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 چکیده

له با های مقابگیری روشجهانی برای اندازه شدهشناختهیک ابزار زا های استرسسیاهه مقابله با موقعیت

های کاربردپذیری نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت دربارهبا این وجود، پژوهش  شود.استرس قلمداد می

سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با پژوهش حاضر با هدف آزمون روانهنوز در ابتدای راه است.  زااسترس

در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد.  (0991اندلر و پارکر، ؛ SF-SSCIزا )های استرسموقعیت

دختر( به نسخة کوتاه سیاهة مقابلة با  058پسر و  058دانشجوی کارشناسی ) 088در مطالعه همبستگی حاضر 

( و فهرست عواطف مثبت و منفی 0995، روزنبرگ، SES) نفسعزتزا، مقیاس های استرسموقعیت

(PANAS ، ،پاسخ دادند. 0900واتسون، کالرک و تلگن )نسخة کوتاه سیاهة تعیین روایی عاملی  منظوربه

یاهة سبررسی همسانی درونی  منظوربهآماری تحلیل عامل تأییدی و  از روشزا های استرسمقابلة با موقعیت

روایی سازة  مطالعه منظوربهاز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین،  زاهای استرسمقابلة با موقعیت

و  نفسعزتا مقابله ب هایسبک، ضرایب همبستگی بین زاهای استرسنسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت

نشان  AMOSافزار بر پایة نرم تأییدینتایج تحلیل عاملی عاطفة مثبت و منفی در دانشجویان گزارش شد. 

محور محور، مقابلة هیجانشامل مقابلة مسئله SF-CISSه عاملی داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار س

 نفسعزتقابله با م هایسبکنتایج مربوط به همبستگی بین برازش مطلوبی داشت. ها با دادهو مقابلة اجتنابی 

حمایت زا ترسهای استجربی از روایی سازة نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت طوربهو عاطفة مثبت و منفی 

های اسزا برای زیرمقیهای استرسکرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت

در  به دست آمد. 09/8و  09/8، 00/8به ترتیب برابر با محور و مقابلة اجتنابی محور، مقابلة هیجانمقابلة مسئله
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رای سنجش بمحور و مقابلة اجتنابی محور، مقابلة هیجانمقابلة مسئلهنتایج مطالعة حاضر نشان داد که  مجموع،

 ایرانی ابزاری روا و پایا است.ر دانشجویان ای دهای مقابلهشیوه

، ازهاي ااخخس  نسخخ ک کاتاه اخخیاهک مهابل  با ما  ی تحلیل عاملي تايیدي،  ها:کلیدواژه

 دانشجايان.

 هدم م

هند و دزا پاستتخ میافراد به تجارب استتترسهایی استتت که از طریآ آنها مقابله بیانگر روش

پذیریِ (. بر اساس مدل استرس تتتت آسیب2889، 0کنند )الزاروسآن تجارب را مدیریت می

ای ههای مقابلة افراد متعاقب رویارویی آنها با موقعیتهای فردی در شیوه، تفاوت2افسردگی

بیین های افستتردگی را در افراد تزا، تمایزیافتگی در پدیدایی یا عدم پدیدایی نشتتانهاستتترس

بنابراین، مقابله به مثابة یک  ؛(2809، 1؛ ستتتارابانان، محمد و الیاس2805، 0کنتد )هریس می

ج کند. نتایزایِ بالقوة استتتترس، ایفای نقش میدر برابر پیتامدهای آستتتیب  5عتامتل مراقبتی  

ادگیری راهبردهای در طول زمان از طریآ ی دهد که شتتیوة مقابلهمطالعات مختلف نشتتان می

شوند )یین، وانگ، دانگ، ژانگ، لیانگ و جدید و بهستازی راهبردهای پیشتین، متحول می  

دهد در طی (. مرور شتواهد تجربی نشان می 2800و همکاران،  0کارتی؛ مک2800، 9وانگ

دوران دانشتجویی که تالش برای پاستخدهی به مطالبات زندگی تحلتیلی شامل امتحانات،    

جویان را فردی ضعیف، دانشحقیقاتی، تکالیف کالسی، نمرات کم و روابط بینهای تپروژه

 ای یکی از اثرگذارترینراهبردهای مقابله کنتد. بتا ستتتطوف متفتاوتی از استتتترس روبرو می   

لی گر/بازدارندة سبک زندگی تحلیسازوکارهای توضیح دهندة رجوع به رفتارهای تسهیل

زاده، صالحشوند )شتناسی روانی، تلقی می آستیب  محور و خطر فروافتادن در ورطةستالمت 

                                                 
1. Lazarus 

2. diathesis-stress model of depression 

3. Herres 

4. Saravanan, Mohamad & Alias 

5. protective factor 

6. Yin, Wang, Zhang, Liang, Li, Zimmerman & Wang 

7. McCarthy 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178116319187#!
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، 0البراگوی، متتک انروی پتیتی، دیالکس ستتتتنتوز و ادیتتت؛ 0099آبتتادی، شتتتکری و فتح

، 0؛ گورکاوا و زلینیکوا2800، 2؛ بانیویلی روستی، ایوانس، ورنر فلیون، والرند و بوفارد 2800

کفستتکی، آستین، مستوراس، ؛ ستا 2800، 1؛ اینس، ایلدریدجی، مانتگومری و گونزالز2800

؛ 2809، 9؛ بادیس کاپاک، ماجدا، زالیوستکا تتتت پوواال و کامینسکا 2802، 5بیتن و استبورنی 

(. با توجه نقش تبیینی مفهوم مقابله در بافت 0099گراونتد، کوهی، ستتتید کابلی و علیزاده،  

ین ا زا و تمتایزیافتگی در پیامدهای مترتب بر رویتارویی دانشتتتجویتان بتا تجتارب استتتترس     

های فنیِ روایی و پایایی برای های مواجهه، دستتترستتی به ابزاری برخوردار از ویژگی شتتیوه

 ای برخوردار است.سنجش این واحد مفهومی، از اهمیت ویژه

وجه دهد که با تمرور مبانی نظری و تجربی در قلمرو مطالعاتی مفهوم مقابله نشتتتان می

مفهومی متمرکز بر خاستتتتگاه مفهومی ستتتازة های گیریبه تنوع و تعددِ تحرکات و موضتت  

شتتوند که ها، مقابله به عنوان اعمالی تلقی میکه در آن مدل 0های حیوانیمقابله شتتامل مدل

ارگانیزم با هدف کاهش آستیب روانی/فیزیولوژایی، شترایط محیطی مخرب را حل و فلل   

هتا، مقتابلته بیتانگر     کته در این متدل   9هتای شتتتنتاختی  در برابر متدل  (0900، 0کننتد )میلر می

های رفتاری و شتتناختی برای مدیریت آن دستتته از مطالبات درونی/برونی که از مناب   تالش

و تمیز مفهومی بین رویکردهای  (2889شتتوند )الزاروس، در دستتترس فرد فراتر ارزیابی می

گیری فرد نستتبت به تحریکات تهدید کنندة پیرامونی  که بر جهت 08محور و اجتنابیمواجهه

(، رویارویی بین مسیرهای پژوهشی 2880، 00متمرکز استت )کانر تتتت استمیت و فالسچبارت  

                                                 
1. Labrague, McEnroe–Petitte, De Los Santos & Edet 

2. Bonneville-Roussy, Evans, Verner-Filion, Vallerand & Bouffard, 

3. Gurková & Zeleníkova 

4. Enns, Eldridge, Montgomery & Gonzalez 

5. Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton & Osborne 

6. Bodys-Cupak, Majda, Zalewska-Puchała & Kamińska 

7. animal models 

8. Miller 

9. cognitive models 

10. approach and avoidance perspectives 

11. Conner-Smith & Flaschsbart 
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محور نستتتبت به یک شتتتیوة مقابله که در  تمایالت گرایش 0مقابلة گرایشتتتی هایستتتبتک 

 2زای مختلف نسبتاً پایدار است، در مقایسه با راهبردهای مقابلة موقعیتیهای استترس موقعیت

ستتتبت به مطالبات موقعیتی و در نهایت، تمایزگذاری بین هتایی منعطف ن بته مثتابتة پتاستتتخ    

، پیشینة تجربی متمرکز بر 1یا به عنوان یک حالت 0ستازی مقابله به عنوان یک صتفت  مفهوم

ستتنجش این واحد مفهومی را با تنوعی گریزناپذیرِ توستتعة ابزارهای ستتنجش مختلف مانند  

(، 2885، 0)کرانی و ایگالف 9ماینز (، ستتیاهة مقابلة0900)میلر،  5مقیاس ستتبک رفتاری میلر

، 08زا )اندلر و پارکرهای استتترس( و ستتیاهة مقابله با موقعیت0990، 9)کارور 0ستتیاهة مقابله

( به عنوان ملتتتادیقی از ابزارهای ستتتنجش مبتنی بر رویکرد صتتتفتی و 0999، 0991، 0998

)فولکمن و  00قابلههای م( و پرستتشتتنامة شتتیوه 0998، 02)امیر خان 00اینشتتانگر راهبرد مقابله

( به عنوان ملتتادیقی از ابزارهای ستتنجش مبتنی بر رویکرد حالتی همراه  0900، 01الزاروس

 ساخته است.

ر زا نخستتین بار توسط اندلر و پارک های استترس نستخة اصتلی ستیاهة مقابلة با موقعیت   

سنجی های روانماده، با هدف دسترسی به ابزاری عاری از محدودیت 10( با شتمول  0998)

ای هبرای ستتتنجش مفهوم مقابله توستتتعه یافت. در نستتتخة اصتتتلی ستتتیاهة مقابلة با موقعیت 

، مقابلة 05محورمتادة آن بته یکی از ستتته زیرمقیتاس مقتابلتة مستتتئلته        09زا کته هر  استتتترس

                                                 
1. dispositional coping styles 

2. situational coping style 

3. trait 

4. state 

5. Miller Behavioral Style Scale 

6. Mainz Coping Inventory 

7. Krohne & Egloff 

8. COPE Inventory 

9. Carver 

10. Endler, Parker 

11. Coping Strategy Indicator 

12. Amirkhan 

13. Ways of Coping Questionnaire 

14. Folkman & Lazarus 

15. task-oriented model 
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 شتود مشخ  کنند که اند، از افراد تقاضتا می تخلتی  یافته  2و مقابلة اجتنابی 0محورهیجان

زا و ناراحت کننده به وه میزان از هر یک از عیت دشتتتوار، استتتترس در مواجهتة با یک موق 

ت و کنند )گرینوی، لوئیس، پارکر، کالوکرینویز، اسمیهای مختلف مقابله، استفاده میشیوه

زا در زمرة ابزارهای های استرس(. اگر وه نستخة اصلی سیاهة مقابلة با موقعیت 2805، 0تری

ای هستتخة تجدیدنظر شتتدة ستتیاهة مقابلة با موقعیت  گیرد، اما نستتنجش گرایشتتی قرار می 

( با تاکید بر رویکری بافتاری 0991)اندلر و پارکر،  1زا ت نسخة مقابلة خاصِ موقعیتاسترس

 محور و مقابلة اجتنابی رامحور، مقابلة هیجانماده، ستته زیرمقیاس مقابلة مستتئله 20و شتتمول 

ت، زا تت نسخة مقابلة خاص موقعی های استرسعیتکند. در سیاهة مقابلة با موقگیری میاندازه

زای مشتتخ  به شتتود که بر استتاس یک رخداد استتترس از مشتتارکت کنندگان تقاضتتا می

دهد که تعداد های نستتخة تجدیدنظر شتتده پاستتخ دهند. مرور شتتواهد تجربی نشتتان می ماده

های عیتبا موق های فنی روایی و پایایی نستخة اصلی سیاهة مقابلة زیادی از محققان، ویژگی

؛ 2800، 5اند )لی، لیو، هو و جینزا و نستتتخة تجدیدنظر شتتتدة آن را مطالعه کرده استتتترس

؛ 2880، 0؛ کاستتوی، اندلر، ستتدلر و دیری2889، 9رافنستتن، ِاستتماری، ویندل، میرس و اندلر

؛ برندز، کالر، استتتتاپرت، 2800و همکاران،  9؛ هارت2880، 0ویلیامز، کاکس و اینسمتک 

؛ 2802، 00؛ بویستتتان2800و همکاران،  02؛ ووی2800، 00؛ گرینی2801، 08هتاگتن وادی و 

                                                 
1. emotion-oriented model 

2. avoidance-oriented model 

3. Greenaway, Louis, Parker, Kalokerinosl, Smith & Terry 

4. CISS Situation-Specific Coping (CISS-SSC) 

5. Li, Liu, Hu & Jin 

6. Rafnsson, Smari, Windle, Mears & Endler 

7. Cosway, Endler, Sadler & Deary 

8. McWilliams, Cox & Enns 

9. Hurt 

10. Brands, Köhler, Stapert, Wade & Heugten 

11. Greene 

12. Choi 

13. Boysan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28845169
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؛ ستتاکاتا، 2880، 2؛ راملی، مود، خالید و روستتنانی2801، 0تاکاجیشتتی، ستتاکاتا و کیتامورا 

 (.2888، 1؛ پارک، کیم و نو2800، 0تاکاجیشی و کیتامورا

نستتخة اصتتلی   ستتنجی( که با هدف تحلیل روان2889در مطالعة رافنستتن و همکاران )

ای از نوجوانان ایستتلندی انجام شتتد، نتایج  زا در نمونههای استتترسستتیاهة مقابلة با موقعیت

ساختار عاملی نسخة  9ارزی جنسیبا تاکید بر هم 5وندگروهی تأییدیهای تحلیل عامل مدل

ر زا، ضمن تاکید بر تشابة مختلات فنی سیاهه دهای استترس اصتلی ستیاهة مقابلة با موقعیت  

جربی ت طوربهدو جنس، شتتتواهدی در دفاع از فراجنستتتیتی بودن منطآ تئوریک ابزار مزبور 

فراهم کرد. عالوه بر این، نتتایج این مطتالعتته بتا تمرکز بر الگوی پراکنتدگی مشتتتترک بین     

های نستتخة اصتتلی ستتیاهة  گرایی و برونگردی با زیرمقیاسآزردههای شتتخلتتیتی روانرگه

زا، شواهدی در دفاع از روایی سازة آن فراهم کرد. در مطالعة رسهای استت مقابلة با موقعیت

ای هسنجی سیاهة مقابلة با موقعیتهای روان( نیز که با هدف تحلیل مشخله2802بویستان ) 

ای( در گروهی از دانشجویان ماده 20زا تتتت نسخة مقابلة خاص موقعیت )نسخة کوتاه استرس

محور، لهبا تکرار ساختار سه عاملی مقابلة مسئ تأییدیی ای انجام شد، نتایج تحلیل عاملترکیه

 طورهبمحور و مقابلة اجتنابی، از روایی عاملی نستتتخة تجدیدنظر شتتتدة ستتتیاهه مقابلة هیجان

ای هتجربی حمایت کرد. عالوه بر این، در این مطالعه ضتتترایب همستتتانی درونی زیرمقیاس

 01/8و  00/8، 02/8ة اجتنابی به ترتیب برابر با محور و مقابلمحور، مقابلة هیجانمقابلة مسئله

ای هبازآزمون برای زیرمقیاس  به دستتت آمد. همچنین، مقادیر ضتترایب همبستتتگی آزمون 

 99/8و  05/8، 09/8محور و مقابلة اجتنابی به ترتیب برابر با محور، مقابلة هیجانمقابلة مسئله

ة های نستتتخن نمرات زیرمقیاسبته دستتتت آمد. در نهایت، الگوی پراکندگی مشتتتترک بی  

                                                 
0. Takagishi, Sakata & Kitamura 

2 .Ramli, Mohd, Khalid & Rosnani 

3. Sakata, Takagishi & Kitamura 

1. Park, Kim & Noh 
5. multigroup confirmatory factor analysis 

6. gender equivalence 
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تجدیدنظر شتتدة ستتیاهة مقابلة خاصِ موقعیت با نمرات عاطفة مثبت و منفی و رضتتامندی از  

 تجربی حمایت کرد. طوربهزندگی، از روایی سازة سیاهه 

بر استتاس آنچه گفته شتتد، محققان در مطالعة حاضتتر همستتو با شتتواهد تجربی از یک  

جویان در ای دانشتتتفستتیری ریرقابل انکار راهبردهای مقابلههای ستتوی، با تاکید بر فرفیت

های پیشتتترفت و از دیگر ستتتوی، فقر اطالعاتی پیرامون  بتافتت متدیریتت مطالبات موقعیت    

زا، تحلیل های استتترس ستتنجی نستتخة کوتاه ستتیاهة مقابله با موقعیت   های روانمشتتخلتته 

 زا را در گروهی از دانشجویانهای استرسستنجی نستخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیت  روان

 اند.هدف قرار داده

 روش

مطالعة حاضتر توصتیفی از نوع همبستتگی بود که بر ماتریس کواریانس مبتنی است. جامعة    

اماری پژوهش حاضتر را دانشتجویان مقط  کارشتناستی دانشتگاه شتهید بهشتتی در نیمستال         

 058دانشجو ) 088مل تشکیل دادند. نمونة مطالعة حاضر شا 99-90نخستت ستال تحلتیلی    

گیری دردستترس انتخاب شدند. طبآ  دختر( بودند که با استتفاده از روش نمونه  058پستر و  

( در مطالعاتی که با هدف تحلیل ستتتاختار عاملی ابزارهای ستتتنجش  2885دیدگاه کالین )

مشتتتارکت کننده به ازای هر ماده آزمون باید  28تا حداکثر  5شتتتوند، بین حداقل انجام می

 0به  01( از قاعدة 2885) 0خاب شوند. در مطالعة حاضر، بر اساس منطآ پیشنهادی کالینانت

 استفاده شد.

روزنبرگ، فهرستتتت  نفسعزتدر این پژوهش از ستتته ابزاز شتتتامل مقیاس  ابزار پژوهش:

اده شد که به زا استفهای استرسعواطف مثبت و منفی و نسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیت

 پردازیم.نسنجی آنها میویژگی روا

( بتتا هتتدف ستتتنجش 0995) 2(. روزنبرگ0995روزنبرگ )روزنبرگ،  نفسعزتمقیتتاس 

خة را توسعه داد. در نس نفسعزتقضاوت های خودارزشیابانه افراد دربارة خویشتن، مقیاس 

                                                 
1. Kline 

2. Rosenberg 
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 شتتود که بر رویروزنبرگ از مشتتارکت کنندگان تقاضتتا می  نفسعزتای مقیاس ماده 08

ها ( به هر یک از گویه0( تتا کامالً مخالف ) 1ای از کتامالً موافآ ) درجته  یتک طیف وهتار  

های خودارزشتتیابانة ای، با افزایش نمرة افراد، نمرة قضتتاوتماده 08پاستتخ دهند. در مقیاس 

دهد. نتایج مطالعات مختلف از مختلات فنی روایی و پایایی نسخة آنها نیز افزایش نشان می

انتتد )رجبی و بهلول، تجربی حمتتایتتت کرده طوربتتهروزنبرگ  نفسعزتفتتارستتتی مقیتتاس 

 08( نتایج ضرایب همسانی درونی ماده های نسخة 0009(. در مطالعة رجبی و بهلول )0009

روزنبرگ برای کل نمونة دانشجویان و دانشجویان پسر و دختر به  نفسعزتای مقیاس ماده

در این مطالعه، ضترایب همبستگی بین هر  به دستت آمد.   08/8و  00/8، 01/8ترتیب برابر با 

متغیر به دستتتت آمد که همة آن  02/8تا  59/8ها از های مقیاس با نمرة کل مادهیک از ماده

از لحاظ آماری معنادار بودند. نتایج تحلیل عاملی با استتتتفاده از  880/8ضتترایب در ستتتطح  

ستتاختار عاملی  یابی محور اصتتلی و به کمک ورخش پروماکس نشتتان داد که روش عامل

روزنبرگ از دو عامل صتتالحیت و شتتایستتتگی شتتخلتتی و رضتتامندی از  نفسعزتمقیاس 

عالوه بر این، الگوی پراکندگی مشتتتترک بین مقیاس  خویشتتتتن، تشتتتکیل شتتتده استتتت.  

تجربی از روایی واگرای مقیاس حمایت کرد. در  طوربهبا مقیاس وسواس مرگ  نفسعزت

 به دست آمد. 02/8روزنبرگ  نفسعزتکلی مطالعة حاضر، ضریب همسانی عامل 

. (0900، 2، واتستتتون، کالرک و تلگنPANAS) 0فهرستتتت عواطف مثبت و منفی

بررسی بُعد عاطفی بهزیستی ذهنی بر اساس فهرست عواطف مثبت و منفی )واتسون  منظوربه

 PANASهای تایی استتتفاده شتتتد. گویه های خلقی بیستتت ( از صتتفت 0900و همکاران، 

کنند و هر یک در یک مقیاس عواطف مثبت ا و احستاسات مختلفی را توصیف می ههیجان

را بر  هاکنندگان تمام گویهشتتتوند. شتتترکت و یا یک مقیاس عواطف منفی گروهبندی می

نشان دهنده عدم  0دهند. در این طیف عدد ای لیکرت پاسخ میروی یک مقیاس پنج درجه

ر زیاد هیجان استتتت. برای هر آزمودنی نمره کلی بیانگر تجربه بستتتیا 5تجربه هیجان و عدد 

کننده در هر یک از ده صتتتفت توصتتتیفگر  های شتتترکتعتاطفته مثبت از طریآ جم  نمره  

                                                 
1. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

2. Watson, Clark & Tellegen 
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، 9، هوشتتتیار5، ستتتربلند1، مشتتتتا 0، نیرومند2زده، هیجان0مندهای مثبت شتتتامل عالقههیجان

های و نمره کلی عتاطفه منفی، از طریآ جم  نمره  08، فعتال 9، متوجته 0، ملتتتمم0ذو خوش

، 00های منفی شتتتامل پریشتتتانشتتترکت کننده در هر یک از ده صتتتفت توصتتتیفگر هیجان 

، 00، علتتبی00، شتترمستتار09پذیر، تحریک05، متخاصتتم01زده، وحشتتت00کاره، گنا02ناراحت

تسون ( همسو با نتایج مطالعة وا0000شود. در پژوهش شکری )، ترستان محاستبه می  09بیقرار

( تتتت که با هدف آزمون ساختار عاملی فهرست عواطف مثبت و منفی و با 0900و همکاران )

های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شد تتتت، ساختار دو استفاده از روش

، در بین دانشتتتجویان ایرانی و ستتتوئدی، تأیید شتتتد. در مطالعة شتتتکری  PANASعاملی 

 های فهرست عواطف مثبت ویرانی، ضرایب آلفای کرانباخ مقیاس( در دانشتجویان ا 0000)

و  09/8و در بین دانشتتجویان ستتوئدی به ترتیب برابر با   00/8و  08/8منفی به ترتیب برابر با 

( که با هدف آزمون 0090به دستتتت آمد. در مطالعة شتتتکری، گودرزی و شتتتریفی ) 09/8

پسر  بت و منفی در دانشجویان دختر وتغییرناپذیری عاملی نسخة فارسی فهرست عواطف مث

ری دو گیهای گروهی منفرد در دو جنس نشان داد که الگوی اندازهانجام شتد، نتایج تحلیل 

ها برازش قابل قبولی را نشان دادند. عالوه بر عاملی مشتتمل بر عواطف مثبت و منفی با داده 

                                                 
1. interested 

2. excited 

3. strong 

4. enthusiastic 

5. proud 

6. alert 

7. inspired 

8. determined 

9. attentive 

10. active 

11. distressed 

12. upset 

13. guilty 

14. scared 

15. hostile 

16. irritable 

17. ashamed 

18. nervous 

19. jittery 
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 اد که در نستتخة فارستتی این، بر استتاس الگوی دو عاملی، نتایج تحلیل وندگروهی نشتتان د 

فهرستتتت عواطف مثبتت و منفی، مشتتتخلتتتة تغییرنتاپتذیری عتتاملی در دو جنس شتتتامتتل      

یری گهای اندازههای ستتتاختاری و وزنگیری، کواریانسهای اندازهتغییرنتاپذیری باقیمانده 

های فهرستتتت (، ضتتترایب آلفای کرانباخ مقیاس0090بود. در مطالعة شتتتکری و همکاران )

به دستتتت آمد. در مطالعة حاضتتتر،   00/8و  08/8نفی بته ترتیتب برابر با   عواطف مثبتت و م 

به دستتت  01/8و  00/8های عاطفة مثبت و منفی به ترتیب ضتترایب همستتانی درونی مقیاس 

 آمد.

(. 0991، اندلر و پارکر، CISS-SFزا )های استتترسنستتخة کوتاه ستتیاهة مقابلة با موقعیت 

محور در قلمرو ر مواضتتت  فکری رویکرد بتافت ( بتا هتدف تتاکیتد ب    0991انتدلر و پتارکر )  

زا ت ترسهای اسمقابله، نستخة تجدیدنظر شتدة ستیاهة مقابلة با موقعیت    هایستبک مطالعاتی 

ماده به هر یک از ستتته  0ماده و تخلتتتی   20نستتتخة مقابلة خاصِ موقعیت را با شتتتمول  

یاهة توستتعه دادند. در ستت محور و مقابلة اجتنابی،محور، مقابلة هیجانزیرمقیاس مقابلة مستتئله

زا تتتت نسخة مقابلة خاص موقعیت، از مشارکت کنندگان تقاضا های استترس مقابلة با موقعیت

های نسخة تجدیدنظر شده بر زای مشخ  به مادهشتود که بر استاس یک رخداد استرس  می

ت ( پاستخ دهند. نتایج مطالعا 5( تا خیلی زیاد )0ای از خیلی کم )روی یک طیف پنج درجه

ای ههای فنی روایی و پایایی نستتتخة کوتاه ستتتیاهة مقابلة با موقعیت مختلف از مشتتتخلتتته 

؛ 2802؛ بویستتتان، 0999، 0991اند )اندلر و پارکر، تجربی حمایت کرده طوربهزا استتتترس

(. در این مطالعه، ضرایب همسانی درونی سه 2889، 0کالستبیک، ریجکین، هنیگاون و دیکر 

، 00/8محور و مقابلة اجتنابی به ترتیب برابر با محور، مقابلة هیجانزیرمقیتاس مقتابلة مستتتئله  

 به دست آمد. 09/8و  09/8

 هایستتتیاهة مقابلة با موقعیتستتتازی نستتتخة کوتاه در این مطالعه، برای آماره شخخیاه اا ا:

 منظوربه بنابراین، استتتفاده شتتد.  2ایرانی از روش ترجمه مجدد زا برای دانشتتجویاناستتترس

رانی، نسخه ای زا برای دانشجویانهای استرسسیاهة مقابلة با موقعیتاستتفاده از نستخة کوتاه   

                                                 
1. Calsbeek, Rijken, Bekkers, Henegouwen & Dekker 

2. back translation 
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انگلیستتی آن برای نمونه دانشتتجویان ایرانی به زبان فارستتی ترجمه شتتد. برای این منظور، با  

ارزی زبانی و مفهومی، نستتتخه فارستتتی به کمک یک فرد دوزبانه دیگر به  هدف حفظ هم

(. در ادامه، دو مترجم درباره تفاوت 0995، 0نده شتتدند )مارستتال و لئونگ انگلیستتی برگردا

ها این تفاوت« 2فرایند مرور مکرر»های انگلیستتی بحک کردند و از طریآ موجود بین نستتخه

به حداقل ممکن کاهش یافت. بر این استتاس، ترادف معنایی نستتخه ترجمه شتتده با نستتخه    

فر از اعضای هیئت علمی دانشگاه روایی محتوا و اصلی به دقت بررسی شد. در نهایت، سه ن

 تطابآ فرهنگی این پرسشنامه را مطالعه و تایید کردند.

ها بر پایة نظریة کالستیک تست انجام شد.  در این مطالعه، تحلیل داده ها.منطق تحلیل داده

ایرانی  نزا برای دانشجویاهای استرسابقا یا حذف مواد نستخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیت 

های آماری تحلیل عاملی صورت گرفت. در این مطالعه برای استفاده از به اتکای مشتخلته  

و همستتو با پیشتتنهاد   برای برآورد مدل 0نماییتحلیل عامل تأییدی از روش بیشتتینة درستتت 

ارائه یک ارزیابی جام  از برازش الگو از شاخ   منظوربه( 2889) 1میرز، گامست و گارینو

شتتتتاخ  برازش  (،df2χ/) ، شتتتتاخ  مجتتذور خی بر درجتته آزادی(2χ)مجتتذور خی 

 0، شتتاخ  نیکویی برازش انطباقی(GFI) 9، شتتاخ  نیکویی برازشCFI)( 5ایمقایستته

(AGFI) 0و خطای ریشتته مجذور میانگین تقریب )(RMSEA   استتتفاده شتتد. همستتو با

( و کالستتتبیک و همکاران 2802(، بویستتتان )0999، 0991نتتایج مطتالعات اندلر و پارکر )  

حور، مگیری مشتتتمل بر ستته زیرمقیاس مقابلة مستتئله( در این مطالعه نیز الگوی اندازه2880)

 ن شد.ومحور و مقابلة اجتنابی را به عنوان الگوی مفروض ارجح انتخاب و آزممقابلة هیجان

 نسايج

                                                 
1. Marsella, & Leong 

2. iterative review process 

3. maximum likelihood 

4. Meyers, Gamst & Guarino 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Goodness of Fit Index (GFI) 

7. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

8. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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های وولگی و کشتتیدگی های توصتتیفی میانگین و انحراف معیار و شتتاخ اندازه 0جدول 

زا را در نمونه دانشتتجویان نشتتان های استتترسهای نستتخة کوتاه ستتیاهة مقابلة با موقعیتماده

 دهد.می

های های چولگی و کشیدگی مادهمیانگین و انحراف معیار و شاخصهای توصیفی . اندازه1جدول 
SF-CISS 

 میانگین هاماده
 انحراف

 معیار
 کشیدگی چولگی

شوم و با دقت فکر روی مسئله متمرکز می -1

 کنم که چگونه آن را حل نمايم.می
98/3 849/0 75/0- 33/0- 

خودم را به خاطر قرار گرفتن در چنین  -3

 کنم.موقعیتی سرزنش می
87/3 11/1 05/0 53/0- 

ابتدا چیزهايی را که برايم مهمتر هستند را  -3

 دهم.کنم و سپس آنها را انجام میمشخص می
97/3 85/0 90/0- 39/0- 

اغلب با يک وعدة غذا يا خوراکی دلخواه  -4

 دهم.به خودم پاداش می
01/3 33/1 09/0- 89/0- 

از اينکه مبادا نتوانم با مسئله مقابله نمايم،  -7

 شوم.مضطرب می
31/3 07/1 10/0- 49/0- 

دربارة استفاده از روشی که به کمک آن  -9

 کنم.ام، فکر میمسائل مشابه را حل نموده
75/3 01/1 70/0- 13/0- 

از اين که در مواجهه با اين موقعیت بیش  -5

-ام، خودم را سرزنش میاز حد هیجانی بوده

 کنم.

03/3 09/1 008/0- 97/0- 

برای صرف غذا يا يک خوراکی، بیرون  -9

 روم.می
57/3 35/1 13/0 94/0- 

 -84/0 -31/0 34/1 11/3 کنم.برای خودم چیزی خريد می -8

کاری سرزنش خودم را به خاطر ندانم -10

 کنم.می
14/3 15/1 09/0- 58/0- 
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ها به کمک روش آماری تحلیل عاملی تاییدی، همسو در مطالعة حاضتر، قبل از تحلیل داده 

متغیری ت به های بهنجاری تک( مفروضه2889( و میرز و همکاران )2885با پیشنهاد کالین )

دگی بهنجاری وندمتغیری و مقادیر پرت تتتت از طریآ کمک برآورد مقادیر وولگی و کشتتی

تتتت آزمون و  2های گمشده تتتت به کمک روش بیشینه انتظارو داده 0روش فاصلة ماهاالنوبیس

عالوه بر این، در این مطالعه، نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین متغیرهای  تایید شتدند. 

                                                 
1. Mahalanobis distance 

2. expectation maximization 

کنم که موقعیت دشوار و ابتدا سعی می -11

 پرتنش را درک کنم.
73/3 89/0 39/0- 19/0- 

منظور مقابله با موقعیت بالفاصله به -13

دشوار برای انتخاب يک روش مناسب اقدام 

 کنم.می

44/3 01/1 18/0- 73/0- 

کنم و درباره آنچه اتفاق افتاده فکر می -13

 کوشم از اشتباهاتم پند بگیرم.می
40/4 97/1 37/0- 83/0- 

 راتوانستم يا آنچه کنم کاش میآرزو می -14

که اتفاق افتاده عوض کنم يا احساس خود را 

 نسبت به آن، تغییر دهم.

99/3 89/0 49/0- 14/0- 

 -55/0 -38/0 15/1 30/3 روم.به مالقات يکی از دوستانم می -17

کنم وقتم را با فرد خاصی سعی می -19

 بگذرانم.
33/3 31/1 33/0- 94/0- 

شوم و روی نقاط ضعف خود متمرکز می -15

 کنم.آنها فکر میبه 
93/3 01/1 39/0- 37/0- 

قبل از هر واکنشی، مسئله را از زوايای  -19

 کنم.مختلف تجزيه و تحلیل می
73/3 07/1 30/0- 73/0- 

 58/0 -13/0 31/1 13/3 زنم.به يکی از دوستانم تلفن می -18

 -99/0 -30/0 17/1 18/3 شوم.عصبانی می -30

مدتی از آن برای کنم که کاری می -31

 موقعیت دشوار و پرتنش دور شوم.
03/3 13/1 09/0- 91/0- 
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خطی وندگانه رعایت شده همهای خطی بودن و دهد که مفروضهمشتاهده شتده، نشتان می   

( و 2802(، بویستتتان )0999، 0991در ادامته، همستتتو بتا مطتالعتات اندلر و پارکر )    استتتت. 

گیری مفروضِ ( بتا هتدف آزمون برازندگی الگوی اندازه  2880کتالستتتبیتک و همکتاران )   

 های مشتتاهده در نمونهبا داده زاهای استتترسنستتخة کوتاه ستتیاهة مقابلة با موقعیتعاملی ستته

به بیان دیگر، در این  دانشتتتجویتان، از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی استتتتفاده شتتتد.  

، مدل 00افزار آموس نسخه به کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم مطالعه،

الوه بر ع .آزمون شد زاهای استرسنسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیتعاملی مفروض سته 

تفاده نمایی نیز اسبیشینة درستگیری از روش برای برآورد مدل اندازهاین، در مطالعة حاضر 

 شد.

نستتتخة کوتاه ستتتیاهة مقابلة با  عاملی های برازش مدل ستتتهنتتایج مربوط به شتتتاخ  

( 2889های پیشتتتنهادی میرز و همکاران )شتتتاخ برای هر یک از  زاهای استتتترسموقعیت

، شاخ  (df2χ/) درجه آزادی، شتاخ  مجذور خی بر  (2χ)شتامل شتاخ  مجذور خی   

، شتتتاخ  نیکویی برازش (GFI)، شتتتاخ  نیکویی برازش (CFI)ای برازش مقتتایستتته

به ترتیب برابر با  (RMSEA)و خطای ریشتتته مجذور میانگین تقریب  (AGFI)انطبتاقی  

(. بر استتتاس منطآ 0به دستتتت آمد )شتتتکل   805/8و  00/8، 05/8، 05/8، 01/0، 11/500

هتتای نیکویی برازش بر عتتدم ( واحتد مقتتداری انتتدازه 2889ران )پیشتتتنهتادی میرز و همکتتا 

)با  زاترسهای استتنستتخة کوتاه ستتیاهة مقابلة با موقعیتمقبولیت برازندگی مدل پیشتتنهادی 

های محور و مقابلة اجتنابی( با دادهمحور، مقابلة هیجانشتتتمول ستتته عتامتل مقتابلتة مستتتئله     

( از آنجا که کمتر مدل 2889) 0و گاری آوری شتتده داللت دارد. طبآ دیدگاه وستتتونجم 

 در این مطالعة نیز با انتخاب گامدهد، بنابراین، ها نشتتان میمفروضتتی، برازشتتی کامل با داده

های خطا برای زوج اصتتتالف متدل و از طریآ ایجاد وند مستتتیر کواریانستتتی بین باقیمانده  

ر بهبود برازندگی مدل ، بزاهای استتتترسنستتتخة کوتاه ستتتیاهة مقابلة با موقعیت هتای  متاده 

( از آنجا 2889شتود. البته، همسو با دیدگاه میرز و همکاران ) ها کمک میپیشتنهادی با داده 

                                                 
1. weston & Gore 
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که استتتتفاده از گام اصتتتالف مدل نیازمند توجیه نظری استتتت، در این مطالعه نیز محققان با  

رعتایتتت مالحظتات تئوریتتک توجیتته کننتدة انتختتاب گتام اصتتتالف متتدل، از طریآ ایجتتاد     

(. 2های خطا برای مدل پیشنهادی، آن مدل را اصالف کردند )شکل اریانس بین باقیماندهکو

یجاد محور، از طریآ ادهد که برای متغیر مکنونِ مقابلة مستتتئلهنتایج در این بخش نشتتتان می

، برای متغیر «0و  5»و « 0و  0»، «0و  0»های هتای خطتا برای ماده  کواریتانس بین بتاقیمتانتده    

و  08»، «08و  0»های محور، از طریآ ایجاد کواریانس خطا برای مادهبلتة هیجتان  مکنونِ مقتا 

و در نهتایت، برای متغیر مکنون مقابلة اجتنابی، از طریآ ایجاد  « 01و  00»و « 02و  00»، «02

و در مجموع، « 20 و 28»و « 09و  00»، «20و  00»، «09و  05»های کواریانس خطا برای ماده

واحد از مجذورخی مدل اصتتتالف شتتتده  51/202ر درجه آزادی، مقدار واحد کاهش د 00

 (.2کاهش یافت )جدول 
 CISS-SFگیری مفروض های نیکويی برازش الگوی اندازه. شاخص3جدول 

 

 χ3 df df/3χ GFI AGFI CFI RMSEA 

44/793 از اصالح قبلمدل   199 14/3  97/0  93/0  97/0  097/0  

80/300 از اصالح بعدمدل   157 53/1  83/0  80/0  84/0  048/0  
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بل از ق زاهای استرسنسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیتتحلیل تايیدی ساختار سه عاملی . 1کل ش

 اصالح

25/0-  

28/0- 

20/0  

62/0  

68/0  

51/0  

56/0  

56/0  

60/0  

61/0  

 محورمسئله

e3 

e4 

 

 
e5 

e6 

3گویه   e2 

e1 

e7 

6گویه   

11گویه   

12گویه   

13گویه   

1گویه   

18گویه   

67/0  

67/0  

55/0  

77/0  

75/0  

63/0  

69/0  

 محورهیجان

e10 

e11 

 

 
e12 

e13 

5گویه   e9 

e8 

e14 

7گویه   

10گویه   

14گویه   

17گویه   

2گویه   

20گویه   

63/0  

79/0  

74/0  

77/0  

55/0  

64/0  

60/0  

 اجتنابی

e17 

e18 

 

 
e19 

e20 

8گویه   e16 

e15 

e21 

9گویه   

15گویه   

16گویه   

19گویه   

4گویه   

21گویه   
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بعد  زاهای استرسنسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیتتحلیل تايیدی ساختار سه عاملی . 3شکل 

 از اصالح

20/0  

22/0  

19/0  

25/0  

24/0  

28/0  

18/0  

20/0  

27/0  

28/0  

24/0  

25/0-  

28/0- 

20/0  

62/0  

68/0  

51/0  

56/0  

56/0  

60/0  

61/0  

 محورمسئله

e3 

e4 

 

 
e5 

e6 

3گویه   e2 

e1 

e7 

6گویه   

11گویه   

12گویه   

13گویه   

1گویه   

18گویه   

67/0  

67/0  

55/0  

77/0  

75/0  

63/0  

69/0  

 محورهیجان

e10 

e11 

 

 
e12 

e13 

5گویه   e9 

e8 

e14 

7گویه   

10گویه   

14گویه   

17گویه   

2گویه   

20گویه   

63/0  

79/0  

74/0  

77/0  

55/0  

64/0  

60/0  

 اجتنابی

e17 

e18 

 

 
e19 

e20 

8گویه   e16 

e15 

e21 

9گویه   

15گویه   

16گویه   

19گویه   

4گویه   

21گویه   
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عاملی مدل های رگرستتتیونی ستتتاختار ستتته  نتتایج مربوط به وزن  2و  0هتای  شتتتکتل 

ی را برای دانشتتجویان ایران زاهای استتترسنستتخة کوتاه ستتیاهة مقابلة با موقعیتگیری اندازه

دهد که برای ستتاختار دهد. نتایج نشتتان میقبل و بعد از اصتتالف مدل پیشتتنهادی نشتتان می 

می  ، جمحور و مقابلة اجتنابیمحور، مقابلة هیجانمقابلة مستتتئلهمشتتتتمل بر ستتته عاملِ  

، ضتتترایب 2(. در شتتتکل P<880/8هتای رگرستتتیونی از لحتاظ آمتاری معنتادارنتد )     وزن

، ضتترایب رگرستتیونی برای  90/8تا  50/8مدار مستتئله رگرستتیونی برای متغیر مکنون مقابلة

و در نهایت، ضتتترایب رگرستتتیونی برای  05/8تا  55/8محور بین متغیر مکنون مقابلة هیجان

به دستت آمد. عالوه بر این، در مطالعة حاضر،   09/8تا  55/8متغیر مکنون مقابلة اجتنابی بین 

( و کالستتبیک و همکاران 2802بویستتان ) (،0999، 0991های اندلر و پارکر )همستتو با یافته

ة با نستتتخة کوتاه ستتتیاهة مقابلهای زیربنایی (، الگوی پراکندگی مشتتتترک بین عامل2880)

برای دانشتجویان ایرانی، شتواهدی در دفاع از ساختار سه عاملی این    زاهای استترس موقعیت

و  محوربلة مستتئلههای مقامقیاس فراهم آورد. در مطالعة حاضتتر، همبستتتگی بین زوج عامل 

محور و مقتتابلتتة اجتنتتابی (، مقتتابلتتة مستتتئلتته 880/8p,25/8-=rمحور )مقتتابلتتة هیجتتان

(880/8p,20/8-=r       و در نتهتتایتتت، متقتتابتلتتة هتیجتتان محور و مقتتابلتتة اجتنتتابی بود )

(880/8p,28/8=r.) 

نستتتخة کوتاه آزمون روایی ستتتازة  منظوربه. در این مطالعه، CISS-SFروایی ستتتازة 

برای دانشجویان ایرانی، همبستگی بین نمرات آنها در  زاهای استرسمقابلة با موقعیتستیاهة  

و  نفسعزتمحور و مقابلة اجتنابی با نمرات محور، مقابلة هیجانمقابلة مسئلهسه عاملِ 

نشتتتان می دهد که  0عتاطفة مثبت و منفی دانشتتتجویان گزارش شتتتد. نتایج جدول   

عنادار و عاطفة مثبت، مثبت و م نفسعزته محور با همبستگی بین نمرات مقابلة مسئل

و بتا نمرات عتاطفتة منفی، منفی و معنتادار بود. همچنین، نتتایج نشتتتان می دهتد کته        

اطفة و ع نفسعزتهمبستتتتگی بین نمرات مقتابلتة هیجتان محور و مقتابلة اجتنابی با     

لی، ک طوربهمثبتت، منفی و معنتادار و بتا نمرات عتاطفتة منفی، مثبتت و معنادار بود.       

محور، مقتتابلتتة الگوی پراکنتتدگی مشتتتترک بین متغیرهتتای مکنون مقتتابلتتة مستتتئلتته  
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و عاطفة مثبت و منفی در دانشتتتجویان، از  نفسعزتمحور و مقابلة اجتنابی با هیجان

 ت کرد.تجربی حمای طوربهزا های استرسنسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیتروایی سازة 
 و عاطفة مثبت و منفی نفسعزتمقابله با  هایسبکگی . ماتريس همبست3جدول 

 مقابلة اجتنابی محورمقابلة هیجان ورمحمقابلة مسئله 

 -17/0* -48/0** 19/0** نفسعزت

 -13/0* -39/0** 44/0** عاطفة مثبت

 17/0* 78/0** -18/0** عاطفة منفی

01/0P< 05/0P< 

 گی يبحث و نسیج 

نستتتخة کوتاه ستتتیاهة مقابلة با  ستتتنجی های روانآزمون ویژگیمطتالعتة حتاضتتتر با هدف    

 های تحلیلدر گروهی از دانشتتجویان ایرانی انجام شتتد. نتایج روش زاهای استتترسموقعیت

 0(، جو2802(، بویستان ) 0999، 0991عاملی تاییدی همستو با نتایج مطالعات اندلر و پارکر ) 

(، پارک و 2801(، تاکاجیشتتتی و همکاران )2889) 2(، کوهتان، جتانتگ و استتتتین   2888)

( و کالستتتبیک و 2800(، ستتتاکاتا و همکاران )2880(، راملی و همکاران )2888همکاران )

 زاهای استرسنستخة کوتاه ستیاهة مقابلة با موقعیت  ( از ستاختار سته عاملی   2880همکاران )

جربی ت طوربهبی به ریرمجاز محور و مقابلة اجتنامحور، مقابلة هیجانشتتتامتل مقتابلة مستتتئله   

نستتتخة ی هاحمتایت کرد. عالوه بر این، الگوی کیفی پراکندگی مشتتتترک بین زیرمقیاس 

حور و ممحور، مقابلة هیجانشتامل مقابلة مسئله  زاهای استترس کوتاه ستیاهة مقابلة با موقعیت 

ز روایی ستتازه اتجربی  طوربهو عاطفة مثبت و منفی دانشتجویان،   نفسعزتمقابلة اجتنابی با 

حمایت کرد. در نهایت، در مطالعه  زاهای استتتترسنستتتختة کوتاه ستتتیاهة مقابلة با موقعیت  

نسخة کوتاه سیاهة مقابلة های حاضتر، ارزش عددی ضرایب همسانی درونی برای زیرمقیاس 

از  زارسهای استنسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیتنشتان داد که   زاهای استترس با موقعیت

 یایی الزم برخوردار است.پا

                                                 
1. Jo 

2. Cohan, Jang & Stein 
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(، پارکر و 0999، 0991های مطالعات اندلر و پارکر )تشتابة نتایج مطالعة حاضتر با یافته  

نسخة ( دربارة ساختار عاملی 2880( و کالسبیک و همکاران )2802(، بویسان )2889) 0اندلر

دهد که توان تفستتیری منطآ نظری نشتتان می زاهای استتترسکوتاه ستتیاهة مقابلة با موقعیت

یان دیگر، فرابافتاری است. به ب زاهای استترس نستخة کوتاه ستیاهة مقابلة با موقعیت  زیربنایی 

انشجویان زا در گروه دهای استرستشابة ساختار عاملی نسخة فارسی سیاهة مقابلة با موقعیت

زیربنایی  پذیری منطآ نظریایرانی با نستتخة اصتتلی این ابزار، ضتتمن تاکید بر قابلیت کاربرد

هد دهای نمونة مختلف، نشان میدر گروه زاهای استرسنسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیت

ی با کنندة شتتیوه های رویارویکه ستتاختار زیربنایی اصتتلی و ستتازوکارهای عليی نظری تبیین

ند. به بیان کای پیروی میهای تحلیلی، از اصول کلی متشابهتجارب استترس زا در موقعیت 

(، بویسان 0999، 0991دیگر، نتایج پژوهش حاضتر همستو با نتایج مطالعات اندلر و پارکر )  

کند که از لحاظ ستتتاختاری، الگوی ( تاکید می2880( و کتالستتتبیتک و همکاران )  2802)

های مختلف از توان الزم برای توصتتتیف و تبیین نقش ریرقابل پیشتتتنهادی در بین زیرگروه

های تحلتتیلی زا در محیطهای ارجح مدیریت و پاستتخدهی به تجارب استتترسانکار شتتیوه

 برخوردار است.

زا ترسهای مقابله با تجارب استتدر بخش دیگری نتایج مربوط به همبستتتگی بین شتتیوه

مثبت و  و عواطف نفسعزتمحور و مقابلة اجتنابی با محور، مقابلة هیجانشامل مقابلة مسئله

منفی دانشتتتجویان شتتتواهد مضتتتاعفی را برای روایی مالکی نستتتخه کوتاه ستتتیاهة مقابله با  

های زا فراهم کرد. در این بخش، نتایج مطالعه حاضتتتر همستتتو با یافتههای استتتترسموقعیت

(، 2802(، ساکلوفسکی و همکاران )2800و همکاران ) (، البراگوی2805مطالعات هریس )

( 2800کارتی و همکاران )( و مک2800(، بانیویلی و همکاران )2808) 2و لی پتارک، هننر 

های ارزشتیابانه افراد از خویشتن و تجارب هیجانی مثبت و منفی آنها  نشتان داد که قضتاوت  

های مفهومی بااهمیت شیوه ارجح افراد برای پاسخدهی و مدیریت تجارب در زمرة همبستته 

دی های مفهومی مدل فراینها همسو با آموزهشود. این یافتهیزا در دانشجویان تلقی ماسترس

                                                 
1. Parker & Endler 

2. Park, Heppner & Lee 
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ی از و عواطف مثبت و منفی به مثابة بخشتتت نفسعزتکند که مفاهمی مانند مقابله تاکید می

شناختی افراد، منطآ روش ترجیحی آنها برای رویارویی و پیکرة سازة زیربنایی سرمایة روان

سازنند بنابراین، این نتایج خاطر نشان می ؛کندمی زا را تلریحهای استرسمدیریت موقعیت

ی پذیری یا ملونیت روانزا و آسیبدهی به شرایط والشکه بخشتی از تمایز در مدل پاسخ 

ی افراد شناختای و سرمایة روانآنها در مواجهة با این تجارب انگیزاننده از طریآ مناب  مقابله

؛ 2800، 0؛ ژانتتگ، پیترس و برات استتتتریتتت0280شتتتود )گورکتتاوا و زلینیکووا، تبیین می

 (.2880، 0؛ گان، یانگ، ژو و ژانگ2809، 2وانکستونی و هیکس

مطالعة حاضتر وند محدودیت دارد. اول، نمونة مطالعة حاضتتر فقط شتتامل دانشجویان  

های روههای مطالعة حاضتتتر به گپذیری یافتهتعیین فرفیت تعمیم منظوربته بنتابراین،   ؛شتتتد

های دیگر مورد نیاز استتتت. دوم، انجام مطالعة حاضتتتر  مطالعاتی بر روی گروه دیگر، انجام

وتاه ستتیاهة نستتخة کهای بنابراین، آزمون میزان ثبات نمره ؛گیری بودمشتتتمل بر یکبار اندازه

پذیر نیستتتت. ستتتوم، در مطالعة حاضتتتر، آزمون  امکان زاهای استتتترسمقتابلتة بتا موقعیت   

لی و با تمرکز بر روایی عام زاهای استتترسقابلة با موقعیتنستتخة کوتاه ستتیاهة مهای ویژگی

اه ستتیاهة نستتخة کوتهای فنی بنابراین، ستتنجش ویژگی ؛روایی ستتازة این مقیاس مبتنی بود

ین، روایی بهای دیگری مانند روایی پیشبا تاکید بر روش زاهای استتتترسمقتابلة با موقعیت 

ارم، با وجود آن که در مطالعة حاضتتتر واگرا و روایی افزایشتتتی پیشتتتنهتاد می شتتتود. وهت   

ی از دو گروه جنس زاهای استترس نستخة کوتاه ستیاهة مقابلة با موقعیت  های مربوط به اندازه

نسخة کوتاه سیاهة مقابلة با ارزی جنسی ساختار عاملی آوری شتده استت اما تحلیل هم  جم 

بنابراین، انجام پژوهشتتتی  ؛در کتانون توجه محققان قرار نگرفت  زاهتای استتتترس موقعیتت 

ای هنستتخة کوتاه ستتتیاهة مقابلة با موقعیت روشتتمند با هدف ستتتنجش تغییرناپذیری عاملی  

 شود.در دو جنس پیشنهاد می زااسترس

                                                 
1. Zhang, Peters & Bradstreet 

2. Vanstone & Hicks 

3. Gan, Yang, Zhou & Zhang 
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ستتیاهة مقابلة با دهد که نستتخة فارستتی  های مطالعة حاضتتر نشتتان می یافتهدر مجموع، 

بُعدی در قلمرو مطالعاتی ستتتهبته مثتابه یک ابزار خودگزارشتتتی    زاهتای استتتترس موقعیتت 

ستتنجی برای ستتنجش ابعاد زا، از لحاظ روانمقابلة با تجارب تحلتتیلی استتترس هایستتبک

 ای، ابزاری دقیآ و قابل اطمینان است.مقابله هایسبکگانة سه

 منابع

 نفسعزت(. ستتتنجش پایایی و روایی مقیاس 0009و بهلول، نستتترین. ) رجبی، رالمرضتتتا

های تربیتی و پژوهشروزنبرگ دانشتتتجویتان ستتتال اول دانشتتتگتاه شتتتهیتد ومران.      

 .00-10، (2) 0، شناختیروان

(. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه 0099آبادی، جلیل. )زاده، پروین.، شکری، امید و فتحصالح

ر اندازی برفتارهای ستتتبک زندگی تحلتتتیلی ارتقادهنده ستتتالمت تحلتتتیلی: وشتتتم

 .90-085(، 08) 0، گیری تربیتیفللنامه اندازهر انگیزش پیشرفت. های معاصنظریه

(. ساخت و بررسی 0099گراوند، یاسر.، کوهی، محمد.، سیدکابلی، الهه و علیزاده، احمد. )

ستتنجی پرستتشتتنامه درگیری پژوهشتتی در دانشتتجویان تحلتتیالت     های روانویژگی

 .10-98(، 09) 08، گیری تربیتیفللنامه اندازهتکمیلی. 

های شتتتناختی، (. ارزیتابی 0090و شتتتریفی، مستتتعود. )  گودرزی، احمتد.، شتتتکری، امیتد  

-091، (1)00، شتتناستتیمجله روانبینی و بهزیستتتی ذهنی. ای، خوشراهبردهای مقابله
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