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چکیده
زمینه و هدف :تنیدگی از مسائل اجتنابناپذیر زندگی است که نموود نن در موقعیتهوای تحصویلی تحوت عنووان تنیودگی تحصویلی
مفهومسازی شده است .این پژوهش با هدف مطالعه عوامل درونفردی تنیدگی تحصیلی ،به نزمون مودلی میپوردازد کوه بور اسواس نن
ویژگیهای شخصیتی میتواند با واسطهگری سبکهای مقابلهای ،تنیدگی تحصیلی را پیشبینی کند.
روش :این پژوهش توصیفی ،از نوع همبسوتگی اسوت .شورکتکنندگان پوژوهش شوامل  323نفور (832دختور و 811پسور) دانشنمووز
دبیرستانی شهرستان سپیدان ،استان فارس در سال تحصیلی  8314-11بودند که بوه روش نمونوهگیری خوشوهای چندمرحلوهای انتخواب
شدند .پرسشنامه تنیدگی تحصیلی (دیوره ،)8334 ،ویژگیهوای شخصویتی (گلودبر  )8118 ،و سوبکهای مقابلوهای (انودلر و پوارکر،
 )8116برای جمعنوری دادهها اجرا شد .در این پژوهش برای تحلیل دادهها از تحلیل مسیر در مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی هم به صورت مسوتقیم و هوم بوا واسوطة سوبکهای مقابلوهای میتوانود ابعواد تنیودگی
تحصیلی را پیشبینی کند .در این میوان نقوش عامول رواننزردگویگرایوی در پیشبینوی مببوت تنیودگی ناشوی از عوامول حساسویتزا و
گشودگی به تجربه در پیشبینی منفی تنیدگی ناشوی از عودم توانمنودی قابلتوجوه اسوت .همننوین سوبک مقابلوهای هیجانمودار نقوش
برجستهای در پیشبینی تنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا دارد (.)P>6/61
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی میتوانند هم بوه شوکل مسوتقیم و هوم بوا اثرگوذاری بور سوبکهای
مقابلهای ،تنیدگی تحصیلی تجربهشده را تحتتأثیر قرار دهند بنابراین میتوان اذعان کورد کوه دانشنمووزان بوا ویژگیهوای شخصویتی
خاص سبکهای مقابلهای را برمیگزینند که میتواند بر تجربه تنیدگی تحصیلی ننها اثرگذار باشد.
کلیدواژهها :ویژگیهای شخصیت ،تنیدگی تحصیلی ،سبکهای مقابلهای
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مقدمه
فشار برای موفقیت در مدرسه در اغلب کشوورها وجوود دارد و

خاصی از ارزیابی شناختی است در تجربه تنیودگی دانشوجویان

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

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

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

رحمان در مورد ارتباط ویژگیهای شخصیتی و تنیدگی شوغلی

نموزش را مهمترین منبع تنیدگی عنوان میکنند که جوانوان و

در دانشگاه به ایون نتیجوه رسویدند کوه رواننزردگویگرایوی و

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

برونگرایی پیشبینهای قوی تنیدگی شغلی هستند(.)82

تنیدگی را به عنوان هیجانی منفی همراه با تردید دربواره مقابلوه

از نظر خرمایی و خیر ،نقش ویژگیهای شخصیتی بر رفتار

تعریف میکند ( )3به نظر میرسد ایون تعریوف بوا تنیودگی در

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

حوزه تحصیلی ارتباط نزدیکی داشته باشد ،چراکه از فراگیوران

عوامل واسوطهای موجوب بوروز پیامودهای رفتواری و شوناختی

انتظار میرود با حجم باالیی از تکالیف مواجه شووند .بنوابراین

میشووود ( .)83پووژوهش حاضوور قصوود دارد تنیوودگی تحصوویلی

تنیدگی تحصیلی  ،فشار روانشناختی اسوت کوه توسو حجوم

دانشنموووزان را بوور اسوواس ویژگیهووای شخصوویتی ننهووا و

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

باواسطهگری سبکهای مقابلهای پیشبینی نماید .در این زمینوه

اسووتاد ،والوودین و همکالسوویها ایجوواد میگووردد ( .)4همننووین

تامرز ،جانکی و هلیگسون بیان میکنند که سبک مقابلوهای بوه

سواریتا تنیوودگی تحصوویلی را بوه عنوووان وضووعیت روانشووناختی

تالشهووای شووناختی و رفتوواری بوورای جلوووگیری ،موودیریت و

نووامطلوب میدانوود کووه از طری و انتظووارات اطرافیووان در زمینووه

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

تحصوویلی ناشووی میشووود و منجوور بووه خسووتگی روانشووناختی

حسووب سووه نوووع سووبک مقابلووهای مسووهلهمدار ،هیجانموودار و

میشود ( .)1این سازه به احساس نیاز فزاینده به دانش و بوهطور

اجتنووابی متمووایز میکننوود ( .)81پژوهشهووای مختلووف تووأثیر

همزمان ،ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دسوتیابی

مدیریت شناختی -رفتاری تنیدگی را در کاهش تنیدگی پو

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

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

باکنکلنیک در تعریف تنیدگی تحصیلی بر ارزیابی فرد مبنی

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

بر تجربه ناهماهنگی بین مطالبات موقعیتی و منوابع درونفوردی

مقابلهای مسهلهمدار استفاده میکنند تنیدگی کمتوری را تجربوه

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

میکنند ( .)81در پژوهشی دیگر مشخص شد کوه ویژگیهوای

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

شخصیتی بور راهبردهوای مقابلوه بوا تنیودگی توأثیر میگوذارد

تبیووین تمووایز بووین تنیوودگی تجربهشووده بووه وسوویله افووراد در

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

موقعیتهای مختلف بر نقش فرایندهای ارزیابی شناختی تأکید

عامل بزر

شخصیت ،برونگرایی ،تواف پذیری و گشودگی

میکنند که خود بیتردید متأثر از صفات شخصیتی هستند (.)1

به تجربه عمدتاً با روند مقابلهای مسهلهمدار رابطوه مببوت دارنود

بعضووی افووراد در هنگووام مواجهووه بووا مشووکالت در خووود فوورو

( .)26لی بگلی ،پری  ،و دلیگون

گزارش کردنود کوه افوراد

میرونوود ،و برخووی بووه ابووراز احسوواس و هیجانهووای خووود

برونگوورا بیشووتر از راهبردهووای مقابلووهای مسووهلهمدار ماننوود

میپردازند و از دیگران کمک میطلبند بنابراین هر کسی بسوته

جستجوی حمایوت اجتمواعی ،تفکور مببوت ،و ارزیوابی مجودد

به نوع شخصیت در مقابل فشارهای روانی واکنش خاصی نشان

اسووتفاده میکننوود ( )28درحالیکووه افووراد رواننزردهگوورا از

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

راهبردهای منفعالنوه ماننود دوریگزینوی ،تفکور نرزومندانوه و

داد که عامل رواننزردگویگرایوی کوه خوود انگیزاننوده شویوه

ستیزهجویی اسوتفاده میکننود .والوراس ،تارگرسوون ،جعفوری،
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امیری مجد ،و اسفندیاری نشان دادند که رواننزردگیگرایوی

بیشووتری تجربووه میکننوود ( .)26دانشنموووزان بووا ویژگیهووای

بوور سووبک مقابلووهای مسووهلهمدار اثوور منفووی معنووادار ،بوور سووبک

شخصووویتی گونووواگون هنگامیکوووه وارد مدرسوووه میشووووند،

هیجانمدار اثر مببت ،و بر سبک مقابلهای اجتنوابی اثور منفوی و

رویدادهای مختلفی را تجربه میکنند و متناسب با ویژگیهوای

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

شخصوویتی خووود ،در مواجهووه بووا ایوون رویوودادها سووبکهای

کونور بیانگر حاکی از اسوتفاده بیشوتر افوراد رواننزردهگورا از

مقابلهای را برمیگزینند کوه در تشودید یوا تخفیوف تنیودگیها

سبک هیجانمدار و استفاده کمتر افراد وظیفهگرا از این سوبک

اثرگذار است؛ بنابراین با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی و

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

سوبکهای مقابلووهای افوراد در درک شوودت و میوزان تنیوودگی

دانشووجویان بووا خودکارنمدپنووداری بوواال از مقابلووههای مببووت

تحصیلی ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این مسهله اسوت کوه

(مسهلهمدار) استفاده و درنتیجه نشانههای کمتری از تنیودگی را

کدام یک از ویژگیهای شخصیتی (رواننزردگی ،گشوودگی

گوووزارش میکننووود .بایووود توجوووه داشوووت کوووه شایسوووتگی و

بووه تجربووه ،برونگرایووی ،وظیفووهگرایووی و تواف و پووذیری ) بووا

خودکارنمدی صفات مرتب با عامل وظیفهگرایی است (.)21

واسطهگری کدام سبکهای مقابلهای (مسهلهمدار ،هیجانمدار،

پرکینز و کر نشوان دادنود افوراد رواننزردهگورا در محی هوای

و اجتنابی) میتواند تنیدگی تحصیلی دانشنموزان را پیشبینی

پرتنیدگی عملکورد ضوعیفی نشوان میدهنود در نتیجوه تنیودگی

نماید؟

ویژگیهای شخصیت

سبکهای مقابلهای

تنیدگی تحصیلی

نمودار  :1مدل مفهومی پیشبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی و سبکهای مقابلهای

با توجه به نموودار  ،8ابعواد ویژگیهوای شخصویت هوم بوه

نموواری شووامل دانشنموووزان دوره دوم متوسووطه ( 111دختوور و

صووورت مسووتقیم و هووم باواسووطه ابعوواد سووبکهای مقابلووهای

 8321پسر) مشغول به تحصویل در شهرسوتان سوپیدان در سوال

میتوانند ابعاد تنیدگی تحصیلی را پیشبینی کند.

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

روش
ال ف

طففرپ پففژوهش و شففرکتکنندگان :ایوون پووژوهش

توصوویفی از نوووع همبسووتگی اسووت کووه در نن ویژگیهووای
شخصیتی به عنووان متغیور بورونزا ،سوبکهای مقابلوهای متغیور
واسطه و تنیدگی تحصیلی به عنوان متغیر درونزا است .جامعه
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خوشووهگیری چندمرحلووهای تصووادفی ،انتخوواب شوودند؛ بووه ایوون
ترتیب که ابتدا مجوزهای الزم از نموزش و پرورش گرفته شد
و هماهنگی الزم به عمل نمد .سپ

از میان مدارس موجوود 6

مدرسه به تصادف انتخاب شدند و از هور مدرسوه  3کوالس بوه
صورت تصادفی انتخاب و تمامی دانشنمووزان ایون کالسهوا
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دانشنمووووز ( 811پسووور و 832دختووور) بوووا اسوووتفاده از روش

پیشبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی

پرسشوونامههای تنیوودگی تحصوویلی ،ویژگیهووای شخصوویتی و

درجهای لیکرت است ( .)21خرموایی در پوژوهش خوود بورای

سووووبکهای مقابلووووهای را تکمیوووول کردنوووود .مووووالک ورود

تعیین روایی از تحلیل عاملی استفاده کرده است که هر  1عامل

مشووارکتکنندگان در پووژوهش سووالمت جسوومی و روانووی و

مورد تأیید قرار گرفته اسوت و بورای تعیوین اعتبوار از ضورایب

مالک خروج داشتن سابقه مردودی بوده است.

نلفای کرونبا استفاده نمود که این ضرایب برای برونگرایی،

ب ابزار

وظیفهگرایی ،گشودگی ،تواف پذیری ،و رواننزردگیگرایوی

 )8پرسشوونامه تنیوودگی تحصوویلی :8ایوون پرسشوونامه دارای 1

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

خردهمقیاس بوده که عوامل تنیدگی زای تحصیلی شامل تورس

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

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

روش مؤلفههای اصلی و با چورخش واریمواک

اسوتفاده شود.

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

جهت بررسوی اعتبوار از روش نلفوای کرونبوا اسوتفاده شود و

دانشنموزان را دربرمیگیرد .نمرهگذاری این نزمون بر اساس

ضوورایب اعتبووار بوورای برونگرایووی ،وظیفووهگرایی،گشووودگی،

مقیواس لیکوورت  1درجوهای اسووت .روایووی ایون ابووزار از طریو

تواف پذیری ،و رواننزردگویگرایوی بوه ترتیوب ، /661،6/66

تحلیوول محتوووا و اعتبووار پرسشوونامه از طری و نلفووای کرونبووا

 ، 6/36،6/31و 6/18به دست نمد.

محاسبه شده اسوت کوه اعتبوار مؤلفوههای ایون پرسشونامه بوین

 )3پرسشنامه سبکهای مقابلهای :3این نزموون توسو انودلر و

 6/62-6/32بوده اسوت ( .)23در پوژوهش حاضور بورای تعیوین

پارکر ساخته شده است و شامل  41سؤال است کوه پاسوخ هور

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

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

اول  1خردهمقیاس اسوتخراج شود و در مرحلوه بعود بوا تحلیول

میشود .درنهایت سبک غالب فرد با توجوه بوه نمورهای کوه در

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

نزمون کسوب مویکنود مشوخص میشوود ،یعنوی هور کودام از

خردهمقیواسهوای حساسویت ،نگورش بوه موفقیوت ،اضوطراب،

رفتارها که نمره بواال در مقیواس کسوب کنود بوه عنووان سوبک

ابهام ،و کبرت دانشنموزان بوود کوه بوه نوام تنیودگی ناشوی از

مقابلهای فرد در نظر گرفتوه میشوود .انودلر و پوارکر پرسشونامه

عواموول حساسوویتزا نامگووذاری شوود .بعوود دوم شووامل خوورده-

موردنظر را برای ارزیابی انواع روشهای مقابلوهای کوه توسو

مقیاسهای توانوایی ،انضوباط ،و رقابوت بوود و بوه نوام تنیودگی

فوورد در موقعیتهووای توونشنور مووورد اسووتفاده قوورار میگیوورد،

ناشی از عودم توانمنودیهای شخصوی نامگوذاری شود .جهوت

مطرح نمودند ( .)86پژوهشهای انجام شوده در ایوران ازجملوه

بررسی اعتبار از روش نلفای کرونبا استفاده گردیود .ضوریب

فراهانی ،شکری ،گراوند و دانشپور نشان دادند کوه همبسوتگی

نلفا برای تنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا و تنیدگی ناشوی

درونی نزمون در حد نسبتاً باالیی است کوه ایون خوود معورف

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

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

شخصیت :2در ایون پوژوهش از

کرونبا در پژوهش جعفرنژاد ،فرزاد ،مرادی ،و شوکری بورای

()21

هر یوک از سوبکهای مسوهلهمدار ،هیجانمودار ،و اجتنوابی بوه

به جهت اختصار و شاخصهای روانسنجی مناسب نن استفاده

ترتیووب  ،6/16 ،6/13و  6/32بووه دسووت نمووده اسووت ( .)38در

شواهدی بورای روایوی و اعتبوار ایون ابوزار ارائوه

پژوهش حاضر جهت بررسی روایی این ابزار از تحلیول عواملی

نموده است .درجهبندی این ویژگیهوا بور اسواس مقیواس پونج

اسوتفاده شود.

 )2پرسشنامه پنج عامل بزر

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی  16گویوهای گلودبر
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فریده امینی و همکار

شد .گلدبر

به روش مؤلفههای اصلی و چرخش واریمواک

جهت بررسی اعتبار نیز از روش نلفای کرونبا اسوتفاده شود و
1. Academic stress questionnaire
2. Five big Personality traits questionnaire

3. Coping styles questionnaire
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پیشبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی

ضرایب اعتبار برای سبکهای مقابلهای مسهلهمدار ،هیجانمدار

تکمیل کنند .به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات

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

ننها محرمانه میماند .درنهایت دادههای پژوهش نیز بوا اسوتفاده

ج روش اجرا :جهت انتخاب افراد نمونه ابتدا مجوزهای الزم

از نرمافزار Amos21و  SPSS21مورد تحلیل قرار گرفت.

از کمیته علمی و اخالقی نموزش و پرورش گرفته شد و بعد از
بیوووان اهوووداف پوووژوهش و بوووا رعایوووت مالحظوووات اخالقوووی،
نزمودنیها رضوایت خوود را بورای حضوور در پوژوهش اعوالم
نمودند و سپ

از ننها خواسته شد کوه پرسشونامههای تنیودگی

تحصوویلی ،ویژگیهووای شخصوویتی ،و سووبکهای مقابلووهای را

یافتهها
در جدول  8شاخصهای توصویفی میوانگین و انحوراف معیوار،
بیشووترین و کمتوورین نمووره ،ابعوواد متغیرهووای موردبررسووی در
پژوهش ارائه گردیده است.

جدول  :1یافتههای توصیفی متغیر های پژوهش
متغیرها

ابعاد ویژگیهای
شخصییت

ابعاد سبکهای مقابله ای

مولفه ها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

رواننزردگیگرایی

21/68

6/34

1

46

تواف پذیری

46/21

1/13

86

16

گشودگی

18/1

3/26

32

36

وظیفهگرایی

84/18

4/16

6

36

برونگرایی

28/31

4/11

3

31

سبک اجتنابی

28/31

4/11

3

31

سبک مسهلهمدار

46/24

1/86

81

66

سبک هیجانمدار

41/26

86/6

28

16

تنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا

868

81

18

843

تنیدگی ناشی از عدم توانمندیهای شخصی

33/31

82/6

21

862

تنیدگی تحصیلی

شخصوویت ،گشووودگی بیشووترین میووانگین و انحووراف معیووار و

حداقل نمره است .همننین بین ابعاد تنیدگی تحصیلی ،تنیدگی

وظیفهگرایی کمترین میانگین و انحراف معیار را دارد .همننین

ناشی از عوامل حساسیتزا بیشترین میانگین ،انحراف معیوار و

حداکبر نمره مربوط به گشوودگی ،و حوداقل نموره مربووط بوه

حوداکبر نموره را دارد .در جودول  2همبسوتگی بوین متغیرهوای

وظیفهگرایی است .در میان ابعواد سوبکهای مقابلوهای ،سوبک
هیجانمدار دارای بیشترین میانگین ،انحوراف معیوار و حوداکبر
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همبستگی ارائه شده است.
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یافتههای جدول  8نشان میدهد که بوین ابعواد ویژگیهوای

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

فریده امینی و همکار

پیشبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی
جدول :2جدول همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
ابعاد ویژگی
های
شخصییت

مولفه ها

8

 .8رواننزردگیگرائی

8

 .2گشودگی

*-6/88

8

 .3تواف پذیری

*6/82

**6/23

 .4وظیفهگرائی

2

1

1

8

**6/33

**6/21

8

 .1برونگرائی

-6/61

6/61

6/66

-6/61

8

 .6اجتنابی

6/68

-6/63

6/64

*-6/88

**6/86

8

 .3مسهلهمدار

**-6/21

**6/62

**6/23

**6/36

6/63

6/61

8

 .1هیجانمدار

**6/61

6/68

-6/62

**-/21

-6/66

**6/81

6/61

8

 .1تنیدگی ناشی از عوامل
تنیدگی

حساسیت زا

**6/18

-6/63

-6/64

**6/22

**-6/81

- 6/68

*-6/83

**6/66

8

تحصیلی

 .86تنیدگی ناشی از عدم

**6/38

**-6/16

**6/38

**-6/44

6/86

**6/81

**-6/12

**6/26

**6/26

ابعاد سبک-
های مقابلهای

توانمندیهای شخصی
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**6 /21

3

4

6

3

1

-

86

8

همانگونه که جدول  2نشان میدهد رواننزردگیگرایوی

نتایج نزمون فرضیههای مدل نشان داد که رواننزردگوی-

با تنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا ( )r=6/18 ،P>6/668و

گرایی پیشبوین مببوت ( )β=6/41 ،P>6/668عامول تنیودگی

با تنیدگی ناشوی از عودم توانمنودیهای شخصوی(،P>6/668

ناشی از عوامل حساسویتزا بووده و برونگرایوی ،گشوودگی و

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

وظیفوووووهگرایی پیشبوووووین منفوووووی (,β=-6/84 ،P>6/668

مقابلهای اجتنابی با تنیدگی ناشی از عدم توانمندیهای شخصی

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

( ،)r=6/81 ،P>6/668سبک مقابلهای هیجانمدار بوا تنیودگی

تنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا هستند .عالوه بر ایون نتوایج

ناشی از عوامل حساسیتزا ( )r=6/66 ،P>6/668و با تنیدگی

نشووان داد کووه عاموول تنیوودگی ناشووی از عوودم توانمنوودیهای

ناشووی از عوودم توانمنوودیهای شخصووی ()r=6/26 ،P>6/668

شخصووی بووه وسوویلهی رواننزردگوویگرایووی و برونگرایووی بووه

رابطه مببوت و معنواداری دارد.گشوودگی بوا تنیودگی ناشوی از

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

عوووودم توانمنوووودیهای شخصووووی (،)r= -6/16 ،P>6/668

صورت مببت پیشبینی شده است .همننین ایون عامول توسو

تواف پذیری با تنیودگی ناشوی از عودم توانمنودیهای شخصوی

وظیفهگرایی ،تواف پذیری و گشوودگی بوه صوورت منفوی (بوه

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

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

عوامل حساسیتزا ( )r= -6/22 ،P>6/668و با تنیدگی ناشی

 )β= -6/31 ،P>6/668پیشبینی شده است.

از عدم توانمندیهای شخصوی ( )r= -6/44 ،P>6/668رابطوه

نتایج مربوط به پیشبینی سبکهای مقابلهای بر اساس پنج

منفی و معناداری دارند .در نهایت این که بین سوبک مقابلوهای

عامل بزر

شخصیت نشان داد که گشودگی و وظیفوهگرایی

مسهلهمدار با تنیودگی ناشوی از عوامول حساسویتزا (،P>6/61

پیشبینووی مببووت ( β=6/11 ،P>6/668و )β=6/82 ،P>6/61

 )r= -6/83و با تنیدگی ناشی از عدم توانمندیهای شخصوی

سووبک مقابلووهای مسووهلهمدار بوووده و رواننزردگوویگرایووی

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

( )β=-6/81 ،P>6/668پیشبوووین منفوووی سوووبک مقابلوووهای
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پیشبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی

مسووهلهمدار اسووت .همننووین برونگرایووی ()β=6/83 ،P>6/61

= )βتنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا بوده که در این میان

پیش بین مببت سوبک مقابلوهای اجتنوابی بووده و وظیفوهگرایی

سبک اجتنابی نقش واسطهگری سهمی را ایفا میکند .همننین

( )β=-6/82 ،P>6/61پیشبین منفی سبک مقابلوهای اجتنوابی

گشووودگی و وظیفووهگرایی بووه صووورت غیرمسووتقیم پیشبووین

اسووت .عووالوه بوور ایوون نتووایج نشووان میدهوود کووه گشووودگی و

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

رواننزردگویگرایووی پیشبوین مببووت ( β=6/83 ،P>6/668و

ناشی از عوامول حساسویتزا بودهانود کوه در ایون میوان سوبک

 )β=6/66 ،P>6/668سوووبک مقابلوووهای هیجانمووودار بووووده و

هیجانمووودار بوووین گشوووودگی و تنیووودگی ناشوووی از عوامووول

وظیفووهگرایی پیشبووین منفووی ( )β=-6/83 ،P>6/668سووبک

حساسیتزا و سبک اجتنابی بین وظیفهگرایی و تنیودگی ناشوی

مقابلهای هیجانمدار است .نتایج مربووط بوه پیشبینوی تنیودگی

از عواموول حساسوویتزا نقووش واسووطهگری کاموول را دارنوود.

تحصیلی بر اساس ابعاد سبکهای مقابلهای نشان دادکه سوبک

همننین نتایج حاکی از نن است که روان نزردگویگرایوی بوه

اجتنووابی بووه صووورت مببووت( )β=6/81 ،P>6/668پیشبینووی

صووورت غیرمسووتقیم پیشبووین مببووت ()β=-6/66 ،P>6/668

کنندهی عامل تنیدگی ناشوی از عودم توانمنودیهای شخصوی

تنیدگی ناشی از عدم توانمندیهای شخصوی بووده کوه در ایون

بوده و سبک مسهلهمدار پیشبین منفی()β=-6/38 ،P>6/668

میووان سووبک مسووهلهمدار نقووش واسووطهگری کاموول داشووت.

عامل تنیودگی ناشوی از عودم توانمنودیهای شخصوی اسوت.

برونگرایی هم به صوورت مسوتقیم هوم غیرمسوتقیم بوه ترتیوب

همننین نتایج نشوان داد سوبک هیجانمودار بوه صوورت مببوت

پیشبینووووی کننوووودهی مببووووت (،P>6/61,β=6/ 88،P>6/61

( )β=6/41 ،P>6/668پیشبینی کنندهی عامل تنیودگی ناشوی

 )β=6/62تنیدگی ناشی از عدم توانمنودیهای شخصوی بووده

از عوامل حساسیتزا بوده و سوبک اجتنوابی بوه صوورت منفوی

کووه در اینجووا سووبک مقابلووهای اجتنووابی دارای نقووش واسووطهای

( )β= -6/61 ،P>6/61پیشبینی کنندهی عامل تنیدگی ناشوی

سهمی بوده است .همننین گشودگی هم به صوورت مسوتقیم و

از عواموول حساسوویتزا بوووده اسووت .نتووایج مربوووط بووه نقووش

هوووم غیرمسوووتقیم پیشبوووین منفوووی (β= , -6/26 ،P>6/668

واسووطهگری سووبکهای مقابلووهای در رابطووهی بووین پوونج عاموول

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

شخصیت و ابعاد تنیدگی تحصیلی نشوان داد کوه روان

شخصی بوده که در ایون میوان سوبک مسوهلهمدار دارای نقوش

نزردگووی گرایووی هووم بووه صووورت مسووتقیم و هووم غیرمسووتقیم

واسطهگری سهمی بود .وظیفهگرایی نیز بوه صوورت مسوتقیم و

پیشبوین مببوت ()β=6/23 ،P>6/668, β=6/28 ،P>6/668

غیرمستقیم پیشبین منفی(،P>6/668 β= , -6/81 ،P>6/668

تنیوودگی ناشووی از عواموول حساسوویتزا بوووده کووه در ایوون میووان

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

سبک هیجانمدار و مسهلهمدار نقش واسطهگری سهمی را ایفوا

کووه در ایوون میووان سووبک اجتنووابی و مسووهلهمدار دارای نقووش

میکند .برونگرایی هم بوه صوورت مسوتقیم و هوم غیرمسوتقیم

واسطهگری سهمی بودند .در جدول  3شاخصهای برازندگی

پیشبوین منفوی(-6/68 ،P>6/ 668 , β= -6/83 ،P>6/668

نشان داده شده است.

بزر

شاخص

NFI

TLI

IFI

CFI

GFI

RMSEA

مقدار

6/18

6/16

6/13

6/13

6/11

6/61

همانگونه که در جودول  3نشوان داده شوده اسوت ،بورای

برازش مانند کوای اسوکوئر(مربع خوی) ( RMSEAشواخص

تعیین برازش مدل پیشنهادی با دادهها ،ترکیبوی از شواخصهای

ریشوووهی دوم بووورنورد خطوووای تقریبوووی) ( NFI ،شووواخص
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جدول :9شاخصهای برازش مدل نهایی

پیشبینی تنیدگی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی

نوورمنشووده)( CFI ،شوواخص بوورازش تطبیقووی)( IFI ،شوواخص

میدهوود .در ایوون موودل مسوویرهایی کووه بووه شووکل مسووتقیم و

برازش افزایشی) و  ،GFIمیوزان بورازش مودل موردبررسوی و

غیرمسووتقیم و باواسووطه سووبکهای مقابلووهای ابعوواد تنیوودگی

تأیید قرار گرفت .نموودار .2مودل نزموونشوده نهوایی را نشوان

تحصیلی را پیشبینی میکند ،نشان داده شده است.

همانگونه که در نموودار  2نشوان داده شوده اسوت از میوان
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بحث و نتیجهگیری

ابعاد ویژگیهای شخصیت ،رواننزردگیگرایی و برونگرایی

هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی تنیدگی تحصویلی بور اسواس

بهطور مستقیم تنیدگی ناشی از عوامل حساسیتزا را پیشبینوی

ویژگیهای شخصیتی بوا واسوطهگری سوبکهای مقابلوهای در

میکند .گشودگی ،تواف پذیری ،وظیفوهگرایی ،و برونگرایوی

دانشنموزان دبیرسوتانی بوود .در ایون بخوش مهمتورین یافتوهها

بهطور مستقیم تنیدگی ناشی از عدم توانمندیهای را پیشبینوی

موردبحث قرار میگیرد .نتایج نشان داد کوه از بوین پونج عامول

میکند .همه ابعاد ویژگیهای شخصویتی بوا واسوطهگری ابعواد

شخصیت رواننزردگیگرایی پیشبین مببت و معنادار تنیدگی

سبکهای مقابلهای میتواند ابعاد تنیدگی تحصیلی را پیشبینی

ناشی از عوامل حساسیتزا بوده است .این یافته همسو بوا نتوایج

کنوود .طبوو ایوون موودل رواننزردگوویگرایووی ،گشووودگی،

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

وظیفهگرایی با واسطه سبک مقابلهای مسهلهمدار تنیدگی ناشوی

و همکاران ( ،)82پرکینز و کر ( )26و سروقد  ،برزگر و بالغی

از عدم توانمندیها ،وظیفهگرایی ،برونگرایی با واسطه سوبک

( )33است .افراد رواننزردهگرا به دلیل داشتن خصوصویاتی از

مقابلووهای اجتنووابی تنیوودگی ناشووی از عوودم توانمنوودیها را و

قبیوول کمرویووی ،تمایوول زیوواد بوورای تجربووه کووردن اضووطراب،

رواننزردگیگرایی ،گشودگی و وظیفهگرایی با واسطه سبک

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

مقابلهای هیجانمودار تنیودگی ناشوی از عوامول حساسویتزا را

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

پیشبینی میکنند.

هرگاه در موقعیتهایی از قبیل محی های شلوغ ،نانشنا ،موبهم
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و موقعیتهای تنشنور مانند امتحان قورار میگیرنود ،تنیودگی

راهکارهای مبتنی بر برنامهریزی دقی  ،بیشتر استفاده میکنند و

بیشتری را نسبت به افراد دیگر تجربه میکنند .وظیفهگرایی نیوز

از راهبردهای اجتنابی و هیجانمدار ،کمتر استفاده میکنند.

پیشبین منفی تنیودگی ناشوی از عودم توانمنودیهای شخصوی

نتایج پژوهش حاضر همننین نشان داد که سبک مقابلوهای

بوده است .افوراد وظیفوهگرا بوا توجوه بوه ویژگیهوایی از قبیول

هیجانمدار پیشبین مببت تنیدگی ناشی از عوامول حساسویتزا

خودتنظیمی و ارزیابیهای صحیح از توانایی خود و موقعیتهوا

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

مدیریت بیشتری روی اعمال خود دارند و در برابر موقعیتهای

تنظیم عواطف ،عقبنشینی و تخلیوه هیجوانی اسوتفاده کننود بوه

تنیدگیزا کمتر دچار تنش میشوند.

صورت کوتاهمدت احسواس نراموش میکننود و ازننجاییکوه

همننین گشودگی و تواف پذیری پیشبوین منفوی تنیودگی

این پاسخها ،افراد را از انجام فعالیتهای مفید جهت حل مسهله

ناشی از عدم توانمندیهای شخصوی اسوت .افوراد گشووده ،بوه

بازمیدارد و مسهله همننان به قوت خود باقی است افرادی کوه

دلیوول ارزیووابی مببووت از تواناییهووای خووود و همننووین افووراد

از این راهکار استفاده میکنند تنیدگی بیشتری تجربه میکنند.

تواف پذیر به دلیل داشتن میزان سازش باال با محی خود کمتور

پووژوهش حاضوور همننووین نشووان داد کووه سووبک مقابلووهی

دچار تنیدگی میشوند .نتایج دربواره ویژگیهوای شخصویتی و

اجتنابی ،تنیودگی ناشوی از عوامول حساسویتزا را بوه صوورت

سبکهای مقابلهای نشان داد که رواننزردگیگرایی پیشبوین

منفوی و تنیوودگی ناشوی از عوودم توانمنودیهای شخصووی را بووه

منفی سبک مسهلهمدار و پیشبین مببوت سوبک هیجانمودار و

صورت مببت پیشبینی میکند .میتوان گفت افوراد بوا سوبک

اجتنووابی بوووده اسووت .ایوون یافتووه همسووو بووا یافتووههای شووکری و

اجتنابی ،زمانی کوه بوا عوامول حساسویتزا از قبیول محی هوای

همکاران ( ، )32هرن و میشل ( )34و رضاپور و همکاران ()31

شلوغ و نانشنا مواجهه میشووند بوا اجتنواب از ایون موقعیتهوا

است .میتووان گفوت افوراد رواننزردهگورا عمومواً مضوطرب،

تنیدگی کمتری را تجربه میکنند ،اما زمانی که مسائل مربووط

مستعد ناراحتی و نگرانی ،پرخاشوگری و تکانشوی هسوتند و بوا

به توانمندیهای خویش است بوه نظور میرسود کوه نمیتواننود

سووبک مقابلووهای هیجانموودار کووه شووامل احسوواس اضووطراب،

کامالً از فکر کوردن بوه مسوهله اجتنواب کننود ،درنتیجوه دچوار

خودمالمووتگری ،بالتکلیفووی و خشووم اسووت همراهووی نشووان

رفتارهایی از قبیل خودسرزنشی و نشوخوار فکوری میشووند ،و

میدهند و کمتر از سبک مسهلهمدار استفاده میکنند.

متعاقباً تنیدگی بیشتری را تجربه میکنند .نتوایج نشوان داد کوه

مسهلهمدار و هیجانمدار بوده است .این یافته همسو با یافتوههای

شخصی را به صورت منفی پیشبینی میکند .این یافته با نتیجوه

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

پوووژوهش چراغوووی و همکووواران همسوووو اسوووت ( .)81هرگووواه

ویژگیهای خردمندی ،تمایل به پذیرفتن ایدههای جدید دارند

دانشنمووووزان در برخوووورد بوووا موقعیتهوووای تووونشنور از

و از راهبردهای نادیوده گورفتن و اجتنواب از موقعیوت اسوتفاده

راهکارهووای مبتنووی بوور حوول مسووهله ماننوود افووزایش اطالعووات و

نمیکنند و به دلیل توجه به تجربههای عاطفی درونی بوا سوبک

مشوووورت اسوووتفاده کننووود کمتووور دچوووار رفتارهوووایی ماننووود

هیجانمدار سازش نشوان میدهنود .وظیفوهگرایی نیوز پیشبوین

خودمالمتگری و نشخوار فکری میشوند ،در نتیجوه تنیودگی

مببت سبک مسهلهمدار و پیشبوین منفوی سوبک هیجانمودار و

کمتری تجربه میکنند .در پوژوهش حاضور پیشبینوی تنیودگی

اجتنابی بوده است .ایون یافتوه بوا نتوایج پوژوهشهوای کوارور و

ناشی از عوامل حساسویتزا از طریو رواننزردگویگرایوی بوا

کونور اسمیت همسواست ( .)24افراد وظیفهگرا به دلیل داشوتن

واسووطهگری سووهمی سووبک مقابلووهای هیجانموودار نیووز معنووادار

کارنمووودی ،وظیفهشناسوووی ،سوووازماندهی و نظوووم در اموووور از

است ،این یافته همسو بوا یافتوههای شوکری و همکواران ( )32و
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هرن و میشل (  )34است .افراد رواننزردهگرا عموماً مضوطرب

ایوون یافتووه بووا نتووایج پووژوهشهووای شووکری و همکوواران ()32

و برانگیختوووه هسوووتند و از راهکارهوووای هیجانمووودار اسوووتفاده

هماهنگ است .افراد وظیفهگرا بوه دلیول کارنمودی و نظوم در

میکننوود ،از طرفووی سووبک مقابلووهی هیجانموودار بووا احسوواس

امور از راهکارهای حل مسهله استفاده میکنند و کمتر به سراغ

اضطراب ،خودمالموتگری ،بالتکلیفوی و خشوم هموراه اسوت

راهکارهای اجتنابی و هیجانمدار میروند ،در نتیجه ایون افوراد

درنتیجووه افووراد رواننزردهگوورا بووه دلیوول اسووتفاده از سووبک

به دلیل استفاده از سبک مسهلهمدار تنیدگی کمتری را تجربوه

هیجانمدار تنیدگی بیشتری تجربه میکنند.

میکنند .در مجموع از این یافتهها مویتووان اینگونوه اسوتنباط

نتایج نشان داد که مسیر غیرمستقیم معنادار دیگر ،پیشبینی

کرد که ویژگیهای شخصویتی میتواننود اثور خوود را بور روی

تنیدگی ناشی از عدم توانمندیهای شخصوی بور اسواس روان-

تنیوودگی تحصوویلی هووم بووه صووورت مسووتقیم و هووم بووا واسووطة

نزردگیگرایی با واسطهگری کامل سبک مقابلهای مسهلهمدار

سووبکهای مقابلووهای اعمووال کننوود .ازننجاییکووه ویژگیهووای

اسووت .رابطووه منفووی و معنووادار رواننزردگوویگرایووی بووا سووبک

شخصیتی دارای ثبات هسوتند و محوی هوم هیچگواه از عوامول

مقابلهای مسهلهمدار همسو با یافتههای کاردام و کراپیک اسوت

توونشنور خووالی نمیشووود بنووابراین جهووت کوواهش تنیوودگی

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

تحصیلی دانشنموزان الزم است راهکارهای مقابلهای مناسوب

کمتر از سبک مقابلهای مسهلهمدار استفاده میکنند درنتیجه این

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

افراد در برخورد با موقعیتهوای تونشنور ،تنیودگی بیشوتری

پژوهش پیشونهاد میشوود در محی هوای نموزشوی ویژگیهوای

تجربه میکنند .ازجمله مسیرهای غیرمسوتقیم معنوادار دیگور در

شخصوویتی دانشنموووزان و سووبکهای مقابلووهای ننهووا مووورد

ایوون پووژوهش ،پیشبینووی ابعوواد تنیوودگی تحصوویلی بوور اسوواس

شناسووایی قوورار گیوورد تووا بتوووان بووا نموووزش سووبک مقابلووهای

گشووودگی بووا واسووطهگری سووهمی سووبک مسووهلهمدار و کاموول

مسهلهمدار به این دانشنموزان گام مؤثری در کاهش تنیودگی

سووبک هیجانمداراسووت .ایوون یافتووه همسووو بووا نتیجووه پووژوهش

ننها برداشت .با توجه به اینکوه ایون پوژوهش در دوره متوسوطه

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

انجام شد و به عنوان یک محدودیت ،تعمویم نتوایج را بوه سوایر

تمایل به پذیرفتن ایدههای جدید از راهبردهای نادیوده گورفتن

گروههای سنی مشکل میسازد ،بنابراین پیشونهاد میشوود ایون

مسهله ،کمتر استفاده میکنند در نتیجوه ایون افوراد کمتور دچوار

پژوهش در دورههای دیگر تحصویلی (بوه خصووص دانشوگاه)

رفتارهایی مانند خودمالمتگری و نشخوار فکوری میشووند و

اجرا گردد.

تنیدگی کمتری تجربوه میکننود .در تبیوین پیشبینوی تنیودگی
ناشی از عوامل حساسیتزا بر اساس گشودگی بوا واسوطهگری
کاموول سووبک هیجانموودار میتوووان اینگونووه گفووت کووه افووراد
گشوده به دلیل توجه به تجربههای عاطفی با راهبرد هیجانمدار
فصلنامه سالمت روان کودک ،دوره  ،4شماره  ،4زمستان 8316
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(تخلیه هیجوانی و جسوتجوی موقعیوت بورای فورار از موقعیوت)
سازش نشان میدهند ،درنتیجه ایون افوراد در مواجوه بوا عوامول
حساسیتزا (محی های شلوغ ،نانشنا) تنیدگی بیشتری تجربوه
میکنند .پیشبینی ابعاد تنیدگی تحصیلی بر اساس وظیفهگرایی
با واسطهگری کامل سبک هیجانمدار و سوهمی سوبک مسوهله
مدار و اجتنابی از جمله مسیرهای غیرمستقیم معنادار دیگر بود،

تشکر و قدردانی :این پژوهش برگرفته از پاباننامه کارشناسی
ارشد فریده امینی در رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز بوا
کد  321است بدین وسیله از دانشنموزان مقطوع متوسوطه دوم
شهرسووتان سووپیدان کووه در ایوون پووژوهش شوورکت داشووتند ،و
همننین معلمانی که در انجام ایون پوژوهش همکواری کردنود،
تشکر و قدردانی میشود.
تضاد منافع :ایون پوژوهش بورای نویسوندگان هیچگونوه تضواد
منافعی نداشته است.
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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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