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 چکيده
 ترین مهم از یکی بعنوان و است بشر زندگی در انکار قابل غیر واقعیتی استرس :مقدمه

 می که آن به واکنش یا نحوه پاسخ بنابراین، شود می شناخته ها پیدایش بیماري عوامل

 .است مهمی بسیار مسئله باشد، داشته بسزایی نقش فرد سازگاري در تواند

رابطه ي بین سبک هاي مقابله با استرس با وضعیت هدف بررسی  با مطالعه نهدف: ای

 تاهل دانشجویان پیام نور بابل انجام شده است.

 دانشجویان از نفر 70میان در که بوده مقطعی توصیفی نوع از حاضر پژوهش :کار روش

 گردآوري ابزار .است شده انجام تصادفی بندي طبقه گیري نمونه روش با پیام نور بابل 

 سبک پرسشنامه و اجتماعی فردي اطالعات شامل قسمتی دو اي پرسشنامه اطالعات

می  [Way of Coping Questionnair (WOCQ)]استرس الزاروس   با مقابله

 انجام واریانس یکطرفه آزمون و توصیفی آمار از استفاده با اطالعات تحلیل و تجزیه .باشد

 .شد

ست آمده از این پژوهش میزان استفادهدانشجویان متاهل از نتایج: بر اساس نتایج به د 

نسبت  تراهبردهاي کنار آمدن رویارویانه، مسئولیتپذیري، حل مدبرانه، و ارزیابی مجدد مثب

مجرد بیشتر بود .در میزان استفاده از راهبردهاي دوریجویی، خویشتن داري  به دانشجویان

 د و متاهل تفاوت معنادار مشاهده نشد.مجر و جستجوي حمایت اجتماعی در دانشجویان

راهبردهاي کارآمد مقابله اي با  نتیجه گیري: به نظر می رسد تاهل دانشجویان می تواند

 .استرس دانشجویان در زندگی راتحت تاثیر قرار می دهد

 استرس، تاهل، مقابله با استرس. اژگان کليدي:و 
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 3 نسا شيردل،  2 فاطمه فتحی کناري ، 1پور گنجیمحمد فغان

 .بابل شهرستان نور پیام روانشناس،کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه 1
 .بابل شهرستان نور پیام دانشگاه عمومی، روانشناسی ،کارشناسی روانشناس 2
 .ساري واحد اسالمی آزاد ،دانشگاه مشاوره تخصصی دکتري ، مشاوره دانشجوي  3

 
  نام نویسنده مسئول:

 محمد فغان پور گنجی

رابطه ي بين سبک هاي مقابله با استرس با وضعيت تاهل 

 دانشجویان پيام نور بابل
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 مقدمه
 (Lazarus) که است معتقد را استرس که است کسی کمتر است؛ آدمی زندگی تحول جهت در لیعام و انکار قابل غیر واقعیتی استرس

 .(1 )رود می فراتر وي یافتگی سازش منابع از یا آورد می فشار فرد بر نیازها که شود می ایجاد هنگامی تنیدگی الزاروس .باشد نکرده تجربه

 از یکی و دارند ارتباط استرس با جسمی هاي بیماري درصد 75 که شده هگفت .شود می محسوب بزرگی مسئله استرس امروز جهان در

 شود می شناخته ها بیماري پیدایش عوامل ترین مهم از یکی بعنوان استرس .(2 )باشد می سرطان و قلبی هاي بیماري در مؤثر عوامل

 موردبررسی مقابله عنوان تحت معموالً موضوع این .باشد تهداش بسزایی نقش فرد سازگاري در تواند می که آن به واکنش یا پاسخ نحوه بنابراین

 قرار بررسی مورد مشکالتشان با افراد مقابله شیوه پس آن از و شد معرفی الزاروس توسط 1966 سال در مقابله مفهوم .(3 )گیرد می قرار

 ایجاد استرس که هایی آسیب تحمل یا کردن کم ن،یافت تسلط از است عبارت مقابله .(4 )شد تهیه آن گیري اندازه براي ابزارهایی و گرفت

 را آن مختلف هاي روش فولکمن (Folkman) و مقابله مفهوم ( 1980 )الزاروس و اما دارد، وجود مقابله درباره زیادي نظریات .کنند می

 هاي درخواست تحمل یا کاهش ر،مها براي که است رفتاري و شناختی هاي تالش تمام شامل مقابله اساس این بر .اند کرده بررسی بیشتر

 ).      مدار هیجان و مدار مسئله(اصلی مقابله نوع دو الزاروس نظریه براساس .(5 )شود می گرفته کار به بیرونی یا درونی

 در يا سازنده اقدامات کند می سعی و شود می متمرکز فشارآور عامل بر فرد مدار مسئله مقابله در .دارد وجود روانی فشار برابر در

 فشارآور واقعه هیجانی پیامدهاي کند می سعی فرد مدار هیجان مقابله در مقابل، در .دهد انجام آن حذف یا آور فشار شرایط تغییر راستاي

 يتئور براساس (6 ).شود حفظ فرد هیجانی تعادل تا است فشارآور عامل هیجانی مهار و تنظیم مدار، هیجان مقابله اولیه کارکرد .کند مهار را

 و تنهایی به استرس مفهوم و دارند افراد روانی سالمت نتیجه در و استرس کاهش در مهمی نقش اي مقابله راهبردهاي روانشناختی، هاي

 افراد منابع چه هر دیگر بیان به .دارد افراد وضعیت بینی پیش و توضیح در محدودي ارزش آنان، اي مقابله هاي مهارت گرفتن نظر در بدون

 توانایی که افرادي دهد می نشان اي مطالعه نتایج .(7 )شوند آسیب به منجر هاي موقعیت گرفتار دارد احتمال کمتر باشد، بهتر لهمقاب براي

 و دارند باالیی هاي مهارت افراد این .گیرند می قرار استرس معرض در کمتر و شوند می افسردگی دچار کمتر دارند مسایل حل در بیشتري

 )افسردگی با اجتناب-گریز بویژه و مدار هیجان راهبردهاي که است ذکر شایان .(8 )است کمتر سایرین به نسبت آنان در اضطراب میزان

 اي مقابله هاي روش از یک هر اگرچه که نمود توجه باید.است ارتباط در ( 12 )عمومی سالمت کاهش و 11 )خودکشی تفکر ،( 10،9

 اي مقابله راهبردهاي اخیر هاي سال در .( 13 )باشد می مؤثر اي مقابله راهبردهاي شناسایی مختلف، متون مهم بحث اما است، تأثیرگذار

 بخشی که این ضمن گروه این .(2 )باشند می دانشجویان ها گروه این از یکی که است گرفته قرار بررسی و توجه مورد مختلف هاي گروه در

 اي مقابله هاي روش و خاص زاي تنیدگی عوامل رسد می نظر به حال عین در ند،ده می تشکیل را ما کشور بویژه کشورها فعال جمعیت از

 با توأم تواند می که است همراه زندگی در جدي تغییر نوعی با دانشجویان اغلب براي دانشگاه به ورود (1 )دارد وجود آنها میان در اي ویژه

 می امر این که آنهاست زندگی در عمده تغییرات و جدید هاي نقش یرشپذ دانشجویان، استرس عمده دالیل از یکی .باشد استرس و نگرانی

 بین که دادند نشان همکاران و شکري .( 12 )دهد قرار تأثیر تحت نیز را آنان روانی و جسمانی سالمت بلکه تحصیلی عملکرد تنها نه تواند

 استرس از باالیی سطوح داراي که دانشجویانی طرفی از .( 14 )دارد وجود معناداري منفی رابطه آنان عملکرد و دانشجویان استرس سطوح

 دلیل به افراد .( 15 )بینند می کلینیکی هاي ضعف جبران در ناتوان و تحصیل فرآیند کنترل در ضعیف نفس، به اعتماد فاقد را خود هستند

 تلقی طرز به آن، به واکنش چگونگی و شده ادراك فشار شدت و دهند می پاسخ گوناگون هاي شیوه به استرس برابر در فردي، هاي تفاوت

 دریافت شیخ مثال براي شده، شناسایی دانشجویان میان در گوناگونی راهبردهاي رو این از .( 16 )است وابسته دارد آن از فرد که برداشتی و

 حمایت دریافت و موسیقی به دادن گوش ورزش، جمله از مدار هیجان راهبردهاي پزشکی علوم دانشجویان در اي مقابله راهبرد بیشترین که

 بینی، خوش قبیل از رفتارهایی را پرستاري دانشجویان شبان حالیکه (Shaban) اي مقابله راهبرد بیشترین در .( 17 )باشد می دوستان از

 هاي تنیدگی نشانگر شده، یاد تمهیدات .( 18 )اند کرده ذکر مسئله حل بر مبتنی رفتار و جهات سایر به زا استرس موقعیت از توجه انتقال

 داراي جامعه، افراد دیگر زندگی با تشابه درعین گروه این زندگی فضاي که چرا است، دانشجویی جامعه خاص اي مقابله هاي شیوه نیز و ویژه

با .است بوده رانپژوهشگ توجه و عالقه مورد کنند، می تجربه دانشجویی هاي گروه که اي ویژه شرایط و مسائل خاطر بدین .است تمایزهایی

توجه به مطالب مذکور تالش پژوهشگر بر این است که با اعمال مداخله به صورت تجربی میزان تحمل استرس بین دانشجویان متاهل و مجرد 

 را بررسی و پاسخ مناسبی براي سواالت پژوهش بدست آورد . 

 

 کار روش

روانشناسی  هاي رشته در تحصیلبه  مشغول دانشجوي 70 از کلمتش پژوهش جامعه.باشد می مقطعی توصیفی مطالعه یک پژوهش این

 ها پرسشنامه به نفر 60 میان این از که شد برآورد نفر 60به جدول مورگان استناد به نمونه بود.حجم 91-90کارشناسی ورودي  در مقطع
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 اطالعات .بود استرس الزاروس با مقابله راهبرد و اجتماعی فردي شامل اطالعات بخشی دو پرسشنامه یک اطالعات گردآوري ابزار .دادند پاسخ

 و پدر شغل مادر، و پدر تحصیالت مشروطی، تحصیلی،سابقه سال تحصیلی، مقطع و رشته تأهل، جنس،وضعیت سن، :شامل اجتماعی فردي

 با مقابله راهبرد پرسشنامه .سکونت بود وضعیت خانواده، درآمد مادر، میزان

[Way of Coping Questionnair (WOCQ)] تهیه استرس (Lazarus) الزاروس و (Folkman) که شده فولکمن توسط 

 مدار هیجان و مدار مسئله هاي روش دسته دو به گانه هشت الگوهاي این .سنجد می را رویارویی راهبرد هشت و باشد می گویه 66 شامل

 خواسته آزمودنیها از پرسشنامه تکمیل در .( 19 )است گرفته قرار سنجی روان مورد خدادادي توسط ایران در ابزار این .است شده تقسیم

 اکثر ندرت، به هرگز،) اي چهارگزینه مقیاس پایه بر اند، کرده استفاده رویارویی راهبرد از آن در که شده تجربه موقعیت تجسم ضمن تا شد

 نهایت در .است شده گرفته نظر در عبارت 8 تا4 یرویاروی هاي روش از یک هر گیري اندازه براي .دهند پاسخ عبارات به(همیشه اوقات،

 جهت ها حیطه نمرات درصد بودن مساوي صورت در .شد گرفته درصد و تقسیم اکتسابی ماکزیمم نمره بر و شده جمع حیطه هر نمرات

 .شد گزینش بود عبارات تعداد بیشترین داراي که استرس،راهبردي با مقابله راهبردهاي بندي طبقه

 

 نتایج
تحقیق حاضر اطالعات بدست آمده با استفاده از شیوه هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت در 

استفاده  SPSS، لذا در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی ، شاخصهاي مرکزي ، پراکندگی و نمودارها با استفاده از نرم افزار هاي آماري 

 براي بررسی رابطه ي بین ابعاد مختلف استفاده شده است. Fو  Tر این تحقیق  ازآزمون شده است . د

از دانشجویان  60در این پژوهش پس از مطالعات کتابخانه اي و استخراج فرضیه هاي پژوهشی براي گردآوري اطالعات، پرسشنامه را به 

رت این تحقیق را براي آنها توضیح داده و از آنها تقاضا می نماییم که به نفر می دهیم و ضرو 30مجرد و متاهل به صورت مساوي به هر گروه 

 پرسشهاي مطرح شده با کمال دقت پاسخ دهند . 

 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس1جدول شماره 

 انحراف معیار انحراف استاندارد میانگین فراوانی شاخصهاي آماري

 799/23 434/106 652 30 مجرد

 269/18 701/81 629 30 متاهل

 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس2جدول شماره 

 سطح معنا داري درجه آزادي محاسبه شده T میانگین شاخصهاي آماري

 125/1 652 مجرد
58 268/0 

 125/1 629 متاهل

 

( و 125/1ه می شود که مجردین با محاسبه )با توجه به جدول باال مربوط به نمرات تجربه استرس دانشجویان مجرد و متاهل مالحظ

( بدست امده می توان گفت که تفاوت میانگین بین متاهلین و 58( و با وجود آزادي )125/1محاسبه شده ) Tو متاهلین با  58درجه آزادي 

 مجردین دانشجو وجود دارد . 

 : تجزیه و تحليل واریانس یکطرفه 3جدول شماره 

 سطح معنا داري محاسبه شده F میانگین مجذورات يدرجه آزاد مجموع مجذورات 

Between 

Groups 

Wiwthin 

Groups 

Total 

700/5 

2737 

2742 

2 

57 

59 

850/2 

48 

59/1 942/0 
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( و سطح معنی داري 59/0محاسبه شده ) Fبا توجه به جدول تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه مالحظه می شود ، با توجه به مقدار 

بیشتر است پس نتیجه می گیریم که تفاوت معنی داري بین میانگین دو گروه وجود  1محاسبه شده از  Fبزرگتر بودن مقدار ( بدلیل 942/0)

 دارد .  

 : تحليل واریانس یکطرفه و مقایسه ي دانشجویان مجرد و متاهل4جدول شماره 

 سطح معنی داري درجه آزادي F مقیاس

 563/0 58 08/1 کنار آمدن رویارویانه

 403/0 58 924/0 دوري جویی

 386/0 58 968/0 خویشتن داري

 826/0 58 192/0 جستجوي حمایت اجتماعی

 906/0 58 099/1 مسئولیت پذیري

 627/0 58 371/0 اجتناب –گریز 

 975/0 58 026/1 حد مدبرانه مسئله

 724/0 58 025/1 ارزیابی مجدد مثبت

 

 ی شود که دانشجویان مجرد و متاهل در هر یک از مقیاسها با یکدیگر مقایسه شده اند.در جدول تحلیل واریانس یکطرفه مالحظه م

 پذیري، مسئولیت رویارویانه، آمدن کنار راهبردهاي از متاهل دانشجویان استفاده میزان پژوهش این از آمده دست به نتایج اساس بر

 . بود ربیشت مجرد دانشجویان به نسبت تمثب مجدد ارزیابی و مدبرانه، حل
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 گيري نتيجه و بحث
در این تحقیق که با عنوان بررسی رابطه ي بین راهبردهاي مقابله اي در برابر فشار روانی با وضعیت تاهل دانشجویان دختر رشته 

نکته که در  دانشگاه پیام نورشهرستان بابل صورت گرفت به نتایج قابل مالحظه اي دست یافته ایم . با توجه به این 91-90روانشناسی ورودي

ی آغاز پژوهش به این نکته اشاره کردیم که بین راهبردهاي مقابله اي در برابر فشار روانی در بین دانشجویان مجرد و متاهل تفاوت احساس م

چشم می شود ولی بعد از انجام این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که تنها در برخی مقیاس ها آن هم نه در حد اطمینان کامل تفاوت به 

 خورد .
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