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  كارشناس ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه و مددكار اجتماعي مركز مشاوره سازمان آموزش و پرورش استان يزد2
  س ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، مدرس دانشگاه و مشاور دانشگاه سراسري و علوم پزشكي يزدكارشنا3

  كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه سيستان و بلوچستان4
  

  چكيده
طبق تحقيقات . ك است كه در انسان ايجاد مي شوداسترس يا فشار رواني يك واكنش غيرارادي نسبت به يك موقعيت جديد، ناخوشايند يا خطرنا

ميدن گسترده انجام گرفته در مورد علل ايجاد كننده استرس، وابستگي يك تفاوت فردي مرتبط با پيامدهاي مثبت و منفي و يك اهميت ويژه براي فه
ستگي و شيوه هاي رفتارهاي مقابله با استرس در بين هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه واب. رفتارهاي بين فردي نرمال و غيرنرمال مي باشد

 77نفر از دانشجويان سال سوم و چهارم دوره كارشناسي دانشگاه شيراز بودند، كه از اين تعداد  154جامعه آماري در اين پژوهش شامل . دانشجويان بود
ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش مقياس . ده انتخاب شدندنفر دانشجوي پسر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سا 77دانشجوي دختر و 

عاطفي، سودجويانه و (جهت بررسي متغير شيوه هاي رفتاري مقابله با استرس و مقياس وابستگي) مسأله مدار، هيجان مدار و اجتنابي(مقابله با بحران
هاي مقابله با استرس هيجان مدار و سه نوع وابستگي و همينطور بين وابستگي نشان داد كه بين رفتارنتايج . جهت بررسي متغير وابستگي بود) نهمنفعال

همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه . عاطفي و رفتارهاي مقابله با استرس مساله مدار و اجتنابي در جمعيت كلي رابطه معناداري وجود دارد
وابستگي بيشتر به والدين و نهايتاً اعمال شيوه هاي رفتاري مقابله با استرس ناسازگارانه در بين با وجود حساسيت باالي دختران به دلبستگي كه منجر به 

  . آنها مي شود
  دانشجويان ؛هاي رفتاري مقابله با استرسشيوه وابستگي؛ :هاكليد واژه

  

  مقدمه
شود و  به فشار  ناك است كه در انسان ايجاد مياسترس يا فشار رواني يك واكنش غيرارادي نسبت به يك موقعيت جديد، ناخوشايند يا خطر

همچنـين بـا توليـد    . شـود  رود و ضـربان قلـب تنـد مـي     شوند، فشار خون بـاال مـي   در اثر استرس، عضالت منقبض مي. رواني معروف است
. راين، استرس تا حدي مفيـد اسـت  بناب. شود هاي اضافي در بدن، قدرت موردنياز براي مقابله با خطر احتمالي يا فرار از آن، ايجاد مي هورمون

استرس را برحسب ) 1979(الزاروس . مت جسماني و رواني بسيار مضر است ولي استرس بيش از اندازه يا طوالني شدن مدت آن براي سال
كنار آمدن بـا  كند كه منابع شخصي او تحت فشار قرار خواهند گرفت يا فرد قادر به  روانشناختي، تحت عنوان داوري شناختي فرد تعريف مي

طبق تحقيقات جديـد روانشناسـي و بهداشـت     ).1379 به نقل از رحيمي،(شوند نيست  هايي كه به وسيله يك رويداد خاص، ارائه مي خواسته
 راستا بـوم در اين  ).1388بوالهري، (ها و سازگاري با مشكالت است  ترين ابزار مقابله با استرس رواني در ايران و جهان، مذهب يكي از عمده

در نتيجه رفتارهاي مقابله بـا اسـترس    .هاي شخصي است نتيجه گرفت كه وابستگي بزرگساالن يك مجموعه ثابت از ويژگي) 2000(استين 
پرداختـه  ي بين وابستگي و رفتارهاي مقابله بـا اسـترس    به بررسي رابطه تحقيق حاضر نيز. گي ارتباط داشته باشدتواند با وابست به نحوي مي

رابطه نزديك و صميمي داشتند در برابر حـوادث فشـارزا بسـيار    كهدريافتند، زماني ) 2008(در يك مطالعه براون، بهرولچين و هريس  .است
داري در  نيرومندي نداشتند به هنگام مواجه شدن با حـوادث فشـارآور زنـدگي افـزايش معنـي     كه زمان وابستگي  در مقاوم بودند، درحالي كه

هـاي رفتارهـاي    هايي كه انجام شد، تحقيقاتي كه رابطه انواع وابسـتگي و شـيوه   برخالف كوشش .كردند شكي تجربه ميهاي روانپز آشفتگي
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هاي رفتارهاي مقابله با استرس در دو جنس نيز  مقابله با استرس را بررسي كرده باشد يافت نشد و همينطور در مورد تفاوت وابستگي و شيوه
 هـاي شـيوه  و از اينكه آيـا بـين وابسـتگي   بود راين باتوجه به مطالب مطرح شده سوال اصلي پژوهش عبارت بناب .تحقيقات پيشين يافت نشد

  دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد؟ بين در استرس با مقابله رفتاري

  
  روش

  شركت كنندگان و طرح پژوهش
مورد نظر در اين تحقيق دانشـجويان دختـر و پسـر    جامعه آماري .، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشدحاضر روش تحقيق در پژوهش

هاي سوم و چهارم به صـورت تصـادفي   سال) نفر 77(دانشجوي مذكر و مونث  154اي به تعدد  دانشگاه شيراز بوده است كه از بين آن نمونه
  . انتخاب شد

  

  ابزار

ماده اسـت كـه سـه زمينـه اصـلي       48داراي دو فرم بزرگسال و نوجوان بوده است و شامل  مقياس مقابله با بحران :مقابله با بحران
مـاده   16 :گر سه گانه اسـت  هاي مقابله در تحقيق حاضر از فرم بزرگساالن استفاده شد كه داراي سبك. گيرند اي را در بر مي رفتارهاي مقابله

 مقياس كرونباخ آلفاي ضريب .سنجد ماده آن رفتارهاي اجتنابي را مي 16اري و ماده آن رفتارهاي هيجان مد 16 آن رفتارهاي مساله مداري،
 82/0و  85/0، 90/0به ترتيب براي خـرده مقياسـهاي مسـأله مـدار، هيجـان مـدار و اجتنـابي،         )1990( پاركر و بحران توسط اندلر با مقابله

  .محاسبه گرديد
 كـامالً ( درجـه اي  پـنج  طيـف  يك روي ها آزمودني كه است سئوال 35 شامل مقياس است اين سئوال 35 شامل :مقياس وابستگي

 بـين  نمره سئوال، بودن منفي يا مثبت به توجه با آزمودني هر. گويند پاسخ ها آن به) نادرست كامالً نادرست، درست، حدي تا درست، درست،
كرد مقياس مـورد نظـر داراي سـه     مي دريافت را نمره رينبيشت داد مي را درست كامالً جواب فرد كه صورتي در. گيرد مي پاسخ هر از 4 تا 0

هاي پرسشنامه در درون پرسشنامه به طور تصادفي توزيع شده است تـا   ماده .است منفعالنه و سودجويانه عاطفي، هاي خورده مقياس، سبك
اي  هـاي پـنج درجـه    ا بخوانند و يكي از گزينهها بايد هر سئوال ر با توجه به دستورالعمل آن آزمودني. دهندگان سوگيري ايجاد نشود در پاسخ

شايان ذكر است كه اين پرسشنامه براي اولين بـار در ايـران، بـه وسـيله اكبـرزاده       .را عالمت بزنند) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم، خيلي كم(
  . هاي مختلف از آن استفاده شده است ترجمه و در پژوهش

  
 نتايج

 هاي رفتارهاي مقابله با استرس مساله مدار، هيجان مدار و اجتنابي وابستگي عاطفي و شيوهكل نمونه ضرايب همبستگي بين در 
154n=  001/0بوده است كه تماماً در سطح  3/0، 364/0، 189/0به ترتيب P< معنادار بوده است.  

معنادار بود  001/0و در سطح  452/0برابر با  =154nمدار ضريب همبستگي وابستگي سودجويانه و رفتارهاي مقابله با استرس هيجان
  .و اين نوع وابستگي با زمينه هاي ديگر رفتارهاي مقابله با استرس همبستگي معناداري نداشت

معنادار بود و با  001/0و در سطح  216/0ضريب همبستگي وابستگي منفعالنه و رفتارهاي مقابله با استرس هيجان مدار برابر با 
 .معنا دار نيستمقابله با استرس در جمعيت كلي  هاي ديگر رفتارهاي زمينه

هاي  فقط با رفتارهاي مقابله با استرس هيجان مدار همبستگي =79n تر از ميانگين و پايين=n 75 از ميانگينهاي باالتر  وابستگي
ضريب همبستگي . داشتندهاي رفتارهاي مقابله با استرس همبستگي معناداري ن داشتند و با ديگر زمينه >001/0Pمعنادار در سطح 

تر از  هاي پايين و ضريب همبستگي و وابستگي 323/0هاي باالتر از ميانگين و رفتارهاي مقابله با استرس هيجان مدار برابر با  وابستگي
  .است 232/0ميانگين و اين نوع رفتارهاي مقابله با استرس برابر با 
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  بحث
 بـا  مقابلـه  رفتارهـاي  بـين  كـه  شـد  مشخص تحقيق اين در استرس با رفتارهاي زمينه سه و وابستگي نوع سه مورد در نتايج بررسي با

 مقابلـه  رفتارهاي و عاطفي وابستگي بين همينطور .بودند رابطه معنا دار) منفعالنه سودجويانه، عاطفي، ترتيب به( وابستگي نوع سه و استرس
 تحقيقـات  نتايج اين هستند سويه دو هاي رابطه اينها، البته و داشت وجود اريمعناد رابطه كلي جمعيت در نيز اجتنابي و مدار مساله استرس با

 بـين  كـه  شـد  مشـخص  تحقيـق  ايـن  در. بـود  همسـو ) 2005( شتر -دنكل ،)2006( كي مك و كهن ،)2008( هريس و بهرولچين و براون
 اين در بررسي .دارد وجود معناداري مثبت رابطه كلي تجمعي در مدار هيجان استرس با اي مقابله رفتارهاي و ميانگين از باالتر هاي وابستگي
 معنـاداري  مثبت رابطه كلي جمعيت در مدار هيجان استرس با مقابله رفتارهاي و ميانگين از تر پايين هاي وابستگي بين كه شد معلوم تحقيق
 وجـود  پسـران  و دختـران  در استرس با مقابله هايرفتار بين معناداري تفاوت همچنين .نبود سو هم مذكور تحقيقات با نتايج اين .دارد وجود

 .نداشت
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