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بررسی  جامعه شناختی فرآیند استرس:

آزمون تجربی نظریه پیرلین در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم 
استان مازندران

حوزه  در  صورت گرفته  جامعه شناختی  پژوهشهای  از  بسیاری  مقدمه: 
مدل  است.  بوده   )1981( پیرلین  كالسیك  مقاله  مرهون  استرس  موضوعی 
مفهومی ارائه شده در مقاله مذكور )فرآیند استرس( بر تحقیقات جامعه شناختی 
برای  كه  است  مرجعی  مدل  به نوعی  و  است  گذاشته  تأثیر  اخیر  دهه  سه 

پژوهش درزمینه تفاوتهای سالمت روان به كار می رود.
جمع آوری  ابزار  و  پیمایش  پژوهش،  این  در  مورداستفاده  روش  روش: 
داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 
جمعیت  به عنوان  نفر   742 تعداد  و  مدرسه   106 سیستماتیك،  و  خوشه ای 
انتخاب شدند. جمعیت تحقیق كلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم  نمونه 
تجزیه وتحلیل  برای  بودند.   1397  -98 تحصیلی  سال  در  مازندران  استان 
داده ها از آمار توصیفی، آزمون تفاوت میانگین، آزمون همبستگی و تحلیل 
رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS و LISREL انجام گرفته است.

یافته ها: بیشترین میزان استرس )اولیه و ثانویه ای( كه دانش آموزان از سوی 
كادر آموزشی مدرسه تجربه كرده اند مربوط به مؤلفه محرومیت و كم پاداشی 
)مطمئن به گرفتن نمره مناسب ولی كسب نمره كم( و فشارها و محدودیت 
ساختاری )عدم یادگیری به دلیل شلوغی و بی نظمی كالس( است. بیشترین 
میزان استرس مزمن مربوط به مؤلفه تهدیدها )ترس از اخراج و نگرانی از 
كم  نمره  كسب  از  )نگرانی  كم پاداشی  و  محرومیت  و  امتحانی(  نمره  كسر 
و عزت نفس(  اجتماعی  )حمایت  تعدیل كننده  متغیرهای  است.  امتحان(  در 
و  )افسردگی  آن  پیامد  و  استرس  میزان  بین  روابط  تعدیل  در  مؤثری  نقش 
اضطراب( داشته اند كه معنادار بوده اند و در این میان نقش حمایت اجتماعی 
پررنگ تر است. همچنین در تبیین افسردگی و اضطراب برحسب نوع مدارس 
باید گفت كه دانش آموزان مدارس دولتی و خاص بیشتر در معرض منابع 

استرس زایی هستند كه تهدیدكننده افسردگی و اضطراب آنان است.
تعدیل كننده ها،  استرس زا،  )عوامل  استرس  فرآیند  مدل  به واسطه  بحث: 
پیامد استرس و بافت اجتماعی( می توان تفاوتهای سالمت روان دانش آموزان 

را شناسایی كرد.

1. محمد   اسماعیل ریاحی 
دكتر جامعه شناسی سالمت و 
بیماری، گروه علوم اجتماعی، 

دانشكده علوم انسانی و اجتماعی، 
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2. مریم شعبانی 
دانشجو دكتری جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی ایران، گروه علوم 
اجتماعی، دانشكده علوم انسانی و 

اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، 
ایران 

)نویسنده مسئول(
<maryam_shaebani@yahoo.
com>

واژه های کلیدی: 
منابع استرس، تعدیل گر استرس، پیامد 

استرس، نوع مدارس، پیرلین

 
تاریخ دریافت:   

تاریخ پذیرش:



      294

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، پاییز 99، شماره 78

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Autmn 2020, No 78

1- Mohammad Esmaeil 
Riahi 
Ph.D in Sociology of Health 
and Diseas, Department 
of Sociology, Faculty 
of Humanities & Social 
Sciences, University of 
Mazandaran,Babolsar, Iran

2- Maryam Shaabani 
Ph.D. Student in Sociology, 
Department of Sociology, 
Faculty of Humanities & 
Social Sciences, University 
of Mazandaran,Babolsar, 
Iran, 
(Corresponding Author) 
<maryam_shaebani@yahoo.
com>

Keywords:
Sources, Moderator, 
Manifestation, School 
Types, Pearlin.

Received: 
Accepted: 

Sociological Study of Stress Process:
An Empirical Test of Pearlin Among Secondary School 

Students of Mazandaran Proviance
Introduction: Many sociological studies in the area of 
stress have been due to the classic article of Pearlin 
(1981).The conceptual model presented in this paper 
has affected the sociological research of the last three 
decades and is a kind of reference model applied to re-
search on mental health disparities.
Method: The research was conducted the survey method. 
By using the stratified sampling, cluster sampling and 
systematic sampling, the number of 742 people was cho-
sen as the sample size.
Findings: The results indicate that the highest levels of 
stress (primary and secondary) that students have expe-
rienced is associated with the component of deprivation 
& underreward and structural constraints. Also, the high-
est amount of chronic stress is related to the element of 
threats and Deprivation & underreward. From other re-
search results, moderating variables have an effective role 
in moderating the relationship between stress and out-
come (depression and anxiety) that have been significant. 
In explaining depression and anxiety: students in public 
and Magnet schools are more likely to be subject to stress 
sources that threaten their depression and anxiety.
Discussion: The aim of sociological studies is to explain 
the relationship between social status and mental disor-
der; and the focus of these studies is the classical litera-
ture of Pearlin (1981) that describes the main elements 
of the stress process model.
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Expended Abstract

Introduction: Many sociological studies in the area of stress have been due to the 
classic article of Leonard Pearlin (1981).The conceptual model presented in this 
paper has affected the sociological research of the last three decades and is a kind 
of reference model applied to research on mental health disparities. But the fun-
damental question of this paper and the article is how to identify students’ mental 
health disparities by the stress process model (Sources, Moderator, Manifestation, 
and Social Context)?
One of the most important social institutions in any country affected by social 
events is education. The nature of the activities and function of education is a 
kind that affects the environmental events and these effects can affect the posi-
tive and constructive and destructive form of activities and its performance. Espe-
cially in this field, students of secondary education of the country are influenced 
by the circumstances and conditions of biological and psychological or emotional 
to ease and simplicity influenced by the components and the surrounding social 
variables. One of the types of conditions and effects of the social environment on 
the educational and scientific life of students refers to the process and conditions 
of stress with different dimensions, which can be better overcome if managers and 
educational planners can properly understand it. The stress process in this study 
is to study the exact meaning of the word used to document psychological bases 
and concepts with emphasis on sociological teaching. Based on this approach, 
this study tries to examine the stress process of secondary school students of ma-
zandaran province with a sociological approach.Also, the choice of the secondary 
education in this research is due to the fact that this course plays the role of an 
intermediary. In other words, it is the period of transition between childhood and 
youth and an intermediate period that gives special characteristics to adolescents 
and young people due to many physical and psychological pressures and adapta-
tion problems.
Method: The research was conducted the survey method. By using the stratified 
sampling, cluster sampling and systematic sampling, the number of 742 students 
was chosen as the sample size. The population of the study is all students of sec-
ondary school of mazandaran province (2018-2019).The date for this survey are 
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collected by researcher-made questionnaire. Descriptive statistics, Anova, Corre-
lation, and Multiple Regression analysis were used to analyze the data; also, data 
Analysis by software “LISREL 8.5” and software “SPSS Statistics 23”.
Findings: The results indicate that the highest levels of stress (primary stress and 
secondary stressors) that students have experienced are associated with the com-
ponent of deprivation & underreward and structural constraints. Also, the highest 
amount of chronic stress is related to the element of threats and Deprivation & 
underreward. From other research results, moderating variables have an effective 
role in moderating the relationship between stress and outcome (depression and 
anxiety) that have been significant. The estimation results have shown in Figure 1 
and 2 as following:

Figure 1

Figure 2

In explaining Depression and Anxiety (By type of school): students in Public 
(Beta= 0/282, 0/346) and Magnet (Beta= 0/270, 0/590) schools are more likely to 
be subject to stress sources that threaten their depression and anxiety. The estima-
tion results have shown in Table 1 and 2 as following:
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Table 1
1) Depression

Model 3) Magnet2) Private1) Public

0/270*0/170*0/282**Stress

0/300/220/24R2

** is significant at the 0/01 level and* is significant at the 0/05 level

Table 2
2) Anxiety

Model 3)Magnet2) Private1) Public

0/590**0/0890/346**Stress

0/420/0630/18R2

** is significant at the 0/01 level and* is significant at the 0/05 level
Discussion: The aim of sociological studies is to explain the relationship between 
social  status  and mental  disorder  ;and the focus of  these studies  is  the classical 
literature of Leonard Pearlin) 1981 (that describes the main elements of the stress 
process model .Each of the aforementioned model elements has been highly stud-
ied in recent years and has different sub - sections ;this paper explores the detailed 
descriptions of its elements in response to the question that due to the stress pro-
cess model ,the mental health differences  can be  identified  .Generally ,the most 
important positive aspect of the social stress process approach is its preventative 
property as the stress process model is a vehicle for explaining mental health dif-
ferences and in other words ,these models explain the differences in a meaningful 
way .Basically ,the causal modeling approach is a very valuable tool for preven-
tive intervention ;it is precisely because it aims at paths that examine the impact 
of distal social factors .This is why these indirect paths are important to identify 
potential strong points for intervention .The quality of these mechanisms makes 
such causal models a critical importance for the design of interventions .For this 
purpose ,the research proposals in the form of two parts:
A: An Executive Proposal
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Managers, planners, school teaching staff, and in general, everyone who plays a 
critical role in the country’s educational system. It is recommended to consider 
removing important stressors.
In terms of training specialists, the evaluation of students is considered one of 
the basic steps of teaching and learning, so for this important process, they con-
sider important arrangements and conditions. But if the same process falls under 
conditions that may be counterproductive to students, it is not possible to achieve 
educational goals, as research results suggest that the highest common stressors 
are related to gaining a grade.
B: The Suggestion to the Researchers
This study investigates the stress process model based on the theoretical model of 
Leonard Pearlin, which consists of elements (stress Sources, Moderator, Manifes-
tation, and Social Context); Therefore, according to the importance of the above 
approach, it can be proposed:
1- What else stressor factors lead to depression and anxiety for students?
2- What other Moderators are effective in reducing the relationship between 
Sources and manifestation of stress?
3- What are the consequences of the stressor? (Apart from anxiety and depression)
4- The statistical population studied the present study students of secondary school 
of mazandaran province, so it is suggested that researchers study middle school 
students for deep understanding of the underlying problems in this field.
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 مقدمه
اساسًا اندیشمندان و علماي تعلیم و تربیت را عقیده بر آن است كه نظام آموزشی ماهیتًا 
پدیده ای اجتماعی زیستی و روانی است. به دیگر سخن، در تحلیل هدفدار و نظاممند از 
)رویكرد  )رویكرد جامعه شناختی(، زیستی  اجتماعی  مؤلفه های  باید  تربیتی هر كشور  نهاد 
زیست شناختی( و روانی )رویكرد روان شناختی( آن را مورد تحلیل و بررسي عالمانه قرار 
داد. به همین دلیل روان شناسان اجتماعی، جامعه شناسان و علماي تعلیم و تربیت درصددند 
تا آسیبها و مشكالت هر نظام آموزشی را از یك سو و فرصتها و ظرفیتهای آن را از سوی 

دیگر متناسب با همین رویكرد و روش، موردبررسی علمي و روشمند قرار دهند.
نظامهای  مشكالت  و  آسیبها  شناسایی  پرثمرترین روش جهت  و  مناسب ترین  از  یكی 
آن،  مدد  به  تا  است  آن  رویكرد جامعه شناختی  با  پژوهش  و  مطالعات  آموزشی هر كشور 
فرآیندها به دقت مورد رسیدگی علمی قرار بگیرد. در این نوع از مطالعات، مسائل اساسی 
نظامهای آموزشی با كمك نظریه های جامعه شناسی موردبررسی قرار می گیرد. برای مثال، اگر 
این تحقیق است( هدف بررسی  موضوع سالمت روان دانش آموزان )كه موضوع و مسئله 
جامعه شناسان در یك مطالعه علمی باشد، آنان درصددند این موضوع را كه ضرورتًا موضوع 
موردمطالعه روانشناسان و فعالیت روان شناسی است موردبررسی علمی قرار دهند. ازاین رو 
همان طور كه میلز1 گفته است )1956( بهترین روش برای مطالعه مشكالت فردی، مطالعه 
مشكالت جمعی است. لذا، می توان گفت كه وجه تمایز سنت جامعه شناختی و روان شناختی 
توزیع  و  تولید  اجتماعی  الگوهای  برای كشف  مطالعه سالمت روان، تالش جامعه شناسان 
اجتماعی2  استرس  فرآیند  رویكرد  آشكار،  نمونه  به مثابه  است.  روانی  بیماری  و  سالمت 
تا علل بروز و شیوع  در چارچوب مطالعات جامعه شناختی سالمت روان در تالش است 

1. C.Mills
2. Social Stress Process
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تبیین  و  توصیف  است،  اجتماعی  محیط  از  متأثر  كه  را  استرس  از  ناشی  روانی  اختالالت 
با  كند. این رویكرد در چهارچوب رویكردهای جامعه شناختی در باب استرس و متفاوت 
رویكردهای زیست شناختی )ازجمله نظریه های ضعف جسمانی، واكنش اختصاصی استرس 

رفتارگرایی،  روان كاوی  نظریه های  )ازجمله  روان شناختی  و  ایمنی، جنگ وگریز(  و سیستم 
شناختی( به دنبال توضیح این نكته است كه در پیدایش و بروز استرس، تداوم و ماندگاری 
آن تأثیرگذاری استرس بر زندگی و نحوه مقابله با آن، عوامل زیستی و روانی تنها متغیرهای 
تبیین كننده نیستند. بلكه مجموعه ای از عوامل اجتماعی نیز در این امر دخیل اند؛ به گونه ای كه 
در مقایسه با كژكاركردهای زیستی كژكاركردهای اجتماعی نقش اصلی تری در تولید و توزیع 

استرس ایفا می كنند )ریاحی و رهبری،2014(.
توجه و اهتمام به تاریخچه و پیشینه روند و فرآیند استرس می تواند ما را در فهم دقیق و 
عمیق آن كمك بهتر و بیشتر كند. چون »رویكرد فرآیند استرس هم سو با مطالعه تأثیر عوامل 
اجتماعی بر ایجاد و توزیع اختالالت روانی ناشی از استرس در دهه 1980 شكل گرفت و از 
همان زمان تاكنون سیطره خود را در مطالعات جامعه شناسی سالمت روان حفظ كرده است 

)ریاحی و رهبری،2014(.
مشخصه اصلی مطالعه جامعه شناختی استرس، عالقه مندی به بررسی الگویی از توزیع 
اجتماعی مؤلفه ها و عناصر فرآیند استرس است. یعنی تنش زاها یا عوامل استرس زا، میانجیها 
یا تعدیل كننده های اثرات عوامل استرس زا و نتیجه ها یا پیامدهای استرس )پیرلین1، 1989؛ 

ریاحی و رهبری،2014(.
مدل فرآیند استرس برای اولین بار توسط لئونارد پیرلین و همكارانش منتشر شد )پیرلین 
و همكاران، 1981(. مدلی مرجعی كه برای پژوهش درزمینه تفاوتهای سالمت روان به كار 

1. Pearlin
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می رود )پیرلین،1989؛ پیرلین،1999، به نقل از آنشنسل1، 2009(؛ و به عبارتی این مدل در 
پاسخ به این ادعا است كه تجربه در معرض استرس قرار گرفتن به شكل تصادفی و اتفاقی 
رخ نمی دهد؛ بلكه باید از توزیع اجتماعی استرسها سخن به میان آورد )آویسون2 و همكاران، 

2010؛ رحیمی راد، 2013(.
پیرلین، 1989؛ 1999(  )پیرلین و همكاران، 1981؛  پیرلین  لئونارد  استرس  فرآیند  مدل 
است.  داشته  رشته ها  سایر  میان  در  و   ... عمومی،  بهداشت  جامعه شناسی،  بر  عمیقی  تأثیر 
مدل فرآیند استرس از صدها مطالعه الهام گرفته است )تویتس3، 2006(. این مدل ابتدا و در 
درجه اول به تبیین راههایی می پردازد كه ساختار اجتماعی بر سالمت روان تأثیر می گذارد 

)آنشنسل،2009(.
تحقیقات انجام شده توسط محققان حاكی از آن بوده كه عوامل ساختاری می توانند تأثیر 
معناداری بر سالمت روان داشته باشند. لذا محققان توجه خود را به این سؤاالت كه: چگونه 
عوامل ساختاری سالمت فرد را تحت تأثیر قرار می دهند و تحت چه شرایطی، چنین اثراتی 
یا كمتری برخوردارند؛ معطوف كرده اند )هوس و مورتیمر4، 1990؛ ترنر5  بیشتر  از شدت 
و همكاران، 1995(. با توجه به اهمیت این موضوع، سؤال اساسی و بنیادی این مقاله آن 
است كه به واسطه مدل فرآیند استرس، چگونه می توان ریشه ها و عوامل ساختاری تفاوتهای 
آموزشی در  نظامهای  نقش و سهم  را شناسایی كرد كه مطمئنًا  دانش آموزان  سالمت روان 
دلیل، جهت گیری و  به همین  مثال زدنی است  بی بدیل و  اجتماعی  نظامهای  با سایر  قیاس 

هدف اصلی و اساسی این تحقیق و پیمایش علمي، معطوف به آموزش وپرورش است.
روند اتفاقات در جامعه ما به گونه ای است كه بخش اعظم و مهمي از مسائل و مشكالت 
1. Aneshensel
2. Avison
3. Thoits
4. House, & Mortimer
5. Turner
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این  همیشه  كردیم  اشاره  بدان  پیش ازاین  كه  همان طوری  است.  اجتماعي  وقایع  از  برآمده 
موضوعات و مسائل نه تنها نمی توانند حالل مشكالت نظام آموزشي باشند بلكه بر مشكالت 
آن خواهد افزود. بررسیها نشان می دهد كه بررسي مسائل نظام آموزشي با رویكرد و از منظر 

جامعه شناختی كمتر موردعنایت علمي واقع شده است.
با رویكردی  پژوهشي كه  به طور خاص  نشان می دهد كه  بررسی محققان  به عنوان مثال 
دوره  دانش آموزان  مشكالت  رفع  جهت  علمی  راه حل  ارائه  و  شناسایی  به  جامعه شناختی 
متوسطه در این خصوص بپردازد، انجام نشده است. با عنایت به همین موضوع و با علم به 
همین اهمیت، این تحقیق درصدد بررسی جامعه شناختی فرآیند استرس در مدارس استان 
نقش  مدرسه(،  آموزشی  )كادر  استرس  منابع  شناسایی  به  آن  اساس  بر  كه  است  مازندران 
تعدیل كننده های استرس یعنی حمایت اجتماعی )خانواده، دوستان و كادر پرورشی و مشاوره 
مدرسه( و عزت نفس و پیامد استرس یعنی اضطراب و افسردگی برحسب بافت اجتماعی 
یعنی نوع مدارس )كه در این تحقیق شامل مدارس دولتي و غیردولتی و خاص آن است( 

بپردازد.
در كشور ما ایران عمده فعالیتهای پژوهشی درزمینه استرس )حوزه سالمت روان( بیشتر 
ناظر بر جنبه روان شناختی آن طراحي و اجرا می شود و بررسیها نشان می دهد كه پژوهشی 
جامعه شناختی با استفاده از مدل نظری تحقیق حاضر با تأكید بر مدرسه كار نشده است. یعني 
به طور مشخص پژوهشي كه از منظر مطالعات جامعه شناختی درون مدرس هایی )با لحاظ 
تفاوتهای سالمت روان دانش آموزان را مورد  كردن متغیرهایي كه بدان اشاره خواهد شد( 

پیمایش قرار دهد، اقدامي انجام نگرفته است.
همچنین انتخاب دوره متوسطه در این تحقیق ازاین جهت است كه  این دوره نقش واسطه 
میانی )همان طور كه از كلمه متوسطه در نظام آموزش وپرورش مستفاد می شود(، دوره ابتدایی 
و دوره عالی را ایفا می كند. به عبارت دیگر دوره انتقال میان كودكی و جوانی است و یك دوره 
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از فشارهای روانی جسمانی و مشكالت سازگاری، ویژگیهای  بسیاری  به واسطه  میانی كه 
خاصی را به نوجوان و جوان می بخشد )صافی،2007(.

دقیق، می توان، وضعیت  پیمایشی  با  كه  است  ازآن جهت  تحقیق  این  آنی(  )اهمیت  لذا 

سالمت روان دانش آموزان متوسطه استان مازندران را موردبررسی جامعه شناختی قرار دهیم 
و با استنادات علمي متقن مبتني بر یافته ها و نتایج تحقیق پیشنهاد های مهم و مشخصي را به 
مربیان و مشاوران و دست اندركاران آموزشي و تربیت ارائه دهیم و بخشي از مشكالت را در 

این حوزه با راهكارهاي علمي )مبتني بر یافته ها این تحقیق( مرتفع كنیم.
و درنهایت )اهمیت آتی( با استفاده از نتایج و یافته های این تحقیق، راهكارهای علمی و 
عملی را به دست اندركاران مدیران آموزشی خصوصًا برنامه ریزان تربیتي و مشاوران در سطح 
وزارت آموزش وپرورش، مؤلفان كتب درسي، كارشناسان تربیت در سطح وزارتخانه، مدیران 

اجرایي مسئول در این زمینه ارائه كنیم.

پیشینه نظری
مقاله  مرهون  استرس  حوزه  در  صورت گرفته  جامعه شناختی  پژوهشهای  از  بسیاری   
كالسیك پیرلین )1981( است. مدل مفهومی ارائه شده در این مقاله بر تحقیقات جامعه شناختی 
سه دهه اخیر تأثیر گذاشته است )آویسون و همكاران، 2010(. به عبارتی دیگر می توان گفت، 
نقطه اتكا تحقیقات جامعه شناختی درزمینه تفاوتهای سالمت روان است )آنشنسل،2009(. در 
مقاله مذكور، پیرلین و همكاران عناصر اصلی فرآیند استرس را در حد اختصار شرح داده اند: 
فرآیند استرس تركیبی از سه قلمرو مفهومی: یعنی )منابع استرس، میانجیها یا تعدیل كننده ها 
موردمطالعه  به شدت  اخیر  سالهای  در  عناصر  این  از  هركدام  است.  استرس(1  پیامدهای  و 
قرارگرفته اند و دارای زیر بخشهای متفاوتی هستند )پیرلین،1981(. در مقاله بعدی )1989( 

1. Sources of Stress, Mediators of stress /Moderators of  Stress, Manifestation of Stress
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پیرلین به جد در مورد اهمیت بافت اجتماعی1 بحث كرده است و همكاری و نقش پیرلین 
)1999( در كتاب راهنمای جامعه شناسی سالمت روان2 )آنشنسل و فالن3، 1999( بازتاب 
جامعی در مورد پارادایم فرآیند استرس )تقربیًا دو دهه پس از ظهور مفهوم بافت اجتماعی( 

را ارائه می دهد. 
در این فصل، پیرلین سه مفروضه كلیدی را شناسایی می كند كه مبنای مدل او هستند؛ 
اول: فرآیند استرس ماهیتی پویا دارد؛ تغییرات در یك مجموعه عوامل باعث تغییرات در 
دیگر عوامل می شود. دوم: پیرلین مدعی است كه استرس اجتماعی به هیچ وجه غیرمعمول 
از نقشهای اجتماعی  ناهنجار نیست؛ درواقع نوعی زندگی روزمره است. استرس ناشی  یا 
متداول زندگی روزمره و در بافت اجتماعی خاص است. سوم: منشأ یا ریشه های استرس 
در جهان اجتماعی است. این امر مطالعات جامعه شناختی را با تأكید بیشتر بر بافت اجتماعی 
نسبت به تاریخ یا زیست شناسی هدایت می كند. سه اظهاریه اصلی پیرلین در سالهای 1981، 
1989 و 1999 )كه در باال، كوتاه به آن اشاره شد( همراه با برنامه های تجربی مدل خوبی را 
برای جامعه شناسان فراهم آورد كه درنتیجه به موضوعات متنوعی تبدیل شد و به عبارتی در 
موضوعات مختلفی مورداستفاده قرار گرفت. با توجه به اهمیت مدل استرس و به عبارتی، 
مبنا قرار گرفتن رویكرد فرایند استرس در حوزه ها و موضوعات مختلف، در ادامه به تشریح 

هر یك از عناصر رویكرد فرآیند استرس )بحث كلیدی مقاله است( می پردازیم.

1- منابع استرس )مواجهه با استرسورهای متفاوت(
پیرلین )1989( معتقد است كه بیشتر منابع استرس در اصل اجتماعی هستند. ازاین رو، 
استرس از طریق مكانیزمهای متعدد می تواند موجب تفاوتهای اجتماعی- اقتصادی در سالمت 

1. Social Context
2. Handbook of the Sociology of Mental Health
3. Phelan
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شود )باوم1 و همكاران، 1999؛ ایوانز2 و همكاران،1994؛ مك یون3، 2001؛ ویلكینسون1999،4، 
به نقل از النتز5 و همكاران، 2005(.

حوادث یا رخدادهای استرس زا، وقایع عینی و درخور مشاهده ای هستند كه در مقطع 

زمانی كوتاه مدت و عمومًا به هنگام بروز تغییرات اساسی زندگی بر فرد وارد می شوند و آغاز 
و پایان مشخصی دارند. در مقابل استرس زاهای مزمن، تنش زاهایی هستند كه ضرورتًا به مثابه 
حادثه یا رخدادی آغاز نمی شوند بلكه به صورت آهسته و پیوسته و به شكل مشكالتی در 
محیط اجتماعی یا نقش روزمره خود را نشان می دهند و به تدریج در نقش عامل استرس زای 
مزمن و ماندگار خود را بر فرد تحمیل می كنند. ویتون )1977( هفت نوع از مشكالت را 

استرسهای مزمن برشمرده است: 
تهدیدها )تهدیدهای ناشی از خشونت فیزیكی و...(؛ ●
نظیر  ● ندارد،  را  آنها  برآورد  توانایی  فرد  كه  انتظاراتی  و  )وظایف  انتظارات  و  مطالبات 

اضافه بار نقش به علت انتظارات متعدد و متناقض(؛
به  ● دستیابی  برای  ابزار الزم  یا  امكانات  فقدان  )نظیر  و محدودیتهای ساختاری  فشارها 

اهداف یا محدودیتهای ساختاری برای انتخاب گزینه ها یا شقوق موردنظر(؛
محرومیت و كم پاداشی )نسبت اندک منافع حاصل در مقایسه با تالشهای انجام شده(؛ ●
مسئولیتهای  ● بین  مستقیم  تضاد  و  تعارض  تقاضاها،  و  مطالبات  كثرت  )نظیر  پیچیدگی 

نقشها یا محتوای پیچیده نقشها(؛
ابهام و عدم اطمینان )انتظار ناخواسته برای رسیدن به یك نتیجه، یا زمانی كه فرد تمایل  ●

یا نیاز به راه حلی برای پایان دادن به مشكالتش دارد(؛
1. Baum
2. Evans
3. McEwen
4. Wilkinson
5. Lantz
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تضاد و تعارض )بروز مشكالتی در روابط با دیگران زمانی كه به طور مداوم ریشه دار  ●
یا نهادینه شده اند و راه حلی برای آنها وجود نداشته باشد، مانند تضاد بر سر ارزشها یا 

اهداف( )ویتون و منتظر ،2010؛ ریاحی و رهبری،2014(.

تمایز میان استرس زاهای مزمن و رخدادهای استرس زا برای محققان مهم است؛ زیرا این 
امر به شناسایی استرسورهایی منجر می شود كه ریشه های اجتماعی دارند. همچنین حوادث 
مكرر به فشارهای مزمن تبدیل می شوند. لذا می توان این تمایز را تحت عنوان استرسورهای 
اولیه یا ثانویه1 مطرح كرد. اما این تمایز داللت بر این ندارد كه یكی مهم تر از دیگری است یا 
در ایجاد پیامد زیان بخش تر است؛ بلكه بر اساس نظم زمانی است كه می توانند آن را مشاهده 
كنند. بحث فوق با هدف برجسته كردن این نكته كلیدی است كه همان شرایط اساسی كه 
استرسورهای  تشدید2  یا  ایجاد  باعث  می شود،  اولیه  استرسورهای  تشدید  یا  ایجاد  موجب 

ثانویه می شود )پیرلین، 1999(.
در مورد اهمیت بحث فوق، باید گفت »طول مدت3 )زمان( مواجهه با عوامل استرس زا 
بیشتر مورد ارزیابی قرار می گیرد )آویسون و ترنر،1988؛ آنشنسل،1992(. به دیگر سخن، 
این تمایز )اولیه و ثانویه( منحصراً به طول مدت مواجهه با عوامل استرس زا و نه طول اثر 
آنها اشاره دارد )ویتون، 1983(. رخدادهای زودگذر و فشارهای مزمن به عنوان پروكسیهایی 
از ویژگیهای استرسورها، بعالوه طول مدت استنباط می شوند و این ویژگیها است كه باید 
معموالً  زودگذر  استرسورهای  كه  است  آن  از  حاكی  ویژگیها  این  بگیرد.  قرار  موردتوجه 
حوادث عینی هستند كه نتیجه عملكرد روانی افراد نیستند. در مقابل، عوامل استرس زا مزمن 
كه ذهنی دیده می شوند، متأثر از عملكرد عاطفی و فاقد یك منشأ مشخصی در زمان هستند؛ 

1. Primary stressors or Secondary Stressors
2. Exacerbation
3. Duration
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هرچند، استرسورهای زودگذر و مزمن، اغلب به هم مرتبط هستند )كسلر1 و همكاران،1985؛ 
آنشنسل،1992(؛ و وقوع هر دو آنها ممكن است اثر هم افزایی2 )تشدیدكننده( داشته باشد 

)پیرلین،1983؛ پیرلین، لیبرمن3، میناقان و موالن1981،4، به نقل از آویسون و ترنر، 1988(.

تأكید زیاد محققان روی استرسهای مزمن داللت بر این موضوع مهم و اساسی دارد كه 
به  منجر  كه  دارد  اشاره  اجتماعی  در محیط  مداوم  و  دائمی  به یك شرایط  مزمن  »استرس 
رویه ای مشكل ساز در توانش افراد برای انجام درست نقشهای اجتماعی )كه انجام این نقشها، 

ضروری است( می شود )ویتون،1986؛ ویتون،1990(.

مقابله ای:  منابع  به  متفاوت  )دسترسی  استرس زا  تعدیل کننده های عوامل  یا  میانجیها   -2

روانی- اجتماعی(
افزایش  گذشته،  دهه  در  روان  سالمت  جامعه شناسی  گرایشهای  روشن ترین  از  یكی 
)براون  است  مقابله ای  منابع  و  استرس  مشترک  اثرات  ازجمله  تعاملی  تبیینهای  به  عالقه 
اثرات  از  منظور  ویتون،1983(.  از  نقل  به  دوهرنوند1970،6،  و  دوهرنوند  بیرلی1968،5؛  و 
مشترک یعنی اینكه »استرس یك تجربه منفی است كه با تجربه عاطفی، شناختی و رفتاری 
و... همراه است )باوم،1999؛ تیلور و استنتون7، 2007( و مقابله كردن، فرآیند تالش برای 
و  تیلور  فولكمن8، 1984؛  و  )الزاروس  است  استرس زا  وقایع  از  ناشی  فشارهای  مدیریت 

استنتون،2007(.

1. Kessler
2. Synergis
3. Lieberman
4. Menaghan & J.Mullan 
5. Brown, & T.Birley
6. Dohrenwend, & Dohrenwend
7. Taylor, & Stanton
8. Folkman
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ادبیات رو به رشد این حوزه )استرس و منابع مقابله ای( حاكی از آن است كه: راهبردهای 
مقابله ای و حمایت اجتماعی )به عنوان منابع مقابله ای( اثرات استرس زاهای زندگی را خنثی 
می كنند )تویتس، 1982(. اما این سؤال كلیدی )در حوزه جامعه شناسی سالمت روان( مطرح 

می شود »كه چگونه منابع مقابله ای عمل می كنند تا اثر عوامل استرس زای اجتماعی را خنثی 
كنند؟ )ویتون، 1985(. در پاسخ به این سؤال، در ادامه، نخست به حمایت اجتماعی و سپس 

به راهبردهای مقابله ای )به عنوان منابع مقابله ای( می پردازیم.

2-1- حمایت اجتماعی
در مدل فرآیند استرس، یك نوع از میانجیها یا تعدیل كننده های روان شناختی- اجتماعی، 
حمایت اجتماعی است كه بیشترین تأثیر را بر پیامدهای سالمت روان دارند و به عبارتی، 
نابرابری سالمت روان را كاهش می دهند )آنشنسل، 2009؛ ترنر و مارینو1994،9(. حمایت 
اجتماعی مثل تابع مقابله ای عمل می كند )گور1978،10؛ لین11 و همكاران، 1979(. لذا، به نظر 
حاالت  از  گسترده ای  طیف  از  بحران،  در  مردم  از  می تواند  اجتماعی  حمایت  كه  می رسد 

بیمارگونه حمایت كند )كوب،1976(.
افراد  اولیه  اجتماعی  نیازهای  به  اجتماعی  »حمایت  چیست؟  اجتماعی  حمایت  اما   
همچون: محبت، ارزشمندی، تأیید، تعلق، هویت و امنیت اشاره دارد كه از طریق تعامل با 
دیگران، ارضا می شوند« )كوب12، 1976؛ تویتس13، 1982، به نقل از آنشنسل، 2009(. به دیگر 
سخن، حمایت اجتماعی می تواند به عنوان كمك از سوی افراد مهم تلقی شود كه تمایل به 

برآورده كردن نیازهای عاطفی یا مادی فرد دارند« )تویتس،1982؛ تویتس، 1984(.

9. Marino
10. Gore
11. Lin
12. Cobb
13. Thoits
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نكته كلیدی تعاریف فوق تعامل با دیگران است. به عبارتی، حمایت اجتماعی به پیوند 
اجتماعی فرد یكپارچگی اجتماعی و روابط گروهی اولیه اشاره دارد )ترنر و براون1، 2010(. 
اصلی  مفاهیم  و...  اجتماعی  پكپارچگی  اجتماعی،  پیوند  یعنی  فوق  تعاریف  از  هركدام 

نظریه های جامعه شناسی هستند و از دیرباز مباحث اصلی تحلیلهای جامعه شناختی بوده اند 
)ترنر، 1981(.

و  است  گرفته  قرار  موردبررسی  اجتماعی،  حمایت  برای  جد  به  استرس2  بازدارندگی 
كاهش  كافی،  اجتماعی  با حمایت  افراد  میان  در  استرس  تأثیر  كه  است  این  اصلی  فرضیه 
از  می شود.  تقویت  اجتماعی،  فاقد حمایت  افراد  میان  در  استرس  تأثیر  متناوبًا،  یا  می یابد. 
دیدگاه دیگر، تصور می شود كه حمایت اجتماعی، باالترین مزیت سالمت روان را در باالترین 
سطوح مواجهه با استرس دارد )آنشنسل، 2009(. درنتیجه می توان گفت كه از دیدگاه فرضیه 
اثرات  قابل توجهی  به طور  یا حمایت اجتماعی می توانند،  بازدارندگی، واكنشهای مقابله ای/ 
)كاپالن3،  دهند  كاهش  را  پیشرفت  حال  در  فشارهای  و  زندگی  رخدادهای  روان شناختی 
1974؛ كاسل1976،4؛ كوب، 1976؛ هندرسون5، 1980؛ كاپالن، كاسل و گور، 1977، به نقل 

از تویتس، 1982(.
حمایت اجتماعی به عنوان یك فراسازه، متشكل از چندین سازه نظری مستدل و متمایز است 
)وكس1988،6؛ ترنر و مارینو، 1994(. به دیگر سخن، حمایت اجتماعی یك سازه چند عاملی7 
است كه انواع یا دسته های مختلف را توصیف می كند كه باید موردتوجه قرار گیرد. چراكه ممكن 

1. Brown
2. Stress-buffering
3. Caplan
4. Cassel
5. Henderson
6. Vaux
7. Multifactorial
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است پیامدهای متفاوتی داشته باشند )دین و لین1، 1977؛ فانچ و میتین1982،2؛ هیرش3، 1980؛ 
هوس4، 1981؛ پینو1975،5؛ شافر6 و همكاران، 1981، به نقل از ترنر و مارینو، 1994(.

رایج ترین انواع حمایتهای اجتماعی كه پژوهشگران معرفی كرده اند و در تحقیقات پرشمار 

دربردارنده  )سرافینو،1998(:  عاطفی  اجتماعی  مقوله حمایت  است شامل سه  بررسی شده 
احساس همدلی مراقبت و توجه و عالقه به شخص است؛ ابزاری )درنتا و همكاران،2006: 
598(: به كمكهای مادی ازجمله قرض دادن پول و... اطالق می شود و اطالعاتی )گاچل و 
دیگران،1377(: به دست آوردن اطالعات ضروری از طریق تعامل اجتماعی با دیگران است. 
اجتماعی  دانست: حمایت  بعد  دو  دارای  می توان  را  اجتماعی  دیگر، حمایت  زاویه  از 
حمایت  )هورویتز،2007(.  عینی  یا  دریافت شده  اجتماعی  حمایت  و  ذهنی  یا  ادراک شده 
اطالعاتی  و  ابزاری  عاطفی،  حمایتهای  دریافت  میزان  از  فرد  ارزیابی  یا  باور  ادراک شده، 
است. یعنی این تصور كه فرد در ذهن خود چنین می پندارد كه در مواقع نیاز، كسانی هستند 
كه به او كمك كنند و از او حمایت به عمل آورند. درحالی كه حمایت دریافت شده، میزان 
حمایتی است كه به طور واقعی و ملموس وجود دارد و فرد در مواقع نیاز عماًل آن را دریافت 
و  گاچل9  همكاران،2006؛  و  درنتا8  سارافینو1998،7؛  پیرلین،1989؛  )تویتس،1995؛  می كند 

دیگران،1377؛ هورویتز2007،10؛ كوب،1976، به نقل از ریاحی و رهبری،2014(.

1. Dean, & Lin
2. Funch, & Mettlin
3. Hirsch
4. House
5. Pinneau
6. Schaefer
7. Sarafino
8. Drentea
9. Gatchel
10. Horwitz
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2-2- راهبردهای مقابله ای
عالوه بر حمایت اجتماعی، نقش راهبردهای رفتاری و یا شناختی خاص در مقابله، قابل 
مالحظه و مهم است )پیرلین و شولر1978،1؛ فولكمن و الزاروس، 1980؛ بیلینگ و موس2، 

1981؛ پیرلین و همكاران،1981، به نقل از ویتون، 1985(.
مقابله به رفتاری اشاره دارد كه از مردم در برابر آسیب روانی ناشی از تجربه اجتماعی 
از:  عبارتند  مقابله  منابع  مهم ترین   .)1978 شولر،  و  )پیرلین  می كند  محافظت  مسئله ساز، 

احساس خودكنترلی و حس كنترل بر زندگی و عزت نفس )ریاحی و رهبری،2014(.
راهبردهای مقابله ای، حاكی از تالشهای فردی/ شناختی برای مدیریت فشارهای موقعیتی 
خاص هستند )الزاروس و فولكمن،1984؛ تویتس، 1995(؛ كه اغلب بر اساس دسته های 
كاركردی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال راهبردهایی برای حفظ یا بازگرداندن روابط بین 
فردی، جستجوی اطالعات، احساس بهتر، حفظ عزت نفس و تصمیم گیری خوب )فولكمن 
و الزاروس، 1980(. تعدادی از مطالعات )با تمركز روی راهبردهای مقابله ای( نشان می دهند 
كه افراد معموالً از تاكتیكهای چندگانه در هنگام مقابله با رخدادهای مهم زندگی یا فشارهای 
مداوم، استفاده می كنند )به طور مثال بیلینگ، كرونكیت3 و موس، 1983؛ فولكمن و الزاروس، 

1980؛ استون و نیل4، 1984، به نقل از تویتس، 1995(.
به عقیده پیرلین )1989( اگرچه مقابله به اعمال و ادراكهای افراد مربوط می شود، می تواند 
كانون توجه جامعه شناسان قرار گیرد؛ چراكه فرد می تواند همانند دیگر رفتارها، روشهای 
مقابله با استرس را نیز از گروههای مرجع اجتماعی خود بیاموزد و درونی كند. همچنین، 
پیرلین )1978( مدعی است: مدلهای مؤثر مقابله به طور نابرابر در جامعه توزیع شده اند. لذا 

1. Schooler
2. Billings, & Moos
3. Cronkite
4. Stone, & Neale
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بخشی از كار تحقیقاتی جامعه شناسان باید با هدف شناسایی ارتباط بین وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی و نقش مقابله ها انجام شود )پیرلین،1989(.

3- پیامد استرس
جامعه شناسان  است.  سالمتی  عواقب  احتمالی  مجموعه  دربرگیرنده  استرس  پیامدهای 
تمایل دارند كه روی عالئم بیماری روانی یا سنجه های پریشانی روانی تمركز كنند )آویسون 
و توماس2010،1(. به عبارتی دیگر، جامعه شناسان غالبًا به اثرهای استرس بر بروز نشانه های 
بیماریهای افسرده كننده، اختالالت تشخیص پذیر جسمی و روانی، مصرف الكل و بیماریهای 
و  اجتماعی  محققان  می كنند.  اشاره  استرس  پیامدهای  یا  نشانه ها  مهم ترین  به مثابه  جسمی 
جامعه شناسان سعی در شناسایی اختالالتی دارند كه با علت شناسی اجتماعی تبیین پذیر باشند 

)نظیر اضطراب و افسردگی()پیرلین،1989؛ ریاحی و رهبری،2014(.

4- بافت اجتماعی
برای پیرلین، وجه مشخصه مطالعه جامعه شناختی استرس، توجه به اثرات پایگاهها و نقشها 
در نظام نابرابری اجتماعی بر بروز استرس است. جایگاه فرد در ساختار جامعه، غیرمستقیم، 
از طریق میزان قرار گرفتن در معرض استرس و نیز برخورداری از منابع تعدیل كننده استرس، 
دیگر  به  رهبري،2014(.  و  ریاحي  توماس،2010؛  و  )آویسون  می گذارد  تأثیر  سالمتی  بر 
بافت  از  )متأثر  مداوم  یا مشكالت  و  به شكل رخداد های مخرب  استرس زا  سخن، عوامل 
زندگی اجتماعی هستند، بدین معنا كه توسط ساختارها ایجاد می شوند(، ظاهر می شوند كه به 
هردو وضعیت اجتماعی- اقتصادی و شاخصهای سالمت نیز، مرتبط هستند )پیرلین، 2010(؛ 
لذا می توان روی این دیدگاه كلیدی پیرلین )1989( صحه گذاشت كه توجه دقیق و جامع به 

بافت ساختاری زندگی افراد الزم است. 
1. Thomas
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به نظر او رخدادهای استرس زا و شرایط زندگی، ریشه در این بافت ساختاری دارند. با 
توجه به اهمیت این موضوع، نوع مدرسه غیرانتفاعی و دولتی و خاص كه می تواند انعكاسی 
از پایگاههای اجتماعی- اقتصادی متفاوت افراد و به نوعی ساختارهای آموزشی باشد به عنوان 

یك بافت )برای بررسی تفاوتهای سالمت روان دانش آموزان( در این تحقیق در نظر گرفته 
شده است. به عبارت دیگر می توان گفت افراد بسته به اینكه در مدارس غیرانتفاعی یا دولتی 
و خاص باشند، می توانند »در معرض عوامل استرس زای متفاوتی قرار بگیرند و ثانیًا به منابع 
متفاوتی جهت مقابله و مواجهه با عوامل استرس زا دسترسی داشته باشند )پیرلین،1989 و 

1999؛ ریاحی و رهبری،2014(.

روش
از  تحقیق  طرح  و  پیمایش  حاضر،  پژوهش  روش  داده ها:  جمع آوری  و  تحقیق  روش 

نوع مقطعی است. به منظور تدوین ادبیات نظری و سوابق مطالعات تجربی پیشین از روش 
فرد  سطح  در  تحقیق  این  در  تحلیل  واحد  است.  شده  گرفته  بهره  )اسنادی(  كتابخانه ای 
)دانش آموز( بوده است. برای گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده 

شده است.
استان  دوم  متوسطه  دوره  دانش آموزان  كلیه  تحقیق،  این  آماری  جامعه  آماری:  جامعه 

مازندران بودند كه تعداد آنها بر اساس آمار به دست آمده از اداره كل آموزش وپرورش استان 
مازندران 109525 نفر است.

شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه: مراحل محاسبه تعداد نمونه در این تحقیق عبارت 

بودند از:
كل  اداره  از  آماری،  جامعه  به  مربوط  اطالعات  و  آمار  )پیش آزمون(:  اول  مرحله 
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آموزش وپرورش استان مازندران استخراج و آزمون مقدماتی1، گرفته شده است. 
برای  با حجم،  متناسب  نمونه گیری طبقه ای  از  نمونه كل(:  تعداد  )انتخاب  دوم  مرحله 
افزایش دقت و قابلیت مقایسه بین نوع مدارس )دولتی، غیردولتی و خاص( استفاده شد. 

اطالعات  و  آمار  اساس  بر  طبقات  در  نمونه  تعداد  متناسب  طبقه ای  نمونه گیری  با  مطابق 
استخراج شده و آزمون مقدماتی انجام گرفته است. 

مرحله سوم )تعداد خوشه های نمونه(: سپس، تعداد خوشه های نمونه محاسبه شد. )انتخاب 

خوشه ها به روش تصادفی ساده بوده است2(. درمجموع 794 مدرسه، 106 خوشه منتخب 
)مدرسه( به عنوان نمونه تعیین شد. 

مرحله چهارم )تعداد دانش آموزان نمونه در هر خوشه(: از تقسیم تعداد نمونه كل در مرحله 

نفر( و تعداد خوشه های منتخب )یعنی 106 مدرسه( در مرحله سوم به دست  دوم )742 
می آید؛ و درنهایت دسترسی به نمونه ها از طریق روش نمونه گیری سیستماتیك بوده است.

كلیه اطالعات به دست آمده از مراحل نمونه گیری در جداول )1( و )2( نشان داده شده اند.
جدول )1( اطالعات جامعه آماری

تعداد دانش آموزان تعداد کل مدارس تعداد مدارس 
دخترانه تعداد مدارس پسرانه نوع مدرسه

15072 173 89 84 غیردولتی
76170 535 278 257 دولتی
18283 86 45 41  خاص
109525 794 412 382 جمع كل

11. براي برآورد تعداد دقیق نمونه آماري از جامعه موردمطالعه و لزوم تعمیم نتایج و یافته های تحقیق، نیاز به اجراي آزمون 
مقدماتي )Pilot Study( بود؛ به همین دلیل تعداد دقیق نمونه بعد از اجراي آزمون مقدماتي مشخص شده است.

22. 25 منطقه استان را پوشش داده است كه عبارتند از: 1. بابلسر 2. ساری )ناحیه 1 و 2( 3. فریدون كنار 4. قائم شهر 5. نكا 
6. نور 7. آمل 8. چالوس 9. رامسر 10. نوشهر 11. بابل 12. هراز 13. بندپی غربی 14. بندپی شرقی 15. بهشهر 16. تنكابن 

17. جویبار 18. چهاردانگه 19. دودانگه 20. عباس آباد 21. كجور 22. چمستان 23. سوادكوه 24. كالردشت 25. گلوگاه 
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جدول )2( اطالعات نمونه

تعداد دانش آموزان تعداد کل 
مدارس

تعداد مدارس 
دخترانه

تعداد مدارس 
پسرانه نوع مدرسه

168 24 13 11 غیردولتی
504 72 38 34 دولتی
70 10 6 4 خاص
742 106 57 49 جمع كل

تعداد نمونه در خوشه )مدرسه(: هر مدرسه: 7 دانش آموز

روش تجزیه وتحلیل داده ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون تفاوت 
میانگین، آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. تحلیل داده ها با 

استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام گرفته است.
ابزار  اعتبار  از  اطمینان  حصول  برای  تحقیق  این  در  سنجش:  ابزار  پایایی  و  اعتبار 
از  یكی  است.  استفاده شده  سازه  اعتبار  و  محتوایی  اعتبار صوری،  از روش  مورداستفاده، 
صورتهای اعتبار سازه، اعتبار سازه تجربی است كه از طریق تحلیل عاملی تأییدی حاصل 
می شود. در این تحقیق، تحلیل عاملی تأییدی در مدل اندازهگیری لیزرل مورد تحلیل قرار 
اعتبار سازه هستند؛  دارای  تحقیق  مقیاسهای  كه  بوده  آن  بیانگر  نتایج حاصل  است.  گرفته 

چراكه بار عاملی گویه ها و مؤلفه ها بیشتر از 0/5 بوده است. نتایج به شرح زیر است:
در متغیر مكنون حمایت اجتماعی ذهنی، گویه حمایت اطالعاتی خانواده دارای خطای  ●

اندازهگیری كمتر و بار عاملی بیشتر بوده و درنتیجه، سنجهی مناسبتری است.
در متغیر مكنون حمایت اجتماعی عینی، گویه حمایت ابزاری خانواده، حمایت عاطفی  ●

بیشتر  عاملی  بار  و  كمتر  اندازهگیری  دارای خطای  دوستان  ابزاری  و حمات  دوستان 
بوده اند و درنتیجه، سنجهی مناسبتری هستند.
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در هر متغیر مكنون منابع استرس عینی و ذهنی، گویه های )مؤلفه مطالبات و انتظارات(  ●
دارای خطای اندازهگیری كمتر و بار عاملی بیشتر بوده و درنتیجه سنجه های مناسبتری 

هستند.

مناسبی  ● سنجه های  )مؤلفه ها(  تمام  اضطراب  و  افسردگی  عزت نفس،  مكنون  متغیر  در 
بوده اند. الزم به ذكر است كه مقیاسهای فوق استاندارد بوده اند و تمام مؤلفه ها به مراتب 

در مطالعات پیشین بررسی شده اند.
همچنین، برای سنجش پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده است. 
بدین ترتیب كه پس از تنظیم پرسشنامه یك مرحله پیش آزمون مقدماتی با نمونه 45 نفری 
و  تكمیل  نفر خاص({   15( غیردولتی(،  نفر   15( دولتی(،  نفر  مدرسه})15  نوع  اساس  بر 
پایایی پرسشنامه از طریق سازگاری درونی آن با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ انجام شد. 
امر،  این  به  با توجه  پایایی هستند.  این تحقیق دارای  مقیاسهای  بیانگر آن است كه  داده ها 
پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد. ضریب آلفای كرونباخ برای مقیاس منابع استرس 
)عینی()0/8(، منابع استرس )ذهنی()7 /0(، حمایت اجتماعی )ذهنی()0/7( حمایت اجتماعی 
از  به دست آمد كه  افسردگی )0/9(  )عینی(، )0/8(، عزت نفس )0/8(، اضطراب )0/9( و 

اعتماد ابزار تحقیق حكایت دارد؛ لذا، پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد.
منابع استرس و  متغیرهای  به منظور سنجش عملی  تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، 
حمایت اجتماعی از مطالعه اكتشافی استفاده شده است. مطالعه اكتشافی شامل خواندن متون 
و مصاحبه های اكتشافی است. بدین منظور، با مصاحبه از محققان، كارشناسان، به ویژه معلمان 
و افرادی كه به لحاظ شغلی یا مسئولیت شناخت خوبی از مسئله تحقیق داشتند؛ گزاره های 

متغیرهای فوق شناسایی شدند؛ سپس تعریف عملیاتی شدند.
ذیاًل در قالب جدول، تعاریف عملیاتی متغیرهای فوق ارائه می شود.
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جدول )3( فرآیند عملیاتی سازی متغیر »منابع استرس«

گویه ها معرف مؤلفه ها ابعاد متغیر 
مستقل

2 =
شه

همی
   

 1=
ت

وقا
ی ا

گاه
   

 0=
صال

ا

نگرانم كه تنبیه 
بدنی شوم.

2 =
یه(

انو
س ث

ستر
 )ا

   
شتر

و بی
ار 

ه ب
 س

 1 
=)

لیه
 او

س
ستر

 )ا
   

ر  
و با

و د
ك 

  ی
 0=

صال
ا

تهدید به تنبیه 
بدنی شده ام.

ن(
عاو

و م
ن 

لما
 مع

دیر
 )م

شی
وز

 آم
در

كا

دها
هدی

ت

از اینكه از مدرسه 
اخراج شوم، 

می ترسم.

تهدید به اخراج از 
مدرسه شده ام.

از اینكه پرونده ام 
به مدرسه دیگر 

منتقل شود، 
می ترسم.

تهدید به انتقال 
پرونده به مدرسه 

دیگر شده ام.

نگرانم كه جهت 
تذكر كتبی درج 

در پرونده به دفتر 
مدرسه معرفی 

شوم.

تهدید به تذكر 
كتبی درج در 
پرونده، شده ام.

نگران كسر نمره 
امتحانی هستم.

تهدید به كسر نمره 
امتحانی شده ام.

نگران كسر نمره 
انضباطی هستم.

تهدید به كسر نمره 
انضباطی شده ام.

از اینكه والدینم 
به مدرسه احضار 

شود، می ترسم.

تهدید به احضار 
والدین به مدرسه 

شده ام.
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گویه ها معرف مؤلفه ها ابعاد متغیر 
مستقل

2 =
شه

همی
   

 1=
ت

وقا
ی ا

گاه
   

 0=
صال

ا

می ترسم كه مورد 
تهدید كالمی 

)فحش، تمسخر، 
ناسزا و ...( قرار 

بگیرم.

2 =
یه(

انو
س ث

ستر
 )ا

   
شتر

و بی
ار 

ه ب
 س

 1 
=)

لیه
 او

س
ستر

 )ا
   

ر  
و با

و د
ك 

  ی
 0=

صال
ا

تهدید كالمی 
)فحش، تمسخر، 
ناسزا و ...( شده ام.

ن(
عاو

و م
ن 

لما
 مع

دیر
 )م

شی
وز

 آم
در

كا

دها
هدی

ت

ی(
ذهن

ن )
مزم

ی(
عین

ه )
نوی

و ثا
یه 

اول

س
ستر

ع ا
مناب

نگرانم كه معلم 
مربوطه به من 
تكالیف اضافی 

دهد و من نتوانم 
انجام دهم.

برایم پیش آمده كه 
باید تكالیف اضافی 
انجام می دادم، اما 

نتوانستم.
ت

ارا
نتظ

و ا
ت 

البا
مط

نگرانم كه در 
مسابقات )علمی، 

ورزشی و...( 
شركت نمایم اما 
موفق به كسب 

رتبه نشوم.

برایم پیش آمده كه 
انتظار داشتند در 
مسابقات )علمی 
ورزشی و...(، 
موفق به كسب 

رتبه شوم، اما در 
عمل اتفاق نیفتاد.

نگرانم كه من را 
وادار به شركت در 
مسابقات )علمی 

ورزشی و...( 
نمایند.

وادار به شركت در 
مسابقات )علمی، 
ورزشی و...( شدم.

یكی از نگرانیهایم، 
پرداخت هزینه 

اعالم شده از سوی 
مدرسه است.

برایم پیش آمده 
كه باید پولی را 

پرداخت می كردم 
اما خانواده ام 
نتوانسته اند. ت 

ودی
حد

و م
ها 

شار
ف

ری
ختا

سا
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گویه ها معرف مؤلفه ها ابعاد متغیر 
مستقل

2 =
شه

همی
   

 1=
ت

وقا
ی ا

گاه
   

 0=
صال

ا

نگران فهم دقیق 
مطالب دروس 

تخصصی و امتحان 
این مباحث هستم.

2 =
یه(

انو
س ث

ستر
 )ا

   
شتر

و بی
ار 

ه ب
 س

 1 
=)

لیه
 او

س
ستر

 )ا
   

ر  
و با

و د
ك 

  ی
 0=

صال
ا

برایم پیش آمده كه 
مبحثی را متوجه 
نشده ام اما در 

امتحان آمده است.

ن(
عاو

و م
ن 

لما
 مع

دیر
 )م

شی
وز

 آم
در

كا

ری
ختا

سا
ت 

ودی
حد

و م
ها 

شار
ف

ی(
ذهن

ن )
مزم

ی(
عین

ه )
نوی

و ثا
یه 

اول

س
ستر

ع ا
مناب

نگران تشكیل 
به موقع كالسهای 
دروس تخصصی 

هستم.

برایم پیش آمده 
كه كالس درس 

تخصصی با تأخیر 
شروع شده، با 

وجود اینكه مبحث 
خیلی مهم بوده 

است.
به دلیل ازدحام 
جمعیت كالس، 
نگران یادگیری 
دقیق و مناسب 

موضوعات درسی 
هستم.

برایم پیش آمده 
كه كالس شلوغ 
و بی نظم بوده و 
من متوجه مبحث 

نشده ام.

یكی از 
دلمشغولیهایم 
كمبود وسایل 
و تجهیزات 

آزمایشگاهی مرتبط 
با مباحث دروس 
تخصصی است.

برایم پیش آمده كه 
وسایل و تجهیزات 
آزمایشگاهی مرتبط 

با مبحث درس 
تخصصی ناقص 

بوده است.

یكی از نگرانیهایم، 
ناتوانی در تأمین 
پرداخت شهریه 

است.

برایم پیش آمده 
است كه خانواده ام 
به سختی شهریه 

مدرسه را پرداخت 
كرده باشند.
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گویه ها معرف مؤلفه ها ابعاد متغیر 
مستقل

2 =
شه

همی
   

 1=
ت

وقا
ی ا

گاه
   

 0=
صال

ا

یكی از نگرانیهایم، 
ناتوانی در خرید 

كتب كمك 
آموزشی است.

2 =
یه(

انو
س ث

ستر
 )ا

   
شتر

و بی
ار 

ه ب
 س

 1 
=)

لیه
 او

س
ستر

 )ا
   

ر  
و با

و د
ك 

  ی
 0=

صال
ا

برایم پیش آمده 
است كه توانایی 
خرید كتب كمك 
آموزشی )دروس 

تخصصی( را 
نداشته باشم.

ن(
عاو

و م
ن 

لما
 مع

دیر
 )م

شی
وز

 آم
در

كا ری
ختا

سا
ت 

ودی
حد

و م
ها 

شار
ف

ی(
ذهن

ن )
مزم

ی(
عین

ه )
نوی

و ثا
یه 

اول

س
ستر

ع ا
مناب

نگران حضور 
به موقع روزانه در 

مدرسه هستم.

به دلیل عدم 
حضور به موقع در 
مدرسه توبیخ شدم.

نگرانم، اگر رتبه 
ممتاز شوم، 

موردتوجه قرار 
نگیرم.

برایم پیش آمده كه 
حائز رتبه ممتاز 
شدم، اما مورد 
بی توجهی قرار 

گرفتم.

شی
ادا

م پ
و ك

ت 
ومی

حر
م

نگرانم كه نمره كم 
بگیرم.

مطمئن به گرفتن 
نمره مناسب از 

دروس بودم، ولی 
نمره كم گرفتم.

نگران اخذ 
جایزه از سوی 
برگزاركنندگان 

مسابقه در مدرسه 
هستم.

با وجود شركت در 
مسابقات مدرسه 
)علمی ورزشی 

و...( موفق به اخذ 
جایزه نشدم.
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گویه ها معرف مؤلفه ها ابعاد متغیر 
مستقل

2 =
شه

همی
   

 1=
ت

وقا
ی ا

گاه
   

 0=
صال

ا

یكی از 
دلمشغولیهایم، 
تكالیف اضافی 

مدرسه و 
مسئولیتهای 
خانوادگی و 
اجتماعی است.

2 =
یه(

انو
س ث

ستر
 )ا

   
شتر

و بی
ار 

ه ب
 س

 1 
=)

لیه
 او

س
ستر

 )ا
   

ر  
و با

و د
ك 

  ی
 0=

صال
ا

برایم پیش آمده 
كه تعدد و تكثر 
تكالیف مدرسه 
من را از سایر 
مسئولیتهایم 
)خانوادگی و 

اجتماعی( وا داشته 
است.

ن(
عاو

و م
ن 

لما
 مع

دیر
 )م

شی
وز

 آم
در

كا

گی
ید

یچ
پ

ی(
ذهن

ن )
مزم

ی(
عین

ه )
نوی

و ثا
یه 

اول

س
ستر

ع ا
مناب

به خاطر انتظارات 
بیش ازحد مدرسه 
)كسب نمره باال و 
...( نگرانم و نیاز 
دارم كسی به من 

كمك كند.

به خاطر انتظارات 
بیش ازحد مدرسه 
)كسب نمره باال 

...( دچار نگرانی و 
دلهره شده ام و نیاز 
داشتم كسی به من 

كمكی كند.

ان
مین

 اط
دم

و ع
ام 

ابه

نگرانم، به خاطر 
نوع پوششم مرا 
مورد تهدید قرار 

دهند.

به خاطر نوع 
پوششم درگیر 

شدم.

ض
عار

و ت
اد 

تض

به خاطر داشتن 
لهجه خاص از بیم 
تمسخر دیگران، 

در فعالیت كالسی 
مشاركت ندارم.

برایم پیش آمده در 
هنگام جواب گویی 

به سؤال معلم، 
به خاطر لهجه ام 

مورد تمسخر قرار 
گرفتم.
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جدول 4: فرآیند عملیاتی سازی متغیر »حمایت اجتماعی«

گویه ها معرف ابعاد متغیر 
میانجی

1=
ف

خال
ال م

كام
   

2=
ف

خال
  م

 3=
ظر

ی ن
4  ب

ق= 
واف

  م
5 =

فق
موا

ال 
كام

به گمانم، می توانم راجع به مشكالتم در مدرسه با خانواده ام 
صحبت كنم.

وره
شا

و م
ی 

رش
رو

ر پ
كاد

 و 
ان

ست
دو

ده 
نوا

خا

فی
عاط

نی
ذه

عی
تما

 اج
ت

مای
ح

به گمانم، می توانم راجع به مشكالتم در مدرسه با دوستانم 
صحبت كنم.

به گمانم، می توانم راجع به مشكالتم در مدرسه با كادر 
پرورشی و مشاوره صحبت كنم.

به گمانم، هر زمان نیاز مالی )امور تحصیلی: شهریه، كتاب و 
...( داشته باشم، می توانم روی كمك خانواده ام حساب كنم.

ری
بزا

به گمانم، هر زمان نیاز مالی )امور تحصیلی: شهریه، كتاب و ا
...( داشته باشم، می توانم روی كمك دوستانم حساب كنم.
به گمانم، در امور تحصیلی )مثاًل: هدایت تحصیلی و ...( 
می توانم روی كمك كادر پرورشی و مشاوره حساب كنم.

به گمانم به هنگام بروز مشكالت در مدرسه، خانواده ام به من 
كمك می كنند.

تی
العا

به گمانم به هنگام بروز مشكالت در مدرسه، دوستانم به من اط
كمك می كنند.

به گمانم به هنگام بروز مشكالت در مدرسه، كادر پرورشی و 
مشاوره به من كمك می كنند.
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گویه ها معرف ابعاد متغیر 
میانجی

5=
یاد

ی ز
خیل

  4
د=

زیا
  3

ی=
ود

حد
تا 

  2
م=

  ك
1 =

صال
ا

برایم پیش آمده كه خانواده ام در مسیر حل مشكالت مدرسه 
با من صحبت كردند.

وره
شا

و م
ی 

رش
رو

ر پ
كاد

 و 
ان

ست
دو

ده 
نوا

خا

فی
عاط

نی
عی

عی
تما

 اج
ت

مای
ح

برایم پیش آمده كه دوستانم در مسیر حل مشكالت مدرسه با 
من صحبت كردند.

برایم پیش آمده كه كادر پرورشی و مشاوره در مسیر حل 
مشكالت مدرسه با من صحبت كردند.

هر زمان، نیاز مالی )امور تحصیلی: شهریه، كتاب و ...( 
داشتم، خانواده ام به من كمك كردند.

ری
بزا

هر زمان، نیاز مالی )امور تحصیلی: شهریه، كتاب و ...( ا
داشتم، دوستانم به من كمك كردند.

هر زمان، نیاز به كمك تحصیلی )مثاًل هدایت تحصیلی و ...( 
داشتم، كادر پرورشی و مشاوره به من كمك كردند.

هر زمان با مشكالتی در مدرسه روبرو شدم، خانواده ام به من 
كمك كردند.

تی
العا

هر زمان با مشكالتی در مدرسه روبرو شدم، دوستانم به من اط
كمك كردند.

هر زمان با مشكالتی در مدرسه روبرو شدم، كادر پرورشی و 
مشاوره به من كمك كردند.

الزم به ذكر است كه گزاره های متغیرهایی چون عزت نفس )به عنوان متغیر تعدیل كننده(، 
عزت نفس  یعنی  استاندارد،  پرسشنامه های  از  وابسته(  )متغیرهای  اضطراب  و  افسردگی 
روزنبرگ )رجبی و بهلول،2007( ویرایش دوم افسردگی بك )قاسم زاده و همكاران،2005؛ 
رجبی و كسمایی، 2013( و اضطراب بك )بك،1990؛ كاویانی و موسوی، 2008( استخراج 

شده است. نحوه سنجش مقیاسهای فوق به شرح زیر است:
 - عزت نفس: مقیاس عزت نفس روزنبرگ )1965( شامل 10 ماده خودگزارشی است كه 
احساس كلی ارزش یا پذیرش خود را به صورت مثبت بیان می كند. همچنین، هر گزاره 
مقیاس چهارگزینه ای )از كاماًل موافقم تا كاماًل مخالفم( است كه دامنه آن از 1 تا 4 مرتب 
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شده است. بعالوه كمینه و بیشینه آن نمره آن 10 و 40 است كه نمره باالتر بیانگر میزان 
باالی عزت نفس در میان دانش آموزان است )رجبی و بهلول، 2007(.

- اضطراب: از مقیاس 21 ماده ای بك )بك و استر،1990( استفاده شده است. در این 

مقیاس، هر ماده بر اساس شدت آن به چهار درجه تقسیم شده و از 0 تا 3 نمره می گیرد. 
شیوه امتیازدهی به صورت اصاًل، امتیاز صفر، خفیف امتیاز یك، متوسط دو و شدید امتیاز 

سه را می گیرد.
- افسردگی: از مقیاس 21 ماده ای بك )1996( استفاده شده است )ویراست دوم(. در این 
مقیاس، هر ماده بر اساس شدت آن به چهار درجه تقسیم شده و از 0 تا 3 نمره می گیرد. 
نمره صفر نشان دهنده پایین ترین میزان و نمره سه نشان دهنده باالترین تجربه یك نشانه 

افسردگی است.
و درنهایت عنصر چهارم مدل فرآیند استرس، متغیر بافت اجتماعی است كه همان طور كه 
بدان اشارت رفت نوع مدرسه}یعنی )دولتی: مدارس عادی، وابسته و ورزش(، )غیردولتی: 
عادی غیرانتفاعی( و )خاص: نمونه دولتی، تیزهوشان و شاهد({ به عنوان بافت اجتماعی در 
نظر گرفته شده است. الزم به ذكر است كه هرچند مدارس خاص )نمونه دولتی، تیزهوشان 
و شاهد( دولتی هستند اما چون دارای شیوه های نامه متفاوت هستند در طبقه بندی به عنوان 
یك طبقه مجزا مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین متغیر فوق جزء متغیرهای مستقل دیگر 

تحقیق است.
استانداردسازی: برای سنجش پایگاه اقتصادی- اجتماعی، از سه بعد تحصیالت، درآمد و 
نوع شغل والدین استفاده شده است. سؤاالت به صورت باز در پرسشنامه مطرح شده است. 
با مراجعه به »جدول ساختار پرستیژ شغلی در ایران )نایبی و عبدالهیان،2002( نمره پرستیژ 
شغلی تعیین شده است. سپس ابعاد سه گانه فوق استاندارد و پس از تركیب كردن آنها با هم، 

متغیر موردنظر به دست آمده است.
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یافته ها

توصیف ویژگیهای جمعیت نمونه برحسب مشخصات فردی ○
توصیف خصوصیات جمعیت نمونه برحسب مشخصات فردی نشان داد كه از مجموع 
دانش آموزان موردمطالعه 53/8 درصد را دختران و 46/2 درصد را پسران تشكیل داده اند1. 
بیش از نیمی از پاسخگویان )52 درصد( معدلشان در سطح باال 20-18 بوده است. همچنین 
میانگین 17/21 بوده است.  با  از پسران  بیشتر  میانگین 18/52  با  معدل دانش آموزان دختر 
بیشتر دانش آموزان با 50/7 درصد، پایگاه اقتصادی- اجتماعی شان در سطح متوسط )كه در 
این میان پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانش آموزان پسر با 55/1 درصد، بیشتر از دانش آموزان 
دختر با 47 درصد بوده است(، در مدارس دولتی )67/9 درصد( و نوع واحد عادی )66 
درصد( مشغول به تحصیل و 17 سال )46/5 درصد( سن داشته اند؛ الزم به ذكر است دامنه 
بابل  آمل،  قائم شهر و ساری،  ترتیب شهر  به  است.  بوده  تا 19 سال  پاسخگویان 14  سنی 
 27/7( انسانی  رشته3  درصد(،   63/6( نظری2  شاخه  درصد(،   50/9 )درمجموع  چالوس  و 
درصد( و تجربی )25/5 درصد(، پایه یازدهم )44/1 درصد( و دهم )40/3 درصد( بیشترین 
پاسخگویان را به خود اختصاص داده اند. اكثر دانش آموزان )76/4 درصد(، محل تحصیلشان، 

مدارس شهری بوده است.

1. الزم به ذكر است سهم زیاد دختران در این داده ها به دلیل باالتر بودن تعداد دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان 
پسر است )یعنی جامعه آماری( و در این راستا توزیع پاسخگویان متناسب با جمعیت دانش آموزان دختر و پسر بوده است 

و نمونه گیری با نسبت برابر صورت گرفته است.
2. در مقایسه با شاخه فنی حرفه ای و كاردانش  

فیزیك 5- كامپیوتر 6- حسابداری  انسانی 4- ریاضی و  : 1-تجربی 2- ریاضی 3-  آموزان  3. رشته های تحصیلی دانش 
با رایانه 12- گرافیك 13- طراحی دوخت 14-  7- ساختمان 8- معماری 9- مدیریت خانواده 10-خیاطی 11- گرافیك 
الكترونیك 15- باغبانی 16- پرورش گل و گیاه آپارتمانی 17- تعمیر لوازم خانگی برقی 18- برق ساختمان 19- چوب 
20- تصویرسازی با جلوه های ویژه 21- تأسیسات 22- كشاورزی 23- برق صنعتی 24- عمران 25- شبكه و نرم افزار رایانه 
26- زراعت غالت و حبوبات 27- مرغداری صنعتی 28- مكانیك 29- خیاطی لباس شب و عروس 30- صنایع فلز 31- 

صنایع شیمیایی 32- نساجی 33- تربیت بدنی 34- طراحی صفحات وب 35- علوم و معارف اسالمی



      326      326

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، پاییز 99، شماره 78

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Autmn 2020, No 78

      326

توصیف متغیر مستقل}منابع استرس )مؤلفه ها و ابعاد({ ○
- بر اساس نتایج تحقیق، در مؤلفه )تهدیدها(، بیشترین میزان استرس )اولیه و ثانویه( 
انضباطی و بیشترین میزان استرس )مزمن( ذهنی به ترتیب  عینی مربوط به كسر نمره 
مربوط به ترس از اخراج از مدرسه و نگرانی از كسر نمره امتحانی بوده است. در مؤلفه 
)مطالبات و انتظارات(، بیشترین میزان استرس عینی و ذهنی به ترتیب عبارتند از: )اولیه: 
وادار شدن به شركت در مسابقات علمی و ورزشی و...، ثانویه: انجام تكالیف اضافی( 
و )نگرانی از وادار شدن به شركت در مسابقات علمی و ورزشی و...، نگرانی از عدم 
انجام تكالیف اضافی( است. در مؤلفه )فشارها و محدودیت ساختاری( بیشترین میزان 
استرس )اولیه و ثانویه( عینی مربوط به عدم یادگیری به دلیل شلوغی و بی نظمی كالس 
بوده و بیشترین استرس ذهنی به ترتیب مربوط به پرداخت شهریه و فهم دقیق مطالب 
دروس تخصصی و امتحان این مباحث است. در مؤلفه )محرومیت و كم پاداشی و تضاد 
و تعارض( بیشترین استرس )اولیه و ثانویه( عینی و ذهنی به ترتیب مربوط به كسب نمره 
كم )عینی: مطمئن به گرفتن نمره مناسب ولی كسب نمره كم و ذهنی: نگرانی از كسب 
نمره كم( و نوع پوشش )عینی: درگیر شدن به خاطر نوع پوشش و ذهنی: نگرانی از باب 
تهدید به خاطر نوع پوشش( بوده است. كمتر از نیمی از پاسخگویان استرس اولیه و 
ثانویه را تجربه كرده اند، یعنی كمتر از نیمی از پاسخگویان برایشان پیش آمده كه زیادی 
تكالیف مدرسه آنها را از سایر مسئولیتهای )خانوادگی و اجتماعی( باز داشته است )مؤلفه 
پیچیدگی(؛ و به خاطر انتظارات بیش ازحد مدرسه )كسب نمره باال و...( دچار نگرانی و 

دلهره شده اند و نیاز داشتند كسی به آنها كمكی كند )مؤلفه ابهام و عدم اطمینان(1.
همان  كه  است   )1999( پیرلین  كلیدی  نكته  این  تأیید  در  فوق،  یافته های  كلی  نتایج 
1. الزم به ذكر است در بحث توصیف دو مؤلفه پیچیدگی و ابهام و عدم اطمینان، امكان مقایسه بیشترین وجود نداشته است؛ 
چراكه دو مؤلفه فوق تنها برایشان یك گویه تعبیه شده است. با توجه به نكته فوق در نمودار 1 و 2 در مورد این دو مؤلفه 

تنها به توزیع درصدی و میانگین هر گویه مربوط به آن مؤلفه اشاره شده است.
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شرایط اساسی كه موجب ایجاد یا تشدید استرسورهای اولیه می شود، باعث ایجاد یا تشدید 
استرسورهای ثانویه می شود.

- از سویی دیگر، در مورد مقایسه نتایج فوق )بیشترین استرس در هر مؤلفه در شكلهای 1 و 

2( باید گفت: بیشترین میزان استرسی )اولیه و ثانویه( كه دانش آموزان تجربه كرده اند )عینی(، 
مربوط به مؤلفه محرومیت و كم پاداشی و فشارها و محدودیت ساختاری است و همچنین 

بیشترین میزان استرس مزمن مربوط به مؤلفه تهدیدها و محرومیت و كم پاداشی است.
شکل )1( نمودار مقایسه توزیع درصدی بیشترین استرس عینی دانش آموزان به تفکیک مؤلفه

شکل )2( نمودار مقایسه میانگین بیشترین استرس ذهنی دانش آموزان به تفکیک مؤلفه
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در سطح متوسط،  پسر  ثانویه( عینی دانش آموزان  )اولیه و  میزان استرس  - درمجموع، 
استرس  میزان  )با 29/5 درصد( و  از دختر  بیش  )با 32/9 درصد(  زیاد  زیاد و خیلی 
مزمن ذهنی دانش آموزان دختر )با 79/7 درصد( بیش از پسر )74 درصد( بوده است. 
همچنین بیش از نیمی از دانش آموزان )69 درصد( استرس عینی شان در سطح کم و 

دارای استرس مزمن )77/1 درصد( هستند1.
- توزیع میزان استرس ذهنی برحسب میزان استرس عینی

جدول )5( توزیع میزان استرس ذهنی برحسب میزان استرس عینی
 میزان استرس عینی

میزان استرس ذهنی
کلزیادمتوسطکم

66/779/355/670/3كم
8/517/333/311/4باال

24/83/411/118/3فاقد استرس
100100100100كل

فاقد استرس مزمن ذهنی )24/8  بیشتر دانش آموزان     جدول فوق نشانگر آن است كه 
درصد(   33/3( بیشتر  همچنین،  كرده اند.  تجربه  را  كمی  ثانویه(  و  )اولیه  استرس  درصد(، 
دانش آموزان  بیشتر  و  زیاد  ثانویه(  و  )اولیه  استرس  باال  ذهنی  استرس  دارای  دانش آموزان 
)79/3 درصد( دارای استرس ذهنی كم، سطح متوسطی از استرس )اولیه و ثانویه( را تجربه 

كرده اند؛ لذا می توان گرفت:
در تأیید نظریه پیرلین )1983(، پیوستگی دو بعد منابع استرس حاكی از آن بوده هرچقدر 

1. برای ساختن بعد عینی میزان استرس، گویه های مربوط به مؤلفه های بعد عینی منابع استرس تركیب و سپس بر اساس 
دامنه نظری در چهار سطح كم متوسط، زیاد و خیلی زیاد رتبه بندی شده است. همچنین، برای ساختن بعد ذهنی میزان 
استرس مزمن، بر اساس پاسخ افراد به گویه ها، پاسخگویان دارای استرس مزمن و فاقد استرس مزمن شناسایی شده اند و 
سپس گویه های مربوط به مؤلفه های بعد ذهنی منابع استرس )افرادی كه دارای استرس مزمن ذهنی بوده اند( تركیب و سپس 

بر اساس دامنه نظری در دو سطح كم و باال رتبه بندی شده است.  
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مزمن  استرس  معرض  در  بیشتر  )عینی(  كنند  تجربه  را  بیشتری  استرسهای  دانش آموزان 
)ذهنی( هستند.

توصیف متغیرهای تعدیل گر )حمایت اجتماعی و عزت نفس( ○
- میزان عزت نفس1 بیش از نیمی از دانش آموزان در سطح باال )66/2 درصد( است كه 

سهم میزان دختران )با 68/3 درصد( بیش از پسران )با 63/6 درصد( است.
- در هر دو بعد حمایت اجتماعی یعنی )دریافت شده و ادراک شده(، بیشترین )و به 
تفكیك جنس( میزان حمایت عاطفی، ابزاری و اطالعاتی دانش آموزان، مربوط به خانواده 
و كمترین میزان حمایت عاطفی و اطالعاتی مربوط به کادر پرورشی و مشاوره مدرسه 

و نیز كمترین میزان حمایت ابزاری مربوط به دوستان است.
شکل )3( نمودار توزیع درصدی مؤلفه های بعد ذهنی حمایت اجتماعی پاسخگویان به تفکیک 

جنسیت

1. مقیاس عزت نفس روزنبرگ )1965( شامل 10 ماده خود گزارشی است كه احساس كلی ارزش یا پذیرش خود را به 
صورت مثبت بیان می كند. همچنین هر گزاره مقیاس چهارگزینه ای )از كاماًل موافقم تا كاماًل مخالفم( است كه دامنه آن از 
1 تا 4 مرتب شده است. بعالوه كمینه و بیشینه آن نمره آن 10 و 40 است كه نمره باالتر بیانگر میزان باالی عزت نفس در 
میان دانش آموزان است )رجبی و بهلول، 1386(؛ بنابراین، برای سنجش میزان عزت نفس پاسخگویان 10 ماده تركیب و 

سپس بر اساس كمینه و بیشینه نمره فوق در پنج سطح رتبه بندی شده است.
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شکل )4( نمودار توزیع درصدی مؤلفه های بعد عینی حمایت اجتماعی پاسخگویان به تفکیک 

جنسیت

ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ○
جدول )6( ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق1

عزت نفس حمایت 
اجتماعی افسردگی اضطراب میزان استرس متغیر

1 میزان استرس

1 0/26**

0/000 اضطراب

1 0/54**

0/000
0/29**

0/000 افسردگی

1 -0/21**

0/000
-0/076
0/074

-0/12**

0/003 حمایت اجتماعی

1 0/20**

0/000
-0/40**

0/000
-0/24**

0/000
-0/13**

0/000 عزت نفس

p> 0/01 **      p> 0/05 *

متغیرهای  جزو  اجتماعی  حمایت  و  عزت نفس  همچون  متغیرهایی  نظری،  چهارچوب  اساس  بر  است،  ذكر  به  الزم   .1
تعدیل كننده هستند اما می توانند در حكم متغیر مستقل نیز قرار بگیرند؛ چراكه اساسًا این متغیرها، متغیرهای مستقل نوع 

دوم هستند.
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جدول )6(، ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را نشان 
می دهد. بر اساس ضرایب همبستگی مشاهده شده، به طور خالصه می توان گفت:

بین میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان همبستگی مثبت وجود دارد. بدین  ●

افسردگی  و  اضطراب  میزان  باشد،  بیشتر  دانش آموزان  استرس  میزان  چه  هر  كه:  معنا 
افزایش می یابد؛ و برعكس با كاهش میزان استرس دانش آموزان، انتظار می رود از میزان 

اضطراب و افسردگی دانش آموزان كاسته شود.
متغیر حمایت اجتماعی با میزان استرس و افسردگی معنادار شده است كه جهت آن منفی  ●

است؛ لذا می توان گفت: هر چه حمایت اجتماعی دانش آموزان بیشتر باشد، میزان استرس 
و افسردگی كاهش می یابد؛ و برعكس با كاهش میزان حمایت اجتماعی دانش آموزان، 

انتظار می رود، میزان اضطراب و افسردگی آنها افزایش یابد.
دارد؛  ● وجود  منفی  همبستگی  افسردگی  و  اضطراب  استرس،  میزان  و  عزت نفس  بین 

به عبارتی دیگر می توان گفت: هر چه عزت نفس دانش آموزان بیشتر باشد، میزان استرس 
انتظار  دانش آموزان  میزان عزت نفس  كاهش  با  برعكس  و  می یابد؛  كاهش  افسردگی  و 
می رود، میزان اضطراب و افسردگی آنها افزایش یابد. الزم به ذكر است در تمامی روابطی 

كه معنادار شده اند بیشترین همبستگی مربوط به متغیر افسردگی است.

حمایت  ○ عزت نفس،  افسردگی،  اضطراب،  استرس،  )میزان  میانگین  تفاوت  آزمون 

اجتماعی( برحسب نوع مدرسه
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عزت نفس،  افسردگی،  اضطراب،  استرس،  )میزان  میانگین  تفاوت  آزمون   ،)7( جدول   
حمایت اجتماعی( برحسب نوع مدرسه است. داده های جدول بیانگر آن است كه تنها میانگین 
این  افسردگی، حمایت اجتماعی( در میان مدارس مختلف متفاوت بوده و  )میزان استرس، 

تفاوت معنادار است )p =0/02 ،0/01 ،0/000(. به عبارتی درزمینه )میزان استرس، افسردگی، 
حمایت اجتماعی( تفاوت مهمی وجود دارد؛ بدین معنا كه دانش آموزان مدارس دولتی و خاص 
بیشتر در معرض استرس هستند و همچنین افسردگی در مدارس دولتی بیشتر از سایر مدارس 
است. حمایت اجتماعی نیز در مدارس خاص و غیردولتی بیش از مدارس دولتی است. در 
ادامه با توجه به معناداری متغیرهای فوق، جهت مقایسه گروههای مختلف )اینكه میانگین كدام 

گروهها با یكدیگر معنادار هستند( با استفاده از نتایج آزمون LSD می توان گفت:
میانگین  )اختالف  غیردولتی  به  نسبت  دولتی  مدارس  میانگین  اختالف  استرس:  میزان 
برابر با *2/55 و p=0/000( و مدارس خاص نسبت به مدارس غیردولتی )اختالف میانگین 
با *2/40 و p=0/01( معنادار و مثبت بودن عالمت اختالف میانگین بدین معناست  برابر 
كه )مدارس دولتی بیش از مدارس غیردولتی( و )مدارس خاص بیش از مدارس غیردولتی( 

به طور معناداری در معرض منابع استرس هستند.
افسردگی: اختالف میانگین مدارس دولتی نسبت به غیردولتی )اختالف میانگین برابر با *2/07 
 )p=0/01 ( و مدارس دولتی نسبت به مدارس خاص )اختالف میانگین برابر با *3/46 وp=0/03 و
معنادار و مثبت بودن عالمت اختالف میانگین بدین معناست كه افسردگی به طور معناداری در 

)مدارس دولتی بیش از مدارس غیردولتی( و )مدارس دولتی بیش از مدارس خاص( است.
حمایت اجتماعی: اختالف میانگین مدارس دولتی نسبت به غیردولتی )اختالف میانگین 
برابر با 2/30- و p=0/03( و مدارس دولتی نسبت به مدارس خاص )اختالف میانگین برابر با 
*3/35- و p=0/02( معنادار و منفی بودن عالمت اختالف میانگین بدین معناست كه حمایت 
اجتماعی به طور معناداری در )مدارس دولتی كمتر از مدارس غیردولتی( و )مدارس دولتی 
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كمتر از مدارس خاص( است.

تحلیل رگرسیونی افسردگی بر اساس متغیر استرس )مستقل( و حمایت اجتماعی و  ○

عزت نفس )تعدیل کننده(
جدول )8( تحلیل رگرسیونی افسردگی بر اساس متغیر استرس )مستقل( و حمایت اجتماعی و 

عزت نفس )تعدیل کننده(
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1. به منظور تشخیص هم خطی )Collinearity Statistics( میان متغیرهای مستقل از دو شاخص »ضریب حداقل تحمل« و 
»تورم واریانس« استفاده شده است. برای عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل ضریب حداقل تحمل باید نزدیك به ا و 
مقدار تورم واریانس كمتر از 4 باشد. داده های جدول 4 نشان می دهد، بین متغیرهای مستقل این تحقیق هم خطی وجود 

ندارد و فرض هم خطی متغیرهای مستقل رد می شود.
2. Zero order
3. Partial Correlation
4. Part Correlation Coefficient 
5. Tolerance
6. Variance Inflation Factor = VIF
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   جدول )8( حاكی از آن است كه همبستگی چندگانه )R( متغیرهای مستقل با وابسته معادل 
0/487 است. این مقدار گویای آن است كه متغیرهای استرس، حمایت اجتماعی و عزت نفس، 
به طور همزمان، 0/487 همبستگی با افسردگی دارند. ضریب تعیین )R2( نشان دهنده آن است كه 

23 درصد تغییرات افسردگی در میان دانش آموزان توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و 77 
در صد باقیمانده، متعلق به عوامل دیگری است كه در این تحقیق موردبررسی قرار نگرفته است. 
مقدار F محاسبه شده )57/438( در سطح معنی داری )p = 0/000(، نشان می دهد مدل رگرسیونی 
با 99 در صد اطمینان، معنادار است و متغیرهای مستقل توانسته اند متغیر وابسته را پیش بینی كنند. 
با توجه به مقدار t محاسبه شده، در میان سه متغیر واردشده در مدل، متغیرهای مستقل به ترتیب 
در سطح )0/000، 0/003 و p = 0/000( معنادار هستند. برای تشخیص سهم هر یك از متغیرهای 
مستقل در تبیین و پیش بینی افسردگی ضرایب تأثیر استانداردشده )β( متغیرهای مستقل با یكدیگر 
 )β= 0/267( و استرس )β= -0/317( مقایسه شده اند. نتیجه مقایسه نشان می دهد، متغیر عزت نفس
بیشترین سهم را در پیش بینی افسردگی دارا هستند. به عبارتی به ازای یك واحد تغییر در انحراف 
معیارِ عزت نفس و استرس، به اندازه 0/317- و 0/267 در انحراف معیارِ افسردگی تغییر ایجاد 
می شود. بدین ترتیب می توان پیش بینی كرد كه باالترین میزان افسردگی در میان دانش آموزانی 

است كه بیشتر در معرض منابع استرس زا هستند و عزت نفس پایین تری دارند.
باید  متغیر مستقل و وابسته  میان  بر روابط  متغیرهای تعدیل كننده  همچنین درباره نقش 
گفت، طبق داده های جدول فوق، همبستگی مرتبه صفر بین استرس و افسردگی 0/338 است. 
با كنترل اثر متغیرهای تعدیل كننده )حمایت اجتماعی و عزت نفس(، بر استرس و افسردگی، 
میزان همبستگی به 0/278 رسیده است؛ به عبارت دیگر در شرایطی كه تأثیر سایر متغیرها را بر 
استرس و افسردگی كنترل می كنیم میزان همبستگی به 0/287 رسیده است. همچنین با كنترل اثر 
دو متغیر فوق، فقط بر استرس، میزان همبستگی به 0/261 رسیده است. لذا دراین باره می توان 
گفت، با كنترل اثر متغیرهایی چون حمایت اجتماعی و عزت نفس، همبستگی تفكیكی و نیمه 
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تفكیكی آن1 به 0/287 و 0/261 تقلیل یافته است و این امر نشان از اهمیت متغیرهایی چون 
حمایت اجتماعی و عزت نفس در تقلیل روابط بین استرس و افسردگی است.

الزم به ذكر است كه به منظور اثر تعدیل كنندگی، از روش آماری رگرسیونی چندگانه به 

شیوه بارون و كنی )1986(2 استفاده شد. نتایج رگرسیونی چندگانه تعاملی3 به شیوه بارون و 
كنی )1986( نیز نشان می دهد كه تأثیر جمله تعاملی به لحاظ آماری تأیید شده اند. یعنی نقش 
تعدیل گری متغیر عزت نفس و حمایت اجتماعی در ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته 
تأییدشده و معنادار )در سطح 0/017 و 0/001( شده اند و نكته قابل تأمل به این شیوه آن است 
كه: اثر تعدیل گری متغیر حمایت اجتماعی )Beta = -0/144( در ارتباط با میزان استرس و 

افسردگی بیشتر از عزت نفس )Beta = -0/103( است.

- ضرایب تأثیر متغیر استرس بر افسردگی )با کنترل متغیرهای تعدیل کننده( به تفکیک 

نوع مدرسه
جدول )9( ضرایب تأثیر متغیر استرس بر افسردگی )با کنترل متغیرهای تعدیل کننده( به تفکیک 

نوع مدرسه

مدل
افسردگی

خاصغیردولتیدولتی
* 0/270* 0/170** 0/282استرس

R20/240/220/30

p> 0/01 **      p> 0/05 *
1. همبستگی تفكیكی: همبستگی یك متغیر مستقل و یك متغیر وابسته درحالی كه تأثیر سایر متغیرهای مستقل هم روی 
متغیر مستقل و هم روی متغیر وابسته، كنترل شده است. همبستگی نیمه تفكیكی: همبستگی یك متغیر مستقل و یك متغیر 

وابسته درحالی كه تأثیر سایر متغیرهای مستقل، فقط روی متغیر مستقل موردنظر كنترل شده است.
2. این شیوه شامل 4 حالت است كه از حالت چهارم استفاده شده است: در این حالت، فرض بر این است كه هر دو متغیر 

مستقل  و تعدیلگر پیوسته باشند.
و  كرده  در هم ضرب  را  گر  تعدیل  متغیر  و  مستقل  متغیر  استاندارد  نمرات  كه:  است  آن  تعاملی  اصطالح  از  منظور   .3

به اصطالح جمله تعاملی ایجاد می كنیم. 
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جدول )9(، ضرایب تأثیر متغیر استرس بر افسردگی با كنترل اثر )عزت نفس و حمایت 
اجتماعی( به تفكیك نوع مدرسه است. ضریب تعیین نشان می دهد كه 30، 22 و 24 درصد 
از تغییرات افسردگی دانش آموزان مدارس خاص، غیردولتی و دولتی توسط متغیر مستقل )و 

با كنترل متغیرهای تعدیل كننده( تبیین می شود. مقایسه ضرایب تأثیر استانداردشده متغیرهای 
مستقل برحسب نوع مدرسه نشان می دهد كه متغیر استرس در هر سه نوع مدرسه معنادار 
شده و سهم تأثیر آن در تبیین افسردگی دانش آموزان مدارس دولتی )β=0/282( و خاص 
این باشد كه  امر می تواند نشان دهنده  این  از مدارس غیردولتی است كه  )β=0/270( بیش 
دانش آموزان مدارس دولتی و خاص بیش از دانش آموزان مدارس غیردولتی )β=0/170( در 

معرض منابع استرس هستند.

تحلیل رگرسیونی اضطراب بر اساس متغیر استرس )مستقل( و حمایت اجتماعی و  ○

عزت نفس )تعدیل کننده(
جدول )10( تحلیل رگرسیونی اضطراب بر اساس متغیر استرس )مستقل( و حمایت اجتماعی 

و عزت نفس )تعدیل کننده(

مدل
BβTp

همبستگی

نیمه تفكیكیتفكیكیمرتبه صفر

0/5660/3127/8390/0000/3450/3150/306استرس
0/0750/0040/004-0/0040/0040/0970/923حمایت اجتماعی

0/182-0/194-0/242-4/6690/000-0/188-0/372-عزت نفس

R=0/391      R2=0/153        .R
2

Adj=0/148      F=33/490       p=0/000

وابسته  با  مستقل  متغیرهای   )R( چندگانه  همبستگی  كه  می دهد  نشان   )10( جدول 
اجتماعی  استرس، حمایت  متغیرهای  كه  است  آن  گویای  مقدار  این  است.   0/391 معادل 
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 )R2( تعیین  ضریب  دارند.  اضطراب  با  همبستگی   0/391 همزمان،  به طور  عزت نفس،  و 
نشان دهنده آن است كه 15 درصد تغییرات افسردگی در میان دانش آموزان توسط متغیرهای 
مستقل تبیین می شود و 85 در صد باقیمانده، متعلق به عوامل دیگری است كه در این تحقیق 

موردبررسی قرار نگرفته است. مقدار F محاسبه شده )33/490( در سطح معنی داری )0/000 
= p(، نشان می دهد مدل رگرسیونی با 99 در صد اطمینان، معنادار است و متغیرهای مستقل 
توانسته اند متغیر وابسته را پیش بینی كنند. با توجه به مقدار t محاسبه شده، در میان سه متغیر 
معنادار هستند.   )p  = در سطح )0/000  استرس و عزت نفس  متغیرهای  مدل  در  واردشده 
برای تشخیص سهم هر یك از متغیرهای مستقل در تبیین و پیش بینی اضطراب ضرایب تأثیر 
استانداردشده )β( متغیرهای مستقل با یكدیگر مقایسه شده اند. نتیجه مقایسه نشان می دهد، 
متغیر استرس )β= 0/312( بیشترین سهم را در پیش بینی افسردگی دارا است. به عبارتی به 
ازای یك واحد تغییر در انحراف معیارِ استرس به اندازه 0/267 در انحراف معیارِ اضطراب 
میان  در  اضطراب  میزان  باالترین  كرد  پیش بینی  می توان  ترتیب  بدین  می شود.  ایجاد  تغییر 

دانش آموزانی است كه بیشتر در معرض منابع استرس زا هستند.
باید  متغیر مستقل و وابسته  میان  بر روابط  متغیرهای تعدیل كننده  همچنین درباره نقش 
گفت، طبق داده های جدول فوق همبستگی مرتبه صفر بین استرس و اضطراب 0/345 است. 
با كنترل اثر متغیرهای تعدیل كننده )حمایت اجتماعی و عزت نفس(، بر استرس و اضطراب، 
میزان همبستگی به 0/315 رسیده است. به عبارت دیگر در شرایطی كه تأثیر سایر متغیرها را بر 
استرس و افسردگی كنترل می كنیم میزان همبستگی به 0/315 رسیده است؛ همچنین با كنترل اثر 
دو متغیر فوق، فقط بر استرس، میزان همبستگی به 0/306 رسیده است. لذا دراین باره می توان 
گفت، با كنترل اثر متغیرهایی چون حمایت اجتماعی و عزت نفس، همبستگی تفكیكی و نیمه 
تفكیكی آن به 0/315 و 0/306 تقلیل یافته است و این امر نشان از اهمیت متغیرهایی چون 

حمایت اجتماعی و عزت نفس در تقلیل روابط بین استرس و اضطراب است.
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الزم به ذكر است كه به منظور اثر تعدیل كنندگی از روش آماری رگرسیونی چندگانه به 
شیوه بارون و كنی )1986( استفاده شد. نتایج رگرسیونی چندگانه تعاملی به شیوه بارون و 
كنی )1986( نیز نشان می دهد كه تأثیر جمله تعاملی به لحاظ آماری تأییدشده اند، یعنی نقش 

تعدیل گری متغیر عزت نفس و حمایت اجتماعی در ارتباط با بین دو متغیر مستقل و وابسته 
تأییدشده و به لحاظ آماری معنادار )در سطح 0/001( شده است. نكته قابل تأمل به این شیوه 
آن است كه: اثر تعدیل گری متغیر حمایت اجتماعی )β= 0/172( در ارتباط با میزان استرس 

و اضطراب )همانند افسردگی( بیشتر از عزت نفس )β= -0/002( است.

- ضرایب تأثیر متغیر استرس بر اضطراب )با کنترل متغیرهای تعدیل کننده( به تفکیک 

نوع مدرسه
جدول )11( ضرایب تأثیر متغیر استرس بر اضطراب )با کنترل متغیرهای تعدیل کننده( به 

تفکیک نوع مدرسه

مدل
اضطراب

خاصغیردولتیدولتی

** 0/0890/590** 0/346استرس

R20/180/0630/42
p> 0/01 **      p> 0/05 *

جدول )11(، ضرایب تأثیر متغیر استرس بر اضطراب با كنترل اثر )عزت نفس و حمایت 
اجتماعی( به تفكیك نوع مدرسه است. ضریب تعیین نشان می دهد كه 18 و 42 درصد از 
كنترل  با  )و  مستقل  متغیر  توسط  و خاص  دولتی  مدارس  دانش آموزان  افسردگی  تغییرات 
متغیرهای تعدیل كننده( تبیین می شود. مقایسه ضرایب تأثیر استانداردشده متغیرهای مستقل 
برحسب نوع مدرسه نشان می دهد كه متغیر استرس در مدارس دولتی و خاص معنادار شده 
و سهم تأثیر آن در تبیین اضطراب دانش آموزان مدارس خاص )β=0/590( به مراتب بیش از 
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مدارس دولتی )β=0/346( است كه این امر می تواند نشان دهنده این باشد كه دانش آموزان 
مدارس خاص و دولتی بیشتر در معرض منابع استرس زا هستند.

بحث
با تأكید بر  انجام شده درزمینه رویكرد فرآیند استرس  با مرور بر تحقیقات  این مقاله، 
شرح دقیق عناصر آن در پاسخ به این ادعا بوده كه به واسطه ی مدل فرآیند استرس، می توان 

تفاوتهای سالمت روان دانش آموزان را شناسایی كرد.
به طوركلی، مهم ترین ویژگی مثبت رویكرد فرآیند استرس اجتماعی خاصیت پیشگیرانه 
آن است؛ چراكه مدل فرآیند استرس وسیله ای برای تبیین تفاوتهای سالمت روان است و 
به عبارتی، این مدلها، تفاوتها را به شیوه معنی دار )تبیین( می كنند. اساسًا رویكرد مدل سازی 
هدف  كه  به این علت  دقیقًا  است.  پیشگیرانه  مداخالت  برای  ارزشمندی  بسیار  ابزار  علی، 
آن مسیرهایی است كه تأثیر عوامل اجتماعی دور را بررسی می كند؛ و به همین دلیل این 
می كنند.  شناسایی  مداخله،  برای  را  قوی  بالقوه  نقاط  كه  مهم هستند  غیرمستقیم  مسیرهای 
خصوصیت این مكانیزمها باعث می شود، چنین مدلهای علی، اهمیت اساسی برای طراحی 
مداخالت )منظور سیاست مداخله( داشته باشند )آنشنسل،2009(. بدین منظور پیشنهاد های 

تحقیق در قالب دو بخش خواهد بود:

الف: پیشنهاد های اجرایی
برنامه ریزان، كادر آموزشی مدارس و به طوركلی همه كسانی كه در  پیشنهاد به مدیران، 

نظام آموزشی كشور نقش مهم و تأثیرگذار دارند. این پیشنهاد ها عبارتند از:
بر اساس نتایج تحقیق، در مؤلفه )تهدیدها(، بیشترین میزان استرس )اولیه و ثانویه( عینی 
مربوط به كسر نمره انضباطی و بیشترین میزان استرس )مزمن( ذهنی به ترتیب مربوط به 
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ترس از اخراج از مدرسه و نگرانی از كسر نمره امتحانی بوده است. در مؤلفه )مطالبات و 
انتظارات(، بیشترین میزان استرس عینی و ذهنی به ترتیب عبارتند از: )اولیه: وادار شدن به 
شركت در مسابقات علمی و ورزشی و...، ثانویه: انجام تكالیف اضافی( و )نگرانی از وادار 

انجام تكالیف اضافی(  شدن به شركت در مسابقات علمی و ورزشی و...، نگرانی از عدم 
است. در مؤلفه )فشارها و محدودیت ساختاری( بیشترین میزان استرس )اولیه و ثانویه( عینی 
مربوط به عدم یادگیری به دلیل شلوغی و بی نظمی كالس بوده و بیشترین استرس ذهنی به 
ترتیب مربوط به پرداخت شهریه و فهم دقیق مطالب دروس تخصصی و امتحان این مباحث 
است. در مؤلفه )محرومیت و كم پاداشی و تضاد و تعارض( بیشترین استرس )اولیه و ثانویه( 
عینی و ذهنی به ترتیب مربوط به كسب نمره كم )عینی: مطمئن به گرفتن نمره مناسب ولی 
كسب نمره كم و ذهنی: نگرانی از كسب نمره كم( و نوع پوشش )عینی: درگیر شدن به خاطر 
نوع پوشش و ذهنی: نگرانی از باب تهدید به خاطر نوع پوشش( بوده است؛ لذا به اداره كل 
پیشنهاد می شود كه راه حل حذف عوامل  به ویژه كادر آموزشی مدارس  استان، مشاوران و 

استرس زا مهم را موردتوجه قرار دهند.
برابر نظر متخصصان تعلیم و تربیت، ارزشیابی از اندوخته های فراگیران و دانش آموزان 
یكی از مراحل اساسی و مهم آموزش و یادگیری تلقی می شود به همین جهت برای این 
فرآیند مهم، ترتیبات و شرایط مهمی در نظر می گیرند اما اگر خود همین فرآیند )ارزشیابی( 
دست خوش شرایطی قرار گیرد كه برای دانش آموزان آسیب زا و استرس افزا باشد دست یابی 
عامل  بیشترین  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  كه  همان طور  نیست؛  ممكن  تربیتی  هدفهای  به 

مشترک استرس زا مربوط به كسب نمره و آزمون است.
و همین مشكل و مسئله را باید به چشم ضرورتی انكارناپذیر نگریست كه فضای عاطفی 
و روانی كالسهای درس دانش آموزان را دستخوش نابه سامانیهای عدیده ای خواهد كرد. البته 
نوع مواجهه با این معضل آسیب زا )كسب نمره و آزمون( می تواند مبنای چندین پژوهش و 
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پیمایش علمی قرار گیرد تا ابعاد زوایای و جوانب مسئله به درستی و با دقت تمام شناسایی 
و از قبیل شناسایی آن، راه حلهای ممكن نیز ارائه شود.

در مورد نتایج مهم و قابل توجه دیگر تحقیق درباره متغیرهای تعدیل كننده باید گفت، در 

هر دو بعد حمایت اجتماعی دریافت شده و ادراک شده، بیشترین )و به تفكیك جنس( میزان 
حمایت عاطفی، ابزاری و اطالعاتی دانش آموزان، مربوط به خانواده و كمترین میزان حمایت 
عاطفی و اطالعاتی مربوط به كادر پرورشی و مشاوره مدرسه و نیز كمترین میزان حمایت 

ابزاری مربوط به دوستان است.
می دانیم كه مؤسسات آموزشی و تربیتی نقش بسیار مهمی در ارتقاء سالمت عاطفی و 
روانی دانش آموزان دارند اگر كادر پرورشی و مشاوره مدارس نتوانند به ایفای رسالت مهم 
حمایت اجتماعی خود بپردازند، دانش آموزان و مربیان مدارس دچار اختالل روانی و عاطفی 
سازوكارهایی  چه  با  مدارس  در  تربیتی  مسئوالن  این  كه  است  این  سؤال  حال  می شوند. 

مشخص و مبینی این مهم را با سامان برسانند؟
دستورالعملهای  مدارس، حسب  مشاوره ای  و  پرورشی  كادر  ذاتی  مأموریت  و  رسالت 
وزارتی این است كه اول فضای عمومی مدارس را از بدو ورود دانش آموزان به مدرسه تا 
پایان ساعت آموزشی در آرامش و سالمت عاطفی به مفهوم دقیق كلمه حفظ كنند و ثانیًا 
چنانچه به هر دلیلی این فضای عمومی و عاطفی دستخوش اتفاقات خواسته یا ناخواسته قرار 
گرفت، با حسن تدبیر و با راهكارهای علمی و عملی بتوانند بر آن مشكل فائق آیند؛ طبیعی 
است اگر كادر پرورشی و مشاوره ای نتواند در ایفای رسالت و مأموریت خود موفق باشند 
مدارس گرفتار اختالل عاطفی و روانی می شوند. همان طور كه پیش ازاین اشاره شد كمترین 
میزان حمایت عاطفی و اطالعاتی دانش آموزان مربوط به كادر پرورشی مدرسه است و همین 
یافته خود مبنای تأمالت آموزشی، تربیتی و مشاروه ای فراوانی را می طلبد تا با درانداختن 
طرحی نو به ریشه یابی علل زمینه تقویت حضور مشاوران و مربیان را در مدارس تقویت و 
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به تبع آن زمینه برای ارتقای سالمت روان دانش آموزان مهیا شود.
در  نقش مؤثری  تعدیل كننده  متغیرهای  تحقیق می توان گفت كه  تبیینی  نتایج  در مورد 
این میان نقش  بین میزان استرس و )افسردگی و اضطراب( داشته اند كه در  تعدیل روابط 

گفت:  باید  اضطراب  و  افسردگی  تبیین  در  همچنین،  است.  پررنگ تر  اجتماعی  حمایت 
استرس زا هستند و مدارس دولتی  منابع  دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی كمتر در معرض 
اضطراب  و  افسردگی  تهدیدكننده  كه  هستند  استرس زا  منابع  معرض  در  بیشتر  خاص  و 
است. لذا، دست اندكاران نظام آموزشی كشور این موضوع را در شورای برنامه ریزی، سازمان 
پژوهش كتب درسی و مجموعه كسانی كه تصمیمات كالن برای نظام آموزشی كشور اتخاذ 
می كنند، نتیجه تحقیق را به جد موردتوجه قرار دهند و در خصوص موضوعات زیر به انجام 

پژوهشهای علمی بپردازند:
از نكات مهم و درخور تأمل پژوهش حاضر این است كه میزان استرس دانش آموزان  ●

مدارس دولتی و خاص در قیاس با مدارس غیردولتی، باال و هشداردهنده است. همین 
مهم خود مبنای توجهات دیگری را درزمینه شناسایی و به تبع آن كاهش عوامل استرس زا 
در مدارس طلب می كند. جای آن دارد كه مسئوالن و مدیران آموزشی از سطح استان 
مازندران تا سطح عملیاتی آن )مدرسه( از یك سو و پژوهشگران حوزه های تخصصی 
استرس دانش آموزان  افزایش  كنند كه چه مسائلی در  اندیشه  از سوی دیگر دراین باره 
موجبات  شرایطی  و  عوامل  چه  به عبارتی دیگر  دارد؟  وجود  خاص  و  دولتی  مدارس 
بروز این مشكل و معنا را سبب شد كه كادر آموزشی مدارس دولتی و خاص رفتارهای 
استرس زا بیشتری نسبت به مدارس غیردولتی داشته باشند؟ طبیعی است شناسایی این 

مسائل با رویكردی نظام مند و پژوهشی قابل شناسایی و حل وفصل است.
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ب: پیشنهاد به محققان
تحقیق حاضر به بررسی مدل فرآیند استرس با تكیه بر مدل نظری پیرلین پرداخته كه 
متشكل از عناصر منابع استرس زا، تعدیل كننده های استرس )حمایت اجتماعی و عزت نفس( 
و پیامدهای استرس )اضطراب و افسردگی( و بافت اجتماعی )نوع مدارس: دولتی، غیردولتی 
و خاص( بوده است. پس با عنایت به اهمیت رویكرد فوق، حال می توان این موضوع را به 

پرسش گرفت:
چه استرسورهای دیگری منجر به افسردگی، اضطراب و... دانش آموزان می شوند؟ ●
چه تعدیل كننده های دیگری در كاهش روابط بین منابع و واكنش به استرس مؤثر هستند؟ ●
منابع استرس زا چه واكنشهای دیگری را در پی خواهند داشت؟ ●
جامعه آماری موردمطالعه تحقیق حاضر را دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان مازندران  ●

شامل شده اند لذا پیشنهاد می شود برای فهم عمیق مشكالت و آسیبهای اساسی در این 
زمینه، پژوهشگران، دانش آموزان دوره متوسطه اول را موردمطالعه قرار دهند.

مالحظات اخالقی
مقاله حاضر مستخرج از طرح تحقیقاتی است كه اینجانب مریم شعبانی )نویسنده مسئول( 
كل  اداره  تحقیقات  شورای  اعتبارات  از  استفاده  با  پژوهشی  طرح  این  بوده ام.  آن  مجری 
آموزش وپرورش استان مازندران به اجرا در آمد. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان 
اعالم می دارد  نویسنده مسئول  اعالم می كند. همچنین  را  تأیید می كند و اصالت محتوا آن 
كه این اثر قبال در جای دیگری منتشرنشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نشده است. 

همچنین كلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول و... به ناشر محول شده است.
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