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The Mediating Role of Coronavirus
Coping Styles & Perceived Stress in the
Relationship between Social Support and
Aggression in Adolescents

نقش میانجیگر سبک های مقابله با کرونا و استتر
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to
investigate the mediating role of Coronavirus
coping styles and perceived stress in the
relationship between social support and
aggression in adolescents.
Method: This correlational study conducted
by a structural equation modeling procedure.
The statistical population included all high
school students in Tehran who were studying
in the first semester of the academic year
1399-1400. The sample size consisted of 352
students on a voluntarily basis and
questionnaires of Coronavirus coping style,
social support, adolescent aggression scale
and perceived stress scale were administered.
Data were analyzed using descriptive
statistics and Structural Equation Modeling
using AMOS and SPSS softwares.
Results: The effect of social support on
aggression with beta coefficients of -/26 was
significant. The effect of perceived stress on
aggression was significant with a beta of /30.
The effect of coping styles on aggression with
a beta coefficient of /22 was also significant.
The indirect effect of social support on
aggression was significant due to Coronavirus
coping styles and perceived stress with a beta
coefficient of -0/17 as well.
Conclusion: Social support, Coronavirus
coping styles and perceived stress could
impact directly on aggression. Coronavirus
coping styles and perceived stress could also
mediate the relationship between social
support and aggression.
Keywords: Stress, Aggression, Social
Support, Coping Styles, Adolescence,
Coronavirus.
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سال  ،3119در حین شیوع ویروس سارس 0در سنگاپور31 ،
درصد از کارکنان مراقبتهای بهداشتی عالئم اختالل روانی
را گزارش کردند .همچنین طی شیوع این بیماری در تایوان
در همان سال ،بسیاری از افراد نیز دچار اختالل استرس پس
از ضربه شدند( .)8افراد درگیر با ویروس مرس 3در کره
جنوبی در سال  3105عالئم اختاللهای استرسی را نشان
دادند که میزان عالئم حتی پس از قرنطینه خانگی افزایش
یافته بود( .)1افراد درگیر با این نوع از بیماریها در حقیقت از
احساس انزوای بینفردی و ترس از انتقال ویروس به
سایرین خبر میدهند(.)01
شرایط فوق زمانی اهمیت دو چندان مییابد که پیامدهای
این رویداد را در برهه نوجوانی مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا
نوجوانی از بحرانیترین دورههای زندگی است که رشد سریع
جسمی و تحوالت عاطفی و روانی و دورة انتقال بین کودکی
به بزرگسالی رخ میدهد .به همین دلیل اکثر روانشناسان ،از
نوجوانی بهعنوان دوره طوفان ،تنش و استرس یاد میکنند.
بهرغم وجود فشارهای روانی در تمام مراحل زندگی ،مرحلة
نوجوانی به دلیل رویارویی با تغییرات همه جانبة جسمی،
روانی و اجتماعی با فشار بیشتری همراه است به گونهای که
برخی نوجوانی را یک عامل خطر برای آشفتگیهای روانی
میدانند( .)00در همین رابطه یکی از واکنشهای معمول
نوجوانان به احساس ناکامی ،ارائه محرکهای آزاردهنده و
ناتوانی در کنترل خشم است که در قالب پرخاشگری بیان
میشود( .)03پرخاشگری در دوران نوجوانی نه تنها به
دیگران آسیب وارد میسازد بلکه رشد خود نوجوان پرخاشگر
را نیز در معرض خطر قرار میدهد .نوجوانان پرخاشگر نسبت
به نوجوانان غیرپرخاشگر به احتمال بیشتری از سوی
همساالن طرد شده و حمایت اجتماعی کمتری را از دوستان
دریافت میکنند( .)09برخی از نوجوانان نمیتوانند به درستی
پیامدهای رفتار خود را پیشبینی کنند و در نتیجه ،در
محرکهای اجتماعی نشانههای خصمانه فراوانی مشاهده
میکنند و راهحلهای پرخاشگرانه را به کار میگیرند(.)00
نتایج پژوهشها بیانگر تداوم اشکال مختلف پرخاشگری در
طول زمان و اثرگذاری آن بر جنبههای مختلف زندگی فردی
و اجتماعی در آینده میباشد( .)05افراد پرخاشگر معموالً از

مقدمه
در ماه دسامبر  3101نوع جدیدی از ویروس کرونا در شهر
ووهان چین شناسایی شد و به سرعت در تمام چین گسترش
یافت .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،تا اواسط ماه
ژانویه  3130بیش از  88میلیون نفر به این بیماری مبتال و
نزدیک به دو میلیون نفر نیز جان خود را از دست دادند.
دامنة همهگیری این بیماری از چین به کشورهای دیگر نیز
گسترش یافت و در زمانی کوتاهی مناطقی در جنوبشرق
آسیا (تایلند ،سنگاپور ،مالزی و فیلیپین) ،شرق آسیا (ژاپن و
کرهجنوبی) ،جنوب آسیا (هند و نپال) ،غرب آسیا (امارات و
ایران) ،اروپا (ایتالیا ،آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،و اسپانیا) و قاره
آمریکا (کانادا و ایالت متحده) با شیوع این بیماری روبهرو
شدند( .)0در همین راستا شیوع کرونا در سراسر دنیا باعث
ایجاد مشکالتی در سالمتروان مردم در بسیاری از نقاط
جهان شده است( .)0نهادهای مرتبط با سالمت و بهداشت
کشورها دستورالعملهایی را برای مقامات و مردم بیان
داشتهاند .با این حال ،اجرای این سیاستهای بهداشتی
علیرغم پیامدهای مثبت ،موجب بروز اثرات منفی
روانشناختی در سطح جامعه شده است(.)9
ترس از بیماری و مرگ ،انتشار اخبار غلط و شایعات ،تداخل
در فعالیاتهای روزمره ،مقررات منع یا محدودیت سفر و
عبور و مرور ،کاهش روابط اجتماعی با همکاران ،دوستان و
خانواده ،بروز مشکالت شغلی و مالی ،خطر باالی عفونت و
محافظت ناکافی در برابر آلودگی ،سرخوردگی ،تبعیض ،انزوا،
احساسات منفی ،خستگی و دهها پیامد دیگر در این شرایط،
سالمتروان افراد جامعه را تهدید مینماید( .)0چنین
وضعیتی مشکالت سالمتروانی مانند استرس ،اضطراب،
عالئم افسردگی ،بیخوابی ،انکار ،عصبانیت و ترس را باعث
میشود( .)5این مشکالت بهداشتروان نه تنها بر توجه،
درک و توانایی تصمیمگیری مردم تأثیر میگذارد ،بلکه مانع
از مبارزه با کرونا میشود و میتواند تأثیر ماندگاری بر
بهزیستی کلی داشته باشند(.)2
عالوه براین ،تجربه بیماریهای همهگیر نشان داده که بروز
بیماریهای واگیردار مانند بیماریهای تنفسی بهعلت
مشکالت جدی جسمانی و روانی باعث کاهش کیفیت
زندگی خانوادگی بیماران خواهند شد( .)1 ،9برای مثال ،در

1. SARS-CoV
2. MERS
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مهارتهای سازگارانه حلمسأله برخوردار نیستند و هنگامی
که از نظر جسمی برانگیخته میشوند ،بهطور تکانشی عمل
میکنند .همچنین عدم توانایی در قابلیت سازگاری از
مشخصههای نوجوانان پرخاشگر میباشد(.)02
در این راستا یکی از متغیرهای روانشناختی که میتواند در
عوامل تنشزای روانی نقش داشته باشد ،حمایت اجتماعی
است( .)01حمایت اجتماعی ،به بهرهمندی از مهربانی و
محبت ،همراهی ،توجه دوستان ،اعضـای خـانواده و سایر
افراد تعریف شـده اسـت( .)08حمایت اجتماعی ادراک شده،
حاصل ارزیابیهای فرد از در دسترس بودن حمایتها در
مواقـع مورد نیاز بوده( )01و بهعنوان یک عامل تعدیلکننده
و تأثیرگـذار بـر سـازگاری و مقابله با شرایط پر تنش زندگی
است(.)31
پژوهشگران ،حمایت اجتماعی را یکی از مهمترین عوامل
پیشبینیکننده سالمت جسمی و روانشناختی افراد از کودکی
تا بزرگســالی میدانند( .)30حمایت اجتماعی میتواند با
تأثیر بر خودپنداره و تواناییها ،ادراک فرد را از عوامل فشارزا
تحت تأثیر قرار داده( )33و بر سالمتروانی تأثیرگذار باشد.
روابـط حمـایتی میتواند سبب برانگیختن رفتارهـای
سـالمتـری گـردد .افـرادی کـه حمایـت اجتمـاعی
کـمتـری دریافت میکننـد بـیشتـر در معـرض مشـکالت
روانـــی و جســـمی هســـتند(.)39
از آنجا که یکی از آشفتگیهایی که در شرایط بحرانی
محتمل به نظر میرسد ،استرس و عوامل مربوط به آن است
و پژوهشها نشان دادهاند که ادراک سطح باالیی از استرس
میتواند به عملکرد ضعیف تحصیلی ،افسردگی ،پرخاشگری
و مشکالت جدی سالمتی منجر شود( .)30استرس حالتی
است که وقتی افراد با رویدادهایی مواجه میشوند که آنها را
خطرناک و تهدیدکننده سالمتروانی و جسمانی خود می
یابند ،رخ میدهد .استرس حالتی است که توسط عوامل
فشارزا بوجود میآید و منجر به تولید پاسخهای استرسی
میشود .این پاسخها بهمنظور کنارآمدن اثربخش با یک
وضعیت ناخوشایند ،طراحی و اجرا میشود(.)35
تصور میشود کــه حمایت اجتماعی بهعنوان سپری
ضربهگیر در برابر استرس عمل میکند( )30برخی پژوهشها
نشان دادهاند افرادی که حمایت اجتماعی ادراکشده بیشتری
را تجربه میکنند ،در برابر شرایط استرسزا بیشتر تاب

میآورند ،بهطور مؤثرتری با چالشهای خود روبهرو میشوند
و به سازگاریهای روانشناختی بیشتری دست مییابند(.)32
حمایت اجتماعی از افراد در برابر تجارب استرسزا حمایت
میکند .در واقع ،حمایت اجتماعی باعث پیشگیری یا تقلیل
عوامل استرسزا از طریق تدارک منابع بیشتر برای مقابله با
استرس میشود(.)31
شواهد نشان میدهند افرادی که استرس و اضطراب باالیی
را تجربه میکنند ،احتمال ابتال به اختالالت روانی از جمله
پرخاشگری در آنها بسیار زیاد است(.)38
استرس مهمترین عامل زیربنایی مؤثر بر پرخاشگری است،
بـهنحـوی کـه اسـترس خـود زمینهساز بروز و بعداً پدیدآیی
باورهای پرخاشگرانه میشود( )31چرا که منابع استرسزا با
تأثیرات شناختی ،هیجانی و رفتاریشان سیستم ایمنی فرد را
دچار مشکل میکنند ،بنابراین فرد برای حفظ ایمنی خود
ممکن است دست به رفتارهای پرخاشگرانه بزند(.)90 ،91
نکته حائز اهمیت این است که نحوه ارزیابی انسانها از
موقعیتهای فشارزا و چگونگی مقابله آنان با فشار روانی در
موقعیتهای مختلف ،متفاوت است و از راهبردهای مقابلهای
متفاوتی بهعنوان مکانیزمی بهمنظور مهار استرس و برخورد
با بحران استفاده میکنند که کارایی یا عدم کارایی این
راهبردها نقش مهمی در سالمتروان و روابط بینفردی
افراد دارد .بنابراین بحث پرخاشگری و پیامدهای آن نیازمند
توجه به مفهوم مقابله 0است.
سبکهای مقابله به تالشهای خاص ،اعم از رفتاری و
روانی ،اشاره دارد که افراد برای تسلط ،تحمل ،کاهش یا به
حداقل رساندن رویدادهای استرسزا به کار میگیرند(.)93
راهبردهای مقابله را بهعنوان مجموعهای از پاسخهای
رفتاری و شناختی تعریف کردهاند که هدف آنها به حداقل
رساندن فشارهای موقعیت استرسزا است ،مطالعات بسیاری
ارتباط سبکهای مقابله را با سالمتروان نشان دادهاند(-99
 .)95راهبردهای مقابلهای مؤثر باعث میشود که واکنش فرد
به سطوح باالی تنیدگی کاهش یابد و آثار زیانبار آن تعدیل
شود( .)92سبکهای مقابله میتواند مسئلهمدار ،هیجانمدار
و یا اجتنابی باشد( .)91مقابله مسئلهمدار میتواند بهعنوان
تالش برای مدیریت و تغییر مسأله استرسزا در نظر گرفته
شود ،اما مقابله هیجان مدار تالش برای کم کردن استرس
1. coping styles
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باید افزود که نوع حمایت فراهم شده باید با موقعیت فرد و
نیازهای وی متناسب باشد تا به کارکردهای مطلوب آن اعم
از افزایش سازگاری و افزایش مهارتهای ارتباطی ،افزایش
صالحیت ،کاهش استرس و پرخاشگری دست یافت(.)03
فرضیة اثر عمده 0بیان میکند که حمایت اجتماعی به این
دلیل که برای اشخاص تجارب مثبت منظم و پایدار و پاداش
دهنده ارائه میکند ،بهصورت مستقیم بر سالمتروانی تأثیر
میگذارد و مستقل از میزان استرسی است که شخص تجربه
میکند .طبق این فرضیه افراد دارای حمایت اجتماعی باال
احساس قویتری از مورد مراقبت قرار گرفتن و دوست
داشته شدن دارند و این امر تأثیر پایداری بر سالمتیروانی
آنها دارد(.)00
فرضیه دوم ،که بهعنوان فرضیة استرس ـ ضربهگیر 3شناخته
شد ،بیان میکند که حمایت اجتماعی یک اثر غیر مستقیم
داشته و استرس حاصل را کاهش میدهد و این امر با
جلوگیری از پیامدهای منفی حادثه استرسزا انجام میشود.
طبق این فرضیه حمایت اجتماعی بهعنوان یک منبع
مقابلهای عمل میکند .موقع مواجهه با حوادث استرسزا،
ادراک حمایت ،انتخاب واقعی یک راهبرد را تحت تأثیر قرار
میدهد(.)05
از سوی دیگر ،سبکهای مقابله و حمایت اجتماعی بهطور
قوی به هم وابسته هستند .پژوهشهای قبلی نشان دادهاند
که حمایت اجتماعی اثرات ناشی از استرس را اغلب به وسیله
سبکهای مقابله تعدیل میکند .در پژوهشی دریافته شد
حمایت اجتماعی میتواند انتخاب یک راهبرد مقابلهای خاص
و تأثیر و قوت آن را تحت تأثیر قرار دهد( .)02آنها به این
نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی کافی در انتخاب
راهبردهای مقابله سازگارانه نقش دارد .نتایج مطالعه اگرابیا و
نیچر ( )01نیز نشان داد که سطح باالی حمایت اجتماعی با
رابطه ضعیف بین اضطراب و خشونت همراه بود ،در حالی که
استفاده از راهبردهای مقابلهای هیجانمدار و اجتنایی با
ارتباط قویتر بین اضطراب و خشونت همراه است .در کل
شواهد کافی در این زمینه وجود دارد که سبکهای مقابلهای
متمرکز بر مسأله و جستجوی حمایت اجتماعی با پیامدهای
مثبت روانی و کاهش رفتارهای منفی ارتباط دارند ،در حالی

هیجانی است و روی کنترل نشانههای فشار متمرکز میشود
( .)90در مقابله اجتنابی فرد مرتباً از روبرو شدن با رویداد
طفره رفته و اجتناب میکند حال آن که در سراسر مدت
فرار ،مسئله در ذهن حضور دارد و تمرکز را به هم
میزند(.)92
تحقیقات اخیر حاکی از آن است که سبکهای مقابله با
استرس مورد استفاده توسط هر شخص ،تأثیر بسزایی بر
سالمت و میزان پرخاشگری آنها دارد(.)98
لی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که گروههای سالم از
روش متمرکز بر مسئله و گروههای متعارض از روش
مقابلهای متمرکز بر هیجان استفاده میکنند( .)91تحقیقات
استینر( )01بیانگر آن است که روشهای مقابلهای
مسئلهمدار در برابر استرس با شاخصهای بیماری و
رفتارهای پرخطری مانند پرخاشگری همبستگی ضعیفی
دارد ،درحالی که روشهای مقابلهای اجتنابی در برابر استرس
همبستگی مثبتی با این ابعاد را نشان میدهد و فرد در
معرض خطر و ناسازگاری قرار میگیرد .همچنین ،مطالعه
کاریکال و پاناییوتو( )00نشان داد که سبکهای مقابلهای
هیجانمدار و اجتناب تجربی با آشفتگی روانشناختی پایین و
پرخاشگری باال ارتباط داشتند .اما نکتهای که الزم به ذکر
است این پژوهشها در زمان بحرانهای اجتماعی گسترده
مانند شیوع کرونا انجام نشده و از سوی دیگر ،عموم
نمونههای پژوهششان را افرادی غیر از نوجوانان تشکیل
میدادند.
در مقابل ،حمایت اجتماعی سازه دیگری است که به نظر
میرسد بر استرس ادراکشده و سبکهای مقابلهای افراد
تأثیر میگذارد .حمایت اجتماعی باعث میشود افراد باور
کنند که مورد عشق ،مراقبت ،احترام و ارزش دیگران هستند
و اینکه به شبکهای با تعهدات دو سویه تعلق دارند(.)03
حمایتهای اجتماعی اغلب به کنشهای متقابل بینفردی،
شخص و ارتباطات اشاره دارد .خانواده و دوستان بهطور
خاصی اغلب بهعنوان منابع مهم حمایت اجتماعی برای
نوجوانان در نظر گرفته میشوند .خانواده نیز اغلب بهعنوان
یک مدل رفتار مقابلهای عمل کرده و برای شخص احساس
ایمنی فراهم میکند .در حالی که دوستان بیشتر بهعنوان
راهی برای کاهش انزوا و جدایی عمل میکنند و به
تالشهای مقابلهای شخص کمک میکنند( .)09همچنین

1. Main-effect Hypothesis
2. stress-buffering
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که سبکهای مقابلهای هیجانمدار و دریافت نکردن حمایت
اجتماعی راهبردهای غیر انطباقی مانند پرخاشگری بوده و
اثرات منفی بر روان دارند(.)08
بنابراین ،با در نظر گرفتن پیشینه موجود و با توجه به اهمیت
بررسی پرخاشگری و عوامل تأثیرگذار بر آن در میان

نوجوانان که میتواند بحرانهای هویتهای آنها را بیش از
پیش کند ،سؤال پژوهش حاضر آن است که آیا سبکهای
مقابله با کرونا و استرس ادراکشده در رابطه بین حمایت
اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان نقش میانجیگر دارد؟

تصویر مدل پیشنهادی

یک مقیاس چهار گزینهای لیکرت پاسخ میدهند که شامل
صفر (بکار نبردم) ،یک (خیلی کم بکار بردم) ،دو (تا حدی
بکار بردم) و سه (به مقدار زیاد بکار بردم) است .یافتههای
این پژوهش پایایی پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ
تأیید کرد .میزان همبستگی میان اضطراب با سبکهای
مقابلهای رویاروگر ( 2گویه) ،اجتناب ( 8گویه) ،انکار (2
گویه) و مسئولیتپذیری ( 0گویه) به ترتیب برابر با ،1/23
 -1/98 ،1/51و  -1/53به دست آمد که نشانگر روایی
مالکی پرسشنامه بود .نتایج تحلیل اکتشافی نشان داد که
کفایت نمونهگیری مناسب و چهار عاملی بودن پرسشنامه
تأیید شد .همچنین ،این چهار عامل توانستند  22درصد از
واریانس کل متغیر سبکهای مقابلهای را تبیین نمایند.
تحلیل عاملی تأییدی ،نتایج حاصل از روایی محتوایی و
تحلیل اکتشافی را مبنی بر هشت عاملی بودن پرسشنامه
سبکهای مقابلهای در رویارویی با اپیدمی کرونا تأیید
کرد(.)01
 .3مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراکشده
) :0(mspssاین پرسشنامه را زیمت و همکاران در سال
 0188بهمنظور سنجش حمایت اجتماعی ادراکشده از طرف
خانواده ،دوستان و افراد مهم در زندگی فرد تهیه کردهاند.

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع
پژوهشهای بنیادین و به لحاظ روش ،از نوع پژوهشهای
توصیفی و همبستگی از نوع معادالت ساختاری است .است.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش
آموزان دوره متوسطه دوم شهر تهران بود که در نیمسال اول
سال تحصیلی  0911-0011مشغول تحصیل بودند .برای
تعیین حجم نمونه بهعلت بزرگ بودن جامعه آماری از فرمول
نمونهگیری کوکران استفاده شد که مطابق این فرمول حجم
نمونه  911نفر برآورد شد ولی برای افزایش اعتبار پژوهش
نمونهای به تعداد  011نفر به روش نمونهگیری داوطلبانه
(بهعلت وجود شرایط خاص بهداشتی و محدودیتهای
کرونا) از بین جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند و در
نهایت  953نفر وارد پژوهش شدند.
ابزار
 .0پرسشنامه سبک مقابله با کرونا :پرسشنامه سبکهای
مقابلهای در رویارویی با اپیدمی کرونا ،دارای  30سؤال است
که توسط درتاج ،دانشپایه ،حسنوند و موسوی در سال
 0918در میان افراد ساکن در استان لرستان ساخته شد.
نمونه مورد پژوهش بر اساس فرمول کوکران  980نفر بود
که بهصورت نسبتاً یکسان از میان زنان و مردان بهعنوان
حجم نمونه انتخاب شد .روش نمرهگذاری به هر ماده روی

1. Multidimensional Scale of perceived Social
Support
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سال  ،09شماره ( 3پیاپی  ،)51تابستان 0011

مجله روانشناسی بالی نی

این مقیاس یک ابزار  03مادهای است که حمایت اجتماعی
ادراکشده هر فرد را در هر یک از سه حیطه ی مذکور در
اندازههای هفت درجهای از ( 0کامالً مخالفم) تا ( 1کامالً
موافقم) میسنجد .حداقل و حداکثر نمرة فرد در کل مقیاس
به ترتیب  03و  80و در هر یک از زیرمقیاسهای حمایت
خانوادگی ،اجتماعی و دوستان به ترتیب  0و  38محاسبه
میشود .نمرة باالتر نشاندهندة حمایت اجتماعی ادراکشده
بیشتر است .ویژگیهای روانسنجی مقیاس چندبعدی حمایت
اجتماعی ادراکشده در پژوهشهای خارجی تأیید شده
است(.)51
در بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در
نمونههایی از دانشجویان و جمعیت عمومی ایرانی (n= 103
؛  900دانشجو 090 ،نفر از جمعیت عمومی) ،ضرایب آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس و مادههای سه زیرمقیاس حمایت
اجتماعی خانوادگی ،اجتماعی و دوستان به ترتیب ،1/10
 1/89 ،1/81و  1/81محاسبه شد و ضرایب همسانی درونی
مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراکشده را تأیید
کرد(.)51
 .9مقیاس استرس ادراکشده ) :0(pssاین مقیاس را در سال
 ،0189کوهن و همکاران ساختهاند؛ این مقیاس  00آیتم
دارد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس لیکرتی پنج درجهای
پاسخ داده میشود .مقیاس استرس ادراکشده دو خرده
مقیاس ادراک منفی از استرس و ادارک مثبت از استرس را
در بر میگیرد .ضرایب پایایی همسانی درونی مقیاس از
طریق ضریب آلفای کرونباخ در دامنهای از  1/80تا  1/82به
دست آمده است .مقیاس استرس ادارک شده بهطور
معناداری با رویدادهای زندگی ،نشانههای افسردگی و
جسمی ،بهرهمندی از خدمات بهداشتی ،اضطراب اجتماعی و
رضایت از زندگی پایین همبسته است .این مقیاس ابزاری
مناسب برای سنجش تجربه استرس کلی در گروههای سنی
مختلف است(.)50
تحلیل روانسنجِی نسخة فارسی مقیاس استرس ادراک شده
در گروهی از بیماران مبتال به سرطان توسط صفایی و
شکری( )50انجام شد .نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی نشان
داد که نسخة فارسی مقیاس استرس ادراک شده از دو عامل
خودکارآمدی ادراک شده و درماندگی ادراک شده تشکیل

شده است .مقادیر ضرایب همسانی درونی برای عوامل
خودکارآمدی ادراک شده ،درماندگی ادراک شده و نمرة کلی
استرس ادراک شده به ترتیب برابر با  1/21 ،1/81و  1/12به
دست آمد .همچنین طی پژوهش باستانی و همکاران ،روایی
محتوایی پرسشنامه تأیید شده و پایایی آن به شیوه ضریب
آلفای کرونباخ  1/83محاسبه و گزارش شده است(.)95
 .0پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ( :3)AQبهمنظور
اندازهگیری پرخاشگری نوجوانان از پرسشنامه پرخاشگری
باس  -پری استفاده میشود .نسخه جدید پرسشنامه
پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه
خصومت بود ،توسط باس و پری ( )0113مورد بازنگری قرار
گرفت .که یک ابزار خودگزارشی است و شامل  31گویه و 0
زیر مقیاس پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری کالمی ،خشم
و خصومت میباشد .نمرهگذاری پرسشنامه در طیف لیکرت
 5درجهای میباشد .نمره کل برای پرخاشگری با مجموع
نمرات زیر مقیاسها به دست میآید .باس و پری ضریب
همسانی درونی این پرسشنامه را  1/81و پایایی آن را با
استفاده از روش بازآزمایی  1/81گزارش کردهاند( .)59ضریب
آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه توسط سامانی 1/18
گزارش شده است .همچنین همبستگی باالی عوامل با نمره
کل پرسشنامه ،همبستگی ضعیف عوامل با یکدیگر و مقادیر
ضریب آلفا همگی نشاندهنده کفایت و کارایی این
پرسشنامه برای کاربرد پژوهشگران ،متخصصان و
روانشناسان در ایران است .پرسشنامه از دو روش آلفای
کرونباخ و تنصیف استفاده شده و ضرایب به دست آمده برای
کل پرسشنامه به ترتیب برابر  1/81و  1/11بوده است که
بیانگر ضریب پایایی مطلوب میباشد(.)50
روند اجرای پژوهش :بهعلت شرایط حاصل از بیماری
کرونا و تعطیلی مدارس امکان پرکردن حضوری پرسشنامهها
فراهم نبود .لذا لینک پرسشنامه در کانالهای تلگرامی و
گروههای شاد مرتبط با استان تهران قرار گرفت و
پرسشنامهها بهصورت آنالین تکمیل گردید .همچنین
پرسشنامههای بیاعتبار و ناقص (عدم پاسخگویی به پنج
گویه در هر یک از پرسشنامهها) از پژوهش حذف شدند.
دادههای جمعآوری شده نیز با استفاده از آزمونهای آماری
همبستگی پیرسون و تحلیل معادلهی ساختاری از طریق

1. Perceived Stress Scale

2. aggression questionnaire
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نسخهی  SPSSو  AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافتهها
در این پژوهش  953دانشآموز دوره دوم متوسطه وارد شدند
که از این میان  021نفر پسر ( 01/00درصد) و  085نفر
دختر ( 53/52درصد) بودند 098 .نفر دهم ( 91/33درصد)،
 002نفر یازدهم ( 00/01درصد) و  28نفر نیز دوازدهم

( )01/90بودند .آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش نیز در
جداول  0آمده است.
بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق مبنی بر وجود ارتباط
بین متغیرهای مورد مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .ماتریس همبستگیها در جدول  3ارائه آمده
است.

متغیر
سبک مقابله
رویاروگر
اجتناب
انکار
مسئولیتپذیری
پرخاشگری
متغیر
 .0سبک رویاروگر
 .3سبک اجتنابی
 .9سبک انکار
 .0مسئولیتپذیری
 .5حمایت خانواده
 .2حمایت دوستان
 .1حمایت اجتماع
 .8پرخاشگری
 .1استرسادراکشده

میانگین
22/95
02/05
30/21
05/08
1/15
008/95

جدول (1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
انحراف معیار
حمایت اجتماعی
1/31
خانواده
0/21
دوستان
5/15
اجتماع
0/31
استرس ادراکشده
0/01
03/80

میانگین
95/01
1/15
09/92
00/82
21/11
-

جدول )2ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در گروه نمونه
2
5
0
9
3
0

انحراف معیار
1/80
1/35
1/20
2/19
09/11
1

8

1

**-1/35
**-1/21
**1/30
**1/00
**1/93
**1/01
**-1/99
**-1/91

0
**1/01
**-1/50
**-1/01
**-1/08
**-1/30
**1/00
**1/20

0
**-1/91
*-1/00
**-1/05
**-1/09
**1/98
**-1/50

0
**1/32
**1/35
**1/90
**-1/09
**-1/01

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مـیشـود رابطـه بـین
استرس اداراک شده و ابعاد حمایت اجتماعی به ترتیب میزان
همبستگی مربوط به حمایت دوستان ( ،)R= -1/20حمایـت
اجتماع ( )R= -1/51و حمایـت خـانواده ( )R= -1/01مـی
باشد .همانگونه که مشاهده می شود ارتباط اسـترس اداراک
شده با ابعاد حمایت اجتماعی منفـی و مطلـوب بـوده کـه در
سطح  11درصد معنادار است .عالوهبراین بین ابعـاد حمایـت
اجتماعی با پرخاشگری ،به ترتیب میزان همبستگی ،حمایـت
دوســـتان ( ،)R= -1/25حمایـــت اجتمـــاع ( )R= -1/20و
حمایت خانواده ( )R= -1/09است که در کل رابطه منفـی و
نسبتاً باالیی را در سطح  11درصد نشان مـیدهـد .در ادامـه
جهت بررسـی بـرازش مـدل مـدنظر از معـادالت سـاختاری
استفاده شده است که نتایج آن در جدول  9آمده است.

0
**1/92
**1/01
**-1/59
**-1/51

0
**1/91
**-1/25
**-1/20

0
**-1/20
**-1/51

0
**1/30

همــانطــور کــه در جــدول  9مشــاهده مــیشــود  RMRو
 RMSEAدر این مدل به ترتیب  1/129و  1/152به دسـت
آمده است .همچنین سایر شاخصها نزدیک به یـک هسـتند
که نشان از برازش خوب الگو است .بـر ایـن اسـاس ،نتـایج
مربوط به شاخصهای برازش بیانگر برازش قابل قبول مدل
با دادههای پژوهش حاضر اسـت کـه در نمـودار ذیـل قابـل
مشاهده میباشد.
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جدول )3شاخصهای برازش مدل
ارزش
آماره برازش
2
012/32
مجذور خیدو ( )χ
03
درجهآزادی ()df
3/59
χ2/df
1/152
ریشه میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA
1/129
ریشه میانگین مجذورات باقیمانده ()RMR
1/11
شاخص نیکویی برازش ()GFI
1/88
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش ()AGFI
1/19
شاخص مقایسهای برازش ()CFI
1/10
شاخص نرم شده برازش ()NFI
1/10
شاخص نرم نشده برازش ()NNFI

در شکل فوق مقادیر ضریب مسیر و  tمتناظر با آنها (داخـل
پرانتز و جلوی ضریب در شکل) برای هر یـک از مسـیرهای
علّی از متغیر بـرونزا بـه متغیرهـای میـانجی و درونزا و از
متغیرهای میـانجی بـه متغیـر درونزا نیـز وجـود دارد .ایـن
ضرایب ،قدرت نسبی هر مسیر را نشـان مـیدهـد .براسـاس

معیار پذیرش
کمتر از 9
کمتر از 1/18
کمتر از 1/18
بیشتر از 1/11
بیشتر از 1/85
بیشتر از 1/11
بیشتر از 1/11
بیشتر از 1/11

نتیجه
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

اطالعات ارائه شده در شکل ضریب مسیر حمایت اجتمـاعی
بــه اســترس ادارک شــده  1/05منفــی و متوســط اســت
( p< 1/15؛ )t= 8/18؛ بر همین روش دیده شد کـه تمـامی
مسیرها در سطح  15درصد اطمینان ضرایب معناداری دارند.

جدول )4ضرایب مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل ،در الگوی تأییدشده
واریانس تبیین شده
اثر کل
متغیر برونزا (از) متغیر درونزا (به) اثرمستقیم اثر غیرمستقیم
-1/09
-1/01
-1/32
حمایت اجتماعی
1/90
1/91
1/91
پرخاشگری
استرس ادراکی
1/33
1/33
سبک مقابلهای
1/31
1/05
1/05
استرس ادراکی
حمایت اجتماعی
1/10
1/31
1/31
سبک مقابلهای
حمایت اجتماعی
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نقش میانجیگر سبکهای مقابله با کرونا و استرس ادراکشده...

مژگان حاجیان ،فروغ نیکونژاد

در جدول  0ضـرایب اثرهـای مسـتقیم ،غیرمسـتقیم و کـل
متغیرهای پژوهش آورده شده است .همانطـور کـه در ایـن
جدول مشاهده میشود ،متغیر برونزا (حمایت اجتماعی) ،بـر
متغیــر درونزای پرخاشــگری ،هــم اثــر مســتقیم و هــم
غیرمســتقیم دارد .اثــر غیرمســتقیم حمایــت اجتمــاعی بــر
پرخاشــگری ،بــهواســطهی اســترس ادارک شــده و ســبک
مقابلهای بوده است .در نتیجه می توان گفت کـه متغیرهـای
استرس ادارک شـده و سـبک مقابلـهای نقشـی میـانجی در
رابطه حمایت اجتماعی و پرخاشگری دارند.
بحث
این مطالعه با هدف بررسی نقـش میـانجیگـر سـبک هـای
مقابله با کرونا و استرس ادراک شده در رابطـه بـین حمایـت
اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان انجام شد ،همانطور کـه
نتایج جدول  0نشان مـیدهـد ایـن مـدل از بـرازش خـوبی
برخوردار اسـت .در ایـن مطالعـه ،رابطـه حمایـت اجتمـاعی
ادراکشده ،سبکهای مقابله با کرونا ،اسـترس ادراکشـده و
پرخاشــگری در نوجوانــان معنــادار بــود .حمایــت اجتمــاعی
ادراکشده ،سبک های مقابله با کرونا و اسـترس ادراکشـده
هرکدام بهطور جداگانه توانستند پرخاشـگری در نوجوانـان را
به طور مستقیم پیشبینی کننـد ،بـه عـالوه اثـر غیرمسـتقیم
حمایت اجتماعی ادراک شده بر پرخاشـگری در نوجوانـان بـا
واسطهی سبک های مقابله بـا کرونـا و اسـترس ادراکشـده
معنیدار بود .اثر مسـتقیم حمایـت اجتمـاعی ادراکشـده بـر
پرخاشگری در نوجوانـان بـا مطالعـات لـی و همکـاران(،)02
اگرابیا و نیچر( ،)01رایت و واش( )08همسـو بـود .در رابطـه
میان حمایت اجتماعی ادراکشده و پرخاشگری باید گفت که
حمایت اجتماعی ادارک شده میتوانـد عوامـل منفـی روانـی
همچون رفتارهای پرخاشگرانه را به گونهای تحت تأثیر قـرار
دهد که بروز رفتارهای خشونتآمیز اعم از کالمی ،رابطـهای
و رفتاری کاهش یابد( .)55علت این امـر را مـیتـوان بـدین
شکل بیان کرد که حمایت اجتماعی باعث میشود افراد بـاور
کنند که مورد عشق ،مراقبت ،احترام و ارزش دیگران هستند
و اینکـه بـه شـبکهای بـا تعهـدات دو سـویه تعلـق دارنـد.
همان گونه که پیشتر نیز گفتـه شـده ایـن شـبکه ارتبـاطی
شامل خـانواده و دوسـتان و اجتمـاعی مـیشـود کـه رابطـه
مســتقیم و یــا غیرمســتقیمی را بــا نوجــوان برقــرار کــرده و
میتواند از جهات مختلف او را یاری رسـانند( .)52در همـین

راستا ،خانواده اغلب به عنوان یک مدل رفتار مقابله ای عمـل
کرده و برای شخص احساس ایمنی فراهم میکند .در حـالی
که دوستان بیشتر بهعنوان راهی برای کاهش انزوا و جـدایی
عمل میکنند و بـه تـالشهـای مقابلـهای شـخص کمـک
میکنند .بنابراین طبیعی است که در پـی احسـاس ایمنـی و
کاهش انزوایی که فرد از حمایـت اجتمـاعی ادراکشـده بـه
دست میآورد ،سطح پرخاشگری او کاهش یابد(.)55
یافته دیگـر ایـن پـژوهش اثـر مسـتقیم حمایـت اجتمـاعی
ادراکشده بر سبک مقابلـه بـا کرونـا بـود کـه بـا مطالعـات
جانستون و همکاران( ،)03مـککینلـی( ،)05یـو و همکـاران
( )02همسو بود .ال کو و همکاران( )51نشان دادنـد حمایـت
اجتماعی کافی در انتخاب راهبردهای مقابله سازگارانه نقـش
دارد .بنابراین با دریافت حمایت اجتماعی از جانب خـانواده و
دوستان ،شخص استرس کمتـری را متحمـل شـده و سـعی
نخواهد کرد که وقایع استرسزا را انکـار کـرده و بـه طریـق
اجتنابی با آنها مقابله کند .با حمایت از جانب دیگران شخص
همچنین هنگام مواجه با رویـدادهای اسـترسزا راهکارهـای
آنها را به کار میبندد .بنابراین فرصت مقابله شناختی برایش
وجود نخواهد داشت(.)58
یافته دیگـر ایـن پـژوهش اثـر مسـتقیم حمایـت اجتمـاعی
ادراک شده بر استرس ادراکشده بود که با پژوهشهای قـی
و همکاران( )00و یو و همکاران( )02همسو بود .طبق آنچـه
که در فرضیه اثر عمده بیان شده است که حمایت اجتمـاعی
به این دلیل برای اشخاص تجارب مثبـت مـنظم و پایـدار و
پاداشدهنده ارائه میکند که بهصورت مسـتقیم بـر سـالمت
روانی تأثیر میگذارد و مستقل از میزان استرسـی اسـت کـه
شخص تجربه می کند .طبق این فرضیه افراد دارای حمایـت
اجتماعی باال احساس قویتری از مورد مراقبت قرار گرفتن و
دوست داشته شدن دارند و این امر تأثیر پایداری بر سـالمتی
روانی آنها دارد( .)00بنابراین اگر پرخاشگری و اسـترس را از
مالکهای عدم سالمتروانی در نظر بگیریم ،بدیهی به نظر
می رسد که با افزایش حمایـت اجتمـاعی ،عوامـل بـه خطـر
انداختن سالمتروان ،کاهش یابند .در سازگاری با اســترس
هـای عمـده مـؤثر بـر سـالمتی افــراد ،حمایـت اجتمـاعی
می تواند اثر مثبت داشته باشـد .بـه عبـارت دیگـر حمایــت
اجتمـاعی می تواند در ســـازگاری روانشـــناختی افـــرادی
کـــه بـــا استرسهای عمـده سـالمتی مواجـه می شـوند،
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تحقق مییابد .در نتیجه اسـتفاده از هـر دو روش مقابلـه بـا
استفاده از امکانات شناختا یا رفتـار مـی تواننـد مـؤثر بـر
استرس و یا واکنش های هیجانی چـون پرخاشـگری باشـند
( .)02همچنین یافته به دست آمـده را مـیتـوان ایـن گونـه
تبیین کرد که زمانی که افراد بـا اسـترس مواجـه مـیشـوند
درگیر حاالت و عواطف منفی شده و این امر بـه نوبـه خـود
موجب پرخاشگری در افراد میشود .در این شرایط اگر افـراد
از سبک های مقابله هیجانی و اجتنابی استفاده کننـد میـزان
پرخاشگری باالتر میرود(.)98
یافته دیگـر پـژوهش اثـر مسـتقیم اسـترس ادراکشـده بـر
پرخاشگری بود که بـا مطالعـات زهیـری و همکـاران( )21و
منصوری و همکاران( )11همسو بود .در این رابطه مـیتـوان
گفت افراد با استرس باال توانایی خود نظارتی پـایینی دارنـد،
توانایی کنتـرل احساسـات و هیجانـات خـود را نداشـته و در
دانستن اینکه در شرایط خاص چه چیزی مناسب مـیباشـد،
مهارت ندارند و شیوههای مقابلهای ناسازگارانه به اسـترس را
به کار برده و فشارهای روانی زیادی را متحمل میشوند کـه
به نوبه خود موجب هیجاناتی چون پرخاشگری میشود.
به عالوه در این مطالعه اثر غیرمسـتقیم حمایـت اجتمـاعی و
پرخاشگری در نوجوانان با میانجی گری سبک های مقابله بـا
کرونا و استرس ادراک شده معنـادار بـود ،کـه بـا مطالعـهی،
مک کینلی( ،)05یو وهمکاران( )02همسو بود .همانطور کـه
یو و همکاران( )02عنوان داشتهاند ،حمایت اجتمـاعی اثـرات
ناشی از استرس را اغلب به وسیله سبکهای مقابلـه تعـدیل
میکند .حمایـت اجتمـاعی مـیتوانـد انتخـاب یـک راهبـرد
مقابله ای خاص و تأثیر و قوت آن را تحت تـأثیر قـرار دهـد.
سطح باالی حمایت اجتماعی با رابطه ضعیف بین اضطراب و
خشونت همراه اسـت ،در حـالی کـه اسـتفاده از راهبردهـای
مقابلهای هیجـان مـدار و اجتنـایی بـا ارتبـاط قـویتـر بـین
اضطراب و خشونت همراه است .در کل شواهد کافی در ایـن
زمینه وجود دارد که سبکهای مقابلهای متمرکز بر مسـأله و
جستجوی حمایـت اجتمـاعی بـا پیامـدهای مثبـت روانـی و
کاهش رفتارهای منفی ارتباط دارند ،در حالی که سبکهـای
مقابلهای هیجانمـدار و دریافـت نکـردن حمایـت اجتمـاعی
راهبردهای غیر انطباقی مانند پرخاشگری بوده و اثرات منفی
بر روان دارند .نوجوانان و افرادی که از سبکهای مقابلـهای
هیجانمدار استفاده می کنند ،هنگام مواجه شـدن بـا شـرایط

مداخلــــه کنــــد و بــــا افــــزایش درک صــــحیح از
رویدادهای استرس زا ،باعث کاهش تأثیر فشـار روانی گشـته
و عـوارض ناشـی از یـک تجربـه ناخوشـایند را بـه حـداقل
برساند(.)51
یافته دیگر پژوهش اثر مستقیم سبکهای مقابله با کرونا بـر
پرخاشگری بود که با یافتـههـای کـاریکال و پانـاییوتو(،)00
بردی( ،)21کسیبی و کسیبی( ،)20ری و همکاران( )23و سو
( )29همسو بود .در تبیین این یافته می تـوان گفـت راهبـرد
مقابلهای افراد مجموعهای از تالشهای شناختی ،هیجـانی و
رفتاری فرد است که در جهت تغییر ،تفسیر و اصالح موقعیت
تنشزا به کار می رود تا رنج ناشـی از آن کاسـته شـود(.)20
افراد با توجه به ویژگیهای شخصیتی و آمادگیهـای روانـی
خود ،هنگامی که با استرس روبهرو میشوند بـه شـیوههـای
مختلفی پاسخ میدهند .چگونگی مقابله با استرس با سالمت
روان ارتباط دارد و استرس می تواند سطح پرخاشـگری را در
افراد باال ببرد( .)25یافته به دست آمده را میتوان این گونـه
تبیین کرد که زمانی که افراد بـا اسـترس مواجـه مـیشـوند
درگیر حاالت و عواطف منفی شده و این امر بـه نوبـه خـود
موجب پرخاشگری در افراد می شود .در این شرایط اگر افـراد
از سبکهای مقابلهای هیجانی و اجتنابی استفاده کنند میزان
پرخاشگری باالتر میرود چرا که که راهبردهای مقابلهای بر
هیجانــات و افکـــار منفـــی ماننــد برونریــزی هیجانــات
متمرکـزنـد و باعث افزایش آشفتگی روانی مـیشـوند( )22و
در نتیجـه مقابله هیجانمدار بهعلت تمرکـز بــر هیجانــات
منفـی ازجمله؛ خشم ،اضـطراب ،شـرم ،ناامیـدی و ،...باعـث
افزایش خطر پرخاشگری میشود(.)21
از سوی دیگر سبک های مقابلـه ای کـه در پـژوهش حاضـر
معطوف به مقابله با کرونا در نظر گرفتـه شـد مـیتوانـد بـر
میزان پرخاشگری اثر داشته باشد که در این راستا باید گفـت
در سبکهای مقابلهای مسئلهمحور ،تمرکـز فـرد بـر عنصـر
استرسزاست و کوشش میکند تا بـا بررسـا ابعـاد و یـاری
گــرفتن از راهبردهــا حــل مســئله ،ماننــد کمــکطلبــا از
دوستان و افراد متخصص ،رابطه استرسزا بین خود و محیط
را در جهت کاهش استرس تغییر دهد( ،)28ولی هدف مقابله
هیجان محور ،نظمدها به حالت هیجـانا ناشـا از اسـترس
است و با اجتناب از عامـل اسـترسزا ،ارزیـابا مجـدد آن از
زاویه شناختا و توجه به جنبههـا مثبـت خـود و موقعیـت،
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 به احتمال،استرسزا بهجای برخورد و اداره هیجانات خویش
بیشتری در شـرایط اسـترسزا غـرق مـی شـوند و درنتیجـه
.آمادگی فرسوده شدن در انبوه هیجانات را نشـان مـیدهنـد
بنابراین سبکهای مقابلـهای و اسـترس ادراکشـده تعـدیل
.کننده تأثیر حمایت اجتماعی بر پرخاشگری است
بنابراین با توجه به اینکـه حمایـت اجتمـاعی و سـبکهـای
مقابلهای و میزان استرس ادراکشده پیشبینـیکننـده قـوی
برای پرخاشگری هستند و در حال حاضر که در دوران شیوع
کرونا به سر میبریم و این موضوع میتواند در نوجوانـان بـا
، آسیبزا باشد،توجه به اینکه در مرحله بحرانی بهسر میبرند
بنابراین الزم است تا آموزش سبکهای مقابلهای و اسـتفاده
از سبک مقابلهای مسئلهمدار در مسیر آموزش نوجوانان قـرار
گیرد و همچنین آموزش خانوادههـا در جهـت حـامی بـودن
برای نوجوانان خود در راس امور مهم باشد که به این ترتیب
میتوان در کاهش پرخاشگری و استرس نوجوانان و افزایش
سالمتروان آنها و بهتبع آن افزایش سالمتروان جامعه گام
.مهمی برداشت
در پایان باید اشاره کرد که به علت شرایط بهداشتی ناشـی از
.پاندمی کرونا امکان جمع آوری حضوری داده ها میسـر نبـود
همچنین افراد به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردنـد
که این عوامل میتواند روایی پـژوهش را تحـت تـأثیر قـرار
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