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  چکيده

مقياس مقابله با  پژوهش حاضر با هدف بررسي روايي و اعتباريابي :مقدمه

  .انجام شد اندلر و پاركربحران 

هاي مختلف آموز سال اول دبيرستاندانش ٤١٠نمونه آماري پژوهش : روش

اي انتخاب اي چندمرحلهگيري خوشهنمونهشهر تبريز بودند که به روش 

نامه پرسشو  اندلر و پاركرها با اجراي مقياس مقابله با بحران نمونه. شدند

براي بررسي روايي . مورد ارزيابي قرار گرفتند بيلينگز و موسهاي مقابله شيوه

هاي اصلي مورد استفاده  سازه، روش تحليل عاملي اکتشافي و تجزيه به مؤلفه

سازي و آلفاي دو نيمه, گرفت و براي محاسبه اعتبار از روش بازآزمايي قرار

  . کرونباخ استفاده شد

  .كل واريانس را تبيين کردند% ٥٨آمده دستهاي بهمؤلفه :ها يافته

شده نهايي، عوامل اصلي مورد توافق هاي استخراجتعداد عامل :گيري نتيجه

تايج تحليل عاملي پژوهش حاضر تا دهد كه با نرا به دست می اندلر و پاركر

دهد كه اين مقياس از روايي حد بسيار بااليي هماهنگي دارد و نشان می

هماهنگي و همبستگي وجود  مقياس نيزبين عوامل . مناسبي برخوردار است

 .قبول برخوردار استهاي فرعي آن از اعتبار و روايي قابلابزار و مقياس. دارد

  

مقياس مقابله با بحران، روايي، اعتبار، ساختار عاملي :هاكليدواژه

  

Abstract 

Introduction: The present study was carried out aiming 

at finding the validity and reliability of Endler & Parker 

coping inventory.  

Method: The research sample consisted of 410 students 

of different high schools of Tabriz, studying in first 

grade, that were selected by multistage cluster sampling. 

They were evaluated by administering CISS, and Billings 

and Moos coping Inventories. To obtain the structural 

validity, the confirmatory factor analysis and Principal 

component analysis (PCA) were used. Also, Test-retest, 

half splitting, and Cronbach’s alpha coefficient were used 

to investigate reliability. 

Results: The obtained components explained the 58% of 

total variance. 

Conclusion: The number of extracted final factors gives 

the main agreed factors of Endler & Parker which 

corresponds with the factor analysis results of present 

study and reveals that this scale has appropriate validity. 

Also, there are correlation and correspondence between 

scale factors. Instrument and its subscales have 

acceptable validity and reliability. 
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  مقدمه

هاي بهداشت هاي روزمره از جمله تهديدتنيدگي رواني و بحران

در زندگي  تنيدگيواقعيت اين است كه . جسماني و رواني است

آن است كه چگونه  ولي مهم. ناپذير استاجتناب امري روزمره

آيد؟ مطالعه پاسخ انسان در  ها كناربحرانانسان با اين 

ادبيات مربوط به آن  بوجود آمدن ساززمينه ،هاي فشارزا موقعيت

 هاي دفاعيبرخي از اين مطالعات مانند مكانيزم. بوده است

، ۱[است گري تحليلو روان ۱۹قرن مربوط به  ،(DM) شيارواهن

هاي مطالعه پاسخن به ابسياري از محقق ،۱۹۷۰از اوايل دهه . ]۲

زاي بيروني كه افراد در برابر  تنيدگيشيار در شرايط وه

عالقمند شدند  ،دهندهاي منفي و آشفته از خود نشان مي موقعيت

]۳ ،۴ ،۵ ،۶.[   

شناختي مشاهده رويكردهاي مختلفي به مقابله در ادبيات روان

 -آيند شناختينخستين تحقيقات بر روي نقش فر. شده است

 تنيدگيكننده اثرات عنوان تعديلبه الزاروسسط رفتاري تو

 شدهاي دفاعي را نيز شامل ميمعرفي شد كه تعميم آن مكانيزم

يند ارزيابي منابع شخصيتي آبه نتيجه فر ،رويدادپاسخ به يک ]. ۴[

و حمايت  ،اخالقيات ،هاي فرد در حل مسايلتوانمندي(

تجربيات شناختي و  ،ارتباط متقابل فرد و محيط ،)اجتماعي

 و بيلينگزمدل . ]۵[متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي بستگي دارد 

رويداد  با ارزيابيبه مقابله مبتني بر شناخت و رفتار كه  ،موس

 ،است تنيدگي هيجاني همراهيابي به تعديل زا براي دستتنيدگي

شناسي در زمينه روان تنيدگيتحقيقات در مورد  .]۳[ تاكيد دارد

به منزله سازگاري رواني  راهبردهاي مقابله را ،رفتاري -شناختي

هاي مقابله مناسب در برابر انتخاب راه .]۸، ۷، ۶[ كنندقلمداد مي

بر سالمت رواني فرد  تنيدگيتواند از تاثير مي ،هاي روانيفشار

در نظريه  ،از طرفي. بكاهد و به سازگاري رواني منجر شود

عنوان خصوصيت شخصيتي مقابله بههاي دفاعي با نحوه مكانيزم

آن را براي  الزاروسو  فولكمن ،كهحاليدر ؛]٩[ برخورد شده است

به  ،بنابراين. كنندبيني كيفيت مقابله فردي ناكافي تلقي ميپيش

بهتر است نه تنها آنچه كه  ،ما در حال تغيير مقابلهيدليل نقش دا

طبيعت . شوددهد توجه بلكه به آنچه كه انجام مي" هست"فرد 

هاي متفاوتي كه از آن برداشت ،كندعدي مقابله ايجاب ميب چند 

عنوان عنوان منبع شخصيتي و گاهي بهو گاهي به ؛ه شوديارا

در تعامل  تنيدگياين نظريه،  توجه به با .دپاسخ، به آن توجه شو

و در مواردي  ،درون فرد نه در رويداد و فرد و محيط قرار دارد

، ١٠، ٥، ٤[ ناكافي باشد ،هاي عاديشود كه پاسخميكار گرفته  به

١١[.   

هاي فكري و رفتاري مقابله با بحران عبارت است از تالش

هاي خاص دروني يا بيروني فرد كه براي برآوردن نياز مستمر

 .منابع فرد باشد و ممكن است مطابق يا بيشتر از رودمیكار  هب

شناخت و درك  )١شامل سه بخش عمده  مقابله با بحران

رفتار مناسب  )٢، ارزيابي و سازماندهي مجدد سخت، هایموقعيت

 جلوگيري از هيجانات شديد )٣ن بردن موانع و با اقدام به از بي

   ].۱۲[ است

هايي در رابطه با انتخاب رويكردهاي تفاوت ،در تحقيقات مختلف

ن پسرا زا در بين دختران وتنيدگيهاي برابر موقعيت در ،مقابله

مدار دختران بيشتر از راهبردهاي هيجان ؛گزارش شده است

مربوط به  ،تفاوت عمده جنسيتي ].١٥، ١٤، ١٣[ كننداستفاده مي

چرا كه دختران نظر و كمك  ،استفاده از منابع اجتماعي است

كنند، نسبت به پسران صميميت ديگران را بيشتر جستجو مي

با ديگران دارند و نوع مشكل در اين زمينه  ارتباطبيشتري در 

هاي به استفاده از راهبرد ،تحقيقات ديگر. ]١٦[ تاثيري ندارد

مدار براي دختران اشاره دارند مدار براي پسران و هيجانمساله

 ]١٨[ اكبرزادهو  افراسيابي ،]١٥[ قريشي راد ،]١٧[ كمپاس. ]١٢[

از  ،تران بيشتراند كه دخنشان داده ]١٩[ پتري و بريو 

از  ،كنندهاي متمركز بر هيجان و اجتناب استفاده مي استراتژي

ساز دوري هاي مشكلازموقعيت ،برندكمك اطرافيان سود مي

از پسران استفاده  مختار بيشتركنند و از راهبردهاي خودمي

  .كنند مي

 ،زاتنيدگيهاي براي ارزيابي نحوه رويارويي با موقعيت

سنجي ها و اصول روانمتعددي براساس نظريههاي  مقياس

شده كه هر كدام نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد و ساخته

هاي برخي از اين ابزار. دنسنجهاي متفاوتي را ميزير گونه

 ،]۱۴[ لوئيسو  فرادنبرگمقياس مقابله نوجوانان  ،خودسنجي

در   نامه مقابلهپرسش و] ٢٠[ و همكاران تولوزمقياس مقابله 

مقياس مقابله با بيماري نيز . هستند] ٢١[ كرانك زيفقموقعيت 

دو  ،ن اوليهامحقق. ]٢٢[ تدوين شده است همکارانو  ناميرتوسط 

 مدارتفكرمدار يا لهارويكرد اختصاصي مقابله از جمله مقابله مس

(TC) مدارهيجان و (EC)  نامه مقابلهمتمايز نموده و پرسشرا  

را براي سنجش اين رفتارها ابداع  الزاروسو  فولكمنالي ئوس ٦٥

الي را كه سه راهبرد ئوس ١٩مقياس  ،موس و بيلينگز. ]٤[ نمودند

سنجد تدوين را مي (AC) رفتاري و اجتنابي ،اي شناختيمقابله

و  راندل تنيدگيعدي مقابله با ب الي چند ئوس ٤٨ مقياس. ]۳[ نمودند

از جمله مقابله  ،ضمن تازگي راهبردهاي مختلف مقابله پاركر

 دو زيرمقياس فرعي آشفتگي ،مدار و اجتنابيهيجان ،مدارمساله

(D) آوردن به اجتماعكردن به چيزي خوشايند و روييا فكر 

(SD) ۲۳[ سنجدرا نيز مي[.  

كه  استعملكردهاي مستقيم شناختي فرد  ،مدارلهامقابله مس

كننده محيطي انجام و اصالح شرايط تهديدمنظور تغيير  به

كنترل كند كه براي فرد قابلهايي بروز ميگيرد و در موقعيت مي

 ،مدارلهاهاي عملي در راهبرد مسبرخي از روش. تغيير باشديا قابل

آوري اطالعات بيشتر جمع ،بينيواقع ،استفاده از تجربيات گذشته

. هستند لهامثبت مسمشورت و توجه به نقاط  ،براي حل مشكل
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شود كه فرد هايي ديده ميمدار در موقعيتروش مقابله هيجان

 ها،برخي از اين روش. احساس كند موقعيت غيرقابل كنترل است

احساس  ،كردنگريه ،شدنخشمگين ،بافيخيال ،مشغوليدل

 پاركر و اندلر .هاي آگاهانه استساير فعاليت تنهايي، افسردگي و

هاي كه از مكانيزم ، راهبرد اجتنابيالذكرعالوه بر راهبردهاي فوق

مقابله . انداجتناب و دوري از مساله است را نيز مطرح نموده

هاي آوردن به سرگرميجستجوي حمايت اجتماعي يا روي

هاي راهبرد غيرمعمول ديگري است كه از شخصيت ،اجتماعي

و توجه روزافزون به نقش س از يك ].۲۴، ۲۳[زند اجتنابي سر مي

تنيدگي و اثرات آن در بهداشت رواني و اهميت رفتارهاي 

يابي به اي در سالمت رواني و از سوي ديگر، لزوم دست مقابله

اي که  ابزاري مناسب و جديد براي سنجش رفتارهاي مقابله

رفتارهای آزمودنی را در مدت زمان کمتری بسنجد لزوم اجرای 

حاضر با هدف معرفي، تعيين اعتبار و  پژوهش. اين طرح بود

، پاركرو  اندلرسئوالي چندبعدي مقابله با بحران ٤٨ روايي مقياس

گويي به اين سئوال پژوهشي در نمونه نوجوانان ايراني و نيز پاسخ

هاي مقابله در بين دختران و پسران نوجوان ايراني  كه آيا روش

  .تفاوت دارد، انجام شد

  
  روش

ه سال١٦و  ١٥آموزان دختر و پسر دانش ،اين پژوهشجامعه آماري 

شهر تبريز در سال تحصيلي  هایدبيرستانمشغول به تحصيل در 

عنوان جامعه آماري دليل انتخاب اين مقطع به. دندبو ١٣٨٧-٨٦

تحول نوجواني و  تنيدگي،نقش كليدي اين سن در رويارويي با 

 ،م به تفكر به خودكه نوجوان را ملز بودريزي براي آينده برنامه

نمايد كه انتخاب رشته و شغل مي ،موفقيت تحصيلي ،محيط

براي انتخاب . زا هستندتنيدگيهمگي نيازمند مقابله با رويدادهاي 

. اي استفاده شدگيري تصادفي چندمرحلهها از روش نمونهآزمودني

از هر كدام دو و براي اين منظور چهار ناحيه آموزش و پرورش 

) يك دبيرستان دخترانه و يك دبيرستان پسرانه(متوسطه مدرسه 

آموزان دو دانش ،انتخاب و سپس از هر كدام از مدارس منتخب

عنوان آزمودني مقياس را نفر به ٤١٠صورت تصادفي كالس به

دقيقه  ١٠نامه حداكثر گويي به پرسشپاسخ زمان .تکميل نمودند

نفري از كل ٧٨ونه ، يك نممنظور بررسي روايي همزمانبه. بود

طور تصادفي انتخاب شده بودند، همزمان به نمونه تحقيق كه به

 . دادند پاسخنامه واالت دو پرسشئس

ابزار : ]۲۴[ پاركرو  اندلرچندبعدي مقابله با بحران  مقياس

هاي باليني و غيرباليني مورد آساني در گروهخودسنجي است كه به

فرم شامل  وماده  ۴۸ دارايمقياس اين . گيرداستفاده قرار مي

و در مجموع سه راهبرد مقابله  استبزرگساالن و نوجوانان 

) ماده ۱۶(و اجتنابي ) ماده ۱۶(مدار هيجان ،)ماده ۱۶(مدار مساله

در بر هاي اجتناب و دوري از مساله هستند را كه از مكانيزم

سردرگمي يا  ،هاي فرعي مقابله اجتنابيمقياس. گيرد می

 ۵(و روي آوردن به اجتماع ) ماده ۸(خوشايند  مسايلبه  فكركردن

صورت گروهي و بدون محدوديت به مقياساين . است) ماده

و  اندلرمقابله با بحران  مقياسدر نمونه اصلي . دشوزماني اجرا مي

اين . است  گزارش شده ٩٢/٠ضريب همساني دروني كل  ،پاركر

مدار براي لهاسضريب براي سه مقياس اصلي آن در مقابله م

 مدارهيجانمقابله  ،٩٢/٠و  ٩٠/٠ترتيب پسران و دختران به

و  ٨٢/٠ ترتيببه براي مقابله اجتنابي ،٨٢/٠و  ٨٥/٠ ترتيب به

آوردن به اجتماع و براي دو مقياس فرعي سردرگمي و روي ٨٥/٠

 مطالعه .]۲۴، ۲۳[ استگزارش شده  ٨٠/٠و  ٧٧/٠ترتيب به

روايي و اعتبار ساختاري اين مقياس را  ]۲۵[و همكاران  رافنسون

در ايسلند از طريق تحليل عاملي و رابطه آن در مقايسه با 

روايي و  ]۲۶[ و همكاران فروكاواهاي مشابه تاييد نمود و مقياس

مورد  اياالت متحدهاعتبار آن را در جمعيت دانشجويي ژاپني و 

روايي و اعتبار آن نيز  ]٢٧[ همکاران و اندلر  .تاييد قرار دادند

در سطح بسيار باال را براي هر دو مقياس بزرگساالن و نوجوانان 

 ،دانشجويان ،كه قابل استفاده براي بزرگساالن ندگزارش نمود

صورت طيف واالت مقياس بهئس. نوجوانان و بيماران رواني است

تا  "نه هرگز" هايترتيب به انتخاببهاست و ليكرت  اي درجهپنج

آزمودني با انتخاب فقط . گيرد تعلق مي ٥تا  ١نمرات  "زيادخيلي "

نوع  ،دانديك گزينه در هر گويه كه براي خود مناسب مي

. كند زا مشخص ميتنيدگيالعمل خود را در شرايط سخت و  عكس

هاي مقابله نمره باالتري هر آزمودني كه در هر يك از سبك

اجراي مقياس . گيرد مي كسب كند آن شيوه مقابله را بيشتر به كار

اكثر هر ت حداقل و حدنمرا. بزرگساالن و نوجوانان مشابه است

ماده  ٨براي  و ٨٠و  ١٦سه شيوه مقابله به ترتيب برابر 

ماده روي آوردن به  ٥و  ٤٠تا  ٨زيرمجموعه رويكرد اجتنابي از 

  . است ٢٥تا  ٥اجتماع از 

سه راهبرد  ]:۳[ موسو  بيلينگزهاي مقابله نامه شيوهپرسش

مدار و اجتنابي را رفتاري يا هيجان ،مدارلهااي شناختي يا مسمقابله

 "هرگز" ازليكرت  اي درجهطيف پنجصورت به هاپاسخ. سنجدمي

دامنه نمره آزمودني در اين . تنظيم شده است" هميشه"تا 

ضريب اعتبار بازآزمايي  ،]۲۸[ اگزالد. است ٥٧ تانامه صفر  پرسش

ضريب اعتبار بازآزمايي  ]٢٢[ پورشهباز و ۷۱/۰ را نامهكل پرسش

مقابله  ،۸۳/۰را  مدارلهامقابله مس ،۷۳/۰ را نامهكل پرسش

. دست آورده استبه ۶۰/۰ را و مقابله اجتنابي ۷۷/۰ را مدارهيجان

دست به ۹۰/۰نامه را ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسش دهقاني

روش از  مقابله با بحران بررسي روايي مقياسبراي .آورده است

براي  ،هاي اصلي لفهوم جزيه بهروش ت بهاکتشافي تحليل عاملي 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رادقريشي  4

  Vol. 4, No. 1, Spring 2010              ١٣٨٩، بهار ١، شماره ٤دوره                                                              

آلفاي کرونباخ  سازي ودو نيمه ،محاسبه اعتبار از روش بازآزمايي

مستقل  Tون نث و مذكر از آزموو براي مقايسه نمرات گروه م

  .دشاستفاده 

  

  هايافته

 آموزان ميانگين سن كل دانش ودختر ها نمونه% ٥٠

آموزان  و دانش ٥٩/١٥±١٨/٢آموزان دختر  دانش ،٦١/١٥±٤٥/٢

قبل از استفاده از روش تحليل  .سال بود ٦٣/١٥±٧٥/٢پسر 

االت مقياس ئوعاملي از باالبودن ضرايب همبستگي نمرات بين س

با توجه به باالبودن ضريب همبستگي بين . اطمينان حاصل شد

براساس و  ٨٢/٠ KMO آزمون براساساس که هاي مقيالئوس

انجام تحليل عاملي  دست آمد،به ٥٩/١٨٠٨ بارتلتت وي ر آزمون ك 

  .)١٧١؛ درجه آزادی ٠١/٠داری سطح معنی(بود قابل توجيه 
  

  مقابله با بحرانمقياس هاي استخراجي نمودار اسکري کتل مؤلفه )۱نمودار 

  

هاي اصلي و با استفاده از چرخش لفهوروش متحليل عاملي بهبا 

هاي اعضاي نمونه و پس از حذف روي پاسخ واريماکس

نفر در تحليل عاملي  ٣٨٤هاي در نهايت داده ،هاي ناقص مقياس

عنوان مالک انتخاب عوامل استفاده شد هايي بهماده(وارد شدند 

ارزش  در كل دوازده عامل .)يا باالتر داشتند ٣٦/٠كه وزن عاملي 

 ،٤٩/٣ ،٨٨/٣ ،٩٤/٨ ،٦٥/١٠ ،٧٣/١٢(ويژه باالتر از يك داشتند 

رسم نمودار ). ١٨/٢ و ٢٨/٢ ،٣٣/٢ ،٦٥/٢، ٧٠/٢ ،٧٩/٢ ،٠٤/٣

 ،هاي عاملي هاي وزنو الگو) اسكري نمودار(هاي ويژه ارزش

ها ابقا اين عامل. )١نمودار ( چهار عامل اصلي را پيشنهاد نمود

  .قرار گرفتند رخش متعامد واريماكسچشده و آنگاه در معرض 

از واريانس کل مقياس را تبيين % ٥٨روي هم  ها اين عامل

 مقياسهاي الئوبارهاي عاملي هر کدام از س ،١در جدول  .کردند

شده پس از چرخش روي چهار عامل استخراج تنيدگيمقابله با 

 ١٦ ،٢٠ ،٢٣ ،٣٥هاي با توجه به اينكه ماده. داده شده استنشان 

هايي قرار داشتند كه از نظر در عامل ،هاي اصليجز عاملبه ٣٣و 

هاي داراي واريانس  اين ماده ،محتوايي با آنها مطابقت نداشتند

  .هاي غيرمرتبط حذف شدندمشترك از عامل

جدول (بود گذار هاي مقابله تاثيراستفاده از شيوه عامل جنسيت در

داری در استفاده تفاوت معنیپسران  وهاي دختران گروه بين. )٢

در رويكردهاي متمركز  .مدار مشاهده شدای هيجاناز شيوه مقابله

دار تفاوت معني ،هاي فرعي آنمجموعه، اجتنابي و زيربر مساله

و  بيلينگزنتايج تحليل روايي همزمان، از اجراي مقياس  .نبود

 ٦٢/٠تگي ضريب همبس ،پاركرو  اندلرو مقابله با بحران  موس

را ) p=٠٠٠١/٠(مدار هيجانبرای  ٤٠/٠و  مداربراي مقياس مساله

االت دو مقياس در راهبردهاي اجتنابي ئواما بين س. نشان داد

  .دست نيامدداري بههمبستگي معني

و  اندلر تنيدگيعدي مقابله با بچند منظور بررسي اعتبار مقياسبه

ساني دروني استفاده از سه روش بازآزمايي، تنصيفي و هم پاركر

صورت نفر به ٦٩براي تعيين اعتبار بازآزمايي مقياس، تعداد . شد

 ٤٥گيري داوطلب از نمونه آماري انتخاب و سپس در فاصله نمونه

و براي  ٨٣/٠ضريب اعتبار كل مقياس . روز دوباره آزمايش شدند

مدار هيجان، آشفتگي و اجتنابي، مدارهاي مسالهمقياسخرده

  ).>٠١/٠p(د وب ٥٥/٠و  ٦٨/٠،  ٨٣/٠، ٨٥/٠يب ترت به

عدي مقابله با بحران بچند منظور تعيين اعتبار تنصيفي مقياسبه

منظور بدين. هاي كل نمونه استفاده شد، از داده پاركرو  اندلر

ها در هر واالت به دو قسمت زوج و فرد تقسيم و نمره آزمودنيئس

بين دو قسمت سپس، ضريب همبستگي . دشقسمت محاسبه 

شده اسپيرمن براون محاسبه براساس ضريب همبستگي تصحيح

و براي  ٨٤/٠ اين ضريب براي كل مقياس. گرديد

آوردن به و روي اجتنابي ،مدارهيجان ،مدارهاي مساله مقياس خرده

دست آمد هب ٥٣/٠و  ٧٠/٠ ،٨٢/٠، ٨٤/٠ترتيب بهاجتماع 

)٠١/٠p< .(  

  
  پسران بين گروه دختران و هاي مقابله درشيوه )٢ جدول

  ←گروه

  راهبرد↓
مقدار   دختران  پسران

T  

  سطح 

  معني داري

  ٦٠/٠  ٥٢/٠  ١٨/٥٨  ٦٦/٥٩  مدارمساله

  ٢١/٠  ٢٦/١  ٣٣/٤٥  ٣٢/٤٧  اجتننابي

  ٠٠٤/٠  - ٩٧/٢  ٨٤/٥٦  ٧٨/٥١  مدارهيجان

  ٤٨/٠  ٧١/٠  ٢٧/٢١  ٩٢/٢١  آشفتگي

  ١٧/٠  ٣٥/١  ٤٦/١٤  ٤٤/١٥  گرايش به اجتماع

  
 اندلرعدي مقابله با بحران بچند سنجش اعتبار دروني مقياس برای

جا نيز دراين. از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد پاركر و

ضريب آلفا  ،براساس نتايج. هاي كل نمونه وارد تحليل شدند داده

، مدارهاي مسالهمقياسو براي خرده ٨٣/٠براي كل مقياس 

ترتيب بهآوردن به اجتماع ، آشفتگي و روياجتنابي ،مدارهيجان

  .دشمحاسبه ) >٠١/٠p( ٦٩/٠و  ٠٦٨/٠ ،٧٩/٠ ،٨١/٠ ،۸۶/۰
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 پس از چرخش چندبعدي مقابله با بحران هاي مقياسهاي عاملي مربوط به هر يك از ماده وزن ماتريس )١جدول 

  هاي عاملي وزن ها ماده عامل

رويارويي 

  مساله مدار

  .براي تسلط به موقعيت به كارهايم سامان مي دهم -٤٧

  .نمايم تا كارها انجان شود كوشش بيشري مي -٤٢

  .نمايم قبل از واكنش نشان دادن مسأله را تجزيه و تحليل مي - -٣٦

  .زنم اقدام به عمل اصالحگرانه ميبالفاصله  -٢٦

  .گيرم راجع به آنچه اتفاق افتاده فكر نموده از اشتباهاتم پند مي -٢٧

  .توانم از عهده آن برايم كنم تا ثابت نمايم مي از موقعيت استفاده مي -٤٦

  .شوم به موقعيت مسلط مي -٤١

  .رسم براي حل مسأله به چندين راه حل مختلف مي -٤٣

  .سازم رابا آن منطبق مي الويتهايم -٣٩

  .كنم هايم را معين مي اولويت -١٠

  .كنم موقعيت را درك كنم سعي مي -٢٤

  .دهم كنم بهترين است انجام مي كاري را كه فكر مي - ٦

  .كنم با دقت در مورد مساله فكرمي. روي مساله متمركز شده تا ببينم چگونه آن را حل نمايم - ٢

  .كنم معين نموده و آن را دنبال مي براي خودم يك دوره كاري را -٢١

  .كنم با كسي كه نظرش برايم ارزش دارد صحبت مي -٣٥

  .شوم دچار تنش زيادي مي -١٥

  .نمايم وقتم را به نحو بهتري تنظيم مي - ١

٦٩/٠  

٦٨/٠  

٦٦/٠  

٦١/٠  

٦٠/٠  

٦٠/٠  

٥٩/٠  

٥٩/٠  

٥٨/٠  

٥٧/٠  

٥٥/٠  

٤٩/٠  

٤٧/٠  

٤٦/٠  

٤٥/٠  

٤٢/٠  

٤١/٠  

رويارويي 

  هيجان مدار

  .شوم دچار تنش زيادي مي -١٤

  .شوم در مورد آنچه قرار است انجام دهم نگران مي -٣٠

  .شوم خيلي نااميد مي -١٩

  .كنم كاري سرزنش مي خودم را به خاطر ندانم -٢٢

  .كنم خودم را به خاطر قرار گرفتن در چنين موقعيتي شرزنش مي - ٨

  .دانم چه كار كنم و نمي» زند خشكم مي« -٢٥

  .شوم مبادا نتوانم با مسأله كنار بيايم يا مقابله نمايم مي مضطرب -١٣

  .توانستم آنچه را كه اتفاق افتاده يا احساس خود را عوض نمايم كنم مي آرزو مي -٢٨

  .كنم ام خودم را سرزنش مي از اينكه در مورد اين موقعيت بيش از حد هيجاني بوده -١٧

  .شوم عصباني مي -٣٨

  .شوم ي مشغول ميبا دردهاي كلي و جزئ - ٧

٧٣/٠  

٦٥/٠  

٦٤/٠  

٦٤/٠  

٦٢/٠  

٦١/٠  

٥٩/٠  

٥٨/٠  

٥٦/٠  

٤٨/٠  

٤٧/٠  

رويارويي 

  اجتنابي

  .گذرانم با شخص بخصوصي وقتم را مي -٣١

  .روم به مالقات دوستي مي -٢٩

  .روم به سينما مي -٤٠

  .روم براي صرف غذا يا يك خوراكي بيرون مي -١٨

  .كنم به يك دوست تلفن مي -٣٧

  .روم مهماني ميبه  -٢٣

  .با يك غذاي دلخواه يا خوراكي به خودم پاداش مي دهم - ١٢

  .روم روي مي به پياده -٣٢

  .كنم با اشخاص ديگري باشم سعي مي - ٤

  .شوم به خود فرصتي داده براي مدتي از موقعيت دور مي -٤٤

  .كنم به خواب بروم سعي مي -١١

٧٣/٠  

٧٠/٠  

٦٤/٠  

٦١/٠  

٦٠/٠  

٥٦/٠  

٤٥/٠  

٤٠/٠  

٣٦/٠  

٣٦/٠  

٣٦/٠  

  رويارويي 

  روي آوردن 

  به اجتماع

  .كنم تلويزيون تماشا مي -٤٨

  .كنم براي خودم چيزي خريد مي -٢٠

  .شوم ها مشغول مي به تماشاي ويترين مغازه - ٩

  .افتد گويم اين موضوع واقعا  در مورد من اتفاق نمي به خودم مي -١٦

  .كنم ام فكر مي راجع به اوقات خوشي كه داشته - ٣

٥٣/٠  

٥١/٠  

٤٩/٠  

٤٣/٠  

٣٧/٠  
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  بحث

در بهداشت رواني و راهبردهايي كه افراد در  تنيدگينظر بر نقش 

يابي به ابزارهاي لزوم دست ،برندكار ميرويارويي با آنها به

گيري علمي كه مطابق با ساختارفرهنگي ايران باشد را  اندازه

پژوهش حاضر با هدف بررسي روايي و . نمايدناپذير مياجتناب

كاربردهاي  برایاعتبار تست مقابله با بحران براي قشر نوجوان 

  .كز مشاوره و درمان انجام شدمرا اجرايي در و پژوهشي ،علمي

داراي  ،ال مقياسئوس ٤٤هاي تحليل عاملي نشان داد که يافته

تعداد . هستند ،شده دهبارهاي عاملي باال با سه عامل تشخيص دا

ثيرگذار در مقابله از نظر ايد تعداد عوامل توم ،شدههاي کشفلفهوم

 شده توسط آنها،تحليل عاملي انجام ،اما. است ]٢٤[ پاركرو  اندلر

كه نتايج تعداد  اکيد قرار دادوجود پنج عامل را در مقياس مورد ت

عامل شده نهايي، سه عامل اصلي و يك هاي استخراجعامل

هاي عوامل مورد الئوآوردن به اجتماع را با ترکيب سفرعي روي

هاي با يافته های آنهايافته. دست دادبه ]٢٤[ پاركر و اندلرتوافق 

تا حد بسيار بااليي نتايج تحليل عاملي  وسيلههب ،پژوهش حاضر

از روايي مناسبي  اين مقياس كههماهنگي داشت و نشان داد 

از نظر واريانس   شده بودن عوامل استخراجنندهما .برخوردار است

بيانگر روايي  ،%)٥٨بيش از (هاي پيشين شده با پژوهشتبيين

نتايج  ].٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٧، ٦[ سازه اين مقياس است مناسب

هاي حاصل از ضريب همبستگي بين عوامل مقياس و پاسخ

هماهنگي و همبستگي  آن نيزنشان داد كه بين عوامل  ،بازآزمايي

ضريب  شده در ارتباط با همساني دروني نتايج محاسبه .وجود دارد

آلفاي کرونباخ نشان داد که هر سه آزمون اصلي و نيز کل مقياس 

اين . از اعتبار بااليي برخوردار است پاركرو  اندلربحران  مقابله با

آن در . همخوان است )همان منابع(ها ها با نتايج پژوهشيافته

هاي ها که با استفاده از روش آلفاي کرونباخ اعتبار آزمونپژوهش

هاي شده بود، نتايج نشانگر اين بودند که آزمون فرعي محاسبه

 اين در پاسخ به .از اعتبار بااليي برخوردار هستند ،فرعي مقياس

هاي مقابله در بين دختران و پسران نوجوان آيا روش" که والئس

نشان  هاداده ميانگين نتايج حاصل از بررسي" د؟ايراني تفاوت دار

هاي مقابله در نمونه استفاده از شيوه در ،داد كه عامل جنسيت

به اين معني كه تفاوت استفاده از . ايراني تاثيرگذار است

دار بود كه با مدار در مقايسه با پسران معنيهاي هيجاناستراتژي

 افراسيابيو  ]٢٦، ١٦[ زيفق كرانك ،]١٣[ گيبسونهاي يافته

تفاوت عمده جنسيتي مربوط به استفاده از . سويي داشتهم ]١٨[

هاي متمركز بر هيجان دختران از استراتژي. منابع اجتماعي است

استفاده  مدار بيشترو پسران از راهبردهاي مساله ،اجتنابي و

و  ]١٧[ كمپاسالبته اين تفاوت در پژوهش  ].١٩، ١٢[كنند  مي

رغم وجود تفاوت در علي ،در نمونه فرانسوي ،]١٥[ رادقريشي

 .دار نشان ندادتفاوت معني ،پسران هاي دختران وميانگين

 ،اندهاي فرهنگي نسبت داده پژوهشگران اين تفاوت را به نگرش

ولي احتمال دارد اين تفاوت به ماهيت نمونه پژوهشي حاضر نيز 

با  ،پاركر و اندلرتوان گفت كه مقياس مقابله مي. مربوط باشد

هاي مقابله و همبستگي براي تمامي شيوه ،توجه به ضريب آلفا

دهنده ثبات دروني خوبي براي اين نشان ،گانههاي سهعامل

 ،كه در مقايسه با نتايج تحقيقات مختلف نيزچنان. آزمون است

كه آلفاي آن بيشتر از نتايج  پاركرو  دلراننتايج مربوط به  ءجزبه

در . در بقيه موارد ضرايب نزديك به هم بودند ،تحقيق بوداين 

مقياس مقابله با بحران  اعتبارهاي موجود روايي و يافته ،مجموع

با در نظر گرفتن مدت بنابراين . دننمايرا تاييد مي پاركرو  اندلر

و سهولت ) صورت گروهيبه(شيوه اجرا  ،)در حدود ده دقيقه(اجرا 

حساب  بودن آزمون بههاي عمليترين جنبهگذاري كه از مهمنمره

مقياس مورد مطالعه ابزار مناسبي براي  ،]۲۷، ۲۴، ۷[آيد مي

تواند ميدر نمونه نوجوانان  ،هاي رويارويي با بحرانسنجش شيوه

هاي عنوان ابزار معتبر براي پژوهشكه از آن بهاي گونهبه .باشد

توان استفاده ريتي ميتربيتي و مدي ،شناختيجامعه ،شناختيروان

مقياس  نتايج پژوهش حاضر در تاييد اعتبار و روايي  گرچه .كرد

در مورد نمونه خاص از جمعيت  پاركرو  اندلرمقابله با بحران 

در  ،شدهساله انجام ١٥-١٦هنجار و گروه سني نوجوانان  هب

هاي جامعه حال با محدوديت كاربرد آن براي ساير گروه عين

. درماني همراه است اي وسسات مشاورهوسطح مويژه در  به

دست آوردن مقياس استاندارد و  شود براي بهپيشنهاد مي بنابراين

در  پاركرو  اندلرمقياس مقابله با بحران  تر استفاده گسترده

پژوهش در سطح  ،هنجارههنجار و نابهاعم از ب ،هاي مختلف نمونه

  .دتر و در مقاطع سني مختلف اجرا شووسيع

  

  گيرینتيجه

هاي نظري و تجربي، برخورداري علت داشتن پايهاين مقياس، به

بيني مربوط به هاي مقابله، پيشوجهي برای شيوهاز سنجش چند

هاي فردي در سازگاري، هاي رويارويي، درك پاسخانواع استراتژي

هاي شخصيتي را ها و ساير متغيربرقراری ارتباط بين اين شيوه

توان از آن در سنجش و شناسايي همچنين می. کندپذير ميامكان

ريزي ها در آغاز برنامهگيري نوع مداخلهابعاد مقابله، تصميم

  .هاي درماني و تربيتي استفاده کرددرماني و تدوين برنامه
  

 ،عنوان آزمـودني آموزاني كه بهاز كليه دانش :يتشکر و قدردان

ن و اشركت داشتند و معلمـ  گوييداشتي در پاسخبدون هيچ چشم

مديران محترم مدارس كـه مـا را در انجـام ايـن پـژوهش يـاري       

  .شودصميمانه سپاسگزاري مي ،نمودند
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