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 آموزان دانشدر و خودکارآمدی  های مقابله با استرسسبک انگیزش پیشرفت، 

 3چهره رحیمیگل زینب السادات ،2باقری نسرین ،*1گلچراغعلی هایده

 نشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رودهن، ایرانارشد روا یکارشناس 1
 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رودهن، ایران 2

 پردیس، مشهد، ایران دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد واحد 3

 

 چکیده 

های مقابله با استرس بود. روش پیشرفت و شیوه رآمدی دانش آموزان بر اساس انگیزشبینی خودکاهدف از پژوهش حاضر پیش
شهر تهران  4آموزان دبیرستانی منطقه ی کلیه دانشهمبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده -مطالعه حاضر توصیفی

-عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکتای بهنفر به روش تصادفی چندمرحله 240ها بود که از بین آن 1395-96تحصیلی  در سال

( را تکمیل AMTپیشرفت هرمنس ) انگیزش(، خودکارآمدی شرر و CSQهای راهبردهای مقابله با استرس )کنندگان پرسشنامه
های پیشرفت و خرده مقیاس انگیزشها نشان داد دگانه استفاده شد. یافتهها، از رگرسیون چنوتحلیل دادهکردند. برای تجزیه

درصد از خودکارآمدی توسط  7/7کند. همچنین درصد از واریانس خودکارآمدی را تبیین می 7/33های مقابله با استرس سبک
درصد از  9/30اند س توانستههای مقابله با استرپیشرفت تبیین شده و دو خرده مقیاس عقالنی و هیجانی از سبک انگیزش

 واریانس متغیر خودکارآمدی را تبیین کنند.

 پیشرفت انگیزشخودکارآمدی؛ سبک مقابله با استرس؛ کلید واژه ها: 

 

 

 مقدمه

اشاره های خود برای انجام کار و فعالیت باشد و به برداشت از تواناییخودکارآمدی، سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا می
ها احساس اطمینان کنند و اگر افراد در مورد انجام یک فعالیت هایی بپردازند که در انجام آندارد. بر این اساس، افراد تمایل دارند به فعالیت

ای سالم در طور مستقیم با رفتاره(. خودکارآمدی به2003نمایند )پاجارس، احساس عدم توانایی کنند، به طور معمول از انجام آن اجتناب می
هایی که افراد با گذارد. خودکارآمدی روش چالشارتباط است و به طور غیرمستقیم روی رفتارهای سالم در جهت رسیدن به اهداف، تأثیر می

-ه میها و شرایط توجها روی موقعیتکنند، آنتری را انتخاب میگذارد. افراد با خودکارآمدی قوی اهداف مشکلشوند، اثر میآن مواجه می

شناسان تربیتی بود و نبود و انگیزش متغیری فرضی است که روان (.2007)شوارزر ولوسزینسکا،  کنند به جای آن که به موانع اهمیت دهند
، 2002)ریو،  کنندهای آموزشگاهی با نمرات درسی اخذ شده استنباط میی رفتار در محیطآموزان از راه مشاهدهدرجات آن را در دانش

 (.1387سیدمحمدی، ترجمه 
هایی است که موفقیت در ی پیشرفت با انگیزش موفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتانگیزشمنظور از   

شناسی تحولی، (. پیاژه، یکی از طرفداران روان1385، ترجمه سیدمحمدی، 2006ها به کوشش و توانایی شخص وابسته است )اسالوین، آن
(. 1380افتند )به نقل از شریفی درآمدی، است که تغییرات در تحول شناختی تدریجی هستند و هرگز به وطور ناگهانی اتفاق نمیمعتقد 

های مرتبط با پیشرفت، ها و هیجان( نیز معتقد است که عقاید، ارزش1385، ترجمه سیدمحمدی، 2006، نقل از اسالوین، 1993) استپیک
ها همچنین اعتقاد به توانایی نسبتاً باالیی دارند اما در گیرند. کودکان در اوایل کامالً تکلیف محورند؛ آنقرار میتحت تأثیر تغییرات رشدی 

آورند. این های خود با همساالن و از طریق آموزگاران و والدینشان به دست میمراحل بعدی رشد، اعتقاد به توانایی خود را به واسطه ارزیابی
های یادگیری به ویژه خودکارآمدی های شخص، تواناییهای محیطی، گرایشتحت تأثیر عوامل مختلف از جمله مشوق های شناختیمؤلفه
ی پیشرفت رابطه دارد. انگیزشگیرد. خودکارآمدی در چهار بعد خود رهبری، خودتنظیمی، خودتهییجی و خودباوری با اموزان قرار میدانش
-های چشمآموزان با خودکارآمدی باال به موفقیتی، رابطه تداخلی و تعاملی وجود دارد. معموالً دانشی پیشرفت و خودکارآمدانگیزشمیان 

 (.1986یابند )بندورا، های تحصیلی دست میگیری در موقعیت

داشته آموزان توجه بایست به مسائل روانی دانشاز سوی دیگر برای اینکه بتوانیم یک نظام آموزشی اثربخشی داشته باشیم می 
باشد که به منظور ایجاد یک آموزش آموزان میباشیم. استرس و تنش یکی از عوامل مؤثر بر بهداشت روانی و مخل عملکرد تحصیلی دانش
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بر این اساس راهبردهای  (.1393های مقابله با آن توجه شود )صیادی، خدایاری، سعادت و جهانگیری، بایست به منابع آن و روشکارآمد می
یابد و به های فرد کاهش میکارآمد و سازمان یافته پیامدهای مثبت و طوالنی مدت دارند. به این ترتیب که تنش به وسیله تالش 1ایمقابله

شود ها مواجه میزایی که در آینده با آنیابد و در عین حال شخص در برابر عوامل تنشدنبال آن سطح عزت نفس و مهارت وی افزایش می
 (. 1390فرد و پرند، گردد )خدایاریمیتر نیز مقاوم

های خود برای انجام کارها ( نشان دادند که باورهای دانشجویان در مورد توانایی1392( و روحی و همکاران )1393اکبری بلوطبنگان)
( 1392د و صلیبی )تحصیلی دانشجویان شود.  فری انگیزشتواند سبب بهبود تحصیلی ارتباط دارد و بهبود خودکارآمدی می انگیزشبا 

داری های حمایتی و شناختی رابطه معنیدریافتند که بین سطوح مختلف خودکارآمدی تصوری و سبک مقابله با استرس حل مسئله و سبک
یین ریزی خودکارآمدی تصوری را تبی فعال و برنامه( به این نتیجه رسیدند که مقابله2013وجود دارد. دونپورت، الن، میلتون و ویلیامز )

های تفکر پیچیده و خالق ی پیشرفت نتیجه گرفتند که سبکانگیزشهای تفکر و ( در بررسی رابطه بین سبک2012) کنند. فان و ژانگمی
 پیشرفت در پرهیز از شکست دارد. پژوهش فوجان انگیزشی پیشرفت در گرایش با موفقیت و ارتباط منفی با انگیزشارتباط مثبتی با 

آموزان ( نشان دادند دانش2010) شود. جنگ و چیوبینی میآموزان، از طریق حل مسأله و جنسیت پیشخودکارآمدی دانش ( نشان داد2012)
شود. با توجه به پیشینه کنند که نهایتاً بر موفقیت ایشان منتهی میدارای خودکارآمدی بیشتر، اهداف سطح باالتری را برای خود تنظیم می

ی پیشرفت و سبک مقابله با انگیزشآموزان براساس فرضیه پژوهش حاضر از این قرار است: خودکارآمدی دانشپژوهش و موارد ذکر شده 
 .بینی استاسترس قابل پیش

 

 روش

 کنندگانشرکت
شهر تهران در سال تحصیلی  4اموزان منطقه همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

شوند که در این پژوهش چهار نفر درنظر گرفته می 40بین، شد. براساس روش کرامر به ازای هر سطح از متغیرهای پیشمی 96-1395
-ی پیشنهادی مینفر نمونه 200پیشرفت،  انگیزشطور یک سطح مربوط به ای و همینبین مربوط به سطوح راهبردهای مقابلهسطح پیش

گیری به صورت خوشه ای تصادفی بوده و به این صورت که از بین درنظر گرفته شد. همچنین روش نمونهنفر  240برآورد شدند که با بیش
کالس به صورت تصادفی  5مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شده و از هر مدرسه نیز  4مدرسه دخترانه و  4، ابتدا 4مدارس منطقه

 آموز به صورت تصادفی انتخاب شد.نفر دانش 8الی  5آموزان بین شانتخاب شدند و از هر کالس نیز با توجه به حجم دان

 ابزار
باشد که عبارتند از: خرده مقیاس می 4عبارت بوده و دارای  60این پرسشنامه شامل  :(CSQای)( پرسشنامه راهبردهای مقابله1

ای لیکرت، هرگز درجه 4این پرسشنامه براساس مقیاس (. پاسخ در 1993عقالنی)شناختی(، انفصالی، هیجانی و اجتنابی )رجر و همکاران، 
( محاسبه شدند. این پرسشنامه از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. همسانی درونی این 3(، همیشه )2(، اغلب )1(، گاهی )0)

و اجتنابی  70/0، هیجانی 89/0نفصالی، ا85/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای چهار خرده مقیاس راهبردهای شناختی 
 76/0، هیجانی، 79/0، انفصالی 80/0ای شناختی گزارش شده است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهر خرده مقیاس راهبردهای مقابله 70/0

 95/0تا  80/0ی ر دامنهگزارش شده است. روایی به دست آمده د 75/0به دست آمده است. پایایی بازآزمایی برای نمره کل  70/0و اجتنابی 
ای از ی راهبردهای مقابله( این پرسشنامه را در جامعه ایرانی هنجاریابی کرد. برای تعیین پایایی پرسشنامه1374متغیر بوده است. ملکوتی)

ه و برای کل مقیاس متغیر بود 92/0تا  79/0ی ها در دامنهضرایب آلفای کرونباخ استفاده نمود و ضرایب به دست آمده برای خرده مقیاس
گزارش کرده است. همچنین، برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است و نتایج بیانگر آن است که  81/0

های متغیر است. ضریب پایایی به دست آمده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای مقیاس 95/0تا  81/0ی روایی پرسشنامه در دامنه
 .89/0و اجتنابی  80/0، هیجانی84/0، انفصالی 87/0ای بدین شرح است: مقیاس عقالنی راهبردهای مقابله

های خودکارآمدی شرر و آموزان، از پرسشنامه( پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر: به منظور سنجش باورهای خودکارآمدی دانش2
باشد. برای هر ماده این ماده می 17خودکارآمدی عمومی درنظر گرفته شده، دارای  ( استفاده شد. این مقیاس که برای1982همکاران )

نظر، موافق و پاسخ عبارتند از: کامالً مخالف، مخالف، بی 5گیرد. این امتیاز تعلق می 5تا  1پاسخ پیشنهاد شده که بر هر ماده  5مقیاس 
( 1388باشد. در پژوهش جهانی )تری میتر بیانگر خودکارآمدی ضعیفمرات پایینکامالً موافق. نمرات باالتر بیانگر خودکارآمدی قویتر و ن

                                                                 

1 .Coping Styles 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 نایرا روانشناسی انجمن کنگره ششمین مقاالت مجموعه

523 

( اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای 1982)شرر به دست آمد.  74/0نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی برابر با 
یق روایی سازه به دست آمده است. در پزوهشی که به منظور بررسی کند. روایی این مقیاس از طرذکر می 76/0خودکارآمدی عمومی را 

آموزان سوم دبیرستان بودند اجرا شد، آزمودنی که دانش 100اعتبار و روایی این مقیاس، توسط براتی انجام گرفت. مقیاس بر روی 
ر جهت تأیید روایی سازه این مقیاس نفس و خودارزیابی با مقیاس خودکارآمدی دمقیاس عزت 2( به دست آمده از 61/0همبستگی )

 15و  13، 9، 8، 3گذاری این پرسشنامه، سئوال دهنده احساس خودکارآمدی باال در فرد است. در نمره(. نمرات باال، نشان1387بود)اعرابیان، 
به  86/0ونباخ این پرسشنامه را ( آلفای کر1982شوند. شرر و همکارانش)گذاری میها به صورت وارونه نمرهدر جهت موافق و مابقی سئوال

 دست آوردند. 
بعد )تنش تکلیف، سطح آرزو، ادراک  10ای در سئوال چهار گزینه 29پیشرفت هرمنس: این مقیاس شامل  انگیزش( پرسشنامه 3

و مقاومت( برای  زمان، رفتار بازشناسی، انتخاب دوست، رفتار پیشرفت، تحرک به طرف باال، رفتار ریسک کردن، دیدگاه مربوط به زمان
به دست آورده است.  84/0ها استفاده شد. ضریب پایایی این آزمون را از طریق آلفای کرونباخ ی پیشرفت آزمودنیانگیزشسنجش میزان 

( تأکیدی بر روایی قابل قبول آزمون به شمار آورد. نمره TATهمچنین، هرمنس میزان باالی ضریب همبستگی این آزمون را با آزمون )
( 1392های متعددی به اثبات رسیده است. حسینی)دهد. پایایی و روایی این ابزار در پژوهشپیشرفت بهتر را نشان می انگیزشالتر، با

های تهران انجام ( بر دانشگاه1384به دست آورد. هنجاریابی این آزمون در ایران توسط کالهی ) 51/0ضریب آلفای کرونباخ آزمون را 
و در جمعیت مؤنث  98/0به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ در جمعیت مذکر 97/0ی با استفاده از آلفای کرونباخ، گرفته، همسانی درون

-( به منظور هنجاریابی آزمون انگیزش پیشرفت بر روی دانش1381های خود در سال )گزارش شده است. ابوالقاسمی نیز در پژوهش 97/0

  .گزارش داده است 79/0کرونباخ  ینامه را با روش آلفااعتبار پرسش بیضرآموزان مقطع راهنمایی 

 اجرا وهیش
قرار داد و پس از شرح موضوع پرسشنامه و پس از کسب توافق  یانتخاب هایکالس آموزاندانش اراختی در را هاپرسشنامه پژوهشگر

در حضور پژوهشگر و با  اندانشجوی ها،درباره اهداف پژوهش و دستورالعمل پر کردن پرسشنامه حیاز آنان جهت مشارکت در پژوهش و توض
 صورتشده به آوریها پاسخ دادند. اطالعات جمعبه پرسشنامه قهیدق 30دانشگاه در مدت  یخال هایکالس نندما یانتخاب مکان آرام

. از آنجا که دیپرسشنامه ثبت نگرد یرو یکد ایه شد و عالمت، مشخصه برد یاز آزمودن یشده و در پرسشنامه نام نگهداری محرمانه
ارتباط با نوجوان دستورالعمل را خوانده و  یپس از برقرار یپرسشگر به طور انفراد همند،سئواالت را نف برخی آموزاناحتمال داشت دانش

 .دادیم حتوضی هاکرده باشد، در مورد سئوال میمستق یکه راهنمائ نیبدون ا
 

 نتایج

ن و های همبستگی پیرسواز آزمونخالصه شده است و به منظور تحلیل نتایج  های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص 1جدول در 
های مقابله با ی پیشرفت و سبکانگیزشآموزان براساس به منظور بررسی اینکه آیا خودکارآمدی دانش رگرسیون چندگانه استفاده شد.

( 337/0به دست آمده)  2Rشود، مقدار مشاهده می 2گردد از تحلیل رگرسیون استفاده شد. همانطور که در جدول بینی میاسترس پیش
پیشرفت  انگیزشهای مقابله با استرس و های سبکدرصد از واریانس متغیر خودکارآمدی توسط خرده مقیاس 7/33بدین معنی است که 

 Rشود. مقدار پراکندگی مشاهده شده در متغیر خودکارآمدی توسط این متغیرها توجیه میدرصد از  7/33شود. به عبارت دیگر، تبیین می
 بینی استفاده شود.تواند برای پیشدهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می( نیز نشان580/0مشاهده شده)

 
 1جدول         
 راهبردهای مقابله با استرسهای خرده مقیاسپیشرفت و  انگیزشهای توصیفی مربوط به شاخص         

 انحراف معیار میانگین متغیر

 596/13 05/69 پیشرفت انگیزش

 561/7 22/30 خرده مقیاس عقالنی 

 121/8 70/29 خرده مقیاس انفصالی 

 خرده مقیاس هیجانی 
 خرده مقیاس اجتنابی 

95/31 
4/30 

261/7 
265/8 
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توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد مطالعه و معنادار است. بنابراین، می 01/0( در سطح اطمینان 753/23) Fعالوه بر این، 
؛ p= 01/0هیجانی ) (،= 171/0؛ t= 496/2؛ p= 05/0) عقالنی هایدار وجود دارد. خرده مقیاسامتغیر خودکارآمدی همبستگی معن

387/3 =t 252/0؛ =پیشرفت  انگیزش (، و(01/0 =p 143/3؛ =t 171/0؛ = می توانند به طور معناداری واریانس خودکارآمدی را تبیین )
پیشرفت با خودکارآمدی  انگیزشطور های عقالنی و هیجانی و همین. عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که خرده مقیاسکنند

 دار داد.همبستگی مثبت و معنی
 

 2جدول        
 خالصه ضرایب رگرسیون        

 واتسون -دوربین  VIF تحمل  t p خطای معیار B هانندهکبینیپیش

 726/1   037/0 093/2  737/4 914/9 عدد ثابت

  650/1 606/0 013/0 496/2 171/0 123/0 306/0 عقالنی

  961/1 526/0 157/0 419/1 104/0 122/0 174/0 انفصالی

  959/1 511/0 001/0 387/3 252/0 139/0 471/0 هیجانی

  798/1 556/0 139/0 484/1 106/0 117/0 174/0 اجتنابی

  049/1 953/0 002/0 143/3 171/0 054/0 171/0 پیشرفت انگیزش

 

 بحث

آموزان صورت های مقابله با استرس در دانشپیشرفت و سبک انگیزشبینی خودکارآمدی براساس پژوهش حاضر با هدف پیش
داری وجود دارد و هر آموزان همبستگی مثبت و معنیپیشرفت و میزان خودکارآمدی دانش انگیزشگرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین 

های مقابله با استرس و خودکارآمدی یابد. همچنین بین سبکپیشرفت افزایش پیدا کند، میزان خودکارآمدی نیز افزایش می انگیزشچقدر 
های مقابله با استرس با خودکارآمدی های عقالنی و هیجانی سبکرده مقیاسداری وجود دارد و خآموزان همبستگی مثبت و معنیدانش

(، فرید و 1391) (، عالئی خرائم و همکاران2013) دار دارند. این نتایج همسو با تحقیقات دونپورت و همکارانهمبستگی مثبت و معنی
 باشد. می (1386) مسعودنیا( و 1384) کشه(، مبینی2014) (، مارسال2012) (، فوجان1392) صلیبی

های ( خودکارآمدی به معنای توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیت1389، به نقل از سیف، 1997) براساس نظریه بندورا
ی به ها در انجام دادن یک کار با انطباق با یک موقعیت خاص مربوط است. خودکارآمدتوانایی آن مشخص است و به قضاوت افراد درباره

ها همگی توان گفت این ویژگیشود، بنابراین میاحساس عزت نفس، ارزش خود، احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطالق می
  هایی از این دست است.آید که دارای ویژگیپیشرفت در انسانی به وجود می انگیزشدهند، و خودکارآمدی را تشکیل می

پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه به  انگیزش( 1389ف، ، به نقل از سی1993رابینز )
پیشرفت است این تمایل را دارد که  انگیزشداند و معتقد است کسی که دارای های مشخص و تالش جهت کسب موفقیت میمالک

 انگیزشهایی از گرای افراد نشانهخود بپردازد. رفتارهای پیشرفت کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خودجوش به ارزیابی عملکرد
 پیشرفت آنان است. 

کند. هر کدام از این مراحل شامل یک ( هشت مرحله از زندگی را توصیف می1389، نقل از سیف، 1986) همچنین اریکسون
مرحله بعدی مقابله با بحران موفق شود. منابع شخصی چالشگری یا بحران است که الزم است با موفقیت طی شود تا شخص بتواند در 

آمیخته و های بزرگسالی با خودپنداره انسان در همگیرند و طی اولین سالنوجوانی شکل می نفس و انسجام من، در دورهمقابله از قبیل عزت
افتد، میراثی از ر مرحله از چرخه زندگی اتفاق میدهند. حل کامل مسائلی که در هنهایت در بزرگسالی و پیری فرایند مقابله را شکل می در

دهد، ها، نیز نشان میهای بعدی زندگی خود بپردازد. پژوهشسازد، به حل بحرانگذارد که وی را قادر میمنابع مقابله برای شخص برجا می
-ی خود تعهد، چالش و کنترل بیشتری اعمال میآنان که انتظار خودکارآمدی بیشتری دارند، از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند، در زندگ

توانند در مقابل استرس از خود مقاومت نشان دهند و دیرتر پریشان طبع هستند، از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند بهتر میکنند، شوخ
 شوند.می
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-های مشاوره در محل آموزشگاه، کالسآموزانگردد در راستای افزایش خودکارآمدی در دانشبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

ها برگزار گردد تا بدین وسیله با افزایش سطح علمی این گروه از ها برای ارتقای سطح اطالعات والدین و معلمان آنهای محل تحصیل آن
)فضای  ی مناسبها ایجاد شود. همچنین آموزش و پرورش با ایجاد فضاهای آموزشافراد، محیط مناسب برای پرورش خودکارآمدی آن

آموزان و متعاقباً خودکارآمدی پیشرفت است، دانش انگیزش تحصیلی خود زیرمجموعه انگیزشتواند در ایجاد فیزیکی و فضای روانی( می
 آنان سهیم باشد.
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