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 موزانآدر دانش شدهمقابله با استرس ادراک يشده و راهبردهاادراک ياجتماع تيحما 

 ، آذر فرهادی افشار*مهری نصرت آبادی

 انشگاه آزد اسالمی علوم تحقیقات واحد سیرجان، سیرجان، ایرانکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، د

 

 چکيده 

بود. این پژوهش از نوع موزان آدر دانش  شدهمقابله با استرس ادراک یو راهبردها یاجتماع تیرابطه حماهدف از مطالعه حاضر 
در  ره متوسطه اول و دوم شهرستان سیرجانپسر دودانش آموزان بودند که از میان  نفر 374تعداد  کنندگانشرکتهمبستگی بود. 
 حمایت هایی پژوهش شامل پرسشنامهابزارها. ی انتخاب شدنداچندمرحله یاخوشه یریگنمونهبه روش  1395-1396سال تحصیلی 

بودند. ، شدهکاسترس ادرا پرسشنامهفارلی، راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر و  و زیمت داهلم، زیمت،شده ادراک اجتماعی
شده با ادراک یاجتماع هاییتحمابین از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان دادند که  آمدهدستبههای یافته

 یراهبردهارابطه مثبت و بین  شدهادراکی هیجان مدار و اجتنابی با استرس امقابله یراهبردها رابطه منفی؛ بینشده استرس ادراک
 یاجتماع هاییتحماداری وجود داشت همچنین آموزان رابطه منفی و معنیدر دانش شدهادراکمدار با استرس  سئلهمی امقابله
گیری کرد که یجهنتتوان می بودند. موزانآشده در دانش استرس ادراکبینی یشپ بهی قادر امقابله یشده و راهبردهاادراک

موزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهرستان آشده در دانش استرس ادراک با یامقابله یشده و راهبردهاادراک یاجتماع هاییتحما
 آموزان به این عوامل توجه ویژه کنیم.توان برای بهبود استرس دانشرابطه دارند و می سیرجان

 آموزانای؛ استرس؛ دانش؛ راهبرد مقابلهشدهادراکحمایت اجتماعی ها: يدواژهکل

 

 

 مقدمه

. استرس حالت یا شوندآمیز تلقی میبارت است از تجربه کردن وقایعی که برای آسایش جسمی یا روان فرد مخاطرهسترس عا
تهدید  ،شود که آنها را نسبت به بهزیستی جسمی و روانشناختی خودفرایندی روانشناختی است که در هنگام وقوع فرد با حوادثی مواجه می

دهد که بین فشارهای موقعیتی و منابعی که فرد در اختیار دارد گیرد و زمانی رخ میل با محیط نشات میکند. استرس از تعامآمیز ادراک می
 ناهماهنگی وجود داشته باشد.

کننده  های تبیینترس ادراک شده یکی از مولفه. اسشدت استرس ادراک شده اشاره به باور فرد در زمینه جدی بودن استرس دارد 
رو شدن با مشکل فرد از روبه اجتنابیر مقابله . دشودزا محسوب میهای استرسمقابله توسط افراد در موقعیت هایاحتمال اتخاذ سبک

کند و سعی دارد توجه خود را از مشکل برگرداند مانند کند. در این نوع مقابله فرد از سرگرمی اجتنابی و انحراف فکر استفاده میاجتناب می
اما . های جسمی داردروش مقابله مسأله محور، ارتباط منفی با افسردگی، اضطراب و بیماری(. 2010)موندیا،  دنقدم ز یا تماشای تلویزیون و

. در مقابله ای با سازگاری روانی افراد مرتبط هستندهای مقابلههای هیجان محور به معنی عدم سازگاری افراد است. در حقیقت روشروش
 ای را در راستای تغییر شرایط فشار آور یا حذف آن انجام دهد.کند اقدامات سازندهشود و سعی میرکز میمساله مدار، فرد بر عامل فشار متم

حمایت اجتماعی محبت، توجه و مساعدتی است که آموزان بحثی حیاتی است. ی برای دانشاجتماع یهاتیحمااز طرفی دیگر نیز 
زا عمل نموده و به عنوان یافت کرده و به عنوان سپری در برابر رویدادهای استرسفرد از جانب اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد در

(. عدم برخورداری از 2003گردد )کوین، میانجی عوامل تنش زا و بروز مشکالت جسمی و روانی باعث کاهش استرس ادراک شده می
های گوناگون شود نتوانند نقشر مشکل کرده و موجب میآموزان دچاهای اجتماعی کافی شرایط سازگاری با زندگی را برای دانشحمایت

 شوند.خود را در خانواده و مدرسه و جامعه بپذیرند در نتیجه دچار استرس می
با استرس ادراک  یمقابله ا یادراک شده و راهبردها یاجتماع یها تیحماهای قبلی به بررسی همزمان با توجه به اینکه در پژوهش 

با استرس ادراک  یمقابله ا یادراک شده و راهبردها یاجتماع یهاتیرابطه حماپرداخته نشده است در این پژوهش  موزانآشده در دانش 
گیرد و لذا سوال پژوهش این است که آیا بین مورد بررسی قرار می موزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهرستان سیرجانآشده در دانش 
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موزان پسر دوره متوسطه اول و دوم شهرستان آبا استرس ادراک شده در دانش  یمقابله ا یردهاادراک شده و راهب یاجتماع یهاتیحما
 وجود دارد یا خیر؟ سیرجان رابطه

 

 روش

 شرکت کنندگان
پسر دوره متوسطه همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان توصیفی و از نوع  این پژوهش

شامل  شهرستان سیرجانموزش پرورش بودند. جامعه آماری طبق گزارش آ 1395-1396در سال تحصیلی  شهرستان سیرجان اول و دوم
محاسبه  نفر 374تعداد بود و نمونه آماری برای این حجم جامعه طبق فرمول کوکران  موز پسر دوره متوسطه اول و دومآدانش  نفر 15000

 . ی وارد پژوهش شدندد مرحله اچن یخوشه ا یرینمونه گشد که به روش 

 ابزار
(  1988) فارلی و زیمت داهلم، زیمت، توسط شده ادراک اجتماعی حمایت پرسشنامه: ادراک شده یاجتماع تیحماپرسشنامه  (1

 کرده هیهت فرد زندگی مهم افراد و دوستان خانواده، طرف از شده ادراک اجتماعی حمایت سنجش منظور به پرسشنامه این. است شده ساخته
 نظری ،(نمره 2 )مخالف ،(نمره 1) مخالف شدت به شامل ای گزینه 5 مقیاس یک در را خود نظر پاسخگو و دارد گویه 12 مقیاس این. اند

 سوی از شده دریافت حمایت مولفه سه از پرسشنامه این. کند می مشخص( نمره 5) موافق شدت به و( نمره 4) موافق ،(نمره 3) ندارم
 از شده دریافت اجتماعی حمایت و( 12 ،9، 7 ،6 سواالت)  دوستان سوی از شده دریافت اجتماعی حمایت ،(11 ،8 ،4 ،3 واالتس) خانواده
 است شده گزارش مطلوب حد در آن سازندگان توسط مقیاس این اعتبار و روایی. است شده تشکیل( 10 ،5 ،2 ،1 سواالت) دیگران سوی

 کرونباخ، آلفای از استفاده با دبیرستان جوانان از نفری 788 نمونه یک در را ابزار این درونی اعتبار(. 1988 فارلی، و زیمت داهلم، زیمت،)
 (. 2008 سدات، و لوچنر کید، امسلی، برور،) اند نموده ابزارگزارش کل برای 86/0 ابزار این های مقیاس خرده برای 86/0 تا 90/0

این ( ساخته شده است. 1990امه راهبردهای مقابله با استرس توسط اندلر و پارکر)پرسشنی: امقابله یراهبردهاپرسشنامه ( 2
های ( ترجمه و هنجاریابی شده است. نتایج یافته1387)فراهانی، شکری، گراوند و دانشور پور،  توسط اکبر زاده 1376پرسشنامه در سال 

( و برخی از تحقیقات داخل کشور  بیانگر پایا بودن پرسشنامه 1387ر پور، ؛ به نقل از فراهانی، شکری، گراوند و دانشو1990) اندلر و پارکر
، 12 10، 5، 3)سواالت  (، هیجان مدار19، 16، 13، 11، 8، 6، 2)سواالت  مورد نظر است. این پرسشنامه سه مولفه شامل مقابله مساله مدار

کند. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار سازه می باشد. عبارات زیر زه گیری می( را اندا 21، 18، 15، 9، 7، 4، 1)سواالت  ( و اجتنابی 20، 17، 14
مقیاس های آزمون از طریق محاسبه همبستگی هریک از عبارات با کل عبارات زیر مقیاس مورد نظر اثبات شده است. میزان همبستگی 

)امینیان، محمدزاده، اسالمی و فشارکی،  دست آمده است به 45/0و اجتنابی   41/0، هیجان مدار 48/0مشاهده برای مقابله مساله مدار 
)امینیان، محمدزاده،  گزارش شده است 80/0(. ضریب آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس در نمونه های مختلف از جمله دانشجویان باالی 1393

 (. 1393اسالمی و فشارکی، 
بهروزی، شهنی ییالق، ؛ نقل از 1983کوهن و همکاران)شده توسط  ادراکاسترس  : پرسشنامهاسترس ادراک شدهپرسشنامه  (3
 و افکار و رودمی کار به گذشته ماه یک در شده درک عمومیاسترس سنجش  سوال است. برای 14شده و دارای  ( تهیه1391پورسید، 
. دهدمی قرار سنجش مورد را شده تجربه هایاسترس  و روانیاسترس  با آمدن کنار غلبه، کنترل، زا،استرس  حوادث درباره احساسات
 دهنده نشان باالتر نمره. دهدمی نشان را زا تنش روابط فرایند و کرده بررسی را رفتاری اختالالت در زاخطر عوامل مقیاس، این همچنین
 مالک این روایی محاسبه ( برای1391بهروزی، شهنی ییالق، پورسید، ؛ نقل از 1983) همکاران و کوهن .است شده بیشتر ادراکاسترس 

بهروزی، شهنی ییالق،  پژوهش در .اند کرده محاسبه 76/0تا  52/0شناختی بین  نشانه های اندازه با را آن همبستگی مقیاس، ضریب
مقادیر  ترتیب به که شد استفاده تنصیف و آلفای کرونباخ ضرایب از شده ادراکاسترس   پرسشنامه اعتبار محاسبه برای (1391پورسید )

 63/0ساخته  سؤال مالک محقق یک با ساده همبستگی محاسبه از استفاده با پرسشنامه این سازه آمد. روایی دست به 74/0و  73/0
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در روایی همزمان اعتبار (. در پژوهش حاضر روایی و 1391)بهروزی، شهنی ییالق، پورسید،  شد محاسبه

به دست آمد و در بررسی روایی محتوایی ضریب روایی کل سوال  82/0مقدار  14ال اول و با سوال سو 13ضریب همبستگی بین میانگین 
آزمون از روش همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  اعتبارمحاسبه شد. برای بررسی  91/0ادراک شده استرس های پرسشنامه 

 مد.برای کل پرسشنامه به دست آ 88/0استفاده شد که ضریب 
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 شیوه اجرا
پسر دوره متوسطه اول و دوم بر روی دانش آموزان  1396ها به صورت فردی و توسط شخص پژوهشگر در بهار اجرای پرسشنامه

-و با کسب مجوز الزم از مسئولین آموزش و پرورش برای مراجعه به محل کالس دانش 1395-1396در سال تحصیلی  شهرستان سیرجان

ها نظارت داشته و ها گردید. پژوهشگر با همکاری دو تن از معلمان مدارس در روند اجرای پرسشنامهوری پرسشنامهآآموزان اقدام به جمع
آموزان که از آنان دعوت به عمل آمد در پژوهش ای بدون پاسخ باقی نماند و همه دانشها تکمیل گردیده و هیچ پرسشنامهتمامی پرسشنامه

های روز کاری به طول انجامید. بعد از گردآوری اطالعات پرسشنامه 6ها با استفاده از پرسشنامه ری دادهشرکت داده شدند. فرایند جمع آو
 های آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردید. آموزان با روشهای دانشپاسخ

 

 نتایج

دهد. را نشان میادراک شده  استرس و یامقابله یراهبردها، ادراک شده یاجتماع یها تیحمامیانگین و انحراف معیار  1جدول 
 نفر بودند. 374ها تعداد آزمودنی

 
 1 جدول                   
 پژوهش یرهایار متغین و انحراف معیانگیم                   

 انحراف معیار میانگین متغیر

 840/4 71/12 حمایت دریافت شده از سوی خانواده
 669/4 70/12 حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان

 690/4 41/13 حمایت دریافت شده از سوی دیگران
 907/13 81/38 ادراک شدهنمره کل حمایت اجتماعی 

 556/7 15/19 راهبرد مقابله ای مساله مدار
 191/5 30/14 هیجان مدار یراهبرد مقابله ا
 832/4 40/13 اجتنابی یراهبرد مقابله ا

 738/9 85/46  یراهبرد مقابله انمره کل 
 376/9 00/19 استرس ادراک شده

وجود  رابطهدر دانش آموزان با استرس ادراک شده  یامقابله یراهبردهاو ادراک شده  یاجتماع تیحمان یب به منظور بررسی اینکه آیا
ولفه های آن با و م ادراک شدهشود بین حمایت اجتماعی مشاهده می 2همانگونه که در جدول  دارد، از تحلیل همبستگی استفاده شد.
 هایراهبرددار؛ و بین ابا استرس ادراک شده رابطه منفی و معن مساله مدار یراهبرد مقابله ادار؛ بین ااسترس ادراک شده رابطه منفی و معن

 وجود دارد. داراو معن مثبتبا استرس ادراک شده رابطه ی اجتنابو  مدار جانیه یمقابله ا
 

 2دول ج                              
 با استرس ادراک شده یمقابله ا یراهبردهاو ادراک شده  یاجتماع تیحمان یب یج همبستگینتا                              

 استرس ادراک شده نیش بیپ یرهایمتغ

 -617/0** خانواده یافت شده از سویت دریحما
 -469/0** دوستان یافت شده از سویدر یت اجتماعیحما
 -536/0** گرانید یشده از سو افتیت دریحما

 -553/0** ادراک شده یت اجتماعینمره کل حما
 -553/0** مساله مدار یراهبرد مقابله ا
 863/0** جان مداریه یراهبرد مقابله ا
 825/0** یاجتناب یراهبرد مقابله ا

                                P≤0/01** 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 موزانآدر دانش شدهمقابله با استرس ادراک یشده و راهبردهاادراک یاجتماع تیحما

 

1790 

به  ون چندگانهیاز رگرس یمقابله ا یهاراهبردو  ادراک شده یت اجتماعیحمابر اساس  شدهاسترس ادراک  ینیبشیپ یدر ادامه برا
 آمده است. 4و  3ج آن در جدول یروش همزمان استفاده شد که نتا

 

 3 جدول                 
   ادراک شده یاجتماع تیحما از روی استرس ادراک شدهون همزمان یرگرس نتایج                 

 t p ()ضریب بتا معیارانحراف  B مدل

 <001/0 075/29 - 035/1 095/30 ثابت

 <001/0 97/13 153/0 298/0 170/4 حمایت خانواده

 <001/0 826/9 192/0 223/0 192/2 حمایت دوستان

 <001/0 346/4 524/0 241/0 048/1 حمایت دیگران

01/0 =p  139/142؛ =F 2= 532/0؛R 2=535/0دیل شده ؛ تعR  732/0؛=R 

درصد  5/53که داد نشان معنادار شد و  ادراک شده یاجتماع تیحما از روی استرس ادراک شده نییون همزمان تبیرگرس نتایج
 شود. ین مییتب ادراک شده یاجتماع تیحماتوسط  استرس ادراک شدهرات ییتغ
 

 4جدول                                    
 یمقابله ا یراهبردها از روی استرس ادراک شدهون همزمان یگزارش رگرس                                   

 t p (ضریب بتا) انحراف معیار B مدل

 <001/0 644/3 - 135/1 136/4 ثابت

 <001/0 -013/8 -213/0 033/0 -265/0 مساله مدار

 <001/0 191/9 835/0 164/0 508/1 هیجان مدار

 487/0 696/0 063/0 121/0 121/0 یاجتناب

01/0 =p 859/443 ؛ =F 2 = 781/0؛R  2=783/0تعدیل شده ؛R  885/0؛=R            

معنادار  ای اجتنابی، به جز راهبردهای مقابلهیامقابله یراهبردها از روی استرس ادراک شدهن همزمان ییون همزمان تبیرگرس نتایج
 شود.ین مییتب یامقابله یراهبردهاتوسط  استرس ادراک شدهرات ییدرصد تغ 3/78که  ان دادشد و نش

 

 بحث

نتایج نشان داد بین بود. موزان آدر دانشادراک شده مقابله با استرس  یو راهبردها یاجتماع تیرابطه حماهدف از مطالعه حاضر 
(، وزکوئیز، 2003کوین )های داری وجود دارد. این نتیجه با یافتهمنفی و معنی رابطهادراک شده با استرس ادراک شده  یاجتماع یهاتیحما

کند بهتر با شرایط زندگی و ها کمک میبه آنموزان آدانش( همسویی دارد. حمایت اجتماعی کافی از 2005والدرابانو، فورت و لوپز گومز )
بدون استرس ایفا کنند. حمایت اجتماعی به عنوان سپری در برابر های گوناگون خود را بپذیرند و تحصیلیشان سازگار شوند و نقش

پناهگاه  یاجتماع یها(. حمایت2003آموزان بر جای خواهد گذاشت )کوین، کند و اثری مثبت بر زندگی دانشزا عمل میرویدادهای استرس
توام  ندگی(. ز2005کند )وزکوئیز و همکاران، س محافظت میرود و او را از استرها به شمار میو منبعی نیرومند برای فرد در برابر دگرگونی

در  نیز را جتماعیا یهاچالش و تکالیف د وکر یابیارز جتماعیا یهارمعیا به توجه ونبد اننمیتورا  آموزانبا آرامش و بدون استرس دانش
نقش مهمی در چگونگی مقابله افراد با استرس دارد  یعاجتما یهاتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. حمایتد و حمایت اجتماعی میگیرمی بر

ها و مشکالت با دوستان به عنوان یک منبع حمایتی زا بر یکدیگر تاثیر مثبتی بگذارند. همچنین ابراز استرستوانند در شرایط تنشو افراد می
وزان را افزایش دهد. بنابراین منطقی است که بین آمتواند استرس ادارک شده در دانشها به عنوان عاملی مثبت میو یاری گرفتن از آن

 داری وجود داشته باشد.رابطه منفی و معنیادراک شده با استرس ادراک شده  یاجتماع یهاتیحما
آموزان رابطه مثبت و بین مدار و اجتنابی با استرس ادراک شده در دانشی هیجانامقابله یراهبردها همچنین نتایج نشان داد بین

ای داری وجود دارد. کسانی که از روش مقابلهآموزان رابطه منفی معنیمدار با استرس ادراک شده در دانشی مسالهامقابله یدهاراهبر
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تری از کفایت خود در مواجهه با مشکالت دارند و در نتیجه احساس استرس باالتری خواهند کنند، درک پایینهیجانی و اجتنابی استفاده می
های مدار، عملکرد مستقیم برای کاهش فشارها یا افزایش مهارتای مسالهسبک مقابله وجه مشخصه(. 1392همکاران،  داشت )عباسی و

همچنان که یک موقعیت خاص ممکن است رشد کند، راهبردهای استفاده شده توسط یک فرد هم ممکن است،  مدیریت استرس است.
سعی دارد تا منبع تنیدگی فرد  زا است ورابطه با شرایط تنشمدار شامل اقدامات سازنده فرد در ای مساله. راهبردهای مقابلهتغییر و رشد یابد

تری را نیز تجربه کند. وجه (. بنابراین منطقی است که چنین فردی استرس پایین1387)غضنفری و قدم پور،  را حذف کرده یا تغییردهد
زا را با دادن نام و معنی جدید به است که حل یا حذف عامل استرس دهای شناختی، راهبرو اجتنابیمدار ای هیجانسبک مقابله مشخصه
و بهزیستی مدار را بیشتر به کار برد از سالمت روان لهاهر چه فرد راهبرد مقابله مسکند. اندازند و استرس را به درستی مدیریت نمیتأخیر می

کمتری  و استرس ادارک شده ، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگیهای جسمانیباالتری برخوردار است و نشانهروانشناختی 
کنند، سطح تنش پایین مدار استفاده میسالهویژگی دیگر افرادی که از سبک مقابله کارآمد م (.1387)غضنفری و قدم پور،  نشان خواهد داد

های شناختی و پویایی برای مقابله با روانی بهتر بتواند از مهارتشود فرد در سایه آرامش ایین بودن سطح تنش هیجانی باعث می. پاست
 داشته باشد.   یو استرس کمتر مشکل استفاده کند و در نتیجه رضایت بیشتر

های پژوهش حاضر هستند. از آن پژوهش به یک شهر، محدود بودن ابزار پژوهش به پرسشنامه از محدودیت محدود بودن جامعه
شود در توان نتیجه پژوهش حاضر را به دیگر اقشار تعمیم داد. پیشنهاد میآموزان صورت گرفت نمیدر میان دانش جایی که این پژوهش

های آتی ارتباط شود در پژوهشمانند مصاحبه و مشاهده نیز استفاده گردد. پیشنهاد میفنون دیگری های آتی عالوه بر پرسشنامه از پژوهش
های شخصیتی، آوری و کیفیت زندگی و سالمت روان، ویژگیی با دیگر متغیرها مانند تابامقابله یهبردهاادراک شده و راحمایت اجتماعی 

های ناسازگار اولیه، عزت نفس، احساس امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به وجود رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک طرحواره
آموزی در شود مراکز مشاوره دانشآموزان، پیشنهاد می، به منظور کاهش استرس در دانشنموزاآبا استرس ادراک شده در دانششده 

-های آموزشی و کالسشود کارگاهها را مورد حمایت قرار دهند. همچنین پیشنهاد میآموزان آنمدارس به منظور کاهش استرس در دانش

 ها آموزش دهند.مدار را به آنی مسالهامقابله یراهبردهاآموزان برگزار گردد و های فوق برنامه برای دانش
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