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 چکیده

 . هدف این پژوهش است (ACS) بررسی اعتبار و پایایی مقیاس مقابله نوجوانان:مقدمه
تصـادف انتخـاب     بهدانشگاهی که    های اول تا سوم دبیرستان و پیش       آموز دختر و پسر کالس     دانش1832 :کار  روشمواد و   

روش تحلیـل عـاملی،   گیـری از     با بهره . شدند سالمت عمومی بررسی     هنام ک مقیاس مقابله نوجوانان و پرسش     کم شده بودند به  
 . پایایی و اعتبار این مقیاس محاسبه گردیدها تحلیل و  دادهو اعتبار همزمان ) ضریب آلفا(همسانی درونی 

چنین   هم. توان استخراج نمود    دار می    عامل قوی و معنی    18مقیاس مقابله نوجوانان    از  داد که   های پژوهش نشان     یافته :ها هیافت
 بـه     مراجعـه  ،های مقابلـه بـارور       و پایایی سبک   87/0نامه    پایایی پرسش . بندی شدند    راهبرد در سه عنصر اساسی دسته      18این  

های مقابله بارور و مراجعه       نتایج اعتباریابی نیز نشان داد که سبک      . دست آمد    به 81/0 و   82/0،  82/0ترتیب    دیگران و نابارور به   
 .دار دارند دار و سبک مقابله نابارور با سالمت روانی رابطه منفی معنی به دیگران با سالمت روانی رابطه مثبت معنی

ای و   از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است و برای ارزیـابی راهبردهـای مقابلـه               مقابله نوجوانان    هنام   پرسش :گیری  نتیجه
 .ای معتبر می باشد ابلههای مق سبک

 

 ، مقياس مقابله نوجوانانفشار رواني، سالمت رواني  سبك مقابله، نوجوان،  اي، راهبرد مقابله: كليدواژه
 

 مقدمه
مشکالت فردی، اجتماعی،   با  فرد   ی نوجوان هدر دور 

 و تغییرات گسترده بدنی و سو شغلی و خانوادگی از یک
رای سـازگاری   ب که   دیگر روبرو است  سوی  شناختی از   

ای  نیازمند راهبردهای رفتـاری و شـناختی ویـژه        آنها  با  
 مقابلـه نـام     هـای   توان از آنها به عنوان شیوه      میو  است  
، 3، تــین2بــه نقــل از گنــزالس، 1991 (1الزاروس. بــرد

های رفتـاری    مقابله را تالش  ) 2001 ،5 و فریدمن  4سندلر
کـردن   دانـد کـه بـرای اداره       و شناختی فعال فـرد مـی      

فرد و یـا     یفرسا طاقت) درونی یا بیرونی   (یها استهخو
شوند بـه    فراتر از منابع فرد ارزیابی می     هایی که     خواسته

  .شوند کار برده می
ـ      های اخیـر تـالش     در سال   ابـزار   ههـایی بـرای تهی

اسـت  انجـام شـده     گیـری مقابلـه در نوجوانـان         اندازه

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



؛ 1993،  3 و لـویس   2نقل از فرایدنبرگ   به ،1993 ،1موس(
، 7؛ کانینگهام 1997 ،6 و کمبل  5شایر ؛ چی 1999،  4یلجآر

 ،9 و پاالنـت   ؛ کانینگهـام  1999  و فرایـدنبرگ،   8براندون
 80 تا   10ها دارای    این مقیاس ). 2002کانینگهام،   ؛2000

ـ       سـالگی   18 تـا    10 سـنی    هپرسش هستند و برای دامن
 الس و همکـاران،   زبه نقل از گن    (10آیرز. اند تدوین شده 

 بعـدی شـامل مقابلـه فعـال،        چهـار لگوی  ایک  ) 2001 
ـ اجتنابی، انصـراف توجـه و حمایـت اجتمـاعی ارا             ه ی

 و  13نقـل از الهمـان     به (12 و یارویس  11فیلیپس. اند کرده
ـ خـود در    هـای      بررسـی  هبر پای ) 2000یارویس،    هزمین

ای نوجوانان به جای دو راهبرد سـنتی         راهبردهای مقابله 
ایـن  . انـد  اشاره کـرده  بزرگساالن به چهار عامل مقابله      

 مقابلـه فعـال، مقابلـه اجتنـابی،       : چهار عامل عبارتند از   
 .  پذیرشهمدار و مقابل مقابله هیجان 

فرایــدنبرگ و ( (ACS)14مقیــاس مقابلــه نوجوانــان
نظریه الزاروس برای ارزیابی     هپاینیز بر   ) 1993یس،  یلو

جده نوع راهبـرد    یشده که ه   ه ساخت ای  راهبردهای مقابله 
اغلب راهبردها در سـه نـوع       . کند ه را شناسایی می   مقابل

شوند که جنبه کارآمـدی یـا        بندی می  سبک مقابله دسته  
  .دهند ناکارآمدی مقابله را نشان می

گیـری   بـرای انـدازه   ) 1993 (لـوییس فرایدنبرگ و   
ــه ــای مقابل ــه ای راهبرده ــاس مقابل ــان، مقی  در نوجوان

ــان  ــاخت(ACS)نوجوان ــرای . ند را س ــاس ب ــن مقی  ای
 سـاله   18 تـا    12 مقابله در نوجوانـان      هگیری شیو  اندازه

طراحی شده و دارای یـک فـرم عمـومی و یـک فـرم               
هر دو فرم دارای یک فرم طوالنی بـا         . اختصاصی است 

بنـابراین  . مـاده هسـتند    18و یک فرم کوتاه با      ماده   80
فرم طـوالنی   . چهار نوع فرم برای این ابزار وجود دارد       

 ههر مقیاس دربرگیرند  . است) بردراه(مقیاس   18دارای  
ای است که دارای سه تا پنج عبـارت          یک راهبرد مقابله  

از آزمــودنی ) 80پرسـش (پرسـش  آخـرین  . باشـد  مـی 
برد و   کار می  خواهد که هر آنچه را که برای مقابله به         می
دهندگان  پاسخ.  آورده نشده است، بنویسد    نامه  پرسشدر  

ای را از میان پنج گزینه       گیری از راهبرد مقابله    میزان بهره 

، »کـنم  خیلی کم این کار را مـی       «،»کنم این کار را نمی   «
» کـنم  اغلب این کار را می      «،  »کنم گاهی این کار را می    «

 1  .کنند انتخاب می» کنم خیلی این کار را می«و 
کـار    که در این مقیـاس بـه       ای  مقابله جده راهبرد یه
ر سه گـروه بـه      از نظر کارآمدی و ناکارآمدی د     اند   رفته

 : شوند بندی می شرح زیر دسته
 حل مشکل یا مقابله بارور که از هشـت           ،سبک اول 
 تمرکز  -2 ، حمایت اجتماعی  -1 ای شامل  راهبرد مقابله 

هـای    راه -4 ، تفریحـات فیزیکـی    -3 ،بر حـل مشـکل    
 حفظ تعلـق    -6 ، تقویت رابطه با دوستان    -5 ،خشب آرام
تمرکـز بـر     -8و   سخت کوشی و موفقیـت       -7 ،خاطر
های مثبت تشکیل شده است و سبکی از مقابلـه را            جنبه
 در اجتماع  و سالم، آرام ،    بین دهد که فرد خوش     می ارایه

 .کند حل مشکل کار میبرای 
، مراجعـه بـه دیگـران کـه دارای چهـار            سبک دوم 

ــامل   ــرد ش ــاعی -1راهب ــت اجتم ــتجوی حمای   ، جس
 اقــدام -4و ای  حرفــه  کمــک-3 ، حمایــت معنــوی-2
ساالن  چه هم  - جتماعی است و با روآوردن به دیگران      ا

 متمـایز   ،برای حمایت   - یا متخصصان یا نیروهای الهی    
 .شود می

، مقابله نابارور است که از هشت راهبرد        سبک سوم 
 ، تفکر آرزومندانه  -3 ، حفظ تعلق خاطر   -2 ، نگرانی -1
 کـاهش   -6 ،گـرفتن مشـکل     نادیده -5 ، کنار نیامدن  -4

ــنش ــود-7 ،ت ــکیل  -8و داری  خ ــود تش ــرزنش خ  س
توان راهبردهـای اجتنـابی      این راهبردها را می   . شود می

 . نابارور خواند که با ناتوانی در مقابله همراه است
 هنمـر مقیـاس مقابلـه نوجوانـان       گـذاری     برای نمره 

  بـه شـرحی کـه در        های مربـوط بـه راهبردهـا          پرسش
ت  از جمع نمرا    و شوند  محاسبه می است   آمده   1جدول  

 .آید دست می های ترازشده به دست آمده نمره به
_______________________________________ 
1- Moos   2- Frydenberg  
3- Lewis   4- Argyle 
5- Cheshire  6- Cambell 
7- Cunningham  8- Brandon 
9- Pallant   10- Ayres   
11- Pheleps   12- Jarvis   
13- Lohman  14- Adolescent Coping Scale 



هـای مقیـاس مقابلـه        گذاری مـاده    روش نمره  -1جدول
 نوجوانان

 ضریب  ماده مقیاس
 4 1،17،31،59،71 حمایت اجتماعی -1
 4 2،18،32،44،78  حل مشکل-2
 4 3،19،25،45،60  تالش-3
 4 7،24،37،64،73  نگرانی-4
 4 11،14،40،53،77  دوستان-5
 4 8،33،38،50،66  تعلق-6
 4 13،29،41،54،69 ومندانه زآر  تفکر-7
 4 9،10،28،55،63 نیامدن   کنار-8
 4 12،27،68،75،79  کاهش تنش -9

 5 67، 39،49،52 اجتماعی   اقدام -10
 5 16،58،65،76 گرفتن    نادیده-11
 5 42،51،56،70 خود   سرزنش-12
 5 15،30،43،57  خودداری -13
 5 5،22،36،48 معنویت  -14
 5 21،35،47،62 تمرکز مثبت  -15
 5 6،23،61،72 ای  حرفه  مکک–16
 7 26،46،74 سازی   آرام-17
 7 4،20،34 فیزیکی  تفریحات -18

 
) بـارور   حل مشکل یا مقابلـه    ( اول   ه سبک مقابل  هنمر

دسـت   هبمربوطه  شده هشت راهبرد      تراز های  هبا جمع نمر  
  .آید می
بـا جمـع    ) مراجعه به دیگـران     ( دوم   ه سبک مقابل  همرن
ـ مربوط به خود     تراز شده چهار راهبرد      های  هنمر دسـت   هب
 .آید می

 هـای   هبا جمع نمـر   ) مقابله نابارور ( سبک سوم    هنمر
 .آید دست می هبمربوط به آن ترازشده هشت راهبرد 

 سبک مقابله اول و سـبک       های  هچنین با جمع نمر    هم
 هآید و نمـر    دست می  ه مقابله کارآمد ب    دوم، سبک  همقابل

 ناکارآمـد   هعنوان مقابل  نیز به ) نابارور(سبک مقابله سوم    
دسـت آمـده در راهبردهـا را        ههای ب  نمره. رود  کار می   به
توان در نیمرخ مقابله نمایش داد و با مراجعه به این            می

فرد راهبردها را توسط    کارگیری   توان میزان به   نیمرخ می 
 .ی دیدطور عین هب

زاده  پور و بیـان     نوجوانان توسط داعی   همقیاس مقابل 
 به فارسی برگردانده شده و پایـایی        یاز انگلیس ) 1379(

 تـا   29/0مقیاس با روش بازآزمایی با فاصـله دو هفتـه           
 .گونه راهبرد گزارش شده است جدهی برای ه88/0

 كار روشمواد و 
 یآموز دبیرستان   دانش 1832های پژوهش را     آزمودنی

 ایـن افـراد از      .تشـکیل دادنـد    ) پسر 844،   دختر 968(
های یـک و      ناحیه(مدارس دخترانه و پسرانه دو ناحیه         

 آمـوزش و پـرورش شـهر اصـفهان          هناحیپنج  از  ) سه
 20 تـا  14از  هـا    سن آزمودنی . تصادف انتخاب شدند    به

برای اجرای پژوهش پس از تعیین مدارس در        . بودسال  
هـای مـورد نظـر       ، کـالس   آموزش و پرورش   ههر ناحی 

 . انتخاب شدند و آزمون به صورت گروهی اجرا شد
 هدر پژوهش حاضر برای سنجش اعتبار مقیاس مقابل       

 (GHQ-28) 1نوجوانان، مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ    
 28مقیاس سالمت عمومی دارای     . کار برده شده است     به

هـیچ   بـه «ماده است و آزمودنی به یکی از چهار گزینـه           
بسـیار  «و  » بیش از معمول  «،  »نه بیش از معمول   «،  »وجه
 باال در آن    هگرفتن نمر . دهد  پاسخ می » تر از معمول    بیش
، نصر،  پاالهنگ.  سالمت عمومی پایین است    هدهند  نشان

ــاه ــی و ش ــدی  براهن ــایی آن را  )1375(محم  91/0پای
نقـل از    بـه (ویلیـام گلـدبرگ و مـاری        . گزارش کردند 

ــم ــره زاده هاش ــی و به آن را دارای ) 1379 دار، ، اورنگ
 1 .کارایی باالیی برای غربالگری دانستند

 نوجوانـان و مقیـاس      هدر این بررسی، مقیاس مقابل    
طور همزمان به      به (GHQ-28)سالمت عمومی گلدبرگ    

 .داده شدها  آزمودنی
ـ   پرسـش آمـوزان     نخست دانـش   هـای     ویژگـی  هنام

کردنـد و بـرای ایجـاد اطمینـان           را پر  یتشناخ  جمعیت
سـپس  . شتر از نوشتن نام بر روی فرم خودداری شـد         بی

 بـا   نامـه   پرسشراهنمای پاسخ به    با خواندن   ها   آزمودنی
برای اطمینان، آزمونگر نیـز     . ندددهی آشنا ش    پاسخ هشیو

بـرای  . نمـود  ه  یدهی ارا   پاسخ هتوضیحاتی پیرامون شیو  
ـ       که پاسخ هر یک از دانش      آن ثیر أآموزان بـر دیگـری ت

بـا  در هنگام انجام آزمـون      گفته شد که    به آنها   نگذارد  
ای را   چه آزمودنی معنی واژه    چنان. نکنندگفتگو  یکدیگر  

توانسـت    مـی  ،شـد  دانست یا متوجه پرسشی نمـی      نمی
 .شد طور انفرادی پاسخ داده می هببه آن بپرسد که 

_______________________________________ 
1- General Health Questionnaire 



 ها يافته
 79در رابطه بـا قابلیـت       نخست  ها   برای تحلیل داده  

انجام تحلیـل عوامـل، آزمـون      برای   ،ماده مقیاس مقابله  
KMO1  ــ ــریب ب ــه ض ــد ک ــام ش ــده  ه انج ــت آم دس
چنـین آزمـون     هـم ). KMO=88/0(بخش بود      رضایت

ــت ــرای کروی ــت ب ــی بارتل ــود  معن ، >0001/0p(دار ب
8/38304=2χ .( 

 عامـل قـوی و      18نتایج تحلیل عوامل نشان داد کـه        
باشـد   های اصلی قابل استخراج می  دار با روش مؤلفه    معنی

راهبردها این چنین   هم.نماید  واریانس را تبیین می%6/52و 
کـه بـا سـاخت    شوند   بندی می   دستهدر سه عنصر اساسی     

هـای     ویژگـی  هاز این رو بر پای    . باشد مقیاس هماهنگ می  
 ).2جدول (شکل گرفت ، مقیاس مقابله نوجوانان یادشده

 و  ها های کل آزمودنی   و انحراف معیار نمره    میانگین
ی دختر و پسر در مقیاس مقابلـه نوجوانـان          ها آزمودنی  

جده راهبـرد مقابلـه     یترتیب برای سه سبک مقابله و ه       به
 . آورده شده است3در جدول 
هـای    میانگین ،دهد  نشان می  3جدول  گونه که     همان

آمـوزان دختـر و پسـر اصـفهانی در راهبردهـای             دانش
ــانگین  هجــده ــا می ــه ب ــه و ســه ســبک مقابل هــای  گان
 ختـر و پسـر تهرانـی شـباهت نزدیـک           آمـوزان د   دانش
 .دارند

 
 ها پس از چرخش واریماکس خالصه نتایج تحلیل عاملی داده -2جدول

 عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول
 بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده
23 704/0  56 898/0 79 603/0 52 722/0 5 790/0 73 767/0 
39 697/0 55 864/0 75 594/0 40 658/0 22 778/0 8 706/0 
49 639/0 42 687/0 63 592/0 14 577/0 36 648/0 24 703/0 
59 635/0 70 652/0 28 591/0 77 509/0 48 608/0 64 520/0 
6 579/0 50 463/0 12 586/0 11 489/0 21 344/0 21 344/0 
61 571/0 64 346/0 68 412/0 38 458/0     
51 433/0 37 327/0 20 383/0-       
60 383/0   30 327/0       
32 380/0           
17 374/0           
1 329/0           

 عامل دوازدهم عامل یازدهم عامل دهم عامل نهم عامل هشتم عامل هفتم
 بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده
69 639/0 4 849/0 65 688/0 44 600/0 2 502/0 56 687/0 
41 596/0 34 845/0 58 678/0 3 533/0 17 491/0 42 577/0 
47 535/0 74 801/0 76 615/0 43 521/0 1 397/0 15 526/0 
35 492/0   25 385/0   16 340/0 29 331/0 
13 407/0       26 323/0-   
78 361/0           

 جدهمیعامل ه عامل هفدهم عامل شانزدهم عامل پانزدهم عامل چهاردهم عامل سیزدهم
 بارعاملی ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده ملیبارعا ماده بارعاملی ماده بارعاملی ماده
66 643/0 31 554/0 10 679/0 46 509/0 26 663/0 19 675/0 
67 621/0 33 458/0 9 650/0 48 362/0-   14 347/0 
  29 404/0   51 334/0     
  1 327/0   77 319/0     
  32 325/0         

     .اند در جدول آورده شده 30/0 فقط بارهای عاملی بیشتر از *

_________________________________________ 
1- Kaiser- Meyer- Olkin 



پـور   داعـی بررسـی   و  ) N= 1832( حاضربررسی  ای در    های مقابله  راهبردها و سبک  معیار   میانگین و انحراف     -3جدول  
)1058 =N( 

  گروه کل پسر دختر
 

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین )سبک(راهبرد 
 معیار

 بررسی 
 حاضر

 یبررس
 پور داعی

 بررسی
 حاضر

 بررسی
 پور داعی

 بررسی
 حاضر

 بررسی
 پور داعی

 بررسی
 حاضر

 بررسی
 پور داعی

 بررسی
 حاضر 

 3/15 8/63 2/14 2/15 3/62 3/63 7/14 4/15 62 2/64 حمایت اجتماعی
 4/14 7/76 8/11 6/13 4/79 4/76 7/13 1/15 4/78 9/76 حل مشکل

 8/13 3/71 13 3/13 8/71 1/72 5/13 2/14 7/73 5/70 تالش
 2/18 9/75 7/15 6/17 2/70 74 9/15 5/18 4/74 5/77 نگرانی
 8/18 3/58 19 8/17 2/54 8/57 9/19 5/19 3/52 6/58 دوستان
 9/14 2/65 6/14 4/14 4/63 1/66 3/14 3/15 63 6/64 تعلق

 6/15 9/68 6/15 7/15 4/64 1/66 1/15 1/15 6/72 2/71 تفکرآرزومندانه
 5/14 9/45 5/11 2/13 5/39 8/42 4/14 15 9/49 7/48 ارنیامدنکن

 9/17 47 1/15 6/15 9/40 7/40 2/16 18 7/51 5/52 کاهش تنش
 3/17 6/48 7/14 9/16 6/42 5/49 14 6/17 7/40 7/47 اقدام اجتماعی

 5/16 3/48 9/16 4/16 6/50 3/50 2/17 4/16 1/49 6/46 گرفتن نادیده
 8/20 4/57 7/18 1/20 2/56 5/55 2/21 3/21 7/64 1/59 سرزنش خود

 4/16 1/62 6/15 9/15 2/62 5/61 7/16 8/16 8/65 6/62 خودداری
 7/17 5/81 7/17 18 8/78 1/78 13 17 3/87 3/84 حمایت معنوی
 6/16 2/69 3/14 5/15 4/69 3/69 8/16 6/17 6/70 69 تمرکز مثبت
 9/19 3/58 9/18 8/19 1/51 3/59 2/17 9/19 1/43 3/57 ای کمک حرفه

 1/20 2/62 7/18 5/19 6/65 5/64 2/18 5/20 3/57 60 سازی آرام
 9/22 7/54 7/22 22 9/62 63 4/18 1/21 7/44 6/47 تفریحات فیزیکی 

 3/85 7/521 68 83 9/466 1/531 5/66 8/86 2/440 4/513 بارور سبک
 50 8/264 5/51 51 8/234 1/263 3/43 49 1/233 9/265 به دیگران سبک مراجعه
 6/79 5/470 1/71 5/77 5/447 8/456 4/68 8/79 2/491 9/482 سبک نابارور

 

برای ارزیابی و سـنجش همسـانی درونـی مقیـاس           
مقابلــه نوجوانــان، ضــریب آلفــای کرونبــاخ بــر روی 

 مـاده محاسـبه     79با  ) N=1832(های نمونه اصلی     داده
 هـای   ضـریب  ههم شود که  مالحظه می ). 4جدول  (شد  

های مقابله بسـیار   دست آمده برای کل مقیاس و سبک   هب
 .بخش هستند رضایت

هـا در    های آزمودنی   همبستگی بین نمره   های  ضریب
سه سبک مقابله و مقیاس سالمت عمـومی بـرای کـل            

 . آورده شده است5ها در جدول  آزمودنی
 و سـبک    ر سبک مقابله بـارو    ،دهد نشان می  5جدول

هـای    با سالمت روانی و مؤلفه     انه به دیگر  مقابله مراجع 
دار دارد یعنی افرادی کـه ایـن دو          ی مثبت معن  هآن رابط 
سـالمت روانـی بیشـتری      برند    کار می   بهبیشتر   را   سبک
 نابارور با سالمت روانـی و       هچنین سبک مقابل   هم. دارند
دار دارد یعنی افرادی که      یهای آن رابطه منفی معن     مؤلفه

سـالمت  گیرنـد،       بهره مـی  بیشتر   باروراز سبک مقابله نا   
 .تری دارند روانی پایین

 بـه   ، همسـانی مقیـاس مقابلـه      هـای   ضریب –4جدول  
 های پسر، دختر و کل نمونه آزمودنی تفکیک

 هگرو                              
   مقیاس

 کل پسر دختر

 87/0 87/0 83/0 کل آزمون
 52/0 80/0 80/0 سبک مقابله بارور

 82/0 81/0 83/0 به دیگران   مراجعه مقابلهسبک 
 81/0 82/0 80/0 سبک مقابله نابارور

 54/0 58/0 51/0 راهبرد مقابله حمایت اجتماعی
 59/0 57/0 61/0 راهبرد حل مشکل

 49/0 46/0 50/0 راهبرد تالش
 73/0 70/0 76/0 نگرانی راهبرد
 56/0 57/0 55/0 دوستان راهبرد
 60/0 57/0 61/0 تعلق راهبرد
 43/0 41/0 42/0 تفکر آرزومندانه راهبرد

 49/0 47/0 49/0 راهبرد کنارنیامدن
 60/0 57/0 60/0 راهبرد کاهش تنش

 53/0 52/0 55/0 راهبرد اقدام اجتماعی
 57/0 55/0 58/0 گرفتن راهبرد نادیده

 54/0 54/0 54/0 سرزنش خود راهبرد
 45/0 42/0 47/0 راهبرد خودداری

 75/0 76/0 72/0 هبرد معنویترا
 50/0 46/0 55/0 تمرکز مثبت راهبرد

 72/0 72/0 72/0 ای راهبرد کمک حرفه
 46/0 44/0 46/0 سازی راهبرد آرام

 66/0 62/0 64/0 فیزیکی تفریحات راهبرد



 )N=1832(ها   همبستگی مقیاسهای ضریب -5جدول 

سالمت  مقیاس
 افسردگی طرابضا روانی

اختالل در 
ملکرد ع

 اجتماعی

های  نشانه
 جسمانی

 103/0** 171/0** 191/0** 098/0** 171/0** سبک مقابله بارور
 073/0** 123/0** 160/0** 059/0** 132/0** به دیگران سبک مقابله مراجعه
 -327/0** -216/0** -357/0** -384/0** -395/0** سبک مقابله نابارور

 051/0** 090/0** 131/0** 030/0 094/0** راهبرد مقابله حمایت اجتماعی
 097/0** 138/0** 200/0** 089/0** 165/0** حل مشکلراهبرد مقابله 
 123/0** 154/0** 209/0** 162/0** 200/0** تالشراهبرد مقابله 
 -187/0** -123/0** -197/0** -250/0** -231/0** نگرانیراهبرد مقابله 
 -069/0** 037/0 -031/0 -073/0** -047/0* دوستانراهبرد مقابله 
 -017/0** -007/0 -012/0** -089/0** -041/0** تعلقراهبرد مقابله 
 -103/0** -017/0 -104/0** -157/0** -124/0** تفکر آرزومندانهراهبرد مقابله 
 -424/0** -246/0** -400/0** -411/0** -458/0** کنارنیامدنراهبرد مقابله 
 -417/0** -282/0** -454/0** -468/0** -494/0**  تنشکاهشراهبرد مقابله 
 010/0 053/0* 032/0 -017/0 -027/0 اقدام اجتماعیراهبرد مقابله 
 020/0 022/0 022/0 033/0 029/0 گرفتن نادیدهراهبرد مقابله 
 -273/0** -246/0** -344/0** -306/0** -354/0** سرزنش خودراهبرد مقابله 
 -131/0** -092/0** -186/0** -159/0** -176/0** ودداریخراهبرد مقابله 
 041/0 081/0** 109/0** 045/0 087/0** معنویتراهبرد مقابله 
 172/0** 161/0** 259/0** 177/0** 239/0** تمرکز مثبتراهبرد مقابله 
 053/0* 109/0** 153/0** 065/0** 119/0** ای کمک حرفهراهبرد مقابله 
 024/0 048/0 030/0 002/0 015/0 آرامسازی راهبرد مقابله

 183/0** 184/0** 228/0** 193/0** 236/0** تفریحات فیزیکیراهبرد مقابله 
 .دار است  معنی05/0همبستگی در سطح  *

 .دار است  معنی01/0همبستگی در سطح  **

 
 بحث

 عامـل قـوی و      18پژوهش حاضـر نشـان داد کـه         
مقابله جوانـان اسـتخراج     مقیاس  توان از     دار را می    معنی
بنـدی     عامل در سه عنصر اساسـی دسـته        18 این   .نمود
شوند که با ساخت مقیاس یعنی سنجش سبک مقابله           می

بارور، مراجعـه بـه دیگـران و سـبک مقابلـه نابـارور              
 .هماهنگی دارد
مقابله نوجوانان نیز نشان داد کـه       مقیاس  هنجاریابی  

نـوی، نگرانـی،     حمایت مع  ای  راهبردهای مقابله میانگین  
حل مشکل، تالش و تمرکز مثبت از سـایر راهبردهـای           

ای   باشد و میانگین راهبردهای مقابلـه       ای باالتر می    مقابله
کاهش تنش، اقدام اجتمـاعی و نادیـده گـرفتن کمتـر            

هـای مقابلـه و    میانگین و انحراف معیار سـبک    . باشد  می
ان ای در نوجوانان دبیرستانی و نوجوان       راهبردهای مقابله 

مقایسـه  ) 1379، زاده  و بیـان  پـور   داعی( راهنمایی   هدور
مقایسه نتایج این دو تحقیق، شباهت نزدیک       . شده است 

 . دهد ها را نشان می داده
 نوجوانان، ضـریب    هسی پایایی کل مقیاس مقابل    ربر

هـای     را به دست داد و پایـایی سـبک         87/0همبستگی  
ـ           ترتیـب    همقابله بارور، مراجعه به دیگـران و نابـارور ب

 .دست آمد  به81/0 و 82/0، 82/0
گیری   همگرای این مقیاس با بهرهۀز سا بررسی اعتبار 

ـ    نوجوانان و پرسش   هاز اجرای همزمان مقیاس مقابل      هنام
ــدبرگ   ــومی گل ــالمت عم ــه (GHQ)س ــان داد ک  نش



ــه دیگــران و  هــای ســبک ــارور و مراجعــه ب  مقابلــه ب
 روانی   این دو سبک با سالمت     هدهند  راهبردهای تشکیل 

 آن یعنی اضطراب، افسردگی،     هدهند  های تشکیل   و مؤلفه 
هـای جسـمانی       و نشـانه   یاختالل در عملکرد اجتمـاع    

ها  دار دارند، یعنی افرادی که این سبک  مثبت معنیهرابط
. دارنـد بیشـتری   برند، سالمت روانی      کار می   را بیشتر به  

 مقابلـه نابـارور بـا سـالمت روانـی و             چنین، سبک   هم
به بیـان دیگـر     . دار دارد   های آن رابطه منفی معنی     مؤلفه

برنـد،    کار می   افرادی که بیشتر سبک مقابله نابارور را به       
هـای    این یافتـه بـا یافتـه      . سالمت روانی کمتری دارند   

، 2دوبو، به نقل از     1988( و همکاران    1بررسی پارگامنت 
ــر  ــت، بوکس ــاراکفوار3پارگامن ــافی )2000، 4 و ت ، ک

ــاتی)1375( ــا ، س ــاران ج ــل از 1997( و همک ــه نق ، ب
ــثیگر ــو 5فی ــوو ، دوب ــزالس و  و) 2000، 6اپیولیت گن

هـای    مبنی بر وجود رابطه بین سـبک      ) 2001(همکاران  
مقابله با سالمت روانی، افسردگی، اضطراب، اختالل در        

از . خـوانی دارد    های بدنی هم    عملکرد اجتماعی و نشانه   
 اقـدام   ای  ابلـه راهبردهـای مق  ای،    میان راهبردهای مقابله  

سازی با سالمت روانی و       اجتماعی، نادیده گرفتن و آرام    
 هنبـود رابطـ   . داری ندارنـد     معنـی  ههای آن رابطـ     مؤلفه
سازی   راهبرد مقابله اقدام اجتماعی و آرام     دار میان     معنی

گیـری    تواند به دلیل بهـره       نوجوانان ایرانی می   هدر جامع 
 .اشداین دو نوع مقابله در جامعه ما باز کم 

طور کلی این بررسی نشان داد که مقیاس مقابلـه            به
هـای پایـایی و همسـانی درونـی           نوجوانان از ضـریب   

بررسی دقیق این مقیاس    . استبخشی برخوردار     رضایت
هـای    نامه ابعاد و جنبه     های این پرسش    نشان داد که ماده   
ای  هــای مقابلــه و راهبردهــای مقابلــه گونــاگون ســبک

 .سنجد دقیق میطور  نوجوانان را به
گویای آن است که این مقیاس  های این بررسی      یافته

 روانشناسی سالمت   هابزار مناسبی برای پژوهش در حوز     
های همبستگی    چنین ضریب   هم. و بهداشت روانی است   

ها در مقیـاس مقابلـه و سـالمت           های آزمودنی   بین نمره 
دار   هـای آن معنـی      عمومی گلـدبرگ و خـرده مقیـاس       

 .هستند

حاضر این است کـه    بررسی  های    محدودیت یکی از 
 ،استانجام شده    سال   20 تا   14 سنی   هنبر روی دام  تنها  

هـای   گـروه سـایر   شود که بر روی      میپیشنهاد  بنابراین  
این است که برای    دیگر  محدودیت  . سنی نیز اجرا شود   

شـده اسـت    کار برده     بهیک ابزار   آن تنها   بررسی اعتبار   
ابزارهـای  هـای آینـده       بررسـی شود در    میپیشنهاد  که  
   اضـطراب و افسـردگی     هـای   هنام  ویژه پرسش  ه ب یدیگر

 1 .کار برده شود بههامیلتون 
 

 سپاسگزاري
های یـک و دو       از مسئوالن، معاونان و مربیان منطقه     

های مورد  آموزش و پرورش اصفهان، مسئوالن دبیرستان     
کننــده در پــژوهش  آمــوزان شــرکت بررســی و دانــش

 .شود قدردانی می
 

؛ 30/3/1383: ؛ دریافت نسخه نهـایی    20/10/1382 :دریافت مقاله 
 7/5/1383: پذیرش مقاله
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 محمـدی،    پاالهنگ، حسن؛ نصر، مهدی؛ براهنی، محمـدنقی؛ شـاه        
هـای روانـی در      گیرشناسی اخـتالل    بررسی همه ). 1375(داود  

 ، 4سـال دوم، شـماره      فصـلنامه اندیشـه و رفتـار،        . شهر کاشان 
27-19. 

 راهبردهای کنارآمدن   .)1379(سیداکبر     زاده، بیان  ؛پور، پروین  عیدا
 ،سـال پـنجم    ،فصلنامه اندیشه و رفتـار       .در نوجوانان شهر تهران   

 .17 -26، 4شماره 
های رویارویی با تنیـدگی روانـی و         بررسی شیوه  .)1375(کافی، موسی   

 ارتباط آن با سالمت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خـاص شـهر             

نامه دکترای روانشناسی، دانشـکده علـوم تربیتـی           پایان .تهران
 .دانشگاه تربیت مدرس

 .)1379  (دار، محمـدجعفر    ؛ اورنگی، مـریم؛ بهـره     زاده، ایرج  هاشم
اســترس شــغلی و رابطــه آن بــا ســالمت روان در کارکنــان 

 ، سال ششـم   فصلنامه اندیشه و رفتار ،      . های شهر شیراز   بیمارستان
 .55 -62، 3 و 2شماره 
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