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 يريپذاس واکنشيمق يسنجروان يهامشخصه

 شدهادراکنسبت به استرس  

 ،4یالسادات سادات اخو زهره ،3پور عبداهللمحمد آزاد  ،5یزیتم یننوش ،7یشکر یدام

 2یمعصومه عبدالخالق

 05/00/55تاریخ دریافت: 

 15/07/55تاریخ پذیرش: 

 چکیده
؛ PSRS) شدهادراکپذیری نسبت به استرس سنجی مقیاس واکنشپژوهش حاضر با هدف آزمون روان

( در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه 0011، ولتزشولتز، ییم، زوکاال، جانسن و ش

مقیاس سازگاری هیجانی و  PSRS دختر( به 153پسر و  140دانشجوی کارشناسی ) 403همبستگی حاضر 

(EAM ،0007؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز ) .تعیین روایی عاملی  منظوربهپاسخ دادندPSRS  از

از ضرایب آلفای کرونباخ  PSRSبررسی همسانی درونی  منظوربهتأییدی و  یحلیل عاملآماری ت روش

های زیرمقیاس، ضریب همبستگی بین PSRS سازهمطالعه روایی  منظوربهاستفاده شد. همچنین، 

 تأییدیعاملی نتایج تحلیل گزارش شد.  سازگاری هیجانیبا  شدهادراکپذیری نسبت به استرس واکنش

PSRS دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی  نمونهن داد که در نشاPSRS  پنج زیرمقیاس شامل

های پذیری نسبت به تعارضکاری، واکنش باراضافهبهپذیری نسبت پذیری طوالنی، واکنشواکنش

ها برازش پذیری نسبت به ارزشیابی اجتماعی، با دادهپذیری نسبت به ناکامی و واکنشاجتماعی، واکنش

                                           
 omidshokri@gmail.com)نویسنده مسئول(  دانشگاه شهید بهشتی  ،استادیار گروه روانشناسی .1

 یبهشت یددانشگاه شه ،گروه روانشناسی ارشد یکارشناس .0

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد ،اسیگروه روانشن استادیار .4

 یبهشت یددانشگاه شه ،گروه روانشناسی ارشد یکارشناس .3

 واحد ساوه یدانشگاه آزاد اسالم ،مربی گروه روانشناسی .5
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با  شدهادراکپذیری نسبت به استرس های واکنشزیرمقیاسنتایج مربوط به همبستگی بین بی داشت. مطلو

 حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی PSRS سازهتجربی از روایی  طوربه سازگاری هیجانی

ه حاضر نشان داد ک مطالعهنتایج  ،درمجموع به دست آمد. 00/0تا  75/0بین  PSRS هایزیرمقیاس

PSRS  در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و  شدهادراکنسبت به استرس  پذیریواکنشبرای سنجش مفهوم

 پایا است.

مقیاس، پایایی، روایی، ساختار ، شدهادراکپذیری نسبت به استرس واکنش: ن کلیدیاواژگ

 عاملی

 مقدمه

مستمر با  مواجهه متفاوت، یهااند که در گروهنشان داده یاز شواهد تجرب یعیگروه وس

کوهن، جانیکی ـ دهد )یش میمختلف را افزا یهایماریزا خطر ابتال به بتجارب استرس

 مواجههاند که نشان دادهز یناز مطالعات  یج برخیالبته نتا(. 0007، 1دیورتس و میلر

ن تجارب مانند انواع یا چندگانه یمنف یامدهایزا، پاسترس یمدت با رخدادهایطوالن

 یمفهوم یهااساس مدلبر (. 0000، 0استینهارت و دالبیرکند )یر نمیزناپذیها را گریماریب

نسبت  یشناختست ـ روانیز یریپذمفهوم واکنشاسترس،  یمحور در قلمرو مطالعاتندیفرا

 تغییرپذیری یکم یاز الگو ی، بخشدر پاسخ به استرس یفرد یهاا تفاوتیبه استرس 

ح یرا توض زااسترسبا عوامل  ییارویدر رو یریپذبیآس کنندهمتمایز یمقدار یهااندازه

؛ کولی، وینگیت، تاکر، رودیس ـ کریسویل، آکیف و 0015آلوت و همکاران، دهد )یم

؛ 0014، 3؛ مارسا ـ گاماگامی، مارسا، دینیس، هالر، زیمرمن و ایلرت0015، 4هالینگسورث

 (.0011، 5شولتز، هامرفلد، ایلرت و گاب

                                           
1. Cohen, Janicki-Deverts & Miller 

2. Steinhardt & Dolbier 

3. Cole, Wingate, Tucker, Rhoades-Kerswill, O’Keefe, & Hollingsworth 

4. Marca-Ghaemmaghami, Marca, Dainese, Haller, Zimmermann & Ehlert 

5. Schlotz, Hammerfald, Ehlert & Gaab 
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 1، کوماستا، الیس، اینترینگر، جانس و واستادگاه شولتزیبر اساس د طرفازیک

، ی( و هاوکل0000) 0، هامریک، رودریگیوز، فلدمن، رابین و ماناک(، کوهن0000)

 یهاتیبا موقع ییارویدر روافراد ( 0001) 4کاسپیوو  برلیسن، پلمن، برنستان، ماالکی

 زااسترسبه تجارب  دهیپاسخاز  یارجح یگوا الیدار یباً پایتقر دهیپاسخزا نظام استرس

افراد و  یت فعلی( وضع1550) 3ونیادگاه مکیگر، طبق دیدهند و از طرف دیرا نشان م

ن یافراد به ا دهیپاسخ یانتخاب شیوهزا، در مواجهه با عوامل استرس هاآنن یشیتجارب پ

 کند.یر مییتجارب را دچار تغ

به  یشناختـ روان ستیز یریپذر در واکنشیرگد یهانظام یبا توجه به گستردگ

سنجش همراه است.  یادیز یعمل یهاتین مفهوم با محدودیا استرس، سنجش

باً دشوار است. ینه و در عمل تقریپاسخ به استرس پرهز چندگانهوجوه  یشگاهیآزما

 دورهک یا در طول ی باریکها به استرس فقط اغلب پاسخ ین مطالعاتیدر چن درنتیجه

ارجح  یالگو ییایپا طوربهمنفرد  مواجههک ین، یبنابراشود. یم یریگمحدود اندازه یزمان

در مواجهه با  ج ممکن است نشان دهد کهیمثال، نتا یدهد. برایرا نشان نم یریپذواکنش

 باشدهمبسته  یتیعوامل شخص یزل با برخیکورت شدهیآورجمع یهاپاسخ یالگواسترس 

 یهاپاسخ نیب یر همبستگیمقادزا مواجهه منفرد با عامل استرس در یکممکن است  اما

 .(1557، 5لینتز، شومر و کریسامپروسینر، گاب، هال هامر، ) شودز یناچ شدهمشاهده

سهم کسان، ی یزاک عامل استرسیمکرر با  مواجههق یاز طرمشابه،  طوربه

فدیرنکو، ناگامین، دهد )یم ش نشانیزا افزاها به تجارب استرسپاسخ یالگو یریپذراثتو

، 7؛ فدیرنکو، شولتز، کریسبام، بارتلس، هیالمر واست0003، 6هامر، وادوا و واستهیا

بودن  یاختصاص ایده( 0000دگاه شولتز و همکاران )ین، بر اساس دیعالوه بر ا (.0006

                                           
1. Kumsta, Layes, Entringer, Jones & Wust 

2. Hamrick, Rodriguez, Feldman, Rabin & Manuck 

3. Hawkley, Burleson, Poehlmann, Berntson, Malarkey & Cacioppo 

4. McEwen 

5. Pruessner, Gaab, Hellhammer, Lintz, Schommer & Kirschbaum 

6. Federenko, Nagamine, Hellhammer, Wadhwa & Wust 

7. Kirschbaum, Bartels & ellehammer 
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ک عامل یبه  منفرد یها، اعتبار پاسخهابینی تغییرپذیری پاسخبا پیشزا عامل استرس بالقوه

 بالقوهاختصاصی بودن ا در زمان و یرات پویی، تغدیگربیانبهسازد. دار میزا را خدشهاسترس

زا و تگی بین نقاط زمانی، عوامل استرسر همبسیشود که مقادیزا سبب معوامل استرس

 .کاهش نشان دهد دهیپاسخهای نظام

ط است یتعامل فرد ـ مح شود که استرس محصولیاسترس فرض م یشناخت نظریهدر 

 کنترلغیرقابلزا و بیرا آس یمطالبات فرارو بالقوه طوربهفرد  ازآنجاکهت یکه در آن موقع

دهد یرا نشان م یشناختک و روانیولوژیزیف یهااز پاسخ یفیکند طیم یابیارز

 یریپذ( واکنش0011دگاه شولتز و همکاران )ین اساس، طبق دی(. بر ا1555، 1الزاروس)

در  یفرد یهاتفاوت یربنایاست که ز یتیفیک مثابهبه شدهادراکنسبت به استرس 

، دیگربیانبه دهد.یل میرا تشکنسبت به استرس  یشناختک و روانیولوژیزیف یهاپاسخ

نسبتاً  یفرد یهااست که تفاوت یصفت مثابهبه شدهادراکنسبت به استرس  یریپذواکنش

دگاه شولتز و یبر اساس د کند.یزا را مشخص مرب استرسبه تجا دهیپاسخدار در یپا

در طول زمان و در  شدهادراکنسبت به استرس  یریپذ( واکنش0011همکاران )

 دار است.یمختلف نسبتاً پا یهاتیموقع

خود ا بر اساس نظام یتواند یم شدهادراکنسبت به استرس  یریپذسنجش واکنش

ا بر یواحد باشد و  یزمان نقطهک یزا در ل استرسبه عوام ینوع یهاپاسخ گزارش دهی

استفاده از  اگرچهباشد.  یمبتن شدهادراکبه استرس  شدهداده یهامکرر پاسخ یریگنمونه

 یالگو کهدرصورتیرود یانجامد، اما انتظار مینم یج مشابهین دو روش سنجش به نتایا

 یآورمتفاوت جمع یط زمانیرادر ش یواقع یزاافراد به تجارب استرس دهیپاسخارجح 

 (.0003، و همکاران رنکویمشاهده شود )فد یشود، همبستگ

 یریپذاکنشاسترس، و یندیدر مدل فرادهد که ینشان م یو نظر یمرور شواهد تجرب

ا ی روان آزرده گراییمانند  یتیشخص یهارگه یبرخبا  شدهادراکنسبت به استرس 

ـ  یجانیه یا سازگاری روان آزرده گرایی. مفهوم دهدیرابطه نشان م یجانیه یسازگار

                                           
1. Lazarus 
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ل فرد به اضطراب، یبر تماافرادـ،  یتیساختار شخص ییربنایز یهااز سازه یکی مثابهبه

ج ی(. نتا1555الزاروس، بودن داللت دارد ) یو خجالت تکانش گری، یخصومت، افسردگ

در  روان آزرده گرایی رگه باال در نمرهبا  افراد ازآنجاکهاند داده مطالعات نشان یبرخ

نسبت به  یریپذاز واکنش یشتری، سطوح بکنندیکسب م ییباال نمرهز ین یاضطراب صفت

 (.1555الزاروس، دهند )یاسترس را نشان م

و  0شالتز، جانسن وسیلهبهن بار ینخست 1نسبت به استرس یریپذواکنش سنجش مقیاس

ک یدر زا در پاسخ با عوامل استرس یفرد یهاتفاوت یریگ( با هدف اندازه0005شولتز )

شدت پاسخ  مثابهبه شدهادراکنسبت به استرس  یریپذواکنشافت. یتوسعه  یآلمان نمونه

 شده است. عملیاتی سازیروزمره  یزا در زندگاسترس یهاتیبه موقع یفرد شدهادراک

 یشد: اول، براانجام  یدیها بر اساس دو اصل کلهیانتخاب گو ،اسیمق توسعه منظوربه

ـ در مقابل  شدهادراکبه استرس  یکل یریپذبه هدف سنجش واکنش یابیدست

از  یعیوس گستره توصیفگرمنتخب  یهاهیگوخاص ـ،  طوربهت یبه هر موقع یریپذواکنش

 یاجتماع یابی، ارزشیاجتماع یهاروزمره مانند تعارض یزندگ یزااسترس یهاتیموقع

در  یریپذسنجش واکنش منظوربهدوم، . بودندباال  بارضافهاف و ی، شکست در تکلیمنف

زا توسعه استرس یهاتیمحتمل به موقع یهااز پاسخ یفیط ،دهیپاسخ یهانظامخالل 

 شدهادراکنسبت به استرس  یریپذاس واکنشیه مقیگو 05ن دو اصل، یبر اساس ا افتند.ی

پاسخ؛ معرف  گزینهزا و سه ست استریک موقعی کنندهتوصیف یهاهیشامل دو بخش گو

فرد با استرس و  مواجهه دربردارندهه ین، هر گویمحتمل به استرس بود. بنابرا یهاپاسخ

نسبت به  یریپذاس واکنشیمقکشد. یر میزا را به تصوک عامل استرسیبه  یپاسخ نوع

 بودن، ی)احساس عصب 4یکار باراضافهبه یریپذاس واکنشیشش مق شدهادراکاسترس 

 3یاجتماع یهابه تعارض یریپذواکنش(، یکار باراضافهبهدر پاسخ  یریپذجییو ته یتابیب

 یریپذواکنش (،یدر پاسخ به تعارض، طرد و انتقاد اجتماع یو ناراحت یدگی)احساس رنج

                                           
1. Perceived Stress Reactivity Scale (PSRS) 

2. Schulz & Jansen 

3. reactivity to work overload 

4. reactivity to social conflicts 
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 یابیدر پاسخ به ارزش نفساعتمادبهت و فقدان ی)احساس عصبان 1یبه ترس اجتماع

 (،یدر پاسخ به ناکام یدیو نام یدگی)احساس رنج 0یبه ناکام یریپذ، واکنش(یاجتماع

 (مهم یریگمیا تصمیف یبودن و تنش قبل از تکل یاحساس عصب) 4یانتظار یریپذواکنش

را شامل  باال( باراضافهپس از  یدگیاحساس آرم ی)دشوار 3یطوالن یریپذو واکنش

 (.0005شود )شالتز و همکاران، یم

ابزار سنجش  یهااسیمق یدرون یب همسانی( ضرا0005همکاران )شالتز و  مطالعهدر 

پس  باز آزمونآزمون  ییایب پایر ضرایو مقاد 51/0تا  71/0ن یبه استرس ب یریپذواکنش

ـ کارسچبام،  ین، در مطالعات باسکیبه دست آمد. عالوه بر ا 03/0تا  64/0ن یاز هفت ماه ب

 (0006) 6در، کارسچبام و فلوریسا، رالیو( و 0000) 5لهامریرنس و هیکت، کرن، جیابر

یسه در مقا ینیبال یهادر نمونه شدهادراکسبت به استرس ن یریپذی واکنشهای اندازهزونف

نسبت به استرس  یریپذیاس واکنشمق سازه ییاز روا یتجرب طوربه غیر بالینی یهابا نمونه

ز در ی( تما0006و همکاران ) رنکویفد مطالعهدر ن، یعالوه بر ات کرد. یحما شدهادراک

زا در نسبت به عوامل استرس یریپذر واکنشین مقادیمشترک ب یپراکندگ یکم اندازه

 کنندهتعییناز نقش  (r=05/0) ناهمسان یسه با دوقلوهایدر مقا( r=54/0)همسان  یدوقلوها

 ورطبهزا در پاسخ به تجارب استرس یفرد یهاتفاوت یریگدر شکل ژنتیکی تأثیرات

 ت کرد.یحما یتجرب

 یسیانگل نسخه یسنجل روانی( ـ که با هدف تحل0011شولتز و همکاران ) مطالعهدر 

ان دختر و یاز دانشجو ین گروهیدر ب شدهادراکنسبت به استرس  یریپذاس واکنشیمق

ـ پس از  PSRS یاکتشاف یل عاملیج تحلیانجام شد ـ، نتا یو آلمان یسی، انگلییکایپسر آمر

 یسیانگل نسخه یـ، از ساختار پنج عامل یانتظار یریپذه و عامل واکنشیفت گوحذف ه

نسبت به  یریپذاس واکنشیشامل مق شدهادراکنسبت به استرس  یریپذاس واکنشیمق

                                           
1. reactivity to social stress 

2. reactivity to failure 

3. anticipatory reactivity 

4. prolonged reactivity 

5. uske-Kirschbaum, Ebrecht, Kern, Gierens & Hellhammer 

6. Wessa, Rohleder, Kirschbaum & Flor 
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نسبت به  یریپذاس واکنشی، مقینسبت به ناکام یریپذاس واکنشی، مقیاجتماع یابیارزش

اس یو مق یکار باراضافهبهنسبت  یریپذاس واکنشی، مقیاجتماع یهاتعارض

شولتز و  مطالعهن، در یت کرد. عالوه بر ایحما یتجرب طوربه یطوالن یریپذواکنش

با هدف آزمون که ـ  چند گروهی تأییدی یل عاملیج تحلی( نتا0011همکاران )

اس یمق یسیانگل نسخه یساختار عامل بین گروهی یارزو هم یجنس یریرناپذییتغ

از  یتجرب طوربهانجام شد ـ، ان ین دانشجویدر ب شدهادراکنسبت به استرس  یریپذواکنش

 یسیو انگل ی، آلمانییکایان آمرین دانشجویدر دو جنس و همچن یساختار عامل یارزهم

 یان آلمانیدانشجو نمونهدر  PSRS یدرون یب همسانین مطالعه، ضرایت کرد. در ایحما

تا  60/0ن یب ییکایآمر نمونهو در  51/0تا  65/0ن یب یسیانگل نمونه، در 05/0تا  65/0ن یب

 به دست آمد. 07/0

 دربارههای مطالعات مختلف در یافته شدهمشاهدهبا توجه به آنچه گفته شد، تناقض 

پذیری نسبت به زبانی آلمانی و انگلیسی مقیاس واکنش هاینسخهالگوی ساختار عاملی 

در بین  PSRSساختار عاملی  دربارهبی مکفی و فقدان شواهد تجر شدهادراکاسترس 

 است. توجهقابلفراگیران ایرانی، در تبیین ضرورت و اهمیت انجام پژوهش فعلی 

 روش

دانشجوی  403دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی،  جامعههمبستگی حاضر از  مطالعهدر 

 153( و 10-05، 56/4سال )انحراف معیار= 00/00پسر با میانگین سنی  140) کارشناسی

به کمک روش ( (15-07، 06/0سال )انحراف معیار= 14/00دختر با میانگین سنی 

درصد( از  7/10دانشجو ) 31گیری در دسترس انتخاب شدند. از بین دانشجویان، نمونه

درصد( از بین  5/36دانشجو ) 150های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه

های درصد( از گروه 4/05دانشجو ) 00نی و مهندسی، های آموزشی دانشکده فگروه

درصد( از بین دانشجویان  1/15دانشجو ) 35تعداد  درنهایتعلوم و  دانشکدهآموزشی 

 پزشکی انتخاب شدند.
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 پژوهش حاضر از قرار زیر است: ابزار سنجش

( 0011)و همکاران  شولتز (.PSRS) شدهادراکپذيري نسبت به استرس مقياس واکنش

های فردی را به هدف آزمون تفاوت شدهادراکنسبت به استرس  پذیریواکنشیاس مق

ماده  04توسعه دادند. این مقیاس شامل  تنیدگی زابه تجارب  دهیپاسخافراد در الگوی 

 گزینه، 0الف= گزینه) ایدرجهسهبه هر ماده روی یک طیف  کنندگانمشارکتاست که 

 شدهادراکپذیری نسبت به استرس در مقیاس واکنشدهند. پاسخ می( 0ج=  گزینهو  1=

گذاری معکوس نمره طوربه 00و  11، 10، 15، 14، 0، 15، 17، 5، 00، 10، 0های گویه

تبدیل و سپس  0الف به کد  گزینهها، کد صفر برای بنابراین، در تمامی این گویه؛ شوندمی

اصلی  هایمؤلفهنتایج فن تحلیل ( 0011اسپالتز و همکاران ) مطالعهدر شوند. تحلیل می

)شامل  پذیری طوالنیج زیرمقیاس واکنشنشان داد که ساختار عاملی مقیاس از پن

، 7، 1های )شامل گویه کاری باراضافهبهی نسبت پذیر، واکنش(01و  00، 10، 0های گویه

 17، 6 ،5، 4های )شامل گویه های اجتماعیرضپذیری نسبت به تعا، واکنش(04و  16، 10

پذیری و واکنش( 10و  15، 14، 0های )شامل گویهناکامی پذیری نسبت به ، واکنش(15و 

نتایج اشباع شده است. ( 00و  13، 11، 5، 3 هایگویه)شامل نسبت به ارزشیابی اجتماعی 

کرد. عالوه بر این، در  ییدتأهای حاصل از روش اکتشافی را ، یافتهتأییدیتحلیل عاملی 

از  آمدهدستبه یهااندازه( نتایج پراکندگی مشترک بین 0011و همکاران ) لتزشو مطالعه

روان متغیرهای خودکارآمدی، با  شدهادراکنسبت به استرس  پذیریواکنشمقیاس 

تجربی  طوربهمقیاس  سازهاز روایی  شدهادراکخویی، استرس مزمن و استرس رنجور 

ارزی جنسی ساختار عاملی مقیاس از حمایت کرد. عالوه بر این، نتایج آزمون هم

( 0011و همکاران ) شولتز مطالعهتجربی حمایت کرد. در  طوربهتغییرناپذیری نسبی مقیاس 

پذیری نسبت به استرس کلی مقیاس واکنش نمرهسانی درونی مقادیر ضرایب هم

و  51/0 ،05/0های آلمانی، انگلیسی و آمریکایی به ترتیب برابر با برای نمونه شدهادراک

کلی مقیاس  نمرهضرایب همسانی درونی  ،حاضر مطالعهدر  به دست آمد. 07/0

پذیری طوالنی، های واکنشو زیرمقیاس شدهادراکپذیری نسبت به استرس واکنش

های اجتماعی، پذیری نسبت به تعارضکاری، واکنش باراضافهبهپذیری نسبت واکنش
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، 50/0پذیری نسبت به ارزشیابی به ترتیب برابر با پذیری نسبت به ناکامی و واکنشواکنش

 به دست آمد. 77/0و  00/0، 75/0، 00/0، 01/0، 77/0

( ابزار 0007) 0رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز .(EAM) 1مقياس سازگاري هيجاني

سازگاری هیجانی را با هدف آزمون پایداری یا تعادل هیجانی افراد توسعه دادند. این 

 ایدرجهششبه هر ماده روی یک طیف  کنندگانمشارکتماده است که  00امل مقیاس ش

( 0007رابیو و همکاران ) مطالعهدهند. در )کامالً مخالف( پاسخ می 6)کامالً موافق( تا  1 از

فهرست  یهااندازههای مقیاس سازگاری هیجانی با نتایج پراکندگی مشترک بین اندازه

 طوربهج عامل از روایی همگرای مقیاس سازگاری هیجانی یزنک و پرسشنامه پنآشخصیت 

( ضریب همسانی درونی مقیاس 0007رابیو و همکاران ) مطالعهتجربی حمایت کرد. در 

حاضر، ضریب همسانی درونی مقیاس  مطالعهدر  به دست آمد. 05/0سازگاری هیجانی 

 به دست آمد. 00/0سازگاری هیجانی 

پذیری نسبت به فارسی مقیاس واکنش نسخهسازی ادهآم منظوربهدر این مطالعه،  

مقیاس استفاده از  منظوربه بنابراین، از روش ترجمه مجدد استفاده شد.، شدهادراکاسترس 

، نسخه انگلیسی آن برای نمونه دانشجویان شدهادراکپذیری نسبت به استرس واکنش

ارزی زبانی و مفهومی، حفظ هم ایرانی به زبان فارسی ترجمه شد. برای این منظور، با هدف

نسخه فارسی به کمک یک فرد دوزبانه دیگر به انگلیسی برگردانده شدند )مارسال و 

های انگلیسی بحث (. در ادامه، دو مترجم درباره تفاوت موجود بین نسخه1555، 4لئونگ

این  ها به حداقل ممکن کاهش یافت. براین تفاوت« فرایند مرور مکرر»کردند و از طریق 

، چند درنهایتبررسی شد.  دقتبهبا نسخه اصلی  شدهترجمهاساس، ترادف معنایی نسخه 

دانشگاه روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را مطالعه و  هیأت علمینفر از اعضای 

های ابزار البته برای تعیین روایی محتوا و ضرورت اطالع از عدم مغایرت گویهکردند.  ییدتأ

بسنده شد. این موضوع نیز قابل تعمق  هاآنشفاهی  ییدتأهای فرهنگی جامعه، فقط به با نرم

                                           
1. Emotional Adjustment Measure (EAM) 

2. Rubio, Aguado, Hontangas, & Hernández 

3. Marsella & Leong 
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مغایرت با  ازلحاظاست که مقیاس انتخابی برای سنجش مفهومی توسعه یافته است که 

داشت. الزم به ذکر است نگرانی دور نگه می هرگونهمحتوای ارزشی جامعه، محققان را از 

سنجش واحد مفهومی  دقتبهمتخصصان با هدف کمک که در این مرحله برخی از 

اشاره داشتند که پس  سؤاالتادبی ساقه برخی از  یرایشو، فقط به نکاتی پیرامون موردنظر

بنابراین، ؛ غالب آن نکات اعمال شدند حاضر، مطالعه محققان وسیلهبهاز بررسی دقیق 

یاس با درج کتبی آن بر مق کفایت محتوایی دربارهاجماع نظر و توافق جمیع متخصصان 

که در اختیار داشتند، مبنای اطمینان به برخورداری مقیاس از ویژگی روایی  اینسخهروی 

 محتوا واقع شد.

کالسیک تست انجام شد. ابقا یا حذف مواد  نظریه پایهها بر در این مطالعه، تحلیل داده

این مطالعه برای های آماری تحلیل عاملی صورت گرفت. در مقیاس به اتکای مشخصه

و همسو با  از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو تأییدیاستفاده از تحلیل عامل 

شاخص ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از  منظوربه( 1555) 1پیشنهاد هو و بنتلر

(، شاخص برازش df/0χ) (، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی0χ) مجذور خی

، شاخص نیکویی برازش انطباقی (GFI)ص نیکویی برازش ، شاخ(CFI)ای مقایسه

(AGFI)  و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب(RMSEA) .در این  استفاده شد

آزمون روایی عاملی  منظوربه (0005شولتز و همکاران ) مطالعهمطالعه، همسو با نتایج 

دبعدی از یک الگوی چن( PSRS) شدهادراکپذیری نسبت به استرس مقیاس واکنش

 استفاده شد.

 هايافته

را در  PSRSهای های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد گویهاندازه 1جدول 

 دهد.دانشجویان نشان می

                                           
1. Hu & Bentler 
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 دانشجویان نمونهدر  PSRSهای میانگین و انحراف استاندارد گویه .1جدول 

 میانگین هاگویه
انحراف 

 استاندارد

را  هاآنتوانم می سختیبهشوند که سنگین می رقدآنکارها و وظایفم  کهوقتی .1

ج( عموماً  شومب( عموماً کمی ناراحت می شومدهم الف( عموماً ناراحت نمی سروسامان

 شومخیلی عصبی می

15/1 65/0 

کار  معموالًخواهم استراحت کنم الف( برایم وقتی پس از یک روز سخت کاری می .0

 ج( عموماً با این قضیه مشکلی ندارم شوممشکلی است ب( عموماً موفق می
57/1 35/0 

الف( عموماً نسبت به آن  وقتی با دیگران مشکلی دارم که ممکن است فوری حل نشود .4

گذارد ج( این موضوع تأثیری بسیار کمی بر من می معموالًاعتنا هستم ب( این موضوع بی

 گذاردتأثیری بسیار زیادی بر من می معموالً

30/1 60/0 

ب( گاهی نسبت به  کنمیمم را حفظ نفساعتمادبه طورکلیبهالف(  کنموقتی اشتباه می .3

 هایم مشکوکمکنم ج( اغلب نسبت به تواناییشک می هایمتوانایی
00/0 64/0 

مانم گیرم الف( عموماً مدت زیادی ناراحت میدیگران قرار می موردانتقاد غلطبهوقتی  .5

 شوماصالً ناراحت نمی طورکلیبهشوم ج( حت میب( فقط مدت کوتاهی نارا
35/1 50/0 

شوم ب( عموماً مدتی ناراحت شوم الف( عموماً سریع آرام میوقتی با دیگران درگیر می .6

 کشد تا آرام شوممانم ج( عموماً مدت زیادی طول میمی
50/0 66/0 

-امش خود را حفظ میالف( عموماً آر وقتی برای انجام کاری مهلت خیلی کمی دارم .7

 شومکامالً برآشفته می عموماًکنم ج( کنم ب( عموماً احساس ناراحتی می
01/1 75/0 

مانم ب( عموماً مدت کوتاهی کنم الف( عموماً مدت زیادی ناراحت میوقتی اشتباه می .0

 کنمبر آن غلبه می آسانیبهمانم ج( عموماً ناراحت می
33/1 35/0 

کنم یا چه بگویم الف( عموماً  کارچهعیت اجتماعی مطمئن نیستم که وقتی در یک موق .5

کنم به کنم ج( اغلب شروع میکنم ب( اغلب احساس گرما میآرامش خود را حفظ می

 عرق کردن

00/0 67/0 

وقتی پس از یک کار سخت، وقت آزاد دارم الف( اغلب برایم سخت است که  .10

کنم ج(  تجدیدقوا درستیبهکمی وقت الزم دارم تا کنم ب( عموماً  تجدیدقوااستراحت و 

 استراحت کنم و مشکالت روز را فراموش کنم خوبیبه توانمیم معموالً

64/1 30/0 

وقتی به ذهنم  معموالًمهم  یهااستداللالف(  رمیگیمدیگران قرار  موردانتقادوقتی  .11

پاسخ مناسبی پیدا کنم که دیگر خیلی دیر است ب( اغلب برایم سخت است که  رسدیم

 که از خود دفاع کنم گردمیمدنبال پاسخی  معموالًج( 

00/0 31/0 

 65/0 50/0کنم ب( آرامش خود را حفظ می معموالًوقتی چیزی طبق انتظارم پیش نرود الف(  .10
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 شومخیلی برآشفته می معموالًکنم ج( اغلب احساس ناراحتی می

 معموالًمدت زیادی ناراحت خواهم بود ب(  عموالًمرسم الف( وقتی به هدفی نمی .14

 شومنگران می ندرتبه معموالًیابم ج( شوم ولی زود خوب میمی وسیمأ
35/1 50/0 

دهم م را از دست نمینفساعتمادبه اصالً معموالًکنند الف( وقتی دیگران از من انتقاد می .13

خیلی دچار احساس عدم  معموالً( دهم جم را از دست مینفساعتمادبهکمی  معموالًب( 

 شوممی نفساعتمادبه

77/0 63/0 

قبول آن برایم سخت است ب(  معموالًخورم الف( وقتی در انجام کاری شکست می .15

 کنمبه آن فکر می ندرتبه، طورکلیبهپذیرم ج( آن را تا حدی می معموالً
47/1 30/0 

قبول آن برایم سخت  معموالًخواهند الف( کارهای زیادی از من می واحددرآنوقتی  .16

 کندهای جزئی هم ناراحتم میوقفه معموالًکنم ج( احساس ناراحتی می معموالًاست ب( 
53/1 35/0 

شوم خیلی ناراحت می معموالًزنند الف( می نم وقتی دیگران حرف نادرستی در مورد .17

 دهمیت نمیبه آن اهم معموالًشوم ج( کمی ناراحت می معموالًب( 
65/1 30/0 

کنم ب( خیلی احساس ناراحتی می معموالًخورم الف( وقتی در کاری شکست می .10

 دهماهمیت نمی طورکلیبهکنم ج( قدری احساس ناراحتی می معموالً
31/1 35/0 

شوم ب( معموالً کمی کنم الف( معموالً خیلی ناراحت می. وقتی با دیگران مشاجره می15

 شومشوم ج( معموالً ناراحت نمیناراحت می
57/1 35/0 

توانم از اوقات فراغتم لذت ببرم ب( . وقتی تحت استرس هستم الف( معموالً اصالً نمی00

 برمبرم ج( معموالً از اوقات فراغتم لذت میسختی از اوقات فراغتم لذت میمعموالً به
54/1 50/0 

ها را توانم آنسختی میشوند که بهمی هم جمعکه کارها و وظایفم طوری روی. وقتی01

شود ج( خوابم گیرد ب( خوابم کمی مختل میقرار نمی ریانجام دهم الف( خوابم تحت تأث

 شودخیلی مختل می

50/0 73/0 

شوم ب( اغلب . وقتی مجبورم جلوی دیگران صحبت کنم الف( اغلب خیلی عصبی می00

 کنمآرامش خود را حفظ می شوم ج( معموالًقدری عصبی می
45/0 35/0 

. وقتی کارها و وظایف زیادی برای انجام دادن دارم الف( کالً آرامش خود را حفظ 04

 شومشوم ج( اغلب زودرنج میتاب میکنم ب( معموالً بیمی
56/0 74/0 

، تأییدیها به کمک روش آماری تحلیل عاملی حاضر قبل از تحلیل داده مطالعهدر 

های بهنجاری ( مفروضه0006) 0( و میرز، گامست و گارینو0005) 1با پیشنهاد کالینهمسو 

مقادیر چولگی و کشیدگی ـ، بهنجاری چندمتغیری و  برآوردمتغیری ـ به کمک تک

                                           
1. Kline 

2. Meyers, Gamst & Guarino 
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های گمشده ـ به کمک روش بیشینه دادهو ماهاالنوبیس  فاصلهمقادیر پرت ـ از طریق روش 

با هدف  (0011ز و همکاران )شولت مطالعهر ادامه، همسو با د شدند. ییدتأانتظار ـ آزمون و 

پذیری واکنشعامل  پنجمشتمل بر  PSRSآزمون برازندگی الگوی ساختاری مفروضِ 

های پذیری نسبت به تعارضکاری، واکنش باراضافهبهپذیری نسبت طوالنی، واکنش

با  ارزشیابی اجتماعی پذیری نسبت بهپذیری نسبت به ناکامی و واکنشاجتماعی، واکنش

استفاده  تأییدیهای مشاهده در نمونه دانشجویان ایرانی، از روش آماری تحلیل عاملی داده

و با استفاده از  تأییدیبه کمک تحلیل عاملی  ، در این مطالعه،دیگربیانبه شد.

 .آزمون شد PSRSعاملی مفروض  پنج، الگوی 10افزار آموس نسخه نرم

گیری با هدف آزمون برازندگی الگوی اندازه تأییدیل عاملی نتایج تحلی 1شکل 

دانشجویان  نمونهدر  تأییدیدهد. نتایج روش تحلیل عاملی ها را نشان میمفروض با داده

 تجربی حمایت کرد. نتایج مربوط به طوربه PSRSعاملی  پنجایرانی از ساختار 

ایرانی برای هر یک از دانشجویان  نمونهعاملی در  پنجهای برازش الگو شاخص

(، شاخص مجذور 0χخی )( شامل شاخص مجذور 1555های پیشنهادی هو و بنتلر )شاخص

، شاخص نیکویی برازش (CFI)ای (، شاخص برازش مقایسهdf/0χ) خی بر درجه آزادی

(GFI) شاخص نیکویی برازش انطباقی ،(AGFI)  و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب

(RMSEA) به دست آمد. 007/0و  51/0، 54/0، 54/0، 44/1، 71/050ابر با به ترتیب بر 
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 PSRSساختار چندبُعدی  تأییدیتحلیل . 1شکل 

42/0 

53/0 

44/0 

24/0 

53/0 

24/0 

24/0 

42/0 

43/0 

52/0 

 بارکاري اضافهبهپذيري واکنش

e3 

e4 

e6 

e8 

e3 

64/0 

62/0 

43/0 

34/0 

33/0 

2 

4 

24 

26 

45 

4 

42 

20 

40 

e2 

e5 

e4 

e2 

42/0 

66/0 

34/0 

62/0 

 پذيري طوالنيواکنش
 

 پذيري به تعارض اجتماعيواکنش

e20 

e24 

e22 

e25 

e22 

40/0 

42/0 

63/0 

44/0 

33/0 

5 

3 

6 

24 

23 

 پذيري به ارزشیابي اجتماعيواکنش

e23 

e42 

e40 

e44 

e45 

42/0 

33/0 

80/0 

34/0 

68/0 

2 

3 

22 

22 

45 

8 

28 

25 

23 

e23 

e24 

e 62  

e28 

44/0 

63/0 

80/0 

64/0 

 به ناکاميپذيري واکنش
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، PSRS سازهبررسی روایی  منظوربه، در این مطالعه درنهایت. PSRSروايي سازه 

 شدهادراکاسترس  پذیری نسبت بههای مختلف مقیاس واکنشزیرمقیاس همبستگی بین

پذیری نسبت کاری، واکنش باراضافهبهپذیری نسبت پذیری طوالنی، واکنششامل واکنش

پذیری نسبت به پذیری نسبت به ناکامی و واکنشهای اجتماعی، واکنشبه تعارض

، همبستگی منفی و 4ارزشیابی اجتماعی با سازگاری هیجانی گزارش شد. در جدول 

با  شدهادراکنسبت به استرس  پذیریواکنشس های مختلف مقیاس معنادار بین زیرمقیا

 حمایت کرد. PSRS سازهتجربی از روایی  طوربهسازگاری هیجانی، 

 با سازگاری هیجانی شدهادراکپذیری نسبت به استرس ابعاد واکنش. ماتریس همبستگی 2جدول 

 سازگاری هیجانی 

 -00/0** پذیری طوالنیواکنش

 -50/0** کاری باراضافهبهنسبت پذیری واکنش

 -46/0** های اجتماعیپذیری نسبت به تعارضواکنش

 -41/0** پذیری نسبت به ناکامیواکنش

 -30/0** پذیری نسبت به ارزشیابی اجتماعیواکنش

 01 /0P< 

 گیریبحث و نتیجه

ت بـه  پـذیری نسـب  فارسـی مقیـاس واکـنش    نسـخه سنجی حاضر با هدف تحلیل روان مطالعه

در بین گروهی از دانشـجویان ایرانـی انجـام شـد. نتـایج تحلیـل عـاملی         شدهادراکاسترس 

 یافتـه همسـو بـا    شـده ادراکپذیری نسـبت بـه اسـترس    فارسی مقیاس واکنش نسخه تأییدی

هــای شــامل زیرمقیــاس PSRSاز ســاختار چندبعــدی  (0011تز و همکــاران )شــول مطالعــه

پـذیری نسـبت بـه    کـاری، واکـنش   باراضافهبهری نسبت پذیپذیری طوالنی، واکنشواکنش

پذیری نسبت بـه ارزشـیابی   پذیری نسبت به ناکامی و واکنشهای اجتماعی، واکنشتعارض

هـای  تجربی حمایت کرد. عالوه بر ایـن، نتـایج همبسـتگی بـین زیرمقیـاس      طوربهاجتماعی 

اری هیجانی دانشجویان با نمرات سازگ شدهادراکپذیری نسبت به استرس مختلف واکنش
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از روایـی سـازه برخـوردار     شدهادراکپذیری نسبت به استرس نشان داد که مقیاس واکنش

 است.

در یک  شدهادراکپذیری نسبت به استرس ساختار چندبعدی مقیاس واکنش باز تکرار

 دهد کهنشان می( 0011شولتز و همکاران )بر منطق پیشنهادی  تأکیدبا  زبانفارسی نمونه

محور، صفت شناختیروان کیفیتیک  مثابهبه شدهادراکپذیری نسبت به استرس واکنش

طیف نسبت به  را شناختیهای فیزیولوژیک و روانهای فردی در پاسخزیربنای تفاوت

 یافتهحاضر همسو با  مطالعهنتایج ، دیگربیانبهدهد. تشکیل می زااسترسوسیعی از تجارب 

پذیری نسبت به استرس واکنشدهد که ( نشان می0011ان )شولتز و همکار مطالعه

به  دهیپاسخدر  ی راهای فردی نسبتاً پایدارصفتی است که تفاوت مثابهبه شدهادراک

 کند.مشخص میزا تجارب استرس

بین سازگاری هیجانی با  رابطهحاضر نشان داد که  مطالعهعالوه بر این نتایج 

منفی و معنادار است.  شدهادراکیری نسبت به استرس پذهای مختلف واکنشزیرمقیاس

های شخصیتی از کردند که رگه تأکید( 0006، 1؛ نقل از سیمیر1503الزاروس و فولکمن )

های هیجانی و فیزیولوژیک همراه، طریق اثرگذاری بر ادراک از تهدید یا فقدان و واکنش

 0، طبق دیدگاه اسمیت و اسپیرودیگربیانبهکنند. بینی میزای افراد را پیشتجارب استرس

( شخصیت از طریق رابطه با مجموعه فرایندهای بااهمیت ارزیابی و مقابله، در 0000)

همچنین، سالس و کنند. بینی میزای افراد را پیشهای مختلف تجارب استرسموقعیت

ترجیحی های شخصیتی از طریق چهار سازوکار بر شیوه رگهدریافتند که ( 0005) 4مارتین

 یرتأث هاآنزای زا و سطوح تجارب استرسهای استرسافراد در مواجهه با موقعیت

( از امکانات متفاوتی برای 1افراد بر اساس صفات شخصیت خود . بر این اساس، گذارندمی

( ابعاد ویژه یک موقعیت را کمتر یا بیشتر 0برخوردارند، زا استرسمواجهه با عوامل 

                                           
1. Semmer 

2. Smith & Spiro 

3. Suls & Martin 
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به  هاآن( حتی با کنترل شدت ارزیابی تنیدگی، واکنش 4کنند، زا تلقی میاسترس

 .کننداستفاده میتفاوتی مای های مقابلهروشاز ( 3 و درنهایت استها متفاوت موقعیت

یکی از مسیرهای مهمی که از طریق آن شخصیت بر زا. استرسهاي مواجهه با موقعيت

. است زااسترسهای ویارویی با موقعیتتغییر در احتمال رگذارد زا اثر میتجارب استرس

وجوه  ینترمهمهای فردی باثبات، یکی از دارند که تفاوت نظراتفاقپردازان نظریهغالب 

زاترا، افلک، تننن، ریچ و (. 1550افراد است )میشل و شودا،  وسیلهبهها انتخاب موقعیت

یا فقدان سازگاری  روان آزرده گرایی شخصیتی رگه کردند که تأکید (0005دیویس )

( نیز 0005سالس و مارتین ) است. مؤثرزا استرسبینی تجربه وقایع منفی و در پیش هیجانی

های به دلیل مواجهه بیشتر با موقعیت باال روان آزرده گرایینشان دادند که افراد با 

 کنند.ارب هیجانی منفی بیشتری گزارش میزا، تجاسترس

کند که می تأکید( 1555الزاروس ) .زااسترس صورتهبهاي متفاوت ارزيابي موقعيت

اساسی در  مؤلفهیک  مثابهبهشخصیت از طریق اثرگذاری بر فرایندهای ارزیابی شناختی ـ 

افرادی که در ویژگی  است. مؤثرزا استرسبینی تجارب استرس ـ در پیش یفرایندالگوی 

، فشار کمتری تنیدگی زاوقایع  ، در مواجهه باکنندیمنمره باالیی کسب  پذیریانعطاف

بینی رنجورخویی در پیشدهند که روان. برخی شواهد پژوهشی نشان میکنندیمگزارش 

)راستینگ،  است مؤثرهای مختلف، تی ناکارآمد در مواجهه با موقعیتهای شناخارزیابی

ـ  آزرده گراییروان مؤلفه اصلی  مثابهبهبر این اساس، افراد با اضطراب صفتی باال ـ  (.1550

دد هستند کنند و همواره در صتوجه می تهدیدکنندههای انتخابی بیشتر به محرک طوربه

ای نشان دهند )سالس و مارتین، تهدیدکنندههای مبهم تفاسیر که در مواجهه با موقعیت

یکی دیگر از وجوه عامل شخصیتی  مثابهبهافراد با ویژگی خصومت باال ـ همچنین، (. 0005

های خشونت در دیگران های مربوط به عالمتـ شدیداً نسبت به سرنخ ن آزرده گراییروا

نشانگرهای  صورتبههای مبهم را حساس بوده و همواره در صدد هستند که سرنخ

یکی دیگر از  مثابهبهین ـ پای نفسعزت(. افراد با 1550خصومت ارزیابی کنند )برکویتز، 
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 «خود شناساننده» صورتبهتجارب شکست را  ازآنجاکهـ رنجورخو های افراد روانویژگی

 (.0006شوند )سیمیر، کنند تنیدگی بیشتری متحمل میارزیابی می

نفی که واکنش شدید به آن دسته از وقایع م زا.استرسهاي واکنش متمايز نسبت به موقعيت

به تجارب  شوند، مسیر دیگری است که متغیرهای شخصیتی رامشابه ارزیابی می صورتبه

از منفی  هیجان پذیریاساسی ویژگی کلی  مؤلفهیک  ،درواقعسازد. زا مربوط میاسترس

شود میخص های منفی مشفیزیولوژیک نسبت به محرک دهیپاسخلگوهای طریق ا

رنجورخویی ـ به یک ویژگی شخصیتی روان مثابهبه(. بنابراین، اضطراب ـ 0006)سیمیر، 

(. زاترا 0005شود )سالس و مارتین، زا مربوط میاسترسه عوامل پذیری باال نسبت بنشواک

مخرب رخدادهای منفی را  یرتأث روان آزرده گراییکردند که  تأکید( 0005و همکاران )

 دهد.افزایش می

و  موقعیت محوربر رویکرد  تأکید( با 1555الزاروس ) زا.استرسهاي برخورد با موقعيت

د در مواجهه با سازد که افرافات خاطرنشان میدرباره رویکرد ص شک و تردید

کنند. در مقابل، ای باثبات و پایداری استفاده نمیزا از الگوهای مقابلهاسترسهای موقعیت

ه با دیگران در مواجهه با از افراد در مقایس کنند که برخیمی تأکیدان برخی از محقق

ای استفاده ل خاصی از راهبردهای مقابلهاشکااز بیشتر باثباتی  طوربهزا استرسهای موقعیت

 (.1555، الزاروس) کنندمی

حاضر برای انتخاب دانشجویان از  مطالعهدر اول، چند محدودیت داشت. حاضر  مطالعه

غیر بنابراین، به دلیل استفاده از روشی ؛ استفاده شد غیر تصادفیگیری یک روش نمونه

تحقیق به میران زیادی  هاییافتهتعمیمرفیت ، ظکنندگانمشارکتبرای انتخاب  احتماالتی

بنابراین، ؛ گیری بوداندازه باریکحاضر مشتمل بر  مطالعه. دوم، انجام دهدکاهش نشان می

حاضر، آزمون  مطالعهپذیر نیست. سوم، در امکان PSRSهای آزمون میزان ثبات نمره

پذیری مقیاس واکنشای با تمرکز بر روایی عاملی و روایی همگر PSRSهای فنی ویژگی

 تأکیدبا  PSRSهای فنی بنابراین، سنجش ویژگی؛ مبتنی بود شدهادراکنسبت به استرس 

. چهارم، با وجود شودیمبین و روایی واگرا پیشنهاد های دیگری مانند روایی پیشبر روش

آوری شده از دو گروه جنسی جمع PSRSهای مربوط به حاضر اندازه مطالعهدر  کهآن
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در کانون توجه محققان قرار  PSRSارزی جنسی ساختار عاملی است اما تحلیل هم

و کلی، تیرکا، اندرسن، پریس ( 0011شولتز و همکاران ) مطالعههمسو با بنابراین، ؛ نگرفت

پذیری ( تمرکز بر نقش تفسیری متغیر جنس در بافت مطالعاتی واکنش0000) 1و کارپنتر

 است. انکارغیرقابلضرورت پژوهشی  یک شدهادراکنسبت به استرس 

( نشان داد که 0011شولتز و همکاران ) مطالعهحاضر همسو با  مطالعه، نتایج درمجموع

PSRS های از مشخصه شدهادراکپذیری نسبت به استرس برای سنجش واکنش

لف توان در مطالعات مختمیبنابراین، ؛ برخوردار است یاکنندهقانعو  قبولقابلسنجی روان

های غربالگری در موقعیت منظوربه شدهادراکپذیری نسبت به استرس از مقیاس واکنش

بالینی، تحلیل روشمند اثرات عوامل ژنتیکی و محیطی بر واکنش نسبت به استرس 

پذیری نسبت به استرس ای بر واکنشهای مداخلهبرنامه یرتأثتحلیل ، شدهادراک

خط پایه در مطالعات مربوط  یگروه ینبهای تفاوت، برای کنترل یتدرنهاو  شدهادراک

تحلیل اثرات ترکیبی مواجهه با استرس و  منظوربه، یتدرنهابه استرس استفاده کرد. 

پذیری نسبت به استرس بر وضعیت سالمت و بیماری افراد، های فردی در واکنشتفاوت

اه فهرست استرس کوت نسخه پذیری نسبت به استرس،همزمان از مقیاس واکنش استفاده

)ویرتز، توماس،  4شدهادراکهای مدیریت استرس ( و مهارت0000شولتز و شولتز، ) 0مزمن

 شود.( به محققان پیشنهاد می0014، 3دامس، پندا، ایلرت و ناسبک

 

                                           
1. Kelly, Tyrka, Anderson, Price & Carpenter 

2. Short Trier Inventory for Chronic Stress 

3. perceived stress management skills 

4. Wirtz, Thomas, Domes, Penedo, Ehlert & Nussbeck 



 7352اییز پ، 52، شمارة هفتمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 811

 منابع

Allott, K. A., Rapado-Castro, M., Proffitt, T., Bendall, S., Garner, B., 

Butselaar, F., Markulev, C., Phassouliotis, C., McGorry, P. D., Wood, 

S. J., Cotton, S. M., & Phillips, L. J. (2015). The impact of 

neuropsychological functioning and coping style on perceived stress 

in individuals with first-episode psychosis and healthy controls. 

Psychiatry Research, 226 (1), 128-135. 

Buske-Kirschbaum, A., Ebrecht, M., Kern, S., Gierens, A., & Hellhammer, 

D. H. (2008). Personality characteristics in chronic and non-chronic 

allergic conditions. Brain, Behavior and Immunity, 22, 762–768. 

Cohen, S., Hamrick, N., Rodriguez, M. S., Feldman, P. J., Rabin, B. S., & 

Manuck, S. B. (2000). The stability of and intercorrelations among 

cardiovascular, immune, endocrine, and psychological reactivity. 

Annals of Behavioral Medicine, 22, 171–179. 

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., & Miller, G. E. (2007). Psychological stress 

and disease. Journal of the American Medical Association, 298, 1685–

1687. 

Cole, A.B., Wingate, L. R., Tucker, R. P., Rhoades-Kerswill, S., O’Keefe, 

V. M., & Hollingsworth, D. W. (2015). The differential impact of 

brooding and reflection on the relationship 

between perceived stress and suicide ideation. Personality and 

Individual Differences, 83, 170-173. 

Federenko, I. S., Nagamine, M., Hellhammer, D. H., Wadhwa, P. D., & 

Wust, S. (2004). The heritability of hypothalamus pituitary adrenal 

axis responses to psychosocial stress is context dependent. Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism, 89, 6244–6250. 

Federenk, I., Schlotz, W., Kirschbaum, C., Bartels, M., H ellehammer, D. H., 

& Wust, S. (2006). The heritability of perceived stress. Psychological 

Medicine, 36, 375–385. 

Hawkley, L. C., Burleson, M. H., Poehlmann, K. M., Berntson, G. G., 

Malarkey, W. B., & Cacioppo, J. T. (2001). Cardiovascular and 

endocrine reactivity in older females: Intertask consistency. 

Psychophysiology, 38, 863–872. 

Hu, L.-T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in 

covariance structure analysis: Conventional criteria versus new 

alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55. 

Kelly, M. M., Tyrka, A. R., Anderson, G. M., Price, L. H., & Carpenter, L. 

L. (2008).Sex differences in emotional and physiological responses to 

the Trier Social Stress Test. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 39, 87–98. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178114010257
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178114010257
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178114010257
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915002585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915002585
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915002585


 811 / ... ذیریپواکنش مقیاس سنجیروان هایمشخصه

Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling 

(2nd edition). New York: Guilford. 

Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: 

Springer. 

Marca-Ghaemmaghami, P. L., Marca, R. L., Dainese, S. M., Haller, M., 

Zimmermann, R., & Ehlert, E. (2013). The association 

between perceived emotional support, maternal mood, salivary 

cortisol, salivary cortisone, and the ratio between the two compounds 

in response to acute stress in second trimester pregnant women. 

Journal of Psychosomatic Research, 75 (4), 314-320. 

Marsella, A. J., & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality 

and career assessment. Journal of Career Assessment, 3, 202–218. 

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. 

New England Journal of Medicine, 338, 171–179. 

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate 

research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. 

London. New Dehi. 

Mischel, W. & Shoda, Y. (1998).Reconciling processing dynamics and 

personality dispositions. Annual Review of Psychology, 49, 229–258. 

Pruessner, J. C., Gaab, J., Hellhammer, D. H., Lintz, D., Schommer, N. C., 

& Kirschbaum, C. (1997). Increasing correlations between personality 

traits and cortisol stress responses obtained by data aggregation. 

Psychoneuroendocrinology, 22, 615– 625. 

Rubio, V. J., Aguado, D., Hontangas, P. M., & Hernández, J. (2007). 

Psychometric properties of an emotional adjustment measure: An 

application of the graded response model. European Journal of 

Psychological Assessment, 23(1), 39–46. 

Schulz, P., Jansen, L. J., & Schlotz, W. (2005). Stressreaktivita¨t: 

Theoretisches Konzept und Messung [Stress reactivity: Theoretical 

concept and measurement]. Diagnostica, 51, 124 –133. 

Schlotz, W., Hammerfald, K., Ehlert, E., & Gaab, J. (2011). Individual 

differences in the cortisol response to stress in young healthy men: 

Testing the roles of perceived stress reactivity and threat appraisal 

using multiphase latent growth curve modeling. Biological 

Psychology, 87 (2), 257-264. 

Schlotz, W., & Schulz, P. (2008). The Short Trier Inventory for Chronic 

Stress (STICS). Unpublished manuscript. School of Psychology, 

University of Southampton, Southampton, United Kingdom. 

Schlotz, W., Yim, I. S., Zoccola, P. M., Jansen, L., & Schulz, P. (2011). The 

perceived stress reactivity scale: Measurement invariance, stability, 

and validity in three countries. Psychological Assessment, 23 (1), 80–

94. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913003279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913003279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913003279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399913003279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051111000779
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051111000779
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051111000779
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051111000779


 7352اییز پ، 52، شمارة هفتمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 811

Schlotz, W., Kumsta, R., Layes, I., Entringer, S., Jones, A., & Wust, S. 

(2008). Covariance between psychological and endocrine responses to 

pharmacological challenge and psychosocial stress: A question of 

timing. Psychosomatic Medicine, 70, 787–796. 

Semmer, N. K. (2006). Personality, stress and coping. In M. E. Vollrath 

(Ed.), Handbook of Personality and Health, (pp. 73-114) John Wiley 

& Sons. 

Smith, T. W. & Spiro, A. (2002). Personality, health and aging: 

Prolegomenon for the next generation. Journal of Research in 

Personality, 36, 363-394. 

Steinhardt, M. A., & Dolbier, C. L. (2008). Evaluation of a resilience 

intervention to enhance coping strategies and protective factors and 

decrease symptomatology. Journal of American College Health, 56 

(4), 445-453. 

Suls, J., & Martin, R. (2005). The daily life of the garden-variety neurotic: 

Reactivity, stressors exposure, mood spillover, and maladaptive 

coping. Journal of Personality, 73, 1–25. 

Wessa, M., Rohleder, N., Kirschbaum, C., & Flor, H. (2006). Altered 

cortisol awakening response in posttraumatic stress disorder. 

Psychoneuroendocrinology, 31, 209–215. 

Wirtz, P. H., Thomas, L., Domes, G., Penedo, F. J., Ehlert, U., & Nussbeck, 

F. W. (2013). Psychoendocrine validation of a short measure for 

assessment of perceived stress management skills in different non-

clinical populations. Erschienen in: Psychneuroendocrinology, 38 (4), 

572-586. 

Zautra, A.J., Affleck, G.G., Tennen, H., Reich, J.W. & Davis, M.C. (2005). 

Dynamic approaches to emotion and stress in everyday life: Bolger 

and Zuckerman reloaded with positive as well as negative effects. 

Journal of Personality, 73, 1511–1538. 

     


