
  

  

 
 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -علمی  فصلنامه

)30 یاپی(پ 1395 زمستان، دوم، شماره هشتمسال 
 

  

دانش  یلیتحص یشرفتبا پ يمقابله ا يسبک ها ینرابطه ب یبررس

  آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

  2 هرا امینیز و1 یفیحن یبادکتر فر

  چکیده 

با  يا مقابله يسبک ها ینرابطه ب یاست که هدف آن بررس یمقاله حاضر برگرفته از پژوهش

 نیدانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران بود. پژوهشگر با طرح ا یلیتحص یشرفتپ

ه دانش آموزان وجود دارد ب یلیتحص یشرفتبا پ يمقابله ا يسبک ها ینپرسش که چه رابطه ب

از دانش آموزان دوره  56000مشتمل بر  يآمار يپژوهش پرداخت. جامعه  موضوع نییو تب یلتحل

-1395 یلیدوم مقطع متوسطه در شهر تهران اعم از دانش آموزان دختر و پسر که در سال تحص

نفر به صورت  382بودند که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان  یلمشغول به تحص 96

بود و به  یاز نوع همبستگ یفیتوص یقانتخاب شدند. روش تحق يا شهخو یتصادف یرينمونه گ

استفاده شد.  يمقابله ا ياز پرسشنامه استاندارد سبک ها یازاطالعات مورد ن يمنظور جمع آور

و  یفیتوص يآمار يبا روش ها SPSS يشده با استفاده از نرم افزار آمار ياطالعات گردآور

 یهمبستگ بیبا استفاده از آزمون ضر یقتحق يها یافتهگرفت.  ارقر یلو تحل یهمورد تجز یاستنباط

 یشرفتو پ يمقابله ا يسبک ها ینامر داشت که ب ینچندگانه داللت بر ا یخط یونو رگرس یرسونپ

 یجانه يسبک مقابله ا -مسئله مدار  يسبک مقابله ا ینمعکوس وجود دارد، ب يرابطه ا یلیتحص

ا در سهم ر یشترینمدار ب یجانمعکوس وجود دارد و سبک ه يرابطه ا یلیتحص یشرفتمدار و پ

  باشد. یدارا م یلیتحص یشرفتپ یینتب

   یلیتحص یشرفتمدار و پ یجانه يمسئله مدار، سبک مقابله ا يسبک مقابله ا: هاکلیدواژه
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  مقدمه:

سید؛  ستی با هم نوعان خود به کمال و تعالی خواهد ر ست که از هم زی سان موجودي اجتماعی ا ان

ــهاي متعددي را به  در این بین رفتارها و هنجارهایی به وجود آمدند که در هر فردي کنش ها و واکنش

سانها را به و سر دو راهی وجود می آورد و ان سیر کمال دور می نماید یا بر  شهایی خود از م سطه واکن ا

ـــازمانی پا به عرصـــه وجود نهاد که عهده دار آموزش یا تعلیم و تربیت  قرار می دهد. بدین منظور س

انسانها شود. سازمان آموزش و پرورش یکی از سازمانهاي مهم و مؤثر در زمینه پرورش و بالندگی نشر 

شر از گذشته تا سازمانهاي رسمی  ب سازمانی که الگوي کلیه نهادها و مؤسسات و  ست؛  به حال بوده ا

  ).1385صافی، ( استجامعه 

ستادان، هاي نگرانی ترین مهم جمله از سؤولین ا شگاه م شجویان، هاي خانواده و آموزش دان  دان

شرفت صیلی پی شد می آنها تحصیلی افت از و جلوگیري تح صیلی مقابل نقطه .با شرفت تح  افت ،پی

  نهمچنی و داشته فرد سرنوشت در بسزایی می تواند تأثیر متعدد مطالعات اساس بر که است تحصیلی

ظام ن کنونی مشکالت ترین مهم از امر این ما، کشور کند. در تحمیل جامعه و خانواده به گزافی هزینه

شی ست آموز شور را بودجه از ریال میلیارد ها ده ساله هر و ا  و بالقوه نیروهاي و دهد می هدر به ک

سانی نیروي که همان جامعه هاي سرمایه ست ان شنی فومنی، ( ماند می ثمر بی ا   بنابراین،). 1375گل

 اي ویژه اهمیت از آن گردد، افت از مانع و شــده تحصــیلی پیشــرفت به منجر که به عواملی توجه

ناسب می گذارد، استفاده م. یکی از عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر است برخوردار

  از سبک هاي مقابله اي است.

هاي مختلفی، نقش عوامل مختلفی را بر پیشـــرفت تحصـــیلی فراگیران به اثبات امروزه پژوهش

ست. از جمله سانده ا شغل پدر، تعداد افراد ي این عوامل میر سواد پدر و مادر،  توان به محیط خانواده، 

کنش معلم و  مانندده، وضـــعیت اقتصـــادي خانواده، مرکز آموزشـــی (ي اجتماعی خانواخانواده، طبقه

وان تي فراگیر، راهبردهاي یادگیري و مطالعه) میفراگیر، هوش فراگیر، جنسیت فراگیر، عالقه و انگیزه

  اشاره کرد. یکی از این عوامل، استفاده سبک هاي مقابله اي کارآمد می باشد.

ـــت از: تالشســـبک هاي ) 1984از دیدگاه الزاروس و فولکمن ( هاي فکري، مقابله عبارت اس

شارهاي روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن  شدن با ف هیجانی و رفتاري فرد که هنگام رو به رو 

  .)1376 ،شود (دافعیو یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می

ي کلی مســئله محور و ه دو دســتههاي مقابله با اســترس را ب) ســبک1984الزاروس و فولکمن (

ــیم کرده اند. مقابله ــارهاي هیجانی را تســکین میهیجان محور تقس دهد به عنوان هیجان اي که فش
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ي این فشــارهاي هیجانی را تغییر دهد کند تا عوامل بوجود آورندهاي که فرد تالش میمحور و مقابله

  بع).همان من( شودي مسئله محور تعریف میبه عنوان مقابله

 مانند افراد اجتماعی مختلف بر کارکردهاي آن آثار و استرس با مقابله سبکهاي اخیر سالهاي در

صیلی و فعالیتهاي ست. یافته گرفته قرار محققان توجه مورد شغلی تح  ها پژوهش برخی از هاي ا

شان ست داده ن سترس مقابله براي آموزان دانش که ا ستفاده مختلف شیوه هاي از با ا  و نندک می ا

شرفت بر عوامل مؤثر از یکی  با رویارویی براي که فرد است تدبیري دبیرستان دوره در تحصیلی پی

سترس شواهد بر کند. عالوه می اتخاذ ا شانگر تحقیقاتی این  ست آن ن سئله  مقابله اي سبک که ا م

سه در محور شتري کنندگی پیش بینی قدرت از رویارویی، از اجتناب سبک با مقای شرفت براي بی  پی

  ).1390زرندي،  و پوربهاالدینی است (ضیغمی برخوردار تحصیلی

ي کلی مســئله محور و هاي مقابله با اســترس را به دو دســته) ســبک1984( 3الزاروس و فولکمن

ــیم کرده اند. مقابله ــارهاي هیجانی را تســکین میهیجان محور تقس دهد به عنوان هیجان اي که فش

ي این فشــارهاي هیجانی را تغییر دهد کند تا عوامل بوجود آورندهتالش میاي که فرد محور و مقابله

شــود. هدف این پژوهش، بررســی رابطه بین ســبک هاي ي مســئله محور تعریف میبه عنوان مقابله

  با پیشرفت تحصیلی می باشد. -سبک مقابله اي مسئله مدار و هیجان مدار -مقابله اي و دو بعد آن

  :مبانی نظري پژوهش

سان همواره با تغییرات حوادث، دگرگونی ها و تحوالتی همراه الف) راهبردهاي مقابله اي:  زندگی ان

بال دارند. گاهی این  به دن ـــارهاي روانی متعددي را  ـــت که این حوادث و دگرگونی ها، فش بوده اس

ست  شارهاي روانی مانند مرگ یکی از افراد فامیل و یا طالق والدین، حادثه ي بزرگی ا سطوح غف م و 

شار روانی مانند دریافت یک نمره پایین در  ست و برعکس، گاهی این ف انگیزي از تغییر و تحول را دارا

تکالیف مدرسه داراي اهمیت کمتري است. در هر صورت، هر انسانی در هر موقعیتی که باشد،  ارزیابی

که با بیماران متعدد و  چه به عنوان کارگري که در یک کارخانه کار می کند، چه به عنوان پزشـــکی

ــجویی که خود را براي یک امتحان آماده می کند،  ــر و کار دارد و چه به عنوان دانش ــعب العالج س ص

ــار روانی و رها  ــار قرار دارند، بلکه به دنبال راهی براي مقابله با فش همگی نه تنها در معرض منابع فش

سبک ز ساس  ستند. با این وجود، هر فردي بر ا صی خود، براي شدن از آن ه ندگی و ویژگی هاي شخ

  ).1388مقابله با فشارهاي روانی از یک نوع سبک مقابله اي استفاده می کند (خشوعی، 

  حملت و تنیدگی بر غلبه براي فرد و رفتاري شــناختی هاي تالش را مقابله الزاروس و لکمنوف

ساندن به حداقل یا کردن سأ حل مورد در نزو و دزوریال لی تباد ي الگو مطابق. دانند می آن اثر ر  لهم

                                                 
.1Lazarus & Folkman 
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سأله سبک( شایی م ست مهم اي مقابله راهبرد یک مفهوم ، این)گ  ات سازد قادر فرد را تواند می که ا

ــکل هاي موقعیت   طریق، این از و کند کنترل خوبی به را ها آن تأثیر هیجانی و روزمره آفرین مش

ساند حداقل به داده، کاهش را شناختی تنیدگی روان شتاین یا بر شگیري کند. فیور   کارانش،هم و پی

  تعارض و درونی و بیرونی مهار نیازهاي منظور به که دانند می رفتاري و شناختی هاي را کوشش مقابله

  براي رفتاري -هاي شناختی کوشش یا و اعمال این معتقدند ها آن. گیرد صورت می ها آن بین هاي

 که یتعارضات درونی و و بیرونی نیازهاي رساندن حداقل به ویا دادن کردن، کاهش تحمل یافتن، غلبه

  ).1388گیرد (محمود علیلو و همکاران،  صورت می کنند، می وارد فشار فردي منابع بر

سترس زا  سترس هاي ناشی از عوامل ا ست که از طریق آن افراد ا سبک هاي مقابله اي فرایندي ا

ــده به و ــیله این عوامل را تحت کنترل در می آورندرا کنترل می کنند و هیجانات منفی ایجاد ش  به ؛س

شناختی، سبک هاي مقابله اي تالش  ست  یجانیه عبارت دیگر  شخص براي کنترل درخوا و رفتاري 

  ).1383(ریو،  هاي بیرونی و درونی ویژه اي است که فرد را تهدید می کند، یا به مبارزه می طلبد

ود شمی  گفته اي اداره موقعیت هاي استرس زاسبک هاي مقابله اي به روش هاي مورد استفاده بر

و  تحمل ) و تالش هاي رفتاري و هیجانی اي هســتند که افراد براي غلبه،4،2003موریس و همکاران(

  ).1389،کاهش اثرات حوادث استرس زاي زندگی به کار می برند (فرجی و همکاران

) معتقدند که ســـبک هاي 1385ی، ، به نقل از گودرزي و معینی رودبال1986الزاروس و فولکمن (

مقابله اي عبارت است از مجموعه کوشش هاي شناختی فرد براي غلبه بر مطالبات بیرونی و دورنی که 

  به نظر فرد انرژي بر و فراتر از منابع موجود او است.

سه 1990پارکر (اندلر و  سب  سی فرایند مقابله عمومی، افراد را بر ح ساس تحقیقی جهت برر ) بر ا

جان و سبک مقابله اي هی ع اساسی سبک مقابله اي متمایز می سازند: سبک مقابله اي مسئله مدارنو

  مدار. در ادامه به شرح هر یک از این سبک ها پرداخته می شود.

راهبردهاي مقابله اي مسئله مدار شیوه هایی را توصیف : 5سبک هاي مقابله اي مسأله مدار

ـــاس فرد اعمالی ر ـــتن یا از بین بردن یک تنیدگی انجام دهد می کند که بر اس ا که باید براي کاس

سبه می کند. سئله، محا شتر درباره م ستجوي اطالعات بی شامل ج سئله مدار  ساختار  رفتارهاي م تغییر 

شناختی و اولویت دادن به گام هایی سئله از نظر  سئله می  م هرن و شود (براي مخاطب قرار دادن م

یعنی بر مهار عامل فشارزا ؛ له مدار معطوف تغییر موقعیت فشارزا است). تالش هاي مسا6،2003میشل

                                                 
4. Morris et al 
5. Task-oriented Coping 
6. Heren & Michell 
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). فولکمن و 1388اســـماعیلی و همکاران، (دارد به منظور کاهش یا حذف پریشـــان کنندگی آن توجه 

، به نقل از همان)، درباره شیوه هاي مقابله اي به این نتیجه رسیدند که کسانی که 2000( یزتموسکو و 

ــیوه هاي مق ــکل را به اجزاء از ش ــتفاده می کنند، به طور مالحظه پذیري مش ــئله محور اس ابله اي مس

) در 1387قره، باش و ، به نقل از محمدخانی1999کوچکتر و کنترل پذیرتر تجزیه می کنند. کلینکه (

ــأله مدار، فرد به جمع آوري اطالعات مربوط به  ــبک مقابله اي مس ــت که در س همین زمینه معتقد اس

شــارزا می پردازد، درباره آن فکرمی کند، منابعی را که از آن برخوردار اســت، ارزیابی می کند و حادثه ف

  براي استفاده از منابع در دسترس خود طرح و برنامه اي آماده می کند.

راهبردهاي مقابله اي هیجان مدار شیوه هایی را توصیف : 7سبک هاي مقابله اي هیجان مدار

فرد بر خود متمرکز شده و تمام تالش او متوجه کاهش احساسات ناخوشایند می کند که بر اساس آن، 

شدن، پرداختن  صبی وناراحت  شامل گریه کردن، ع ست. واکنش هاي مقابله اي هیجان مدار  خویش ا

). تالش هاي 2003هرن و میشـــل،اســـت (به رفتارهاي عیب جویانه، اشـــتغال ذهنی و خیال پردازي 

بر مهار پاســخ هاي  یعنی نش هاي هیجانی به عوامل فشــارزا اســت،هیجان مدار معطوف تغییر واک

ـــت، ـــارزا اس پاســـخ هاي هیجانی و برانگیختگی  یعنی هیجانی و برانگیختگی عوامل فش بر مهار 

  ).1388اسماعیلی و همکاران، (فیزیولوژیایی در جهت کاهش فشارزاهاي روانی تاکید دارد 

یرونی ب و درونی هاي اکنش و با تغییر استرس، پر شرایط با برخورد در فرد هیجان محور، مقابله در

این  در .کند می کار استرس از ناشی روي هیجانات بیشتر و کند می کمک استرسورها به تعدیل خود

شرایط انکار نظیر رفتارهایی به افراد سبک نند ز می خود دست کردن سرزنش و آمده وجود به کردن 

  ).1391اینانلو و همکاران، (

ص سترس برطرف می گردد. در  شده و ا سبک هاي مقابله موثر، هیجانات تعدیل  ستفاده از  ورت ا

ــورهاي  ــترس ــترس را کاهش می دهند و توانایی مدیریت اس ــبک هاي مقابله اي موثر آثار منفی اس س

محیطی و درونی با به کارگیري این رفتارها افزایش می یابد. در حالی که ســـبک هاي مقابله اي غیر 

موثر منبع مهمی براي ایجاد احساس خوب  مقابله ار منفی ناشی از استرس را افزایش می دهند.موثر آث

بودن و سازگاري روانی در موقعیت هاي استرس آور است و بر سالمت فیزیکی و روانی افراد تاثیر دارد. 

سئله شتن ،توانایی خوب حل م سترس در تجربیات کافی، دا سب، د ستم حمایتی منا سی شتند بودن   ا

خواب و بهداشت فردي مناسب و برخورداري از سبک زندگی متعادل از عوامل موثر در استفاده از سبک 

کنند و  هاي بیشتري تجربه می استرس ،که قادر به مقابله موثر نیستند يافراد مقابله اي موثر هستند.

شده سازگاري ایجاد  شکالت روانی می گردد. عدم  صلی  علت باعث بروز اختالالت و م سیاري از ا ب

                                                 
7. Emotion-oriented Coping 
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ا ب مقابله موثر استفاده کنند از روش هاي افراد اگر هاي مقابله غیر موثر هستند. روش مشکالت روانی،

شوند سازگار می  سازگاري رخ می دهد که باعث کاهش  اما؛ تغییرات محیطی  در مقابله غیر موثر عدم 

 ).1391د (اینانلو و همکاران، کیفیت زندگی افراد می شود و بر روابط بین فردي آن ها تاثیر می گذار

در ســـالهاي اخیر ســـبکهاي مقابله با اســـترس و آثار آن بر بر کارکردهاي تحصـــیلی مورد توجه 

ست. صان قرار گرفته ا ص ست که دانش آموزان  یافته متخ شان داده ا هاي برخی از این پژوهش ها ن

ر دوره ز عوامل موثر بر پیشرفت دبراي مقابله با استرس از شیوه هاي مختلف استفاده می کنند و یکی ا

سترس اتخاذ می  ست که فرد براي رویارویی با ا ستان تدبیري ا عالوه بر این  ).1986، 8فحزکند (دبیر

سبک اجتناب از قدرت پیش  سه با  سأله محور در مقای سبک مقابله اي م ست که  شانگر آن ا شواهد ن

). به هر حال آنچه واضح 2001، 9گنزالزاست (بینی کنندگی بیشتري براي پیشرفت تحصیلی برخوردار 

اســت این اســت که عدم اســتفاده موفقیت آمیز از ســبک هاي مقابله با اســترس منجر به خســتگی و 

ـــودگی عاطفی و عدم ســـالمت می گردد که یکی از پیامدهاي آن افت تحصـــیلی خواهد  بود فرس

  ).10،2014رپاك(

صیلی: شرفت تح شی نظامهاي ب) پی ضر حال در آموز سعه مهم رکانا از حا  به جوامع در تو

 می دنبال نظامها این تأسیس طریق از را خود آرمانهاي و اهداف جوامع، اصوالً و آیند می شمار

 جامعه در موجود موسسات و نهادها کلی الگوي می توان را پرورش و آموزش تعبیر، این کنند. با

شد قلمداد سعه نموده، ر شد گرو در را جوامع وتو سعه و ر شی مهاينظا تو ست ممکن آموز  دان

  ).1379 خیریه، و (کیامنش

ــیلی عملکرد میزان و تربیت، تعلیم نظام هر در ــاخص از یکی آموزان، دانش تحص هاي  ش

 در حال بخصوص که است موضوعی تحصیلی پیشرفت است. وجود علمی فعالیتهاي در موفقیت

 است. هرکشوري پرورش و آموزش نظام توجه مورد حاضر

 است اريدادن ک انجام تحصیلی، پیشرفت: است شده ارائه زیادي تعاریف تحصیلی تپیشرف براي

ست به براي شرفتمعلومات از گروهی یا مهارت یک در تفوق و برتري و مطلوب نتیجۀ آوردن د   . پی

  والًمعم که است درسی موضوعات در خصوصی یا عمومی اکتسابی هاي مهارت یا معلومات تحصیلی،

شانه و ها یشآزما به وسیلۀ  گیري اندازهکنند،  می وضع آموزان دانش براي معلمان که دو هر یا ها ن

  ).1391شود (آقامیرزائی و صالحی عمران،  می

                                                 
8.Fahs 
9.Gonzales 
10.Repak 
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 هاي جمعی، ذهنی، عاطفی و اجتماعیهاي گوناگون افراد مانند تواناییبرآیندي از توانایی پیشــرفت

ست. افزون بر این سو و عوامل برانگیزاننده مانند عالقهآنان از یک سوي دیگر ا شتکار و پاداش از  ، پ

ــرفت ــرفتتواند انگیزهنیز می خود پیش ــتقل براي پیش ــد یا به اي مس عبارت دیگر هاي بعدي فرد باش

اي ونهگشود که بهمی شناسی، موفقیت به پاسخ یا عملی گفتهآورد. در روانبه بار می ، پیشرفتپیشرفت

ولی در تعلیم و تربیت و در د. شوجانب آن برداشته می که بهم قطعی است مستقیم به هدف برسد یا گا

ایش هشود که فرد، به فراخور تواناییاي از کارایی اطالق میبه درجه "موفقیت"هاي تحصیلی موقعیت

  .)1389(ایرانپور مبارکه،  آن دست یافته استهاي خود به در پیشرفت

شرفت صیلی پی شی انتظار ردمو سطح که؛ این یعنی تح  و آموزش سازمان و شود برآورده آموز

  یادگیري، زانمی افزایش یعنی، تحصیلی پیشرفت. شود ترنزدیک شده تعیین پیش از اهداف به پرورش

:  گفت انتومی دیگر تعریفی در ؛ وتحصیلی پایه و دروس در آموزاندانش قبولی و نمرات سطح افزایش

 تناسبم فرد هايآموخته یا باشد او بالقوة استعداد و باتوان متناسب دفر آموزشگاهی هايآموخته چنانچه

ستعداد و توان با صله یادگیري در بوده، وي ا شد، او بالفعل و بالقوه توان بین ايفا   بگوییم وانیمتمی نبا

  همان منبع).( است گردیده نائل تحصیلی باالیی پیشرفت به آموزدانش که

عمومی یا خصوصی در موضوع هاي  اکتسابیمعلومات یا مهارت «یلی عبارتست از تحص پیشرفت

که معلمان یا دانش آموزان وضــع می کنند،  درســی که معموال آزمایش ها یا نشــانه هایی را یا هر دو

شود شرفتاصطالح ». اندازه گیري می  شار آموز دانش یک تحصیلی جایگاه 		تحصیلی به تجلی پی  ها

این اصطالح به مقدار یادگیري آموزشگاهی فرد به صورتی «تحصیلی می گویند:  عملکرد در بیان. دارد

شاره می  شود، ا سنجیده می  سه و علوم و...  ساب، هند سط آزمون هاي مختلف درس مانند ح که تو

ست که به مقدا عملکردپس با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که ». کند صطالحی ا صیلی، ا ر تح

لومات به دسـت آمده در فرآیند یاددهی که توسـط آزمون هاي پیشـرفت تحصـیلی مورد یادگیري و مع

 ).1389کهریزي، از نقل به ؛1383 درتاج،دارد (سنجش و آموزش قرار گرفته، اشاره 

شرفت امروزه صیلی پی  هاي نظام ارزیابی براي مهم شاخص یک عنوان به آموزان دانش تح

 دانش معلمان، براي همواره تحصیلی عملکرد این، بر عالوه .است گرفته قرار توجه آموزشی مورد

  عملکرد مثال، راي. باسـت بوده اهمیت حائز نیز تربیتی محققان و پردازان نظریه آموزان، والدین،

براي . شودمی محسوب معلمان عملکرد ارزیابی هاي مالك مهمترین از یکی تحصیلی یادگیرندگان

 و اشتغال کار دنیاي به ورود براي آنها علمی هاي توانایی عرفم تحصیلی معدل نیز آموزان دانش

 تربیتی بسیاري نظریه پردازان که باشد اهمیت همین علت به شاید .است باالتر تحصیلی مقاطع و
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شهاي از شرفت بر مؤثر عوامل شناخت بر را خود پژوه صیلی پی (حجازي و  کرده اند متمرکز تح

  ).12، ص 1388همکاران، 

 و فرد جانبه همه رشــد براي زمینه ایجاد پرورش و آموزش مهم وظایف و هدافا از یکی

 از است. اجتماعی و فردي زندگی در نقش ایفاي براي مسئول و کارآمد سالم، هاي انسان تربیت

 نظام اهداف به دستیابی در ،کشور آموزشی نظام اساسی رکن عنوان به آموزان دانش آنجایی که

شی نقش شر این به توجه دارند، اي ویژه جایگاه و آموز شی لحاظ از جامعه از ق  تربیتی، و آموز

 وجود این با. گردد می موجب را جامعه تربیتی و آموزشی نظام بیشتر چه هر و شکوفایی باروري

ستم وارد که انی آموز کل دانش از توانند  می آنها از کمی تعداد شوند، می پرورش و آموزش سی

ستعدادهاي صه این در و کنند وفاشک را خود ا صطالح به و گردند موفق عر صیلی  عملکرد ا تح

  ).91، ص 1391دهند (میکائیلی و همکاران،  نشان خود از خوبی

  انتظار که ست؛ا شده تعیین پیش از اهداف آموزشی به فراگیران دستیابی میزان تحصیلی پیشرفت

شرفت  برسند. آنها به خود یادگیري هاي در کوشش رود می صیلیپی  موارهه آن بر مؤثر عوامل و تح

 .است داده اختصاص خود به بسیاري را تحقیقات و بوده پرورش و آموزش متخصصان توجه مورد

شگران هاي سال در صدد اخیر پژوه سایی در ستند متغیرهایی شنا  بتوانند آنها با کمک که ه

بخشی بخشند ( ارتقا را تحصیلی عملکرد ترتیب این به و اصالح کنند را کالسی ساختار و آموزش

ست و هم براي  ).1392و آهنچیان،  شی ا صیلی از مهم ترین نتایج نظام آموز شرفت تح از آنجا که پی

فرد و هم براي جامعه به شــمار می رود و با توجه به این که شــناســایی مولفه هاي تاثیرگذار، شــرایط 

 ش حاضر در راستا شناسایی رابطه بینمناسب را براي تربیت افراد باسواد و خالق فراهم می کند، پژوه

ست. شده ا صیلی انجام  شرفت تح ادامه به بیان تحقیقات داخلی و خارجی  در سبکهاي مقابله اي و پی

  :پرداخته می شود

  تحصیلی پیشرفت رابطه بررسی«نوان عدر پژوهشی تحت  )1390( زرندي پوربهاالدینی و ضیغمی

شجویاند در اي مقابله هاي سبک و عمومی سالمت با ستاري، ان شت و مامایی پر شگاه بهدا   دآزا دان

  سایر از تربیش مدار مساله اي مقابله سبک از به این نتایج رسیدند که دانشجویان »کرمان واحد اسالمی

ستفاده ها سبک شان پژوهش نتایج کردند. می ا شرفت بین که داد همچنین ن صیلی پی   نمرات اب تح

  .دارد وجود منفی و دار معنی رابطه مدار انهیج اي مقابله سبک و عمومی سالمت

  اب اجتماعی حمایت و اي مقابله راهبردهاي بین ي رابطه«) در پژوهشی با عنوان 1391طاهري نیا (

  مایتح به این نتیجه رسیدند که بین» کرمانشاه رازي دانشگاه دانشجویان در اضطراب و خودکارآمدي

ستان(اجتماعی   .دارد وجود معناداري رابطه خودکارآمدي با اي مقابله بردهايراه ابعاد و) خانواده و دو
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ست به نتایج همچنین شان آمده د ستان( اجتماعی حمایت بین داد ن ضطراب با) خانواده و دو   رابطه ا

شتن رویارویانه، آمدن کنار اي مقابله راهبردهاي بین .دارد وجود معنادار  لح اجتناب، -گریز داري، خوی

ساله، مدبرانه ضطراب با مثبت مجدد ارزیابی م  يا مقابله راهبردهاي بین اما دارد وجود معنادار رابطه ا

  جودو معناداري رابطه اضطراب با پذیرانه مسئولیت کنارآمدن اجتماعی، حمایت جستجوي جویی، دوري

  افزایش و اضطراب کاهش در اجتماعی حمایت دریافت و مؤثر اي مقابله راهبردهاي کارگیري به. ندارد

  .است مؤثر آمديخودکار

ــی تحت عنوان 1391( آزادیکتا ــی«) در پژوهش ــبک و اي مقابله راهبردهاي نقش بررس  هاي س

» شهر اسالم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در تحصیلی افت هاي بین پیش عنوان به اسنادي

سید که  سمانی و مهار هبه این نتایج ر ت یجانی با موقعیبین راهبردهاي جلب حمایت اجتماعی، مهار ج

سته تر  شان دهنده نقش برج سیون ن شت. نتایج تحلیل رگر ستگی معنی داري وجود دا ست همب شک

ــمانی و مهار هیجانی و بعد کلی  ــیلی بود.  -راهبردهاي مهار جس جزیی موقعیت موفقیت با افت تحص

رتباط معنی لی انتیجه تحقیق نشان داد که بین راهبرهاي مقابله اي و سبک هاي اسنادي با افت تحصی

  داري وجود دارد.

سبک هاي مقابله اي و 2013( 1خان صیلی،  سی رابطه بین خودکارآمدي تح شی به برر ) در پژوه

صیلی رابطه  ست یافت که بین خودکارآمدي و عملکرد تح صیلی پرداخت و به این نتایج د عملکرد تح

بک هاي مقابله اي مســئله اي معنی داري وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش او نشــان داد که بین ســ

مدار با عملکرد تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. در نهایت نتایج 

صیلی رابطه منفی وجود  سبک هاي مقابله اي هیجان مدار با عملکرد تح شان داد که بین  پژوهش او ن

  دارد.

شی 2011( 2یافته هاي مک کان و همکاران سبک هاي مقابله ) در پژوه سی نقش میانجی  به برر

اي در رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصــیلی پرداختند و به این نتایج رســیدند که ســبک هاي 

مقابله اي مســئله مدار نقش واســطه را در رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصــیلی ایفا می کند. 

سئله  سبک مقابله اي م شان داد که بین  صیلی رابطه معنی دارينتایج همچنین ن  مدار با موفقیت تح

 وجود دارد.

                                                 
1. Khan 
2. MacCann et al 
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ــان )2008( 3یافته هاي کوهن و همکاران ــبک بین که داد نش   نگرانی، با مدار هیجان مقابله س

ضطراب و پذیري هیجان سأله مقابله سبک بین و دار معنی مثبت امتحان رابطه ا   ی،نگران با مدار م

 .دارد وجود دار معنی یمنف امتحان رابطه اضطراب و پذیري هیجان

) در زمینه رابطه بین ســـبک هاي مقابله اي و خودکارآمدي 2005( 4یافته هاي ایرلند و همکاران

ستگی منفی و معنادار بین مؤلفه سبک مقابله هیجانی و خودکارآمدي  شان می دهد که همب تحصیلی ن

اي رآمدي پایین بیشتر از سبک هتحصیلی وجود دارد. این نتیجه بدان معنی است که افراد داراي خودکا

  مقابله اي هیجان مدار استفاده می کنند.

له سبک هاي مقاب تحصیلی، استرس بین ) در پژوهشی به بررسی رابطه2000( 5استراثر و همکاران

سبک هاي مقابله اي عملکرد و انگیزه اي، ست یافتند که  صیلی پرداختند و به این نتایج د   سئلهم تح

سترسانگیزه ب و مدار شجویان را تأثیر می گذارد ر ا سبک مقابله اي هیجان مدار، تأثیر ؛ علمی دان اما 

سئله مدار  سبک هاي مقابله اي م شجویانی که از  شان داد که دان ندارد. همچنین نتایج پژوهش آنها ن

استفاده می کنند، از انگیزي و عملکرد تحصیلی بهتري نسبت که دانشحویانی که از سبک هاي مقابله 

  اي هیجان مدار استفاده می کنند.

به نقش و اهمیت   لهبا توجه  و به دلیل اهمیتی که  پیشـــرفت تحصـــیلیدر اي راهبردهاي مقاب

پژوهشـــگران در برخورد با مســـاله و با توجه به کنجکاوي و عالقه مندي  دارنداي راهبردهاي مقابله

 ر شدهبا انجام تخقیق ذک آنان ،لی آنهاسبک هاي مقابله اي دانش آموزان و رابطه آن با پیشزفت تحصی

س شرفت با اي مقابله هاي سبک بین بین رابطه یبه برر صیلی پی   مقطع مدو دوره آموزان دانش تح

 يازســ یغن يراه گشــا یموضــوع نیپرداختن به چن که پرداختند و یقین دارندتهران  شــهر متوســطه

، رونیمرتبط با آن خواهد بود. از ا يها ریو متغاي، پیشرفت تحصیلی راهبردهاي مقابله یپژوهش اتیادب

  برآمد: ریزپاسخگویی به سواالت  یپژوهش در پ نیا

چه نوع رابطه اي بین ســبک هاي مقابله اي مســئله مدار با پیشــرفت تحصــیلی دانش آموزان  .1

  دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران وجود دارد؟

مدار با پیشــرفت تحصــیلی دانش آموزان چه نوع رابطه اي بین ســبک هاي مقابله اي هیجان  .2

  دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران رابطه معنی داري وجود دارد؟

                                                 
3. Cohen et al 
4. Ireland et al 
5. Struthers et al 
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صیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع  .3 شرفت تح سبک هاي مقابله اي در تبیین پی سهم هر از 

 متوسطه شهر تهران تا چه اندازه می باشد؟

  تحقیقشناسی روش 

 تهران شهر در مقطع متوسطه دوره دوم آموزان دانش کلیه را قتحقی این در نظر مورد آماري جامعه

 جامعه گستردگی به با توجه بودند. نفر 56000 اعضاء این تعداد اطالعات و آمار آخرین اساس بر که بود

در نهایت از جامعه آماري مذکور، نمونه اي  که شد استفاده اي خوشه گیري نمونه روش از مطالعه، مورد

در این تحقیق براي گردآوري داده  نفر با استفاده از جدول گرجسی و مورگان انتخاب شد. 382به حجم 

راهبردهاي مقابله اي و و با توجه به چارچوب مفهومی مباحث کتابخانه اي استفاده شد  ها، از مطالعات

اقدام به تهیه پرسشنامه گردید. براي جمع آوري اطالعات، با توجه  و ادبیات تحقیق پیشرفت تحصیلی

به مطالعات به عمل آمده و بررسی مقدماتی منابع با استفاده از کتاب ها، مقاالت و تحقیقات دیگر، 

 زاروسال اي مقابله هاي سبک پرسشنامهداده هاي این پژوهش به وسیله . ادبیات موضوع بررسی شد

رسی پیشرفت از میانگین نمرات دروس نهایی دانش آموزان براي برو هم چنین  )1985( فولکمن، و

ه اي که نمون . پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از مسئوالن، مستقیماً به گروهشدتحصیلی استفاده 

شد. سپس شمارش نمرات  هاي مذکور بر روي آنها اجرا، مراجعه و پرسش نامه ندشد تصادفی انتخاب

در این پژوهش براي گرفت.  مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSنرم افزار  وسیلهامه به هر دو پرسش ن

پرسشنامه  30بدین منظور یک نمونه اولیه شامل . ه شدبررسی پایایی ابزار از ضریب آلفاي کرونباخ استفاد

افزار رمن ها و به کمکهاي به دست آمده از این پرسشنامهپیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده

بوده است که مبین سطح  85/0 ايپرسشنامه سبک هاي مقابلهمیزان ضریب پایایی براي  Spssآماري 

به منظور تجزیه تحلیل داده هاي پژوهش از روشهاي آمار  ینهمچن .طلوب پایایی این پرسشنامه بودندم

ب انه و آزمون ضریآزمون رگرسیون خطی چندگتوصیفی و همچنین از روشهاي آمار استنباطی مانند 

  .استفاده شد همبستگی پیرسون

  یافته هاي پژوهش

در این قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده، به بررسی و تحلیل سؤاالت پژوهشی مطرح شده 

رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون در این بخش از آزمون هاي پرداخته می شود. 

  .استفاده شد

طه اي بین سبک هاي مقابله اي با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره چه نوع راب :اصلی سوال

  دوم مقطع متوسطه شهر تهران وجود دارد؟
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ي بین سبک هاي مقابله اي با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم رابطهبه منظور بررسی 

ج آن در جدول یااز ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون استفاد گردید. که نتمقطع متوسطه شهر تهران 

  .) ارائه شد1(

  

سبک هاي مقابله اي با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ): همبستگی بین 1شماره ( جدول

  دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

یلی تحص پیشرفت با ايمقابله هاي سبکهمانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر 

 معنی دار است. 01/0این رابطه در سطح آلفاي که وجود دارد  )r = -401/0و معناداري ( منفیرابطه 

، ه ايش تمرکز بر سبک هاي مقابلتوجه به منفی بودن میزان رابطه می توان بیان داشت که با افزایبا 

؛ بعبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که از نظر دانش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کاهش می یابد

آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران بین سبک هاي مقابله اي و پیشرفت تحصیلی رابطه اي 

  معکوس وجود دارد.

  دانش لیتحصی پیشرفت با مدار مسئله اي مقابله بکس بین اي رابطه نوع چه :سوال فرعی اول

  دارد؟ وجود تهران شهر متوسطه مقطع دوم دوره آموزان

سی رابطه بین  سئله اي مقابله سبکبه منظور برر شرفت با مدار م صیلی پی  دوره موزانآ دانش تح

یج آن در ااز ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون استفاد گردید. که نت تهران شهر متوسطه مقطع دوم

  .) ارائه شد2جدول (

 
همبستگی بین سبک هاي مقابله اي مسئله مدار با پیشرفت تحصیلی ): 2شماره ( جدول

  دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

  Rمجذور   همبستگی میزان  مبستگیه عنو  هارمتغی
2(R) 

  سطح معناداري  جهت همبستگی

اي با سبک هاي مقابله

 پیشرفت تحصیلی

  000/0  منفی  51/0  -401/0  پیرسون

  Rمجذور   همبستگی میزان  نو ع همبستگی  رهامتغی
2(R) 

ســــــطـــح   جهت همبستگی

  معناداري

اي مسئله مدار سبک هاي مقابله

 رفت تحصیلیبا پیش

  000/0  منفی  51/0  -348/0  پیرسون
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 شرفتپی با مداراي مسئلهمقابله هاي همانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر سبک

معنی  01/0این رابطه در سطح آلفاي که وجود دارد  )r = -348/0تحصیلی رابطه منفی و معناداري (

اي هبطه می توان بیان داشت که با افزایش تمرکز بر سبکتوجه به منفی بودن میزان رابا  دار است.

جه ؛ بعبارت دیگر می توان نتی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کاهش می یابدمدارمسئله ايمقابله

 مدارلهمسئ گرفت که از نظر دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران بین سبک هاي مقابله اي

  معکوس وجود دارد. و پیشرفت تحصیلی رابطه اي

شرفت با مدار اي هیجان مقابله سبک بین اي رابطه نوع چه سوال فرعی دوم: صیل پی   یتح

  دارد؟ وجود تهران شهر متوسطه مقطع دوم دوره آموزان دانش

سبک شرفت با مدار هیجان اي مقابله به منظور بررسی رابطه بین   دوره موزانآ دانش تحصیلی پی

یج آن در ااز ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون استفاد گردید. که نت انتهر شهر متوسطه مقطع دوم

  .) ارائه شد3جدول (

 با پیشرفت تحصیلی مدار هیجان): همبستگی بین سبک هاي مقابله اي 3شماره ( جدول

 دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

 رفتپیش با مدار هیجاناي مقابله هاي همانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر سبک

معنی  01/0لفاي این رابطه در سطح آکه وجود دارد  )r = -368/0تحصیلی رابطه منفی و معناداري (

اي هتوجه به منفی بودن میزان رابطه می توان بیان داشت که با افزایش تمرکز بر سبکبا  دار است.

جه ؛ بعبارت دیگر می توان نتی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کاهش می یابدمدار هیجان ايمقابله

 نهیجا سبک هاي مقابله ايگرفت که از نظر دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران بین 

  و پیشرفت تحصیلی رابطه اي معکوس وجود دارد. مدار

اي در تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مقابلهسهم هر از سبک هاي  سوال فرعی سوم:

  دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران تا چه اندازه می باشد؟

  ؛به شرح جداول زیر استفاده شدبراي بررسی سوال فوق از آزمون رگرسیون خطی ساده چندگانه 

  

  

  

  Rمجذور   همبستگی میزان  نو ع همبستگی  رهامتغی
2(R) 

  تگیجهت همبس

  

  سطح معناداري

 اي هیجانسبک هاي مقابله

 با پیشرفت تحصیلی مدار

  000/0  منفی  51/0  -368/0  پیرسون
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  سوال اصلیب مربوط به یضرا): 4شماره ( جدول

 

  مدل

سطح  T ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

خطا انحراف   B معناداري

 معیار

 بتا

 001/0 369/3  822/19 791/11 مقدار ثابت

 036/0 -689/3 -265/0 389/0 266/0  سبک مسئله مدار

 سبک هیجان

  مدار

800/0 358/0 299/0- 235/3- 027/0 

 و میزان ضریب بتا براي متغیر هاي وارد شده به رگرسیون مشاهده) 4(با توجه به داده هاي جدول 

و  -265/0با سبک مسئله مدار و سبک هیجان مدار به ترتیب برابر با  پیشرفت تحصیلیمی شود که 

می  )> p 05/0( کوچکتر بودن سطح معنادري آزمون از، از طرفی با توجه به در ارتباط است - 299/0

با توجه به منفی بودن میزان رابطه می توان نتیجه  .فوق معنادار است فقط رابطهتوان بیان نمود که 

گرفت که از نظر دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران با افزایش تمرکز بر سبک مسئله 

شرفت تحصیلی کاهش می یابد و مولفه سبک هیجان مدار بیشترین سهم ، پیمدار و سبک هیجان مدار

  را در تبیین پیشرفت تحصیلی دارا می باشد.

  بحث و نتیجه گیري:

صیلی دانش  سوال اول فرعی: شرفت تح سئله مدار با پی سبک مقابله اي م چه نوع رابطه اي بین 

ا نشان داد که سبک مقابله اي مسئله ه یافته آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران وجود دارد؟

، از طرفی با توجه به کوچکتر بودن ســطح رابطه داردپیشــرفت تحصــیلی با  -348/0به میزان مدار 

با توجه به منفی  .که رابطه فوق معنادار اســت نتیجه گرفتمی توان  )> p 05/0( معنادري آزمون از

شت که با افز سئله مداربودن میزان رابطه می توان بیان دا سبک مقابله اي م شرفت  ،ایش تمرکز بر  پی

صیلی دانش آموزان کاهش می یابد شاهده دانش  بر ؛تح ساس و با توجه به پژوهش هاي قابل م این ا

آموزان در این دوره می توان تبیین نمود که چون دانش آموزان در مدرســه در موارد مختلف خود را در 

ساالن قرار دا شگري می زنند و براي خود مشکل مقابل معلم و گروه هم ده و دست به لجبازي و پرخا

متمرکز بر رفتارهاي  و چالش درسـت می کنند، لذا از این جهت تمرکز خود را از نظر فرایندهاي ذهنی

صیلی خود لطمه می زنند شرفت تح شاهده م منفی می نمایند و به پی صیلی م صورت افت تح ی که به 

  شود.
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  ؛ بیگی1390زرندي،  پوربهاالدینی و ؛ ضـــیغمی1391پیشـــین (آزادیکتا،  این نتیجه با یافته هاي

مانی1387بادي، یاپوران،  و ؛ نری خان، 1385آر مک2013؛  کاران و کان ؛  ـــتراثر2011،هم  و ؛ اس

  همخوانی و مطابقت دارد. )2000همکاران،

شرفت ت سبک مقابله اي هیجان مدار با پی صیلی دسوال دوم فرعی: چه نوع رابطه اي بین  انش ح

  آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران وجود دارد؟

پیشـــرفت با  -363/0به میزان که ســـبک مقابله اي هیجان مدار  داد تحقیق نشـــان هاي یافته

می  )> p 05/0( ، از طرفی با توجه به کوچکتر بودن ســطح معنادري آزمون ازرابطه داردتحصــیلی 

ـــتکه رابطه فوق  نتیجه گرفتتوان  با توجه به منفی بودن میزان رابطه می توان بیان  .معنادار اس

سبک مقابله اي هیجان مدار شت که با افزایش تمرکز بر  صیلی دانش آموزان کاهش دا شرفت تح ، پی

اساس این یافته و با توجه به یافته هاي پیشین به دست آمده در این راستا می توان گفت  بر ؛می یابد

صیلی عملکرد تواند می) هیجانی(ناکارآمد  اي مقابله هاي سبک کارگیري که به   به را دانش آموز تح

سائل با برخورد در فرد که شود می باعث که چرا بیاندازد، خطر شکالت با رویاروي جاي به م   هب م

  خاطر هب و شود متوسل ...) و کردن گریه عصبانیت،( مانند هیجانات از استفاده مانند دیگري ابزارهاي

شکلی با که بار هر که گرفت خواهد یاد نهمی ستفاده با کند، برخورد م . ندک حل را آن ابزارها این از ا

صیلی خود نخواهد قادر دیگر نتیجه در سی و تح سائل در  چرا که به جاي اینکه به دنبال. بود به حل م

شکل تمرکز کنند، به راهبردهاي دیگري متو شند و بر خود م صیلی خود با شکالت تح ل می سحل م

ــر جلوه می ــکالت خود را حل کنند جویند و دیگران را مقص  یم پسدهند و در نتیجه نمی توانند مش

  د تحصیلیعملکر کنند، استفاده بیشتر ها سبک این از آموزان دانش که چقدر هر که گرفت نتیجه توان

  .یابد می کاهش ها آن

 و ؛ کوهن2013؛ خان، 1390،ديزرن پوربهاالدینی و این نتیجه با یافته هاي پیشـــین (ضـــیغمی

  همخوانی و مطابقت دارد.) 2005همکاران، و ؛ ایرلند2008همکاران، 

سهم هر از سبک هاي مقابله اي در تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره  :سوال سوم فرعی

  دوم مقطع متوسطه شهر تهران تا چه اندازه می باشد؟

ساس سیون تحلیل برا سبک هاي مقابله اي تقریباً گرفت هنتیج توان می رگر صد از  17 که  در

شش می دهدتغییرات  صیلی دانش آموزان را پو شرفت تح صیلیپی شرفت تح سبک ب . از طرفی پی ا 

ــبک هیجان مدار به ترتیب برابر با  ــئله مدار و س ــت- 299/0و  -265/0مس ، از طرفی با در ارتباط اس

سطح معنادري آزمون  فوق  فقط رابطهمی توان بیان نمود که  )> p 05/0(از توجه به کوچکتر بودن 

ــت با توجه به منفی بودن میزان رابطه می توان نتیجه گرفت که از نظر دانش آموزان دوره  .معنادار اس
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رفت ، پیشدوم مقطع متوسطه شهر تهران با افزایش تمرکز بر سبک مسئله مدار و سبک هیجان مدار

سبک هیجان مدار بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصیلی دارا تحصیلی کاهش می یابد و مولفه 

  می باشد.

 که تگف با توجه به یافته پژوهش حاضر و یافته پژوهش هاي به دست آمده در این زمینه می توان

سترس با برخورد دانش آموزان در اگر شته تحلیل منطقی و تجزیه هاا شند دا   زمال که مورادي در و با

ست از شند برخوردار دیگران حمایت و ماییراهن ا سترس ، می توانندبا   هتررا ب امتحان به مربوط هاي ا

 صدد در و ندگیري کن کناره استرس منبع از اگر اما؛ باشند داشته بهتري تحصیلی عملکرد و کنند درك

سخ انجام سترس برآیند، اجتنابی هاي پا صیلی دچار و کرده غلبه آنان بر ها ا . دش خواهند افت تح

  نشدن طلقم تسلیم و با مشکالت برخود در منطقی تحلیل و تجزیه داشتن می توان گفت که همچنین

  بر مثبتی تأثیر تواند می ها این اسـترس مثبت و مجدد ارزیابی و دفعات اول در ها اسـترس برابر در

صیلی عملکرد شته آن میزان افزایش و تح شد دا   زینیگ دوري اي مقابله راهبردهاي بکار بردن اما؛ با

شان مانند هیجانات تخلیه مانند شم دادن ن شگري خ سترس مقابل در و پرخا   دنکر پیدا نفرت ها، ا

  می شود، آنان افت تحصیلی باعث...  و مدرس و درس به نسبت

ــیغمیاین یافته با نتیجه یافته  ــبک مقابله اي مبنی بر اینکه  )1390زرندي ( پوربهاالدینی و ض س

اي پیشرفت ره با سبک اجتناب از رویارویی، از قدرت پیش بینی کننده بیشتري بمسئله محور در مقایس

  همسو می باشد. .تحصیلی برخوردار است

صلی شرفت تحصیلی دانش آموزان دوره  :سوال ا سبک هاي مقابله اي با پی چه نوع رابطه اي بین 

  دوم مقطع متوسطه شهر تهران وجود دارد؟

رابطه پیشـرفت تحصـیلی با  -401/0به میزان سـبک مقابله اي که  داد تحقیق نشـان هاي یافته

سطح معنادري آزمون ازدارد  نتیجه گرفتمی توان  )> p 05/0( ، از طرفی با توجه به کوچکتر بودن 

با توجه به منفی بودن میزان رابطه می توان بیان داشـــت که با افزایش  .که رابطه فوق معنادار اســـت

ر می ؛ بعبارت دیگ، پیشــرفت تحصــیلی دانش آموزان کاهش می یابدبله ايتمرکز بر ســبک هاي مقا

توان نتیجه گرفت که از نظر دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران بین سبک هاي مقابله 

طه اي معکوس وجود دارد ته پژوهش  ینا .اي و پیشـــرفت تحصـــیلی راب یاف با  ته   و ضـــیغمییاف

  می باشد. ) همسو1390زرندي ( پوربهاالدینی
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  پیشنهادات کاربردي:

زیر به مسوالن آموزش و  یشنهاداتپ ،براساس یافته هاي پژوهش انجام شده

  پرورش ارائه می شود:

o باید به دانش آموزان ســبک هاي مقابله اي کارآمد مانند مســئله مدار آموزش داده شــود. چرا که 

  هیجان درك براي کمی توانایی و اشدنب مجهز کارآمد اي مقابله راهبردهاي به نوجوان چه چنان

  کمتري توان نوجوانی دوران هاي بحران و فشارها با برخورد در ،باشد داشته دیگران و خود هاي

  شانن اضطراب و افسردگی پرخاشگري، صورت به را بیشتري رفتاري مشکالت و داشت خواهد

 داد خواهد

o  مسـئله حل مهارت داد. چرا که آموزشباید به دانش آموزان مهارت هاي حل مسـئله را آموزش  

  نفیم هاي هیجان اسیر که این جاي به نبازند و مشکالت در را خود تا کند می کمک کودکان به

شی عاقبت مشورت، تفکر، صبر، با شوند،  چون .دازدبپر مشکل تحلیل به مشکل، از آگاهی اندی

شرفت شی مهمی در پی شنهاد  که آموزش راهبردهاي مقابله اي مؤثر نق صیلی فرد دارد، لذا پی تح

می شــود برنامه هاي مداخله اي اصــالحی براي کمک به آن دســته از یادگیرندگانی که به دلیل 

 عدم برخورداري از شیوه هاي مقابله اي کارآمد در معرض خطر قرار دارند، اجرا شود.

o  آموزان تدوین نمود. بایستی برنامه هاي آموزشی مناسبی در مورد روش هاي مقابله اي به دانش

در این راستا می توان با طراحی برنامه هاي کالن و با گذاشتن کارگاه هاي آموزشی، تألیف کتب 

علمی، ســاه و کاربردي براي دانش آموزان مســئله را براي آنان تبیین کرد. باید به دانش آموزان 

ساب دارد و صیتی قابلیت اکت شخ سیاري از ویژگی هاي مثبت  سایه آموزش یاد داد که ب به  در 

 هنگام و صحیح، می توان بستر رشد این ویژگی ها را فراهم نمود.

  :فارسی منابع

ــریفی، محمدامین  - ــري، عباس و ش ــی پور رودس ــومه؛ محمود علیلو، مجید؛ بخش ــماعیلی، معص اس

 ."بررسی نگرش هاي ناکارآمد و سبک هاي مقابله اي در بیماران مبتال به فشارخون اولیه"). 1388(

  .2، شماره 5فصلنامه مطالعات روان شناختی، دوره 

  شهراهوازدرکنکور آموزان دانش موفقیت برعدم مؤثر عوامل بررسی"). 1389ایرانپور مبارکی، زهرا ( -

سري سی و علوم تربیتی، . "88و 87 هاي سال سرا شنا شکده روان  سی ارشد، دان شنا پایان نامه کار

  دانشگاه چمران اهواز.
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سیدفاطمی، نعیمه؛اینانلو، مهرن - سینی وش؛ بهاء، ربابه؛    با مقابله هاي سبک"). 1391( آغافاطمه ،ح

سترس  هرانت پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده . مجله"پرستاري دانشجویان در ا

  .3 شماره ،18 دوره .)حیات(

 پیش عنوان به سناديا هاي سبک و اي مقابله راهبردهاي نقش بررسی"). 1391( آزادیکتا، مهرناز -

صیلی افت هاي بین شجویان در تح شگاه دان سالمی آزاد دان سالم واحد ا ست "شهر ا ، مجله د

  .116-99): 1(4آوردهاي روان شناختی، 

سی"). 1391ابراهیم (عمران،  صالحی طاهره و آقامیرزایی، - شرفت بر موثر عوامل برر صیلی پی   تح

شجویان شگاه موردي مطالعه( دان  ،20 شماره ،عالی آموزش نامه ، مجله")مازندران ونفن و علوم دان

  .140-117صص 

شی، محمود؛ آهنچیان، - ضا بخ شرفت بینی پیش الگوي"). 1392( محمدر صیلی پی   فکرت نقش: "تح

-153): 2(13پزشــکی،  علوم در آموزش ایرانی مجله یادگیري، راهبردهاي خودتنظیمی و انتقادي

163.  

سترس با مقابله سبکهاي بین ارتباط رسیبر"). 1387عبداله ( بادي،بیگی -  در لیتحصی پیشرفت و ا

، پایان نامه "اصــفهان اســتان در دبیرســتان ســوم و دوم پایه عادي و شــاهد دختر آموزاندانش

  مرکزي). تهران( یاسالم آزاد کارشناسی ارشد، دانشگاه

 باورهاي" ).1388رضــا ( جهرمی، مســعود؛ قربان لواســانی، احمد؛غالمعلی الهه؛ رســتگار، حجازي، -

 روان . پژوهشــهاي"تحصــیلی درگیري و پیشــرفت اهداف نقش: تحصــیلی پیشــرفت و هوشــی

  .25-11)):23 پیاپی( 2-1(12،شناختی

رابطه شــوخ طبعی با فشــار روانی و ســبک هاي مقابله در "). 1388خشــوعی، مهدیه ســادات ( -

  دوره اول، شماره اول.. یراز. مجله مطالعات آموزش و یادگیري دانشگاه ش"دانشجویان دانشگاه

سی "). 1376( یممر دافعی، -  سالمت و فردي ايھ ویژگی با اي مقابله هاي روش رابطه برر

سی نامه پایان ،"یزد نابارور هاي زوج روانی شنا شد، کار شکده ار شکی علوم دان شگاه پز  دان

 .مدرس تربیت

  مدي، تهران: نشر ویرایش.ترجمه یحیی سید مح .). انگیزش و هیجان1383ریو، جان مارشال ( -

ـــافی،  - ـــائل آموزش و پرورش ایران و راهکارهاي کاهش آنها1385احمد (ص تهران: نشـــر ، ). مس

  ویرایش.

 سالمت با تحصیلی پیشرفت رابطه بررسی"). 1390نرجس (زرندي،  مریم و پوربهاالدینی ضیغمی، -

شجویان در اي مقابله هاي سبک و عمومی ستاري، دان شت و مامایی پر شگاه بهدا سالمی آزاد دان   ا

  .48-41):1(8 ،پزشکی آموزش در توسعه هاي ، گام"کرمان واحد
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 خودکارآمدي با اجتماعی حمایت و اي مقابله راهبردهاي بین ي رابطه")، 1391طاهري نیا، سمانه ( -

ضطراب و شجویان در ا شگاه دان شاه رازي دان سی نامه ، پایان"کرمان شنا شگاه کار شد، دان رازي  ار

  اه.کرمانش

 این نقش و اي مقابله هاي سبک با شده ادراك استرس رابطه بررسی ").1387عبدي، علی؛ آریان پور، سعید (

 وانشناسیر ، فصلنامه"کرمانشاه اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد بینی در پیش متغیرها

  .160-143): 12(4تربیتی، 

ــعید و عبدي، ع آناهیتا؛ آریاپوران، فرجی، - ــبک نقش"). 1389لی (س  حمایت و اي مقابله هاي س

شجویان داراي تمیز در اجتماعی ضطراب دان صلنامه"پایین و باال امتحان ا سی روا . ف شنا  یتیترب ن

  ششم. سال ،نوزدهم شماره

ضا و کیامنش، -  بر علوم بروندادهاي آموزش و دروندادها تغییرات روند").  1379( مریم خیریه، علیر

  تربیت. و پژوهشکده تعلیم:  ، تهران"TIMSS – Rو  TIMSS یافته هاي اساس

  .شیفته: تهران. اول چاپ. پرورش و آموزش شناسی جامعه ).1375فومنی، محمدرسول ( گلشنی -

بررسی رابطه سبک هاي مقابله اي و سالمت "). 1385گودرزي، محمد علی و معینی رودبالی، زهرا ( -

  .19سال سیزدهم، شماره  ،ماهنامه دانشور رفتار. دو"روانی در دانش آموزان دبیرستانی

ست). 1374( آندره لوگان - صیلی، هاي شک ضوي .جبران و شناخت تح . اول شجاع. چاپ ترجمه ر

  .رضوي قدس آستان: مشهد

  با ايمقابله هايسبک و هیجانی هوش رابطه بررسی ").1387( رقیه ،قرهباش و شهرام محمدخانی، -

  .38-50 ،5 ،شناختیروان سالمت در پژوهش فصلنامه. "دانشجویان عمومی سالمت

سمعلی، علیلو محمود - سین احمد؛ واحدي،، مجید؛ ا ضایی،  واحدي و ح سول (ر سی"). 1388ر  برر

صیتی (اختالالت هاي ویژگی ارتباط صیت) شخ سأله هاي سبک و شخ  زندانیان در حل م

  .34سال شانزدهم، شماره  ،. دوماهنامه دانشور رفتار"مجرم

سودگی و خودپنداره ارتباط" ).1391لیال ( غالمعلی؛ قلیزاده، نیلوفر؛ افروز، یکاییلی،م - صیلی فر   با تح

  .103-90):4(1مدرسه،  ، روانشناسی"دختر آموزان دانش تحصیلی عملکرد

 راهبردهاي و اجتماعی –روانی فشــارزاهاي بررســی"). 1385ســعید ( محمد و آریاپوران، نریمانی، -

شرفت با آن طهراب و اي مقابله صیلی پی -4(2 ،شناختی روان ، مطالعات"دختر آموزان دانش در تح

3:(39-56.  
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