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چکیده
پژوهش حاضر با هدف آزمون روانسنجی مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده (PSRS؛
شولتز ،ییم ،زوکاال ،جانسن و شولتز )0011 ،در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد .در مطالعه
همبستگی حاضر  403دانشجوی کارشناسی ( 140پسر و  153دختر) به  PSRSو مقیاس سازگاری هیجانی
(EAM؛ رابیو ،آگادا ،هانتنگاس و هرناندز )0007 ،پاسخ دادند .بهمنظور تعیین روایی عاملی  PSRSاز
روش آماری تحلیل عاملی تأییدی و بهمنظور بررسی همسانی درونی  PSRSاز ضرایب آلفای کرونباخ
استفاده شد .همچنین ،بهمنظور مطالعه روایی سازه  ،PSRSضریب همبستگی بین زیرمقیاسهای
واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده با سازگاری هیجانی گزارش شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی
 PSRSنشان داد که در نمونه دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی  PSRSشامل پنج زیرمقیاس
واکنشپذیری طوالنی ،واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری ،واکنشپذیری نسبت به تعارضهای
اجتماعی ،واکنشپذیری نسبت به ناکامی و واکنشپذیری نسبت به ارزشیابی اجتماعی ،با دادهها برازش
 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) omidshokri@gmail.com
 .0کارشناسی ارشد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .4استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
 .3کارشناسی ارشد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .5مربی گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
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مطلوبی داشت .نتایج مربوط به همبستگی بین زیرمقیاسهای واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده با
سازگاری هیجانی بهطور تجربی از روایی سازه  PSRSحمایت کرد .مقادیر ضرایب همسانی درونی
زیرمقیاسهای  PSRSبین  0/75تا  0/00به دست آمد .درمجموع ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
 PSRSبرای سنجش مفهوم واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و
پایا است.

واژگان کلیدی :واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده ،مقیاس ،پایایی ،روایی ،ساختار
عاملی

مقدمه
گروه وسیعی از شواهد تجربی نشان دادهاند که در گروههای متفاوت ،مواجهه مستمر با
تجارب استرسزا خطر ابتال به بیماریهای مختلف را افزایش میدهد (کوهن ،جانیکی ـ
دیورتس و میلر .)0007 ،1البته نتایج برخی از مطالعات نیز نشان دادهاند که مواجهه
طوالنیمدت با رخدادهای استرسزا ،پیامدهای منفی چندگانه این تجارب مانند انواع
بیماریها را گریزناپذیر نمیکند (استینهارت و دالبیر .)0000 ،0بر اساس مدلهای مفهومی
فرایندمحور در قلمرو مطالعاتی استرس ،مفهوم واکنشپذیری زیست ـ روانشناختی نسبت
به استرس یا تفاوتهای فردی در پاسخ به استرس ،بخشی از الگوی کمی تغییرپذیری
اندازههای مقداری متمایزکننده آسیبپذیری در رویارویی با عوامل استرسزا را توضیح
میدهد (آلوت و همکاران0015 ،؛ کولی ،وینگیت ،تاکر ،رودیس ـ کریسویل ،آکیف و
هالینگسورث0015 ،4؛ مارسا ـ گاماگامی ،مارسا ،دینیس ،هالر ،زیمرمن و ایلرت0014 ،3؛
شولتز ،هامرفلد ،ایلرت و گاب.)0011 ،5

1. Cohen, Janicki-Deverts & Miller
2. Steinhardt & Dolbier
3. Cole, Wingate, Tucker, Rhoades-Kerswill, O’Keefe, & Hollingsworth
4. Marca-Ghaemmaghami, Marca, Dainese, Haller, Zimmermann & Ehlert
5. Schlotz, Hammerfald, Ehlert & Gaab
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ازیکطرف بر اساس دیدگاه شولتز  ،کوماستا ،الیس ،اینترینگر ،جانس و واستا

1

( ،)0000کوهن ،هامریک ،رودریگیوز ،فلدمن ،رابین و ماناک )0000( 0و هاوکلی،
برلیسن ،پلمن ،برنستان ،ماالکی و کاسپیو )0001( 4افراد در رویارویی با موقعیتهای
استرسزا نظام پاسخدهی تقریباً پایدار یا الگوی ارجحی از پاسخدهی به تجارب استرسزا
را نشان میدهند و از طرف دیگر ،طبق دیدگاه مکایون )1550( 3وضعیت فعلی افراد و
تجارب پیشین آنها در مواجهه با عوامل استرسزا ،شیوه انتخابی پاسخدهی افراد به این
تجارب را دچار تغییر میکند.
با توجه به گستردگی نظامهای درگیر در واکنشپذیری زیست ـ روانشناختی به
استرس ،سنجش این مفهوم با محدودیتهای عملی زیادی همراه است .سنجش
آزمایشگاهی وجوه چندگانه پاسخ به استرس پرهزینه و در عمل تقریباً دشوار است.
درنتیجه در چنین مطالعاتی اغلب پاسخها به استرس فقط یکبار یا در طول یک دوره
زمانی محدود اندازهگیری میشود .بنابراین ،یک مواجهه منفرد بهطور پایایی الگوی ارجح
واکنشپذیری را نشان نمیدهد .برای مثال ،نتایج ممکن است نشان دهد که در مواجهه با
استرس الگوی پاسخهای جمعآوریشده کورتیزل با برخی عوامل شخصیتی همبسته باشد
اما ممکن است در یک مواجهه منفرد با عامل استرسزا مقادیر همبستگی بین پاسخهای
مشاهدهشده ناچیز شود (پروسینر ،گاب ،هال هامر ،لینتز ،شومر و کریسام.)1557 ،5
بهطور مشابه ،از طریق مواجهه مکرر با یک عامل استرسزای یکسان ،سهم
وراثتپذیری الگوی پاسخها به تجارب استرسزا افزایش نشان میدهد (فدیرنکو ،ناگامین،
هیاهامر ،وادوا و واست0003 ،6؛ فدیرنکو ،شولتز ،کریسبام ،بارتلس ،هیالمر واست،7
 .)0006عالوه بر این ،بر اساس دیدگاه شولتز و همکاران ( )0000ایده اختصاصی بودن
1. Kumsta, Layes, Entringer, Jones & Wust
2. Hamrick, Rodriguez, Feldman, Rabin & Manuck
3. Hawkley, Burleson, Poehlmann, Berntson, Malarkey & Cacioppo
4. McEwen
5. Pruessner, Gaab, Hellhammer, Lintz, Schommer & Kirschbaum
6. Federenko, Nagamine, Hellhammer, Wadhwa & Wust
7. Kirschbaum, Bartels & ellehammer
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بالقوه عامل استرسزا با پیشبینی تغییرپذیری پاسخها ،اعتبار پاسخهای منفرد به یک عامل
استرسزا را خدشهدار میسازد .بهبیاندیگر ،تغییرات پویا در زمان و اختصاصی بودن بالقوه
عوامل استرسزا سبب میشود که مقادیر همبستگی بین نقاط زمانی ،عوامل استرسزا و
نظامهای پاسخدهی کاهش نشان دهد.
در نظریه شناختی استرس فرض میشود که استرس محصول تعامل فرد ـ محیط است
که در آن موقعیت ازآنجاکه فرد بهطور بالقوه مطالبات فراروی را آسیبزا و غیرقابلکنترل
ارزیابی میکند طیفی از پاسخهای فیزیولوژیک و روانشناختی را نشان میدهد
(الزاروس .)1555 ،1بر این اساس ،طبق دیدگاه شولتز و همکاران ( )0011واکنشپذیری
نسبت به استرس ادراکشده بهمثابه کیفیتی است که زیربنای تفاوتهای فردی در
پاسخهای فیزیولوژیک و روانشناختی نسبت به استرس را تشکیل میدهد .بهبیاندیگر،
واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده بهمثابه صفتی است که تفاوتهای فردی نسبتاً
پایدار در پاسخدهی به تجارب استرسزا را مشخص میکند .بر اساس دیدگاه شولتز و
همکاران ( )0011واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده در طول زمان و در
موقعیتهای مختلف نسبتاً پایدار است.
سنجش واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده میتواند یا بر اساس نظام خود
گزارش دهی پاسخهای نوعی به عوامل استرسزا در یک نقطه زمانی واحد باشد و یا بر
نمونهگیری مکرر پاسخهای دادهشده به استرس ادراکشده مبتنی باشد .اگرچه استفاده از
این دو روش سنجش به نتایج مشابهی نمیانجامد ،اما انتظار میرود درصورتیکه الگوی
ارجح پاسخدهی افراد به تجارب استرسزای واقعی در شرایط زمانی متفاوت جمعآوری
شود ،همبستگی مشاهده شود (فدیرنکو و همکاران.)0003 ،
مرور شواهد تجربی و نظری نشان میدهد که در مدل فرایندی استرس ،واکنشپذیری
نسبت به استرس ادراکشده با برخی رگههای شخصیتی مانند روان آزرده گرایی یا
سازگاری هیجانی رابطه نشان میدهد .مفهوم روان آزرده گرایی یا سازگاری هیجانی ـ
1. Lazarus
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بهمثابه یکی از سازههای زیربنایی ساختار شخصیتی افرادـ ،بر تمایل فرد به اضطراب،
خصومت ،افسردگی ،تکانش گری و خجالتی بودن داللت دارد (الزاروس .)1555 ،نتایج
برخی مطالعات نشان دادهاند ازآنجاکه افراد با نمره باال در رگه روان آزرده گرایی در
اضطراب صفتی نیز نمره باالیی کسب میکنند ،سطوح بیشتری از واکنشپذیری نسبت به
استرس را نشان میدهند (الزاروس.)1555 ،
مقیاس سنجش واکنشپذیری نسبت به استرس 1نخستین بار بهوسیله شالتز ،جانسن 0و
شولتز ( )0005با هدف اندازهگیری تفاوتهای فردی در پاسخ با عوامل استرسزا در یک
نمونه آلمانی توسعه یافت .واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده بهمثابه شدت پاسخ
ادراکشده فردی به موقعیتهای استرسزا در زندگی روزمره عملیاتی سازی شده است.
بهمنظور توسعه مقیاس ،انتخاب گویهها بر اساس دو اصل کلیدی انجام شد :اول ،برای
دستیابی به هدف سنجش واکنشپذیری کلی به استرس ادراکشده ـ در مقابل
واکنشپذیری به هر موقعیت بهطور خاص ـ ،گویههای منتخب توصیفگر گستره وسیعی از
موقعیتهای استرسزای زندگی روزمره مانند تعارضهای اجتماعی ،ارزشیابی اجتماعی
منفی ،شکست در تکلیف و اضافهبار باال بودند .دوم ،بهمنظور سنجش واکنشپذیری در
خالل نظامهای پاسخدهی ،طیفی از پاسخهای محتمل به موقعیتهای استرسزا توسعه
یافتند .بر اساس این دو اصل 05 ،گویه مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده
شامل دو بخش گویههای توصیفکننده یک موقعیت استرسزا و سه گزینه پاسخ؛ معرف
پاسخهای محتمل به استرس بود .بنابراین ،هر گویه دربردارنده مواجهه فرد با استرس و
پاسخ نوعی به یک عامل استرسزا را به تصویر میکشد .مقیاس واکنشپذیری نسبت به
استرس ادراکشده شش مقیاس واکنشپذیری بهاضافهبار کاری( 4احساس عصبی بودن،
بیتابی و تهییجپذیری در پاسخ بهاضافهبار کاری) ،واکنشپذیری به تعارضهای اجتماعی

3

(احساس رنجیدگی و ناراحتی در پاسخ به تعارض ،طرد و انتقاد اجتماعی) ،واکنشپذیری
)1. Perceived Stress Reactivity Scale (PSRS
2. Schulz & Jansen
3. reactivity to work overload
4. reactivity to social conflicts
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به ترس اجتماعی( 1احساس عصبانیت و فقدان اعتمادبهنفس در پاسخ به ارزشیابی
اجتماعی) ،واکنشپذیری به ناکامی( 0احساس رنجیدگی و نامیدی در پاسخ به ناکامی)،
واکنشپذیری انتظاری( 4احساس عصبی بودن و تنش قبل از تکلیف یا تصمیمگیری مهم)
و واکنشپذیری طوالنی( 3دشواری احساس آرمیدگی پس از اضافهبار باال) را شامل
میشود (شالتز و همکاران.)0005 ،
در مطالعه شالتز و همکاران ( )0005ضرایب همسانی درونی مقیاسهای ابزار سنجش
واکنشپذیری به استرس بین  0/71تا  0/51و مقادیر ضرایب پایایی آزمون باز آزمون پس
از هفت ماه بین  0/64تا  0/03به دست آمد .عالوه بر این ،در مطالعات باسکی ـ کارسچبام،
ابریکت ،کرن ،جیرنس و هیلهامر )0000( 5و ویسا ،رالیدر ،کارسچبام و فلور)0006( 6
فزونی اندازههای واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده در نمونههای بالینی در مقایسه
با نمونههای غیر بالینی بهطور تجربی از روایی سازه مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس
ادراکشده حمایت کرد .عالوه بر این ،در مطالعه فدیرنکو و همکاران ( )0006تمایز در
اندازه کمی پراکندگی مشترک بین مقادیر واکنشپذیری نسبت به عوامل استرسزا در
دوقلوهای همسان ( )r=0/54در مقایسه با دوقلوهای ناهمسان ( )r=0/05از نقش تعیینکننده
تأثیرات ژنتیکی در شکلگیری تفاوتهای فردی در پاسخ به تجارب استرسزا بهطور
تجربی حمایت کرد.
در مطالعه شولتز و همکاران ( )0011ـ که با هدف تحلیل روانسنجی نسخه انگلیسی
مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده در بین گروهی از دانشجویان دختر و
پسر آمریکایی ،انگلیسی و آلمانی انجام شد ـ ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  PSRSـ پس از
حذف هفت گویه و عامل واکنشپذیری انتظاری ـ ،از ساختار پنج عاملی نسخه انگلیسی
مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده شامل مقیاس واکنشپذیری نسبت به
1. reactivity to social stress
2. reactivity to failure
3. anticipatory reactivity
4. prolonged reactivity
5. uske-Kirschbaum, Ebrecht, Kern, Gierens & Hellhammer
6. Wessa, Rohleder, Kirschbaum & Flor
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ارزشیابی اجتماعی ،مقیاس واکنشپذیری نسبت به ناکامی ،مقیاس واکنشپذیری نسبت به
تعارضهای اجتماعی ،مقیاس واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری و مقیاس
واکنشپذیری طوالنی بهطور تجربی حمایت کرد .عالوه بر این ،در مطالعه شولتز و
همکاران ( )0011نتایج تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی ـ که با هدف آزمون
تغییرناپذیری جنسی و همارزی بین گروهی ساختار عاملی نسخه انگلیسی مقیاس
واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده در بین دانشجویان انجام شد ـ ،بهطور تجربی از
همارزی ساختار عاملی در دو جنس و همچنین دانشجویان آمریکایی ،آلمانی و انگلیسی
حمایت کرد .در این مطالعه ،ضرایب همسانی درونی  PSRSدر نمونه دانشجویان آلمانی
بین  0/65تا  ،0/05در نمونه انگلیسی بین  0/65تا  0/51و در نمونه آمریکایی بین  0/60تا
 0/07به دست آمد.
با توجه به آنچه گفته شد ،تناقض مشاهدهشده در یافتههای مطالعات مختلف درباره
الگوی ساختار عاملی نسخههای زبانی آلمانی و انگلیسی مقیاس واکنشپذیری نسبت به
استرس ادراکشده و فقدان شواهد تجربی مکفی درباره ساختار عاملی  PSRSدر بین
فراگیران ایرانی ،در تبیین ضرورت و اهمیت انجام پژوهش فعلی قابلتوجه است.

روش
در مطالعه همبستگی حاضر از جامعه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 403 ،دانشجوی
کارشناسی ( 140پسر با میانگین سنی  00/00سال (انحراف معیار= )10-05 ،4/56و 153
دختر با میانگین سنی  00/14سال (انحراف معیار= ))15-07 ،0/06به کمک روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .از بین دانشجویان 31 ،دانشجو ( 10/7درصد) از
گروههای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 150 ،دانشجو ( 36/5درصد) از بین
گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 00 ،دانشجو ( 05/4درصد) از گروههای
آموزشی دانشکده علوم و درنهایت تعداد  35دانشجو ( 15/1درصد) از بین دانشجویان
پزشکی انتخاب شدند.
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ابزار سنجش پژوهش حاضر از قرار زیر است:
مقياس واکنشپذيري نسبت به استرس ادراکشده ( .)PSRSشولتز و همکاران ()0011
مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده را به هدف آزمون تفاوتهای فردی
افراد در الگوی پاسخدهی به تجارب تنیدگی زا توسعه دادند .این مقیاس شامل  04ماده
است که مشارکتکنندگان به هر ماده روی یک طیف سهدرجهای (گزینه الف= ،0گزینه
= 1و گزینه ج=  )0پاسخ میدهند .در مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده
گویههای  11 ،10 ،15 ،14 ،0 ،15 ،17 ،5 ،00 ،10 ،0و  00بهطور معکوس نمرهگذاری
میشوند؛ بنابراین ،در تمامی این گویهها ،کد صفر برای گزینه الف به کد  0تبدیل و سپس
تحلیل میشوند .در مطالعه اسپالتز و همکاران ( )0011نتایج فن تحلیل مؤلفههای اصلی
نشان داد که ساختار عاملی مقیاس از پنج زیرمقیاس واکنشپذیری طوالنی (شامل
گویههای  00 ،10 ،0و  ،)01واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری (شامل گویههای ،7 ،1
 16 ،10و  ،)04واکنشپذیری نسبت به تعارضهای اجتماعی (شامل گویههای 17 ،6 ،5 ،4
و  ،)15واکنشپذیری نسبت به ناکامی (شامل گویههای  15 ،14 ،0و  )10و واکنشپذیری
نسبت به ارزشیابی اجتماعی (شامل گویههای  13 ،11 ،5 ،3و  )00اشباع شده است .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی ،یافتههای حاصل از روش اکتشافی را تأیید کرد .عالوه بر این ،در
مطالعه شولتز و همکاران ( )0011نتایج پراکندگی مشترک بین اندازههای بهدستآمده از
مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده با متغیرهای خودکارآمدی ،روان
رنجور خویی ،استرس مزمن و استرس ادراکشده از روایی سازه مقیاس بهطور تجربی
حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج آزمون همارزی جنسی ساختار عاملی مقیاس از
تغییرناپذیری نسبی مقیاس بهطور تجربی حمایت کرد .در مطالعه شولتز و همکاران ()0011
مقادیر ضرایب همسانی درونی نمره کلی مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس
ادراکشده برای نمونههای آلمانی ،انگلیسی و آمریکایی به ترتیب برابر با  0/51 ،0/05و
 0/07به دست آمد .در مطالعه حاضر ،ضرایب همسانی درونی نمره کلی مقیاس
واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده و زیرمقیاسهای واکنشپذیری طوالنی،
واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری ،واکنشپذیری نسبت به تعارضهای اجتماعی،
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واکنشپذیری نسبت به ناکامی و واکنشپذیری نسبت به ارزشیابی به ترتیب برابر با ،0/50
 0/00 ،0/75 ،0/00 ،0/01 ،0/77و  0/77به دست آمد.
مقياس سازگاري هيجاني .)EAM( 1رابیو ،آگادا ،هانتنگاس و هرناندز )0007( 0ابزار
سازگاری هیجانی را با هدف آزمون پایداری یا تعادل هیجانی افراد توسعه دادند .این
مقیاس شامل  00ماده است که مشارکتکنندگان به هر ماده روی یک طیف ششدرجهای
از ( 1کامالً موافق) تا ( 6کامالً مخالف) پاسخ میدهند .در مطالعه رابیو و همکاران ()0007
نتایج پراکندگی مشترک بین اندازههای مقیاس سازگاری هیجانی با اندازههای فهرست
شخصیت آیزنک و پرسشنامه پنج عامل از روایی همگرای مقیاس سازگاری هیجانی بهطور
تجربی حمایت کرد .در مطالعه رابیو و همکاران ( )0007ضریب همسانی درونی مقیاس
سازگاری هیجانی  0/05به دست آمد .در مطالعه حاضر ،ضریب همسانی درونی مقیاس
سازگاری هیجانی  0/00به دست آمد.
در این مطالعه ،بهمنظور آمادهسازی نسخه فارسی مقیاس واکنشپذیری نسبت به
استرس ادراکشده ،از روش ترجمه مجدد استفاده شد .بنابراین ،بهمنظور استفاده از مقیاس
واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده ،نسخه انگلیسی آن برای نمونه دانشجویان
ایرانی به زبان فارسی ترجمه شد .برای این منظور ،با هدف حفظ همارزی زبانی و مفهومی،
نسخه فارسی به کمک یک فرد دوزبانه دیگر به انگلیسی برگردانده شدند (مارسال و
لئونگ .)1555 ،4در ادامه ،دو مترجم درباره تفاوت موجود بین نسخههای انگلیسی بحث
کردند و از طریق «فرایند مرور مکرر» این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این
اساس ،ترادف معنایی نسخه ترجمهشده با نسخه اصلی بهدقت بررسی شد .درنهایت ،چند
نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را مطالعه و
تأیید کردند .البته برای تعیین روایی محتوا و ضرورت اطالع از عدم مغایرت گویههای ابزار
با نرمهای فرهنگی جامعه ،فقط به تأیید شفاهی آنها بسنده شد .این موضوع نیز قابل تعمق
)1. Emotional Adjustment Measure (EAM
2. Rubio, Aguado, Hontangas, & Hernández
3. Marsella & Leong
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است که مقیاس انتخابی برای سنجش مفهومی توسعه یافته است که ازلحاظ مغایرت با
محتوای ارزشی جامعه ،محققان را از هرگونه نگرانی دور نگه میداشت .الزم به ذکر است
که در این مرحله برخی از متخصصان با هدف کمک بهدقت سنجش واحد مفهومی
موردنظر ،فقط به نکاتی پیرامون ویرایش ادبی ساقه برخی از سؤاالت اشاره داشتند که پس
از بررسی دقیق بهوسیله محققان مطالعه حاضر ،غالب آن نکات اعمال شدند؛ بنابراین،
اجماع نظر و توافق جمیع متخصصان درباره کفایت محتوایی مقیاس با درج کتبی آن بر
روی نسخهای که در اختیار داشتند ،مبنای اطمینان به برخورداری مقیاس از ویژگی روایی
محتوا واقع شد.
در این مطالعه ،تحلیل دادهها بر پایه نظریه کالسیک تست انجام شد .ابقا یا حذف مواد
مقیاس به اتکای مشخصههای آماری تحلیل عاملی صورت گرفت .در این مطالعه برای
استفاده از تحلیل عامل تأییدی از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو و همسو با
پیشنهاد هو و بنتلر )1555( 1بهمنظور ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از شاخص
مجذور خی ( ،) χ0شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ( ،) χ0/dfشاخص برازش
مقایسهای ) ، (CFIشاخ ص نیکویی برازش ) ، (GFIشاخص نیکویی برازش انطباقی
) (AGFIو خطای ریشه مجذور میانگین تقریب ) (RMSEAاستفاده شد .در این
مطالعه ،همسو با نتایج مطالعه شولتز و همکاران ( )0005بهمنظور آزمون روایی عاملی
مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده ( )PSRSاز یک الگوی چندبعدی
استفاده شد.

يافتهها
جدول  1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد گویههای  PSRSرا در
دانشجویان نشان میدهد.

1. Hu & Bentler
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد گویههای  PSRSدر نمونه دانشجویان
گویهها

میانگین

انحراف
استاندارد

 .1وقتیکه کارها و وظایفم آنقدر سنگین میشوند که بهسختی میتوانم آنها را
سروسامان دهم الف) عموماً ناراحت نمیشوم ب) عموماً کمی ناراحت میشوم ج) عموماً

1/15

0/65

خیلی عصبی میشوم
 .0وقتی پس از یک روز سخت کاری میخواهم استراحت کنم الف) برایم معموالً کار
مشکلی است ب) عموماً موفق میشوم ج) عموماً با این قضیه مشکلی ندارم

1/57

0/35

 .4وقتی با دیگران مشکلی دارم که ممکن است فوری حل نشود الف) عموماً نسبت به آن
بیاعتنا هستم ب) این موضوع معموالً تأثیری بسیار کمی بر من میگذارد ج) این موضوع

1/30

0/60

معموالً تأثیری بسیار زیادی بر من میگذارد
 .3وقتی اشتباه میکنم الف) بهطورکلی اعتمادبهنفسم را حفظ میکنم ب) گاهی نسبت به
تواناییهایم شک میکنم ج) اغلب نسبت به تواناییهایم مشکوکم
 .5وقتی بهغلط موردانتقاد دیگران قرار میگیرم الف) عموماً مدت زیادی ناراحت میمانم
ب) فقط مدت کوتاهی ناراحت میشوم ج) بهطورکلی اصالً ناراحت نمیشوم
 .6وقتی با دیگران درگیر میشوم الف) عموماً سریع آرام میشوم ب) عموماً مدتی ناراحت
میمانم ج) عموماً مدت زیادی طول میکشد تا آرام شوم
 .7وقتی برای انجام کاری مهلت خیلی کمی دارم الف) عموماً آرامش خود را حفظ می-
کنم ب) عموماً احساس ناراحتی میکنم ج) عموماً کامالً برآشفته میشوم
 .0وقتی اشتباه میکنم الف) عموماً مدت زیادی ناراحت میمانم ب) عموماً مدت کوتاهی
ناراحت میمانم ج) عموماً بهآسانی بر آن غلبه میکنم

0/00

0/64

1/35

0/50

0/50

0/66

1/01

0/75

1/33

0/35

 .5وقتی در یک موقعیت اجتماعی مطمئن نیستم که چهکار کنم یا چه بگویم الف) عموماً
آرامش خود را حفظ میکنم ب) اغلب احساس گرما میکنم ج) اغلب شروع میکنم به

0/00

0/67

عرق کردن
 .10وقتی پس از یک کار سخت ،وقت آزاد دارم الف) اغلب برایم سخت است که
استراحت و تجدیدقوا کنم ب) عموماً کمی وقت الزم دارم تا بهدرستی تجدیدقوا کنم ج)

1/64

0/30

معموالً میتوانم بهخوبی استراحت کنم و مشکالت روز را فراموش کنم
 .11وقتی موردانتقاد دیگران قرار میگیرم الف) استداللهای مهم معموالً وقتی به ذهنم
میرسد که دیگر خیلی دیر است ب) اغلب برایم سخت است که پاسخ مناسبی پیدا کنم

0/00

0/31

ج) معموالً دنبال پاسخی میگردم که از خود دفاع کنم
 .10وقتی چیزی طبق انتظارم پیش نرود الف) معموالً آرامش خود را حفظ میکنم ب)

0/50

0/65
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اغلب احساس ناراحتی میکنم ج) معموالً خیلی برآشفته میشوم
 .14وقتی به هدفی نمیرسم الف) معموالً مدت زیادی ناراحت خواهم بود ب) معموالً
مأیوس میشوم ولی زود خوب مییابم ج) معموالً بهندرت نگران میشوم

1/35

0/50

 .13وقتی دیگران از من انتقاد میکنند الف) معموالً اصالً اعتمادبهنفسم را از دست نمیدهم
ب) معموالً کمی اعتمادبهنفسم را از دست میدهم ج) معموالً خیلی دچار احساس عدم

0/77

0/63

اعتمادبهنفس میشوم
 .15وقتی در انجام کاری شکست میخورم الف) معموالً قبول آن برایم سخت است ب)
معموالً آن را تا حدی میپذیرم ج) بهطورکلی ،بهندرت به آن فکر میکنم
 .16وقتی درآنواحد کارهای زیادی از من میخواهند الف) معموالً قبول آن برایم سخت
است ب) معموالً احساس ناراحتی میکنم ج) معموالً وقفههای جزئی هم ناراحتم میکند
 .17وقتی دیگران حرف نادرستی در مورد من میزنند الف) معموالً خیلی ناراحت میشوم
ب) معموالً کمی ناراحت میشوم ج) معموالً به آن اهمیت نمیدهم
 .10وقتی در کاری شکست میخورم الف) معموالً خیلی احساس ناراحتی میکنم ب)
معموالً قدری احساس ناراحتی میکنم ج) بهطورکلی اهمیت نمیدهم
 .15وقتی با دیگران مشاجره میکنم الف) معموالً خیلی ناراحت میشوم ب) معموالً کمی
ناراحت میشوم ج) معموالً ناراحت نمیشوم
 .00وقتی تحت استرس هستم الف) معموالً اصالً نمیتوانم از اوقات فراغتم لذت ببرم ب)
معموالً بهسختی از اوقات فراغتم لذت میبرم ج) معموالً از اوقات فراغتم لذت میبرم

1/47

0/30

1/53

0/35

1/65

0/30

1/31

0/35

1/57

0/35

1/54

0/50

 .01وقتی که کارها و وظایفم طوری رویهم جمع میشوند که بهسختی میتوانم آنها را
انجام دهم الف) خوابم تحت تأثیر قرار نمیگیرد ب) خوابم کمی مختل میشود ج) خوابم

0/50

0/73

خیلی مختل میشود
 . 00وقتی مجبورم جلوی دیگران صحبت کنم الف) اغلب خیلی عصبی میشوم ب) اغلب
قدری عصبی میشوم ج) معموالً آرامش خود را حفظ میکنم
 . 04وقتی کارها و وظایف زیادی برای انجام دادن دارم الف) کالً آرامش خود را حفظ
میکنم ب) معموالً بیتاب میشوم ج) اغلب زودرنج میشوم

0/45

0/35

0/56

0/74

در مطالعه حاضر قبل از تحلیل دادهها به کمک روش آماری تحلیل عاملی تأییدی،
همسو با پیشنهاد کالین )0005( 1و میرز ،گامست و گارینو )0006( 0مفروضههای بهنجاری
تکمتغیری ـ به کمک برآورد مقادیر چولگی و کشیدگی ـ ،بهنجاری چندمتغیری و
1. Kline
2. Meyers, Gamst & Guarino
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مقادیر پرت ـ از طریق روش فاصله ماهاالنوبیس و دادههای گمشده ـ به کمک روش بیشینه
انتظار ـ آزمون و تأیید شدند .در ادامه ،همسو با مطالعه شولتز و همکاران ( )0011با هدف
آزمون برازندگی الگوی ساختاری مفروضِ  PSRSمشتمل بر پنج عامل واکنشپذیری
طوالنی ،واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری ،واکنشپذیری نسبت به تعارضهای
اجتماعی ،واکنشپذیری نسبت به ناکامی و واکنشپذیری نسبت به ارزشیابی اجتماعی با
دادههای مشاهده در نمونه دانشجویان ایرانی ،از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد .به بیان دیگر  ،در این مطالعه ،به کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از
نرم افزار آموس نسخه  ، 10الگوی پنج عاملی مفروض  PSRSآزمون شد.
شکل  1نتایج تحلیل عاملی تأییدی با هدف آزمون برازندگی الگوی اندازهگیری
مفروض با دادهها را نشان میدهد .نتایج روش تحلیل عاملی تأییدی در نمونه دانشجویان
ایرانی از ساختار پنج عاملی  PSRSبهطور تجربی حمایت کرد .نتایج مربوط به
شاخصهای برازش الگو پنج عاملی در نمونه دانشجویان ایرانی برای هر یک از
شاخصهای پیشنهادی هو و بنتلر ( )1555شامل شاخص مجذور خی ( ،)χ0شاخص مجذور
خی بر درجه آزادی ( ،)χ0/dfشاخص برازش مقایسهای ) ،(CFIشاخص نیکویی برازش
) ،(GFIشاخص نیکویی برازش انطباقی ) (AGFIو خطای ریشه مجذور میانگین تقریب
) (RMSEAبه ترتیب برابر با  0/51 ،0/54 ،0/54 ،1/44 ،050/71و  0/007به دست آمد.
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شکل  .1تحلیل تأییدی ساختار چندبُعدی PSRS
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روايي سازه  .PSRSدرنهایت ،در این مطالعه بهمنظور بررسی روایی سازه ،PSRS
همبستگی بین زیرمقیاسهای مختلف مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده
شامل واکنشپذیری طوالنی ،واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری ،واکنشپذیری نسبت
به تعارضهای اجتماعی ،واکنشپذیری نسبت به ناکامی و واکنشپذیری نسبت به
ارزشیابی اجتماعی با سازگاری هیجانی گزارش شد .در جدول  ،4همبستگی منفی و
معنادار بین زیرمقیاس های مختلف مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده با
سازگاری هیجانی ،بهطور تجربی از روایی سازه  PSRSحمایت کرد.
جدول  .2ماتریس همبستگی ابعاد واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده با سازگاری هیجانی
سازگاری هیجانی
واکنشپذیری طوالنی

**-0/00

واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کاری

**-0/50

واکنشپذیری نسبت به تعارضهای اجتماعی

**

واکنشپذیری نسبت به ناکامی

**

واکنشپذیری نسبت به ارزشیابی اجتماعی

**

-0/46
-0/41
-0/30

P<0/ 01

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف تحلیل روانسنجی نسـخه فارسـی مقیـاس واکـنشپـذیری نسـبت بـه
استرس ادراکشده در بین گروهی از دانشـجویان ایرانـی انجـام شـد .نتـایج تحلیـل عـاملی
تأییدی نسخه فارسی مقیاس واکنشپذیری نسـبت بـه اسـترس ادراکشـده همسـو بـا یافتـه
مطالعــه شــولتز و همکــاران ( )0011از ســاختار چندبعــدی  PSRSشــامل زیرمقیــاسهــای
واکنشپذیری طوالنی ،واکنشپذیری نسبت بهاضافهبار کـاری ،واکـنشپـذیری نسـبت بـه
تعارضهای اجتماعی ،واکنشپذیری نسبت به ناکامی و واکنشپذیری نسبت بـه ارزشـیابی
اجتماعی بهطور تجربی حمایت کرد .عالوه بر ایـن ،نتـایج همبسـتگی بـین زیرمقیـاسهـای
مختلف واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده با نمرات سازگاری هیجانی دانشجویان
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نشان داد که مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده از روایـی سـازه برخـوردار
است.
باز تکرار ساختار چندبعدی مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده در یک
نمونه فارسیزبان با تأکید بر منطق پیشنهادی شولتز و همکاران ( )0011نشان میدهد که
واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده بهمثابه یک کیفیت روانشناختی صفتمحور،
زیربنای تفاوتهای فردی در پاسخهای فیزیولوژیک و روانشناختی را نسبت به طیف
وسیعی از تجارب استرسزا تشکیل میدهد .بهبیاندیگر ،نتایج مطالعه حاضر همسو با یافته
مطالعه شولتز و همکاران ( )0011نشان میدهد که واکنشپذیری نسبت به استرس
ادراکشده بهمثابه صفتی است که تفاوتهای فردی نسبتاً پایداری را در پاسخدهی به
تجارب استرسزا مشخص میکند.
عالوه بر این نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه بین سازگاری هیجانی با
زیرمقیاسهای مختلف واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده منفی و معنادار است.
الزاروس و فولکمن (1503؛ نقل از سیمیر )0006 ،1تأکید کردند که رگههای شخصیتی از
طریق اثرگذاری بر ادراک از تهدید یا فقدان و واکنشهای هیجانی و فیزیولوژیک همراه،
تجارب استرسزای افراد را پیشبینی میکنند .بهبیاندیگر ،طبق دیدگاه اسمیت و اسپیرو

0

( ) 0000شخصیت از طریق رابطه با مجموعه فرایندهای بااهمیت ارزیابی و مقابله ،در
موقعیتهای مختلف تجارب استرسزای افراد را پیشبینی میکنند .همچنین ،سالس و
مارتین )0005( 4دریافتند که رگههای شخصیتی از طریق چهار سازوکار بر شیوه ترجیحی
افراد در مواجهه با موقعیتهای استرسزا و سطوح تجارب استرسزای آنها تأثیر
میگذارند .بر این اساس ،افراد بر اساس صفات شخصیت خود  )1از امکانات متفاوتی برای
مواجهه با عوامل استرسزا برخوردارند )0 ،ابعاد ویژه یک موقعیت را کمتر یا بیشتر

1. Semmer
2. Smith & Spiro
3. Suls & Martin
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استرسزا تلقی میکنند )4 ،حتی با کنترل شدت ارزیابی تنیدگی ،واکنش آنها به
موقعیتها متفاوت است و درنهایت  )3از روشهای مقابلهای متفاوتی استفاده میکنند.
مواجهه با موقعيتهاي استرسزا .یکی از مسیرهای مهمی که از طریق آن شخصیت بر
تجارب استرسزا اثر میگذارد تغییر در احتمال رویارویی با موقعیتهای استرسزا است.
غالب نظریهپردازان اتفاقنظر دارند که تفاوتهای فردی باثبات ،یکی از مهمترین وجوه
انتخاب موقعیتها بهوسیله افراد است (میشل و شودا .)1550 ،زاترا ،افلک ،تننن ،ریچ و
دیویس ( )0005تأکید کردند که رگه شخصیتی روان آزرده گرایی یا فقدان سازگاری
هیجانی در پیشبینی تجربه وقایع منفی و استرسزا مؤثر است .سالس و مارتین ( )0005نیز
نشان دادند که افراد با روان آزرده گرایی باال به دلیل مواجهه بیشتر با موقعیتهای
استرسزا ،تجارب هیجانی منفی بیشتری گزارش میکنند.
ارزيابي موقعيتهاي متفاوت بهصورت استرسزا .الزاروس ( )1555تأکید میکند که
شخصیت از طریق اثرگذاری بر فرایندهای ارزیابی شناختی ـ بهمثابه یک مؤلفه اساسی در
الگوی فرایندی استرس ـ در پیشبینی تجارب استرسزا مؤثر است .افرادی که در ویژگی
انعطافپذیری نمره باالیی کسب میکنند ،در مواجهه با وقایع تنیدگی زا ،فشار کمتری
گزارش میکنند .برخی شواهد پژوهشی نشان میدهند که روانرنجورخویی در پیشبینی
ارزیابیهای شناختی ناکارآمد در مواجهه با موقعیتهای مختلف ،مؤثر است (راستینگ،
 .)1550بر این اساس ،افراد با اضطراب صفتی باال ـ بهمثابه مؤلفه اصلی روان آزرده گرایی ـ
بهطور انتخابی بیشتر به محرکهای تهدیدکننده توجه میکنند و همواره در صدد هستند
که در مواجهه با موقعیتهای مبهم تفاسیر تهدیدکنندهای نشان دهند (سالس و مارتین،
 .)0005همچنین ،افراد با ویژگی خصومت باال ـ بهمثابه یکی دیگر از وجوه عامل شخصیتی
روان آزرده گرایی ـ شدیداً نسبت به سرنخهای مربوط به عالمتهای خشونت در دیگران
حساس بوده و همواره در صدد هستند که سرنخهای مبهم را بهصورت نشانگرهای
خصومت ارزیابی کنند (برکویتز .)1550 ،افراد با عزتنفس پایین ـ بهمثابه یکی دیگر از
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ویژگیهای افراد روانرنجورخو ـ ازآنجاکه تجارب شکست را بهصورت «خود شناساننده»
ارزیابی میکنند تنیدگی بیشتری متحمل میشوند (سیمیر.)0006 ،
واکنش متمايز نسبت به موقعيتهاي استرسزا .واکنش شدید به آن دسته از وقایع منفی که
بهصورت مشابه ارزیابی میشوند ،مسیر دیگری است که متغیرهای شخصیتی را به تجارب
استرسزا مربوط میسازد .درواقع ،یک مؤلفه اساسی ویژگی کلی هیجان پذیری منفی از
طریق الگوهای پاسخدهی فیزیولوژیک نسبت به محرکهای منفی مشخص میشود
(سیمیر .)0006 ،بنابراین ،اضطراب ـ بهمثابه یک ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی ـ به
واکنشپذیری باال نسبت به عوامل استرسزا مربوط میشود (سالس و مارتین .)0005 ،زاترا
و همکاران ( )0005تأکید کردند که روان آزرده گرایی تأثیر مخرب رخدادهای منفی را
افزایش میدهد.
برخورد با موقعيتهاي استرسزا .الزاروس ( )1555با تأکید بر رویکرد موقعیت محور و
شک و تردید درباره رویکرد صفات خاطرنشان میسازد که افراد در مواجهه با
موقعیتهای استرسزا از الگوهای مقابلهای باثبات و پایداری استفاده نمیکنند .در مقابل،
برخی از محققان تأکید میکنند که برخی از افراد در مقایسه با دیگران در مواجهه با
موقعیتهای استرسزا بهطور باثباتی بیشتر از اشکال خاصی از راهبردهای مقابلهای استفاده
میکنند (الزاروس.)1555 ،
مطالعه حاضر چند محدودیت داشت .اول ،در مطالعه حاضر برای انتخاب دانشجویان از
یک روش نمونهگیری غیر تصادفی استفاده شد؛ بنابراین ،به دلیل استفاده از روشی غیر
احتماالتی برای انتخاب مشارکتکنندگان ،ظرفیت تعمیمیافتههای تحقیق به میران زیادی
کاهش نشان میدهد .دوم ،انجام مطالعه حاضر مشتمل بر یکبار اندازهگیری بود؛ بنابراین،
آزمون میزان ثبات نمرههای  PSRSامکانپذیر نیست .سوم ،در مطالعه حاضر ،آزمون
ویژگیهای فنی  PSRSبا تمرکز بر روایی عاملی و روایی همگرای مقیاس واکنشپذیری
نسبت به استرس ادراکشده مبتنی بود؛ بنابراین ،سنجش ویژگیهای فنی  PSRSبا تأکید
بر روشهای دیگری مانند روایی پیشبین و روایی واگرا پیشنهاد میشود .چهارم ،با وجود
آنکه در مطالعه حاضر اندازههای مربوط به  PSRSاز دو گروه جنسی جمعآوری شده
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است اما تحلیل همارزی جنسی ساختار عاملی  PSRSدر کانون توجه محققان قرار
نگرفت؛ بنابراین ،همسو با مطالعه شولتز و همکاران ( )0011و کلی ،تیرکا ،اندرسن ،پریس
و کارپنتر )0000( 1تمرکز بر نقش تفسیری متغیر جنس در بافت مطالعاتی واکنشپذیری
نسبت به استرس ادراکشده یک ضرورت پژوهشی غیرقابلانکار است.
درمجموع ،نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعه شولتز و همکاران ( )0011نشان داد که
 PSRSبرای سنجش واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده از مشخصههای
روانسنجی قابلقبول و قانعکنندهای برخوردار است؛ بنابراین ،میتوان در مطالعات مختلف
از مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده بهمنظور غربالگری در موقعیتهای
بالینی ،تحلیل روشمند اثرات عوامل ژنتیکی و محیطی بر واکنش نسبت به استرس
ادراکشده ،تحلیل تأثیر برنامههای مداخلهای بر واکنشپذیری نسبت به استرس
ادراکشده و درنهایت ،برای کنترل تفاوتهای بین گروهی خط پایه در مطالعات مربوط
به استرس استفاده کرد .درنهایت ،بهمنظور تحلیل اثرات ترکیبی مواجهه با استرس و
تفاوتهای فردی در واکنشپذیری نسبت به استرس بر وضعیت سالمت و بیماری افراد،
استفاده همزمان از مقیاس واکنشپذیری نسبت به استرس ،نسخه کوتاه فهرست استرس
مزمن( 0شولتز و شولتز )0000 ،و مهارتهای مدیریت استرس ادراکشده( 4ویرتز ،توماس،
دامس ،پندا ،ایلرت و ناسبک )0014 ،3به محققان پیشنهاد میشود.

1. Kelly, Tyrka, Anderson, Price & Carpenter
2. Short Trier Inventory for Chronic Stress
3. perceived stress management skills
4. Wirtz, Thomas, Domes, Penedo, Ehlert & Nussbeck
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