
( ايران–اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،، مركز پزشكي نور مركز تحقيقات علوم رفتاري، پزشك عمومي-1  E-mail: bsrc@mui.ac.ir) نويسنده مسؤول.
 كارشناس پژوهش مركز تحقيقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-2
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ط* و با همكاري مركز تحقيقات علوم رفتاري اجرا گرديده است38555رح با شماره اين . در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به ثبت رسيده

� 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح

 اي دخترانههنموزان دبيرستاآشاثر آموزش مديريت استرس بر پيشرفت تحصيلي دان

و كرون استان اصفهان  شهر تيران

3، عباس عطاري2الرعايا، مهين امين1مرضيه سلطاني

 چكيده

مي استرس يك عامل مهم در بسياري از آسيب:مقدمه و اجتماعي است كه با مديريت استرس هاي رواني ناشي توان آسيب هاي رواني

.آموزان پرداخت اين مطالعه به بررسي اثر مديريت استرس بر پيشرفت تحصيلي دانش. از آن را تقليل داد

و روش هاي آموزان دبيرستان نفري دانش99 تصادفي بر روي دو گروه–اي گيري خوشه اين مطالعه تجربي، پس از نمونه:ها مواد

چك. دخترانه صورت گرفت و آموزشت تجديد نظر شده مقابله با استرس، روشليس به كمك هاي پاسخ افراد به استرس بررسي

و بعد از مداخله در هر گروه جمع. مديريت استرس به روش مشاركت فعاالنه براي گروه آزمايش انجام شد و ميزان نمرات قبل آوري

. مستقل تعيين شدtPaired-tو با استفاده از آزمون آماري SPSS12افزار ها بر نمرات از طريق آناليز نتايج به كمك نرم تأثير آموزش

و غير مفيد، تفاوت معني مدار، هيجان هاي رويارويي مسأله كدام از مقياس بين دو گروه در هيچ:ها يافته دار وجود مدار، كمتر مفيد

05/0P(دار بود شوري بين دو گروه تفاوت معنيهاي مقابله با استرس تنها در طبقه تكان گانه جنبه18هاي از لحاظ مقياس. نداشت <.(

و گواه ميانگين نمرات قبل از مداخله تفاوت معني هاي هاي بعد از مداخله در گروه دار نشان نداد، اما در ميانگين معدل در گروه آزمايش

و گواه به ترتيب  و11/0آزمايش 05/0P(داري بود كاهش ايجاد شد كه تفاوت معني48/0 افزايش <.( 

و خارج:گيري نتيجه و اين موضوع با مطالعات مشابه صورت گرفته در ايران  نتايج اين مطالعه تأكيدي بر نقش مديريت استرس بود

مي آموزش مديريت استرس براي دانش. خوان است كشور هم .تواند منجر به پيشرفت تحصيلي آنان گردد آموزان

و كرون، پيشرفت تحصيلي، دانشآموزش، مديريت استرس: هاي كليدي واژه .آموز دبيرستاني، تيران

 تحقيقي:نوع مقاله

25/3/87:پذيرش مقاله20/12/86: مقالهدريافت
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 بررسي اثر آموزش مديريت در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 �� 1/1387شماره/6دوره/م رفتاري يقات علوقتح

 مقدمه

و خارجي استرس، هر نوع محرك يا تغيير در محيط داخلي
و در  است كه ممكن است باعث اختالل در تعادل حياتي گردد

).1(زا باشد شرايط خاص بيماري
وران نوجواني به دليل مصادف شدن با بلوغ، دوراند

و فشار است هاي مقابله با استرس در اين دوران راه. استرس
بسيار مهم است؛ چون از يك طرف، نوجواني دوران 

و از طرف ديگر، اين شكل گيري قالب شخصيت فرد است
و فشار رواني است  ريزي؛ پس برنامه)2(دوره، دوران استرس

ر و شناخت راهاهو آموزش هاي هاي صحيح مقابله با استرس
تحقيقات).3(باشد مقابله با استرس در اين دوران مهم مي

و جهان انجام شده است . زيادي در اين مورد در ايران
 بر روي تعدادي از دانشجويان 1381تحقيقي كه در سال

پزشكي مقطع علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم
و پزشكي اصفهان  انجام گرفته بود، نشان داد كه مشكالت
زا در زندگي تحصيلي دانشجويان باعث افت عوامل استرس

و گاهي بيماري مي و نقش مديران در آموزش تحصيلي شود
و مهم مي همچنين تحقيقي كه در سال).2(باشد حساس

 209 بين Bath توسط بخش روانپزشكي دانشگاه 2005
ن داد كه بعد از هشت تا ده آموز صورت گرفت، نشا دانش

هايي هفته آموزش مديريت استرس در گروه شاهد، پيشرفت
و انگيزه آنها مشاهده شد  تحقيق).4(در عملكرد دانشگاهي

و همكاران در Mc.Craty توسط 1999ديگري نيز در سال 
آموزان مقطع راهنمايي آمريكا انجام شد، نشان داد بعد دانش

و مقا و مورد، از شش ماه آموزش يسه گروه شاهد
و پيشرفت و رفتاري هايي در عملكرد شناختي، تعادل احساسي

شد همچنين در يادگيري دانش ).5(آموزان ديده
آموزان بين دانش1381تحقيقي ديگر كه در سال

كه پيش دانشگاهي دخترانه اصفهان انجام گرفت، نشان داد
و خوي فرد، در روش و در نتيجه هاي مقابله با استرس خلق
).6( سزايي دارد پيشرفت تحصيلي تأثير به

 براي كاهش تأثيرات منفي استرس بر عملكرد
كه آموزان راه تحصيلي دانش  هاي مختلفي وجود دارد

ايــي آمــهن راهــكي از رســـت استــوزش مديريــا،
)Stress Management Training (باشدمي)7-9.(

است كه آياخ به اين سؤالدنبال پاس اين تحقيق به
آموزش مديريت استرس به شيوه مطرح شده در اين طرح به 
كاهش سطح استرس نوجوان كمك كرده، باعث پيشرفت 

كه در كشور ما ادامه گردد؟ با توجه به اين تحصيلي وي مي
و ورود به دانشگاه موضوعي است كه ذهن بسياري  تحصيل

و اين است رس به ويژه در را به خود مشغول كرده است
مي دانش و با توجه به اهميت آموزان دوره دبيرستان ديده شود

اين موضوع، بر آن شديم تا اثر مديريت استرس در پيشرفت 
و آموزان دبيرستان تحصيلي دانش هاي دخترانه شهر تيران

و بررسي قرار دهيم .كرون در استان اصفهان را مورد ارزيابي

و روش ها مواد

آموزانر يك مطالعه تجربي است كه در دانشپژوهش حاض
و كرون استان سال آخر دبيرستان هاي دخترانه شهر تيران

در ابتدا. انجام گرفت1385-86اصفهان در سال تحصيلي 
و پرورش منطقه  هماهنگي الزم جهت اجراي طرح با آموزش

و كرون انجام شده است آموزان معيارهاي ورود، دانش. تيران
و معيارهاي خروج از دبيرستاندختر يكي  و كرون هاي تيران

كه شامل همكاري نكردن دانش آموزان با پژوهشگر، افرادي
صورت خصوصي به غير از آموزش معمول در مدرسه، به

و يا در كالس  هاي پرورش خالقيت، يوگا آموزش دريافت
مي...و كردند، عدم حضور مستمر افراد گروه آزمايش شركت

از(ي آموزشي مديريت استرسها در كالس بر اساس پرسش
و هم و عدم حضور در امتحانات پايان ترم)ها كالسي معلمان

اي بود، اي چند مرحله گيري به صورت خوشه روش نمونه. بود
 1000( دبيرستان دخترانه7به اين صورت كه از مجموع 

هر4،)آموز دانش و از  دبيرستان به صورت تصادفي انتخاب
 كالس10 كالس از مجموع4ان به صورت تصادفي دبيرست

و از اين ميان، دو سال آخر، به عنوان خوشه انتخاب گرديد
و دو  دبيرستان به صورت تصادفي به عنوان گروه گواه

 وزانـآم دانش. دبيرستان به عنوان گروه آزمايش انتخاب شدند

www.mui.ac.ir

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
87

.6
.1

.3
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

http://www.mui.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1387.6.1.3.9
https://rbs.mui.ac.ir/article-1-132-en.html


و همكارانمريم سلطاني

 �� 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح

و گواه از لحاظ رشته تحصيلي همسان بودند .گروه آزمايش
ا  شده، تعداد نمونه براي هر گروه انجامهساس محاسببر

به99برابر و. دست آمد نفر پس از هماهنگي با آموزش
و كرون، به مدارس دخترانه آن مناطق  پرورش منطقه تيران

و پس از توضيحات الزم چك ليست مقياس مقابله مراجعه شد
– CS-R (Coping with Stressتجديد نظر شده 

Revised)در تيار دانش، در اخ و به آنها آموزان قرار گرفت
شد مورد محرمانه بودن پاسخ  به كمـك. هايشان اطمينان داده

شد ليست روش اين چك . هاي پاسخ افراد به استرس بررسي
 مقياس18در سؤال72چك ليست مقابله با استرس از

و مطابق با زيربناي مقابله اي جداگانه تشكيل شده است
مي هاي مختلف مقابلههنظري آن، جنب  مقياس5سنجد؛ اي را

مي"هاي مقابله متمركز بر مسأله جنبه" سنجد كه شامل را
از مقابله فعال، مقابله برنامه ريزي، مقابله جلوگيري

و مقابله جستجوي فعاليت هاي مزاحم، مقابله خويشتنداري
هاي مقابله جنبه" مقياس نيز5. حمايت اجتماعي ابزاري است

مي")هيجان(ركز بر عاطفه متم كند كه شامل مقابله را ارزيابي
و عاطفي، انكار، كمك گرفتن از مذهب،  جستجوي حمايتي

اي مقياس مقابله3. باشد پذيرش، تفسير مجدد مثبت مي
 شامل عدم درگيري ذهني، عدم درگيري"كمتر مفيد"

و ،"غير مؤثر"اي مقياس مقابله5رفتاري، تمركز بر عاطفه
و مقا بله تكانشوري، تفكر خرافي، تفكر آرزومندانه، تفكر منفي

و مواد مخدر را ارزيابي مي هر مقياس. كند استفاده از دارو
مي آيتم است كه نمره4داراي  تواند گذاري به دو صورت

مي18انجام شود؛ طريق اول، تك تك  توان مقياس را
و چون هر مقياس  كه4جداگانه نمره داد به صورت آيتم دارد

و خير مي  خواهد4، دامنه نمره هر مقياس از صفر تا باشد بلي
 نمره4طريق دوم، بر اساس زيربناي نظري آزمون،. بود

كه4هاي مستقل مربوط به هر يك از زيرمقياس  گانه دارد
اش هاي آن، نمره كلي هر مقوله با توجه به تعداد جواب

مه در ايران توسطنا روايي اين پرسش).10(شودمي محاسبه
و روان ).11(آزمايي بررسي شده است پژوهشگران روانشناسي

و افتراقي مقياس مزبور با توجه به براي بررسي روايي همگرا

و زيربناي نظري هر كدام با ساير آزمون هاي روانشناختي
و نتايج نشان داد كه اين  شخصيتي معتبر مقايسه شد

به پرسش هاير براي سنجش راهعنوان يك ابزا نامه، چه
به مقابله در برابر موقعيت و چه عنوان تمايل هاي خاص

و).12(اي، داراي روايي بااليي است مقابله ابراهيمي
و پايايي پرسش1372همكاران در سال  را روايي محتوا نامه

و ضريب پايايي را در مقياس از بررسي نموده هاي مختلف
و همكاران).13(گزارش نموده است%95تا% 63 ابراهيمي

 نفر بررسي60نامه را بر روي پايايي پرسش1378در سال 
و آلفاي كرونباخ براي مقياس هاي مسأله مدار، هيجان كرد

و ناكارمدار، كمتر  با مؤثر 62/0و72/0و89/0آمد به ترتيب برابر
در).14( بود71/0و آلفاي كرونباخ كل مقياس در پژوهش هومن

شد93/0 برابر با 1377سال  ).15( محاسبه
و همكار در سال  بر 1383در پژوهشي كه توسط روشن

و غير شاهد اجرا شد، 530روي  نفر از دانشجويان شاهد
شد85/0آلفاي كرونباخ ).16( گزارش

و همكاران Carverپايايي فرم اصلي اين آزمون توسط
ق1989در سال رار گرفت در سه مطالعه جداگانه مورد بررسي

و با اجرا  و شواهد مربوط به پايايي از طريق روش بازآزمايي
و نمونه دوم89يك نمونه(روي دو نمونه ) نفري116 نفري

با به و كمترين ميزان برابر و76/0دست آمد كه بيشترين
).10( بود42/0

براي گروه آزمايش، مديريت استرس توسط كارشناس
ب در دين ترتيب كه كالسروانشناسي آموزش داده شد؛ ها

و زمان هر جلسه  هشت جلسه به مدت دو ماه برگزار گرديد
-20هاي آموزان گروه آزمايش به گروه دانش. دو ساعت بود

و همگي تحت آموزش يكسان قرار 15  نفري تقسيم شدند
دو كالس. گرفتند ها به صورت ميزگرد، همراه با گفتگوي

و  و تبادل نظر، پرسش . پاسخ برگزار گرديدجانبه، بحث
و اثرات استرس، ارتباط محتواي آموزشي شامل طبيعت

هاي زندگي، تغييرات استرس با رژيم غذايي، تغيير روش
و شخصيتي ناشي از استرس، تمرين آرام سازي عضالني

تكاليفي براي در هر جلسه. هاي ارزيابي استرس بود تكنيك
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 بررسي اثر آموزش مديريت در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح ��

و افراد موظف بودند شركت نتايج را در جلسه كنندگان معين شد
).17(بعدي گزارش نمايند 

هاي آموزشي فعال قبل از برگزاري برگزاري كالس
از سوي ديگر نمرات درسي. امتحانات ترم دوم صورت گرفت

و نيز آناليز شد تا از عدم  امتحانات ترم اول هر گروه استخراج
دو دار آماري در سطح علمي دانش وجود تفاوت معني آموزان

و همچنين مالكي براي بررسي گروه اطم ينان حاصل شود
ميزان تأثير آموزش مديريت استرس براي هر دو گروه وجود 

هر. داشته باشد و دوم در مقايسه ميانگين معدل در ترم اول
و مقايسه تغيير معدل بين دو گروه با tpairedگروه با آزمون 

.گرفت انجامSPSS12افزار مستقل با استفاده از نرمtآزمون

ها يافته

هاي آموزان دبيرستان نفر از دانش210در اين تحقيق تعداد
و كرون مورد مطالعه قرار گرفتند كه از اين  دخترانه تيران

. نفر به علت معيارهاي خروج از مطالعه، حذف شدند12تعداد 
مي1طور كه جدول شماره همان دهد بين افراد نشان

و آزمايش قبل از مد از اخله در هيچگروه گواه كدام
و مقياس هاي رويارويي مسأله مدار، هيجان مدار، كمتر مؤثر

كه غير مؤثر تفاوت معني داري وجود نداشت؛ بدين معني
از دانش و آزمايش آموزان مورد مطالعه در هر دو گروه گواه

سنجي ميزان به كارگيري راهبردهاي نظر گزارش خود
و غير اي متمركز مسأله، متمركز مقابله  هيجان، كمتر مؤثر

.مؤثر وضعيت مشابهي داشتند

 هاي چهار گانه مقابله با استرس قبل از مداخله بررسي ميانگين نمرات شيوه:1جدول

 گروه گواه گروه آزمايش
t

 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
 روش مقابله

31/1 46/2 2/15 25/2 76/14  مسأله مدار

58/1 54/2 06/13 59/2 49/12  هيجان مدار

208/0 049/2 08/5 049/2 08/5  كمتر مؤثر

18/1 97/2 08/5 22/3 2/9  غير مؤثر

)05/0>P(

 نشان داده شده است2طور كه در جدول شماره همان
و گواه بعد از مداخله در مقياس هاي بين گروه آزمايش

و غير مؤثر از مدار، كمتر مؤث مدار، هيجان رويارويي مسأله ر
.دار وجود داشت لحاظ آماري تفاوت معني

 هاي چهار گانه مقابله با استرس بعد از مداخله بررسي ميانگين نمرات شيوه:2جدول

 گروه گواه گروه آزمايش
t

 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
 روش مقابله

35/2 34/3 3/17 28/2 81/14  مدار مسأله

68/2 62/3 02/18 57/2 32/12  هيجان مدار

54/0 94/2 12/9 12/2 12/5  كمتر مؤثر

48/2 84/2 13/12 23/2 22/9  غير مؤثر

)05/0<P.(
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36/16ميانگين معدل افراد گروه گواه در ترم اول برابر با
به. به دست آمد27/16و در گروه آزمايش برابر با با توجه
هاي ترم اول اظ ميانگين معدلاين آمار، دو گروه از لح
،P=37/0(داري وجود نداشتند همسان بوده، تفاوت معني

335/0=t.( 
و دوم در جدول شماره دامنه نمرات هر گروه در ترم اول

آموزش(متعاقب انجام مداخله در گروه آزمايش. آمده است4
نمرات ترم دوم دو گروه نسبت به ترم) فعال مديريت استرس

و  شداول و تحليل .همچنين نسبت به يكديگر تجزيه
با ميانگين معدل افراد گروه گواه در ترم دوم برابر بود

در مقايسه. به دست آمد089/15 كه در گروه آزمايش38/16
و بعد از انجام مداخله، مشخص  انجام شده بين دو گروه قبل
شد كه در گروه آزمايش ميانگين معدل ترم دوم نسبت به ترم 

 افزايش داشته است كه اين تغيير در مورد گروه11/0اول 
 مستقل اينtآزمون. كاهش داشت48/0گواه به ميزان
 در گروه آزمايش، ).P>01/0(دار نشان داد تفاوت را معني
از27/16هاي قبل از مداخله ميانگين معدل  بود كه بعد

 tPaired افزايش يافت كه طبق آزمون38/16مداخله به
در مورد گروه گواه ميانگين. دار نبود اين اختالف معني

با معدل و دوم به ترتيب برابر بود و36/16هاي ترم اول
دار بود معنيtPaired كه اين كاهش طبق آزمون89/15

)001/0<P.( 

و نتيجه  گيري بحث

هدف اصلي اين پژوهش عبارت از بررسي ميزان تأثير آموزش
هاي مديريت استرس در پيشرفت گيري شيوهو به كار

و آموزان دبيرستان تحصيلي دانش هاي دخترانه شهر تيران
و. كرون استان اصفهان بود دوران نوجواني را دوران استرس

ميفشار به. نامند روحي در واقع يك مرحله گذر از كودكي
و به همين دليل اين دوران يك دوران  بزرگسالي است

از. بحراني است حال با توجه به مملو بودن اين دوران
و از طرف ديگر شكل استرس گيري شخصيت هاي مختلف

هاي مقابله با استرس در اين نوجوان در اين دوره، فهم راه

از)18(ميت خاصي برخوردار است برهه از اه ؛ يكي
و پيشرفت فاكتورهاي مهم در فرد محصل، رتبه تحصيلي

.باشد علمي وي مي
اي مبني بر اين جهت بررسي فرضيه1375كافي در سال

هاي رويارويي كه نوجواناني كه در برخورد با تنش از شيوه
كه متمركز بر مسأله استفاده مي كنند، نسبت به كساني

ميرويا برند از سالمت رواني رويي متمركز بر هيجان را به كار
آموز را از مدارس دانش1268بيشتري برخوردارند، تعداد 

و خاص نمونه و با به كارگيري پرسش عادي نامه گيري كرد
و شيوه هاي رويارويي، مقياس رويدادهاي زندگي نوجوان

نامه سالمت عمومي به اين نتيجه رسيد كه روش پرسش
تمركز بر مسأله بيشتر از روش متمركز بر هيجان با سالمتم

از).19(رواني ارتباط دارد  اين مطالعه نشان داد افرادي كه
مي روش كنند، نسبت به كساني هاي متمركز بر مسأله استفاده

كنند، پيشرفت كه از روش متمركز بر هيجان استفاده مي
 حاضر پيشرفت طبق نتايج مطالعه. اند تحصيلي بيشتري داشته

آموزان كه در اين تحقيق تحت تحصيلي گروهي از دانش
هاي مديريت استرس قرار گرفتند، نسبت آموزش فعال شيوه

 توسط 2004اي مشابه در سال مطالعه. گروه گواه چشمگير بودبه 
Hirokawa و به و همكاران در رابطه با تأثير طرح آموزش

ان يك دانشكده ژاپني انجام آموز گيري مديريت استرس در دانش كار
هاي طي اين مطالعه گروه هدف تحت آموزش مهارت. گرفت

و14رفتاري شناختي در مقابله با استرس به مدت   هفته قرار گرفتند
كه. نمرات پايان ترم آنها با گروه گواه مقايسه شد نتايج نشان دادند

و همچنين وضعيت  در گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه
).20(داري پيشرفت رخ داده بود حصيلي سابق خود به طور معنيت

در اين مطالعه بين ميانگين معدل گروه آزمايش از لحاظ
و بعد از مداخله، تفاوت معني با آماري قبل داري وجود نداشت ولي

و با توجه به اين به توجه به كاهش معدل گروه گواه در ترم دوم كه
تر بوده، روي هم رفته سطحم جامعطور معمول امتحانات ترم دو

مي نمرات پايين توان نتيجه گرفت كه آموزش انجام شده تر است،
.مؤثر بود
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و محدوديت ها پيشنهادها

يكي،: تر نمود توان اين بحث را روشن با در نظر گرفتن دو مورد مي
و انجام مطالعه و ديگري، اي در حجم وسيع افزايش حجم نمونه تر

اي در طول زماني بيشتر به طوري كه بتوان ام مطالعهاز طريق انج
و كاربردي هاي مديريت استرس را به طريق اصولي مهارت تر

و تأثير آن را در پيشرفت تحصيلي  و به كار گرفت آموزش داد
پژوهش در زمينه. هاي مورد مطالعه در دراز مدت سنجيد گروه

آم هاي مقابله تر روي شيوه مداخله مستقيم و  هاي وزش روشاي

و هيجان اي مسأله مقابله مي مدار .گردد مدار نيز پيشنهاد

 سپاسگزاري

و دبيرستان و پرورش ههاي منطق از مسؤولين محترم آموزش
و كرون، كلي در آموزان عزيز شركت دانشهتيران كننده

و همچنين پرسنل محترم مركز تحقيقات علوم  تحقيق
و رفتاري كه در انجام اين پژوهش  ما را ياري نمودند، تشكر

.نماييم قدرداني مي
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