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 چکيده
، اآنه برابر در انسان مقابله توان کاهش و زاتنش عوامل گسترش دلیل به امروزه زمينه مسأله:

 نهاآ میان تعامل و متعدد عوامل تأثیر تحت که چرا است، شده تبدیل بزرگ ای پدیده به استرس

 دارد. قرار

انواده خاسترس بر اساس عملکرد مقابله بااهبردهای بینی ربا هدف پیش پژوهش حاضر هدف اصلی:

 و باورهای دینی انجام شد.

گاه ای از بین دانشجویان دانشبوده و به روش تصادفی طبقه همبستگی-توصیفی پژوهش روش روش:

استاندارد پرسشنامه ها از ابزار نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده 053پیام نور مریوان تعداد 

 ها، از تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد.داده استنباطجهت  استفاده و

درصد از کل تغییرات مربوط به  00و باورهای دینی  14خانواده حدود ابعاد عملکرد ها:یافته

 کنند. می تبییناسترس دانشجویان را  راهبردهای مقابله با

می شویم. هر چند همه ما در زندگی چه در منزل چه محیط کار دچار استرس  گيری:نتيجه

از حد روی سالمت  بیشآید اما تردیدی نیست که استرس استرس در محل کار عادی به نظر می

 .گذاردجسمی و روحی فرد تاثیر می

 .استرس، عملکرد خانواده، باورهای دینی، دانشجویان. راهبردهای مقابله با: اژگان کليدیو
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 2یحيی یاراحمدی،  1 سامان تپاک
 .روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج کارشناس ارشد 4
 .اه آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشگیگروه روانشناس 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 سامان تپاک

استرس بر اساس عملکرد خانواده  بينی راهبردهای مقابله باپيش

)مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پيام نور  و باورهای دینی

 شهرستان مریوان(
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 مقدمه
 های رشته دانشمندان توجه موضوع این. آید می شمار به مختلف علوم در پژوهش های هزمین مهمترین از یکی استرس حاضر قرن در

 زا هاییجنبه یک هر و است کرده جلب خود به را شناسان جامعه و شناسان زیست ها، فیزیولوژیست شناسان، روان پزشکان، از اعم مختلف

 روانشناسی» چون هایی رشته گیری شکل به متخصصان این همکاری یراخ های دهه در. اند داده قرار بررسی مورد را آن عوارض و استرس

 هتوج مورد تنی روان های اختالل و روانی بهداشت رفتار، بر را استرس تأثیر که است شده منجر« تنی روان طب» ،«رفتاری طب» ،«سالمت

 به رساست  – زندگی سبک تغییر دلیل به  – آنها برابر در انسان مقابله توان کاهش و زا تنش عوامل گسترش دلیل به امروزه. اند داده قرار

 (.4011دارد)عابدینی،  قرار آنها میان تعامل و متعدد عوامل تأثیر تحت که چرا است، شده تبدیل بزرگ و پیچیده ای پدیده

ن روشها عبارت است می باشد. ای« راهبردهای مقابله با استرس»یکی ازحوزه های فعال پژوهشی در روانشناسی سالمتی ، بررسی 

 تالشهای شناختی و رفتاری مستمر برای برآوردن نیازهای درونی و برونی که شامل سه روش مسأله مدار، هیجان مدار، اجتناب مدار می باشد.

ان به که هدفشاند کرده تعریف شناختی و رفتاری پاسخهای از ایمجموعه عنوان به مقابله را راهبردهای (،2330) فولکمن و الزاروس

ای مقابله کنند: راهبردهای می متمایز را اصلی سبک سه فرایند مقابله، به اولیه رویکردهای حداقل رساندن فشارهای موقعیت استرس زا است

 نظر در دهد، انجام تنیدگی بردن بین از یا کاهش برای باید را که اعمالی فرد آن، براساس که کنند می توصیف را هایی شیوه مدار مسئله

 (. 2332 گیرد)هولهان،می

 برای هایی به گام دادن اولویت و شناختی ازنظر مسئله تغییر ساختار مسئله، درباره بیشتر اطالعات جستجوی محور، مسئله رفتارهای

 خود بر فرد آن براساس که کنند می توصیف را هایی مدار شیوه هیجان ای مقابله راهبردهای برعکس، شود. می شامل را مساله مواجهه با

 عصبانی گریه کردن، شامل محور هیجان های خویشتن است. واکنش ناخوشایند های احساس کاهش متوجه او تالش تمام و شود متمرکز می

 مستلزم فعالیت اجتنابی ای مقابله راهبرهای است. باالخره پردازی وخیال ذهنی اشتغال جویانه، عیب رفتارهای به پرداختن شدن، و  ناراحت

 شدن شکل درگیر به است ممکن اجتنابی ای مقابله رفتارهای است. زا موقعیت تنیدگی از اجتناب آنها هدف که است شناختی غییراتت و ها

 (.2330فولکمن، و شوند)الزاروس دیگر ظاهر افراد و اجتماع به آوردن روی یا و تازه فعالیت یک در

کند، مثالً  مطالعه قبل از نظور کاهش یا حذف تنش حاصل از آن، کنترل میدر روش مقابله ای مسأله مدار، فرد عامل استرس را به م

کند، مثالً کم اهمیت جلوه دادن امتحان و در امتحان و در روش مقابله ای هیجان مدار فرد واکنشهای هیجانی ناشی از استرس را کنترل می

 (.4011 می کند، مثال رفتن به سینما )استورا،روش مقابله ای اجتناب مدار فرد از روبرو شدن با عوامل استرس دوری 

ای هتوان به عوامل شخصیتی و محیطی)باورگیرند. از جمله این عوامل میای توسط چندین عامل تحت تأثیر قرار میرفتارهای مقابله

ادات رفتاری چه تأثیری در تندرستی همان گونه که عموم مردم بطور فزاینده ای آگاه شده اند که سبک زندگی و عدینی و خانواده( اشاره کرد. 

 هکلی فرد دارد، سالمتی هم به منزله کیفیتی در نظر گرفته می شود که خود فرد به اندازه محیط بر آن تأثیر دارد. هشیاری فزاینده نسبت ب

زا اتخاذ می کنند ضروری کرده  رویدادهای ضربه آمیز زندگی ، لزوم توجه به واکنشهای افراد و شیوه ای که در رویا رویی با عناصر استرس

ن گیرند یا اینکه خارج از خانواده و از محیط بیرومنشاء می خانوادهمنشاء اصلی دارند؛ یا از درون  2های روزانه استرس (.4011است )استورا ، 

شود، زا تلقی میزا متغیر است؛ ممکن است موقعیتی که برای یک فرد استرسشوند. معموال واکنش افراد به موارد استرسبه فرد تحمیل می

 .عادی باشد ”برای فرد دیگری کامال

و برخورداری بیشتر از  یکی از عواملی که در کاهش تنش ها، فشارها، مشکالت روانی و همچنین در ارزیابی شناختی فرد از موقعیت ها

 وقتی: »کندمی توصیف گونه این به را خانواده در استرس ایجاد فرآیند (2335) منابع حمایتی نقش مؤثری دارد ، عملکرد خانواده است. بوئن

 اعضای عاطفی ارتباط استرس، افزایش محض به. کندمی پیدا شیوع آنها بین مسری شکلی به اضطراب این شوند،می مضطرب خانواده اعضای

 اینها. کنندمی آشفتگی و انزوا درماندگی، احساس اعضا از تعدادی یا یک سرانجام،. شودمی زااسترس باشد، کننده آرام که آن از بیش خانواده

خانواده  .است سویه دو متقابل کنش یک این که دهند، کاهش را افراد دیگر تنش تا شوندمی ریزیبرنامه بیشتر چه هر که هستند افرادی

نظامی اجتماعی است که با برآوردن نیازهای عاطفی، جسمی و فکری اعضایش موجبات تکوین و پرورش شخصیت و سازگاری بعدی آنان را 

قع اممکن می سازد. با توجه به این که رفتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد اعضای آن، می تواند در تفکر و رفتار آن موثر و

ود، عملکرد خانواده در موقع بروز تضاد و تعارض، وجود استرس، گسستگی روابط و عدم کنترل آن ها می تواند تبعاتی چون عزت نفس ش

پایین، کاهش استقالل، اشکال در تصمیم گیری و اجتماعی شدن را به دنبال داشته باشد. این عوامل مفاهیم ضمنی بی شماری را برای نظریه 

  .زشی و مشاوره روانی فراهم می آورد که باید در برنامه ریزی های مداخله و مراقبت سالمت روانی مورد توجه قرار گیردپردازی، کار آمو

 با وجود دستیابی بشر به امکانات زیستی و رفاهی و تکنولوژی برتر، نابسامانی های روانی و اخالقی رو به افزایش است.  درجهان امروز

یکی از عواملی که در کاهش تنش ها، بنابراین ب و ناامید بار سنگین بیشتری به دوش جوامع خواهند گذاشت. انسان های افسرده و مضطر

ای هفشارها، مشکالت روانی و همچنین در ارزیابی شناختی فرد از موقعیت ها و برخورداری بیشتر از منابع حمایتی نقش مؤثری دارد، باور
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خویشتن برای امتناع  از برخی رفتارها در اختیار فرد قرار می  منظور کنترل به  د خاص اخالقی را قواع است. دین راهنمایی ها وفرد دینی 

کند و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاری، اضطراب و استرس مرتبط با موقعیت ها را کنترل میباور به اینکه خدایی هست که موقعیت دهد.

های غیر قابل کنترل را به توان از طریق اتکا و توسل به خداوند، اثر موقعیتمن، معتقدند که میکه اغلب افراد مؤدهد، به طوری را کاهش می

 (. 2331طریقی کنترل نمود )فونتوالکیز، 

کسانی که از نظر باورهای دینی در سطح باالتری قرار دارند مسائل شان را با شیوه حل مساله و همراه با حمایت اجتماعی مرتفع می 

زای (. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل2331،  ککنند )کرو

توانند در مواجهه هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها میهای اجتماعی و معنوی همگی از جمله روشمندی از حمایتزندگی، بهره

باورهای دینی می تواند برای زندگی معنا ایجاد کند و همچنین  (.2332زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند)یانگ و مو، با حوادث فشارزای 

برای اعضایش حمایت اجتماعی فراهم آورد و مزایای مذهبی ممکن است ناشی از افزایش حمایت اجتماعی باشد. بر اساس تحلیل عاملی 

 (. 4010 های مساله مدار قرار دارد)مالزاده، منصور، ایجی و کیامنش،گردید که مذهب در گروه راهبرد مشخص

( نشان می دهد دانشجویانی که از باورهای مذهبی باالیی بهره مندند تا حد 4034؛ به نقل از اولیایی، 4011های پژوهش اسدی )یافته

های ه مرتفع می نمایند. همچنین بُعد اعتقادی یکی از مولفهبسیاری، حوادث فشارزای زندگی و اضطراب مرتبط با موقعیت را با شیوه حل مسال

دینی است که در کنترل فردی و ارزیابی  شناختی فرد از موقعیت ها، کاهش استرس ها و مشکالت روانی و مسائل تهدید کننده موثر است و 

 (. 4034، ن و پیشگیری اولیه دارد )اولیایینقش مهمی در ارتقاء سالمت روا

سالم که از باورهای دینی بهره مندند، بیشتر مسأله مدارند، در حالی که، دانشجویان  ( دانشجویان نسبتا2333ً ژوهش )فول،بر اساس پ

مشکوک به اختالل، به دلیل اضطراب، افسردگی، عالئم جسمانی و اختالل در عملکرد اجتماعی بیشتر هیجان مدارند. همچنین دارا بودن  

 ارتقاء کیفیت زندگی خواهد شد.  رس موجب اضطراب کمتر و کاهش میزان افسردگی و در مجموعمهارت بیشتر در کنترل است

که تا چه میزان عملکرد خانواده و باورهای دینی می تواند سبک های  استدر همین راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال 

به جواب سوال مذکور فرضیاتی را مطرح کرده است که به صورت زیر  بنابراین محقق جهت رسیدن مقابله با استرس را پیش بینی کنند؟

 :شودها پرداخته میو در ادامه به تجزیه و تحلیل آن باشدمی

 عملکرد خانواده تا چه اندازه ای راهبردهای مقابله با استرس را پیش بینی می کند؟ -4

 را پیش بینی می کند؟باورهای دینی تا چه اندازه ای راهبردهای مقابله با استرس  -2

 

 شناسیروش

باشد. جامعه آماری همبستگی می-هش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفیوپژ

و با استفاده از ای ای چندمرحلهگیری خوشهنفر بوده و به روش نمونه 0453ها است که تعداد آنی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان کلیه

 راهبردهای مقابله با استرس نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین در این پژوهش از سه ابزار استاندارد ش 053جدول مورگان 

 نلیاتی کردبرای عممقیاس باورهای مذهبی جورج و و دوان اس بیشاب  تان بی اپشتاین، الرنس ام. بالدوین، عملکرد خانواده پارکر و اندلر

 متفیرهای پژوهش استفاده شده است.

 

 هایافته

 استرس بر اساس ابعاد عملکرد خانواده پيش بينی راهبردهای مقابله با: فرضيه اول
های های نمونه حذف شدند. روشمتغیره و چندمتغیره به دقت کنترل شد و از مجموعه دادههای پرت تکقبل از اجرای تحلیل، داده

ای و مقیاس فاصله ماهاالنوبیس های پرت یک متغیره از روش نمودار جعبهای انجام این کار وجود دارد که برای تشخیص دادهگوناگونی بر

های توصیفی میانگین شاخص 4در جدول ها صورت گرفت. های پرت چندمتغیره استفاده شد که در نهایت تحلیل بر روی بقیه دادهبرای داده

ترس اس آماری ارائه شده است که شامل متغیرهای راهبردهای مقابله بای مورد مطالعه به تفکیک زن و مرد و کل نمونهو انحراف معیار متغیرها

 باشد. و ابعاد عملکرد خانواده )حل مشکل، نقش ها، همراهی عاطفه، ارتباط، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار( می
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 ورد مطالعهها در متغيرهای مهای توصيفی آزمودنی: شاخص1جدول 

 

 ابعاد
 کل زن مرد

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 42570. 3.4031 35735. 3.3333 47220. 3.4688 استرس راهبردهای مقابله با

 54675. 3.7300 54109. 3.6924 55261. 3.7639 حل مشکل

 74966. 2.9081 63563. 2.7882 82730. 3.0217 نقش ها

 47329. 3.5097 46770. 3.5175 48046. 3.5038 همراهی عاطفی

 40654. 3.2629 38034. 3.2157 42637. 3.3073 ارتباط

 46215. 3.4162 43868. 3.3598 47902. 3.4688 آميزش عاطفی

 39478. 3.3570 37921. 3.3561 41059. 3.3582 کنترل رفتار

 

بین و ی خطی بین متغیرهای پیشوجود رابطه و بینی خطی بین متغیرهای پیشفرض نبود رابطهقبل از انجام تحلیل رگرسیون، پیش

بین از شاخص تولرانس استفاده شده است. هر چقدر تولرانس کم باشد، ی متغیرهای پیشمالک آزمون شد. برای تشخیص خطی نبودن رابطه

شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر ه از رگرسیون ایجاد میاطالعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکالتی در استفاد

ین بینی نامناسب سازد. میزان تولرانس بشود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیشچقدر افزایش یابد باعث می

ود دارد. بین وج، به این معنی است که ارتباط قوی بین متغیرهای پیشتر باشدصفر و یک در نوسان است و هر چه این مقدار به صفر نزدیک

بین حل مشکل، نقش ها، همراهی عاطفه، ارتباط، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار به در پژوهش حاضر میزان تولرانس برای متغیرهای پیش

بین وجود ندارد. ارتباط قوی بین متغیرهای پیشدهد دست آمد که نشان میبه 545/3و  230/3، 325/3، 144/3، 132/3، 513/3ترتیب 

را ( استفاده شد که نتیجه آنANOVAبین و مالک از آزمون تحلیل واریانس )ی خطی متغیرهای پیشهمچنین برای تشخیص وجود رابطه

 ن و مالک برقرار است، بنابراینبیی رابطه خطی متغیرهای پیشتوان مشاهده کرد. بر مبنای نتایج حاصل از این جدول مفروضهمی 2جدول در 

، ارتباط، حل مشکل ، نقش ها، آمیزش عاطفی، همراهی 2اساس جدول  بر توان از تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه حاضر استفاده کرد.می

یون وارد معادله رگرس استرس( تر با متغیر مالک )راهبردهای مقابله باعاطفه و کنترل رفتار در شش گام متوالی و بر اساس همبستگی قوی

باشد. این امر بیانگر آن است که حداقل دار میمعنی 34/3مشاهده شده در سطح  Fدهد در هر شش مدل میزان اند که نتایج نشان میشده

آزمود که در  Tبینی متغیر وابسته مؤثر بوده است بنابراین باید تک تک متغیرها را با استفاده از آزمون یکی از متغیرهای مستقل در پیش

 را مشاهده کرد.توان نتایج آنمی 2جدول 
 

 : ضریب همبستگی چندمتغيره و ضریب تعيين در تحليل رگرسيون چندمتغيری2جدول 

 

 داریسطح معنی Fمقدار  ضریب تعيين ضریب همبستگی چندمتغيره مدل

 333/3 105.652 233. 483. -الف 1

 333/3 75.755 304. 551. -ب 2

 333/3 60.754 345. 587. -ج 3

 333/3 54.720 388. 623. -د 4

 333/3 45.443 398. .104 -ه 5

 333/3 39.802 410. .114 -و 6

 ها: ارتباطکنندهبینیپیش -الف

 حل مشکلها: ارتباط، کنندهبینیپیش -ب

 ، نقش هاحل مشکلها: ارتباط، کنندهبینیپیش -ج

 ، نقش ها، آمیزش عاطفیکلحل مشها: ارتباط، کنندهبینیپیش -د

 ، نقش ها، آمیزش عاطفی، همراهی عاطفهحل مشکلها: ارتباط، کنندهبینیپیش -ه

 ، نقش ها، آمیزش عاطفی، همراهی عاطفه، کنترل رفتارحل مشکلها: ارتباط، کنندهبینیپیش -و
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. شودپرداخته میضرایب خام و استاندارد ن، به بررسی های مورد نیاز برای اجرای تحلیل رگرسیوفرضدر ادامه با توجه به وجود پیش

ار دبین به ترتیب، متغیرهایی که دارای بیشترین سهم معنیالزم به ذکر است که در تحلیل رگرسیون گام به گام از بین متغیرهای پیش

ر شوند؛ یعنی اگله، سایر متغیرها نیز کنترل میشوند. ضمن اینکه در زمان ورود هر متغیر به معادهای متوالی وارد معادله میهستند، در گام

بینی ضرایب خام و استاندارد جهت معادله پیش 0 شود. در جدولپوشی کنترل میپوشی داشته باشند، این همدو متغیر با یکدیگر هم

انواده ابتدا وارد معادله رگرسیون شده است استرس دانشجویان ارائه شده است. در مدل اول، بُعد ارتباط از ابعاد عملکرد خ راهبردهای مقابله با

انحراف معیار به  110/3توان گفت که با افزایش هر واحد انحراف معیار به بعد ارتباط مقدار باشد یعنی میمی 110/3که ضریب بتای آن برابر 

 استرس دانشجویان حکایت دارد. در دهای مقابله باشود که این خود از تأثیر باالی بعد ارتباط بر راهبراسترس افزوده می راهبردهای مقابله با

کاهش داده  112/3به  110/3مدل دوم بعد حل مشکل به معادله اضافه شده است. ورود این متغیر به مدل ضریب بتای متغیر ارتباط را از 

توان است؛ بنابراین می 212/3ز برابر پوشی این دو متغیر بر همدیگر است. ضریب بتای حل مشکل نیدهنده میزان هماست که این خود نشان

ن استرس دانشجویان به میزا گفت که با کنترل بعد ارتباط، به ازای هر واحد انحراف معیار که به حل مشکل اضافه شود، راهبردهای مقابله با

ا هششم ادامه پیدا کرده و ضرایب بتای آنباشد. این روند تا مدل دهنده تأثیر زیاد این متغیر مییابد که نشانانحراف معیار کاهش می 212/3

 در جدول آورده شده است.

( ابعاد عملکرد خانواده )ارتباط، حل مشکل ، نقش ها، آمیزش عاطفی، همراهی عاطفه و کنترل 2جدول طور که قبال ذکر شد )همان

 کنند و بقیه تغییراتترس دانشجویان را تبیین میاس درصد کل تغییرات مربوط به راهبردهای مقابله با 14رفتار( وارد شده به مدل حدود 

جویان را استرس دانش اند. بنابراین معادله رگرسیونی استاندارد شده راهبردهای مقابله باناشی از عوامل دیگری است که در این فرضیه نیامده

 توان به صورت زیر نوشت:می 0جدول با توجه به 

نمره  × 250/3) +نمره نقش ها(  × 003/3) +نمره حل مشکل(  × 022/3) +نمره ارتباط(   × 115/3= )استرس  راهبردهای مقابله با

 نمره کنترل رفتار( × -452/3) + نمره همراهی عاطفه( × 411/3) +آمیزش عاطفی( 
 

 استرس دانشجویان بينی راهبردهای مقابله با: ضرایب خام و استاندارد جهت معادله پيش3جدول 

 

 داریسطح معنی Beta T خطای استاندارد B مدل

 333/3 10.279 483. 049. 505. ارتباط 4

2 
 333/3 10.282 462. 047. 484. ارتباط

 333/3 5.951 267. 035. 208. حل مشکل

0 

 333/3 10.267 449. 046. 470. ارتباط

 333/3 7.563 369. 038. 287. حل مشکل

 333/3 4.659 227. 028. 129. نقش ها

1 

 333/3 10.443 442. 044. 463. ارتباط

 333/3 6.172 303. 038. 236. حل مشکل

 333/3 5.813 281. 027. 160. نقش ها

 333/3 4.933 232. 043. 214. آمیزش عاطفی

5 

 333/3 10.338 436. 044. 456. ارتباط

 333/3 5.167 265. 040. 207. حل مشکل

 333/3 6.240 309. 028. 175. نقش ها

 333/3 4.457 212. 044. 195. آمیزش عاطفی

 323/3 2.343 119. 046. 107. همراهی عاطفه

1 

 333/3 10.781 465. 045. 487. ارتباط

 333/3 5.855 322. 043. 250. حل مشکل

 333/3 6.649 330. 028. 187. نقش ها

 333/3 5.114 253. 046. 233. آمیزش عاطفی

 332/3 3.094 164. 048. 148. اطفههمراهی ع
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 332/3 2.717- 157.- 062. 169.- کنترل رفتار

 

 استرس بر اساس باورهای دینی پيش بينی راهبردهای مقابله با: فرضيه دوم
رسیون رگبین و راهبردهای مقابله با استرس به عنوان متغیر مالک از تحلیل برای بررسی رابطه باورهای دینی به عنوان متغیر پیش

چندگانه به روش همزمان استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون راهبردهای مقابله با استرس بر اساس باورهای دینی 

 ارائه گردیده است.  5جدول در 

 

 ها در متغيرهای مورد مطالعههای توصيفی آزمودنی: شاخص4جدول 

 

 ابعاد
 کل زن مرد

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین یارانحراف مع میانگین

 42570. 3.4031 35735. 3.3333 47220. 3.4688 استرس راهبردهای مقابله با

 .04212 030042 .21031 032111 .01421 030303 باورهای دینی

 

 نیتحليل واریانس مربوط به رگرسيون راهبردهای مقابله با استرس بر اساس باورهای دی 5جدول 
 

منبع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 Fمقدار

سطح 

 داریمعنی

ضریب همبستگی 

 چند متغيره

ضریب 

 تعيين

خطای استاندارد 

 برآورد

 .01105 002/3 521/3 333/3 173.197 21.017 1 21.017 رگرسيون

      121. 348 42.229 باقيمانده

       349 63.246 کل

 

واریانس مربوط به راهبردهای مقابله با استرس  %00( و P≤34/3( معنادار است )4203432مشاهده شده ) Fین نتایج میزان براساس ا

دار بودن مقدار رگرسیون راهبردهای مقابله با استرس بر اساس باورهای (. با توجه به معنی2R=  00/3شود )بر اساس باورهای دینی تبیین می

 ارائه گردیده است.  1جدول بینی در معادله پیش دینی، ضرایب مربوط به
 

 بينی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس باورهای دینیضرایب معادله پيش 6جدول 

 

 داریسطح معنی مقدار تی استانداردضرایب خطای استاندارد ضرایب مدل

 000. 3.950  200. 788. مقدار ثابت

 000. 13.160 576. 060. 785. باورهای دینی

 

بین نشان بینی تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل( باورهای دینی به عنوان متغیر پیشضریب رگرسیون )ضریبی برای پیش

دار تبیین کنند. ضریب تأثیر باورهای توانند واریانس متغیر راهبردهای مقابله با استرس را به صورت معنیمی( P≤34/3دهد که در سطح )می

تواند تغییرات مربوط به راهبردهای مقابله با استرس می 33/3دهد که این متغیر با اطمینان ( با توجه به آمارة تی نشان میB. = 212ی )دین

بر  215/3بینی کند. این ضریب تاثیر  مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان باورهای دینی اضافه شود مقدار را پیش

 شود. رد در راهبردهای مقابله با استرس اضافه مینمره ف

 

 گيریبحث و نتيجه
مقوله استرس و راهبردهای مقابله با آن از جمله نخستین موضوعاتی است که در پنجاه سال اخیر بطور تجربی مورد کاوش قرار گرفته و 

رد. گفته می شود که زیر بنای درصد قابل توجهی از همین امر باعث شده که تحقیقات متعددی در مورد چگونگی مقابله با آن صورت گی

بیماریهای جمسی و پریشانی های روانی، تحمل فشار روانی و ناتوانی فرد برای مقابله با آن است. نتایج بعضی از تحقیقات نشان داده است 

ت یک سازمان ضعیف است، درصد بیشتری از زمانی که بعد از مالحظه یعنی توجه نسبت به رفاه و برقراری روابط دوستانه با آن در مدیری

http://www.psyj.ir/


 782 - 788 ، ص7318، بهار 71، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد  (.4020به نقل از پاک نژاد،  4311افراد گرفتار استرس و هیجانات منفی می شوند )استلترونومروف، 

قش مهمی در احتمال قربانی روشها یا راهبردهایی که افراد در پاسخ دادن به محرک های تنش زا مربوط به شغل یا زندگی نشان می دهند، ن

(. همچنین در یک تحقیق دیگر نشان داده شد که افرادی که برای 4334شدن یا گرفتار آمدن در دام فرسودگی شغلی برعهده دارد )لیتر، 

( قرار دکنترل مشکالت خود در کار از راهبردهای نامناسب استفاده می کنند، بیشتر در معرض فرسودگی هیجان زندگی )دگرسان بینی خو

هرگاه نخستین تالشهای آدمی برای مقابله با مساله و مشکل به جایی نرسد، در آن صورت  .(4032پیرسو، ، نقل از 4314)موس،  می گیرند

اضطراب وی بیشتر و تالش های وی کم انعطاف می شود و راه حل های دیگر مساله از نظرش دور می ماند. آدمی به هنگام روبرو شدن با 

نی به آن دسته از الگوهای رفتاری روی می آورد که پیش از آن برایش کارایی داشته است. در هرفردی در طول زندگی روشهای فشار روا

اثرات فشار روانی مانند  (.4021اینلندز و موران، گوناگون برای مقابله با موقعیت های اضطراب زا و احساس اضطراب، تکوین می یابد )

و میزان اختالل آن در توانایی های شخص برای کار و کوشش به چندعامل بستگی دارد که از آن جمله است برخی  که بر می انگیزد اضطرابی

 هویژگی های خود فشار روانی، مانند موقعیتی که فشار روانی در آن روی می دهد و برآورد ارزیابی آدمی از موقعیت فشار زا و نیز منابعی ک

دارد. به همین جهت در این زمینه الزاروس و همکارانش مقیاسی را به نام شیوه های مقابله با استرس تدوین وی برای مقابله با آن در دسترس 

وانی رنموده که به دنبال این مسأله است که آیا افراد در روشهای مقابله ای خود پایدار هستند یا ناپایدار؛ رابطه بین درجه های مختلف فشار 

و اینکه از چه راهبردهایی برای مقابله با فشار روانی می توان استفاده نمود. در تحقیق حاضر پژوهشگر به  و سالمت روانی و جسمانی چیست

پرداخته و آنچه در این تحقیق مدنظر است این مسأله می باشد  پیام نور مریوانبررسی راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه 

 در راهبردهای مقابله با استرس نقش مهمی دارد یا نه؟ عمکلرد خانواده و باورهای دینی که

یکی از عواملی که در کاهش تنش ها، فشارها، مشکالت روانی و همچنین در ارزیابی شناختی فرد از موقعیت ها و برخورداری بیشتر از 

 وقتی: »کندمی توصیف گونه این به را وادهخان در استرس ایجاد فرآیند (2335منابع حمایتی نقش مؤثری دارد، عملکرد خانواده است. بوئن )

 اعضای عاطفی ارتباط استرس، افزایش محض به. کندمی پیدا شیوع آنها بین مسری شکلی به اضطراب این شوند،می مضطرب خانواده اعضای

 اینها. کنندمی آشفتگی و انزوا دگی،درمان احساس اعضا از تعدادی یا یک سرانجام،. شودمی زااسترس باشد، کننده آرام که آن از بیش خانواده

انواده خ است. سویه دو متقابل کنش یک این که دهند، کاهش را افراد دیگر تنش تا شوندمی ریزیبرنامه بیشتر چه هر که هستند افرادی

ا اری بعدی آنان رنظامی اجتماعی است که با برآوردن نیازهای عاطفی، جسمی و فکری اعضایش موجبات تکوین و پرورش شخصیت و سازگ

قع اممکن می سازد. با توجه به این که رفتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد اعضای آن، می تواند در تفکر و رفتار آن موثر و

 عزت نفسشود، عملکرد خانواده در موقع بروز تضاد و تعارض، وجود استرس، گسستگی روابط و عدم کنترل آن ها می تواند تبعاتی چون 

پایین، کاهش استقالل، اشکال در تصمیم گیری و اجتماعی شدن را به دنبال داشته باشد. این عوامل مفاهیم ضمنی بی شماری را برای نظریه 

در  پردازی، کار آموزشی و مشاوره روانی فراهم می آورد که باید در برنامه ریزی های مداخله و مراقبت سالمت روانی مورد توجه قرار گیرد.

این راستا بر اساس نتایجی که از فصل چهارم به دست آمد نشان داده شد که ابعاد عملکرد خانواده )ارتباط، حل مشکل ، نقش ها، آمیزش 

ینی باسترس بودند. ضرایب خام و استاندارد جهت معادله پیش بینی راهبردهای مقابله باعاطفی، همراهی عاطفه و کنترل رفتار( قادر به پیش

استرس دانشجویان ارائه شد که در مدل اول، بُعد ارتباط از ابعاد عملکرد خانواده ابتدا وارد معادله رگرسیون شد که ضریب  بردهای مقابله باراه

ی انحراف معیار به راهبردها 110/3توان گفت که با افزایش هر واحد انحراف معیار به بعد ارتباط مقدار بود یعنی می 110/3بتای آن برابر 

استرس دانشجویان حکایت دارد. در مدل دوم  شود که این خود از تأثیر باالی بعد ارتباط بر راهبردهای مقابله بااسترس افزوده می مقابله با

کاهش داده است که این خود  112/3به  110/3بعد حل مشکل به معادله اضافه شد. ورود این متغیر به مدل ضریب بتای متغیر ارتباط را از 

توان گفت که با کنترل است؛ بنابراین می 212/3پوشی این دو متغیر بر همدیگر است. ضریب بتای حل مشکل نیز برابر دهنده میزان همنشان

انحراف  212/3استرس دانشجویان به میزان  بعد ارتباط، به ازای هر واحد انحراف معیار که به حل مشکل اضافه شود، راهبردهای مقابله با

پیشین  ها در فصلباشد. این روند تا مدل ششم ادامه پیدا کرده و ضرایب بتای آندهنده تأثیر زیاد این متغیر مییابد که نشانکاهش میمعیار 

 آورده شده است.

 از سوی دیگر یکی دیگر از عواملی که در کاهش تنش ها، فشارها، مشکالت روانی و همچنین در ارزیابی شناختی فرد از موقعیت ها و

برخورداری بیشتر از منابع حمایتی نقش مؤثری دارد، باورهای دینی است.  باورهای دینی می تواند برای زندگی معنا ایجاد کند و همچنین 

برای اعضایش حمایت اجتماعی فراهم آورد و مزایای مذهبی ممکن است ناشی از افزایش حمایت اجتماعی باشد. بر اساس تحلیل عاملی 

های پژوهش اسدی (. یافته4010 ذهب در گروه راهبردهای مساله مدار قرار دارد)مالزاده، منصور، ایجی و کیامنش،گردید که م مشخص

( نشان می دهد دانشجویانی که از باورهای مذهبی باالیی بهره مندند تا حد بسیاری، حوادث فشارزای زندگی 4034؛ به نقل از اولیایی، 4011)

ی های دینی است که در کنترل فردا با شیوه حل مساله مرتفع می نمایند. همچنین بُعد اعتقادی یکی از مولفهو اضطراب مرتبط با موقعیت ر

و ارزیابی  شناختی فرد از موقعیت ها، کاهش استرس ها و مشکالت روانی و مسائل تهدید کننده موثر است و نقش مهمی در ارتقاء سالمت 
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( دانشجویان نسبتاًسالم که از باورهای دینی بهره مندند، بیشتر 2333 (. بر اساس پژوهش )فول،4034روان و پیشگیری اولیه دارد )اولیایی، 

مسأله مدارند، در حالی که، دانشجویان مشکوک به اختالل، به دلیل اضطراب، افسردگی، عالئم جسمانی و اختالل در عملکرد اجتماعی بیشتر 

ارتقاء کیفیت  تر در کنترل استرس موجب اضطراب کمتر و کاهش میزان افسردگی و در مجموعهیجان مدارند. همچنین دارا بودن  مهارت بیش

( 4203432زندگی خواهد شد. در این راستا بر اساس نتایجی که از فصل چهارم به دست آمد نشان داده شد که تحلیل واریانس مشاهده شده )

 00/3شود )به راهبردهای مقابله با استرس بر اساس باورهای دینی تبیین می واریانس مربوط %00درصد اطمینان معنادار است و  33در سطح 

 =R2بینی دار بودن مقدار رگرسیون راهبردهای مقابله با استرس بر اساس باورهای دینی، ضرایب مربوط به معادله پیش(. با توجه به معنی

بین وابسته از طریق متغیر مستقل( باورهای دینی به عنوان متغیر پیشبینی تغییرات متغیر ارائه گردید. ضریب رگرسیون )ضریبی برای پیش

دار تبیین کنند. ضریب تأثیر توانند واریانس متغیر راهبردهای مقابله با استرس را به صورت معنیمی( P≤34/3دهد که در سطح )نشان می

تواند تغییرات مربوط به راهبردهای مقابله با می 33/3ر با اطمینان دهد که این متغی( با توجه به آمارة تی نشان میB. = 212باورهای دینی )

بینی کند. این ضریب تاثیر  مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان باورهای دینی اضافه شود مقدار را پیشاسترس 

 شود. بر نمره فرد در راهبردهای مقابله با استرس اضافه می 215/3

همه ما در زندگی چه در منزل چه محیط کار دچار استرس می شویم. هر چند استرس در محل ین نتایج نشان داده می شود بر اساس ا

از این رو باید مهارت  .آید اما تردیدی نیست که استرس بیش از حد روی سالمت جسمی و روحی فرد تاثیر می گذاردکار عادی به نظر می

 کنترل استرس به معنای ایجاد تغییرات بزرگ نیست، بلکه تمرکز کردن روی عملکرد خودمان است. رد.هایی را برای کنترل استرس کسب ک

استرس روی ارتباط فرد با  .از آن جا که گاهی میزان استرس افزایش پیدا می کند، بهتر است راه های کنار آمدن با این فشار را آموخت

سترس ، از طرفی اماثر مثبتی روی اطرافیان می گذاری ،مبهتری روی استرس خود داشته باشیدیگران تاثیر می گذارد. از این رو هر چه کنترل 

کنترل نکردن استرس باعث از دست دادن اعتماد به  و نشناختن عالیم خطر استرس بیش از حد .خواهد گذاشت فرددیگران اثر منفی روی 

ین عالیم ممکن است استرس های کوچک را به مشکل بزرگ تری تبدیل نفس، بیقراری و در نتیجه کم کاری فرد می شود. بی توجهی به ا

زمینه ساز بروز استرس حاد و شدید همراه با ناراحتی های جسمی و روحی شود که سالمت فرد  فرد،کند و عالوه بر ایجاد تداخل در عملکرد 

ل زای زندگی شکمبتکرانه، برای مقابله با حوادث استرسنظر می رسد که روش حل مساله ه وجود بمبا توجه به یافته های  .را مختل می کند

تری باشد تا روش مقابله هیجانی و اجتنابی. بنابرین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه سبک های مقابله با استرس می تواند در مناسب

یک سبی بکارگرفته شود و همچنین می توان در کلینعنوان ابزار مفید و مناه مطالعات و تحقیقات آینده مربوط به روانشناسی سالمت و مقابله ب

عنوان یک ابزار مفید جهت تشخیص ه که به ارایه خدمات روانشناختی و روان پزشکی مبادرت می ورزند و در جلسات روان درمانی ب  هایی

ت و حوادث استرس زا ارزیابی کرد و با رفتارهای مقابله ای موثر استفاده نمود و از این طریق سطح تحمل دانشجویان را در مقابله با مشکال

 .آموزش بهداشت روانی و مهارتهای زندگی توانمندی آنان را افزایش داد
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