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 يت حمايزان در برابر استرس بر اساس مپذيري يب آسبيني يشپ
   و منبع كنترليا  مقابلهي راهبردهاي،اجتماع

  5/4/91: تاريخ پذيرش مقاله    30/10/90: تاريخ دريافت مقاله

  ،1يراميمنصور ب
  ،1يتورج هاشم

  ،2 گورادليزادهجابر عل
  3ي بادنجانيني حسي مهديدس

  چكيده
 زنـان سرپرسـت خـانواده در برابـر اسـترس      يري پـذ يب آسبيني يشف پ پژوهش با هد   ين ا :مقدمه

  . مقابله با استرس و منبع كنترل انجام شدي راهبردهاي، اجتماعيت حمايزانبراساس م
 زن سرپرست خانواده بـه صـورت        250 منظور،   ينبه ا .  بود يپژوهش حاضر از نوع همبستگ     :روش
هـا از      داده ي گـردآور  يبـرا .  انتخاب شـدند   يرازر ش  زنان سرپرست خانواده شه    يان ساده از م   يتصادف

 الزاروس و فـولكمن، مكـان       يا  مقابلـه  ي راهبردهـا  فـرد،  ياري نشانگان استرس خدا   يها پرسشنامه
 چندگانه مـورد    يونها با استفاده از روش رگرس      داده.  دوك استفاده شد   ي اجتماع يت حما وكنترل راتر   

  . قرار گرفتنديل و تحليهتجز
 ينـي،  گز ياجتنـاب، دور  -يـز گر (يا  مقابلـه  يهـا   به دست آمده نشان داد كه سـبك        يجتا ن :ها يافته

 و بـه طـور      يكـديگر  قادرند در تعامل با      ي اجتماع يتو حما ) ي اجتماع يت حما ي و جستجو  ياروييرو
  .  كنندبيني يش در برابر استرس را پيري پذيب آسيانسجداگانه وار

 زنان سرپرست خـانواده، الزم اسـت بـر منـابع            يروان يب از وقوع آس   يشگيري پ ي برا :يريگ يجهنت
  . توجه شودي و اجتماعيتي حمايها شبكه

 ي،ا  مقابلـه  ي منبع كنترل، راهبردهـا    ي، اجتماع يت در برابر استرس، حما    يريپذ يبآس :ها  كليدواژه
  .زنان سرپرست خانواده
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Prediction of Vulnerability against stress on the social 
support, coping strategies and locus of control 

Mansour Bayrami, Touraj Hashemi, Jaber Alizadeh Gooradel, 
Seyed Mehdi Hosseini Badenjani 

Abstract 
Introduction: The aim of this study is Prediction of vulnerability of 
single mothers against stress based on rate of social support and coping 
styles, and locus of control. 
Method: For this reason, 250 single mothers were randomly selected 
among total single mothers of Shiraz city. The tools used in the study 
were Khodayari Farad’s Stress Symptoms questionnaire, Lazarus/ 
Folkman Coping Style questionnaire, Rater’s Locus of Control and 
Duck’s Social Support questionnaires. Data were analyzed through 
multivariate analysis of variance and multiple regression. 
Results: Results showed that coping styles factors (approach / 
avoidances, expose, social support seeking) and social support factor can 
separately and interactionally predict vulnerability against stress. 
Conclusion: In order to protect single mothers from psychological harm, 
single mothers should have access to resources and social support 
networks. 
Keywords: Vulnerability against stress, social support, locus of control, 
coping styles, single mother. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  91، بهار 5 ي ، شماره2 ي  دورهي، اجتماعيشناس  روانيها پژوهش

57 

 مقدمه

. در زندگي امروز بيش از هر زمان ديگر شـاهد بـروز اسـترس و عـوارض ناشـي از آن هـستيم                      
افتد؛ رويدادهايي كـه آرامـش جـسمي و روانـي     وار در زندگي هر فردي اتفاق مي   رويدادهاي بد و ناگ   

هـا و     بـراي رهـايي از ايـن حالـت، روش          فردشوند كه   زنند و معموالً موجب مي    هم مي  شخص را بر  
رشـد روزافـزون    . آيدهاي گوناگون پديد مي    استرس در شرايط و موقعيت    . به كار گيرد  را  هايي   حل راه

تواننـد منـشأ     همه مي  بستگان طالق و مرگ      و مربوط به خانواده، شكست و ناكامي     جمعيت، مسائل   
ها بيشتر جنبـه جـسماني و برخـي جنبـه           نهاي متعددي شوند كه بعضي از آ       بروز مشكالت و ناراحتي   

 الزم است كـه تمـامي افـراد بـا           ،بنابراين؛  ناپذير زندگي بشر است   استرس بخش جدايي  . رواني دارند 
توان زمينه مقابله بـا آن  با شناخت عوامل ايجادكننده استرس مي   . بله با آن آشنا باشند    راهبردهاي مقا 

، زمينه را براي بازداري و كـاهش مـشكالت عـاطفي و             4 اجتماعي صور مختلف حمايت  . را مهيا كرد  
در جوامع كنوني، وقوع تحـوالت اجتمـاعي، اقتـصادي و            ).1386،  فردخداياري(كند  رواني فراهم مي  

در ايـن تغييـرات، پديـدآيي زنـان سرپرسـت           . گي به تغييرات ساخت خانواده منتهي شده اسـت        فرهن
در اين ساخت خانوادگي، زنان بـه دليـل طـالق، فـوت يـا               . خانواده به امري عادي تبديل شده است      

 در  ايـن زنـان   . گيرنـد   بيماري همسر، وظيفه تأمين معيشت خانواده و تربيت فرزندان را بر عهده مـي             
 مـشكالت   بـه  را   آنهـا شـوند كـه ممكـن اسـت         رو مي روزمره خود با مشكالت متعددي روبه     زندگي  

تـرين  دهـد عمـده   نـشان مـي   ) 1380(هاي خسروي     در اين راستا يافته   . دن كن  دچار اجتماعي و رواني  
هاي منفي اجتماعي    مشكالت زنان سرپرست خانواده در قالب مشكالت اجتماعي و اقتصادي، نگرش          

بـا ايـن    . كننـد   تظاهر پيدا مـي   نگراني نسبت به آينده فرزندان و تعدد و تعارض نقش           ،  آنهانسبت به   
هـاي مقابلـه    ، شـيوه  شـوند  زنان سرپرست خانواده از حمايت اجتماعي مناسب برخوردار        حال، چنانچه 

 .خواهند شدمناسب را بياموزند و داراي منبع كنترل دروني باشند، كمترين آسيب را متحمل 

هـا و    حمايت اجتماعي مبتني بر دريافت    ) 2001 (5 هينو، ريمپال، رانتانن و اليپاال     -از نظر كالتياال  
زا از اطرافيان، دوسـتان و        هاي استرس  هايي است كه در موقعيت      ها و پشتيباني   ادراكات افراد از كمك   

 زا عمل نموده ها همچون سپري اجتماعي در برابر عوامل استرس        اند و اين كمك     سايرين قابل وصول  
انـد كـه    هاي جوان دريافتـه   پژوهشگران در تحقيقات مربوط به بيوه     . دهند  و اثرات آنها را تخفيف مي     

 ناشي از فقـدان همـسر       استرسهاي عاطفي، فرد را در برابر        تحمايت اجتماعي والدين به ويژه حماي     
كـه قطـع    برخي معتقدند   ). 1380؛ به نقل از خسروي،      1982 ،6ليبرمن (كند  ميبه بهترين وجه حفظ     

.  كه فرد دچار آن شده است، حمايت اجتماعي بر سالمتي تـأثير مـستقيم دارد               استرسينظر از ميزان    
تر به زندگي و همچنـين احـساس عـزت نفـس            حمايت اجتماعي ممكن است فرد را از نگرش مثبت        

يعنـي مقاومـت     شناختي ممكن است بـه دو صـورت       روان اين پيامدهاي مثبت  . باالتر برخوردار سازد  
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، 7ويلـز  و   كـوهن (بيشتر در برابر بيماري و پرداختن به عادات بازدارنده و مفيدتر بهداشتي تجلي يابد               
زاي   دهـد كـه اثـر اسـترس       نـشان مـي   ) 2007 (8نتايج مطالعات آينر و بـراون     عالوه بر اين،     ).1985

كـه در   شـود، در حـالي        رخدادهاي زندگي و فرسودگي بر زنان به واسطه حمايت اجتماعي تعديل مي           
همچنين، اين دو پژوهشگر متوجه شدند كه بين استرس و حمايـت            . مردان چنين تأثيري وجود ندارد    

هاي حمايت اجتماعي     عالوه بر اين، آنها دريافتند كه وقتي شبكه       . دار وجود دارد    اجتماعي رابطه معني  
عـالوه بـر ايـن،       . بدتري به خود بگيرد    در زنان ناقص و نامناسب باشد، ممكن است فرسودگي جلوه         

هـاي اجتمـاعي حمايـت كننـده قادرنـد از ميـزان               دهد كه شبكه    نشان مي ) 2009 (9هاي ميلر   بررسي
ها ممكن است از سطح تسلط اين         پذيري زنان سرپرست خانواده بكاهند، هر چند كه اين شبكه           آسيب

  .ني سوق دهندهاي اسنادي آنها را به طرف عوامل بيرو شان بكاهند و سبك زنان بر اركان زندگي
پذيري زنـان سرپرسـت خـانواده تأكيـد           هر چند پژوهشگران بر نقش حمايت اجتماعي در آسيب        

هاي مقابله با استرس نيز توجه وافـر         اند، با اين حال در پيشينه پژوهشي و نظري بر نقش شيوه             داشته
يامدهاي متفـاوتي بـه      و آثار و پ    برخوردار بوده  تنوع زيادي    از راهبردهاي مقابله با استرس      .شده است 

زا و انتخاب شيوه و پاسخ مناسـب         عوامل متعددي در ادراك حوادث استرس      با اين حال،  . دنآوربار مي 
منـابع  . شونداين عوامل، منابع مقابله با استرس ناميده مي       . كنندبراي مقابله با استرس، نقش ايفا مي      

زاهـا،  اي مقابله و نوع پاسـخ بـه اسـترس         مقابله با استرس از طريق تعبير و تفسير حوادث، تالش بر          
منـابع مقابلـه اقـدامات      . دنـ كنفراهم مـي  را  ثر با استرس    ؤظرفيت بالقوه فرد براي مواجهه و مقابله م       

پذيري ناشي از اسـترس     توانند احساس آسيب   شناختي هستند كه مي   كننده اجتماعي و روان   پيشگيري
هـاي مرضـي كمتـري      زا، نشانه  با حوادث استرس   را كاهش دهند و به فرد كمك كنند تا در مواجهه          

مطالعـات همچنـين    ). 1385خامنـه،   هـادي  (داشته باشد و يا اينكه پس از مواجهه سريعاً بهبود يابـد           
هاي كليـدي و مهـم در اسـترس و كـاهش عوامـل               اند كه حمايت اجتماعي يكي از مؤلفه       نشان داده 

كند  زا ايفا مي    مهمي در كاهش عوامل استرس     فشارزا است و به عبارتي ديگر حمايت اجتماعي نقش        
  ).2010، 10جس، جاكولين، شاون و كريستين(

دارند كه اشخاص     بيان مي ) 1990 (11هاي مقابله با استرس، الزاروس و فولكمن        در خصوص روش  
هـا از     در برخـي موقعيـت    . كننـد   اي استفاده مـي     زا از سه شيوه مقابله      هاي استرس   در مواجهه با موقعيت   

هـاي    هـاي هيجـان مـدار و در بعـضي شـرايط از روش               هاي مسئله مدار، در برخي ديگر از روش        روش
تواننـد    زا مـي    ها، متناسب با عوامل استرس      آنها معتقدند كه هر يك از اين شيوه       . گيرند  اجتنابي بهره مي  

در .  بيشتري دارند  هاي مسئله مدار پيامدهاي سازگارانه      با اين حال، شيوه   . سازگارانه يا ناسازگارانه باشند   
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هاي حمايتي در فضاي      دهند كه فقدان شبكه     توضيح مي ) 1996 (12اين راستا پيترسون، ماير و سليگمن     
اي هيجـان مـدار و اجتنـابي          هـاي مقابلـه     زندگي زنان سرپرست خانواده، آنها را براي اسـتفاده از روش          

راك زنـان سرپرسـت خـانواده از        كنـد كـه اد      اشـاره مـي   ) 1998 (13با اين حال، گـومز    . كند  تر مي   آماده
هـاي مقابلـه مـسئله مـدار مهيـاتر            گيري از روش    هايشان در محيط خانواده، آنها را براي بهره         مسئوليت

هاي خانواده، حسي از كنترل را در خود به وجود            كند، چرا كه اين افراد به دليل قبول همه مسئوليت           مي
از ايـن رو،    . شـود   رويي در آنها مي     ريزي و سخت    هگيري اين حس، موجب تقويت برنام       آورند و شكل    مي

  .كنند هاي منطقي و مسئله مدار استفاده مي زا از روش اين زنان در مواجهه با عوامل استرس
 كه در مقابلـه بـا    عاملي استهاي شخصيتي يكي از ويژگيبه عنوان  منبع كنترل   عالوه بر اين،    

افراد در تبيين علل وقوع رفتار      ) 1980( جوليان راتر     به نظر  .كند نقش مهمي ايفا مي    زا  استرسشرايط  
برخي افراد حائز منبع كنترل دروني بوده و . كنند و پيامدهاي آن به نقش دو دسته از عوامل تأكيد مي 

كنند و برخي ديگر، حائز منبع كنترل بيرونـي بـوده و             پيامدهاي رفتار را به عوامل شخصي استناد مي       
 نتايج تحقيقات حاكي از آن است كه افـراد          .دهند  ج از كنترل خود نسبت مي     پيامدها را به عوامل خار    

زا بهتر از افراد داراي منبع كنترل بيروني عمل           داراي منبع كنترل دروني در مواجهه با شرايط استرس        
هـا دارد و     فردي كه داراي منبع كنترل بيروني است معتقد است اثـر نـاچيزي بـر موقعيـت                . كنندمي

در حـالي كـه فـرد داراي منبـع          . سـازد ها را شانس يا سرنوشت مشخص مـي        ين موقعيت پيامدهاي ا 
افتد، تحت كنترل اوسـت و تـصميم و عمـل او پيامـدها را               كنترل دروني معتقد است آنچه اتفاق مي      

كـه   بـر ايـن باورنـد     و   بـوده    هايشان مهـم    افراد داراي منبع كنترل دروني ارزش       براي .دكنتعيين مي 
تواند بخشي از    منبع كنترل دروني به عنوان يك ويژگي شخصيتي مي         . محيط را دارند   لتوانايي كنتر 

 ).1380خسروي،  (زا را كنترل كند و توان فرد را در مقابله با تهديد افزون سازد                 اثرات شرايط استرس  
هـاي   دهد كه بين مكان كنترل بيروني و سـبك نشان مي ) 1998(نتايج مطالعات گومز    در اين راستا،    

از سويي وي دريافـت كـه مكـان كنتـرل بيرونـي بـا اسـترس و                  . مقابله با استرس رابطه وجود دارد     
دهـد كـه بـين      نيـز نـشان مـي     ) 1996(مطالعات پيترسون و همكاران     . اضطراب رابطه مستقيم دارد   

نتـايج مطالعـات    . دار وجـود دارد     هـاي اسـترس رابطـه معنـي         اي ضـعيف و نـشانه       هاي مقابله   مهارت
اي مـسئله مـدار بـه عنـوان       هاي مقابله   نشان داد كه مكان كنترل دروني و سبك       ) 1992( 14لفكورت

؛ به نقل 1997( و همكاران 15نتايج چاب. كنند زا عمل مي عامل ميانجي و تعديل كننده وقايع استرس
دهد كه بين منبع كنترل و راهبردهاي مقابله بـا اسـترس و عـزت               نشان مي ) 1385از هادي خامنه،    

-نيز نشان مـي   ) 1990 (16از سويي نتايج مطالعات ميروسكي و راس      . دار وجود دارد    بطه معني نفس را 

دهد كه مكان كنترل بيروني با افزايش افسردگي و مكان كنترل دروني با كاهش افـسردگي رابطـه                  
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دهد كه منبع كنترل زنان سرپرست خـانواده          نشان مي ) 2002 (17عالوه بر اين، مطالعات ويليامز     .دارد
 18با ايـن حـال، مطالعـات نلـسون        . كند  د از گذشت زمان از حالت بيروني به حالت دروني تغيير مي           بع
هـاي اجتمـاعي      هاي زنان سرپرست خـانواده و شـبكه         حاكي از آن است كه ميزان مسئوليت      ) 2003(

در نهايـت،   . كننـد   حمايت كننده از آنها، در شكل گيري منبع كنترل دروني يا بيروني نقش ايفـا مـي                
ها نشان داده است كه مقابله ناكارآمد در مواجهه با استرس منجـر بـه افـزايش                  تايج برخي پژوهش  ن

؛ بـه نقـل از      2007 و همكـاران،     19اسـتريكلند (هاي مزمن در افراد مي شـود         تنيدگي و انواع بيماري   
  .)1389حيدري پهلويان، قراخاني و محجوب، 

بينـي   زيـادي در پـيش     وامـل  ع  اسـت كـه    هاي انجام شده حاكي از آن      برآيند نظرات و پژوهش   
 راهبردهـاي  ، چـون ميـزان حمايـت اجتمـاعي    ياملوعـ  .نقـش دارنـد   اسـترس    در برابر  پذيري آسيب
هاي شخصيتي هر كدام در تعيين سالمت روانـي           ويژگي  و  منبع كنترل، وضعيت اقتصادي    اي، مقابله

پـذيري زنـان    ن تغييـرات آسـيب     در اين پژوهش تالش بر اين است تا ميـزا          .كنندمي افراد نقش ايفا  
اي سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس حمايت اجتماعي، مكان كنترل و راهبردهـاي مقابلـه               

  .بيني گرددپيش

  روش
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليـه زنـان سرپرسـت           . پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود     

تعـداد  . شهر شيراز قرار داشتند   ) ره(م خميني   خانواده فاقد شوهر بود كه تحت پوشش كميته امداد اما         
 نفر بود كه در زمان پژوهش از خدمات حمايتي كميته امداد برخوردار بودند و بر                3280كل اين زنان    

 نفر برآورد شـد كـه بـه         250) نفر3280(اساس جدول مورگان، نمونه آماري با توجه به حجم جامعه           
 سـال بـود     5اين زنان در زمان پژوهش حداقل       . شدندصورت تصادفي ساده از جامعه آماري انتخاب        

 درصـد  30 فرزنـد و  3 درصـد آنهـا سرپرسـتي     40كه سرپرستي خانواده را بر عهده داشتند و حـدود           
 70.  فرزند را بر عهـده داشـتند  4 فرزند و بقيه سرپرستي 1 درصد سرپرستي    10 فرزند و    2سرپرستي  

 300 درصدشان درآمـد ماهانـه كمتـر از          60كردند و    درصد اين زنان در منازل استيجاري زندگي مي       
  . سال بود45متوسط سن اين زنان . هزار تومان داشتند

  ابزار پژوهش

 توسـط خـداياري فـرد و        1386اين پرسشنامه در سـال      : پرسشنامه نشانگان استرس  ) 1
دن و بـا تغييـرات و اضـافه كـر    ) 1377(براساس پرسشنامه نشانگان استرس سيد خراساني صدقياني  
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 گويـه اسـت و چهـار دسـته نـشانگان اسـترس را               50يك خرده مقياس ديگر تهيه شد كـه حـاوي           
مقيـاس مـسائل     گويـه، خـرده    22ها و شرايط جسماني شامل      مقياس نشانه خرده. كندگيري مي  اندازه

 11مقياس رفتاري شـامل      گويه و خرده   7مقياس مسائل شناختي شامل      گويه، خرده  9عاطفي شامل   
در تهيه ايـن پرسـشنامه از منـابعي همچـون چهـارمين راهنمـاي تـشخيص آمـاري                   . باشدگويه مي 

بـراي  .  استفاده شده اسـت 20هاي گذشته و آزمون نشانگان استرس مسلش      اختالالت رواني، پژوهش  
اصالً وجود ندارد، خيلي كم، كم، متوسط، زياد و         (اي ليكرت    درجه 6گذاري پرسشنامه از مقياس     نمره

. شـد هـاي آزمـودني داده مـي       ستفاده شد كه مبتني بر آن، نمرات صفر تا پنج بـه پاسـخ             ا) خيلي زياد 
هاي مربوط به هر خرده مقياس نشانگر نمـره هـر فـرد در هـر خـرده مقيـاس                    مجموع نمرات گزينه  

بـراي مقايـسه    . شـوند مقياس با هم جمع مي    هاي مربوط به هر خرده    هاي گزينه سپس نمره . باشد مي
در مطالعه  ). 1386فرد،  خداياري(شود  مقياس محاسبه مي  ها، ميانگين نمره هر خرده    مقياسبين خرده 
  و بـراي خـرده     82/0ضريب آلفـاي كرونبـاخ بـراي كـل پرسـشنامه برابـر بـا                ) 1386(فرد  خداياري
هاي رفتاري به ترتيب     هاي شناختي و نشانه    هاي عاطفي، نشانه   هاي جسمي، نشانه  هاي نشانه  مقياس
  . به دست آمده كه ميزان رضايتبخشي است81/0 و 80/0، 83/0، 81/0برابر با 
اين پرسشنامه كه توسـط     : 21 فولكمن -اي الزاروس پرسشنامه راهبردهاي مقابله  ) 2

اي مـسئله    روش مقابلـه   8 ماده مي باشد كـه       66تهيه شده است شامل     ) 1990(الزاروس و فولكمن    
 را  79/0 تـا    66/0ثبات دروني   ) 1990(زاروس و فولكمن    ال. كندگيري مي مدار را اندازه  مدار و هيجان  

: هاي ايـن پرسـشنامه عبارتنـد از        خرده مقياس . اند اي گزارش كرده  هاي مقابله  براي هر يك از روش    
 گويه، جستجوي   7 گويه، خويشتنداري با     6گيري با   گزيني يا فاصله   گويه، دوري  6مقابله رويارويي با    

گـشايي   گويه، مشگل  8 اجتناب با    - گويه، فرار  4پذيري با   ، مسئوليت  گويه 6هاي اجتماعي با     حمايت
ايـن الگوهـاي هـشتگانه بـه دو دسـته        .  گويـه  7 گويه و ارزيابي مجدد مثبت با        6شده با   ريزيبرنامه
شده و ارزيـابي    ريزيگشايي برنامه پذيري، مشگل حمايت اجتماعي، مسئوليت  (محور  هاي مسئله  روش

انـد  تقسيم شـده  )  اجتناب و خويشتنداري   -گزيني، فرار رويارويي، دوري (محور  و هيجان ) مجدد مثبت 
با استفاده از ضريب آلفاي كرونبـاخ، ثبـات   ) 1374(در مطالعه بدري گرگري ). 1374بدري گرگري،  (

 بـه   72/0 و بعد هيجان مدار برابـر بـا          75/0، بعد مسئله مدار برابر با       76/0دروني كل مقياس برابر با      
  .مده استدست آ
براي سنجش منبع كنترل از پرسـشنامه منبـع كنتـرل           : 22پرسشنامه منبع كنترل راتر   ) 3
ايـن آزمـون يـك      .  راتر معروف است اسـتفاده شـده اسـت         I-E23 بيروني راتر كه به مقياس       -دروني

هر گويه از دو جمله تشكيل شده است كـه  .  گويه تشكيل شده است29مقياس خودسنجي بوده و از   
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در . باشد و آزمودني بايد يكي از آنها را انتخاب كنـد قيده بيروني و يك عقيده دروني مي شامل يك ع  
به صورت خنثي طراحي شده اسـت تـا منظـور از            ) 27-24-19-14-8-1(هاي  اين پرسشنامه گويه  

 گويـه باقيمانـده در ايـن پرسـشنامه عقايـد و           23آزمون را براي آزمودني پوشيده يـا مـبهم سـازد و             
مـواد مقيـاس كنتـرل      . دهدزمودني را درباره ماهيت و طبيعت جهان مورد سنجش قرار مي          باورهاي آ 

شوند كه عبارتند از بازشناسي تحصيلي، بازشناسـي اجتمـاعي،           حوزه تقسيم مي   6 بيروني به    -دروني
). 1376غفـوري،   ( سياسـي و فلـسفه زنـدگي         -گري و برتري طلبي اجتماعي     محبت، سلطه  -عاطفه

 مـاده   23هـايي را كـه در        گيرد كـه تعـداد عالمـت       مقياس به اين صورت انجام مي      نمره گذاري اين  
هاي مربوط به كنترل بيروني عالمـت زده شـده اسـت شـمارش              كليدي اين مقياس در مقابل گزينه     

شود و نمره كل هر فرد نشان دهنده ميزان كنترل بيروني اسـت و نمـره كنتـرل درونـي حاصـل                      مي
  .است) مواد اصلي( يعني از تعداد 23 از تفريق نمره كنترل بيروني

راتر پايايي مقياس منبع كنترل را با اسـتفاده از روش تنـصيف و بـر روي دانـشجويان دانـشگاه                     
، بـه   7/0 آزمودني برابـر بـا       400 ريچاردسون بر روي     -، با روش كودر   73/0اوهايو در آمريكا برابر با      
 مـاه برابـر     2 و با فاصـله زمـاني        83/0 ماه برابر     دانشجو و با فاصله يك     30روش بازآزمايي بر روي     

 متوسـط ضـرايب     )1370(بيابـانگرد   هـاي    طبـق بررسـي   ). 1374غفوري،  ( گزارش كرده است     55/0
 ريچاردرسون محاسـبه    - بيروني راتر كه به روش تنصيف و كودر        -پايايي مقياس منبع كنترل دروني    

 ضـريب همـساني     )1370(ابراهيمـي قـوام     .  بوده اسـت   70/0ها بيشتر از     شده در بسياري از پژوهش    
همچنين، او پايـايي مقيـاس را       .  گزارش كرده است   76/0دروني مقياس راتر را در نمونه دانشجويان        

  .  به دست آورده است73/0با استفاده از بازآزمايي در دانش آموزان 
ته توسط دوك ساخ  ) 1984(اين پرسشنامه در سال     : 24پرسشنامه حمايت اجتماعي دوك   ) 4

) 4،  3،  2(اي، سـؤاالت     درجه 3 داراي مقياس    1در اين پرسشنامه سؤال     . باشدسؤال مي 11شد كه حاوي    
هيچ گـاه، بـه نـدرت،    (اي  درجه5داراي مقياس ) 10، 9، 8، 7،  6،  5( درجه اي، سؤاالت     7داراي مقياس   

) اراضي تا كامالً راضي   كامالً ن (اي   درجه 5 داراي مقياس    11و سؤال   ) بعضي اوقات، خيلي اوقات، هميشه    
 سـؤالي سـاخت،     25ياس  براي ارزيابي ادراكات فرد از منابع حمايت اجتماعي، مق        ) 1984(دوك  . باشدمي

اين سؤاالت بر روي يك عامل      .  آيتم تقليل داد   11سپس با استفاده از تحليل عاملي، تعداد سؤاالت را به           
پايـايي  ) 1984(در مطالعـه دوك     . كننـد   گيري مـي    اند و لذا حمايت اجتماعي كلي را اندازه         بارگذاري شده 

  ). 1373به نقل از هاشمي، ( گزارش شده است 81/0پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمايي برابر با 
براي تعيين پايايي اين پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كـه نتـايج                 

شـود كـه     ، كه با توجه به ضريب به دست آمده چنـين اسـتنباط مـي              78/0اين ضريب عبارت بود از      
جهت بررسي روايي محتوايي آن از      . باشد مي هاي اين پرسشنامه داراي ثبات دروني قابل قبول        سوال

  .شناسي استفاده شد كه روايي محتوايي آن مورد تأييد قرار گرفت  متخصص روان5نظرات 
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  ها يافته
پذيري در برابر استرس بر اساس حمايت اجتماعي، منبع كنترل و           بيني تغييرات آسيب  جهت پيش 

  . ارائه شده است1 شد كه نتايج آن در جدول اي از رگرسيون چندگانه استفادهراهبردهاي مقابله

  بينپذيري به طرف متغيرهاي پيشتحليل رگرسيون چندگانه نمرات آسيب - 1 جدول

  هاي تغيير شاخص
 Rمجذور  R  گام

 Rمجذور 
اصالح 
  شده

 Rمجذور 
  F  اصالح شده

سطح 
 معناداري

ي  درجه
 آزادي

سطح 
 معناداري

1  555/0 30/0  292/0  308/0  740/19 001/0  11 001/0  

گزينـي، حمايـت اجتمـاعي،       اجتناب، دوري  -گريز(بين  ، متغيرهاي پيش  1بر اساس نتايج جدول     
پـذيري در برابـر   از واريـانس آسـيب  % 30قادرنـد ) ي رويارويي و جستجوي حمايـت اجتمـاعي    مقابله

  . بيني كننداسترس را پيش
ن از روش تحليـل     بـي عالوه بر اين، جهت تعيين سـهم تفكيكـي هـر يـك از متغيرهـاي پـيش                 

  .  آورده شده است2رگرسيون گام به گام استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

  بين بين متغيرهاي پيش تحليل ضريب پيش - 2 جدول

  هاي تغيير شاخص

  R  R2  گام

ور 
جذ

م
R

ده
 ش
الح

اص
 

  

ور 
جذ

م
R

ده
 ش
الح

اص
 

  

F 
ده
 ش
الح

اص
  

جه
در

دي
 آزا

ي
  

  بتا

ري
ادا
معن

ح 
سط

  

t 

ري
ادا
معن

ح 
سط

  

  001/0  48/6 001/0  14/3  1 524/67 119/0  118/0 119/0 364/0   اجتناب-گريز
  001/0 -001/0835/3 -207/2  1 323/16 028/0  144/0 147/0 384/0  دوري گزيني

  001/0 -001/0945/3 -865/0  1 16186/ 028/0  169/0 174/0 418/0  حمايت اجتماعي
  001/0  001/0091/4  595/2  1 666/14 024/0  192/0 198/0 445/0  رويارويي

جستجوي حمايت 
  033/0 -001/0143/2  -19/1  1  594/4 007/0  197/0 205/0 453/0  اجتماعي

 -شود، از ميان متغيرهاي مورد مطالعه، متغيرهـاي گريـز          مي ه مشاهد 2همان طور كه در جدول      
گزيني، حمايت اجتماعي، مقابله رويارويي و جستجوي حمايـت اجتمـاعي بـه ترتيـب               اجتناب، دوري 



 ... در برابر استرس پذيري يب آسبيني يشپ

64  

باشـند چـرا كـه      پذيري در برابر استرس مي    بيني تغييرات آسيب  دار در پيش  ولويت، داراي نقش معني   ا
R2     03/0در سطح   ) 205/0(محاسبه شده نهاييp< به عبارت ديگر، با حـذف شـدن        . دار است  معني

 هـستند   اي، ساير متغيرهاي باقيمانده در معادله قـادر        اثرات منبع كنترل و برخي از راهبردهاي مقابله       
بينـي كننـد از ايـن رو، مبتنـي بـر       پذيري در برابر استرس را پـيش      درصد از تغييرات آسيب    20حدود  

اي هيجان مـدار، سـه راهبـرد         هاي مقابله  توان استنباط كرد كه در بين روش       ، مي 2مندرجات جدول   
ـ           ) اجتناب، دوري گزيني و مقابله رويـارويي      -گريز( ك راهبـرد   و در بـين راهبردهـاي مـساله مـدار، ي
پذيري زنان سرپرست خانواده در      بيني آسيب  نقش تعيين كننده در پيش    ) جستجوي حمايت اجتماعي  (

از سويي، حمايت اجتماعي به عنوان يكـي از منـابع اجتمـاعي در برابـر                . زا دارند  برابر عوامل استرس  
ـ  بينـي آسـيب    زا نقش معناداري همراه با متغيرهاي ياد شده در پـيش           عوامل استرس  ذيري در برابـر    پ

  .استرس داشته است

  گيري بحث و نتيجه
) ايحمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابلـه     (بين  نتايج به دست آمده نشان داد كه متغيرهاي پيش        

به عبارت ديگـر، برخـوردار بـودن از         . بيني كنند پذيري در برابر استرس را پيش      قادرند تغييرات آسيب  
اي مناسب، در مقابله بـا فـشار روانـي قـادر اسـت                ردهاي مقابله حمايت اجتماعي و به كار بردن راهب      

باشند   ها جزئي از منابع مقابله با استرس مي         اين مؤلفه . بيني كند   را پيش   پذيري در برابر استرس      آسيب
زا و انتخاب شيوه و پاسخ مناسب براي مقابلـه بـا اسـترس نقـش ايفـا                    كه در ادراك حوادث استرس    

اشـاره  ) 1990(توان به ديدگاه الزاروس و فولكمن  بيين نتايج به دست آمده مي     در راستاي ت  . كنند  مي
  منابع مقابله با استرس به عنوان اقدامات پيـشگيري        ) 1990(طبق ديدگاه الزاروس و فولكمن      . نمود

پذيري ناشي از استرس را كاهش        توانند احساس آسيب    كننده اجتماعي و روان شناختي هستند كه مي       
هـاي مرضـي كمتـري داشـته          زا، نشانه   به فرد كمك كنند تا در مواجهه با حوادث استرس         دهند و يا    

هاي شناختي، منبع كنترل،   هايي چون عزت نفس باال، احساس تسلط بر موقعيت، سبك          ويژگي. باشد
هاي اسنادي، سـالمتي     هاي اجتماعي، امكانات مالي، سبك     توانايي حل مسئله، افكار مثبت و حمايت      

  . روند ع منابع مقابله با استرس به شمار ميانوا... و
شود كه اگر منابع مقابله بـا اسـترس در فـرد ضـعيف باشـد                  به عبارتي در اين ديدگاه عنوان مي      

به عبارتي آسيب پـذيري در برابـر منـابع          . شود  پذيري فرد در برابر استرس نيز بيشتر مي         ميزان آسيب 
شود، چرا كه افـراد در مواجهـه بـا منـابع              اد مربوط مي  اي افر  استرس در وهله نخست به منابع مقابله      

پردازند و در راستاي آن، به ارزيابي ثانويه مربوط به            استرس، ابتدا به ارزيابي اوليه از منبع استرس مي        
در اين مرحلـه، چنانچـه از منـابع موجـود بـه نحـو منطقـي و                  . كنند اي خويش توجه مي    منابع مقابله 

هاي حل مـسئله   ع استرس را به عنوان مسئله و مشكل در نظر بگيرند و راه        شايسته بهره گيرند و منب    
را به طور منطقي طي كنند، در آن صورت خواهند توانست منبع استرس را تحت كنترل خود درآورند                  
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. و در غير اين صورت منبع استرس بر فرد فائق خواهد آمد و او را به مـرز استيـصال خواهـد كـشاند                       
كنـد    عنوان مـي  ) گيري  الگوي اثر اصلي و الگوي ضربه     (گوهاي حمايت اجتماعي    همچنين، ديدگاه ال  

ها عضويت دارند و مسائل و مـشكالت         افرادي كه از حمايت اجتماعي مناسبي برخوردارند و در گروه         
نمايند؛ به اين  گذارند از بهزيستي خود در برابر فشار رواني محافظت مي خود را با ديگران در ميان مي    

ه فرد با برخورداري از منابع حمايتي، قادر خواهد بود سپري اجتماعي در برابر منابع اسـترس                 معني ك 
به وجود آورد و از ميزان اثرات منابع استرس به حد معني دار بكاهد و منابع خود را براي مقابله بهينه                    

  ).1985كوهن و ويلز، (زا بسيج كند  با عوامل استرس
 از امكانات ميان فردي اشاره دارد كه با بـرآوردن نيازهـايي كـه               از طرفي اين الگو به يك دسته      

اند، وي را در برابر اثرات منفي فشار رواني محافظت            زا بر فرد تحميل نموده      رويدادهاي رواني استرس  
توانـد باعـث      الگوهاي ضربه گيري با ارائه دادن حمايت اطالعاتي كاركردي و ابـزاري مـي             . كنند  مي

پذيري فرد به     شود كه ميزان استرس     از اين رو، چنين استنباط مي     .  استرس شود  كاهش فشار رواني و   
هاي فردي و اجتماعي بستگي دارد؛ به اين معني كه مقابله بهينه با منابع استرس به ارزيـابي                    ويژگي

منطقي از عوامل استرس زا، پيش بيني وقوع آنها و مهيا كردن منابع عملـي جهـت مقابلـه بـا آنهـا                       
اي مسئله مـدار و منـابع اجتمـاعي         هاي مقابله   در اين ميان منابع فردي همچون سبك      . ردبستگي دا 

پـذيري زنـان      از اين رو، آسـيب    . كنند  همچون شبكه اجتماعي حمايت كننده، نقش به سزايي ايفا مي         
توانـد ناشـي از كمبـود منـابع حمـايتي و بكـارگيري                سرپرست خانواده در برابر منـابع اسـترس مـي         

اي ناسازگارانه باشد و كساني كه از اين منابع در حد مكفي برخوردارند، قادر خواهند                 قابلههاي م   روش
هـاي پژوهـشي    در ايـن راسـتا، يافتـه     . بود در برابر منابع استرس مقاومت كنند و كمتر آسيب ببيننـد           

 28، كندلر، ميرز و پرسـكات     )2001 (27، الستاد، سكستون و سگارد    )1995 (26، كرگر )2000 (25كسيدي
اي و حمايـت      دهنـد كـه منـابع مقابلـه       همگي به نحوي نـشان مـي      ) 1385(و هادي خامنه    ) 2005(

اجتماعي با استرس در ارتباط هستند؛ به اين معني كه افراد برخوردار از حمايت اجتماعي مطلـوب از                  
از . كنند زا بهتر عمل مي هاي مقابله مؤثر مسئله مدار استفاده كرده و در رويارويي با عوامل تنش شيوه

طرفي حمايت اجتماعي با تمام سطوح الگوي تبادلي اسـترس در تعامـل بـوده و در دسـترس بـودن                     
از ايـن رو، حمايـت      . گـذارد   زا و توانايي مقابله بـا آن اثـر مـي            منابع حمايتي بر ارزيابي عامل استرس     

اي در تركيب با منـابع     ابلهدهد و اين منابع مق      اي را ارتقاء مي     اجتماعي انواع معيني از رفتارهاي مقابله     
؛ به نقل از خوسـفي و       2002سارافينو  (كنند    حمايتي يا افزون بر آن، واكنش به استرس را تقويت مي          

نشان داد عواملي از قبيـل حمايـت        ) 1385(خامنه  همچنين، نتايج تحقيقات هادي   ). 1386همكاران،  
. دهنـد   رس را كاهش و افـزايش مـي       اي ميزان است    هاي اسنادي و راهبردهاي مقابله      اجتماعي، سبك 

                                                           
25 Cassidy 
26 Kerger 
27 Olstad, Sexton & Segaard 
28 Kendler, Myers & Prescott 
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دهد كه زنـان سرپرسـت خـانواده معمـوالً چنـدين نقـش                نيز نشان مي  ) 1999 (29تحقيقات روزنفيلد 
شوند و اين امر منجر به ايجاد فـشار و اضـطراب در               كنند و دچار تعارض نقش مي       مختلف را ايفا مي   

ارجي و همچنـين نظريـات      هـاي داخلـي و خـ        هاي حاصـل از پـژوهش       مجموعه يافته . شود  آنان مي 
دهنـد كـه    كنند و نشان مي   هاي اين پژوهش را تأييد مي       الزاروس و الگوهاي حمايت اجتماعي يافته     

اي و منبـع   هـاي مقابلـه    پذيري در برابر استرس از عواملي همچون حمايـت اجتمـاعي، سـبك              آسيب
  . گذاردبر جاي ميپذيرد و اين الگو در زنان سرپرست خانواده شواهد عيني  كنترل تأثير مي

پـذيري   در كل، طيف وسيعي از تحقيقات انجام شده در يك دهه گذشته حاكي از آنند كه آسيب                
، )1999(در اين راسـتا، مطالعـات روزنفيلـد         . گيرند زنان سرپرست خانواده از منابع مختلفي نشأت مي       

كـه منـابع حمـايتي و       حـاكي از آن اسـت       ) 2001(و الستاد و همكـاران      ) 2001(كالتياال و همكاران    
هاي اجتماعي حمايتي به نحو چشمگير قادرند اثرات آسيبي منـابع اسـترس را تخفيـف                 داشتن شبكه 

از ايـن رو،    . زا عمل كننـد     هاي ناشي از عوامل استرس     داده و همچون سپري اجتماعي در برابر ضربه       
زا،    برابـر عوامـل اسـترس      هاي اجتماعي بـاالتري برخوردارنـد، در        زماني كه از منابع حمايتي و شبكه      

 30از طرفي مطالعه تيلور و همكـاران      . شوند  هاي رواني و جسماني مي     مصون بوده و كمتر دچار آسيب     
زا   دهد كه داشتن منابع حمايتي، قـادر اسـت فـرد را در برابـر عوامـل اسـترس                   نيز نشان مي  ) 2000(

 حمايتي در زنان سرپرست خـانواده       توان استنباط كرد كه فقدان منابع      از اين رو، مي   . مصون نگه دارد  
  .زا بيفزايد پذيري آنها در برابر عوامل استرس تواند به آسيب مي

هاي رواني   دهد كه براي پيشگيري از وقوع آسيب       هاي اين پژوهش نشان مي     به طور كلي، يافته   
تي هاي حمـاي    و اجتماعي در فضاي زندگي زنان سرپرست خانواده الزم است بر گسترش منابع شبكه             

از سويي فرآيندهاي حل مسئله فردي و اجتماعي به ايـن افـراد آمـوزش داده                . و اجتماعي توجه شود   
اي سازگارانه و منطقـي در        هاي مقابله  ها، بتوانند از روش    شود تا به واسطه برخورداري از اين آموزش       

ـ      با اين حال استفاده از پرسـشنامه      . زا استفاده كنند    برابر عوامل استرس   ن پـژوهش، يكـي از      هـا در اي
تـري بـراي     هـاي عينـي    هاي آتي از روش    آيد كه جا دارد در پژوهش       هاي آن به شمار مي     محدوديت

هاي پـژوهش بـوده      ها هم جزئي از محدوديت     از طرفي، اُفت آزمودني   . سنجش متغيرها استفاده شود   
ش بـر قـدرت     هـاي پـژوه    همچنـين، محـدوديت   . كه با اتخاذ تدابير الزم از اثرات آن بـازداري شـد           

  . گذارد پذيري نتايج اثر مي تعميم

  تقدير و تشكر
شهر شيراز به سبب همكاري و افراد شركت كننـده در           ) ره(از اداره كل كميته امداد امام خميني        
  .كنيم اين پژوهش صميمانه تقدير و تشكر مي

                                                           
29 Rosenfild 
30 Taylor etal. 
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