
 هاي تازه در علوم تربيتي فصلنامه انديشه
ي  1389دوم، بهار سال پنجم، شماره

و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران رابطه مهارت هاي مقابله با استرس
 دانشگاه آزاد اسالمي12جوان منطقه 

*سي ناز بني دكتر پري

 **قنبرعلي دلفان آذري

و پيشـرفت تحصـيلي اعضـاي باشـگاه پژوهشـگران بطه مهارترا«اين پژوهش به بررسي: چكيده هاي مقابله با استرس

اس»12جوان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  اعضـاي باشـگاه پژوهشـگران جامعه آماري اين پـژوهش را همـه.تپرداخته

روش. شـود مـي باشـند شـامل مشغول به تحصـيل مـي88-89كه در نيم سال اول12جوان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 

و ورامـين گيري به صورت تصادفي ساده است نمونه كه واحدهاي رودهن، دماونـد، كـرج، پرنـد، قـزوين، فيروزكـوه،

. نفر انتخاب گرديده است 384براساس جدول مورگان 

شـ32كه شـامل) 2002(هاي مقابله با استرس از پرسشنامه استاندارد كاالت براي سنجش شيوه ده سـؤال اسـت اسـتفاده

و با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب آن  دهـد كـه ابعـاد هاي پژوهش نشان مـي يافته. محاسبه گرديده است87/0است

در اصلي مهارت و شـيوه شيوه(مقوله كلي2هاي مقابله با استرس هـاي رويـارويي بـر هاي رويارويي متمركز بـر مسـئله

و ضـريب تعيـين بدسـت آمـده با توجه به مقدار. بندي گرديده است طبقه) هيجان =019/0ضريب همبستگي چندگانـه

2Rمي از پيشرفت تحصـيلي اعضـاي باشـگاه پژوهشـگران2/0هاي مقابله با استرس تنها شود متغيرهاي مهارت مشاهده

ش از بـي)164/0(هاي متمركز بر هيجان بـا ميـزان با توجه به ضرايب استاندارد رگرسيوني، شيوه. كند جوان را تعيين مي

. بر پيشرفت تحصيلي مؤثر خواهد بود)-123/0(هاي رويارويي متمركز بر مسئله شيوه

باشگاه پژوهشگران جـوان دانشـگاه آزاد، اعضايهاي مقابله با استرس، پيشرفت تحصيلي مهارت:هاي كليدي واژه

 اسالمي

و عضو باشگاه پژوهشگران جوان*   p_banisi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن) ادب(استاديار
 keyan1348@yahoo.com كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **



سا فصلنامه انديشه 68 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

 مقدمه
به يطي كه قرار گرفتهدارد كه ما در شرا بستگياسترس يك تجربه شخصي است چون به اين ايم

مي خودمان چه مي و آنچه ما در آن شرايط بخصوص به خود گوييم تحت تأثير عوامل گوييم

و جسمي است زا عوامل استرس. متعددي قرار گرفته كه شامل عوامل رواني، اجتماعي محيطي

د: عبارتند از و چيزهايي كه قابليت ايجاد واكنش استرس در ما را استرس زماني. ارندشرايط، مردم

مي اتفاق مي و توانايي افتد كه مادر خودمان مطلبي منفي به خودمان  هاي خود را در برابر گوييم

و كنار آمدن با آن مي استرس مي. بريم زير سؤال كنيم به معناي روانشناسي، زماني استرس را تجربه

به كه به خود مي مي گوييم آن عامل استرس به نوعي براي ما تهديدي . آيد حساب

مي بيشتر مردم فكر مي دانند استرس چيست؟ استرس يعني رئيس، هوا، مسائل مالي، خراب كنند كه

و غيره چون آنچه. شوند اما اين چيزها خود باعث ايجاد استرس نمي. شدن، ماشين، درد، بيماري

س شما نشود، كه امروز ممكن است براي شما توليد استرس كند احتمال دارد فردا باعث استر

آيد، چيزي كه ممكن است براي شما استرس باشد براي ديگري لزوماً استرس به حساب نمي

مي بعضي افراد زماني كه مي كنند بعضي بينند قادر به پرداخت قبوض خود نيستند احساس استرس

جسم براي درك اهميت مقابله با استرس دانستن اينكه ذهن اثري مستقيم روي. ديگر چنين نيستند

هايي مغز از طريق يك سري واكنش. كند دارد نيز حائز اهميت است موضوعي كه ما را تهديد مي

واكنش بدن براي دريافت اين تهديد، واكنش جنگ. گويد براي اين تهديد آماده باش به بدن مي

هاي قوي به صورت آدرنالين، در طي استرس هورمون. شودو گريز يا واكنش استرس ناميده مي

ميك و استروئيدها وارد جريان خون  ). 1387وحدتي،(شوند ورتيزول

و بحران روحي و نوع زندگي فرد به طور مفهوم كنترل استرس پس. دارد بستگيكامل به روش

و جسمي منحصر به فرد خودمان در هنگام استرس ها آگاه بايد ياد بگيريم نسبت به عاليم رواني

و رواني هستند ها شامل عوامل اين نشانه. شويم براي مقابله با استرس. جسمي، احساسي، ادراكي

و در نهايت بدست آوردن آرامش دروني شما بايد اول اين تضمين را  خود، دست يافتن به سالمتي

1طور كه وين داير همان. هاي خود را تحت كنترل درآوريد خواهيد استرس به خود بدهيد كه مي

.»شويد تا بخواهيد بهبود بيابيد شما مجبور نيستيد بيمار«: گفته

در شروع ترم تحصيلي اغلب. هاي زندگي روزانه ناشي از منابع بيروني هستند بسياري از استرس

محل. شوند دانشجويان با فشارهاي رواني مختلف روبرو مي در شروع ترم تحصيلي، پيدا كردن

 
1- Vendayer  



69 ...و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگرانرابطه مهارت هاي مقابله با استرس

و جسم ما تحت تأثير استرس قرار ذهن. هاي استرس برانگيز هستند هايي از صحنه پاركينگ نمونه

همه روي ما فشار،هاي محيطي، ورزش نكردن بيماري واقع شدن در معرض آلودگي. گيرند مي

مي گوش فرادادن به خشونت. آورند مي و خانوادگي نيز . آميز باشد تواند استرس هاي خياباني

ورد كنيم چه تفسيري از اينكه در برابر حوادث زندگي چگونه برخ. استرس يك پديده ذهني است

و چگونه بر آنها برچسب مي مي استرس. زنيم آنها داريم .سازد زا بودن يا نبودن آنها را مشخص

و فشار را عناصر اصلي استرس رواني معرفي مي و. كنند ناراحتي، تضاد، تعارض، تغيير ناراحتي

هم. كندميدلتنگي ناشي از عواملي است كه راه رسيدن ما به هدفمان را مسدود  عوامل دروني

و زماني. توانند مانع از رسيدن شما به هدفتان بشوند مي تعارض منبع ديگري براي استرس است

مي مصداق پيدا مي . كنند كند كه دو يا چند انگيزه يا رفتار ناسازگار براي ابراز خود با هم رقابت

اتي اشاره كرد كه مستلزم توان به تغيير تغيير منبع ديگري براي استرس است به خصوص مي

ص 1380آزاد،(اي در شرايط زندگي خود هستند هاي عمده تعديل ،45.(

به براي كنار آمدن با دشواري. استرس آثار جسماني ناخوشايند دارد هاي زندگي بدن ما از واكنشي

هاي بيش اگر در جريان زندگي روزمره خود را در معرض استرس. كند نام جنگ يا گريز استفاده مي

شود از اندازه قرار دهيم، تغييرات بيوشيميايي كه در جريان واكنش جنگ يا گريز در ما ايجاد مي

مي. گرددمنجر به استرس يا اضطراب مزمن ممكن است گذارد كه نتيجه اين شرايط بر بدن ما اثر سوء

فش. تني است آن اختالالت روان ار خون زياد، زخم معده، ميگرن، سردرد، آسم يا تنگي نفس،

اختالالت پوستي، ورم مفاصل، اختالالت گوارشي، بدخوابي، گردش خون بدن، سكته مغزي، 

و بيماريهاي قلبي نمونه مي سرطان 1ويليامز گالسر. توانيم به آنها اشاره كنيم هاي بارزي هستند كه

و بنيان روان . فرايندي خالق داردتني معتقد است كه بيماري روان2درماني گذار مكتب واقعيت پزشك

، بدن ما در تالش خالق اي وجود ندارد بيماري مزمن كه براي آن علت جسماني شناخته شده در يك

مي. استما درگير براي ارضاي نيازهاي گويد از آنجايي كه روش درماني مشخصي براي رفع گالسر

غيرقابل كنترل زندگي را تني وجود ندارد بهترين كار اين است كه كنترل چيزهاي اختالالت روان

مي. بدست آوريم و اينكه اگر شخص گالسر معتقد است كه انسان تواند بر رفتارهاي خود حاكم باشد

و افكار خود را نيز تغيير دهد رفتارش را تغيير دهد مي به. تواند احساسات بدن ما بهاي سنگيني را

مي خاطر برخورد ضعيف .)1373شاملو،( كند ما با استرس پرداخت

1- Welyamz Glaser 
2- real thrapy 



سا فصلنامه انديشه 70 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

هاي مختلفي بكار پردازان مختلف اين اصطالح را به شيوه تعريف استرس دشوار است نظريه

آ يكي از شيوه. اند برده توماس.ن به عنوان محرك استهاي رايج تعريف استرس، در نظر گرفتن

. كه الزم است فرد با آن سازگار شود تعريف كرداسترس را واقعه محركي) 1979(1هولمز

و جدايي راين استرس به عنوان يك محرك، شامل امتحان، بالياي طبيعي، شغلهاي مخاطرهبناب آميز

).1997ديو،(زناشويي است 

آن بندي هاي كنار آمدن بايد گفت تاكنون طبقه در مورد انواع شيوه و متنوعي از و روشهاي مختلف ها

و شناخته به عمل آمده است اما يكي از معروف و فولكمنترين شده ترين است2آنها مربوط به الزاروس

و هيجان ها را در دو نوع كلي مسئله كه اين روش  مدار يا متمركز بر هيجان مدار يا متمركز برمسئله

مي. گنجاندند از كه هر يك از اين دو روش به چهار زيرمجموعه تقسيم : شوند كه عبارتند

ر): مدار مسئله(كنار آمدن متمركز مسئله-1 و ويارويانه، خويشتنشيوه داري، حل مدبرانه مسئله

.جستجوي حمايت اجتماعي

پذيري جويي، گريز از اجتناب، مسئوليت دوري): مدار هيجان( تمركز بر هيجانمكنار آمدن-2

و مثبت . ارزيابي مجدد

و) 1980(3ساراسون پيشنهاد كرده است كه واكنش فرد نسبت به تنيدگي از دو زاويه موقعيت

هاي واكنش فرد نسبت به تنيدگي برحسب ويژگي. رفيت رويارويي متناسب با آن ارزشيابي شودظ

مي وي با توجه به منابعي كه در اين رويارويي مي . كند تواند در اختيار داشته باشد تغيير

هاي اي متمركز بر مسأله از ويژگي نشان دادند كه روشهاي مقابله) 1991(و همكاران4اليوت

و سازگاري اجتماعي خوبي دارند افراد ).45، 1381ابراهيمي،(ي است كه سالمت رواني

در- طوري كه كنار آمدن مشكل احتماالً كنار آمدن بايد متناسب با موقعيت باشد همان مدار بايد

برعكس. تر باشد هاي غيرقابل تغيير مناسب هايي كه قابليت تغييرپذيري دارند نسبت به موقعيت موقعيت

هايي كه هيچججويي يا ارزيابي مجدد مثبت در موقعيت مدار كنار آمدن مانند دوري كال هيجاناش

در مناسب. توان انجام داد كاري نمي و الزاروس،(هايي كه قابل تغيير هستند موقعيت ترند تا فولكمن

1994 .( 

با منبع اضطراب مورد هاي مبارزه هاي كنار آمدن يا مقابله با استرس، اين اصطالح براي روش شيوه

و كوشش برايو به روش مواجهه با دشواري) 328، 1373پورافكاري،(گيرد استفاده قرار مي ها

هاي كاهش اثرات استرس است كنار آمدن با استرس، فرايند توسعه روش. غلبه بر آنها اشاره دارد
 

1- Holmz    2- Lazaros and Folkman 
 

3- Sarason    4- Olivet 



71 ...و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگرانرابطه مهارت هاي مقابله با استرس

دو نوع اصلي از ). 1،2002كاالت(و تكاليف مشكل را عليرغم وجود استرس به پايان رسانيدن

و فولكمن مهارت كنارآيي: وجود دارد) 1984(هاي كنار آمدن با استرس بر طبق نظر الزاروس

و كنارآيي متمركز بر هيجان . متمركز بر مسئله

مقابله با استرس در پيشرفت تحصيلي اعضاء باشگاه هاي مهارتلذا اين پژوهش بدنبال تأثير

ميد12پژوهشگران جوان منطقه  : سؤاالت پژوهش شامل. باشد انشگاه آزاد اسالمي

 هاي مقابله با استرس چيست؟ هاي مهارت ابعاد اصلي مؤلفه-1

هاي مقابله با استرس بر پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان منطقه آيا مهارت-2

مي 12  گذارد؟ دانشگاه آزاد اسالمي تأثير

 هاي مقابله با استرس تأثيرگذارتر هستند؟ هاي مهارت كدام يك از مؤلفه-3

 روش
اي است كه در آن روابط علت معلولي متغيرهاي مقايسه-اين پژوهش بر مبناي پژوهش علي

و معدل اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي مهارت هاي مقابله با استرس

. شودمي نجيدهس

گي جامعه و روش نمونه ريآماري، نمونه
جامعه آماري اين پژوهش را همه اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

مي88-89سال اول كه در نيم 12 مي مشغول به تحصيل به روش نمونه. شود باشند شامل گيري

مي صورت تصادفي طبقه باشد كه از واحدهاي رودهن، دماوند، كرج، پرند، قزوين، بندي ساده

و ورامين براساس جدول مورگان فيروزك .اند نفر انتخاب گرديده 384وه

 ابزار پژوهش
را كه شيوه است سؤال32اين پرسشنامه شامل و متمركز بر هيجان هاي رويارويي متمركز بر مسأله

هاي نشانگر شيوه1،3،4،5،6،7،9،11،18،29،30،31هاي عبارات شماره. سنجد مي

و رويارويي متمرك ،2،8،10،12،13،14،15،16،17،19هاي عبارات شمارهز بر مسأله است

. هاي رويارويي متمركز بر هيجان است نيز نشانگر شيوه21،22،23،24،25،26،27،28، 20

و هميشه گزينه4هاي اين پرسشنامه به صورت پاسخ اي شامل هيچ وقت، گاهي، اغلب اوقات

.باشدمي4و هميشه بيانگر نمره1نمره وقت بيانگر هيچ. است

1- Kalat  



سا فصلنامه انديشه 72 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

و نمره مق نحوه اجرا :هاي رويارويي با استرس ياس شيوهگذاري

و سپس از آنها به منظور اجراي اين پرسشنامه دستورالعمل مربوط براي آزمودني مطرح شد

م خواسته شد بر مبناي استفاده از آنها از شيوه ورد نظر هاي رويارويي براساس يك مقياس گزينه

. خود را عالمتگذاري نمايند

مي اساس انتخاب گزينه سپس بر تا كند نمره هايي كه آزمودني انتخاب به او تعلق3اي بين صفر

را انتخاب كند» گاهي«، اگر گزينه»صفر«به طوريكه اگر گزينه هيچ وقت را برگزيند. گيرد مي

»سه«را برگزيند» هميشه«و اگر گزينه»دو«را عالمتگذاري كند» اغلب اوقات«، اگر گزينه»يك«

. گيرد امتياز مي

كههاي عباراتي در نهايت جمع نمره به هاي رويارويي متمركز بر مسأله به شيوه را  مربوط است

و بدين ترتيب نمره شيوه مي تعداد عبارت آن تقسيم كرده . گردد هاي متمركز بر مسأله مشخص

بهرا هاي عباراتيي متمركز بر هيجان نيز جمع نمرهها چنين در مورد نمره شيوه هم  كه مربوط

مي هاي شيوه و بدين صورت نمره متمركز بر هيجان باشد را بر تعداد آن عبارت تقسيم كرده

مي شيوه .نماييم هاي رويارويي بر هيجان را محاسبه

ها يافته
 هاي مقابله با استرس چيست؟ هاي مهارت ابعاد اصلي مؤلفه

ع و پيشينه پژوهش در جهان به طور كلي ابعاد اصلي مؤلفهبا هـاي هاي مهـارت نايت به مباني نظري

.2هاي رويارويي متمركز بـر مسـئله شيوه.1. بندي شده است دسته كلي تقسيم2مقابله با استرس به 

و سنجش اين ابعاد از پرسشنامه استاندارد كاالت شيوه ) 2002(هاي متمركز بر هيجان براي محاسبه

. استفاده شده است

به آماره:1جدول بريارويروياهوهيشهاي خالصه مربوط و مردان مسئله متمركز  بين زنان

 ميانگين تعداد جنس
انحراف
استاندارد

انحراف استاندارد
از ميانگين

مرد
زن

208
176

3966/1
2159/1

55271/0
42025/0

03832/0
03168/0

از396/1شـود ميـانگين پاسـخ مـردان هاي خالصـه مشـاهده مـي با توجه به جدول آماره بـيش

از. است216/1ميانگين پاسخ زنان  متمركزيارويروياهوهيشبه عبارت ديگر مردان بيش از زنان

مي مسئله بر . كنند استفاده



73 ...و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگرانرابطه مهارت هاي مقابله با استرس

به آماره:2جدول بريارويروياهوهيشهاي خالصه مربوط لهمسئ متمركز

 ميانگين تعداد
انحراف

 استاندارد

انحراف استاندارد

 از ميانگين

علوم پايه

 فني مهندسي

 علوم انساني

و پيراپزشكي  پزشكي

 جمع

92

60 

168 

64 

384 

3524/1

1889/1

3790/1

2044/1

3138/1

46507/0

49619/0

52798/0

47045/0

50392/0

04849/0

06406/0

04073/0

05881/0

02572/0

شـود ميـانگين پاسـخ در رشـته علـوم هاي مختلف مشـاهده مـي ها در رشتها توجه به ميانگين پاسخب

.ها است انساني بيش از ساير رشته

 تحليل واريانس:3جدول

مجموع

 مربعات

درجه

 آزادي

ميانگين

 مربعات
F

سطح

 داري معني

گروهيدرون

 گروهي برون

 جمع

797/3

852/71

649/75

3

380 

383 

266/1

189/0

693/6000/0

داريو سـطح معنـي)3و 380(بـا درجـه آزادي693/6جدول تحليل واريـانسFبا توجه به آماره

باو مقايسه اين سطح معني000/0 مي05/0داري هاي مختلـف شود ميانگين پاسخ در گروه مشاهده

. داري دارد تحصيلي اختالف معني

هيهاوهيشهاي خالصه آماره:4جدول  جانيمتمركز بر

 ميانگين تعداد
انحراف

 استاندارد

انحراف استاندارد

 از ميانگين

علوم پايه

 فني مهندسي

 علوم انساني

و پيراپزشكي  پزشكي

 جمع

92

60 

168 

64 

384 

3315/1

3633/1

5461/1

3531/1

4340/1

45142/0

40147/0

45590/0

37984/0

44443/0

04706/0

05183/0

03517/0

04748/0

02268/0
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12هاي مقابله با استرس بر پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشـگران جـوان منطقـه آيا مهارت

 دانشگاه آزاد اسالمي تأثيرگذار است؟

هاي مقابله با استرس بر پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه براي بررسي ميزان تأثير هر يك از مهارت

شد دانشگاه آزاد12پژوهشگران جوان منطقه  . اسالمي از روش رگرسيون خطي ساده استفاده

 هاي خالصه مدل رگرسيوني آماره:5جدول

 مدل
ضريب

 همبستگي

ضريب تعيين

)2R(

ضريب تعيين

 تصحيح شده

انحراف استاندارد ضريب تعيين

 تصحيح شده

1138/0019/0014/0917/0

و ضريب تعيين مشـاهده2R=019/0به دست آمـده با توجه به مقدار ضريب همبستگي چندگانه

از پيشـرفت تحصـيلي اعضـاي باشـگاه%2هـاي مقابلـه بـا اسـترس تنهـا شود متغيرهـاي مهـارت مي

. كند پژوهشگران جوان را تعيين مي

 تحليل واريانس:6جدول

 مدل
مجموع

 مربعات

درجه

 آزادي

ميانگين

 مجموع مربعات

آماره

 فيشر

سطح

داري معني

ر 239/62120/3706/3025/0گرسيونيمنبع تغييرات

منبع تغييرات خطا

)ها باقيمانده(

708/320381842/0

947/326383جمع كل

بـا سـطح)3و 381(بـا درجـه آزاديF=706/3جدول تحليل واريانسFبا توجه به مقدار آماره

باو مقايسه اين سطح معني025/0داري معني ميمشاهα=05/0داري شود فرض صفر مبنـي بـر ده

هـاي مقابلـه بـا اسـترس روي پيشـرفت تحصـيلي اعضـاي باشـگاه تأثير بودن متغيرهـاي مهـارت بي

رد مي . شود پژوهشگران جوان



75 ...و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگرانرابطه مهارت هاي مقابله با استرس

 ضرايب رگرسيون:7جدول

 مدل

ضرايب
استاندارد نشده رگرسيوني

ضرايب
استاندارد شده

آماره
tآزمون 

سطح
داري معني برآورد

 رهاي مدلپارامت

برآورد
انحراف
استاندارد

 بتا

عرض از مبدأ
)مقدار ثابت(

120/18158/0644/114000/0

هاي رويارويشيوه
متمركز بر مسئله

244/0-115/0133/0-123/2-034/0

هاي متمركزشيوه
بر هيجان

324/0124/0164/0625/2009/0

ميبا توجه به ضرايب رگرسيوني به دست آمده و ضرايب از جدول باال مشاهده شود عرض از مبدأ

مي معني05/0در سطح) هاي مقابله با استرس متغيرهاي مهارت(رگرسيوني  . باشد دار

هـاي رويـارويي شـيوه شود اگـر يـك واحـد نمـره با توجه به ضرايب رگرسيوني باال مشاهده مي

ا يابد ميـزان پيشـرفت تحصـيلي آنهـا بـه متمركز بر مسئله در اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان ارتق

و بـر-244/0ي اندازه هـايي شـيوه عكس، همچنـين اگـر يـك واحـد نمـره كاهش خواهد يافـت

متمركز بر هيجان در اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان ارتقا يابد ميزان پيشرفت تحصـيلي آنهـا بـه 

بر324/0يهانداز و .عكسارتقا خواهد يافت

:سؤال سوم پژوهش

 هاي مقابله با استرس تأثيرگذارتر هستند؟ هاي مهارت ام يك از مؤلفهكد

)133/0(متمركز بر مسئلهيروياروي هاي بيش از شيوه)164/0(هاي متمركز بر هيجان با ميزان شيوه

. بر پيشرفت تحصيلي مؤثر خواهد بود

و نتيجه  گيري بحث
و آسيب در كلمه استرس، تصور بحراني توانكاه ميزا را به. كند ذهن ايجاد افراد ممكن است

و فجايع هسته گونه فجايع، ترديدي نيست كه اين. اي فكر كنند هواپيماربايي، گردباد، جنگ

از. زا هستند رويدادهاي شديداً استرس با اين حال، اين رويدادهاي غيرعادي تنها بخش كوچكي

و جزيي كامالً البته عوامل استرس. استرس هستند رويداد بسيار. از هم مستقل نيستند زاي عمده
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مي استرس زاي جزيي نظير تواند انبوهي از عوامل استرس زايي نظير اقدام به طالق گرفتن

ا استرس كه بستگي دارداينبه تجربه احساس استرس. يجاد كندهاي محيطي، شرايط اقتصادي را

م و چگونه آنها را ارزيابي رويدادهايي كه براي يك نفر. كنديفرد به چه رويدادهايي توجه دارد

. زا هستند شايد براي ديگري عادي باشند استرس

و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه اين پژوهش به بررسي رابطه مهارت هاي مقابله با استرس

را. پرداخته است12پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه   همهجامعه آماري اين پژوهش

88-89سال اول كه در نيم12پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه اعضاي باشگاه

مي مشغول به تحصيل مي بندي ساده گيري به صورت تصادفي طبقه روش نمونه. شود باشند شامل

و ورامين براساس جدولازكه باشد مي واحدهاي رودهن، دماوند، كرج، پرند، قزوين، فيروزكوه

هاي مقابله با استرس از پرسشنامه استاندارد براي سنجش شيوه. اند گرديده نفر انتخاب 384مورگان 

مي32استفاده شده است،كه شامل 2002كاالت  با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب.باشد سؤال

و هيستوگرام مربوط به ترم گذشته دانشجويان آماره. محاسبه گرديده است87/0آن  هاي خالصه

و78/15ترين معدل پايين. باشدمي92/0با انحراف استاندارد26/18ترم گذشته كند معدل بيان مي

و2/54. باشدمي94/19باالترين معدل را8/45درصد افراد مورد بررسي را دانشجويان پسر درصد

6/15درصد از افراد مورد بررسي علوم پايه،24رشته تحصيلي. اند دانشجويان دختر تشكيل داده

و8/43ي مهندسي، درصد فن مي7/16درصد علوم انساني و پيراپزشكي . باشد درصد نيز پزشكي

به هاي مهارت ابعاد اصلي مؤلفه هاي شيوه.1: بندي شده است دسته كلي تقسيم2هاي مقابله با استرس

بايد نرمال ابتداtبيش از استفاده از آزمون. هاي متمركز بر هيجان شيوه.2رويارويي متمركز بر مسئله 

مي-آزمون كلموگروف. ها مورد بررسي قرار گيرد بودن داده هاي كند شيوه اسميرنوف بيان

و شيوه براي مقايسه. هاي متمركز بر هيجان نرمال نيست رويارويي متمركز بر مسئله نرمال است

و پيtهاي بدست آمده براي فرض اول از آزمون پاسخ ش از بررسي براي دو گروه مستقل استفاده شد

و مرد پاسخ مقايسه پاسخ ها در دو گروه توسط آزمون لون مورد بررسي قرار ها در دو گروه زن

به عبارت ديگر مردان. است216/1بيش از ميانگين پاسخ زنان396/1ميانگين پاسخ مردان. گرفت

مي بيش از زنان از شيوه - آزمون منUبه آماره با توجه. كنند هاي رويارويي متمركز بر مسئله استفاده

باو مقايسه اين سطح معني000/0داري با سطح معني 0/14381ويتني مي05/0داري شود مشاهده

و مردان) هاي متمركز بر هيجان شيوه(ها فرض صفر مبني بر يكسان بودن ميانگين رتبه پاسخ بين زنان

مردان بيش از زنان. است337/1زنان بيش از ميانگين پاسخ516/1ميانگين پاسخ مردان. شود رد مي
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مي از شيوه هاي مختلف ها در رشته براي بررسي مقايسه بين پاسخ. كنند هاي متمركز بر هيجان استفاده

دو اختالف ها در مقايسه دوبه ميانگين پاسخ. تحصيلي از آزمون تعقيبي توكي استفاده شده است

در ميانگين پاسخ. ها است انساني بيش از ساير رشتهميانگين پاسخ در رشته علوم. داري ندارد معني ها

و  و پزشكي و پيراپزشكي، ميانگين رشته علوم انساني با فني مهندسي رشته علوم پايه با رشته پزشكي

،)2005(هاي تحقيقات كارلتن هاي اين پژوهش با يافته يافته. داري دارد پيراپزشكي اختالف معني

و همكارانش .مطابقت دارد) 1386(و ثمري) 2004( مايك سودرستروم

هاي مقابله با استرس بر پيشرفت تحصيلي اعضاي آيا مهارت: در خصوص سؤال دوم پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمي تأثيرگذار است؟ با توجه به مقدار12باشگاه پژوهشگران جوان منطقه 

و ضريب تعيين بدست آمده  شود متغيرهايميمشاهده2R=019/0ضريب همبستگي چندگانه

را2/0هاي مقابله با استرس تنها مهارت از پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان

داري با سطح معنيF=706/3جدول تحليل واريانسFبا توجه به مقدار آماره. كند تعيين مي

باو مقايسه اين سطح معني025/0 ميα=05/0داري بيشود فرض صفر مبني مشاهده تأثير بر

هاي مقابله با استرس روي پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران بودن متغيرهاي مهارت

هاي رويارويي متمركز بر مسئله در اعضاي باشگاهي شيوه اگر يك واحد نمره. شود جوان رد مي

هد يافت كاهش خوا-244/0ي پژوهشگران جوان ارتقا يابد ميزان پيشرفت تحصيلي آنها به اندازه

متمركز بر هيجان در اعضاي باشگاه پژوهشگراني شيوه كس همچنين اگر يك واحد نمرهو برع

و برعكس324/0ي جوان ارتقا يابد ميزان پيشرفت تحصيلي آنها به اندازه . ارتقا خواهد يافت

و) 1386(، منوچهري)2002(تحقيقات ميچاليد زواسمينز هاي هاي اين پژوهش با يافته يافته

.مطابقت دارد) 1386(شاهقليان

هاي مقابله با استرس تأثيرگذارتر هستند؟ هاي مهارت سؤال سوم پژوهش كه كدام يك از مؤلفه

هاي رويارويي متمركز بر مسئله بيش از شيوه)164/0(هاي متمركز بر هيجان با ميزان شيوه

پژ يافته. بر پيشرفت تحصيلي مؤثر خواهد بود)-133/0( هاي تحقيق ثمري وهش با يافتههاي اين

.مطابقت دارد) 1385(
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 فارسي منابع
ح (آزاد، .بعثت: شناسي رواني، تهران آسيب).1380.

ح و شيوه مقايسه عوامل تنيدگي.آقامحمديان، مجله. آموزان هاي مقابله با آن در دانش زا

.148-2:135شماره. 1381. سال ششم.22شناسي روان

ا و حمايت اجتماعي با ميزان بررسي رابطه شيوه).1381(.ابراهيمي، هاي مقابله با استرس

و روانشناسي باليني ايران . افسرگي جانبازان قطع نخاعي، مجله روانپزشكي

م (افراسيابي، و مقايسه شيوه).1386. و بزهكار بررسي هاي مقابله با استرس در نوجوانان عادي

. ختيشنا مطالعات روان. شهر تهران

ع (و همكاران.ا.ثمري، و شيوه).1386. زا هاي مقابله با عوامل استرس بررسي منابع حمايتي

.1385فصلنامه اصول بهداشت رواني، سال هشتم،. در دانشجويان

س (شاملو، .انتشارات رشد. بهداشت رواني).1373.

(م. شاهقليان و سبك هاي مقابله با است). 1385. رس بـا الگوهـاي ارتبـاطي رابطه هوش هيجاني

و پژوهش هاي مشاوره. ميان زوجين . تازه ها

م (منوچهري، و سبك هاي مقابله با استرس ). 1386. بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري

. در نوجوانان مقطع متوسطه شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد
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