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   مقدمه

و چگونگی رویارویی و  است 21استرس و فشارهاي روانی ازجمله عوامل الینفک زندگی در قرن 

 .و جوانی در سالمت روانی افراد بسیار مهم است  در سنین اولیۀ ویژهکنارآمدن با این عوامل به

زیستی و اجتماعی همراه هاي شناختی، عصبیاي در زمینهبا تغییرات گسترده 1دوره نوجوانی

ورود به دوره نوجوانی، فرد را . وجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده استن. است

همچنین امروزه در جامعه ما توسعه ). 1389ستوده، ( سازدمی گریبانبهدستت فروانی با مشکال

 نشینی،افزایش حاشیه رویه مهاجرت از روستاها به شهرهاي بزرگ،زندگی شهري، گسترش بی

 ه باعث افزایش کمی و کیفیدرصد باالیی از افراد جامع بودنِجوان و اقتصادي مشکالت فراوانی

 این که ازجمله آورده پدید هاآسیب انواع به ابتال براي را مناسبی زمینه و شده اجتماعی هايآسیب

 آمار گزارش ،ثیر این عواملیید تأأتدر ). 1387خلجی، ( بزهکاري نوجوانان است پدیده هاآسیب

را  درصد بزهکاران 88دیک به دهد نزنشان میاصالح و تربیت استان تهران شده از کانون 

 کنندمی خیز زندگیدر مناطق جرم درصد 52ها، زمیان آناکه دهند ساکنین شهرها تشکیل می

 مثل خطر، هاي محدودي در جوامع نوجوانان در معرضما پژوهش کشور در .)1389 ،طاهري(

که  است ملیعوا شناسایی صدددر حاضر و پژوهش است شده انجام بزرگ شهرهاي حومۀمناطق 

جمله زا .شودمی زابر شرایط استرس ي شهر تهراننوجوانان ساکن مناطق حومه سبب غلبه

 به آوريتاب به .است 2آوريتاب ،مورد توجه قرار گرفتهاین حیطه  زه درکه امرو متغیرهاي مهمی

اسی، شنروان در .است شده آینده توجه خطرساز عوامل درمقابل محافظتی عوامل از یکی عنوان

 پژوهشگرانبسیاري از  .اندنامیده آوريرا تاب و فجایع سازگاري با استرس براي مثبت افراد ظرفیت

خوب، عنوان یک ایده به آناز  و ر از حوادث ناگوار تعریفاعنوان توانایی غلبه و گذهآوري را بتاب

آنان در برابر محافظت مواجهه با نامالیمات و  هنگامافراد  بهبراي کمک  باال با ارزش کاربردي

 ).2007، 3بلینکو و توماس هارت،(اند کرده آید، یادوجود میشان بهخطراتی که در طول زندگی

 ،4، کوکس و کوپرآلن( تواند در بروز رفتارهاي پرخاشگرانه زودهنگام مؤثر باشدآوري میعدم تاب

2006.(   

رمیان جوانان در معرض خطر با آوري با حمایت اجتماعی داثبات کرد تاب 1988 5کاربونل

تواند در کاهش تأثیر آوري می مشکالت هیجانی ارتباط دارد و همچنین رشد فرایندهاي تاب

                                                             
1. adolescence 
2. resilience 
3. Hart, Blincow & Thomas 
4. Allen, Cox & Cooper 
5. Carbunel 
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 ).2006 ،1اونگ، ادواردز و برگمن( شناختی استرس در بزرگساالن مفید باشدهیجانی و روان

معرض  رای افراد دردیگر راهبردهای مقابله با استرس که عامل مراقبتی بسیار مهمی بازطرف

بسته شده است  کارگسترده در مطالعات بهطورد، یکی از متغیرهایی است که بهشوخطر تلقی می

آوری و سازگاری را ای مثبت و تابهای مقابلهای رابطه سبکمطالعات گسترده). 2000، 2چان(

 5وس و فولکمنتعریف الزاربهمقابله بنا ).2006 ،4چاتمن ؛2001، 3کریگ( اندمشخص کرده

از است های فرد و فشارهای موقعیتی و عبارت عنوان فرایندی پیچیده، تابع ارزیابیهب) 1984(

ها و  منظور کنترل موقعیتو بهاست دائماً درحال تغییر که ست ا های رفتاری و شناختیتالش

 ی چاتمنطبق مطالعه. درو کار میهب ،شود فشارزا و یا زیانبار ارزیابی می طور بالقوههشرایطی که ب

در نوجوانان ساکن  را آوریمیزان تاب ،ای منفیاستفاده از راهبردهای مقابلهعدم )2006(

  . هددمیافزایش شهرها ی حاشیه

زمینه  ،متخصصان قرار گرفتهمورد توجه آوری متغیر دیگری که در مباحث استرس و تاب

های  حمایت اجتماعی شامل مساعدت .است 6حمایت اجتماعی یعنیآوری بر تاب مؤثراجتماعی 

، 7رو- میر و گوزل-جرارد، لندی( دشوعاطفی، ابزاری و اطالعاتی است که توسط دیگران تأمین می

کنند تأثیر اند که حمایت اجتماعی که افراد دریافت میمطالعات فراوانی نشان داده). 2006، 7رو

، مشخص شد )2008( 8برون ژوهشدر پ .بخشددهد و شرایط را بهبود میمیاسترس را کاهش 

بینی پیشتبار دانشجویان آفریقاییرا در  آوری، تابشدن نژادی و حمایت اجتماعی تماعیاج

-تاب بر مؤثرعوامل حمایت اجتماعی ازجمله  دادنشان )2009( 9هس و گرایدونمطالعه  .کندمی

دهد رشد نشان می  دجدی هایپژوهش .است) سرراهی(پرورشگاه  شده در آوری افراد بزرگتاب

مدت و رساندن بزهکاری طوالنی حداقلجهت به ،آوری در کودکانی که در بحران هستندتاب

اهمیت بحث  با توجه به. )2006آلن و همکاران، ( ضروری است متعهد بزرگساالنی ها بهآن تبدیل

مه شهرهای مناطق حونوجوانان  پیشگیری از انحراف غلبه بر شرایط نامناسب و آوری درتاب

 اهمیت حائز شود بسیارمی ناننوجوا این در آوریتابشناسایی عواملی که سبب افزایش ، بزرگ

 مقابله هایسبک و اجتماعی وجود حمایت )1386( آقاجیقره و وکیلی مطالعه طباطبایی در .است

                                                             
1. Ong, Edwards & Bergeman 
2. Chan 
3. Kerig 
4. Chatman 
5. Lazarus & Folkman 
6. social support 
7. Gerard,  Landry-Meyer & Guzell-Roe 

8. Brown 
9. Hass & Graydon 
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-شیوه و عیاجتما تحمای بنابراین .شد آوری مشخصدهنده تابارتقا هایشاخصه عنوانبه کارآمد

سؤال ما در پژوهش حاضر  .باشد آوریبر تاب گذارتأثیر احتمالی متغیر دو ممکن است مقابله های

ر نوجوانان ساکن را د آوریتاب ای تا چه میزانهای مقابلهماعی و سبکحمایت اجت است کهاین 

  :عبارتند از پژوهش هایهفرضی و کندبینی میپیش شهر تهران یحومهدر مناطق 

 .کندبینی میمثبت پیش ،آوری را در نوجوانان پسرمایت اجتماعی تابح .1

 .کندبینی میمثبت پیش ،آوری را در نوجوانان پسرمحور تابلهسبک مقابله مسأ .2

 .کندبینی میمنفی پیش ی را در نوجوانان پسر،آورمحور تابسبک مقابله هیجان .3

  

  روش

حال کلیه نوجوانان پسر در آماریجامعه  وپژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی 

آموزان  تعداد دانش .بودشهر تهران  یحومهتحصیل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مناطق 

) 1970( مورگانکرجسی و با استفاده از جدول  افراد نمونهورد آبر. ودنفر ب 220000تقریبا برابر 

 نفر 450 پژوهشچه بیشتر دقت نتایج  که برای افزایش هر )1390بیابانگرد، ( نفر بود 384

. نددشای انتخاب گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه این افراد که درنظر گرفته شد

و از بین مناطق حومه تهران، مناطق  19و  17منطقه  تهران ن مناطق جنوب شهرابتدا از بی

رورش شهر تهران، از هر منطقه پاز هماهنگی با آموزش و  پس شهر وشهریار، شهر قدس و اسالم

های هر سپس از بین کالس وراهنمایی  در مقطع دبیرستان و یک مدرسه در مقطع مدرسه یک

  .صورت تصادفی انتخاب شدهیک کالس ب مدرسه

  

   پژوهش ابزار 

 برایاندلر و پارکر  توسط 1990 این پرسشنامه در سال .1پارکراندلر و  مقابلهپرسشنامه . 1

شد و های فشارزا و بحرانی ساخته ای مقابله نوجوانان و بزرگساالن در موقعیتهسنجش روش

، 36، 27، 26، 24، 21  ،15، 10، 6، 2، 1 هایسؤالبا  »مدار مقابله مسأله«مقیاس شامل سه زیر

، 22، 19، 17، 16، 14، 13، 8، 7، 5 هایسؤالبا » مدارمقابله هیجان« ،47و  46، 43، 42، 41

، 20، 18، 12، 11، 9، 4، 3 هایسؤالبا » مدارمقابله اجتناب«و  38و  45، 34، 33، 30، 28، 25

 48ی این مقیاس شامل شدهنظری تجدید نسخه .است 48و  44، 40، 37، 35، 32، 31، 29، 23

-سؤال .آیدحساب میهای مقابله بهاعتماد برای سنجش روشه یکی از ابزارهای قابلماده است ک

 تا" هرگز نه "هایانتخاب به ترتیببه و است لیکرت ای درجه طیف پنج صورتبه مقیاس های

                                                             
1. Coping Inventory For Stressful Situation (CISS)  



  زهرا بهجتی و محمد ناصری  محمود خباز،

  1390 زمستان)/ 20( 4شماره/ 5سال/ ردیکارب شناسیروانفصلنامه                                                         112

اعتباریابی  برای) 1388( رادقریشی .)1389طاهری، ( گیردمی تعلق 5 تا 1 نمرات" زیاد خیلی"

از % 58 آمدهدستههای بمولفهداد نشاناز تحلیل عاملی استفاده با ایرانی   این مقیاس در نمونه

نتایج تحلیل روایی همزمان این مقیاس با مقیاس بیلینگز . کنند میس کل مقیاس را تبیین واریان

. نشان دادمدار برای هیجانرا  40/0و  مدارمساله مقیاس برای را 62/0و موس ضریب همبستگی 

-و برای خرده 83/0در بررسی اعتبار این مقیاس نیز با روش بازآزمایی ضریب اعتبار کل مقیاس 

 .دست آمدبه 55/0و  83/0، 85/0مدار به ترتیب مدار، اجتنابی و هیجانهای مساله مقیاس

و برای  83/0، ضریب آلفا برای کل مقیاس سنجش اعتبار درونی این مقیاس همچنین برای

. محاسبه شد 79/0و  81/0، 86/0ترتیب مدار و اجتنابی به، هیجانمدارلهأمسهای مقیاسخرده

و برای عامل  80/0مدار شده برای عامل هیجان ز ضریب آلفای محاسبهدر پژوهش حاضر نی

  .محاسبه شد 82/0مدار لهمسأ

این پرسشنامه توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون،  .1پرسشنامه حمایت اجتماعی .2

بنا به . ساخته شد از حمایت اجتماعی 3مبنای تعریف کوب بر 1986در سال  2ویلیامز و استوارت

کوب، حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، تعریف 

بسیار شکل به بندیدرجه 4 وماده  23دارای این پرسشنامه  .دوستان و سایر افراد اشاره دارد

این آزمون در مطالعه ابراهیمی  .)1389طاهری، ( استموافق، موافق، مخالف و بسیار مخالف 

پایایی آزمون در نمونه دانشجویی . آموز اجرا شددانش 200دانشجو و  100بروی  )1371(قوام 

آموزان پس از و در آزمون مجدد در دانش 70/0 آموزیو در نمونه دانش 90/0ر کل مقیاس د

 300در یک گروه ضرایب پایایی درونی این آزمون را ) 1389( بخششه .بود 81/0شش هفته 

در پژوهش حاضر ضریب آلفای . محاسبه کرد 66/0 طباطبایی اه عالمهدانشگنفری از دانشجویان 

  .آمد دستهب 74/0محاسبه شده برای این پرسشنامه 

با آن را   )2003( 5کانر و دیویدسون وگویه دارد  25این پرسشنامه  .4آوريپرسشنامه تاب .3

بین  بندیدرجه 5 اریگذنمره. کردند تهیه آوریتاب حوزه در 1979 -1991مرور منابع پژوهشی 

ترین نمره کمو  100ترین نمره یشب .شودمیانجام همیشه درست = چهار تا کامالً نادرست=صفر

عمومی،  جمعیت شامل مقیاس در شش گروه این سنجیروان هایویژگی بررسی .صفر است

شکل پزشکی، بیماران با مهای اولیه، بیماران سرپایی روانکنندگان به بخش مهارتمراجعه

                                                             
1. Social Support Appraisals (SSA) 
2. Vaux, Phillips, Holley, Thompson, Williams & Stewart 
3. Cobb 
4. Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RIS) 
5. Connor & Davidson 
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بینازاده، ( از سانحه انجام شده است اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس

آور تابآور از غیرخوبی قادر به تفکیک افراد تابقدند این پرسشنامه بهتعمکنندگان تهیه .)1384

 در ایران. استینی های پژوهشی و بال استفاده در موقعیتو قابل بالینی های بالینی و غیردر گروه

عاملی به روش  با استفاده از تحلیلتعیین روایی  پیش از آن،هنجاریابی برای ) 1384(محمدی 

مون زآدو مقدار خیو  87/0برابر با  1برداریکفایت نمونهمقدار ؛ دو شاخص های اصلی مولفه

 انجام تحلیل که هر دو شاخص کفایت شواهد برای دست آوردبه 28/5556برابر کرویت بارتلت 

آلفای کرونباخ . آمد دستبه 89/0آلفای کرونباخ، با محاسبه ضریب پایایی  .عامل را نشان دادند

 . بود 82/0 این پرسشنامه در پژوهش حاضر برابر

آموزان جهت شرکت در پژوهش ابتدا توضیحاتی درباره جلب موافقت دانشبرای . شیوه اجرا

ها ارائه و درباره محرمانه ماندن نحوه تکمیل پرسشنامه های آن و نیزپژوهش، اهداف و مزیت

پس از  وآموزان توزیع دانش 450ها در بین پرسشنامهو  اطمینان داده شدها به آنشان، اطالعات

  .های همبستگی و رگرسیون تحلیل شدکمک روشها بهبررسی و حذف موارد ناقص، داده

  

  هایافته

درصد از این  1/24 .دسال بودن 18تا  12وده سنی محد ن درپسر نوجوا 410ها شامل آزمودنی

 ساله 18- 17ها درصد از آن 4/14ساله و  16-14ها درصد از آن 3/59ساله،  13- 12نوجوانان 

در منطقه جنوب شهر تهران  بقیهدرصد  5/39در مناطق حومه و  هاآندرصد  5/60 .بودند

موز مقطع دبیرستان آنفر دانش 227 و اییمقطع راهنم آموزنفر دانش 183. سکونت داشتند

 30یکار، درصد آنها ب 3این نوجوانان بدین صورت بود که نزدیک به وضعیت شغلی پدر  .دندبو

 6/15از لحاظ تحصیلی  .درصد کارمند بودند 15ها در شغل آزاد و درصد از آن 53درصد کارگر، 

ها مادران آن 1/2پدران و  1/4اد و تنها درصد مادران این نوجوانان بیسو 5/20درصد از پدران و 

  .دارای تحصیالت دانشگاهی بودند
  

  شهر تهران حومه مناطق نوجوانان در پژوهش هايمتغیر استانداردانحراف و یانگینم .1جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  بیشترین نمره  کمترین نمره  متغیرها

  54/6  37/16  38  5  حمایت اجتماعی

  12/11  49/56  130  22  محور لهمقابله مسأ

  48/10  60/47  76  20  مقابله هیجان محور

  71/14  54/86  125  38  آوريتاب
   

                                                             
1. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  
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متغیر  4به ترتیب کمترین نمره، بیشترین نمره، میانگین و انحراف استاندارد  1ول شماره جد

وری یجان محور و تاب آمحور، سبک مقابله هنی حمایت اجتماعی، سبک مقابله مسألهپژوهش یع

   .دهدرا نشان می

 آوري هاي مقابله و تاب ماتریس همبستگی حمایت اجتماعی، سبک .2جدول

  محورمسئله  محورهیجان  حمایت اجتماعی  متغیرها

      1  حمایت اجتماعی

    1  -03/0  ي هیجان محور سبک مقابله

  1  33/0**  29/0**  له محوري مسأ سبک مقابله

  58/0**  20/0**  32/0**  آوري تاب

                                                                                                   01/0 **P<  

همبستگی   و ،آوریهای مقابله با تابحمایت اجتماعی و سبکبین همبستگی  2در جدول 

معنادار  و مثبتآوری محور و تابسبک مقابله هیجانبا  ومحور لهسبک مقابله مسأبا آوری تاب

در متغیرهای حمایت  شهر تهران حومهمناطق هرچه نمره نوجوانان  گرفت توان نتیجهمی. است

نمره آوری نیز در مقیاس تاب رود، محور باالمحور و مسئلههای مقابله هیجاناجتماعی و سبک

  . رودباال می هاآن
  

  آوريتاب بینیاي در پیشمقابلههاي و سبک اجتماعی حمایت رگرسیون تحلیل نتایج .3جدول

F  R  R  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  منبع پراکنش
2

 

  36/0  79/756/0  29/10598  3  87/31794  رگرسیون

  83/139  406  83/56772  )خطا(مانده باقی

  409  71/88567  کل
 

                                                                                                                  001/0< p  

مجموع قادر به  درای های مقابلهحمایت اجتماعی و سبک ،دهدنشان می 3طور که  جدول همان

   .هستندشهر تهران  حومهمناطق آوری در نوجوانان درصد از واریانس تاب 36بینی پیش
  

  آوريبینی تاباي در پیشهاي مقابلهجتماعی و سبکحمایت اضرایب تأثیر  .4جدول 

 هاتفاوت میانگین ضریب تاثیر خطاي استاندارد  استاندارد ضریب  متغیرها

  75/11  52/0**  06/0  69/0  محورلهمقابله مسأ

  71/0  03/0  06/0  04/0  محورمقابله هیجان

  99/3  17/0** 16/0 64/0 حمایت اجتماعی

01/0 **P <  
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 که ،استدار امحور و حمایت اجتماعی معنلهها ضریب بتای سبک مقابله مسأتن 4در جدول 

معادله . استآوری در نوجوانان بینی تابتوان نتیجه گرفت این دو متغیر قادر به پیشمی

  :صورت نوشتتوان به اینمیرا رگرسیون 

Y= +17/0حمایت اجتماعی   52/0رله محواسبک مقابله مس  

  

  گیريو نتیجه بحث

شهر تهران  حومهآوری در نوجوانان مناطق داد حمایت اجتماعی با تابنشانپژوهش این  یجنتا

 2، ورنر و اسمیت)2004( 1اردهای مطالعات بناین یافته همسو با یافته .همبستگی مثبت دارد

حمایت اجتماعی مفهومی است که فرد را در برخورد با مشکالت  .است) 2008(برون  و) 2001(

روابط حمایتی و مراقبتی را منبع ) 2004(بنارد . کندهای محیطی یاری میبا استرسو مقابله 

 یمؤثرافراد  ،این نوع حمایت کنندهتأمینافراد  ،داردگیرد و اظهار مینظر میآوری دراساسی تاب

 ویژهبهکنند تا خود به فرد کمک می حالعینو درفراهم را  صمیمیت، مراقبت و توجه که هستند

محیط اجتماعی که باعث  ای ازجنبهاز دیدگاه او . ها و منابع خود را بهتر بشناسدنمندیتوا

 هس و گریدون .هایی برای مشارکت و همکاری استشود ارائه فرصتآوری میارتقای تاب

 شدهکه توسط والدین خود ترکسرراهی فرد جوان  44 در آوریبررسی منابع تاببا ) 2009(

ترکیبی از عوامل حمایتی شامل احساس شایستگی، داشتن هدف برای آینده،  دننشان دادبودند 

و غلبه بر این نابرابری  هاآنآوری های خدمات اجتماعی در سازگاری و تابمشارکت در فعالیت

داری و نگه هایهگران و اعضای مؤسسهمچنین حضور و کمک مربیان، درمانست و ا مؤثر بوده

حسی داشته که فرد بتواند با او تبادل اطالعات و هم یسنداشتن دوستان همو نیز  هاآنارتباط با 

 که است معتقد) 2011( 3راتوس. بودآوری و سازگاری افراد سرراهی باشد عاملی اساسی در تاب

 توجه )1 :کند می تضعیف و تعدیل طریق پنج از را روانی نامطلوب فشار اثرات اجتماعی حمایت

 قلب قوت و فهم مراقبت، همدلی، ابراز احساسات، و افراد مشکالت به ندادگوش شامل عاطفی

 یعنی اطالعات) 3 ،انجامدمی رفتار انطباقی به که یاری و حمایت ارائه یعنی رسانییاری) 2 ،دادن

 از پسخوراند ارائه یعنی ارزیابی) 4 ،افراد ایتوانایی مقابله افزایش جهت توصیه و راهنمایی ارائه

 پذیری جامعه)5 و شود عملکرد می تصحیح به که منجر کیفیت عملکرد زمینه در اندیگر سوی

 اثرات نتیجه در آید ومی وجودهب پذیری واسطه جامعهبه معموالً که اجتماعی حمایت دریافت یعنی

   .آوردمی دنبالبه سودمندی

                                                             
1. Benard 
2. Werner & Smith 
3. Rathus 
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طه ـوجوانان رابآوری نمحور با تابلهسأداد سبک مقابله منشاننتایج این پژوهش مچنین ه

؛ )2006(؛ چاتمن )2006( 1کمپل سل، کوهان و استین هاین یافته با نتایج مطالع مثبت دارد

و نیز با ) 2010( 3؛ و لین، ارسموند، کوستر و کوهن)2007(2ویلیام، تیزدال، سگال و کاباتزین

سبک مقابله  دچار سرطان با ساله 11-19که نشان دادند نوجوانان  )2005( 4دکر و هسهمطالعه 

آوری کمتری دارند آوری بیشتر و بالعکس افراد با سبک مقابله اجتنابی تابمدار، تابمسئله

آور تمایل بیشتری افراد تاب دریافتند )2008( 5سوییکی و ، اسکات، فینبرگفایف. استهمسو 

احتمال  ی مقابلههامحور دارند و استفاده از این سبکلهمسأ ایبرای استفاده از راهبردهای مقابله

طبق  .دهدها را کاهش و تمایل افراد را برای دریافت خدمات سالمت افزایش میاکتساب بیماری

مراتب بیشتر از به درخودماندهی دارای کودک مادران تایوان )2010( لین و همکاران مطالعه نتایج

که درحالی. کردنداده میمحور استفلهأمحور و مسای هیجانهای مقابله مادران آمریکایی از سبک

محور باعث کاهش احساس اضطراب و افسردگی در مادران لهأهای مقابله مساستفاده از سبک

محور باعث کاهش سازگاری و انسجام های مقابله هیجانتایوانی شده بود، استفاده زیاد از سبک

   .ها و افزایش سطوح نشانگان افسردگی شده بوداین خانواده

آوری نوجوانان رابطه محور با تابداد سبک مقابله هیجاننشاننتایج این پژوهش همچنین 

یافته پژوهش . دکنبینی نمیدر این نوجوانان پیش آوری رااما این سبک مقابله تاب مثبت دارد

های لین و آوری ناهمسو با یافتهمدار و تابحاضر مبنی بر رابطه مثبت بین سبک مقابله هیجان

دلیل این ناهمسویی ممکن است به .بود) 1384( و محمدی) 2007( ویلیام ؛)2010(همکاران 

برو رو هاآنبا  باید که های پرتنشی باشدموقعیت) بودنکنترلقابل(و نوع نوجوانان شرایط سنی 

که استفاده از اینکنند قانون دائمی مبنی برگزارش می) 2004( 6فولکمن و موسکوویتز. ندوشمی

های مقابله محور همیشه موجب کاهش فشار روانی و استفاده از سبکمقابله مسأله هایسبک

که هنگامی. وجود ندارد ،شود همیشه موجب افزایش فشار روانی  -مانند رویارویی -محورهیجان

محور موجب کاهش فشار روانی وارده کنترل باشد، استفاده از مقابله مسألهتنش قابلموقعیت پر

عمل جراحی یا در انتظار کنترل نباشد، مانند که یک موقعیت قابلشود، اما هنگامیبر فرد می

محور موجب کاهش فشار روانی وارده های مقابله هیجان، استفاده از سبکبودن یک حمله قلبی

   ).1993الزاروس، (شود  بر فرد می

                                                             
1. Campbell-sills,  Cohan & Stein 
2. William, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn 
3. Lin, Orsmond, Coster & Cohn 
4. Decker & Haase 
5. Fife, Scott, Fineberg & Zwickl 
6. Folkman & Moskowitz 
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-پیش های مقابلهنشان داد که حمایت اجتماعی و سبکنتایج این پژوهش  گفت باید درنهایت

هستند و به ترتیب  شهر تهران یحومهمناطق آوری در نوجوانان های خوبی برای تابکنندهبینی

آوری در این بینی تابمحور و حمایت اجتماعی بیشترین نقش را در پیشلهسبک مقابله مسأ

 ؛)2006( چاتمن از جمله. های چندین پژوهش همسو است این نتایج با یافته .دنوجوانان دارن

   ).1384( و بینازاده دولتشاهی کیانی دهکردی، رفیعی، سمیعی، کریملو،

کننده درونی به نقش دو عامل محافظتخود  در مطالعه) 1386( آقاجیوکیلی و قره طباطبایی

) کننده درونی شامل الفعوامل محافظتکنند میو عنوان اشاره آوری افراد و بیرونی در تاب

گیری، ابراز وجود و کنترل ، تصمیملهمسأهای حل ی زندگی به ویژه مهارتهاکاربرد مهارت

و ایجاد روابط مثبت  شدناجتماعی بودن، توانایی دوست داشتن و دوست داشته) و ب ،تکانه

پیشگامی در ایجاد روابط و پیوندهای صمیمی و ارج  شاملکننده بیرونی و عوامل محافظتاست؛ 

با  ورزگرانه و مهرگیر، تقویت روابط حمایتبهانه حرارت و کمل پرنهادن به تحصیل، سبک تعام

آوری را و تاب استهایی است که در خانواده، مدرسه، اجتماع و گروه همساالن دیگران که ویژگی

  .کند تقویت می

گیری کرد که افزایش حمایت اجتماعی توان نتیجههای پژوهش حاضر میبه یافته باتوجه

برقراری ارتباط و  ویژهبهیربط، ذهای توسط نهاد ن در مناطق حومه شهر تهرانساکنوجوانان 

 هاآنآوری تواند نقش مهمی در افزایش تابشان میاز سوی خانواده مؤثرپیوند عاطفی و حمایتی 

هایی جهت کننده و انسانی، انتظارات باال و ایجاد فرصتدر واقع روابط حمایت. داشته باشد

. آوری درنظر گرفته شوددهنده تابء ظ و ارتقاـعوامل محاف عنوانبهتواند می مشارکت افراد

مسائل بر اساس  لـمحور و چگونگی تجزیه و تحلیلههای مقابله مسأن مهارتـهمچنین آموخت

برگزاری . آوری نوجوانان شودزایش تابـواند منجر به افـتمی هاآنق و نحوه کنارآمدن با ـطامن

له، اجتماعی بودن، توانایی دوست حل مسأ هایمهارتهای زندگی با تأکید بر هارتهای مکارگاه

شدن، توانایی ایجاد روابط مثبت، پیشگامی در ایجاد روابط و پیوندهای  داشته داشتن و دوست

. مفید فایده باشد مورداند در این توبا دیگران می دوستانهگرانه و صمیمی، تقویت روابط حمایت

شناختی ، تأثیر عوامل جمعیتآوریتابمورد در  های آتیپژوهش شودت پیشنهاد میدر نهای

ها، سطح تحصیالت خانواده و خود فرد و شغل والدین را اقتصادی خانواده - مثل سطح اجتماعی

  .ندکنبررسی در نوجوانان مناطق حومه شهر تهران 
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  اجتماعی حمایت پرسشنامه

  .با گذاشتن ضربدر در ستون بلی یا خیر، پاسخ خود را اعالم نمایید

خیر   .گذارنددوستانم به من احترام می .1 بله 

خیر   .دهدمرا مورد مراقبت بسیار قرار می امخانواده .2 بله 

خیر   .دیگران برای من اهمیتی قائل نیستند .3 بله 

خیر   .ام برای من حرمت فراوانی قائل هستندخانواده .4 بله 

خیر    .من خیلی محبوب هستم .5 بله 

خیر     .توانم به دوستانم تکیه کنممن می .6 بله 

خیر   .ام هستمکامال مورد تحسین خانواده .7 بله 

خیر   .کننددیگران به من اعتنا می .8 بله 

خیر    .ورزدام صمیمانه به من عشق میخانواده .9 بله 

خیر   .من اعتنایی ندارند موفقیت به سعادت و دوستانم نسبت .10 بله 

خیر    .ام به من متکی هستنداعضاء خانواده .11 بله 

خیر    .من از اعتماد زیادی برخوردار هستم .12 بله 

خیر    .ام متکی باشمانم به حمایت و مساعدت افراد خانوادهتومن نمی .13 بله 

خیر     .کنندمردم مرا تحسین و ستایش می .14 بله 

خیر   .کنم به دوستانم عالقه زیادی دارممن احساس می .15 بله 

خیر    .دوستانم هوای مرا دارند .16 بله 

خیر    .دیگران برای من ارزش قائل هستند .17 بله 
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خیر    .گذاردبه من احترام می ام واقعاًخانواده .18 بله 

خیر    .رابطه من با دوستانم برایم خیلی مهم است .19 بله 

خیر    .من خواهان دلبستگی به دیگران هستم .20 بله 

خیر    .کننداگر فردا بمیرم افراد کمی برای من احساس دلتنگی می .21 بله 

خیر    .ام صمیمی نیستمکنم با اعضای خانوادهاحساس می .22 بله 

خیر    .خوریمروزهای دشوار و سختی به درد همدیگر می در دوستانم و من .23 بله 

  

  آوریتابپرسشنامه 

تان اگر موردی هنوز برای. کندمشخص کنید عبارات زیر چقدر در مورد شما صدق می

-افتاد، چه احساسی میاتفاق می آن اگر کهاین را برطبقپاسخ خود است، رخ نداده
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            .توانم خود را با آن سازگار کنمدهد میوقتی تغییری رخ می .1

ام با او، در زمان استرس به من کمک حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمی .2

  . کند

          

تواند کمک یر میحل روشنی برای مشکالتم وجود ندارد، گاهی خدا یا تقدکه راهوقتی .3

  .کند

          

            .ای بیاندیشمگیرد ، چارهتوانم برای هر چیزی که سر راهم قرار میمی .4

توانم با می که اندکرده چنان اطمینانی در من ایجاد امهایی که درگذشته داشتهموفقیت .5

  .مشکالت پیش رو برخورد کنم

          

            .ها را هم ببینمدار آنی خندهکنم جنبهشوم سعی میمشکالت مواجه می با وقتی .6

            .گرددتر شدنم میلزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی .7

            .گردمها به حال اولم باز میپس از بیماری، صدمه و سایر سختی معموالً .8

            .معتقدم در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست .9

            .تیجه هم کاری ندارمدر هر کاری بیشترین تالشم را می کنم و به ن .10

            .یابمد موانع، می توانم به اهدافم دستمعتقدم که علیرغم وجو .11

            .شومشوند، مأیوس نمیحتی وقتی امور ناامید کننده می .12

            .کنم کجا مراجعهگرفتن بهدانم که برای کمکدر لحظات استرس و بحران، می .13

            .کنمدهم و درست فکر میزدست نمیفشار هستم، تمرکزم را اکه تحتوقتی .14

            .را بگیرند هاتصمیم دیگران کهاین تا کنم حل را مشکالتم خودم که دهممی ترجیح .15

            .شوماگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمی .16

            .دانممیتوانا را فردیکنم، خودمیپنجه نرمو و مشکالت زندگی دست وقتی با چالش .17
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-ای بگیرم که دیگران را تحتدشوار و غیرمنتظره هایتوانم تصمیمت لزوم میدرصور .18

  .تأثیر قرار دهد

          

            .توانم احساسات ناخوشایندی چون غم، ترس و خشم را کنترل کنم می .19

            .عمل کنم گمان و حدس صرفاً براساس با مشکالت زندگی، گاهی الزم است وردبرخ در .20

            .دارم فمندیدر زندگی حس هد .21

            .ام کنترل دارمکنم بر زندگیحس می .22

            .های زندگی را دوست دارمچالش .23

            .کنمرو، برای رسیدن به اهدافم تالش میبدون درنظر گرفتن موانع پیش .24

            .بالمهایم به خودم میخاطر پیشرفتبه .25

ها زا تا چه اندازه با این نوع فعالیتورد با شرایط استرسمشخص نمایید در برخ
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            کنمنحو بهتری تنطیم میوقتم را به .1

دقت در مورد آن فکر را حل کنم، بهتوانم آنکنم چگونه میروی مسئله تمرکز و فکر می .2

  .کنممی

          

            .کنمام فکر میکه داشتهراجع به اوقات خوشی  .3

            .کنم با اشخاص دیگری باشمسعی می .4

            .کنمگذرانی و تاخیر در کار سرزنش میخودم را به خاطر وقت .5

            .دهمکنم بهترین است انجام میکاری را که فکر می .6

            شومبا دردهای جزئی و کلی مشغول می .7

            .کنمن موقعیتی سرزنش میخاطر قرار گرفتن در چنیخودم را به .8

            .شومها مشغول میبه تماشای ویترین مغازه .9

            .کنمهایم را تعیین میاولویت .10

            .کنم به خواب برومسعی می .11

            .دهمبا یک غذای دلخواه یا خوراکی به خودم پاداش می .12

            .کنم شوم که مبادا نتوانم با مساله کنار بیایم یا مقابلهمضطرب می .13

            .شومدچار تنش زیادی می .14

            .کنمام فکر میای که مسائل مشابه را حل نمودهدر مورد نحوه .15

            .افتدگویم این موضوع واقعا در مورد من اتفاق نمیبه خودم می .16

            .کنممی سرزنش را ام خودمحد هیجانی بودهازموقعیت بیش که درمورداین از .17
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            .رومغذا یا یک خوراکی به بیرون میبرای صرف  .18

            .شومخیلی ناامید می .19

            .کنمبرای خودم چیزی خرید می .20

            .کنمرا دنبال می برای خود یک دوره کاری را مشخص نموده و آن .21

            .کنمنمیخاطر ندانم کاری سرزنش خودم را به .22

            .رومبه مهمانی می .23

            .ا درک کنمکنم موقعیت رسعی می .24

            .دانم چکار کنمزند و نمیخشکم می .25

            .کنمعمل اصالحگرانه میبالفاصله اقدام به .26

            .گیرمکنم، از اشتباهم پند میراجع به آنچه اتفاق افتاده فکر می .27

            .توانستم آنچه اتفاق افتاده و احساس خود را عوض کنمکنم میآرزو می .28

            .رومی میبه مالقات دوست .29

            .شومدر مورد آنچه قرار است انجام دهم نگران می .30

            .گذرانمبا شخص بخصوصی وقتم را می .31

            .رومروی میبه پیاده .32

            .گویم دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتادبه خودم می .33

            .کنمشوم و فکر میام متمرکز میهای عمومیبر روی ناتوانایی .34

            .کنمکه نظرش برایم ارزشمند است صحبت می با کسی .35

            .کنمدادن مسئله را تجزیه و تحلیل میقبل از واکنش نشان .36

            .کنمبه یک دوست تلفن می .37

            .شومعصبانی می .38

            .کنمهایم را با آن منطبق میاولویت .39

            .رومبه سینما می .40

            .شومبه موقعیت مسلط می .41

            .نمایم تا کارها انجام شودیشتری میکوشش ب .42

            .رسمله به چندین راه حل مختلف میبرای حل مسأ .43

            .شومبه خودم فرصت داده و برای مدتی از موقعیت دور می .44

            .دهمبه اشخاص دیگر واکنش نشان می .45

            .توانم از عهده آن برایمکنم تا ثابت کنم میاز موقعیت استفاده می .46

            .کنم به کارهایم سازمان بدهمبرای تسلط بر موقعیت سعی می .47

            .کنمتلویزیون تماشا می .48


