي شاند و یا اینکه

با استرا یراب

زیادی دارد .یکي از دالیلي ه ممکن اس

زندگي ایرانيان اس

اجتماعي ،2اسنادهای مویتيتي بيشتری مي نند؛ در حاگي ه
رفتار افراد در فرهنگهای فردگرا برعکس اس

و اسنادها بيشتر

Bryant-Davis & Wong
reasoning

3

dispositional
Morris & Peng
5. Ward & Kennedy
6. Covic, Adamson, & Hough
7. Mercado, Carroll, Cassidy & Côté
4.

1

2.social
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طرحواره مقابله مویتيتي با سبک مقابلهای مسأگه محور در مقابله

با هيجانها با پيامدهای منفي برای سالمتي و بهبودی در

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

شده اس

هدف شان این اس

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

خطایي نيس ؛ اما برداش های افراد از دین ميتواند دچار خطا
درک درس

جمعگرا بيشتر از جنس بيروني اس

و این بيروني بودن منبع

افراد حس عاملي

ميزان افسردگي اس

متری بر سرنوش خود مي نند و در نتيجه

ه افسردگي در دانشجویان ایراني بيشتر

(حقيق خو و پترسون .)1۳۳۶ ،3از این جه

اینکه اساساً این نوع طرحوارههای فرهنگي برای مقابله با

به دگيع افسردگي و یا بيشتر بودن هيجانهای منفي در نمونه

استرا ،در نمونه ایراني ارگشاتر اس  .در این راستا نتایج

ایراني ،ميزان استفاده از سبکهای مقابلهای منفتالنه نيز بيشتر

مطاگتههای بين فرهنگي نيز این فرضيه را ه ميزان هيجانهای

نشان داده شود .درباره صح

و سقم دیيقتر این گمانهزنيها

منفي در دانشجویان ایراني بيشتر از دانشجویان سوئدی اس ،

انجام پژوهشهای آینده با بررسي رابطه هيجان های منفي با

حمای

رده اس

مضامين مرتبط با مقابله هيجان انفتاگي ارتباط و مطابق

سبکهای مقابله ميتواند بينشهای جدیدی به دس دهد.

زیادی

یکي از سؤاالتي ه در پرسشنامه اصلي ،در زیر مجموعه

با مکانيسمهای دفاعي روانرنجور و رشد نيافته دارد (ویالن ،2
 .)1۳۳4ادبيات پژوهشي نظریههای روانپویشي حکای

طرحواره مقابله انفتال هيجاني مطرح شده بود ،در نمونه ایراني

از آن

بارعاملي افي نداش  .مضمون این سؤال این اس

دارد ه افرادی ه از مکانيسمهای دفاعي روانرنجور و رشد

مقابله با استرا باید طوری وانمود رد ه انگار مسأگه مهمي

نيافته بيشتر استفاده مي نند ،مستتد اختاللهای هيجاني و
اختالالت شخصي

نيس  .به نظر نميرسد این نوع طرز فکر روخ انفتاگي در ذهن

هستند(ویالن  .)1۳۳4 ،از طرف دیگر به

ایرانيان باشد و برعکس نوعي روخ فتال اس

زعم رویکردهای روانکاوی ،ویژگيهای شخصيتي افراد بيش از

مي ند .در گف وگوهای روزمره ،افراد برای مقابله با استراها از
این نوع توصيههای نادرس

بيان رد ه مقابله هيجاني انفتاگي دربردارنده ویژگيهای

فرهنگي زیاد مي نند .در وانمود

ردن به این ه عامع استرازا عامع مهمي نيس  ،فرد نوعي

و در این سبک مقابله بيش از سایر سبک-

حس عاملي

های مقابلهای ،ویژگيهای شخصيتي افراد نقش دارند .اما پرسش

خياگي را برای مقابله با استرا برای خود یائع

ميشود ه هر چند ممکن اس

درباره سازگارانه یا ناسازگارانه و یا مؤثر بودن یا مؤثر نبودن این

در زندگي اجتماعي برای

دیگران آسيب زننده باشد؛ اما خود فرد از بار هيجانهای منفي

راهبردهای مقابلۀ مبتني بر انفتال هيجاني ،همانگونه ه در

خالص مي شود.

مدل مقابله همخوان با منبع بيان شده اس  ،بستگي به نوع

یکي دیگر از طرحوارههای سازنده منابع مقابلهای ،حمای

فرهنگي دارد.

یافتههای بين فرهنگي نشان داده اس  ،وجود یدری عاطفه

اجتماعي تشخيص داده شد .چهار سؤال از هف

منفي در دانشجویان ایراني در شکفتگي نقش دارد؛ وگي در

پرسشنامه اصلي برای این خرده مقياا در نظر گرفته شد،

(فراهاني،

دارای بارعاملي افي بودند .انتظار بر این بود ه در نمونه ایراني

رمي نوری .)13۳4،به غير از این یافتههای یبلي مرتبط با

سهم استفاده از منبع حمای اجتماعي بيشتر از این مقدار باشد.

دانشجویان سوئدی چنين ارتباطي مشاهده نشده اس

دانشجویان ایراني به اندازه دانشجویان نمونه آمریکایي از

هایي مرتبط با حمای

سبکهای مقابلهای فتاالنه استفاده مي نند ،اما تفاوتشان در

مثال ميتوان به تمایز حمای
مقياا فهرس

اجتماعي در نظر گرفته شده اس  ،برای
اجتماعي هيجاني و ابزاری در

مقابله ( ارور،شيرر ،وینترا  )1۳3۳ ،اشاره رد.

1.
3.Peterson

2.
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در سایر پرسشنامههای مرتبط با مقابله با استرا نيز بخش-

مقایسه سبکهای مقابله فتال و منفتع نشان داده اس  ،ه

Trost
Vaillant

سؤاگي ه در

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

استفاده مي نند(ویالن  .)1۳۳4 ،از این روی ميتوان این گونه

عامع استرا زا ،ميزان نترل فرد و باف

ه انسان سازگار

جامته ایراني خود را به خاطر داشتن این ویژگي تحسين هم

همه بستگي به شيوههایي دارد ه برای اداره هيجانهای مختلف

شخصيتي افراد اس

ه برای

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

به صورت فتاالنه برای مقابله با هيجانها آموزخ ندیدهاند و یا

اس

( رمي نوری ،فراهاني و تروس .)2۶13،1

ممکن اس

محمد نقي فراهاني ،حميد خاني پور

توانایي استفاده از حمای

ساختار عاملی پرسشنامه طرحواره های مقابله با استرس .......

ننده در برابر

مؤثرتری با استرا داشته باشند (مارتين و داالن .)2۶۶۶ ،1اگر

ي
آسيبپذیریهای فردی و محيطيِ مختع ننده رشد هيجان ِ

چه در گذشته تصور ميشد نترل ردن استرا بهترین شيوه

و یافتههای جدید هم از نقش

مقابله با استرا اس ؛ اما نظریههای متأخر حوزههای مرتبط با

اجتماعي در اهش استرا ،بهبود

ریشه اغلب مشکالت هيجاني را در

با تا آوری نيز به عنوان یک عامع محافظ
ساگم ،در نظر گرفته شده اس
پيش بيني ننده حمای

استرا و اضطرا

يفي زندگي و افزایش یدرت تا آوری در افراد با بيماری های

تالخهایي ميدانند ه افراد برای نترل رویدادهای تنشبرانگيز

مزمن حمای مي ند ( استا و همکاران .)2۶1۰ ،به نظر ميرسد

به ار ميگيرند .یافتهها درباره نقش پذیرخ در سالم

رواني،

اجتماعي در پرسشنامه

نشان مي دهد این عامع به اندازه نترل شغع روی سالم

رواني

برخي از مؤگفههای مرتبط با حمای

(باند و بانس)2۶۶3 ،2؛ نترل نداشتن بر روی

جاافتاده نيس  .برای مثال سه سؤال ه مرتبط با استفاده از

شغع خود مهمترین عامع ایجاد استرا در همه شورهاس (-

مک افراد صاحب فن و با تجربه بود در نمونه ایراني دارای

وچا ي و همکاران .)2۶11 ،راضيبودن به تقدیر اگهي 3یکي از

بارعاملي نبودند .این مسأگه را در ایران به وضوح ميتوان در

باورهای ریشهدار در ایرانيان اس و احتمال دارد تجلي مثب آن

روان

پذیرخ رویدادها و استفاده بيشتر از طرحوارههای مقابله مبتني

مشاهده رد .غير از دالیع روخشناختي ه درباره این یافته

بر پذیرخ ،در نمونه ایراني باشد و احتماالً وجه منفي این باور

ميتوان آورد (برای مثال همپوشي سؤاالت این عامع با خرده

خود را به صورت فراوانيِ باالی استفاده از منابع طرحوارههای

مقياا مرتبط با انفتال هيجاني) باید به این مسأگه هم توجه

انفتال هيجاني ،نشان داده اس .

پدیدههایي مانند ا راه در مراجته به متخصصان سالم

رد ه در ع ادارک حمای

اجتماعي در شورهای در حال

آخرین عاملي ه در مدل ششعاملي طرحوارههای مقابله با

توسته هيچگاه به اندازه شورهای توسته یافته نبوده اس  .برای
مثال نتایج تحقيقي در گروه دانشجویان نشان داده اس

استرا در تحليع عاملي شناسایي شد ،مربوط به طرحواره ابراز

ه

هيجاني فتاالنه بود .اگبته همه سؤاالت مرتبط با این عامع در

 ٪۳۶دانشجویان اظهار رده بودند ه بتضي از مردم آنطور ه

نمونه ایراني برازخ نداشتند و از ميان هش

به نظر ميرسند ،نيستند (شریفي ،سجادیفر و اميني )2۶۶3 ،و

چهار سؤال در تشکيع این عامع دارای بار عاملي بودند .این

در مطاگتهای دیگر در منطقهای از تهران  ٪3۶پاسخ دهندگان

مسأگه ميتواند به این عل

بيان رده بودند ه عموم مردم یابع اعتماد نيستند(شریفي و

بيشتر به دریاف

همکاران .)2۶13 ،این بياعتمادی زمينهساز اهش تکيه به
منبع حمای

حمای

باشد ه مضمون چهار سؤال دیگر
هيجاني و راهنمایي اخالیي از دیگران

مرتبط اس و از این حيث به نظر ميرسد زمينه نظری گنجاندن

اجتماعي ميشود و این ميتواند دگيع دیگری باشد

بر این ه چرا در نمونه ایراني ،حمای

سؤال اصلي تنها

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

طرحوارههای مقابله با استرا چندان در بين مردم ایران

اثرگذار اس

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

اجتماعي در ادبيات پژوهشي مرتبط

بهتری ميتوانند هيجانهایشان را تنظيم نند و مقابله

این سؤالها در یک عامع مرتبط با ابراز فتاالنه هيجانها چندان

اجتماعي سهم زیادی در

منطقي نيس  .استفاده از طرحوارههای مقابله هيجاني فتال در

تتيين و تبيين طرحوارههای مقابله با استرا نداش .
طرحوارههای مقابلهای مبتني بر پذیرخ نيز یکي دیگر از عواملي

هيجانها در موایع نا امي و شکس  ،و توانایي استفاده از

بود ه در نمونه ایراني برازخ داش  .یکي از منابع دروني ه

هيجاني دیگران اس  .مواجه با هر استرسي به صورت

حمای

موجب شدیدتر شدن استرا ميشود ،نپذیرفتن رویدادهای
1

استرا زا اس  .به عبارت دیگر اگر افراد در ارزیابي ه از عامع

. Martin & Dahlen
. Bond & Bunce
3
. fatalism
2

تنشزا مي نند پذیرخ بيشتر از خود نشان دهند ،به شيوه
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مدل وونگ به متنای توانایي درک و فهم هيجانها ،توانایي ابراز

خود ار باعث ایجاد حاگ

برانگيختگي ،سيستم گمبيک در سيستم عصبي مر زی و

هيجاني انفتاگي ،هيجاني فتال و حمای

اجتماعي مشاهده

سيستم عصبي خودمختار فتال ميشوند ه برونداد آن افزایش

ميشود .برخي از منابع طرحوارههای مقابلهای در نمونه ایراني

شدت تجربه هيجانهای مثب و منفي اس  .اگر چه به باور عامه

این یدر مبسامد هستند ه در هيچ یک از روخهای بررسي

نباید با مسائع هيجاني برخورد رد! اما پایه و اساا مقابله با

تحليلي عاملي ،برازخ نداشتند .طرحوارههای مقابلهای متنایابي

و توانایي ابراز

برای مقابله با استرا ،بازساخ دهي خود و اهش تنش از

هيجان در موارد برخورد با مویتي های ناخوشایند و آزاردهنده

جمله منابع طرحوارهای بودند ه هيچ یک از سؤاالت مربوط به

استرا آگاه بودن و درک همين هيجانها اس
یک راهبرد فتاالنۀ مؤثر در مدیری

آن خرده مقيااها ،در نمونه نهایي برازخ نداش  .این منابع

استرا به حسا

ميآید(ریچاردسون و روتستاین )2۶۶3،1یافتههای تحليع عاملي

طرحوارهای تقریباً همان روخهایي هستند ه روانشناسان در

نشان ميدهند ه انفتال هيجاني خيلي بيشتر از ابراز هيجاني در

فرایند درمان مشکالت هيجاني آنها را به مراجتان آموزخ

نمونه ایراني استفاده ميشود .شاید فرایند جامتهپذیری افراد

ميدهند؛ مانند تغيير نگرخ به خود ،استفاده از فنون آرامسازی

ه انفتال

یا ذهنآگاهي و یا اصالح شيوه تنفس برای مقابله با هيجان؛ یا

هيجاني ارزخ سازگارانه بيشتری دارد .مثالً در ادبيات شفاهي و

یافتن متنایي غایي برای تحمع رنجها و استراهای زندگي .در

نوشتاری ایران بيشتر از شيخ و درویش گوشهنشين سخن رفته

تبيين این ه چرا ميزان استفاده از این راهبردها در نمونه ایراني

تا پهلوانان و آنجا هم ه پهلوان جواني چون سهرا پا به

ميتوان هم بيان رد استفاده از این روخها

ایراني در فرهنگ جمعگرای ایراني طوری اس

اس

و فتاالنه هيجانهایش را ابراز رده

نياز به خودآگاهي باالیي برای شناسایي عامع استرازا دارد و

اس ! ناچار بهای سنگيني چون مرگ عایدخ شده اس  .اگبته

در نتيجه بسياری از افراد به صورت عادی در زندگي روزمره

اما روای های گفتهای

نميتوانند از آنها استفاده نند و هم این ه احتماالً ميزان

هستند ه مردم در این جامته با آن طرحوارههای فرهنگيشان

استفاده از منابع طرحوارههای سازگارانه مقابله با استرا در

را ميسازند .در ع به زبان روانشناختي ناتواني در تنظيم

نمونه ایراني مطلو

نيس  .از دو منظر ميتوان این یافته را

هيجانها در اغلب اختالالت رواني نقش دارد (آگدائو ،نوگن-

تبيين رد .اول اینکه نمونه پژوهش حاضر به ظاهر از افراد عادی

هو سما و شویيزر .)2۶1۶ ،2همانیدر ه انفتال هيجاني ،یک

بودند و طبيتت ًا این افراد چون خود را ساگم ميپندارند و احتما ًال

عامعِ خطر در تشدید استرا و آسيبپذیری افراد اس  ،ناتواني

ار ردهای رواني اجتماعي بهنجاری مشابه بقيه افراد جامته

در بریراری ارتباط فتال با هيجانها نيز ميتواند زمينهساز

دارند ،خود را متر نيازمند به استفاده از طرحوارههای مقابلهای

مشکالت سازشي مرتبط با استرا شود.

تغيير خود و اهش تنش ميدانند .از منظری دیگر ميتوان بيان

این گونه یيااها هر چند دور اس

رد تقریباً این سه دسته طرحوارههای مقابله با استرا با

اگر چه وونگ اذعان دارد ه هر یک از طرحواره مقابلهای را با دو

مختصات فرهنگ جمعگرای عمودی ایراني همخواني ندارد و
بيشتر دربردارنده آرمانها و اگگوهای رفتاری جامته فردگرایانه

اما آنچه ه از اجرای تحليع عاملي این

پرسشنامه در نمونه ایراني به دس

اس  .فرهنگ همانند یک منو 3یا فهرس

آمده اس  ،چندان وجه

مختلفي اس

یياسي و مبتني بر نظریه بودن این عامعها را تأیيد نمي ند.

از منابع در دسترا

ه انسانها برای زندگي ردن و رفتار ردن در

هر جامته ،یکي از این موارد این فهرس

را بر ميگزینند(مک

1

.Richardson & Rothstein
Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer,

3.menue

2.
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روخ یياسي (براساا نظریه مقابله همخوان با منبع) و استقرایي
شناسایي رده اس

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8

عرصه وجود گذاشته اس

این یدر م اس

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

برانگيختگي ميشود و به دنبال ایجاد

برای مثال همپوشي باالیي بين طرحوارههای مرتبط با مقابله

محمد نقي فراهاني ،حميد خاني پور

ساختار عاملی پرسشنامه طرحوارههای مقابله با استرس ...

آدامز ،پاگز.)2۶۶۰ ،1درباره طرحوارههای مقابلهای هم به همين
صورت اس  .فرهنگ در نقش خزانهای از منابتي اس

منابع

ه برای

مقابله با استرا مناسب اس  .و هر فردی براساا ویژگيهای
سبکهای مقابله خاص خود را برای مقابله با استرا بر مي-
گزیند.
اگر چه وونگ با هدف توسته ادبيات پژوهشي استرا و مقابله،
مفهوم طرحوارههای مقابلهای را پيشنهاد داده اس ؛ اما یافتههای
این پژوهش نشان ميدهد رابطه طرحوارههای مختلف مقابلهای
بيشتر از نوع طيفي و پيوستاری اس

تا رابطه مقوگهای و با

بسياری از طرحوارههای مقابلهای ه در نسخه اصلي پرسشنامه
طرحوارههای مقابله با استرا مشخص شدهاند ،همپوشاني دارند؛
چه اینکه در این مطاگته مشخص شد برخي از سؤاالت
طرحوارههای مقابله مویتيتي با حمای

اجتماعي و همينطور

انفتال هيجاني با مویتيتي دارای همپوشاني بودند.

باز هم نميتوان ادعا رد سبکهای مقابلهای ه در این پژوهش
شناسایي شدهاند منتکس نننده تصویری جامع از سبکهای
مقابلهای در جامته ایران اس ؛ زیرا همه شر

نندگان این

پژوهش از گروه دانشجویان بودند ه استراهایشان با افراد
غيردانشجوی جامته متفاوت اس  .یکي دیگر از محدودی های
این پژوهش عدم بررسي سایر شاخصهای روایي مانند روایي
همگرا ،روایي واگرا و روایي پيشبين اس

ه پژوهشهای آینده

ميتوانند این جنبه را پوشش دهند .براساا یافتههای این
پژوهش پيشنهاد ميشود در سایر گروههای سني و یا در سایر
طبقات اجتماعي ،طرحوارههای مقابله با استرا هنجاریابي شود.
عالوه بر این انجام پژوهشهای يفي ميتواند ،بينشهای
جدیدی درباره فرایندهای دخيع در مقابله با استرا و نقش
عوامع فرهنگي در برگزینش منابع طرحوارهای برای مقابله با
استرا ،در اختيار پژوهشگران یرار دهد.
1

. McAdams & Pals
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به رغم باالبودن تتداد نمونه افراد شر

ننده در این پژوهش

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17

شخصيتي ه دارد و همين طور فرهنگي ه به آن تتلق دارد

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rph.10.4.76

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S.
(2010).
Emotion-regulation
strategies
across psychopathology: A meta-analytic
review. Clinical psychology review, 30(2),
217-237.
American Psychological Association.(2011). The
Stress in America™ survey. Washington,
DC: Author
Bond, F. W., & Bunce, D. (2003). The role of
acceptance and job control in mental health,
job satisfaction, and work performance.
Journal of applied psychology, 88(6), 1057.
Bryant-Davis, T., & Wong, E. C. (2013). Faith to
move
mountains:
religious
coping,
spirituality, and interpersonal trauma
recovery. American Psychologist, 68(8),
675-685.
Costa, A. L., Heitkemper, M. M., Alencar, G. P.,
Damiani, L. P., Silva, R. M., & Jarrett, M.
E. (2016). Social Support Is a Predictor of
Lower Stress and Higher Quality of Life
and Resilience in Brazilian Patients With
Colorectal Cancer. Cancer nursing, 31(2),
21-33.
Covic, T., Adamson, B., & Hough, M. (2000). The
impact of passive coping on rheumatoid
arthritis pain. Rheumatology, 39(9), 10271030.
Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C.,
DeLongis, A., & Gruen, R. J. (1986).
Dynamics of a stressful encounter:
Cognitive appraisal, coping, and encounter
outcomes. Journal of personality and social
psychology, 50(5), 992-998.
Haghighatgou, H., & Peterson, C. (1995). Coping
and Depressive Symptoms Among Iranian
Students. The Journal of Social Psychology,
135(2), 175-180.
Farahani, MN., Kormi-nouri, R. (2015). Health and
illness in individualistic and collectivistic
cultures. Research in psychological health,
]9(4),1-16.[Prsian
Koochaki, G. M., Charkazi, A., Hasanzadeh, A.,
Saedani, M., Qorbani, M., & Marjani, A.
(2011). Prevalence of stress among Iranian
medical students: a questionnaire survey.

[ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2022-08-17 ]
[ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.7.8 ]
[ DOI: 10.18869/acadpub.rph.10.4.76 ]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

East Mediterr Health Journal, 17(7), 593598.
Kormi-Nouri, R., Farahani, M.-N., & Trost, K.
(2013). The role of positive and negative
affect on well-being amongst Swedish and
Iranian university students. The Journal of
Positive Psychology, 8(5), 435-443.
Martin, R. C., & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive
emotion regulation in the prediction of
depression, anxiety, stress, and anger.
Personality and Individual Differences,
39(7), 1249-1260.
McAdams, D. P., & Pals, J. L. (2006). A new Big
Five: fundamental principles for an
integrative science of personality. American
psychologist, 61(3), 204-221.
Mercado, A. C., Carroll, L. J., Cassidy, J. D., &
Côté, P. (2005). Passive coping is a risk
factor for disabling neck or low back pain.
Pain, 117(1), 51-57.
Moos, R. H., & Holahan, C. J. (2003). Dispositional
and contextual perspectives on coping:
Toward an integrative framework. Journal
of clinical psychology, 59(12), 1387-1403.
Morris, M. W., & Peng, K. (1994). Culture and
cause: American and Chinese attributions
for social and physical events. Journal of
Personality and Social psychology, 67(6),
949.
Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G., &
Perez, L. (1998). Patterns of positive and
negative religious coping with major life
stressors. Journal for the scientific study of
religion,12(3), 710-724.
Richardson, K. M., & Rothstein, H. R. (2008).
Effects of occupational stress management
intervention programs: a meta-analysis:
Educational Publishing Foundation.
Rohani, C., Abedi, H.-A., Omranipour, R., &
Langius-Eklöf, A. (2015). Health-related
quality of life and the predictive role of
sense of coherence, spirituality and
religious coping in a sample of Iranian
women with breast cancer: a prospective

study with comparative design. Health and
quality of life outcomes, 13(1), 40-48.
Schneiderman, N., Ironson, G., & Siegel, S. D.
(2005). Stress and health: Psychological,
Behavioral, and Biological Determinants.
Annual review of clinical psychology, 1,
607-628.
Segerstrom, S. C., & Miller, G. E. (2004).
Psychological Stress and the Human
Immune System: A Meta-Analytic Study of
30 Years of Inquiry. Psychological bulletin,
130(4), 601-630
Sharifi, V., Bakhshaie, J., Hatmi, Z., Faghih-Nasiri,
L., Sadeghianmehr, Z., Mirkia, S.,
Mirsharifa, S. M. (2012). Self-reported
psychotic symptoms in the general
population: correlates in an Iranian urban
area. Psychopathology, 45(6), 374-380.
Sharifi, V., Sajjadifar, A., & Amini, H. (2008).
Psychotic-like ideations among a group of
young normal subjects in Iran. International
Journal of Social Psychiatry, 54(5), 390394.
Stone, A. A., & Neale, J. M. (1984). New measure
of daily coping: Development and
preliminary results. Journal of personality
and social psychology, 46(4), 892.
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Osterlind, S. J.
(2001). Using multivariate statistics.
Vaillant, G. E. (1994). Ego mechanisms of defense
and personality psychopathology. Journal
of abnormal psychology, 103(1), 44-49.
Ward, C., & Kennedy, A. (1992). Locus of control,
mood disturbance, and social difficulty
during
cross-cultural
transitions.
International Journal of Intercultural
Relations, 16(2), 175-194.
Wong, P. T., Reker, G. T., & Peacock, E. J. (2006).
A resource-congruence model of coping
and the development of the coping schemas
inventory Handbook of multicultural
perspectives on stress and coping (pp. 223283): Springer.

78

