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 چکیده
هی خواو راهبردهاي کمک آموزش راهبردهاي مقابله با استرس اثربخشی مقایسه هدف با حاضر پژوهش

 -آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه صورتبهروش پژوهش  .بر سازگاري تحصیلی انجام شده است
 ي آماري شاملجامعهي پیگیري یک ماهه بود. آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و مرحلهپس

 سال تحصیلیدر  زیشهر تبر وپرورشآموزش 4 هیدخترانه ناح یدولت هاينرستایاول دب هپای آموزاندانش
(دو  نفره 20گروه  3در هاي ورود مشخص و به تصادف آموز با داشتن مالكدانش 60بود.  96-1395

دو گروه آزمایش به ترتیب آموزش راهبردهاي مقابله . ندشد نیگزیجاو یک گروه کنترل)  گروه آزمایشی
 کنترل گروه اما، اي دریافت کردنددقیقه 90در ده جلسه  هرکدامخواهی را راهبردهاي کمکبا استرس و 

 فادهاست و پیگیري با آزمونپس و آزمونپیش در گروه دو هر. نکرد دریافت را ايمداخله در این مدت هیچ
 از هاتحلیل دادهبراي  گرفتند. قرار ارزیابی ) مورد2002( گوسنز بیرز و سازگاري تحصیلی مقیاس از

آموزش  که داد نشان هایافته. گروهی استفاده شدبین-گروهیچند متغیره درون کوواریانستحلیل  آزمون
معناداري باعث افزایش سازگاري  صورتبهخواهی راهبردهاي مقابله با استرس و راهبردهاي کمک

همچنین اثرات آموزش  .دارنداما این دو روش نسبت به یکدیگر تفاوت معناداري ن، شودتحصیلی می
که  شودرضایت تحصیلی ماندگار بود. پیشنهاد می خواهی برراهبردهاي مقابله با استرس و کمک

براي افزایش  خواهیشناسان و مشاوران از برنامه آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و کمکروان
 آموزان دبیرستانی استفاده کنند.سازگاري تحصیلی دانش

سازگاري تحصیلی، راهبردهاي مقابله با استرس، خواهیراهبردهاي کمک کلیدي: هايواژه
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 مقدمه
است  آموزشی جدید شرایط با سازگاري چالش و مستلزم تحصیلی موفقیت به دستیابی
 ) معتقدند2009( 1الدینالیاس و محی، عبداهللا). 1391، شریفی و میرهاشمی، (زارعی

گویی پاسخ در افراد توانایی معناي به و چندبعدي مفهوم یک تحصیلی سازگاري
 عنوانبهاست. سازگاري  آموزشی محیط مختلف و متنوع به تقاضاهاي آمیزموفقیت

ا ي آن فرد با محیط اجتماعی طبیعی یشود که بر پایهآگاهانه فرض می وبیشکمفرایندي 
گی بین ایجاد هماهن منظوربهیابد. این انطباق مستلزم آن است که افراد فرهنگی انطباق می
ی را فعاالنه تغییرات، فائق آمدن بر موانع محیطی و یا ارضاء نیازهایشان، خودشان و محیط

 ).2004، 2؛ چاپلین1395، در خودشان ایجاد کنند (محالتی و ابوالمعالی
 وانعنبهي فراتحلیل دریافتند که سازگاري ) در یک مطالعه2012( 3هورسترکرد و نی

اي مختلف هدستیابی به موفقیت در حوزه، یک توانایی مهم براي عملکرد تحصیلی مناسب
ا بین ي معناداري رشود. پژوهشگران رابطهي تحصیلی مثبت در نظر گرفته میو تجربه

کلی و  يشدهادراكابعاد شناختی و خودکارآمدي ، گريابعاد خودتعیین، سازگاري
؛ 2017، 5کور و يعمر فوز، نییالمس ؛ و2017، 4اند (پراموموفقیت تحصیلی گزارش داده

 سازگاري فرآینداست.  تحصیلی سازگاري، سازگاري ابعاد مهم از ). یکی2017، 6یاداك
 سعی افراد آن طی که در است شناختیروانو  رفتاري تغییرات دربرگیرنده تحصیلی

 تقاضاهاي آمیز بابه طور موفقیت و هماهنگ کرده تحصیلی محیط با را خودشان کنندمی
). 1395، را ارضا کنند (محالتی و ابوالمعالی شانیادگیريشده و نیازهاي  سازگار تحصیلی
کند می ایفا مدرسه محیط با آموزاندانش ارتباط کیفیت در مهمی نقش تحصیلی سازگاري

دارد  مدرسه در اجتماعی دریافت کمک و حمایت، خواهیکمک با نزدیکی ارتباط و
، 8بل و همکاران-روان، کالریسا، کیشا، ؛ دنیا2009، 7رودز و میلبرن، اروزکو-(سوارز
) در توصیف رفتار افراد داراي یادگیري خود 2008( 10). زیمرمن2014، 9؛ هولت2009

والدین و ، خواهی از همساالنبخش بر اهمیت اشکال اجتماعی یادگیري مانند کمکنظم
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آنان  ،بخش افراد منفعلی نیستندیادگیرندگان خود نظم درواقعمعلمان اشاره کرده است. 
نند کر نیاز دارند جستجو میهایی را که براي یادگیري بهتبه طور فعال اطالعات و کمک

 ).2013، 1کلري و کیتسانتاس، (بمبناتی
 با آموزاندانش بخشی یادگیري است کهخودنظم از راهبردهاي خواهی یکیکمک

 طریق این از و داده را تشخیص خود یادگیري مشکالت و مسائل توانندمی آن از استفاده
خواهی با ). استفاده از کمک2008، بهبود بخشند (زیمرمن را خود تحصیلی عملکرد

و  پینتریچ، شود (ریانآموز از نیاز به کمک براي بهبود عملکردش آغاز میآگاهی دانش
 یلیتحص هاياسترسکند که بر می ) و به او کمک2004، 3؛ کارابنیک2001، 2میدگلی

، 5جاروال؛ 2010، 4زیدان؛ 1395، دالور و خوشنویسان، پورسعدي، خود فائق آید (زارعی
است.  کمک درخواست و کمک از اجتناب بعد دو خواهی دارايکمک . رفتار)2011

آموزي که نیاز به کمک دارد از دانش در آن که دارد اشاره رفتاري به کمک از اجتناب
 به رفتاري خواهیکمک یا کمک درخواست اما؛ کندکمک گرفتن از دیگران اجتناب می

آموزي که در درك یا حل مسائل و مشکالت تحصیلی مشکل دانش آن در که دارد اشاره
 باعث امر این، کنداش از دیگران درخواست کمک میبراي حل مشکالت تحصیلی، دارد
). ادبیات پژوهشی نقش آموزش 2011، 6يتسا ؛انگیل ،چنگ( شودمی مسئله بهتر درك

از  اجتنابو نقش ، خواهی را در افزایش سازگاري تحصیلیراهبردهاي کمک
، اندوات-کینزلمپ، شیم، (ریان کندخواهی را در کاهش سازگاري تحصیلی روشن میکمک

اما در خصوص تداوم اثرات آموزش درخواست کمک بر ؛ )2009، 7تامپسون و کیفر
اندکی صورت گرفته است؛ براي مثال اسکینر و  هايپژوهشکاهش سازگاري تحصیلی 

خواهی در بهبود کمک هايمهارتکه آموزش  ) نشان دادند2007( 8جمبک -زیمر
آموزان اثر پایدار ندارد. عالوه بر باورهاي خودکارآمدي و سازگاري تحصیلی دانش

راهبردهاي مقابله با  کارگیريبهو  موقعیتصحیح ارزیابی ، خواهیراهبردهاي کمک
عدم  و اردو رفع مشکالت یادگیرندگان دبر پیشرفت تحصیلی  یمثبت تأثیرنیز  استرس

1. Bembenutty, H., Cleary, T., & 
Kitsantas, A. 
2. Ryan, A., Pintrich, P., & Midgley, C. 
3. Karabenick, S. A. 
4. Zeidan 
5. Järvelä, S. 

6. Cheng, K-H., Liang, J-C., & Tsai, C-C 
7. Ryan, Allison M., Shim, S. Serena, 
Lampkins-Uthando, Shawn A., Thompson, 
Geneene N., & Kiefer, Sarah M. 
8. Skinner, Ellen A., Zimmer-Gembeck, 
Melanie J. 
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 منتهی به خستگی و فرسودگی عاطفی، مناسب مقابله با استرسراهبردهاي  کارگیريبه
 ).1383، شود (خیر و سیفمی

راهبردهاي اختصاصی هستند که افراد در برابر اوضاع ، راهبردهاي مقابله با استرس
هاي شناختی و رفتاري آنان را در تفسیر و برند و تالشزاي زندگی به کار میاسترس

ه زا از سه جنب. توانایی مقابله فرد با عوامل استرسگیردیبرمغلبه بر مشکالت در 
 ،مدار که دربرگیرنده راهبردهاي رویارویی فعال مسئلهاست. راهبرد مقابله  یبررسقابل

انجام اعمال عجوالنه  رقابتی و خودداري از هايفعالیتخودداري از انجام ، یزيربرنامه
مدار اي هیجان). راهبرد مقابله2011، و جستجوي حمایت ابزاري است (چن و تساي

ا هایی رمدار در بعد مثبت کوششداراي دو بعد مثبت و منفی است. راهبردهاي هیجان
 رود وزا بکار میي استرسهاي هیجانی به واقعهشود که براي تنظیم پاسخشامل می

، بتتفسیر مجدد مث، راهبرد جستجوي حمایت اجتماعی مبتنی بر هیجان يدربرگیرنده
مدار منفی دربرگیرنده عدم درگیري ذهنی پذیرش و شوخی است. راهبرد مقابله هیجان

 تمرکز بر هیجان و استفاده از، مسئله عدم درگیري رفتاري در جهت حل، انکار، با مسئله
ي ) نشان دادند که شیوه2002( 1ون و پاکنهام). دالت2010، داروها و الکل است (زیدان

اي دارد. یر عمدهتأثمقابله با استرس بر سازگاري اجتماعی و خود کفایتی افراد 
سازگاري  شناخت و، ي مقابله با استرس بر سطح استرساند که شیوهپژوهشگران دریافته

، حسینی و مقتدر ؛2007، 2پالمن؛ 1999، اي دارد (پاکنهامیر عمدهتأثاجتماعی افراد 
 دایبه مغز  معتقد است که آموزش راهبردهاي مقابله با استرس) 1999( ). پاکنهام1388

که امکانش باشد  هاییتیآزاردهنده صرفاً گوش کند و در موقعهاي ربهبه تجکه  دهدیم
احساس حقارت و وابستگی ، ضعیف نفسعزت ).2012، 3ریان و شین( دهد رتغیی را هاآن

 سیلس و، گذارند (راویزخواهی اثر میبر اجتناب از رفتار کمک 4خودمرکزیتو مشکل 
 خواهیاثرگذاري آموزش کمک سازوکاررسد که بنابراین به نظر می؛ )2000، 5ویالنسکی

انجام  روازاین، و آموزش راهبردهاي مقابله با استرس بر سازگاري تحصیلی متفاوت است
یابد. با توجه به مطالب مطرح شده سؤال ضرورت میید در این راستا جد هايپژوهش

 واهیخآیا تفاوتی بین اثرات آموزش راهبردهاي کمکاست که  نیا حاضر پژوهش یاصل

1. Dalton, M. M., & Pakenham, K. I. 
2. Pulman, K. G. 
3. Shin, H. 
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ي آموزان دختر دورهو راهبردهاي مقابله با استرس بر افزایش سازگاري تحصیلی دانش
 متوسطه وجود دارد؟

 روش
با دو گروه آزمایش  آزمونپس -آزمونشروش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پی

 انآموزعبارت از دانشي آماري جامعهو یک گروه کنترل همراه با پیگیري یک ماهه است. 
تبریز در سال شهر  وپرورشآموزش 4 هیدخترانه ناح یدولت هايرستانیاول دب هپای

احتمال ، 5/0ر . حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن با اندازه اثبود 1395-96تحصیلی 
نفر برآورد شد  20حجم نمونه در هر گروه معادل  88/0و توان  05/0خطاي نوع اول 

قرار گرفتند. براي  موردمطالعهنفر  60) و در مجموع 1387، حجازي، بازرگان، (سرمد
ناحیه چهار به تصادف انتخاب شد و ، انتخاب نمونه از بین مناطق آموزشی شهر تبریز

 از هر دبیرستان دو کالس ازآنپسو ، از آن ناحیه به تصادف انتخابدبیرستان  3سپس 
هاي ورود بودند مشخص شدند و آموز که واجد مالكدانش 60به تصادف انتخاب شد. 

هاي جایگزین شدند. مالك گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) 3به تصادف در 
و  ،بودند از نداشتن اختالل روانی آموزان عبارتورود با توجه به بررسی پرونده دانش

دیگر بود و مالك خروج نیز شامل عدم  شناختیروانمداخالت  زمانهمعدم دریافت 
کنندگان براي شرکت در پژوهش بود. گروه آزمایش اول آموزش رضایت شرکت

خواهی را دریافت راهبردهاي مقابله با استرس و گروه آزمایش دوم راهبردهاي کمک
 گروه کنترل نیز مداخله، اي بوددقیقه 90جلسه  10ت آموزشی در هر گروه کردند. جلسا

 آزمایشی را طی این مدت دریافت نکردند.
 ها از پرسشنامه سازگاري تحصیلیداده يگردآورپرسشنامه سازگاري تحصیلی: براي 

سازگاري  پرسشنامه .سازگاري است هايخرده آزمون از یکی پرسشنامه استفاده شد. این
اي از صفر تا درجه 7 لیکرت طیف در و است ماده 67 با خودگزارشی ابزار حصیلی یکت

خرده  چهار این پرسشنامه داراي ).2002، 1(بیرز و گوسنز شودمی گذاريهفت نمره
 دلبستگی هیجانی و -شخصی سازگاري، سازگاري اجتماعی، تحصیلی سازگاري مقیاس

خرده  و مقیاس کل شده برايشگزار آلفاي ضرایب، مطالعات اغلب در است. به دانشگاه

1. Beyers, W., & Goossens, L. 
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سازگاري  بین ). همبستگی2002، دالتون و پاکنهام(است  80/0 باالي آن هايمقیاس
، تحصیلی فرسودگی، دانشگاهی انگیزش همچون، دیگر مرتبط هايسازه با تحصیلی
 در میزان شرکت و شناختیروان خدمات از استفاده میزان، گیريگوشه، افسردگی

 سازگاري تحصیلی هاينمره روایی اي برايکنندهحمایت شواهد، اجتماعی هايفعالیت
 فقط پژوهش این در ).1395، ابوالمعالی و محالتی نقل از 2009، است (والر فراهم کرده

شد. این خرده مقیاس توسط  این پرسشنامه استفاده تحصیلی خرده مقیاس سازگاري از
یابی آموزان دوره متوسطه شهر یزد عامل) در جامعه دانش1395(محالتی و ابوالمعالی 

 ديتأییدر پژوهش ابوالمعالی و محالتی تحلیل عاملی  کهاینشده است. با توجه به 
ي عامل شناسایی شده این مقیاس (داراي چهار جنبه 4هاي گروه نمونه را با برازش داده

یل عاملی تحل روازاینشی) تأیید نکرد. عملکرد و رضایت از محیط آموز، پشتکار، انگیزش
 شد. استخراج مؤلفه سه عاملی اکتشافی تحلیل نتایج اساس اکتشافی انجام گرفت. بر

 وضوح سوم مؤلفه و، تحصیلی محیط از رضایت دوم مؤلفه، تحصیلی کوشش اول مؤلفه
 کل واریانس تبیین در مزبور هايمؤلفه از هر یک فردمنحصربه شد. سهم نامیده اهداف

 پایایی بررسی براي حاضر پژوهش بود. در 484/8و  657/8، 379/22با  برابر ترتیب به
 این رد پایایی ضریب. شد استفاده هفته سه زمانی فاصله با بازآزمایی روش از مقیاس
 به دست آمد. 86/0 برابر روش

 يو کسب مجوزها زیشهرستان تبر وپرورشآموزشبا مسئوالن  یپس از هماهنگ
مدرسه و خانواده  اءاولی و آموزاندانش تیرضاانتخاب شد. ابتدا  موردنظرنمونه ، الزم

در ساعات  یآموزش جلسات بعدازآناجرا شد و  آزمونپیش سپس، ان جلب شدآن
آزمون اجرا شد. ) و یک هفته پس از پایان آموزش پیش2، 1ارائه شد (جداول  برنامهفوق

ري اثرات متغیرهاي مستقل بر سازگاري تحصیلی یک ماه بررسی ماندگا منظوربهآنگاه 
 آزمون سازگاري تحصیلی اجرا شد. مجدداًبعد 

 سمقابله با استر يراهبردها یبسته آموزشخالصه  .1جدول 
 شرح جلسه عنوان جلسه جلسه
 نآ تیاسترس و ماه فیتعرآشنایی با مقدمه و  انیب تعریف استرس اول
 در مقابله با استرس يفرد يهاتفاوتآشنایی با  هاي فرديتفاوت دوم
 انسان آن بر تأثیراتاسترس و  عالئمآشنایی با  استرس تأثیرات سوم
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 شرح جلسه عنوان جلسه جلسه
 یتنروان يهايماریاسترس و بآشنایی با  تنیهاي روانبیماري چهارم
 جانیارتباط استرس و هآشنایی با  هیجان پنجم

 يامقابله يراهبردهاآشنایی با مفهوم و انواع  راهبردهاي مقابله ششم و هفتم
 يرفتار يراهبردها یبررسآشنایی با  رفتاري هشتم و نهم

 ممقاو يهاتیبحث درباره شخصآشنایی و  شخصیت دهم

 یخواهکمک یآموزش بستهخالصه  .2جدول 
 شرح جلسه عنوان جلسه جلسه
 خواهیکمک تیو ماه فیتعرآشنایی با  خواهیمبناي کمک اول
 خواهی و ضرورت کمک یشناخت هايییتواناآشنایی با  ضرورت کمک خواهی دوم
 منابع در دسترس ییو شناسا یاجتماع هايییتواناآشنایی با  شناسایی منابع سوم

 مشکل صیمسئله و تشخ یبررس ينحوهآشنایی با  تشخیص مشکل چهارم
 یاز ادراکات منف يدور يخود برا تیو تقو يخودباورآشنایی با  تقویت خود پنجم

ششم و 
 هفتم

کمک خواهی و  تبیین
 راهبردهاي آن

 ینییجلسه هفتم: اشارات تب موضوعآشنایی با 

 دوجانبه دنیپرس سؤالآشنایی با  پرسیدن سؤال هشتم
 هاکردن نقش یتخصصآشنایی با  هانقش نهم
 آشنایی با بازبینی درك مطلب درك موضوعات دهم

 هایافته
میانگین و انحراف معیار  هايشاخص هاي آماري با استفاده ازدر این قسمت ابتدا داده

و پیگیري) و نتایج آزمون شاپیرو ویلک براي بررسی نرمال بودن  آزمونپس، آزمونپیش(
 هاي پژوهشها و بررسی فرضیهسپس جهت تحلیل داده اند وها گزارش شدهتوزیع داده

 استفاده شده است. گروهیدرون -بین گروهی چند متغیرهاز تحلیل کوواریانس 
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در  آزمون و پیگیريپس، آزمونتوصیفی براي سازگاري تحصیلی در پیش هايشاخص. 3جدول 

 گروه آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و گروه کنترل
ابعاد سازگاري 

 تحصیلی
 پیگیري آزمونپس آزمونپیش شاخص آماري گروه

 کوشش تحصیلی

آموزش 
راهبردهاي مقابله 

 با استرس

M 10/24 25/30 20/29 
S 40/2 58/3 56/3 
 947/0 940/0 962/0 ویلک -شاپیرو

Sig 583/0 243/0 325/0 

 کنترل

M 55/24 95/24 80/24 
S 44/2 59/2 76/2 
 975/0 966/0 974/0 ویلک -شاپیرو

Sig 827/0 667/0 852/0 

 رضایت از محیط

آموزش 
راهبردهاي مقابله 

 با استرس

M 15/25 45/29 00/29 
S 12/5 96/6 75/4 
 917/0 907/0 905/0 ویلک -شاپیرو

Sig 052/0 053/0 088/0 

 کنترل

M 20/24 95/24 70/24 
S 90/2 85/3 56/3 
 909/0 905/0 921/0 ویلک -شاپیرو

Sig 105/0 052/0 062/0 

 وضوح اهداف

آموزش 
راهبردهاي مقابله 

 با استرس

M 85/23 10/28 05/27 
S 05/3 46/3 55/3 
 935/0 920/0 971/0 ویلک -شاپیرو

Sig 779/0 098/0 194/0 

 کنترل

M 10/23 85/22 70/22 
S 75/3 67/5 57/4 
 903/0 917/0 937/0 ویلک -شاپیرو

Sig 213/0 085/0 051/0 
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ه ي متغیرها پذیرفتشود که نرمال بودن توزیع همهمشاهده میبا توجه به جدول فوق 
ها ي حالتویلک براي همه -) آماره شاپیرومعناداري(سطح  Sigزیرا مقدار ؛ شودمی

 است. 05/0از  تربزرگ
آموزش راهبردهاي مقابله با استرس بر بهبود سازگاري تحصیلی (کوشش  :1فرضیه 

اف) تأثیر دارد و اثرات آن در طی یک ماه رضایت از محیط و وضوح اهد، تحصیلی
گروهی  بین -گروهیدرونماندگار است. براي بررسی این فرضیه از طرح تحلیل واریانس 

ي کرویت در استفاده شد. شاخص موشلی نشان داد که مفروضه دوعاملیچند متغیره 

= 82/14و  Sig >01/0ابعاد کوشش تحصیلی (
2 (2)χ 01/0وضوح اهداف () و< Sig 

= 83/22و 
2 (2)χ01/0ولی در بعد رضایت از محیط تحصیلی (، ) برقرار نیست> Sig 

= 85/8و 
2 (2)χي آزادي مربوط به ابعاد کوشش درجه، ) برقرار است. به همین دلیل

 گیسر اصالح شد. -رینهوستحصیلی و وضوح اهداف با استفاده از روش برآورد گ

معناداري اثر اصلی زمان و اثر تعاملی زمان*گروه (راهبردهاي مقابله با استرس) براي هر  .4جدول 

 یک از ابعاد سازگاري تحصیلی

  متغیر اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F Sig 2η مجذورات

 زمان

کوشش 
 تحصیلی

 690/0 0001/0 43/84 61/121 2 22/243 برقراري کرویت
 690/0 0001/0 43/84 73/161 504/1 22/243 گرینهوس گیسر

رضایت 
 از محیط

 351/0 0001/0 559/20 86/74 2 72/149 برقراري کرویت
 351/0 0001/0 56/20 78/90 649/1 72/149 گرینهوس گیسر

وضوح 
 اهداف

 342/0 0001/0 73/19 13/42 2 27/84 برقراري کرویت
 342/0 0001/0 73/19 54/61 369/1 27/84 گرینهوس گیسر

 
کوشش 
 تحصیلی

 636/0 0001/0 41/66 66/95 2 32/191 برقراري کرویت
 636/0 0001/0 41/66 22/127 504/1 32/191 گرینهوس گیسر

زمان*
 گروه

رضایت 
 از محیط

 223/0 0001/0 92/10 78/39 2 55/79 برقراري کرویت
 223/0 0001/0 92/10 24/48 649/1 55/79 گرینهوس گیسر

 
وضوح 
 اهداف

 411/0 001/0 545/26 70/56 2 40/113 برقراري کرویت
 411/0 001/0 545/26 81/82 369/1 40/113 گرینهوس گیسر



 1397 پاییز/ 42ي آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  48

=690/0اثر اصلی زمان در متغیرهاي کوشش تحصیلی (، 4بر اساس نتایج جدول 
2η

 ،01/0< P  430/84و= F( ،) 351/0رضایت از محیط تحصیلی=
2η ،01/0< P  و

559/20= F) 342/0) و وضوح اهداف=
2η ،001/0< P  726/19و= F 01/0) در سطح 

رضایت از ، متغیرهاي کوشش تحصیلیمعنادار است. همچنین مقدار مجذور اتا براي 
درصد واریانس  69این است که  يدهندهنشانمحیط تحصیلی و وضوح اهداف به ترتیب 

درصد  2/34درصد واریانس رضایت از محیط تحصیلی و  1/35، متغیر کوشش تحصیلی
آموزش راهبردهاي مقابله با استرس تبیین شده است.  يوسیلهبهواریانس وضوح اهداف 

=636/0در متغیرهاي کوشش تحصیلی (» زمان*گروه«ین اثر تعاملی همچن
2η ،01/0< 

P  413/66و= F( ،) 223/0رضایت از محیط تحصیلی=
2η ،01/0< P  924/10و= F (

=411/0و وضوح اهداف (
2η ،01/0< P  545/26و= F معنادار است.  0001/0سطح ) در

رضایت از محیط تحصیلی و وضوح ، مقدار مجذور اتا براي متغیرهاي کوشش تحصیلی
 ،درصد واریانس متغیر کوشش تحصیلی 6/63این است که  يدهندهنشاناهداف به ترتیب 

درصد واریانس وضوح اهداف  1/41درصد واریانس رضایت از محیط تحصیلی و  3/22
 ل متغیر مستقل و زمان تبیین شده است.تعام يوسیلهبه

زمون و آبین میانگین پیش متغیر کوشش تحصیلیهاي زوجی نشان داد که در مقایسه
 > 01/0آزمون (پیگیري و پیش، )∆x=  150/6و  P ،494/0 =SE >01/0آزمون (پس

P ،533/0 =SE  100/5و  =x∆01/0آزمون (پیگیري و پس ) و < P ،276/0 =SE  و
050/1-  =x∆یعنی آموزش راهبردهاي مقابله با استرس ؛ ) تفاوت معنادار وجود دارد

معنادار افزایش دهد اما پس از اتمام  صورتبهرا » کوشش تحصیلی«توانسته است مقدار 
ی باق» کوشش تحصیلی«هاي دوره و با گذشت یک ماه این بهبودي در میانگین نمره

 نمانده است و به طور معناداري کاهش یافته است.
 > 01/0آزمون (آزمون و پسهاي پیشدر بعد رضایت از محیط تحصیلی بین میانگین

P ،827/0 =SE  300/4و  =x∆( ،آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و پیگیري و پیش
)01/0 < P ،310/0 =SE  850/3و  =x∆آزمونهاي پیگیري و پس). ولی بین میانگین 

 -450/0و  P ،786/0 =SE < 01/0تفاوت معنادار وجود ندارد ( 01/0در سطح معناداري 
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 =x∆توان گفت آموزش راهبردهاي مقابله با استرس اثر پایدار در بهبود رضایت ) و می
 از محیط تحصیلی دارد.

، P > 01/0( آزمونآزمون و پسهاي پیشبین میانگین» وضوح اهداف«در بعد 
397/0 =SE  250/4و  =x∆( ،پیگیري و پیش) 01/0آزمون < P ،457/0 =SE  و
200/3 =x∆01/0آزمون (هاي پیگیري و پس) و میانگین < P ،114/0 =SE  050/1و-

=x∆توان گفت آموزش راهبردهاي مقابله ) تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس می
معنادار افزایش دهد ولی با  ورتصبهرا » وضوح اهداف«با استرس توانسته است مقدار 

گذشت یک ماه این اثرات باقی نمانده است و میانگین وضوح اهداف به طور معناداري 
 کاهش یافته است.

ایت رض، خواهی بر بهبود سازگاري تحصیلی (کوشش تحصیلی: آموزش کمک2فرضیه 
 .ستاز محیط و وضوح اهداف) تأثیر دارد و اثرات آن در طی یک ماه ماندگار ا

توصیفی براي ابعاد سازگاري تحصیلی دو گروه (آموزش کمک خواهی و  هايشاخص .5 جدول

 آزمون و پیگیريپس، آزموني پیشکنترل) و در سه مرحله
 پیگیري آزمونپس آزمونپیش شاخص آماري گروه ابعاد سازگاري تحصیلی

 کوشش تحصیلی

 آموزش کمک خواهی

M 95/24 70/29 35/28 
S 03/3 36/3 73/3 

 908/0 949/0 967/0 ویلک -شاپیرو
Sig 687/0 348/0 059/0 

 کنترل

M 55/24 95/24 80/24 
S 44/2 59/2 76/2 

 975/0 966/0 974/0 ویلک -شاپیرو
Sig 827/0 667/0 852/0 

 رضایت از محیط

 آموزش کمک خواهی

M 30/26 95/30 05/30 
S 83/3 09/4 14/4 

 940/0 954/0 984/0 ویلک -شاپیرو
Sig 973/0 437/0 245/0 

 کنترل

M 20/24 95/24 70/24 
S 90/2 85/3 56/3 

 909/0 905/0 921/0 ویلک -شاپیرو
Sig 105/0 052/0 062/0 
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 پیگیري آزمونپس آزمونپیش شاخص آماري گروه ابعاد سازگاري تحصیلی

 وضوح اهداف

 خواهیآموزش کمک

M 95/23 50/27 35/26 
S 47/4 64/4 67/4 

 969/0 969/0 967/0 ویلک -شاپیرو
Sig 689/0 728/0 725/0 

 کنترل

M 10/23 85/22 70/22 
S 75/3 67/5 57/4 

 903/0 917/0 937/0 ویلک -شاپیرو
Sig 213/0 085/0 051/0 

ها پذیرفته ي متغیرها در تمامی حالتنرمال بودن توزیع همه 5بر اساس جدول 
ها ي حالتویلک براي همه -آماره شاپیرو) معناداري(سطح  Sigزیرا مقدار ؛ شودمی

است. با توجه به اینکه براي ارزیابی اثر متغیر مستقل بر سطوح متغیر  05/0از  تربزرگ
، ده استچند متغیره استفاده ش دوعاملیوابسته (ابعاد سازگاري تحصیلی) از طرح ترکیبی 

هاي خطاي واریانسهاي کوواریانس مشاهده شده و همگنی براي بررسی همگنی ماتریس
باکس استفاده شد و مقدار این آماره برابر با  -Mي از آماره متغیرهاي وابسته است که

) و این Sig= 442/0غیرمعنادار بود ( 05/0به دست آمد که این مقدار در سطح  386/6
بررسی شرط کرویت یا برابري ماتریس واریانس خطا از  منظوربهشرط برقرار بود. 

ي کرویت در ابعاد کوشش استفاده شد. نتایج نشان داد که مفروضه شاخص موشلی

= 45/17و  Sig >01/0تحصیلی (
2 (2)χ( ،) 01/0رضایت از محیط تحصیلی< Sig  و

56/23 =
2 (2)χ( ) 01/0و وضوح اهداف< Sig  86/27و =

2 (2)χ نیست به ) برقرار
 -ي آزادي مربوط به این متغیرها با استفاده از روش برآورد گرینهوسدرجه، همین دلیل

 گیسر اصالح شد.

 براي هر یک از ابعاد سازگاري تحصیلی . معناداري اثر اصلی زمان و اثر تعاملی زمان*گروه6 جدول

 متغیر اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F Sig 2η مجذورات

 زمان

کوشش 
 تحصیلی

 570/0 0001/0 27/50 16/70 2 32/140 برقراري کرویت
 570/0 0001/0 27/50 54/96 45/1 32/140 گرینهوس گیسر

رضایت 
 از محیط

 552/0 0001/0 75/46 91/80 2 82/161 برقراري کرویت
 552/0 0001/0 75/46 02/119 36/1 82/161 گرینهوس گیسر
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 متغیر اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F Sig 2η مجذورات

وضوح 
 اهداف

 241/0 0001/0 08/12 63/27 2 27/55 برقراري کرویت
 241/0 0001/0 08/12 25/42 31/1 27/55 گرینهوس گیسر

 
کوشش 
 تحصیلی

 488/0 0001/0 17/36 48/50 2 95/100 برقراري کرویت
 488/0 0001/0 17/36 46/69 45/1 95/100 گرینهوس گیسر

زمان*
 گروه

رضایت 
 محیطاز 

 399/0 0001/0 23/25 66/43 2 32/87 برقراري کرویت
 399/0 0001/0 23/25 22/64 36/1 32/87 گرینهوس گیسر

 
وضوح 
 اهداف

 309/0 0001/0 97/16 80/38 2 60/77 برقراري کرویت
 309/0 0001/0 97/16 33/59 31/1 60/77 گرینهوس گیسر

=570/0اثر اصلی زمان در متغیرهاي کوشش تحصیلی ( 6بر اساس نتایج جدول 
2η

 ،001/0< P  27/50و= F( ،) 552/0رضایت از محیط تحصیلی=
2η ،001/0< P  و

75/46= F) 241/0) و وضوح اهداف=
2η ،001/0< P  08/12و= F 001/0) در سطح 

رضایت از ، معنادار است. همچنین مقدار مجذور اتا براي متغیرهاي کوشش تحصیلی
که  این است يدهندهنشانمحیط تحصیلی و وضوح اهداف در اثر اصلی زمان به ترتیب 

درصد واریانس رضایت از محیط  2/55، درصد واریانس متغیر کوشش تحصیلی 57
 متغیر مستقل تبیین شده است. يسیلهوبهدرصد واریانس وضوح اهداف  1/24تحصیلی و 

=488/0در متغیرهاي کوشش تحصیلی (» زمان*گروه«اثر تعاملی 
2η ،001/0< P  و

17/36= F( ،) 399/0رضایت از محیط تحصیلی=
2η ،001/0< P  23/25و= F و (

=309/0وضوح اهداف (
2η ،001/0< P  97/16و= F معنادار است.  001/0) در سطح

 رضایت از محیط تحصیلی، همچنین مقدار مجذور اتا براي متغیرهاي کوشش تحصیلی
 8/48این است که  يدهندهنشانبه ترتیب » زمان*گروه«و وضوح اهداف در اثر تعاملی 

درصد واریانس متغیر کوشش تحصیلی توسط متغیر مستقل و زمان تبیین شده است. در 
و افرادي که آموزش  اندخواهی را آموزش دیدهتعامل بین گروه (افرادي که کمک، کل

یط رضایت از مح، اند) و زمان در ابعاد سازگاري تحصیلی شامل کوشش تحصیلیندیده
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داف معنادار است. در ادامه ماندگاري اثرات متغیر مستقل بر وابسته تحصیلی و وضوح اه
 بررسی شد.
آزمون هاي پیشهاي زوجی نشان داد که در بعد کوشش تحصیلی بین میانگینمقایسه

 01/0آزمون (پیگیري و پیش، )∆x=  750/4و  P ،435/0 =SE > 01/0آزمون (و پس
< P ،550/0 =SE  400/3و =x∆01/0آزمون () و پیگیري و پس < P ،293/0 =SE  و

35/1-  =x∆توان گفت آموزش ) تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس می
معنادار افزایش دهد.  صورتبهرا » کوشش تحصیلی«خواهی توانسته است مقدار کمک

 کوشش«هاي این بهبودي در میانگین نمره، تمام دوره و با گذشت یک ماهولی پس از ا
 باقی نمانده است و میانگین کوشش تحصیلی به طور معنادار کاهش یافته است.» تحصیلی

 > 01/0آزمون (آزمون و پسهاي پیشدر بعد رضایت از محیط تحصیلی بین میانگین
P ،319/0 =SE  650/4و  =x∆( ،پیگیري و پیش) 01/0آزمون < P ،354/0 =SE  و

750/3  =x∆تفاوت معنادار وجود  01/0آزمون در سطح معناداري ) و پیگیري و پس
موزش توان گفت آ). بر این اساس می∆x=  900/0و  P ،161/0 =SE > 01/0دارد (
معنادار  صورتبهرا » رضایت از محیط تحصیلی«خواهی توانسته است مقدار کمک

اي هاین بهبودي در میانگین نمره، افزایش دهد و پس از اتمام دوره و با گذشت یک ماه
دکی هاي رضایت تحصیلی انباقی مانده است و میانگین نمره» رضایت از محیط تحصیلی«

 افزایش یافته است.
، P > 01/0آزمون (آزمون و پسهاي پیشبین میانگین» وضوح اهداف«در بعد 

500/0 =SE  550/3و  =x∆( ،پیگیري و پیش) 01/0آزمون < P ،455/0 =SE  400/2و 
 =x∆01/0تفاوت معنادار وجود دارد ( آزمونپسپیگیري و  ) و < P ،109/0 =SE  و

150/1-  =x∆صورتبهرا » وضوح اهداف«خواهی توانسته است مقدار ). آموزش کمک 
میانگین وضوح اهداف ، پس از اتمام دوره و با گذشت یک ماه معنادار افزایش دهد و

 معناداري کاهش یافته است. صورتبه
بر  خواهیس و راهبردهاي کمکاثربخشی آموزش راهبردهاي مقابله با استر :فرضیه سوم

سازگاري تحصیلی متفاوت است. براي آزمون این فرضیه نیز از روش تحلیل کوواریانس 
هاي روهبراي گ» سازگاري تحصیلی«ي نرمال بودن متغیر یک عاملی استفاده شد. مفروضه

 آزمون برقرار بود.آزمون و پسخواهی و کنترل در مراحل پیشکمک، مقابله با استرس
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مفروضه  832/0) آن برابر Sigو مقدار احتمال ( 184/0برابر  Fي همچنین مقدار آماره
ي همگنی ها تأیید کرد. مفروضهخطاهاي متغیر وابسته را در گروه برابري واریانس

ي بین متغیر همپراش و متغیر وابسته براي هریک از هاي رگرسیون به رابطهشیب
بوده و  628/0داد که چون مقدار احتمال تعامل برابر  هاي کنترل و آزمایشی نشانگروه

بنابراین ؛ نیست معناداراست. لذا تعامل از نظر آماري  تربزرگ 05/0این مقدار از 
 هاي رگرسیون برقرار است.ي همگنی شیبمفروضه

 عاملی براي آزمون فرضیه سوم . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک7جدول 

 رمنبع تغیی
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
میانگین 
 مجذورات

 مجذور اتا مقدار احتمال Fآماره 

 621/0 0001/0 88/45 03/1081 2 06/2162 گروه
    56/23 56 47/1319 خطا

و مقدار  88/45براي متغیر مستقل (گروه) برابر  Fي مقدار آماره 7با توجه به جدول 
لذا تفاوت ، است 05/0است. چون مقدار احتمال کمتر از  0001/0احتمال آن برابر 

در میزان سازگاري تحصیلی سه گروه وجود دارد. همچنین مقدار مجذور اتا  معناداري
(سازگاري درصد واریانس متغیر وابسته  1/62این است که  يدهندهنشان) 621/0(

که میزان نشود. حال براي تشخیص ایمتغیر مستقل (گروه) تبیین می يوسیلهبهتحصیلی) 
 و هاي تعدیل شدهدارد از میانگین معناداريسازگاري تحصیلی در کدام دو گروه تفاوت 

ها نشان داد که بین اثرات راهبردهاي مقابله با استرس و استفاده شد. یافته LSDآزمون 
اما بین سازگاري تحصیلی در هر دو ؛ خواهی تفاوت معناداري وجود نداردکمکآموزش 

 گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد.

 گیرينتیجهبحث و 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و آموزش 

محیط  رضایت از، ش تحصیلیخواهی منجر به بهبود ابعاد سازگاري تحصیلی (کوشکمک
اما بین اثربخشی این دو روش تفاوت معناداري وجود ندارد. ، اندو وضوح اهداف) شده

خواهی فقط بر رضایت همچنین اثرات هر دو آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و کمک
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-از تحصیل ماندگار بوده است اما بر کوشش تحصیلی و وضوح اهداف ماندگار نبود. یافته
اي این پژوهش در خصوص اثرگذاري راهبردهاي مقابله با استرس بر سازگاري تحصیلی ه

) تطابق دارد. 1388) و حسینی و مقتدر (2007کریستینا (، )1999هاي پاکنهام (یا یافته
هاي استفاده از راهبردهاي مقابله با استرس باعث افزایش توانایی در برخورد با موقعیت

به  هاآموزششود. همچنین این روانی می -ر بر وضعیت جسمانیزا و کنترل بیشتاسترس
منطقی و منظم مسائل زندگی را حل کرده و ، مؤثردهند که به طور فرد این توانایی را می

ي بهبودي سازگاري تحصیلی دهد؛ این امر به زمینهاسترس روانی ناشی از آن را کاهش می
هبردهاي مقابله از طریق خنثی کردن برخی از آشنایی با را، کند. در مجموعرا فراهم می

ند کو فیزیولوژیک فرد کمک می شناختیروانزاها به بهبود عملکرد استرس تأثیرات
 يامقابلهراهبردهاي ) عقیده دارند که 1199( 1زوریال و شیدييد). 2007، (کریستینا
زندگی روزمره و تأثیر هیجانی  آفرینمشکلهاي موقعیتکه  کندمیفرد را قادر مناسب 

ز ا را به حداقل برساند و یا شناختیروان استرسرا به خوبی مهار کند و از این طریق  هاآن
ارآمد و ک مسئلهحل  هايیوه. اگر این الگو صحیح باشد استفاده از شکندري یگپیشآن 

 .ارتباط دارد سازگاري تحصیلی یزانبا مسازنده به طور معناداري 
خواهی بر افزایش سازگاري ي دیگر این پژوهش نشانگر اثرات آموزش کمکهیافت

اي هرضایت از محیط و وضوح اهداف) بود. این یافته با یافته، تحصیلی (کوشش تحصیلی
 سوارز، )1395( همکارانتوسط زارعی و  آمدهدستبه یجنتا ازجملهگذشته  هايپژوهش

، )2008زیمرمن (، )2014هولت (، )2009همکاران (و ، دنیا، )2009اروزکو و همکاران (
اسکینر و ، )2009( همکارانریان و ، )2004کارابنیک (، )2001ریان و همکاران (

خواهی ) تطابق دارد. کمک2010) و زیدان (2013) چنگ و همکاران (2007زیمرجمبک (
ریف شده عراهبردي براي غلبه بر مشکالت یادگیري و بهبود تبحر ت عنوانبهتحصیلی 

آموزان با استفاده کمک خواهی یکی از راهبردهاي یادگیري است که دانش، روازایناست. 
توانند مسائل و مشکالت یادگیري و تحصیلی خود را تشخیص داده و از طریق از آن می

به سازگاري  یتدرنهابرآیند و  هاآنپرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع 
رسیدن  ها وتوانند براي تسلط بر مهارتاز این راهبرد می هاآند. بیشتري دست پیدا کنن

خواهی تحصیلی شامل رفتارهایی از قبیل کمک درواقعبه یادگیري بهتر استفاده کنند. 

1. D ' Zurilla & Sheedy 
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گرفتن ، لهمسئتقاضاي توضیح بیشتر درباره ، هاوالدین و همکالسی، کردن از معلمان سؤال
خواهی هاي درسی است. این نوع کمکو سایر کمک مسئله يهاحلراهو  هاسرنخ

؛ 2011، کند (جاروالراهبردي جهت جلوگیري از شکست تحصیلی عمل می عنوانبه
 ترینمهمخواهی یکی از کمک، روازاین). 2009، ؛ ریان و همکاران2004، کارابنیک

ا امکانات کنند تآموز کمک میراهبردهاي مدیریت منابع است. این راهبردها به دانش
موجود در کالس و محیط اطراف را تنظیم و اداره کنند و سازگاري خود را بهبود بخشند 

 ).2008، (زیمرمن
در این پژوهش نشان داده شد که بین آموزش راهبردهاي مقابله با استرس و  

ت توان گفخواهی در بهبود سازگاري تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. میراهبردهاي کمک
 جلب، خواهی به مشارکت مؤثر با دیگرانراهبردهاي کمک کارگیريبهسو که از یک 

انجامد و از این بخشی یادگیرنده میحمایت اجتماعی و بهبود مدیریت خود و خودنظم
شود. از دگر سو راهبردهاي مدیریت ي ارتقاء سازگاري تحصیلی فراهم میطریق زمینه
شوند که توانایی فرد را در کنترل و مینوعی مدیریت خود تلقی  عنوانبهاسترس نیز 

منطقی براي حل مسئله افزایش داده و از این  هايحلراه کارگیريبهتنظیم هیجانات و 
ژوهش هاي این پیکی از محدودیت گذارند.طریق نیز بر بهبود سازگاري تحصیلی اثر می

همراه  ندگاندهپاسخي خودسنجی بود که ممکن است با سوگیري استفاده از پرسشنامه
شناسان براي افزایش سازگاري شود که مشاوران تحصیلی و روانباشد. پیشنهاد می

ه ي متوسطآموزان دورهخواهی را به دانشراهبردهاي مقابله با استرس و کمک، تحصیلی
 آموزش دهند.
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