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مقايسه مدل ارتباطی سبکهای مقابله با استرس و رضايت از زندگی با میانجیگری تابآوری در
افراد مصروع و عادی شهر تهران
Comparison of the communication model of coping styles of stress
and life satisfaction with mediating role of resilience in epilepsy and
normal people in Tehran
2

 و ابوالفضل قدمی1فاطمه آزادی

Abstract
The purpose of this study was to compare
the relationship model of stress coping styles
and life satisfaction through mediating
resilience in epileptic and normal people.
The aim of this research is applied and
regarding methodological point of view is
correlation research. The population
consisted of all ordinary and epileptic people
in Tehran. The sample were selected among
400 (200 in each group) as sample, were
used to collect the required data, Billings
and Mouse Coping Strategies Questionnaire
(1995); Connor and Davidson Resilience
Questionnaire (2003) and Life satisfaction
questionnaire (Diner et al., 1985). After
collecting the research samples, to
investigate the research model was used
Amos software. The results of data analysis
showed that according to the fitting indices,
the research model after correction has a
suitable fit. Also, between the coping style
focused problem-solving style and the
coping style focused on evaluation with
resilience is a positive and significant
relationship in ordinary people And there is

چکیده
هدددا از پددژوه حاضددر مقايسدده مدددل راب دده
سبکهای مقابله با استرس و رضايت از زنددگی
با میانجیگری تابآوری در افراد مصروع و افراد
 اين پژوه ازنظر هددا کداربردی و.عادی بود
ازنظدددر روششناسدددی در زمدددره پژوه هدددای
 جامعه آماری شامل کلیه افدراد.همبستگی است
عادی و مصروع شهر تهران بود که از ايدن میدان
 نفر در هر گروه) بدهعنوان200(  نفر400 تعداد
 جهت جمد آوری اطالعدات.نمونه انتخاب شدند
موردنیاز از ابزار پرسشنامه راهبردهای مقابلدهای
)؛ پرسشدنامه تدابآوری1995( بیلینگز و موس
) و پرسشنامه رضايت2003( کانر و ديويد سون
.) استفاده شد1985( از زندگی داينر و همکاران
پ د از جم د آوری نمونددههای پددژوه جهددت
 استفادهAmos بررسی مدل پژوه از نرمافزار
 نتداي تجزيدهوتحلیل دادههدا نشدان داد بدا.شد
توجدده بدده شددا های بددرازش ارائهشددده مدددل
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a negative and between Coping Social
Support style, Physical-focused coping style,
Emotional-focused coping style with
resilience is a negative and significant
relationship. There is a relationship between
styles of coping with stress and life
satisfaction with resilient mediation. In
peoples with epilepsy group, between coping
style
focused
problem-solving
with
resilience there was a positive and
significant
relationship With
%95

پددژوه پدد از اصددالح از بددرازش مناسددبی
بر وردار است .همچنین در افدراد گدروه عدادی
بین سبکهای مقابلهای متمرکز بر حل مسئله و
سبک مقابلهای متمرکز بر ارزيدابی بدا تدابآوری
راب ه مثبت و معنادار وجود دارد و بدین سدبک
مقابلهای حمايت اجتمداعی ،جسدمانی کدردن و
سبک مقابلهای متمرکز بر هیجان راب ه منفی و
معنادار وجدود دارد .بدین سدبکهای مقابلده بدا
اسددترس و رضددايت از زندددگی بددا میددانجیگری
confidence, it has a mediating role.
تددابآوری راب دده وجددود دارد .در افددراد گددروه Keywords: Stress coping styles, Resilience,

مصددروع نیددز تددابآوری تنهددا در راب دده بددا
سبکهای مقابلهای مقابله متمرکدز بدر حدل
مسئله و مقابله متمرکدز بدر ارزيدابی بدا 95
درصد اطمینان نق واس های دارد.

Satisfaction with life, Epilepsy

واژه های کلیدی :سبکهای مقابله با استرس،
تابآوری ،رضايت از زندگی ،افراد مصروع

مقدمه
رضايت از زندگی 1الزمه يک زندگی مفید ،مؤثر و رضايتبخ فردی است و شامل ارزيابی
شنا تی افراد از زندگی ودشان است (کییز ،شموتکین و ريف .)2002 2،اين میزان از رضايت
بهعنوان تناسب میان آرزوها و وضعیت فعلی افراد است (يانگ و مینیتسکی .)2016 3،به همین
دلیل افرادی که میزان م لوبی از رضايت زندگی را گزارش میکنند ،هیجانهای مثبت بیشتری را
تجربه کرده و از گذشته و آينده ود رويدادهای مثبت بیشتری را به ياد میآورند (تین.)2010 ،4
درحالیکه افرادی با رضايت از زندگی پايین ،گذشته و آينده ود را نام لوب ارزيابی میکنند و
هیجانهای منفی بیشتری را تجربه میکنند (الزاروس ،فالکمن .)1984 ،5عوامل متعدی را در
افزاي رضايت افراد از زندگی م رح کردهاند .اين عوامل را میتوان در دودسته عوامل زيستی و
اجتماعی -روانی طبقهبندی نمود (ژانگ و همکاران .)2014 6،ازاينرو عواملی که سبب سازگاری هر
چه بیشتر آدمی با نیازها و تهديدهای زندگی میشوند ،بنیاديترين سازههای موردپژوه اين
2. Keyes, Shmotkin & Ryff
4. Teen
6. Zhang
8. Conner & Davidson

1. Life Satisfaction
3. Yang & Mitnitski
5. Lazarus & Folkman
7. Resiliency
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رويکرد هستند که در اين میان تابآوری و نوع رفتار مقابلهای که افراد در مواجهه با مشکالت دارند
جايگاه ويژهای در حوزه روانشناسی انواده و بهداشت دارد.
استرس نق بسیار مخربی بر بیماران صرع دارد بهصورتی که میتواند زندگی اين بیماران را
به صوص ازنظر فعالیتهای اجتماعی مختل کند و بر تعداد حمالت تشنجی بیفزايد .به عقیده
رئی انجمن صرع استرس يکی از فاکتورهای تشديدکننده بیماری است .از سوی ديگر تابآوری
بهعنوان يکی از عوامل اصلی در کنترل بیماری صرع محسوب میشود ،تابآوری توانايی فرد در
برقراری تعادل زيستی – روانی در شرايط بحرانی است و عالوه بر آن پژوهشگران معتقدند تابآوری
نوعی ترمیم ود با پیامدهای مثبت عاطفی و شنا تی است که نق بسیار مهمی در سازگاری و
رضايت از زندگی اين نوع افراد دارد (پورسردار )1391 ،بنابراين استرس میتواند بهعنوان يک عامل
مهم در افراد مصروع ايفای نق کند و در اين میان اگر میزان تابآوری فرد باالتر برود در شرايط
بحرانی توانايی کنترل باالتری واهند داشت و میزان رضايت از زندگی و توانايی تقويت روابط
اجتماعی را واهد داشت.
تابآوری 7ازجمله متغیرهای مهمی است که در ارتباط بین استرس و بیماریها نق
تعديلکنندهای دارد لذا میتواند بر رضايت از زندگی افراد تأثیر داشته باشد چراکه تابآوری يک
کیفیت درونی است که فرد را قادر میسازد تا در مقابله با شرايط ناگوار ود را حفظ کند (کانر و
ديويد سون .)2003 ،8تابآوری به معنی توانايی تحمل ،سازگاری با بحرانهای زندگی و غلبه بر
آنها و شامل مناب فردی و اجتماعی برای بر ورد با مشکالت و بحرانهايی است که در زندگی
انسان رخ می دهد (محمدی .)1384 ،تابآوری به فرايند پويای ان باق مثبت با تجربه های تلخ و
ناگوار (مستن )2001 ،و مقاومت در برابر استرس( 11گارمزی )1985 2،نیز عنوان شده است.
با توجه به تعاريفی که از تابآوری و ارتباط آن با مقابله و شرايط استرس زای زندگی عنوان
شد و ازآنجايیکه زندگی پر از چال ها ،استرس و مشکالت است ،لذا انسان نیازمند مهارت هايی
برای مقابله با اين شرايط است (ريو ،2005 ،3ترجمه سیدمحمدی .)1396 ،ازنظر علمی راهبردهايی
که فرد در مقابله با شرايط تنیدگی زا به کار میبرد ،نق اساسی و تعیینکننده در سالمت
جسمانی و روانی وی ايفا میکند .راهبردهای مقابلهای مؤثر باعث میشوند که واکن فرد به س ح
باالی تنیدگی کاه يابد و آثار زيانبار آن تعديل شود (روزگار .)1391 ،مقابله با استرس 4فرايندی
است که فرد با انع ااپذيری ،پاسخهايی را که بیشترين تناسب را با موقعیت تنیدگی را داشته،
بتواند به کار ببرد .فرد هنگام مواجهشدن با يک رويداد در زندگی فرآيند مقابله را طی میکند ،بعد
از ارزيابی اولیه و ثانويه ،نوبت به پاسخ مقابلهای فرد میرسد و منظور از پاسخ مقابلهای ،همان
سبکهای مقابلهای است که فرد به شیوههای مختلفی به تنیدگی پاسخ میدهند يا همان شیوه
2. Garmezy
4. Coping Stress
6. Rosch & Weiner

1. Stress Resistance
3. Reeve
5. Klinke
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ترجیحی افراد در پاسخ به عوامل تنیدگی زا است که میتواند کارآمد يا ناکارآمد باشد .سبک
ناکارآمد در طوالنیمدت موجب افزاي بیماریهای روانشنا تی میگردد (کلینکه،1988 ،5
ترجمه محمد انی.)1396 ،
نظريه و پژوه در زمینه ارتباط بین رويدادهای استرسزا و شا های وضعیت سازگاری
مانند نشانههای روانشنا تی و بهداشت جسمانی ،اين عقیده را بیان میکند که اين راب ه توسط
فرآيندهای مقابلهای میانجیگری میشود .بهطور پی فرض ،فرآيندهای مقابلهای حداقل بهطور
متوسط در موقعیتهای استرسزای گوناگون پايدار هستند و بنابراين آنها در طوالنیمدت
پیامدهای ان باقی راحت تأثیر قرار میدهند (روش و واينر.)2001 ،6
پژوه های متعددی در زمینه بررسی راب ه بین متغیرهای پژوه صورت گرفته است ،برای
مثال آزادی ،کوچک انتظار و قنبری پناه ( )1395در پژوهشی به بررسی تابآوری و رضايت از
زندگی در نمونه از افراد مصروع پردا تند ،نتاي اين پژوه نشان داد بین تابآوری و رضايت از
زندگی آنها راب ه وجود دارد .محمدزمانی و شريعت نیا ( )1396به بررسی راب ه بین سبکهای
مقابله با استرس و تابآوری در نمونهای از مادران دارای کودک اتیسم پردا تند ،نتاي اين پژوه
نشان داد بین سبکهای مقابله با استرس با تابآوری اين مادران راب ه وجود دارد .فريبرزی و امانی
( )1394به بررسی راب ه بین سبکهای مقابله با استرس و تابآوری در نمونه ای از زنان سرپرست
انوار شهر مشهد پردا تند .نتاي اين پژوه نشان داد افرادی که از سبکهای مقابلهای پخته
تری استفاده میکنند تابآوری بیشتری نیز دارند .ناعمی ( )1394به بررسی آموزش تابآوری بر
رضايت از زندگی زنان سرپرست انوار شهر سبزوار پردا ت .نتاي اين پژوه نشان داد که
آموزش تابآوری بر رضايت از زندگی زنان سرپرست انوار مؤثر است و تای آوری را روش موثری
در افزاي رضايت از زندگی افراد معرفی کردند .همچنین سوری و ديگران ( )1393نشان دادند که
بین تابآوری و بهزيستی روانشنا تی راب های مثبت و معنادار وجود دارد .لعتبری و بهاری
( )1389راب ه بین تابآوری و رضايت از زندگی را در نمونه ای از کارکنان بهداری شهرستان
سراب بررسی کردند .نتاي اين پژوه نیز نشان دادند بین تابآوری و رضايت از زندگی راب ه
مثبت وجود دارد.
در سالهای ا یر روانشناسان اظهار داشتهاند که توجه فراوان به عوامل استرس زای زندگی
میزان مشکالت را کاه نداده است .بدين معنا که با توجه به افزاي م العات بر روی عوامل
رآفرين از شدت مشکالت کاسته نشده و در مواردی مشکالت روحی -عاطفی افراد افزاي يافته
است .چه بسیاری از عوامل استرس زا همچون گرفتار شدن در اعتیاد يکی از اعضای انواده ،مرگ
يا بیماری صعبالعالج والدين را نمیتوان تغییر داد بلکه بايد با تقويت عوامل حفاظتی شراي ی را
فراهم آورد که قدرت و ظرفیت فرد در برابر مشکالت و بحرانها افزاي يابد (ماستن.)2004 ،1
Masten
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همانطور که بیان شد پژوه های متعددی در راب ه با روابط متغیرهای پژوه انجام شده
است؛ اما بررسی اين روابط در افزاي رضايت از زندگی در جامعه بیماران مصروع بسیار محدود
بوده است و همچنین به دلیل اينکه سه متغیر ذکرشده در اين مدل فرضی میتوانند در بیماران
مصروع تأثیرگذار باشند و عالوه بر آن به دلیل عدم توجه بر چنین پژوهشی در کشور ،مدل فرضی
به بررسی راب ه متغیرهای سبک مقابله با استرس و تابآوری و رضايت از زندگی در افراد مصروع و
مقايسه آن با افراد عادی می پردازد و سؤال اصلی پژوه اين واهد بود که آيا سبکهای مقابله با
استرس با میانجیگری تابآوری با رضايت از زندگی ارتباط دارد؟
روش پژوه
اين پژوه ازنظر هدا کاربردی و ازنظر روششناسی در زمره پژوه های همبستگی است .با
توجه به اينکه هدا پژوه حاضر آزمون فرضیه و الگوی نظری ارائهشده است ،در پی تبیین روابط
میان متغیرهای تابآوری و سبکهای مقابلهای بر رضايت از زندگی افدراد مصدروع و عدادی اسدت.
جامعه آماری شامل کلیه افراد عادی و مصروع شهر تهران بود که از اين میان تعداد  400نفر (200
نفر در هر گروه) بهعنوان نمونه به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در اين پدژوه از سده
پرسشنامه سبکهای مقابلهای موس و بیلگینز ( ،)1995تدابآوری کدانر و ديويدد سدون ( )2003و
رضايت از زندگی داير ( )1985برای جم آوری دادههای پژوه استفاده شد.
ابزار پژوه
جهت سنج متغیرهای پژوه از ابزار پرسشنامه به شرح زير استفاده شده است.

پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس :اين ابزار  23سوالی توسدط مدوس و بیلینگدز)1995( 1
طراحی شده است .نمره گذاری آن بهصورت طیف لیکرت چهار درجهای از هرگز ( )1تا همیشه ()4
است .در اين پرسشنامه پن راهبرد مقابلهای مقابله متمرکز بر ارزيابی شنا تی؛ مقابله متمرکدز بدر
حل مسئله؛ مقابله متمرکز بر هیجان؛ مقابله مبتنی بر حمايت اجتماعی مقابلهی متمرکدز بدر مهدار
جسمانی مشخ شده است .ضريب پايايی بازآزمايی برای رده مقیاس حل مسدئله  ،0/90مقابلده
مبتنی بر مهار هیجانی  ،0/65مقابله مبتنی بر ارزيابی شنا تی  ،0/68مقابلده مبتندی بدر جسدمانی
کردن مشکالت  0/90و برای مقابله مبتنی بر جلب حمايدت اجتمداعی  0/90گدزارش شدده اسدت.
کهدويی ( )1384پايايی اين ابزار را  %86و  %82گزارش مینمايد.
تابآوری :پرسشنامه تابآوری ،توسدط کدانر و ديويدد سدون ( )2003تهیده شدده اسدت .ايدن
پرسشنامه  25عبارت دارد که در يک مقیاس لیکرتی بین صدفر (کدامال نادرسدت) تدا پدن (کدامال
درست) نمرهگذاری میشود .گويه های اين پرسشنامه تصور از شايستگی فدردی؛ اعتمداد بده غرايدز
فردی؛ پذيرش مثبت تغییر و روابط ايمن و کنترل است .کانر و ديويد سون ( )2003ضدريب آلفدای
Moos & Bilings
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کرونباخ مقیاس تابآوری را  %89گزارش کردهاند .همچنین ضريب پايايی حاصل از روش بازآزمايی
در يکفاصله چهارهفتهای  %87گزارش شده است .جوکار ( )1386نیدز در پژوهشدی بدر روی 577
دان آموز دبیرستانی با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ ،همسانی دروندی  93درصدد را بدرای ايدن
مقیاس گزارش کرد.
رضايت از زندگی :مقیاس رضايت از زندگی توسط داير و همکاران ( )1985و بهمنظور سنج
رضايت از زندگی تهیه شده است .اين پرسشنامه شامل پن سؤال میباشد کده بدر اسداس مقیداس
لیکرتی  7درجهای از (کامال مخدالفم ( )1تدا کدامال مدوافقم ( ))7درجهبندیشدده اسدت .شدیخی و
ود روايی و پايايی اين مقیاس را بررسی کردند .نتاي نشدان داد
همکاران ( )1390نیز در پژوه
که هماهنگی درونی اين مقیاس برابر با  %85و پايايی بازآزمايی آن برابر بدا  %77میباشدد .دايدر 1و
همکاران ( )1985پايايی اين آزمون با اسدتفاده از روش آلفدای کرونبداخ  %83و بدا روش بازآزمدايی
 %69گزارش کردند.
يافتهها
پی از پردا تن به بررسی روابط موجود ،آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوه
( )1ارائهشده است.

در جدول

جدول  :1شا صههای توصیفی متغیرهای پژوه
مؤلفه
رضايت از زندگی
تابآوری
مقابله متمرکز بر حل مسئله
متمرکز بر جلب حمايت
اجتماعی
مقابله متمرکز بر مهار جسمانی
مقابله متمرکز بر هیجان
مقابله متمرکز بر ارزيابی

گروه

کمینه

بیشینه

میانگین

کجی

کشیدگی

انحراا استاندارد

عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع

7
5
13
7
3
4
4
3
5
3
4
5
6
4

33
25
88
66
30
20
22
21
18
19
16
20
12
10

71/19
19/15
4/55
5/41
5/15
8/13
3/10
9/6
2/6
8/8
4/6
7/8
5/4
7/2

-266/0
271/0
-314/0
-260/0
428/0
387/0
120/0
98/0
424/0
452/0
-829/0
846/0
-021/0
441/0

-/175
396/0
-622/0
-017/0
015/0
-509/0
172/0
-236/0
-701/0
058/0
-132/0
536/0
-378/0
111/0

8/7
2/5
3/16
9/10
5
7/4
2/4
2/2
6/5
6
5
6/3
3/2
7/1

Diner

1
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پ از بررسی آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوه در اين بخ به بررسی روابط موجود
بین متغیرهای پژوه پردا ته میشود .همانگونه که اشاره شد بر اساس مبانی نظری و
پژوه های انجامشده مدلی فرضی تدوين شد که شامل متغیرهای سبکهای مقابله با استرس و
رضايت از زندگی با میانجیگری تابآوری بوده است .در اين بخ در پی بررسی برازش مدل اصلی
تحقیق ،از تحلیل معادالت سا تاری و نرمافزار ايموس بهره برده شده است .پ از اجرای مدل
مشخ شد مدل با دادهها برازش مناسبی ندارد بنابراين در پی اصالح مدل ابتدا متغیرهايی که
دارای بار عاملی ضعیف بودند از مدل حذا شدند و بین اها کوواريان برقرار شد و درنهايت
مدل اصالحشده به تفکیک گروه عادی و مصروع در شکلهای ( )1و ( )2ارائه شدند.

شکل  :1ضرايب استانداردشده مدل اصالحشده (گروه عادی)
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شکل  :2ضرايب استانداردشده مدل اصالحشده (گروه مصروع)

پ از بررسی مدلهای پژوه
جدول ( )2ارائهشده است:
جدول  :2شا

نتاي مربوط بده بر دی از مهمتدرين شدا

های برازش مدل معادالت سا تاری پژوه

نام شا
𝑥2
𝑓𝑑

هدای بدرازش در

نسبت مجذور کای به درجه آزادی

ريشه ای میانگین مجذورات تقريبی ()RMSEA
نرم شده برازش ()NFI
شا
برازش ت بیقی ()CFI
شا
نیکويی برازش ()GFI
شا
نیکويی برازش تعديلشده ()AGFI
شا

میزان کفايت برازش

م لوبیت

3/552

کمتر از 4

0/081
0/901
0/915
0/911
0/804

کمتر از 0/09
باالتر از 0/90
باالتر از 0/90
باالتر از 0/90
باالتر از 0/90

نیکدويی بدرازش تعديلشدده
نتاي حاصل از جدول ( )2حاکی از آن است بهاستثنای شدا
( )AGFIتمامی شا ها در حد م لوب گزارش شدهاند و مدل با دادهها برازش مناسبی دارد و از
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آنجا که مقادير م لوبیت نسبی هستند بیانگر اين است که راب ه ی بین متغیرها و سدازههدای
مکنون وجود دارد.
مدلهای ارائهشده در شکل ( )1و ( )2در اين پژوه از نوع بازگشتی 1است ،به اين معنی کده
همه مسیرها يکطرفه هستند .در مدل اولیه فرض شده است بین سبکهای مقابلهای با تدابآوری
راب ه مستقیم وجود دارد ،هرچند متغیرهای يادشده با نق میانجی متغیر تابآوری بدا رضدايت از
زندگی نیز راب ه غیرمستقیم دارد .با توجه به اينکه در مدل سا تاری آزمون شده مسدیرهای بدین
متغیرهای مکنون همان فرضیههای پژوه هستند ،در ادامده در جددول ( )3بده اثدرات مسدتقیم،
غیرمستقیم و کل به آزمون فرضیههای پژوه به تفکیک گروههای عادی و مصروع پردا ته شد.
جدول  :3بررسی روابط غیرمستقیم مهارتهای مقابلهای و رضايت از زندگی

متغیر مستقل
مقابله متمرکز بر حل
مسئله
متمرکز بر جلب حمايت
اجتماعی
مقابله متمرکز بر مهار
جسمانی

میانجی
تابآوری
تابآوری
تابآوری

مقابله متمرکز بر هیجان

تابآوری

مقابله متمرکز بر ارزيابی

تابآوری

وابسته

گروه

انحراا
استاندارد

Z
سوبل

معناداری

رضايت
زندگی
رضايت
زندگی
رضايت
زندگی
رضايت
زندگی
رضايت
زندگی

عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع
عادی
مصروع

0/037
0/032
0/032
0/12
0/051
0/02
0/029
0/01
0/035
0/020

7 /3
2/17
-3/12
0/250
4/35
-1/91
-3/36
-1/06
4/32
2/01

0/001
0/03
0/001
0 /8
0/001
0/056
0/001
0/289
0/001
0/045

همانطور که از نتاي جدول ( )3آزمون سوبل جهت بررسی نق واس های تابآوری در راب ه
بین سبکهای مقابلهای و رضايت از زندگی در افراد عادی و مصروع مشاهده میشود بدا  99درصدد
اطمینان ( )Z≥ 2/58در گروه عادی در هر  5سدبک مقابلدهای (متمرکدز بدر حدل مسدئله ،حمايدت
اجتماعی ،مهار جسمانی ،هیجان و ارزيابی) نق واس های دارد .در گروه افراد مصروع نیز تابآوری
تنها در راب ه با سبکهای مقابلهای مقابله متمرکز بر حل مسئله و مقابله متمرکز بر ارزيابی بدا 95
درصد اطمینان ( )Z≥ 1/96نق واس های دارد.

1Recursive
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بحث و نتیجهگیری
در اين پژوه به بررسی روابط بین مؤلفههای سبکهای مقابله با استرس با رضايت از زندگی
با میانجیگری تابآوری در دو گروه افراد عادی و مصروع پردا ته شد .نتاي به دست آمده نشان
داد که در گروه افراد عادی ،بین سبکهای مقابله متمرکز بر مهار جسمانی ،مقابله متمرکز بر
هیجان ،مقابله متمرکز بر حل مسئله ،مقابله مبتنی بر جلب حمايت اجتماعی و مقابله متمرکز بر
ارزيابی و تابآوری راب ه وجود دارد که اين روابط ازنظر آماری با  99درصد اطمینان معنادار بودند.
نکته اينکه مقابله متمرکز بر حل مسئله و مقابله متمرکز بر ارزيابی با تابآوری راب ه مثبت و
معنادار اما بین مقابله متمرکز بر مهار جسمانی ،مقابله متمرکز بر حمايت اجتماعی و مقابله متمرکز
بر هیجان با تابآوری راب ه منفی و معنادار وجود داشت؛ همچنین بین رضايت از زندگی و
تابآوری راب ه معنادار وجود داشت بدين معنی که تابآوری ،بین سبکهای مقابله با استرس و
رضايت از زندگی نق میانجیگری دارد .در افراد گروه مصروع نیز تابآوری تنها در راب ه با
سبکهای مقابلهای مقابله متمرکز بر حل مسئله و مقابله متمرکز بر ارزيابی با  95درصد اطمینان
نق واس های داشت .نتاي اين پژوه با پژوه مواليی ( ،)1394ادمیان و کجباا نژاد
( ،)1394اندامی شک ،گلزاری و اسماعیلی نسب ( )1392و زارعی و اسدی ( )1391که نشان
دادهاند راهبردهايی که افراد برای تنظیم هیجاناتشان به کار میگیرند ،میتواند عامل بسیار مهمی
در تعیین تابآوری آنها باشد ،همسو میباشد .استفاده از راهبردهای مختلف در برابر رويدادهای
تن زا و فشارهای روانی از تأثیر فشارها بر سالمت میتواند بکاهد و باعث ايجاد سازگاری و افزاي
رضايت از زندگی در افراد گردد .بررسیها نشان دادهاند چنان چه افراد به راهبردهای مقابلهای
کارآمد مجهز نباشند و توانايی کمی برای درک هیجانهای ود و ديگران داشته باشند ،در بر ورد
با استرسها و بحرانهای به وجود آمده در زندگی ود توان کمتری واهند داشت .اين راهبردها
انواع متفاوتی دارد ،راهبرد مقابلهای حل مسئله شیوهای را توصیف میکند که بر اساس آن فرد
اعمالی را که بايد برای کاستن يا از بین بردن تنیدگی انجام دهند بررسی و محاسبه میکنند،
راهبردهای حل مسئله و ارزيابی شامل جستجوی اطالعات بیشتر درباره مسئله ،تغییر سا تار
مسئله ازنظر شنا تی و اولويت دادن به گامهايی برای مخاطب قرار دادن مسئله میشود .افرادی که
از اين سبک استفاده میکنند به نظر میرسد در مواق بروز تن با استفاده از برنامهريزی ،حل
ذهنی مسائل و راهبردهای مؤثر ،تابآوری بااليی از ود نشان میدهند .مقابلههای متمرکز بر مهار
هیجانی ،جسمانی کردن و جلب حمايت اجتماعی از نوع مقابلههای هیجان مدار میباشند.
راهبردهای مقابلهای هیجان مدار ،شیوههايی را توصیف میکند که بر اساس آن فرد بر ود متمرکز
شده و تمام تالش او متوجه کاه احساسات نا وشايند وي است .واکن های مقابلهای هیجان
مدار شامل گريه کردن ،عصبی و ناراحت شدن ،پردا تن به راههای عیب جويانه ،اشتغال ذهنی و
یالپردازی است همچنین افراد هیجان مدار کنترل پايینتری بر امر ود دارند و اين کنترل
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پايین منجر میشود که تالش فعاالنهی کمتری برای کاه استرس و اض راب در ود انجام دهند
و درنتیجه تابآوری پايینتری نیز دارند.
نتاي حاصل از تجزيهوتحلیل آماری در بین گروه افراد مصروع نیز نشان داد ،تابآوری تنها در
راب ه با سبکهای مقابلهای مقابله متمرکز بر حل مسئله و مقابله متمرکز بر ارزيابی با  95درصد
اطمینان نق واس های دارد و بین ساير مؤلفههای سبکهای مقابله با استرس با تابآوری راب ه
معناداری گزارش نشد ،در افراد مصروع به دلیل شرايط اص بیماری و عوارض ناشی از آن ،شیوهی
بر ورد و مواجه با استرس و مشکالت میتواند تأثیر بسزايی در بروز حمالت تشنجی ايشان گردد،
بنابراين سبک مقابلهای آنها هنگام بروز استرس و اض راب بسیار حائز اهمیت میباشد .زمانی که
فرد مصروع از پاسخهای مقابلهای متمرکز بر حل مسئله استفاده میکند ،میتواند کارهای سازنده
انجام دهد و بر اض راب و آسیب جسمانی ناشی از استرس فائق آيد .از محدوديتهای اين پژوه
افت شديد نمونهگیری در افراد مصروع به علت شرايط نامساعد جسمانی و ناق پر کردن
پرسشنامهها با توجه به تعداد زياد سؤالها و محدود بودن نمونه به شهر تهران و عدم قابلیت تعمیم
به ديگر شهرها بود.

مناب
فارسی

 آزادی ،فاطمه؛ کوچک انتظار ،رؤيدا و قنبدری پنداه ،افسدانه ( .)1395تدابآوری و رضدايت از
زندگی .کنگره بینالمللی جام روانشناسی ايران.
 آقا يوسدفی ،علیرضدا ( .)1378معرفدی روی آوردهدای درمدانگری و راهبردهدای عملدی .قدم:
انتشارات شهريار.

 پورسردار ،فیضاهلل؛ عباسپور ،ذبیح اله؛ عبدی زريدن ،سدهراب و سدنگری ،علیاکبدر (.)1391
تأثیر تابآوری بر سالمت روانی و رضايت از زندگی ،يدک الگدوی روانشدنا تی از بهزيسدتی.
فصلنامه يافته.89 – 81 ،)1(14 ،

 جوکار ،بهرام ( .)1386نق واس های تدابآوری در راب دهی بدین هدوش هیجدانی و هدوش
عمومی با رضايت از زندگی .فصلنامه روانشناسی معاصر.12-3،)2(2 ،
 لعتبری ،جواد و بهاری موندا ( .)1389ارتبداط بدین تدابآوری و رضدايت از زنددگی .مجلده
روانشناسی تربیتی.94-83،)2(1،
 دارنجانی ،فاطمه؛ سهرابی ،نادره و یر ،محمد ( .)1391نق واس هگری سبکهای مقابلهای
در راب ه هوش هیجانی با رضايت از زندگی در زنان دارای مشکالت انوادگی .مجله روشهدا
و مدلهای روانشنا تی.111-91 ،)9(2 ،
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 روزگار ،زهرا ( .)1391راب ه بدین تدابآوری و سدبکهای مقابلدهای بدا اسدترس و رضدايت از
زندگی در دبیران زن آموزش و پرورش شهرستان شیراز .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 ريو ،جان مارشال ( .)2005انگیزش و هیجان ،ترجمده يحیدی سدیدمحمدی ( .)1396تهدران:
انتشارات ويراي .
 زارعی ،سلمان؛ اسدی ،زهرا ( .)1391مقايسه ويژگیهدای شخصدیتی و سدبکهای مقابلده بدا
استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار .فصلنامه اعتیاد پژوهی.87-91،)20( ،
 سامانی ،سیامک؛ جوکدار ،بهدرام و صدحراگرد ،ندرگ ( .)1386تدابآوری ،سدالمت رواندی و
رضايتمندی از زندگی .مجله انديشه و رفتار.295-290 ،)3(13 ،
 سوری ،حسین؛ حجازی ،الهه و سوری ندژاد ،محسدن ( .)1393راب ده تدابآوری و بهزيسدتی
روانشنا تی :نق واس های وشبینی .مجلده داند و پدژوه در روانشناسدی کداربردی،
.15-5 ،)1(15
 شفی زاده ،رقیه ( .)1391راب ه تابآوری با پن عامل بزرگ شخصیت .مجله دان
در روانشناسی کاربردی.102-95 ،)3(13 ،

و پژوه

 شددیخی ،منصددوره؛ هددومن ،حیدددرعلی؛ احدددی ،حسددن و سددپاه منصددور ،مژگددان (.)1390
مشخ های روانسنجی مقیاس رضايت از زندگی .انديشه رفتار.17-29،)19(5،
 فريبرزی ،الهام و امانی ،فرشته ( .)1394بررسی راب ه بین کیفیت زندگی و مديريت اسدترس
با تابآوری زنان بی سرپرست تحت پوش کمیته امداد امام مینیشهر مشهد سال .1394
اولین کنفران بینالمللی روانشناسی و علوم تربیتی.
 کلینکه ،کري ( .)1988مجموعده کامدل مهارتهدای زنددگی ،ترجمده شدهرام محمدد انی
( .)1396تهران :انتشارات رسانه تخصصی.
 کهدويی ،جلیل ( .)1384بررسی نقد عدزتنف و کدانون کنتدرل در شدیوههای مقابلده بدا
استرس در افراد افسرده ،مض رب و عادی .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه شیراز.
 گلزاری ،محمود؛ اسماعیلی نسب ،مريم؛ انددامی شدک ،علیرضدا ( .)1392نقد واسد های
تابآوری در راب ه بین تنظیم شنا تی هیجان و تحمل پريشانی با رضايت از زنددگی .وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاه عالمه طباطبايی.
 مامن پوش ،مريم؛ آقايوسفی ،علیرضا؛ ابراهیمی ،امراه و میرمهدی؛ رضا ( .)1393اثدر بخشدی
آموزش مهارت های مقابلهای بر کداه تنیددگی بیمداران مبدتال بده صدرع .ماهنامده علمدی
پژوهشی فیض.121-116 ،)2(18 ،
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 بررسی راب ه راهبردهای مقابلهای و تنیدگی.)1396(  کاظم، ساره و شريعت نیا، محمدزمانی
 دومین کنفران ملی.با تابآوری مادران دارای کودکان کمتوان واتیسم در شهرستان گرگان
. رويکردهای نوين در آموزش و پژوه
در سدو

 بررسی عوامل مدؤثر بدر تدابآوری در افدراد در معدرض.)1384(  مسعود، محمدی
. تهران. دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی. پاياننامه دکتری.مصرا مواد

 پی بیندی تدابآوری بدر اسداس.)1394(  هدادی، مهدی و مواليی يسداولی، مواليی يساولی
 هماي بینالمللی روانشناسی.راهبردهای مقابلهای و سبکهای فرزندپروری در دان آموزان
.و فرهنگ زندگی
 دوشبینی و رضدايت از، تأثیر آموزش تابآوری بر سالمت روان.)1394(  علیمحمد، ناعمی
.44-33،)3(1، مجله روانشناسی مثبت.زندگی زنان سرپرست انوار

 راب ه راهبردهای مقابله با استرس و تابآوری با وشبینی در داند.)1392(  مرضیه، نصیر
 روانشناسدی اجتمداعی (يافتدههای ندو در.آموزان د تر مق د متوسد ه شهرسدتان دزفدول
.70-57 ،)16(5 ،)روانشناسی
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