
  مقالۀ پژوهشی

66 

 

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ام

لن
ص

ف
 ۀ

ی
لم

ع
- 

ی
ش

وه
پژ

 
ل 

سا
ت، 

جا
و ن

د 
دا

ام
م

ش
ش

، 
ار

شم
ة 

4 ،
13

93
 

 

 

سرسختی  ،ي مقابله با استرسها شیوه ۀرابط

 در امدادگرانو خودکارآمدي  شناختی روان

احمر استان کهگیلویه و  جمعیت هالل

  بویراحمد

 3، مجید برزگر2، سیروس سروقد1زینب دیري

عمومی،  شناسی رواننویسندة مسئول: کارشناسی ارشد . 1

دانشگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات، گـروه      

  ی، فارس، ایران.شناس روان

Email:Z.dayeri@yahoo.com 
ــروه روان 2 ــدیر گ ــتادیار، م ــگاه آزاد   . اس ــی، دانش شناس

ی، مرودشـت،  شناس رواناسالمی، دانشکده علوم تربیتی و 

  ایران.

ــتادیارگروه 3 ــ روان. اس ــالمی،  شناس ــگاه آزاد اس ی، دانش

  ی، مرودشت، ایران.شناس رواندانشکده علوم تربیتی و 

 22/11/93 پذیرش:  27/2/93  دریافت:

  چکیده

عوامـل  روزانه در محیط کـار بـا   ، امدادگران: مقدمه

، متعددي همچون کار بیش از حـد تـوان   زاي استرس

سروکارداشتن با مـرگ  ، کار شیفتی، تعارضات فردي

با مدیران و ابهـام   تضاد، فقدان حمایت روانی، و میر

ایـن عوامـل    شـوند.   مـی رو  در میزان اختیارات روبـه 

ـ  تواند بر امـدادگران تـأثیر بگـذارد.     می کـارگیري  ه ب

سرســخت بــودن و ، اســترسراهبردهــاي مقابلــه بــا 

 ها شمؤثر با چال احساس کارایی امدادگر در برخورد

زیـادي   تأثیردر سالمت روان امدادگران  ها تفعالی و

بـین   رابطـۀ  بررسـی  ،هدف اصـلی ایـن مقالـه    د.دار

 و شناختی روانسرسختی  ،ي مقابله با استرسها شیوه

احمــر  خودکارآمــدي در امــدادگران جمعیــت هــالل

  است. و بویراحمد کهگیلویهاستان 

بـا اسـتفاده    ،مقطعی -توصیفیاین تحقیق  در : روش

ــه ــري  از نمون ــه  گی ــادفی طبق ــدادگر 291 ،اي تص  ام

احمـر اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد      جمعیت هـالل 

شـیوة   ابزار گردآوري شامل پرسشنامۀ انتخاب شدند.

مقیـاس   و )2خودکارآمـدي (  ،)1مقابله با اسـترس ( 

ــه شــناختی روانسرســختی  ــدگاه زمین ــابی دی ــا ی ي ه

براي تجزیـه و   استفاده شد. )1990( شخصی کوباسا

 و SPSS-19 آمـاري تحلیل  افزار از نرم ها تحلیل داده

آزمون آماري همبستگی پیرسون در سطح معنـاداري  

 .گردیداستفاده  01/0

از جملـه  ابعـاد سرسـختی   یج، بر اساس نتا :ها یافته

 ،4/3و انحراف معیار  39میانگین جویی داراي  مبارزه

ــانگین  ــار  37تعهــد می ــرل ، 6/3و انحــراف معی کنت

ي ها ابعاد شیوه و نیز 3و انحراف معیار 5/40میانگین 

و  62بـا میـانگین   مـدار   مسألهشامل مقابله با استرس 

و  59بـا میـانگین    مـدار  هیجـان  ،7/10انحراف معیار 

و  3/60اجتنــابی بــا میــانگین  ،7/10انحــراف معیــار 

خودکارآمــدي بــا همچنــین  و  1/10انحــراف معیــار 

بـاالترین میـانگین و    ،4و انحراف معیـار  33میانگین 

 ،62( مدار مسألهاي  سبک مقابله بعدانحراف معیار در 

ي این پژوهش ها یافته. دیده شد در امدادگران )7/10

راهبردهاي  ،شناختی روانکه بین سرسختی  نشان داد

 رابطۀگران ددر امدامقابله با استرس و خودکارآمدي 

ــود دارد ــاداري وج ــاد .)p<0/01( معن ــین ابع  همچن

ي هـا  ي شـیوه هـا  با مؤلفـه )  سرسختی (تعهد و مبارزه

  ).p<0/01دارد (معناداري  رابطۀمقابله 

، خودکارآمدي کهدهد  نشان می ها یافته: گیري  نتیجه

 قابــل مقابلــه بــا اســترسسرســختی و راهبردهــاي 

ـ   مـی  سـازمان  و دهسـتن  رشد و پرورش  نقـش  دتوان

  .دباش داشته امدادگران آنها در افزایش در سزایی هب

 ،ي مقابلـه بـا اسـترس   هـا  : شـیوه کلمات کلیـدي 

  .امدادگر، خودکارآمدي، سرسختی روان شناختی
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  مقدمه

امــدادگري را داوطلبانــه ، نظــر از اینکــه فــرد صــرف

یـا  باشـد  متخصـص  ، باشـد  آموزش دیده یا برگزیده

ي مختلـف  هـا  شغلی در صحنه ۀبرحسب وظیف اینکه

فاجعـه بـر امـدادگران     له مهـم تـأثیر  أمس ،ظاهر شود

شــود کــه امــدادگران در   مــیتصــور  اســت. معمــوالً

هـیچ مشـکلی    صحنۀ حادثـه رویارویی و برخورد با 

چنـین  ة علـت عمـد  .  ندارند و نیازمند کمک نیسـتند 

که محیط از افراد دارد. است انتظاراتی  نظري ماهیت

 آنچه بایدهر  شود که امدادگر  میچنین تصور  معموالً

این  داند.  می را در هر موقعیت امدادي صورت پذیرد

فـردي   شـود تـا تصـور کنـیم وي      مـی باور موجـب  

بـه   کهکافی جسمانی و روانی است  با قواي قدرتمند

سـازگار   اسـت  افتـاده تواند با آنچه اتفاق   میسهولت 

 .مشکلی را تجربه نکنـد  ،ایعبا فجشود و در مواجهه 

ممکـن اسـت در ذهـن     چه بسـا  این تصور نادرست

ي هـا  شپـژوه  .د امدادگر نیز وجود داشـته باشـد  خو

که امدادگري بـه سـبب ترکیبـی از     مختلف نشان داد

 ي پراسـترس و هـا  تاز فعالی، عوامل در هنگام بحران

ایی هستند که ه هامدادگران ازجمله گروو  ستفشارزا

از نخستین لحظات بروز یـک سـانحه یـا فاجعـه در     

ــیموقعیــت حاضــر  ــ وشــوند  م ــه وظیف ــدادي  ۀب ام

از  یکه بخشـ  مطالعات حاکی از آن است.  پردازند  می

بعضی بـه   ،هاي شخصیتی افراد این عوامل به ویژگی

موقعیت فاجعه و بخشی نیز به شرایط محـیط کـاري   

  ).3( هستندوابسته ل امدادگري و شغ

ــه ــار مقابل ــرل  اي  رفت ــراي کنت ــاي کوشــش ب ــه معن ب

کـه بـیش از انـدازه و توانـایی فـرد        است فشارهایی

توان گفت که انسان به  در این خصوص می. باشد  می

کنـد بـا آن     شود و سعی می  ندرت تسلیم استرس می

ــد ــه کن ــولکمن و الزاروس.  مقابل ــه،  ١از نظــر ف مقابل

غلبه بر تنش  برايش شناختی و رفتاري فرد ها شتال

کــاهش دادن یــا بــه حــداقل  ،روانــی تحمــل کــردن

د کوشـش شـخص بـراي حـل و     نرساندن آن و فرای

  ).4( ستزا فصل شرایط تنش

سه سبک اصلی را  ،ویکردهاي اولیه به فرایند مقابلهر

  :کنند  میمتمایز 

 ایـن سـبک،   ۀمشخصـ  :مدار مسألهاي  سبک مقابله) 1

عملکرد مستقیم براي کاهش فشار یا افزایش مهارت 

از جملـه  تدابیر حـل مسـئله    ،اتخاذ مدیریت استرس

سبک سنگین ، اي گوناگونه هیافتن را ،تعریف مسأله

انتخـاب و  ، زیان آنها ها به لحاظ سود و حل کردن راه

مسـأله   تدابیر حل.  به کاربستن راه حل انتخابی است

هم بشـود. بـه ایـن    خود شخص ۀ ممکن است متوج

شـخص در خـودش   ، معنی که به عوض تغییر محیط

سطح آرزومنـدیش را تغییـر    یعنی تغییري ایجاد کند

و محمل خشنودي دیگري در پیش گیرد  هدف ،دهد

موقعیت این تدابیر بـه  .  بیاموزد اي ي تازهها تیا مهار

 تجربیات و خویشتنداري شخص بسـتگی دارد. ۀ دامن

ي هـا  به تدابیر و شـیوه  زا تنشکسانی که در موقعیت 

هـم در جریـان    ،زننـد   مـی دسـت   مـدار  مسأله ۀمقابل

 ،و هــم پــس از ســپري شــدن آن  زا موقعیــت تــنش

  . افسردگی کمتري دارند

مشخصۀ سبک مقابلـۀ   مدار: هیجان اي ) سبک مقابله2

مدار، راهبرهاي شناختی و رفتـاري اسـت کـه     هیجان

شامل دست زدن به تدابیر فیزیکی مثل ورزش،خالی 

کــردن خشــم خــود بــر ســر دیگــران و درخواســت 

                                                           
1
.Lazarus & Folkman  
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حمایت عاطفی دوستان بـراي دور نگهداشـتن ذهـن    

شود. تـدابیر شـناختی، نیندیشـیدن     خود از مسأله می

یـد موجـود از راه   موقت به مسـأله و کـم کـردن تهد   

تغییر معناي موقعیت اسـتکه حـل یـا حـذف عامـل      

زا را بـا دادن نـام و معنـی جدیـد بـه تـأخیر        استرس

  اندازند.  می

مشخصـۀ اصـلی در ایـن     اجتنابی: اي هسبک مقابل) 3

. فرد ستزا سبک، اجتناب از مواجهه با عامل استرس

شـدن از واقعیـت   سعی در تغییـرات شـناختی و دور  

فشارآور دارد و با فاصله گرفتن از مشکل، اقـدام بـه   

و بـراي دریافـت حمایـت     کنـد  مـی فرار و اجتنـاب  

درپــی  ويدرایــن حالــت  کنــد. عــاطفی تــالش مــی

موقعیـت  از دست رفتـۀ ناشـی از   آرامش  بازگرداندن

پریشـانی و  تـا خـود را از    کوشـد  مـی و  ستفشارزا

   ).5برهاند ( هاي موجود آشفتگی

 ،رفتـار  بهبـود  باعـث  سـو  یـک  از ما در باورها نظام

 خشنودي ،زندگی از خاطر رضایت ،سالمتی افزایش

 به دیگر سوي از و شود می زندگی کیفیت ارتقاي و

 افراد که لیئمسا و مشکالت از رسد بسیاري می نظر

ناشی  کنند می تجربه و هستند مواجه آن با زندگی در

ــأ افــراد باورهــاي نظــام. ایــن باورهاســت از  ثیرت

 زندگی مختلف ابعاد بین تعادل ایجاد در اي هگسترد

قابلیـت   ،2خودکارآمـدي  1بنـدورا  نظـر  از.  گـذارد   می

 دلخواه عمل یک انجام در فرد ةشد ادراك ) (توانایی

 هـاي  مکـانیزم  خـاص  موقعیـت  یک با آمدن کنار یا

 يها شکن ،خودکارآمدي باورهاي است. آدمی روانی

 ،انگیزشـی  ،شـناختی  ینـدهاي افر وسـیله  بـه را  آدمی

به این صـورت   .دکن  می تنظیم گیري تصمیم و عاطفی

                                                           
1
.Bandura  

2 .. Self-efficacy  

 آیا در ،کنند می فکر افراد چگونه کند که تعیین می که

کیفیت  ،دهند  می نشان پشتکار مشکالت با رویارویی

 مقابـل  در شـان ای پـذیري  آسـیب  و هیجـانی  سالمت

 یـک  در چطـور  و اسـت  چگونه تنیدگی و افسردگی

. کننـد  مـی  اتخـاذ  را تصمیم بهترین حساس موقعیت

توان از اعتقاد شخصـی بـه     میمیل به کنترل کردن را 

 ،اینکه قـدرت بـه بـار آوردن نتـایج مطلـوب را دارد     

تـوان   وقتی افراد باور داشته باشند کـه .  بینی کرد پیش

بـه  نیـز  محیط  ،را دارند خود گذاشتن بر محیط تأثیر

ایـن   در .گذاري آنها پاسخ خواهد دادتأثیري ها شتال

کوشند کاري کنند که اوضـاع بهتـر     می صورت واقعاً

براي کنترل کردن با انگیزه خواهنـد بـود.    یعنی ،شود

ر آنها به نیرومندي انتظا ،توانایی افراد در کنترل کردن

بستگی دارد. افـراد   ،کار هستند از اینکه قادر به انجام

بینی کننـد در آینـده چـه     پیشخواهند   میکه  میهنگا

بـه   چیسـت،  نحـوة مقابلـه بـا آن   افتـد و   مـی اتفاقی 

تجربیــات گذشــته و امکانــات شخصــی خــود اتکــا 

  .)6( کنند  می

یــی کــه باعــث کــاهش زا در مقابــل شــرایط اســترس

برخی عوامل مانند سرسخت  ،شوند  میسالمت روان 

ــافظتی دار  ،بـــودن سرســـختی  د.نـــنقـــش محـ

ي شخصـیتی  ها از ویژگیاي  مجموعه ،3شناختی روان

منبــع مقاومــت در مواجهــه بــا  ۀاســت کــه بــه منزلــ

کنـد. ایـن     مـی ي زندگی عمـل  زا رویدادهاي استرس

شـامل  ه وابسـته بـه هـم    مؤلفمتغیر شخصیتی از سه 

افـراد  .  جویی تشکیل شده است کنترل و مبازره ،تعهد

دهنـد متعهـدتر     مـی سرسخت نسبت به آنچه انجـام  

آنها همچنـین   ،کنند  میخود را وقف هدف  وهستند 

                                                           
3
.Psychological hardiness  
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و هسـتند  کـه بـر اوضـاع مسـلط      کننـد   مـی احساس 

 شاند و تغییرات زندگی را چال خودشان تعیین کننده

ت و نـه محـدودیت و   ی براي رشد و پیشرفتو فرص

اصـلی افـراد    ۀآنجـا کـه مشخصـ    دانند. از  میتهدید 

 سرسخت مقاومت بیشتر در برابر فشـارهاي زنـدگی  

ي ها هشناختی و شیو روان ارتباط بین سرسختی ،تاس

 ،افـراد سرسـخت  . است مقابله با استرس مورد انتظار

 خـانواده  ،کار ،هدفمندي خود و اهمیت ،ارزش ،معنا

اند. آنها به تـالش و   و به طور کلی زندگی را دریافته

بر این باورند دهند و   میعمل بیش از شانس اهمیت 

رویـدادهاي زنـدگی را در دسـت    توانند روند   می که

اند و رویـدادهاي   گیرند. آنها داراي منبع مهار درونی

داننـد. از    مـی مثبت و منفی را پیامد اعمـال شـخص   

این افراد تغییر و تحول را قانون ثابت زندگی  ،طرفی

دانند و تغییرات را فرصتی براي یادگیري و رشـد    می

فـراد غیـر   افراد سرسخت بـرخالف ا .  کنند  میقلمداد 

 و کننـد   مـی سرسخت حوادث را خطرناك ارزیـابی ن 

  ).7(کنند  میآن را مثبت و قابل کنترل  برعکس

ي ها سخت باشند و از شیوهسراگر امدادگران بتوانند 

د و در عـین  کننـ مطلـوب   ةاسـتفاد  1مقابله با استرس

حال کارایی خود را افزایش دهند در برابر مشـکالت  

پژوهش به همـین منظـور و در   این .  گردند  میمقاوم 

  ارتباط با شغل این قشر انجام شده است.

  تحقیق  روش

کــه بــا هــدف مقطعــی  -توصــیفیدر ایــن پــژوهش 

سرسـختی   ،ي مقابله با اسـترس ها شیوه رابطۀبررسی 

و خودکارآمدي در امدادگران جمعیـت   شناختی روان

 ،احمر استان کهگیلویه و بویراحمـد انجـام شـد    هالل

                                                           
1
 Coping strategies with stress 

گیلویه احمر استان که امدادگران جمعیت هالل   میتما

بـراي تعیـین    .بررسی شدند نفر)1157( و بویراحمد

نفـر   291 ،با استفاده از جدول مورگـان  ،حجم نمونه

براي بررسـی  اي  با روش تصادفی طبقه اناز امدادگر

 ۀپرسشـنام  ،هـا  ابـزار گـردآوري داده  .  انتخاب شـدند 

 ۀپرسشـنام  ،2مقابلـه بـا اسـترس انـدلرو پـارکر     شیوة 

مقیـــاس  و 3کوباســـا شـــناختی روانسرســـختی 

 ۀپرسشـنام  است. 5جروسلم و 4شوارتز خودکارآمدي

سؤال بـراي   48 شامل )1(ي مقابله با استرس ها شیوه

 ،سـؤال)  16( مـدار  مسـأله  مقابلـۀ سه سـبک  بررسی 

 اسـت سـؤال)   16و اجتنابی ( سؤال) 16( مدار هیجان

 بســیار زیــاد)(هرگــز تــا  4تــا  0کــه بــه ترتیــب از 

یکـی از   هـر آزمـودنی کـه در    انـد.  گذاري شده نمره

باالتري کسب کنـد آن سـبک    ةنمر ،ي مقابلهها سبک

مجمـوع نمـرات    ،گیـرد   مـی را بیشتر به کار اي  مقابله

هـا جداگانـه محاسـبه     هـاي هـر یـک از مقیـاس     ماده

  شود و پرسشنامه فاقد نمرة کلی است. می

ران توسـط اکبـرزاده   بار در اینخستین این پرسشنامه 

ي متعدد اعتبار ها شدر پژوهشد و ترجمه و بررسی 

 ) در2002جمله قریشـی (  آن سنجیده شده است. از

ژوهش خود ضریب آلفاي کرونباخ را در حد باالیی پ

  .)8( به دست آورد ) = آلفا 8133/0(

 پایـایی سـؤاالت بـا اسـتفاده از     ،در پژوهش حاضـر 

 ،83/0 مدار مسأله هاي زیرمقیاس براي کرونباخ آلفاي

  .آمد به دست 86/0اجتنابی  ،88/0 مدار هیجان

سرسـختی   براي ارزیابی مقیاس سرسختی از مقیـاس 

 ي شخصـی کوباسـا  ها یابی دیدگاه زمینه شناختی روان

                                                           
2
 Endler & Parker 

3
 Kobasa 

4
 Schwartzer 

5
 Erusalem 
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ــزار ســنجش ایــن مقیــاس  اســتفاده شــد. )1990( اب

ماده است که آزمودنی در برابـر   50داراي  پرسشنامه

چه اندازه در مـورد   هر ماده براساس آنکه این ماده تا

 پاسخ خود را در یک مقیاس چهار ،وي مصداق دارد

 از صفر (اصالً درست نیست) تا سه (کـامالً اي  درجه

زمون داراي سه این آ د.کن میصحیح است) مشخص 

 سؤال 16( تعهد ،) اول سؤال 17( ه اصلی چالشمؤلف

در مجموع  باشد و  میسوم)  سؤال 17( لو کنتر ) دوم

 و سه نمره براي ابعـاد  کلی براي سرسختی ةیک نمر

ایـن   سؤال 39الزم به ذکر است که  آید.  می به دست

این  شوند. گذاري می مقیاس به صورت معکوس نمره

تـا   28 ،25 ،21تا  13 ،11تا  6 ،3عبارتند از: ها سؤال

  .50تا  34 ،32

روي ایـن   )1373( قربـانی  کـه توسـط   اي مطالعه در

 ریب پایـایی پرسشـنامه  ض ،پرسشنامه صورت گرفت

 و ایـن ضـریب   به دسـت آمـد   52/0و  52/0، 70/0

شـده اسـت    حاسبهم 75/0  سختسر صفت کل براي

ریـق  حاضـر از ط پایایی پرسشنامه در پـژوهش   .)9(

  .آمد به دست 64/0آلفاي کرونباخ 

 و شـوارتز  پرسشـنامه  خودکارآمدي ازبراي سنجش 

 .انتشار یافت 1979که در سال  استفاده شدروسلم ج

عبـارت اسـت کـه همگـی      10داراي این پرسشـنامه  

مقیـاس   د.نسـنج   مـی ن خودکارآمدي عمـومی را  میزا

ــدي  ــرت   خودکارآم ــف لیک ــک طی ــومی در ی  4عم

(به سختی  2، ) صحیح نیست (اصالً 1شاملاي  درجه

ــحیح ــاً 3، )ص ــحیح (تقریب ــامالً 4، ) ص ــحیح) (ک  ص

عبـارت   10با امتیازبندي سپس مشخص شده است. 

دامنـه  بـه طـوري کـه     ،خودکارآمدي سنجیده شـدند 

 ) (کمتـرین  1نمرات احتمالی این آزمون در طیفی از 

میزان خودکارآمدي در نظـر گرفتـه   )  (بیشترین 40تا 

  شدند. 

 587 رويدر ایران  ) 1385رجبی ( این مقیاس توسط

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران  نفر از

نتـایج  .  شـد انجـام  اهواز و دانشـگاه آزاد مرودشـت   

و براي پسـران   80/0آلفاي کرونباخ  مربوط به پایایی

ضـرایب روایـی    آمـد.  به دسـت براي دختران  84/0

همگرا میان خودکارآمدي عمـومی و مقیـاس عـزت    

در ، )p>1/000( 30/0نفر  318 روينفس روزنبرگ 

 267 رويدانشجویان دانشگاه شـهید چمـران اهـواز    

و در دانشــجویان دانشــگاه ، )p>0001/0(20/0نفــر 

بـه   )p>0001/0( 23/0نفر  208 رويآزاد مرودشت 

پایایی پرسشنامه در تحقیق حاضـر از   .)2( دست آمد

 .آمد به دست 72/0طریق آلفاي کرونباخ 

در ایــن پــژوهش از  هــا تحلیــل دادهبــراي تجزیــه و 

به این ترتیب که بـا   .دشاستفاده  SPSS-19 افزار نرم

 رويتحلیل توصیفی و اسـتنباطی   ،ها وارد کردن داده

براي بررسی همبسـتگی بـین   .  صورت گرفت ها داده

و  شناختی روانسرسختی  ،ي مقابله با استرسها شیوه

 ب همبستگی پیرسون در سطحخودکارآمدي از ضری

  استفاده شد. 01/0معناداري 

  ها یافته

 ۀد کـه در زمینـ  داي پـژوهش حاضـر نشـان    هـا  یافته

جـویی   ابعـاد سرسـختی (مبـارزه    ،پژوهش متغیرهاي

ــانگین  تعهــد  ،4/3و انحــراف معیــار   39داراي می

کنتـرل میـانگین   ، 6/3و انحـراف معیـار    37میانگین 

ي مقابلـه بـا   هـا  ابعاد شـیوه  ،)3و انحراف معیار 5/40

و انحـراف معیـار    62با میانگین  مدار استرس (مسأله

و انحـراف معیـار    59بـا میـانگین    مدار هیجان ،7/10
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و انحــراف معیــار  3/60اجتنــابی بــا میــانگین  ،7/10

ــانگین   و ) 1/10 ــا می ــدي ب و انحــراف  33خودکارآم

عـد  باالترین میانگین و انحـراف معیـار در ب   ،4معیار 

در امـدادگران  ) 7/10 ،62( مدار مسألهاي  سبک مقابله

  )1 شمارة(جدول  .دیده شد

ــختی       ــین سرس ــتگی ب ــی همبس ــور بررس ــه منظ ب

از ضـریب همبسـتگی    ،و خودکارآمدي شناختی روان

آمده  به دستپیرسون استفاده شد که بر اساس نتایج 

 بعـد خودکارآمدي بـا هـر سـه     بینکه  دهد  مینشان 

 31/0r= ،01/0تعهـد ( شامل  شناختی روانسرسختی 

<P (، مبارزه  ) 34/0جـوییr= ،01/0 <Pکنتـرل   ) و

)13/0 - r =، 05/0 < P  معنـاداري وجـود   ) ارتبـاط

معناداري بین ابعاد  ۀدر بررسی انجام شده رابط. دارد

شـیوة  ي مقابله با اسـترس و خودکارآمـدي (  ها شیوه

و اجتنـابی بـه ترتیـب     مدار هیجان ،مدار مسأله مقابلۀ

)55/0r= ،43 /0r=، 49/0r=  ،01/0 < P ( مشاهده

  )2 شمارة(جدول  .گردید

آزمــون همبســتگی پیرســون در بررســی همبســتگی 

، (تعهـــد شـــناختی روانمتقابـــل بـــین سرســـختی 

ي مقابلـه بـا اسـترس    ها کنترل) و شیوه، جویی مبارزه

نشـان  )  اجتنابی ،مدار هیجان ،مدار مسأله مقابلۀ(سبک 

بـه طـور    شناختی روانتعهد در سرسختی  بعدداد که 

ي مقابلـه شـامل   هـا  شـیوه  بعـد معناداري با هـر سـه   

ــأله ــدار مس ــبک  ،)37/0r= ،01/0 <P( م ــۀس  مقابل

 مقابلــۀســبک  ) و20/0r= ،01/0 <P( مــدار هیجــان

 .ارتبـاط داشـته اسـت    ) 25/0r=، 01/0 <pاجتنابی (

سـبک  مبـارزه جـویی با   بعد این آزمون همچنین بین

 مقابلۀسبک  ،)34/0r= ،01/0 <P( مدار مسأله مقابلۀ

ــدار ( هیجــان ــبک  ) و21/0r= ،01/0<Pم ــۀس  مقابل

ــابی ( ــاداري را  )24/0r= ،01/0< Pاجتن ــاط معن ارتب

کنترل نیز نتایج گویـاي ایـن اسـت     بعد. در نشان داد

، -=28/0r(مـدار  هیجان مقابلۀکه میان کنترل با سبک 

01/0 <P ( همبستگی منفی  اجتنابیاي  سبک مقابله و

دارد و  ) وجــــود19/0r=-، 01/0 <Pمعنــــاداري (

 مــدار مســأله مقابلــۀســبک  بــین کنتــرل و همچنــین

)11/0- r = (جدول  وجود ندارد رابطه)3 شمارة(.   

  بحث

ي هـا  بین شیوه رابطۀحاضر با هدف بررسی  پژوهش

 و شـــناختی روانسرســختی   ،بــا اســـترس مقابلــه  

کــه در آن  شــددکارآمــدي در امــدادگران انجــام خو

ي مقابلـه بـا   هـا  شـیوه  ،سرسختی ابعادهمبستگی بین 

با اسـتفاده از   ،آزمودنی 291 استرس و خودکارآمدي

همبستگی پیرسـون تجزیـه و تحلیـل گردیـده      روش

 ابعـاد  دهـد بـین    مـی نتایج به دست آمده نشان .  است

معنـاداري وجـود    رابطـۀ سرسختی و خودکارآمـدي  

همســو بــا  )2005( و همکــاران 1تحقیــق ســیو دارد.

کـه   اگر فرد براین باور باشـد  ان دادتحقیق حاضر نش

رو  هروب محیطی مؤثر با فشارهاياي  اند به گونهتو  می

شود ولی اگر فرد براین بـاور    مین دچار نگرانی ،شود

فشارزا را تحت کنتـرل  عوامل تواند این   میباشد که ن

و  نمایـــد ر آورد خـــود را گرفتـــار اســـترس مـــید

شود. از این رو سرسخت بودن   میعملکردش مختل 

متأثر از باورهاي خودکارآمـدي فـرد هسـتند.     عمدتاً

ــدي ــین خودکارآم ــرل را  ،همچن ــردي از کنت درك ف

رسد که افـراد بـا     میدهد. به نظر   میقرار  تأثیرتحت 

کنترل شخصی را درك کرده و آن  ،خودکارآمدي باال

ها زا ط میان استرسکنترل ممکن است به تعدیل رواب

                                                           
1.Siu 
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بنابراین در تحقیـق   .)10( و سالمت کاري کمک کند

شود که امدادگران به واسـطه    می بینی پیشحاضر نیز 

  باشند.  می یسختسرخودکارآمدي باال داراي 

ي مقابلـه بـا اسـترس و    هـا  شیوه ارتباط بینمورد در 

نتایج تحقیـق نشـان داد کـه     ،شناختی روانسرسختی 

ــین ــناختی روانسرســـختی  بـ ــاد( شـ ــد ابعـ  و تعهـ

 ،مـدار  (مسـأله ي مقابلـه  ها با ابعاد شیوه ) جویی مبارزه

معناداري وجود دارد کـه   رابطۀ ) اجتنابی، مدار هیجان

 مقابلـۀ کنتـرل بـا سـبک    بعـد  بین رابطۀ در این میان 

. ولـی بـین   منفـی بـوده اسـت   نابی اجتو  مدار هیجان

وجـود  اي  رابطـه  مـدار  مسـأله  مقابلـۀ کنترل با سـبک  

با توجه به نتیجه هرچه میزان سرسـختی روان   .ندارد

امدادگران بـه ترتیـب بیشـتر از     ،شناختی باالتر باشد

در مقابله با اسـترس   مدار و هیجان مدار اجتنابشیوة 

کنند. یکی از احتمـاالت تبیینـی در مـورد      میاستفاده 

را  مـدار  مسـأله اي  عدم ارتباط کنترل با سـبک مقابلـه  

با توجه بـه   دانست. امدادگرانتوان جایگاه کنترل   می

ي ها تاینکه امدادگران جمعیت هالل احمر در عملیا

نفـوذ آنهـا    هستند،خود داراي یک سرگروه و سرتیم 

در بعضی مسائل کمتر است و باید در بعضی مواقـع  

مـدي و  ي هـا  شبر اسـاس پـژوه  .  تسلیم پذیر باشند

ـ  ) هرچـه افـراد سرسـخت   1983( کوباسـا   ،ر باشـند ت

ــابی  زا شــرایط اســترس را کمتــر تهدیــد کننــده ارزی

برنـد    میثر بهره مؤاي  ي مقابلهها تکنند و از مهار  می

و افراد سرسخت در مقایسه با کسانی کـه سرسـختی   

را کمتر  زا شرایط استرس ،کمتري نسبت به آنها دارند

از  ،کننـد   میتهدید کننده و بیشتر قابل کنترل ارزیابی 

نماینـد و    مـی مـؤثرتر اسـتفاده   اي  ي مقابلـه ها تمهار

دارند و بـا تمرکـز    زا مدیریت بهتري در شرایط فشار

 .)11( نمایند  میشناختی باالتر عمل 

کـه    میهنگا دهد  میي متعددي نشان ها نتایج پژوهش

را  زا ي تـنش هـا  تافراد بتوانند به طور منطقی موقعیـ 

 تأثیربیشترین  مدار مسأله مقابلۀشیوة  ،بندي کنند طبقه

ي ها تولی در صورتی که افراد نتوانند موقعی.  را دارد

یی بـه  هـا  حـل  کنند و براي آن راه بینی پیشرا  زا تنش

.  شـود   مـی مؤثرتر واقع  مدار راهبرد هیجان ،کار گیرند

 ،گزینـد   مـی روشی را که فرد براي مقابله با استرس بر

و محیط بستگی به این دارد که شخص چقدر جامعه 

بینی تفسیر کنـد. زمـانی    را واجد ساختار و قابل پیش

 بینـی  پـیش که امدادگران در یـک جامعـه غیـر قابـل     

ــدگی  ــیزن ــد  م ــه  ،کنن اي  ممکــن اســت ســبک مقابل

ــدار هیجــان ــاب م ــدار و اجتن ــد. از نظــر  م را بیاموزن

شناختی چگونگی تفکر و تفسیر فرد از رویـدادهاي  

نقـش دارد.  اي  ي مقابلـه هـا  محیطی در انتخاب سبک

یی نظیـر رضـایت   هـا  افراد با ویژگیاي  اگر در جامعه

 ،دفاعی بودن ،تسلیم پذیري ،عدم اظهار وجود ،طلبی

و افرادي با خشم وخصومت زیاد تربیـت شـوند بـه    

 ،رسد هرچند هم که افـراد سرسـختی باشـند     مینظر 

.  شـود  مـی ي اجتنابی و هیجانی بیشتر استفاده ها شیوه

کننــد و   مــیاجتنــاب  زا رویــداد تــنشکســانی کــه از 

کننـد حـواس     مـی سعی  ،توجهی به اطالعات ندارند

منحرف و آرامـش خـود    زا خویش را از رویداد تنش

ند. ممکن است با اینکـه افـراد سرسـخت    کنرا حفظ 

امـا آن   ،گونه که وجود دارد بپذیرند موقعیت را همان

ل چون این افراد میـ  شاید ،را تغییرناپذیر فرض کنند

یی را ارائه کنند که هـدف آن  ها به کنترل دارند پاسخ

ي یک بحـران یـا   ها انکار یا به حداقل رساندن آسیب
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به این صورت افراد سرسختی که  ،پیامدهاي آن باشد

میـل بـه    ،بینـی قـرار دارنـد    در شرایط غیرقابل پـیش 

بـا نظـر بـه اینکـه     .  نماینـد   میکنترل خویش را ارضا 

حــوادث کــه کنند  مــیالیــت امــدادگران در شــغلی فع

باشد و همچنین   می بینی پیشبل روي آنها غیر قا هروب

رنـد  مسائل دا رويفعالیت گروهی کنترل کمتري  در

ي را که در اطرافشان توانند چیز  میبه همین دلیل ن و

قـرار دهنـد بـه همـین دلیـل       تأثیردهد تحت   میرخ 

همـین   مؤلفه کنترل در آنها به مراتب کمتـر اسـت و  

مسأله باعث عدم استفاده بهینه از راهبردهـاي مقابلـه   

  باشد.  می

ي هـا  عاد شـیوه طبق نتایجی که از تحلیل همبستگی اب

خودکارآمـدي بـه دسـت آمـد     مقابله بـا اسـترس بـا    

 بـا اسـترس  مقابلـه  شـیوة   ابعـاد بـین  توان گفـت    می

و خودکارآمـدي   )اجتنـابی  ،مـدار  هیجان ،مدار مسأله(

ــی رابطــۀ ــ ي وجــود دارد. دار معن ــن معن ــه ای ــه  اب ک

ــند از    ــاالیی باش ــدي ب ــه داراي کارآم ــدادگرانی ک ام

  نمایند.  میي مقابله با استرس استفاده مؤثرتر ها شیوه

ــۀ   ــژوهش در راســتاي یافت ــن پ ــورد بحــث در ای  م

نقش مـؤثر و   )1989( و الزاروسفولکمن  ،1اسکوفر

ــراد در   ــاوت افـ ــدي را در تفـ ــد خودکارآمـ نیرومنـ

و دریافتند که افـراد   نشان دادنداي  ي مقابلهها ردراهب

از راهبردهـاي   غالبـاً  ،با سـطح بـاالي خودکارآمـدي   

و افراد بـا خودکارآمـدي    ،و تکلیف محور مدار مسأله

بهــره  مــدار هیجــان اي هاز راهبردهــاي مقابلــ ،پــایین

  .)12(گیرند   می

) در پـژوهش  1389همچنین کیامرثی و ابوالقاسمی (

خود تحت عنوان ارتباط میان راهبردهـاي مقابلـه بـا    

                                                           
Schafer.1  

خودکارآمـدي گـزارش کردنـد کـه میـان      استرس و 

و  مــدار هیجــان مقابلــۀي هــا خودکارآمــدي و شــیوه

ارتباط معناداري وجـود   مدار مسأله مقابلۀراهبردهاي 

  .)13( دارد

و اعتقــاد فــرد بــه  اگــر بپــذیریم کــه خودکارآمــدي

بـراي   هـا  تي خود در سازماندهی و فعالیـ ها تقابلی

دارد و  تأثیري مختلف ها تیریت شرایط در وضعیمد

رفتـار و   ،تفکـر چگـونگی   ةکننـد  همین عامل تعیـین 

متغیـري مهـم و اثرگـذار در     و باشد  میاحساس فرد 

ـ   اي  نوع راهبرد مقابلـه  ي هـا  تافـراد در برابـر موقعی

بـه   ،توجه به این متغیر و تقویت آن ،است زا استرس

تواند در مدیریت و کنتـرل اسـترس در     مینوبه خود 

 .ازین آن نقـش بــه سـزایی داشـته باشــد   مراحـل آغـ  

ي هـا  تدر عملیـا  با توجه به نوع شغلشان امدادگران

داراي  نماینـد و   میامدادي به صورت مستمر شرکت 

وقتـی امـدادگران بـه توانـایی     . هستنداسترس زیادي 

یی کـه در  هـا  تلیئوخود براي انجـام تکـالیف و مسـ   

شود ایمان داشـته    میگذاشته  هامحیط کار به عهده آن

شـغلی بیشـتر از   ي هـا  باشند در مواجهه بـا اسـترس  

بـه  در نتیجـه   نماینـد   مـی اي استفاده  ي مقابلهها کسب

و سـالمت روانـی آنـان    آسیب روانی کمتري دچـار  

  .کند میافزایش پیدا 

  گیري نتیجه

بـه  ه شرایط فعالیت شغلی امـدادگران  با توجه به اینک

ــاي ثان  شــدت ــه تروماه ــه و مشــکالت نســبت ب وی

س اسـتر چنانچـه   و پـذیر اسـت   آسیبشناختی  روان

و نتوان از راهبردهاي مقابله با  ،شودطوالنی و شدید 

آسیب جـدي بـه سـالمت     ،استرس آن را کاهش داد

 .امدادگران وارد سازد
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ضوع ضمن توجه دقیق به این مومربوطه  مسؤالنلذا 

همـواره بسـترهاي    بایـد ساز  و شناسایی عوامل زمینه

 و طرات فـراهم سـازند  مناسب را براي کاهش این خ

از طرفی تالش کننـد تـا شـرایط شـغلی امـدادگران      

ي هـا  بـا برگـزاري دوره   همچنـین  تر شـود و  مطلوب

و... امدادگران را در مدیریت مهارت آموزي  ،مشاوره

ي شــغلی و از آن طریــق افــزایش زا اســترسشـرایط  

بـراي کـاهش عـوارض    شـدن   کارآمدي و سرسخت

ي شـغلی  زا منفی ناشی از حضور در شرایط اسـترس 

 ةیاري کنند. از آنجایی که سرسخت بـودن و اسـتفاد  

ي مقابله با استرس به عنوان یکـی  ها مطلوب از شیوه

لـذا   ،باشـد   میاز عوامل مؤثر در سالمت روان مطرح 

سازمان امـداد و   مسؤالنرسد که   میي به نظر ضرور

 ،براي به کارگیري امـدادگران در ایـن حـوزه    ،نجات

د که سرسختی باالتري از افرادي استفاده کنن ترجیحاً

سازو کارهایی بـراي از بـین بـردن     همچنین و دارند

مدادگران بعد از حضـور در  ا شناختی روانمشکالت 

و  بـروز عالئـم  بینی شـود تـا در صـورت     پیش بالیا

با تدابیر الزم از توسـعه و ایجـاد    ،ي تروماهاها نشانه

 پیشگیري شود. در آنان اختالل استرس پس از حادثه

    سپاسگزاري

بدین وسـیله از تمـامی کسـانی کـه مـا را در انجـام       

تشـکر و  مراحل مختلف این پژوهش یـاري کردنـد   

  نمایم.  میقدردانی را 

  
  

  تحقیق: میانگین و انحراف معیار متغیرهاي 1ل شمارة جدو

 متغیرها        

  شاخص آماري
 خودکارآمدي

شناختی روانابعاد سرسختی    ي مقابله با استرسها ابعاد شیوه 

 کنترل تعهد جویی مبارزه
  سبک

 مدار مسأله مقابلۀ 

  سبک

 مدار هیجان مقابلۀ 

  سبک

 اجتنابی مقابلۀ 

  3/60  59  62  5/40  37  39  33  میانگین

  1/10  7/10  7/10  3  6/3  4/3  4  انحراف معیار

291N=  
  

  

استرس و ي مقابله با ها شیوه ،شناختی روانسرسختی : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین 2شمارة جدول

 خودکارآمدي

 

 

  

  مقابلههاي  شیوه سرسختی و     

  

  خودکارآمدي

  شناختی روانابعاد سرسختی 
  سرسختی

  (کل)

  هاي مقابله ابعاد شیوه

  اجتنابی  مدار هیجان  مدار مسأله  مبارزه  تعهد کنترل

  - 13/0*  خودکارآمدي
**31/0  

  
**34/0  **27/0  **55/0  **43/0  **49/0  

 =01/0P<    291Nي در سطح دار ** معنی   >P 05/0ي در سطح دار * معنی



 زینب دیري، سیروس سروقد، مجید برزگر

75  

 

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ام
لن

ص
ف

 ۀ
ی

لم
ع

- 
ی

ش
وه

پژ
 

ل 
سا

 ،
ت

جا
و ن

د 
دا

ام
م

ش
ش

ار
شم

 ،
ة 

4 ،
13

93
 

 

 
هاي مقابله با استرس و ابعاد سرسختی  ابعاد شیوه : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین 3جدول شمارة 

  شناختی روان

  هاي مقابله شیوه ابعاد         

  ابعاد سرسختی
مدار اي مسأله سبک مقابله   اي اجتنابی مقابله سبک  مدار هیجان مقابلۀسبک  

  -19/0**  -28/0**  - 11/0  کنترل

  25/0**  20/0**  37/0**  تعهد

  24/0**  21/0**  34/0**  مبارزه

  =01/0P<   291Nي در سطح دار ** معنی     >P 05/0داري در سطح  * معنی
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Abstract 
Background: Everyday, relief workers deal with a variety of stressors such as overload 

work, interpersonal conflicts, work shifts, mortality, lack of psychological support, conflict 

with managers and confusion in the face of their authorities. These factors can affect the 

relief workers (rescuer). Using coping strategies like stress, hardiness and the sense of 

effectiveness in dealing with activities and challenges can affect relief workers’ psychological 

health. This paper aims to study the relationship between coping strategies with stress, 

psychological hardiness and self-efficacy in relief workers in Red Crescent society of 

Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.  

Method: In this descriptive and cross-sectional study, about 291 relief workers was selected 

and studied in Red Crescent society of Kohgiluyeh & Boyer Ahmad province by using 

stratified random sampling. Data was gathered through self-efficacy questionnaire 

(Schwarzer, Jerusalem 1979), coping strategies (Endler & Parker, 1990), and psychological 

hardiness in Personal Views Survey (Kobasa, 1990). In addition, data were analyzed by 

using SPSS19 software and Pearson’s coefficient statistical test. (P=0.01) 

Findings: The results are as follows: dimensions of psychological hardiness consist of 

struggle, commitment and control with mean and standard deviation of 39 & 3.4, 37& 3.6, 

and 40.5 & 3 respectively; dimensions of coping strategies including problem-oriented, 

excitement-oriented and avoidance with mean and standard deviation 62 & 10.7; 59 &10.7 

and60.3 & 10/1 respectively. About self-efficacy, the mean and standard deviation in relief 

workers were of 33 and 4. It must be said that the highest mean and standard deviation was 

seen in problem-oriented coping style (62 and 10/7). The findings showed that there was a 

significant relationship among psychological hardiness, coping strategies and self-efficacy in 

relief workers (p<0/01). Also, dimensions of hardiness (commitment and struggle) have a 

meaningful relationship with components of coping strategies (p<0/01). 

Conclusion: According to the results, self-efficacy, hardiness and coping strategies can be 

developed; and organizations can play an important role in developing these features in 

relief workers. 
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