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 استرس برعملكرد تحصيلی دانشجویان دختر هاي مقابله با زش مهارتآماري آمو تأثير

 

  فرشته هاشمی راد،   مؤمنی رضا

 

مهارتهاي مقابله با استرس در زندگي دانشجويي و مخصوصث زندگي دانشجويان دخترر كره بيشرتر برا      باتوجه به نقش مهم

هراي مقابلره برا اسرترس برعملكررد تحصريلي       استرس تحصيل همراه است، در اين تحقيق به بررسري ترثثيرآموزش مهارت  

 .دانشجويان دخترپرداخته شده است

جامعه پژوهش، كليه دانشجويان دختر دانشگاه زابل . تحليلي واز نوع كارآزمايي است -تحقيق حاضر، يك مطالعه توصيفي

ي تقسريم شردند،   نفرر 9 نفراز دانشجويان بره دوگرروه  9 تعداد(سهل الوصول)است كه به صورت نمونه گيري در دسترس

سپس سنجش عملكرد زندگي دانشجويي براساس پرسشنامه استاندارد مدل مك مسرتر و سرنجش مهارتهراي مقابلره برا      

ايرن  . استرس براساس مقياس مهارتهاي مقابله با استرس پرسشنامه استاندارد آقايان كرمي وزينلخاني انجرام شرده اسرت   

جلسره  2آموزش مهارتهاي مقابله با استرس درگروه مرورد بره مردت    شاهد تكميل وسپس  پرسشنامه درهردوگروه مورد و

سپس بعداز اتمام برنامه ي آموزشي مهارتهاي مقابله برا اسرترس،از هرردو گرروه شراهد ومرورد پرس        . ساعته اجراگرديد 

ته ي وابسر tوبه وسيله آزمونهراي آمراري  minitabداده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزارآماري .آزموني به عمل آمد

 .وآزمون تحليل كواريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند

 9 9± /2هاي اين تحقيق بيان مي كند كه ميانگين نمرات مهارتهاي مقابله با استرس گروه مورد در قبل از آزمرون  يافته

قبرل از آزمرون    در مقابل ميانگين نمرات مهارتهاي مقابله با استرس در گرروه شراهد  . مي باشد  92± /3و بعد از آزمون 

ي وابسرته نشران دهنرده ي آن اسرت كره تفراوت       tازطرفي نترايج آزمرون   .بوده است9 9± /1وپس ازآزمون 9 ±9 / 

معناداري بين ميانگين نمرات مهارتهاي مقابله بااسترس درپيش از آزمرون وپرس ازآزمرون درگرروه مرورد وجرود داشرته        

ازطررف ديگرنترايج آزمرون    (.p>92/9)اداري نداشرته اسرت  اماهمين موضوع درگروه شاهد اخرتالف معنر  ( p<92/9)است

تحليررل كواريررانس نشرراندهنده ي آنسررت كرره درمرحلرره پررس ازآزمررون اخررتالف بررين ميررانگين نمرررات دانشررجويان     

 (.p<92/9)دختردرعملكردتحصيلي ونيز ابعاد عملكرد دردوگروه مورد وشاهد معني دار بوده است

. هاي مقابله با استرس باعث بهبود عملكرد تحصيلي دانشرجويان دخترمري شرود   مي دهد كه آموزش مهارت  يافته ها نشان

 .اي مناسب با استرس آنهارادرحل مشكالت وداشتن يك عملكرد تحصيلي عالي كمك مي نمايدهاي مقابله روش لذا
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