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    ایهای مقابلهگری سبکواسطه باشخصیتی  هایویژگی بر اساستحصیلی  تنیدگی بینی پیش

 
 2*خرمایی، فرهاد 1فریده امینی

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران .8

  شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دانشیار گروه روان .2
 

 36/61/16تاریخ پذیرش:  21/66/16تاریخ دریافت: 

 چکیده
نیودگی تحصویلی لی تحوت عنووان تیتحصو هوایموقعیتکه نموود نن در زندگی است  ناپذیراجتناب از مسائل تنیدگی و هدف: زمینه

پوردازد کوه بور اسواس نن مودلی می نزمونفردی تنیدگی تحصیلی، به مطالعه عوامل درون هدف با. این پژوهش شده است سازیمفهوم

 بینی کند. را پیش تنیدگی تحصیلی، ایقابلهم هایسبکگری واسطه باتواند شخصیتی می هایویژگی

 نمووزدانش (پسور 811و دختور832) نفور 323 شوامل پوژوهش کنندگانشورکت .از نوع همبسوتگی اسوتپژوهش توصیفی، این  روش: 

 انتخواب ایمرحلوهچندای خوشوه گیرینمونوه بوه روش که بودند 8314-11 تحصیلی  سالدر استان فارس   ،شهرستان سپیدان دبیرستانی

، )انودلر و پوارکرای مقابلوه هایسوبک و (8118، )گلودبر  شخصویتی هوایویژگی ،(8334، )دیوره تحصیلیتنیدگی  نامهپرسش. شدند

  .ها از تحلیل مسیر در مدل معادالت ساختاری استفاده شددر این پژوهش برای تحلیل داده .ها اجرا شدنوری دادهبرای جمع (8116

 تنیودگی توانود ابعواد ای میهای مقابلوهسوبک ةواسوط بواشخصیتی هم به صورت مسوتقیم و هوم  هایویژگینتایج نشان داد که  ها:یافته

زا و ناشوی از عوامول حساسویت تنیودگیبینوی مببوت در پیش گرایوینزردگویروانبینی کند. در این میوان نقوش عامول تحصیلی را پیش

مودار نقوش ای هیجانمقابلوه اسوت. همننوین سوبک توجوهقابلی ناشوی از عودم توانمنود تنیدگی بینی منفی تجربه در پیش بهگشودگی 

  (.P<61/6) داردزا اشی از عوامل حساسیتن تنیدگیبینی ای در پیشبرجسته

 هایسوبک بور اثرگوذاری توانند هم بوه شوکل مسوتقیم و هوم بواشخصیتی می هایویژگی که  نشان داد نتایج این پژوهش گیری:نتیجه

شخصویتی  هوایویژگینمووزان بوا کوه دانش توان اذعان کوردبنابراین می دهند قرار تأثیرتحت را شدهتجربه تحصیلی تنیدگی   ای،مقابله

 گذار باشد.ننها اثرتواند بر تجربه تنیدگی تحصیلی گزینند که میای را برمیهای مقابلهخاص سبک

 ایهای مقابلهسبک تحصیلی، تنیدگی  شخصیت، هایویژگی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 
 :شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار گروه روان ،خرمایی فرهاد نویسنده مسؤل. 

 638-33418136: تلفن                   Khormaee_78@yahoo.com :ایمیل

 

 

1931 زمستان ،4شماره  چهارم، دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه  

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
 و دارد وجوود کشوورها اغلب در مدرسه در موفقیت برای فشار

 بیشوتری شودت شدن، رقابتی سمت به حرکت و جوامع تغییر با

 بوا مورتب  فشوارهای برامان و هوان ننگ،(. 8) است کرده پیدا

 و جوانوان که کنندمی عنوان  تنیدگی منبع مهمترین را نموزش

 هالینکووا(. 2) هسووتند مواجووه نن بووا دنیووا سراسوور در نوجوانووان

 مقابلوه دربواره تردید با همراه منفی هیجانی عنوان به را تنیدگی

 در تنیودگی بوا تعریوف ایون رسدمی نظر به( 3) کندمی تعریف

 فراگیوران از چراکه باشد، داشته نزدیکی ارتباط تحصیلی حوزه

 بنوابراین. شووند مواجه تکالیف از باالیی حجم با رودمی انتظار

 حجوم توسو  کوه اسوت شناختیروان فشار ، تحصیلی تنیدگی

 معلوم، ماننود مهوم افوراد سایر و فراگیر انتظارات تحصیلی، کار

 همننووین(. 4) گوورددمی ایجوواد هاهمکالسووی و والوودین اسووتاد،

 شووناختیروان وضووعیت عنوووان بوه را تحصوویلی تنیوودگی سواریتا

 زمینووه در اطرافیووان انتظووارات طریوو  از کووه دانوودمی نووامطلوب

      شووناختیروان خسووتگی بووه منجوور و شووودمی ناشووی تحصوویلی

 طوربوه و دانش به فزاینده نیاز احساس به سازه این(. 1) شودمی

 دسوتیابی برای کافی زمان نداشتن بر مبنی فرد ادراک همزمان،

 و وینستون، بایرس، کلینک،(. 6) شودمی گفته نیز دانش نن به

 مبنی فرد ارزیابی بر تحصیلی  تنیدگی تعریف در  کلنیکباکن

 فوردیدرون منوابع و موقعیتی مطالبات بین ناهماهنگی تجربه بر

 تحصویلی تنیودگی کوه کنودمی بیوان مانجوال(. 3) کردند اشاره

 در وگریگووری گوائرتز(. 1) است افزایش به رو فزاینده طوربه

 در افووراد وسوویله بووه شوودهتجربه تنیوودگی بووین تمووایز تبیووین

 تأکید شناختی ارزیابی فرایندهای نقش بر مختلف هایموقعیت

(. 1) هستند شخصیتی صفات از متأثر تردیدبی خود که کنندمی

 فوورو خووود در مشووکالت بووا مواجهووه هنگووام در افووراد بعضووی

 خووود هووایهیجان و احسوواس ابووراز بووه برخووی و رونوود،می

 بسوته کسی هر بنابراین طلبندمی کمک دیگران از و پردازندمی

 نشان خاصی واکنش روانی فشارهای مقابل در شخصیت نوع به

 نشوان وگول و اردمن حجت،گونال، مطالعه نتایج(. 86) دهدمی

 شویوه انگیزاننوده خوود کوه گرایوینزردگویروان عامل که داد

 دانشوجویان تنیودگی تجربه در است شناختی ارزیابی از خاصی

 و عبدکودیر ابوراهیم، یوسوف، دیسوا،(. 88) دارد بسوزایی نقش

 شوغلی تنیدگی و شخصیتی هایویژگی ارتباط مورد در رحمان

 و گرایوینزردگویروان کوه رسویدند نتیجوه ایون به دانشگاه در

 (.82)هستند شغلی تنیدگی قوی هایبینپیش  گراییبرون

 رفتار بر شخصیتی هایویژگی نقش خیر، و خرمایی نظر از

 بور اثرگوذاری با گاه و است واسطهبی و مستقیم گاه شناخت و

 شوناختی و رفتواری پیامودهای بوروز موجوب ایواسوطه عوامل

 تحصوویلی  تنیوودگی دارد قصوود حاضوور پووژوهش(. 83) شووودمی

  و ننهووا شخصوویتی هووایویژگی اسوواس بوور را نموووزاندانش

 زمینوه این در. نماید بینیپیش ایمقابله هایسبک گریباواسطه

 بوه ایمقابلوه  سبک که کنندمی بیان هلیگسون و جانکی تامرز،

 و موودیریت جلوووگیری، بوورای رفتوواری و شووناختی هووایتالش

 بور را افوراد پوارکر و انودلر(. 84) دارد اشواره  تنیدگی  کاهش

 و موودارهیجان مدار،مسووهله ایمقابلووه سووبک نوووع سووه حسووب

 تووأثیر مختلووف هووایپژوهش(. 81) کننوودمی متمووایز اجتنووابی

 پو  تنیدگی کاهش در را  تنیدگی رفتاری -شناختی مدیریت

 نشوان( 83 و 86) پرسوتاران شوغلی  تنیودگی کواهش و ضربه از

 سوبک از کوه افورادی دادند نشان نیز همکاران و چراغی. دادند

 تجربوه را کمتوری تنیدگی کنندمی استفاده مدارمسهله ایمقابله

 هوایویژگی کوه شد مشخص دیگر پژوهشی در(. 81) کنندمی

 گوذاردمی توأثیر  تنیودگی  بوا مقابلوه راهبردهوای بور شخصیتی

 پونج بوین از کردنود گوزارش ژائوو و وانگ، لی، لی، ژو،(. 81)

  گشودگی و  پذیریتواف  گرایی،برون شخصیت، بزر  عامل

 دارنود مببوت رابطوه مدارمسهله ایمقابله روند با عمدتاً تجربه به

 افوراد کوه کردنود گزارش دلیگون  و پری ، بگلی، لی(. 26)

 ماننوود مدارمسووهله ایمقابلووه راهبردهووای از بیشووتر گوورابرون

 مجودد ارزیوابی و مببوت، تفکور اجتمواعی، حمایوت جستجوی

 از گوورانزردهروان افووراد کووهدرحالی( 28) کننوودمی اسووتفاده

 و نرزومندانوه تفکور گزینوی،دوری ماننود منفعالنوه راهبردهای

 جعفوری، تارگرسوون، والوراس،. کننودمی اسوتفاده جوییستیزه
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 گرایوینزردگیروان که دادند نشان اسفندیاری و مجد، امیری

 سووبک بوور معنووادار، منفووی اثوور مدارمسووهله ایمقابلووه سووبک بوور

 و منفوی اثور اجتنوابی ایمقابله سبک بر و مببت، اثر مدارهیجان

 و کوارور پوژوهش نتوایج همننوین(. 23 و 22) دارد غیرمعنادار

 از گورانزردهروان افوراد بیشوتر اسوتفاده از حاکی بیانگر کونور

 سوبک این از گراوظیفه افراد کمتر استفاده و مدارهیجان سبک

 کووه داد نشووان  کالنتووری و کارداموواس مطالعووه(. 24) اسووت

 مببووت هایمقابلووه از بوواال خودکارنمدپنووداری بووا دانشووجویان

 را تنیودگی از کمتری هاینشانه درنتیجه و استفاده( مدارمسهله)

 و شایسوووتگی کوووه داشوووت توجوووه بایووود. کننووودمی گوووزارش

(. 21) است  گراییوظیفه عامل با مرتب  صفات خودکارنمدی

 هوایمحی  در گورانزردهروان افوراد دادنود نشوان کر و پرکینز

 تنیودگی نتیجوه در دهنودمی نشوان ضوعیفی عملکورد پرتنیدگی

 هووایویژگی بووا نموووزاندانش(. 26) کننوودمی تجربووه بیشووتری

 شووووند،می مدرسوووه وارد کوووههنگامی گونووواگون شخصووویتی

 هوایویژگی با متناسب و کنندمی تجربه را مختلفی رویدادهای

 هایسووبک رویوودادها ایوون بووا  مواجهووه در خووود، شخصوویتی

 هاتنیودگی تخفیوف یوا تشودید در کوه گزینندبرمی را ایمقابله

 و شخصیتی هایویژگی نقش به توجه با بنابراین است؛ اثرگذار

 تنیوودگی  میوزان و شوودت درک در افوراد ایمقابلووه هایسوبک

 کوه اسوت مسهله این به پاسخ درصدد حاضر پژوهش تحصیلی،

 گشوودگی نزردگی،روان) شخصیتی هایویژگی از یک کدام

 بووا(  پووذیری توافوو  و گرایوویوظیفووه گرایووی،برون تجربووه، بووه

 مدار،هیجان مدار،مسهله) ایمقابله هایسبک کدام گریواسطه

 بینیپیش را نموزاندانش تحصیلی تنیدگی تواندمی( اجتنابی و

 نماید؟

 
 

 

 ایهای مقابلهبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی و سبکپیشمدل مفهومی  :1نمودار 

 

شخصویت هوم بوه  هوایویژگی، ابعواد 8 به نموودار توجهبا 

ای های مقابلووهابعوواد سووبک باواسووطهصووورت مسووتقیم و هووم 

 .بینی کندپیش توانند ابعاد تنیدگی تحصیلی رامی

 روش
 ایوون پووژوهش: کنندگانو شففرکت طففرپ پففژوهش الفف  

 هووایویژگینوووع همبسووتگی اسووت کووه در نن  از توصوویفی

ای متغیور های مقابلوهسوبک زا،متغیور بورون به عنووانشخصیتی 

جامعه  .است زادرونمتغیر  به عنوانتحصیلی  تنیدگی واسطه و 

دختوور و  111) متوسووطه دوم ان دورهنموووزدانش شوواملنموواری 

سوال  در  مشغول به تحصویل در شهرسوتان سوپیدانپسر(  8321

 323تعوداد  بودنود. بوه منظوور انتخواب گوروه نمونوه،11-8314

دختووور( بوووا اسوووتفاده از روش  832پسووور و 811) نمووووزدانش

بووه ایوون  ؛انتخوواب شوودند ای تصووادفی،گیری چندمرحلووهخوشووه

گرفته شد  و پرورشهای الزم از نموزش ترتیب که ابتدا مجوز

 6سپ  از میان مدارس موجوود . به عمل نمد الزم و هماهنگی

کوالس بوه  3از هور مدرسوه  و مدرسه به تصادف انتخاب شدند

 هوانمووزان ایون کالسصورت تصادفی انتخاب و تمامی دانش

ایهای مقابلهسبک تنیدگی تحصیلی های شخصیتویژگی   
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شخصوویتی و  هووایویژگیهای تنیوودگی تحصوویلی، پرسشوونامه

مووووالک ورود  .ای را تکمیوووول کردنوووودهای مقابلووووهسووووبک

کنندگان در پووژوهش سووالمت جسوومی و روانووی و مشووارکت

 ی بوده است.دمردو سابقهمالک خروج داشتن 

 ابزارب  

  1 دارایایوون پرسشوونامه  :8تحصوویلی تنیوودگی   پرسشوونامه (8

 تورس شامل تحصیلی زای تنیدگی عوامل که بوده مقیاسخرده

 موفقیووت، از توورس امتحووان، اضووطراب انضووباط، شکسووت، از

 کبورت و ،نموره معلموین، انتظوارات رقابوت، والودین، انتظارات

 اساس بر نزمون این گذاری. نمرهگیردبرمیرا در نموزاندانش

از طریوو   ایون ابووزار روایووی .اسووتای درجوه 1 لیکوورت مقیواس

پرسشوونامه از طریوو  نلفووای کرونبووا  اعتبووار تحلیوول محتوووا  و 

ایون پرسشونامه بوین  هایمؤلفوه اعتبوار  کوه شده اسوتمحاسبه 

 نیبورای تعیو حاضور پوژوهش در (.23بوده اسوت ) 32/6-62/6

 مرحله در که صورت این به ،شد استفاده عامل تحلیل از روایی

 تحلیول  بوا بعود مرحلوه در و شود اسوتخراج مقیاسخرده 1 اول

 شوامل اول بعد. گردید استخراج کلی بعد دو دوم، مرتبه عاملی

 اضوطراب، موفقیوت، بوه نگورش حساسویت، هوایمقیواسخرده

 از ناشویتنیودگی  نوام بوه کوه بوود نموزاندانش کبرتو  ابهام،

-خوورده شووامل دوم بعوود. شوود گووذارینام زاحساسوویت عواموول

 تنیودگی نوام بوه و بوود رقابوتو  انضوباط، توانوایی، هایقیاسم

 جهوت. شود گوذارینام شخصوی هایتوانمنودی عودم از ناشی

 ضوریب. گردیود استفاده کرونبا  نلفای روش از اعتبار بررسی

 ناشویتنیدگی  و زاحساسیت عوامل از ناشی تنیدگی  برای نلفا

 . است 64/6 و 62/6 ترتیب به شخصی هایتوانمندی عدم از

 از پوژوهش ایون در :2شخصیت بزر  عامل پنج نامهپرسش( 2

( 21) گلودبر  ایگویوه 16 شخصیتی هایویژگی نامهپرسش

 استفاده نن مناسب سنجیروان هایشاخص و اختصار جهت به

 ارائوه ابوزار ایون اعتبوار و روایوی بورای شواهدی گلدبر  شد.

 پونج مقیواس اسواس بور هواویژگی این بندیدرجه. است نموده

                                                            
1. Academic stress questionnaire 

2. Five big Personality traits questionnaire 

پوژوهش خوود بورای خرموایی در  .(21) استلیکرت  ایدرجه

عامل  1از تحلیل عاملی استفاده کرده است که هر  رواییتعیین 

ز ضورایب ا اعتبوار ن یقرار گرفته اسوت و بورای تعیو تأییدمورد 

گرایی، این ضرایب برای برونکه  نلفای کرونبا  استفاده نمود

 گرایوینزردگیروانو  ،پذیریگرایی، گشودگی، تواف وظیفه

 بووه دسووت نموود 11/6و ، 16/6، 31/6، 16/6، 33/6بووه ترتیووب، 

 به عامل تحلیل از روایی بررسی جهت حاضر پژوهش در (.21)

شود.  اسوتفاده واریمواک  چورخش با و اصلی هایمؤلفه روش

 و شود اسوتفاده کرونبوا  نلفوای روش از اعتبوار بررسوی جهت

 گرایی،گشووودگی،وظیفووه گرایووی،برون بوورای اعتبووار ضوورایب

 / ،66/661،6 ترتیوب بوه گرایوینزردگویروان و ،پذیریتواف 

  نمد. دست به 18/6و ، 31/36،6/6

توسو  انودلر و   نزموون این :3ایهای مقابلهسبک پرسشنامه (3

 هور پاسوخ کوه است سؤال 41 و شاملپارکر  ساخته شده است 

 گوذارینمره( 1: همیشوه توا 8: هرگز از) لیکرت روش به سؤال

 در کوه اینموره بوه توجوه با فرد غالب سبک درنهایت. شودمی

 از کودام هور یعنوی ،شوودمی مشوخص کنودموی کسوب نزمون

 سوبک عنووان بوه کنود کسوب مقیواس در بواال نمره که رفتارها

 پرسشونامه پوارکر و انودلر .شوودمی گرفتوه نظر در فرد ایمقابله

 توسو  کوه ایمقابلوه هایروش انواع ارزیابی برای را موردنظر

 گیوورد،می قوورار اسووتفاده موووردنور توونش هووایموقعیت در فوورد

 ازجملوهانجام شوده در ایوران  هایپژوهش (.86) نمودند مطرح

فراهانی، شکری، گراوند و دانشپور  نشان دادند کوه همبسوتگی 

ود  معورف باالیی است کوه ایون خو نسبتاًدرونی نزمون در حد 

ضوریب اعتبوار بوه روش نلفوای  (.36روا بودن نزموون  اسوت )

و شوکری بورای  ،جعفرنژاد، فرزاد، مرادی پژوهشکرونبا  در 

و اجتنوابی بوه  ،مودارمدار، هیجانهای مسوهلهاز سوبک کهر یو

 در(. 38) مووده اسووتبووه دسووت ن 32/6و  ،16/6، 13/6ترتیووب 

 یعوامل تحلیول از ابزار این روایی بررسی جهت حاضر پژوهش

شود.  اسوتفاده واریمواک  چرخش و اصلی هایمؤلفه روش به

 و شود اسوتفاده کرونبا  نلفای روش از نیز اعتبار بررسی جهت

                                                            
3. Coping styles questionnaire 
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 مدارهیجان مدار،مسهله ایمقابله هایسبک برای اعتبار ضرایب

 .نمد دست به 33/6 و، 11/6 ،16/6 با برابر ترتیب به اجتنابی و

 جهت انتخاب افراد نمونه ابتدا مجوزهای الزم: روش اجرا  ج

از کمیته علمی و اخالقی نموزش و پرورش گرفته شد و بعد از 

ات اخالقوووی، ظوووبیوووان اهوووداف پوووژوهش و بوووا رعایوووت مالح

ر پوژوهش اعوالم ها رضوایت خوود را بورای حضوور دنزمودنی

های تنیودگی ها خواسته شد کوه پرسشونامهنمودند و سپ  از نن

ای را های مقابلووهو سووبک ،شخصوویتی هووایویژگیتحصوویلی، 

ن اطمینان داده شد که اطالعات کنندگاتکمیل کنند. به شرکت

های پژوهش نیز بوا اسوتفاده داده درنهایت ماند.ها محرمانه مینن

 .مورد تحلیل قرار گرفت SPSS21و  Amos21 افزارنرماز 

 هایافته
های توصویفی میوانگین و انحوراف معیوار، شاخص 8در جدول 

در  موردبررسوویبیشووترین و کمتوورین نمووره، ابعوواد متغیرهووای  

 .پژوهش ارائه گردیده است

 
 پژوهش های متغیر توصیفی هاییافته: 1 جدول

 نمره حداکثر نمره حداقل معیار انحراف میانگین ها مولفه متغیرها

 هایویژگی ابعاد

 شخصییت

 46 1 34/6 68/21 گرایینزردگیروان

 16 86 13/1 21/46 پذیریتواف 

 36 32 26/3 1/18 گشودگی

 36 6 16/4 18/84 گراییوظیفه

 31 3 11/4 31/28 گراییبرون

 ای مقابله هایسبک ابعاد

 31 3 11/4 31/28 اجتنابی سبک

 66 81 86/1 24/46 مدارمسهله سبک

 16 28 6/86 26/41 مدارهیجان سبک

 تحصیلی تنیدگی
 843 18 81 868 زاحساسیت عوامل از ناشی تنیدگی

 862 21 6/82 31/33 شخصی هایتوانمندی عدم از ناشی تنیدگی

 

 هوایویژگیبوین ابعواد دهد که نشان می 8های جدول یافته

 و شخصوویت، گشووودگی بیشووترین میووانگین و انحووراف معیووار

گرایی کمترین میانگین و انحراف معیار را دارد. همننین وظیفه

و حوداقل نموره مربووط بوه  ،حداکبر نمره مربوط به گشوودگی

ای، سوبک های مقابلوهدر میان ابعواد سوبکگرایی است. وظیفه

ر و حوداکبر مدار دارای بیشترین میانگین، انحوراف معیواهیجان

و سبک اجتنابی دارای کمترین میانگین، انحراف معیار و  ؛نمره

ابعاد تنیدگی تحصیلی، تنیدگی  بین . همننیناستحداقل نمره 

، انحراف معیوار و میانگین ترینبیشزا ناشی از عوامل حساسیت

همبسوتگی بوین متغیرهوای  2در جودول  حوداکبر نموره را دارد.

 ارائه شده است.ماتری  همبستگی  در موردبررسی
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 پژوهش متغیرهای بین همبستگی جدول: 2جدول

 86 1 1 3 6 1 4 3 2 8 ها مولفه متغیرها

ی ابعاد ویژگ

های 

 شخصییت

 

          8 گرائینزردگی. روان8

         8 -88/6* گشودگی. 2

        8 23/6** 82/6* پذیریتواف . 3

 گرائیوظیفه. 4
**21 /6 

- 
**33/6 **21/6 8       

      8 -61/6 66/6 61/6 -61/6 گرائیبرون. 1

-ابعاد سبک

 ایهای مقابله

     8 86/6** -88/6* 64/6 -63/6 68/6 اجتنابی. 6

    8 61/6 63/6 36/6** 23/6** 62/6** -21/6** مدارمسهله. 3

   8 61/6 81/6** -66/6 -/21** -62/6 68/6 61/6** مدارهیجان. 1

 تنیدگی

 تحصیلی

 عوامل از ناشی تنیدگی. 1

 زا حساسیت
**18/6 63/6- 64/6- **22/6 **81/6- 68/6 - *83/6- **66/6 8  

 عدم از ناشی تنیدگی. 86

 شخصی هایتوانمندی
**38/6 **16/6- **38/6 **44/6- 86/6 **81/6 **12/6- **26/6 **26/6 8 

 

 گرایوینزردگیرواندهد نشان می 2گونه که جدول همان

و  (=P ،18/6r<668/6)زا ناشی از عوامل حساسیت تنیدگی  با

، P<668/6شخصوی) هایتوانمنودیناشوی از عودم  تنیدگی با 

38/6r=همننوووین سوووبک  .( رابطوووه مببوووت و معنووواداری دارد

شخصی  هایتوانمندیناشی از عدم  تنیدگی ای اجتنابی بامقابله

(668/6>P ،81/6r=)، تنیودگیمدار بوا ای هیجانبک مقابلهس 

 تنیدگی ( و با=P ،66/6r<668/6) زاناشی از عوامل حساسیت

( =P ،26/6r<668/6) شخصووی هایتوانمنوودیناشووی از عوودم 

ناشوی از  تنیودگی دارد.گشوودگی بوا  و معنواداریرابطه مببوت 

(، =P ،16/6- r<668/6) شخصووووی هایتوانمنوووودیعوووودم 

 شخصوی هایتوانمنودیناشوی از عودم تنیودگی پذیری با تواف 

(668/6>P ،38/6- r=وظیفووه ،)ناشووی از تنیوودگی  گرایی بووا

ناشی  تنیدگی ( و با =P ،22/6- r<668/6) زاعوامل حساسیت

( رابطوه =P ،44/6- r<668/6) شخصوی هایتوانمندیاز عدم 

ای بک مقابلوهسو. در نهایت این که بین منفی و معناداری دارند

، P<61/6)زا ناشوی از عوامول حساسویتتنیودگی  مدار بامسهله

83/6- r= شخصوی هایتوانمندیناشی از عدم  تنیدگی  ( و با 

(668/6>P ،12/6- r= رابطه منفی و معناداری ) دارد.وجود 

-نزردگویرواننشان داد که های مدل نزمون فرضیهنتایج 

تنیودگی  عامول (=P ،41/6β<668/6) بوین مببوتپیش گرایی

گرایوی، گشوودگی و برون زا بووده وحساسویت عوامل از ناشی

 =P ،84/6-,β<668/6) نفووووویم بوووووینگرایی پیشوظیفوووووه

668/6>P ،66/6- β= ,668/6>P ،63/6- β=) عاموووووووووول  

 نتوایج ایون بر عالوه. دهستن زاحساسیت عوامل از ناشی تنیدگی

 هایتوانمنوودیناشووی از عوودم  تنیوودگی   عاموولداد کووه  نشووان

گرایووی بووه و برون گرایووینزردگوویروانی شخصووی بووه وسوویله

بووووه ( =P ،83/6 β<61/6)( و =P ،66/6β<668/6) ترتیووووب

بینی شده است. همننین ایون عامول توسو  پیش مببت صورت

بوه بوه صوورت منفوی ) و گشوودگی پذیریگرایی، تواف وظیفه

 =P ،21/6-β= ،668/6>P ،83/6-, β<668/6 ترتیووووووووووب

668/6>P ،31/6- β= )شده است. بینیپیش 

 پنج بر اساس ایمقابله هایسبک بینیپیش نتایج مربوط به 

 گراییوظیفوه و  گشودگی شخصیت نشان داد که بزر  عامل

( =P ،82/6β<61/6 و =P ،11/6β<668/6) مببووت بینوویپیش

 گرایووینزردگوویروان و بوووده مدارمسووهله ایمقابلووه سووبک

(668/6>P ،81/6-β=) ایمقابلوووه سوووبک منفوووی بوووینپیش 
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( =P ،83/6β<61/6) گرایوویهمننووین برون. اسووت مدارمسووهله

 گراییبووده و وظیفوه ای اجتنوابیمقابلوه سوبک مببت بین پیش

(61/6>P ،82/6-β=) اجتنوابی ایمقابلوه سبک منفی بینپیش 

     و گشووودگیکووه  دهوودمی نشووان نتووایج ایوون بوور عووالوه. اسووت

و  =P ،83/6β<668/6) بوین مببووتپیش گرایووینزردگویروان

668/6>P ،66/6β= )و بووووده مووودارهیجان ایمقابلوووه سوووبک 

 سووبک( =P ،83/6-β<668/6) بووین منفوویپیش گراییوظیفووه

 تنیودگی بینویپیش است. نتایج مربووط بوه مدارهیجان ایمقابله

 که سوبکدادنشان  ایمقابله هایسبک ابعاد اساس بر تحصیلی

 بینوویپیش (=P ،81/6β<668/6)مببووت صووورت اجتنووابی بووه

شخصوی  هایتوانمنودی عودم از ناشوی تنیدگی  عامل یکننده

( =P ،38/6-β<668/6)منفی بینپیش مدارمسهله سبک و بوده

 .اسوت شخصوی هایتوانمنودی عودم از ناشوی تنیودگی   عامل

 مببوت صوورتبوه  مودارهیجان سوبک داد نشوان نتایج همننین

(668/6>P ،41/6β=) ناشویتنیودگی  عامل یکننده بینیپیش 

 منفوی صوورت بوه اجتنوابی سوبک و بوده زاحساسیت عوامل از

(61/6>P ،61/6- β=) ناشوی تنیدگی عامل یکننده بینیپیش 

نتووایج مربوووط بووه نقووش  .بوووده اسووت زاحساسوویت عواموول از

ی بووین پوونج عاموول ای در رابطووههای مقابلووهگری سووبکواسووطه

روان تحصیلی نشوان داد کوه  تنیدگی  بزر  شخصیت و ابعاد 

 غیرمسووتقیمهووم بووه صووورت مسووتقیم و هووم  نزردگووی گرایووی

 ( =P ،28/6, β=668/6>P ،23/6β<668/6) بوین مببوتپیش

کووه در ایوون میووان زا بوووده ناشووی از عواموول حساسوویت تنیوودگی 

گری سهمی را ایفوا مدار نقش واسطهمدار و مسهلهسبک هیجان

گرایی هم بوه صوورت مسوتقیم و هوم غیرمسوتقیم کند. برونمی

 -P ،83/6-  , β=668 /6>P ،68/6<668/6)بوین منفویپیش

β=)   زا بوده که در این میان ناشی از عوامل حساسیت تنیدگی

کند. همننین گری سهمی را ایفا میسبک اجتنابی نقش واسطه

 بووینپیش گرایی بووه صووورت غیرمسووتقیمگشووودگی و وظیفووه

 تنیودگی ( =P ،66/6-,β=668/6>P ،63/6- β<668/6)منفی

انود کوه در ایون میوان سوبک زا بودهناشی از عوامول حساسویت

ناشوووی از عوامووول  تنیووودگی   مووودار بوووین گشوووودگی وهیجان

ناشوی  تنیودگی گرایی وزا و سبک اجتنابی بین وظیفهحساسیت

گری کاموول را دارنوود. زا نقووش واسووطهاز عواموول حساسوویت

بوه  گرایویروان نزردگویهمننین نتایج حاکی از نن است که 

  (=P ،66/6-β<668/6) بووین مببووتصووورت غیرمسووتقیم پیش

در ایون  کوه شخصوی بووده هایتوانمندیناشی از عدم  تنیدگی

گری کاموول داشووت. مدار نقووش واسووطهمیووان سووبک مسووهله

گرایی هم به صوورت مسوتقیم هوم غیرمسوتقیم بوه ترتیوب برون

، P،88 /6,β=61/6>P<61/6) ی مببووووتبینووووی کننوووودهپیش

62/6β=)  شخصوی بووده  هایتوانمنودیناشی از عدم  تنیدگی

ای ای اجتنووابی دارای نقووش واسووطهکووه در اینجووا سووبک مقابلووه

سهمی بوده است. همننین گشودگی هم به صوورت مسوتقیم و 

 =P ،26/6- , β<668/6) بوووین منفووویهوووم غیرمسوووتقیم پیش

668/6>P ،81/6- β=)   هایتوانمنودیناشی از عدم  تنیدگی 

مدار دارای نقوش شخصی بوده که در ایون میوان سوبک مسوهله

گرایی نیز بوه صوورت مسوتقیم و گری سهمی بود. وظیفهواسطه

، P ،81/6- , β= 668/6>P<668/6)بین منفیغیرمستقیم پیش

66/6- β=)  شخصی بوده هایتوانمندیناشی از عدم  تنیدگی 

مدار دارای نقووش در ایوون میووان سووبک اجتنووابی و مسووهله کووه

برازندگی  هایشاخص  3ل در جدو گری سهمی بودند. واسطه

 نشان داده شده است.

  
 های برازش مدل نهایی: شاخص9جدول

 NFI TLI IFI CFI GFI RMSEA شاخص

 61/6 11/6 13/6 13/6 16/6 18/6 مقدار

 

بورای نشوان داده شوده اسوت،   3گونه که در جودول همان

های ها، ترکیبوی از شواخصتعیین برازش مدل پیشنهادی با داده

)شواخص  RMSEA برازش مانند کوای اسوکوئر)مربع خوی(

         ) شووواخص  NFIی دوم بووورنورد خطوووای تقریبوووی(، ریشوووه
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)شوواخص  IFI)شوواخص بوورازش تطبیقووی(،  CFIنشووده(، نوورم

و  موردبررسوی، میوزان بورازش مودل  GFIبرازش افزایشی( و 

شوده نهوایی را نشوان . مودل نزموون2قرار گرفت. نموودار تأیید

و دهوود. در ایوون موودل مسوویرهایی کووه بووه شووکل مسووتقیم می

 تنیوودگیای ابعوواد های مقابلووهسووبک باواسووطهغیرمسووتقیم و 

 .کند، نشان داده شده استمی بینیپیشتحصیلی را 

 
 

نشوان داده شوده اسوت از میوان  2گونه که در نموودار همان

گرایی و برون گرایینزردگیروان، شخصیت هایویژگیابعاد 

بینوی زا را پیشتنیدگی ناشی از عوامل حساسیت مستقیم طوربه

گرایوی و برون ،گراییپذیری، وظیفوهتواف کند. گشودگی، می

بینوی را پیش هایتوانمندیمستقیم تنیدگی ناشی از عدم  طوربه

گری ابعواد واسوطه بواشخصویتی  هایویژگیهمه ابعاد  کند.می

بینی تواند ابعاد تنیدگی تحصیلی را پیشای میقابلههای مسبک

، گشووودگی، گرایووینزردگوویروانطبوو  ایوون موودل  کنوود.

مدار تنیدگی ناشوی ای مسهلهسبک مقابله واسطه باگرایی وظیفه

سوبک  واسطه باگرایی گرایی، برون، وظیفههاتوانمندیاز عدم 

   ها را و ای اجتنووابی تنیوودگی ناشووی از عوودم توانمنوودیمقابلووه

سبک  واسطه باگرایی ، گشودگی و وظیفهگرایینزردگیروان

زا را تنیودگی ناشوی از عوامول حساسویتمودار ای هیجانمقابله

 کنند. می بینیپیش

 ریگینتیجهبحث و 
 تحصویلی بور اسواس  تنیدگی   بینیپژوهش حاضر، پیش هدف 

ای در های مقابلوهگری سوبکواسوطه بواشخصیتی  هایویژگی

ها مهمتورین یافتوهبخوش در ایون نموزان دبیرسوتانی بوود. دانش

عامول  پونجاز بوین گیرد. نتایج نشان داد کوه قرار می موردبحث

 تنیدگی بین مببت و معنادار پیش گرایینزردگیروانشخصیت 

ایج زا بوده است. این یافته همسو بوا نتوناشی از عوامل حساسیت

دیسا  ،(32) دیسا و همکاران ،(32شکری و همکاران ) پژوهش

 قد ، برزگر و بالغی( و سرو26(، پرکینز و کر )82و همکاران )

به دلیل داشتن خصوصویاتی از گرا نزردهافراد روان .است( 33)

قبیوول کمرویووی، تمایوول زیوواد بوورای تجربووه کووردن اضووطراب، 

، بودن، زودرنج بودن و هیجانی بوودن، افسرده بودن  غیرمنطقی

بر روی افکار و اعمال خود ندارند. ایون افوراد  مدیریت مناسبی

، موبهم نانشناهای شلوغ، هایی از قبیل محی در موقعیت هرگاه
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تنیودگی  ،گیرنودنور مانند امتحان قورار میتنش هایموقعیتو 

گرایی نیوز کنند. وظیفهبیشتری را نسبت به افراد دیگر تجربه می

شخصوی  هایتوانمنودیبین منفی  تنیودگی ناشوی از عودم پیش

هوایی از قبیول ویژگیگرا بوا توجوه بوه افوراد وظیفوه است. بوده

هوا های صحیح از توانایی خود و موقعیتخودتنظیمی و ارزیابی

 هایموقعیتبیشتری روی اعمال خود دارند و در برابر مدیریت 

 .شوندزا کمتر دچار تنش میتنیدگی

تنیودگی بوین منفوی پذیری پیشهمننین گشودگی و تواف 

افوراد گشووده، بوه اسوت. شخصوی  هایتوانمندیناشی از عدم 

هووای خووود و همننووین افووراد دلیوول ارزیووابی مببووت از توانایی

باال با محی  خود کمتور  شپذیر به دلیل داشتن میزان سازتواف 

شخصویتی و  هوایویژگی دربوارهشوند. نتایج دچار تنیدگی می

بوین پیش گرایینزردگیروانای نشان داد که های مقابلهسبک

مودار و بین مببوت سوبک هیجانمدار و  پیشمنفی سبک مسهله

های شووکری و اجتنووابی بوووده اسووت. ایوون یافتووه همسووو بووا یافتووه

( 31) و همکاران رضاپور و (34) ( ، هرن و میشل32همکاران )

مضوطرب،  عمومواًگورا نزردهگفوت افوراد روان تووانمی. است

تکانشوی هسوتند و بوا  مستعد ناراحتی و نگرانی، پرخاشوگری و

موودار کووه شووامل احسوواس اضووطراب، ای هیجانسووبک مقابلووه

همراهووی نشووان  اسووتخشووم  گری، بالتکلیفووی وخودمالمووت

 کنند.مدار استفاده میدهند و کمتر از سبک مسهلهمی

بووین مببووت سووبک پیش بووه تجربووه همننووین گشووودگی

های مدار بوده است. این یافته همسو با یافتوهمدار و هیجانمسهله

. افراد گشوده به دلیل داشتن (24) کارور و کونور اسمیت است

د های جدید دارنخردمندی، تمایل به پذیرفتن ایده هایویژگی

از راهبردهای نادیوده گورفتن و اجتنواب از موقعیوت اسوتفاده و 

های عاطفی درونی بوا سوبک و به دلیل توجه به تجربهکنند نمی

بوین گرایی نیوز پیشوظیفوه دهنود.نشوان میش مدار سازهیجان

و  موداربوین منفوی سوبک هیجانمدار و پیشمببت سبک مسهله

کوارور و  هوایپوژوهشاجتنابی بوده است. ایون یافتوه بوا نتوایج 

گرا به دلیل داشوتن . افراد وظیفه(24) کونور اسمیت همسواست

 ، سوووازماندهی و نظوووم در اموووور ازشناسووویوظیفهکارنمووودی، 

 و کنندمی استفاده بیشتر ،دقی  ریزیبرنامه بر مبتنی راهکارهای

 کنند.می استفاده کمتر، مدارهیجان و اجتنابی راهبردهای از

ای که سبک مقابلوهنشان داد  حاضر همننیننتایج پژوهش 

زا ناشی از عوامول حساسویتتنیدگی  بین مببتمدار پیشهیجان

افراد از راهکارهای مبتنی بر هیجان ماننود  که بوده است. زمانی

کننود بوه هیجوانی اسوتفاده  نشینی و تخلیوهتنظیم عواطف، عقب

 کوهازننجاییکننود و مدت احسواس نراموش میصورت کوتاه

های مفید جهت حل مسهله ها، افراد را از انجام فعالیتاین پاسخ

ه و مسهله همننان به قوت خود باقی است افرادی کو داردبازمی

 کنند.بیشتری تجربه می تنیدگی کننداز این راهکار استفاده می

ی پووژوهش حاضوور همننووین نشووان داد کووه سووبک مقابلووه

را بوه صوورت زا ناشوی از عوامول حساسویت تنیودگی اجتنابی، 

شخصووی را بووه  هایتوانمنودیناشوی از عوودم  تنیوودگی  منفوی و

توان گفت افوراد بوا سوبک کند. میبینی میصورت مببت پیش

 هوایمحی زا از قبیول اجتنابی، زمانی کوه بوا عوامول حساسویت

هوا شووند بوا اجتنواب از ایون موقعیتشلوغ و نانشنا مواجهه می

مربووط  سائلکنند، اما زمانی که مکمتری را تجربه میتنیدگی 

تواننود رسود کوه نمیخویش است بوه نظور می هایتوانمندیه ب

از فکر کوردن بوه مسوهله اجتنواب کننود، درنتیجوه دچوار  کامالً

شووند، و فکوری می نشوخواررفتارهایی از قبیل خودسرزنشی و 

کنند. نتوایج نشوان داد کوه بیشتری را تجربه می تنیدگی   متعاقباً

 هایتوانمندیناشی از عدم  تنیدگی مدار، ی مسهلهسبک مقابله

 کند. این یافته با نتیجوهبینی میشخصی را به صورت منفی پیش

. هرگووواه (81) پوووژوهش چراغوووی و همکووواران همسوووو اسوووت

از نور تووونش  هوووایموقعیتنمووووزان در برخوووورد بوووا دانش

و راهکارهووای مبتنووی بوور حوول مسووهله ماننوود افووزایش اطالعووات 

اسوووتفاده کننووود کمتووور دچوووار رفتارهوووایی ماننووود  مشوووورت

تنیودگی  نتیجوه در ،شوندگری و نشخوار فکری میخودمالمت

تنیودگی  بینویدر پوژوهش حاضور پیش کنند.کمتری تجربه می

 بوا گرایوینزردگویروانزا از طریو  ناشی از عوامل حساسویت

موودار نیووز معنووادار ای هیجانگری سووهمی سووبک مقابلووهواسووطه

 و (32)همکواران  و شوکری هاییافتوه بوا همسو یافته است، این
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مضوطرب  عموماًگرا نزردهروان افراد. است( 34 ) میشل و هرن

مووودار اسوووتفاده هسوووتند و از راهکارهوووای هیجان برانگیختوووه و

موودار بووا احسوواس ی هیجاناز طرفووی سووبک مقابلووه کننوود،می

 گری، بالتکلیفوی و خشوم هموراه اسوتموتاضطراب، خودمال

بووه دلیوول اسووتفاده از سووبک  گوورانزردهروانافووراد  درنتیجووه

  کنند.بیشتری تجربه میتنیدگی  مدارهیجان

 بینینتایج نشان داد که مسیر غیرمستقیم معنادار دیگر، پیش

-روانشخصوی بور اسواس  هایتوانمندی از عدمناشی تنیدگی 

مدار ای مسهلهگری کامل سبک مقابلهواسطه با گرایینزردگی

بووا سووبک  گرایووینزردگوویرواناسووت. رابطووه منفووی و معنووادار 

 اسوت کراپیک و کاردام هاییافته با مدار همسوای مسهلهمقابله

 برانگیختگوی بواال  دارا بودن  دلیل به گرانزردهروان افراد .(36)

این  درنتیجهکنند می استفاده مدارمسهله ایمقابله سبک از کمتر

بیشوتری  تنیودگی   ،نورتونش هوایموقعیتافراد در برخورد با 

مسیرهای غیرمسوتقیم معنوادار دیگور در  ازجملهکنند. تجربه می

تحصوویلی بوور اسوواس  تنیوودگی  بینووی ابعوواد ایوون پووژوهش، پیش

مدار و کاموول گری سووهمی سووبک مسووهلهواسووطه بوواگشووودگی 

 پووژوهش نتیجووه بووا همسووو ایوون یافتووه مداراسووت.سووبک هیجان

 داشوتن دلیول بوه گشووده افوراد .(32) همکاران است و شکری

 گورفتن نادیوده راهبردهای از جدید هایایده پذیرفتن تمایل به

 دچوار کمتور ایون افوراد نتیجوه درکنند کمتر استفاده می ،مسهله

 و شووندمی فکوری نشخوار و گریخودمالمت مانند رفتارهایی

تنیودگی  بینویدر تبیوین پیش .کننودمی تجربوه کمتری تنیدگی

گری واسوطه بوازا بر اساس گشودگی ناشی از عوامل حساسیت

گونووه گفووت کووه افووراد توووان اینموودار میکاموول سووبک هیجان

 مدارهای عاطفی با راهبرد هیجانتجربهگشوده به دلیل توجه به 

)تخلیه هیجوانی و جسوتجوی موقعیوت بورای فورار از موقعیوت( 

ایون افوراد در مواجوه بوا عوامول  درنتیجهدهند، نشان میش ساز

بیشتری تجربوه  تنیدگی   نانشنا( های شلوغ،زا )محی حساسیت

گرایی تحصیلی بر اساس وظیفهتنیدگی بینی ابعاد پیش ند.نکمی

مدار و سوهمی سوبک مسوهله گری کامل سبک هیجانواسطه با

 بود،معنادار دیگر  غیرمستقیممسیرهای  جمله ازمدار و اجتنابی 

( 32)همکوواران  و شووکری هووایپووژوهش نتووایج بووا یافتووه ایوون

 در نظوم و کارنمودی گرا بوه دلیولافراد وظیفه .هماهنگ است

کنند و کمتر به سراغ می استفاده مسهله حل راهکارهای امور از

ایون افوراد  نتیجه در ،روندمدار میراهکارهای اجتنابی و هیجان

 تجربوه کمتری را تنیدگی   مداربه دلیل استفاده از سبک مسهله

گونوه اسوتنباط تووان اینها مویاز این یافته در مجموع  .کنندمی

 تواننود اثور خوود را بور روی شخصویتی می هایویژگیکرد که 

ة واسووط بوواتحصوویلی هووم بووه صووورت مسووتقیم و هووم تنیوودگی 

 هووایویژگی کووهازننجایی .کننوودای اعمووال های  مقابلووهسووبک

گواه از عوامول هیچمحوی  هوم  هسوتند وشخصیتی دارای ثبات 

تنیوودگی  شووود بنووابراین جهووت کوواهش خووالی نمی نورتوونش

ای مناسوب ارهای مقابلهراهکالزم است نموزان تحصیلی دانش

. بوور اسوواس نتووایج بووه دسووت نمووده در ایوون نموووزش داده شووود

 هوایویژگیهوای نموزشوی محی  درشوود پیشونهاد می پژوهش

مووورد  ننهوواای مقابلووه هایسووبک و اننموووزدانششخصوویتی 

ای نموووزش سووبک مقابلووه بوواتووا بتوووان د شناسووایی قوورار گیوور

 تنیودگی در کاهش  مؤثریگام  اننموزدانشمدار به این مسهله

 متوسوطه دوره در پوژوهشیون توجه به اینکوه ا با برداشت. ننها

تعمویم نتوایج را بوه سوایر  ،یک محدودیت به عنوانشد و  انجام

 ایون شوودمی پیشونهاد بنابراین ،سازدهای سنی مشکل میگروه

( دانشوگاه خصووص بوه) تحصویلی دیگر هایدوره در پژوهش

 .گردد اجرا

نامه کارشناسی این پژوهش برگرفته از پابان: و قدردانیتشکر 

ارشد فریده امینی در رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز  بوا 

دوم نموزان مقطوع متوسوطه از دانش دین وسیلهب است 321کد 

و شهرسووتان سووپیدان کووه در ایوون پووژوهش شوورکت داشووتند، 

 انجام ایون پوژوهش همکواری کردنود، در همننین معلمانی که

 شود.و قدردانی می تشکر

تضواد  گونوههیچیسوندگان نوایون پوژوهش بورای : تضاد منافع

 اشته است. منافعی ند
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Abstract 

Background and Purpose: Stress is one of the inevitable problems of life, which is 

conceptualized as academic stress in educational situations. This study aimed to study the internal 

factors of academic stress and prediction of academic stress based on personality traits with the 

mediation of coping styles. 

Methods: This descriptive study is of correlational type. Participants of the study were 327 high 

school students (172 girls and 155 boys) in Sepidan city in the academic year 2014-2015 that 

were selected by multistage cluster sampling. Academic stress questionnaire, five big personality 

traits questionnaire, and coping styles questionnaire were used to gather of data. 

Results: The results showed that personality traits can predict the dimensions of academic stress 

either directly or through the interplay of coping styles. The role of the neuroticism factor in the 

positive prediction of stress due to sensitization factors and openness to experience in the 

negative prediction of stress due to lack of ability is significant. Also, the emotional coping style 

has a prominent role in the prediction of stress due to allergenic factors (P <0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that personality traits can affect academic stress 

both directly and through coping styles. Therefore, it can be admitted that students with specific 

personality traits choose coping styles that can affect their academic stressful experience. 
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