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Abstract 

Background & Objectives: One of the most stressful issues for adolescents and young individuals is university entrance exams. Adolescents 

and young adults often consider academic stress as the most significant stress in their lives. Empirical evidence suggested that response to 
stressful academic experiences and related outcomes varies among students. Given the importance of the patterns of responding to academic 

stress, students need to be aware of the skills that help them cope with the stress caused by the study, entrance exam, and competition to adapt 

to stressful situations. Therefore, this study aimed to determine the relationship between academic–objective pressures, perceived academic 
stress, stress–related coping styles, and reaction to academic stress of the final year among high school students. 

Methods: This was a descriptive, cross–sectional, and correlational study. The statistical population of this study included all male and female 

students studying in the last year of high school and applicants who entered the university in the academic year of 2019–2020 in Kermanshah 
City, Iran. Sampling was performed in a multi–step manner. A sample of 240 students (120 girls & 120 boys) was selected according to the 

conceptual model of the study; to increase the statistical power and manage the possible decline of participants, the sample size of 240 individuals 

was determined. The inclusion criteria of this study included the age of 17 to 20 years and being in the 12 th grade of high school and applying 
for the university entrance exam, )according to the participants, they had no history of physical or mental illnesses). The exclusion criterion of 

the study included not answering all the questions of the questionnaires. In this study, to measure objective academic pressures, the objective 

stress variables related to the Student–Life Stress Inventory (Godzella & Masten, 1998) were considered. Moreover, to measure perceived 
academic stress and response pattern to academic stress, the Student–Life Stress Inventory (Godzella & Masten, 1998) was applied. To measure 

the preferred styles of coping with stress, the Coping Inventory for Stressful Situations–Short Form (Endler and Parker, 1990) was used. Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling were used in SPSS and AMOS to analyze the research data at the significance level of 
0.05. 

Results: The obtained results revealed the total effect coefficient (the total coefficient of direct & indirect paths) between objective academic 

pressures in response to academic stress was positive and significant (β=0.48, p<0.001,). A direct path coefficient between objective academic 
pressures to perceived academic stress (β=0.64, p<0.001), and perceived academic stress to respond to academic stressors (β=0.61, p<0.001) 

was positive and significant. The coefficient of a direct path between perceived academic stress to coping styles (β=–0.38, p<0.001) and coping 

styles to respond to academic stress (β=–0.39, p<0.001) was negative and significant. The indirect path coefficient between objective academic 
pressures to respond to academic stressors (β=0.32, p<0.001) and the indirect path coefficient between objective academic pressures to coping 

styles (β=0.14, p<0.001) were significant. Indirect path coefficient between perceived academic stress to respond to academic stressors (β=–

0.33, p<0.001) was significant. Accordingly, perceived academic stress and coping styles mediated the relationship between objective academic 
pressures and responses to academic stressors. The calculated goodness–of–fit indicators indicated that academic stress and perceived coping 

styles mediate the relationship between academic pressures and responses to academic stresses (RMSEA=0.068, AGFI=0.91). 

Conclusion: Based on the present research findings, objective academic pressures and reactions to academic stressors among students in the 
face of subjective and objective stressful experiences can be explained through perceived academic stress and coping styles concerning stressful 

events. 

Keywords: Objective academic pressures, Perceived academic stress, Copying styles, Academic stressors. 
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  .2۰۹(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دی ماه برخط انتشار   

مقابله با  یهاشده، سبکبین فشارهای تحصیلی عینی، تنیدگی تحصیلی ادراک بررسی رابطٔه
 دورۀ دوم متوسطه آموزانها به تنشگرهای تحصیلی دانشالگوی پاسخ و تنیدگی

 2ن کاکابراییکیوا*،1فرشید ابراهیمی

 سندگانینو حاتیتوض

 کرمانشاه، ایران؛ ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه ،شناسیگروه روان، شناسی عمومی. دانشجوی دکتری روان1
 کرمانشاه، ایران.، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه ،شناسیگروه روان . دانشیار،2

  Kakabraee@gmail.com*رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۹مهر  2۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹شهریور  1۶ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 فشارهای تحصیلی بین رابطٔهتعیین  هدف با حاضر . پژوهشرندیگیدر نظر م شانیتر زندگمهم یدگیعنوان تنرا به یلیتحص یجوانان فشارها و اغلب نوجوانان هدف: و زمینه
 .شد دورۀ دوم متوسطه( انجام) دبیرستان آخر سال آموزانتنشگرهای تحصیلی دانش به هاپاسخ و الگوی با تنیدگی مقابله یهاشده، سبکادراک تحصیلی عینی، تنیدگی

 پسر و دختر آموزاندانش مطالعه تمامیآماری این  جامعٔهساختاری بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادالت بررسی: روش
 یامرحلهچند یریگنمونهروش به (دختر 12۰ و پسر 12۰) نفر 2۴۰ ها،آن بین بودند. از کرمانشاه شهر در 1۳۹۸-۹۹ تحصیلی سال در دبیرستانآخر  سال در تحصیل هب مشغول

برای . دادند پاسخ (1۹۹۰)اندلر و پارکر، زا یتنیدگ هایموقعیت با مقابله فهرست کوتاه نسخٔه و (1۹۹۸ تحصیل )گادزال و مستن، دوران تنیدگی فهرست به انتخاب شدند و
درنظر  ۰٫۰۵استفاده شد. سطح معناداری  22نسخٔه  AMOSو  22نسخٔه  SPSSافزارهای های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، مدل معادالت ساختاری و نرمتحلیل داده
 گرفته شد.

(. ضریب مسیر غیرمستقیم بین فشارهای p ،۰٫۴۸=β<۰٫۰۰1مثبت و معنادار است ) تنشگرهای تحصیلی ضریب اثر کل بین فشارهای تحصیلی عینی به پاسخ به ها:یافته
همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین تنیدگی . است( معنادار p ،۰٫1۴=β<۰٫۰۰1های مقابله )( و سبکp ،۰٫۳2=β<۰٫۰۰1تحصیلی عینی به پاسخ به تنشگرهای تحصیلی )

شده و ادراکتنیدگی تحصیلی داد، شده نشان محاسبههای نکویی برازش شاخص( معنادار است. p ،۰٫۳۳-=β<۰٫۰۰1ه تنشگرهای تحصیلی )شده به پاسخ بتحصیلی ادراک
 (. RMSEA ،۰٫۹1=AGFI=۰٫۰۶۸کنند )میانجیگری می را تحصیلیتنشگرهای  پاسخ بهو عینی فشارهای تحصیلی ، رابطٔه بین های مقابلهسبک
زای ذهنی و عینی، از آموزان در رویارویی با تجارب تنیدگیها به تنشگرهای تحصیلی در بین دانشفشارهای تحصیلی عینی و واکنش های پژوهش،براساس یافته گیری:نتیجه

 زا قابل تبیین است.های مقابله با رخدادهای تنیدگیطریق تنیدگی تحصیلی ادراک شده و سبک
 تحصیلی. تنشگرهای مقابله، هایسبک شده،ادراک تحصیلی تنیدگی نی،عی تحصیلی فشارهای :هادواژهیکل
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 مقدمه ۱
که امروزه برای نوجوانان و جوانان مطرح   1زایکی از مسائل تنیدگی

 نوجوانان و جوانان (. اغلب1است، کنکور و ورود به دانشگاه است )
 رندیگیم نظر در شانیزندگ ترمهم تنیدگی عنوانبه را ی تحصیلیفشارها

دهد که الگوی پاسخ به تجارب تحصیلی (. شواهد تجربی نشان می2)
آموزان متفاوت است زا و پیامدهای وابسته به آن در بین دانشتنیدگی

آموزان در مواجهه با تجارب پذیری دانش(. به بیان دیگر، آسیب۳)
زای از کنکور تفاوت دارد. عوامل تنیدگیانند تنیدگی ناشیزا متنیدگی

ها دربرابر این تحصیلی ازجمله ناکامی، تعارض، فشار، تغییر و واکنش
های فیزیولوژیک، هیجانی، شناختی و رفتاری عوامل، شامل واکنش

، 2های پاسخ به تنشگرهای تحصیلیالگوی (. باتوجه به اهمیت۴است )
نیازمند زا شرایط و موقعیت تنیدگیی سازگاری با بـراآموزی هر دانش

گاهی از تحصیل تنیدگی ناشیاست که او را در مقابله با  ییهامهارت از آ
توان تنیدگی تحصیلی را (؛ بنابراین می۵) دنیـاری کن و کنکور و رقابت
جانبه صورت همهتواند بهکننده در نظر گرفت که میموضوعی ناتوان

تأثیر خود قرار دهد و او را با مشکالت فراوانی تزندگی فرد را تح
کند، از چگونه با تنیدگی مقابله می آموز(. اینکه دانش۶رو کند )روبه

دیگر متفاوت است. راهبردهای  آموزآموزی به دانشدانش
تغییر کند و رشد یابد. انتخاب  تواندیم آموزشده توسط دانشکارگرفتهبه

ی مقابله با تنیدگی تحصیلی، بسیار بر رضایت برا ۳یامقابلهنوع سبک 
 (. ۷گذار باشد )ریتأث تواندیمآموزان دانش 4از زندگی

 استنشده  پژوهش جامعی انجامگرفته، های صورتبراساس بررسی
 تحصیلی تنیدگی عینی، تحصیلی فشارهایمتغیرهای  بین که رابطٔه

 تنشگرهای به هاخپاس الگوی تنیدگی و با مقابله هایسبک شده،ادراک
دلیل بنابراین پژوهش حاضر به ؛مشخص کندرا  آموزاندانش تحصیلی

آوردن دانش الزم در این زمینه از پرکردن این خأل پژوهشی و فراهم
رو هدف از انجام این پژوهش است؛ ازایناهمیت زیادی برخوردار 

 ده،شادراک تحصیلی تنیدگی عینی، تحصیلی فشارهای بین رابطٔه تعیین
 تحصیلی تنشگرهای به هاپاسخ الگوی تنیدگی و با مقابله هایسبک
 .بود آموزاندانش

 بررسیروش 2
 نوع این پژوهش از و توصیفی پژوهش این در شدهاستفاده روش
 مطالعه را تمامیآماری این  مقطعی بود. جامعٔه-همبستگی هایطرح
 بیرستاندآخر  سال در تحصیل به مشغول پسر و دختر آموزاندانش

بودند، تشکیل دادند  دانشگاه به ورود متقاضی دورۀ دوم متوسطه( که)
 تحصیل به مشغول کرمانشاه شهر در 1۳۹۸-۹۹ تحصیلی سال در که

 برای محاسبٔه انجام گرفت. یامرحلهچند شیوۀبه یریگنمونه. بودند
 هر برای نمونه حجم نسبت حداقل کندمی تأکید ، کانینگحجم نمونه

 2۰ نسبت و ترمناسب 1 به 1۰ نسبت است، نفر ۵ برآوردشده ترپارام
 پژوهش حاضر، در اساس این بر. (۸شود )می قلمداد مطلوب 1 به

منظور افزایش توان و نیز به (1مدل مفهومی پژوهش )شکل باتوجه به 

                                                      
1. Stressful 

2. Academic stressors 

3. Coping style 
4. Life satisfaction 

 نفر از2۴۰، حجم نمونه کنندگانآماری و مدیریت افت احتمالی شرکت
دلیل دقت زیاد در ( تعیین شد؛ بهپسر 12۰ و ردخت 12۰) آموزاندانش
شدند، هایی که با عجله تکمیل آوری اطالعات و حذف پرسشنامهجمع
های الزم است ذکر شود پرسشنامه. های مطالعٔه حاضر افت نکردنمونه

ها دهی به پرسشنامهمنظور پاسخناقص حذف شدند و افراد دیگر به
ورود  هاینداشته باشد. مالک جایگزین شدند تا حجم نمونه افت

 سال، 2۰تا1۷ کنندگان به مطالعٔه حاضر شامل داشتن سنشرکت
 پشت و دوم متوسطٔه دورۀ دوازدهم تحصیلی پایٔه در قرارداشتن

)براساس  داشتن سابقٔه بیماری جسمی و روانی بدون کنکوری و
کنندگان از شرکت خروج مالککنندگان( بود. خوداظهاری شرکت

. مالحظات ها بودگونبودن به تمامی سؤاالت پرسشنامهش، پاسخپژوه
صورت شفاهی شرح ذیل بود: تمامی افراد بهاخالقی پژوهش حاضر به

اطالعاتی دربارۀ پژوهش دریافت کردند و در صورت تمایل در پژوهش 
نمودند؛ این اطمینان به افراد داده شد که تمام اطالعات مشارکت 

منظور رای امور پژوهشی استفاده خواهند شد؛ بهمحرمانه هستند و ب
 کنندگان ثبت نشد.رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت

سؤاالت  از تحصیلی عینی فشارهای گیریاندازه منظوربه مطالعهدر این 
ی عینی بخش متغیرهای  دوران تنیدگی مربوط به فهرست  5تنیدگ

ل  و شدهادراک تحصیلی نیدگیت گیریاندازه منظوربه (،۹)  6تحصی
 تحصیل دوران تنیدگی فهرست از تحصیلی تنشگرهای به پاسخ الگوی

 از تنشگرها، با مواجهه ترجیحی هایسبک گیریاندازه منظوربه ( و۹)
( استفاده 1۰) ۷زاتنیدگی هایموقعیت با مقابله فهرست کوتاه نسخٔه

  .شد
این  1۹۹۸ن در سال تحصیل: گادزال و مست دوران تنیدگی فهرست -

ها و ابزار را برای مطالعٔه تنشگرهای دوران دانشجویی و واکنش
(. این پرسشنامه ابزاری خودگزارشی و ۹تنشگرها طراحی کردند )

 ابزار است. این شده تشکیل طبقه ۹ درسؤال  ۵1 از است که کاغذی
 مذکور مدل. است مبتنی ۸موریس توسط شدهتوصیف نظری مدل بر

 تغییرات، فشارها، تعارضات، ،های)ناکام تنشگر( طبقه) نوع پنج
 تنشگرها به واکنش( بخش) نوع چهار و( خودتحمیلی تنیدگی

 . درکندیم ارزیابی را( شناختی ارزیابی رفتاری، هیجانی، جسمانی،)
 تحصیلی تنشگرهای به واکنش نوع چهار تنشگرها، به هاواکنش بخش
 ۸) رفتاری ،سؤال( ۴) انیهیج ،سؤال( 1۴) فیزیولوژیک شامل

 برای زیرمقیاس هر در. استسؤال(  2) شناختی وسؤال( 
 بیشتر نمرات. شودیم جمع یکدیگر باسؤاالت  کلی، نمرۀ آوردندستبه
 بیشتر هایواکنش و بیشتر تحصیلی تنیدگی دهندۀنشان ترتیببه

 ناکامی زیرمقیاس تحصیلی، تنشگرهای بخش در. است تنشگرها
 وسؤال  ۴ فشار ،سؤال ۳ تغییرات ،سؤال ۳ تعارض ،سؤال ۷ شامل

گادزال و مستن . (۹است )سؤال  ۶ شدهتحمیل خود تنیدگی درنهایت
 هایزیرمقیاس برای کرونباخ در نسخٔه اصلی این مقیاس، آلفای

 ترتیببه تحمیلی خود تنیدگی و تغییرات فشار، تعارض، ناکامی،
 آلفای میشرا. (۹شد ) ارشگز ۰٫۶۳ و ۰٫۷۵ ،۰٫۷1 ،۰٫۶۳ ،۰٫۶۵

5. Objective stress variables (OSV) 
6. Student-Life Stress Inventory )SLSI) 

7. Coping Inventory for Stressful Situations- Short Form (CISS-SF) 
8. Morris 
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۳ 

 هیجانی، های فیزیولوژیک،واکنشهای زیرمقیاس را برای کرونباخ
دست آورد به ۰٫۸۵ و ۰٫۶۸ ،۰٫۸1 ،۰٫۷۸ ترتیببه شناختی و رفتاری

آلفای کرونباخ را برای  و همکاران (. در ایران نیز شکری1۰)
ابی ارزی ی و، رفتاریجانیک، هیولوژیزیهای فهای واکنشزیرمقیاس

  (.11) اندگزارش کرده ۰٫۷۴و  ۰٫۸۸، ۰٫۸۰، ۰٫۸۴ب یترتبه یشناخت
نسخٔه کوتاه: اندلر و پارکر -زاهای تنیدگیفهرست مقابله با موقعیت-

زا را با هدف های تنیدگیفهرست مقابله با موقعیت 1۹۹۰در سال 
زا شامل های تنیدگیهای مقابلٔه افراد در موقعیتارزیابی انواع سبک

مدار و اجتنابی طراحی کردند مدار، هیجانهای مقابلٔه مسئلهسبک
سؤال به یکی از  1۶سؤال است که هر  ۴۸(. این آزمون شامل 12)

ای درجه۵ابعاد مقابله مربوط است. پاسخ به هر سؤال براساس مقیاس 
 ایشود. سبک مقابله( مشخص می۵( تا خیلی زیاد )1لیکرتی از هرگز )

پرتی و مشغولیت های حواسمقیاسپذیر به خردهکاجتنابی، تفکی
شود سؤال ارزیابی می ۵و  ۸ترتیب ازطریق اجتماعی است که هریک به

(. گفتنی است که سبک غالب هر فرد باتوجه به نمرۀ وی در هریک 12)

شود. به بیان دیگر، هرکدام های مقابله تعیین میگانٔه سبکاز ابعاد سه
عنوان یاس نمرۀ بیشتری کسب کنند، آن رفتار بهاز رفتارها که در مق

ل یشود. بررسی تحلای ترجیحی فرد در نظر گرفته میسبک مقابله
نشان داد  پرسشنامهاین ی الؤس 21وتاهِ ک ٔهنسخ یبر روی دییتأ یعامل

برازش  یعاملسه یسه با الگویپرسشنامه در مقا یاملعچهاری ه الگوک
در پژوهش حاضر، باتوجه به تراکم منابع (. 12ها دارد )با دادهی بهتر

مقابله با  فهرست سؤالی21کوتاه یعنی نسخٔه  ٔهاز نسخ اطالعاتی
 ٔههای مقابلاستفاده شد که هریک از سبک زاهای تنیدگیموقعیت

گیری سؤال اندازههفت مدار و اجتنابی از طریق مدار، هیجانمسئله
ین دانشجویان ایرانی کوتاه در بٔه شود. ضریب آلفای کرونباخ نسخمی

و اجتنابی  ۰٫۷۰مدار ، هیجان۰٫۷۴مدار مسئله ایهبرای سبک مقابل
( 1۵وقری )( 1۴) بهرامیمطالعات  (.1۳گزارش شده است ) ۰٫۷۳

نشان داد که همسانی درونی این پرسشنامه و همبستگی آن در رابطه با 
 .آزمون استدهندۀ روایی باالی این متغیرها نسبتا زیاد است و این نشان

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

ارائه شده است. در این پژوهش از  1مدل مفهومی پژوهش در شکل 
منظور ها بهبندی مشخصات فردی آزمودنیآمار توصیفی برای دسته

محاسبٔه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 
رفت. از آزمون کار همچنین در این پژوهش روش آمار استنباطی به

ها و از ضریب بودن دادهاسمیرنوف برای تشخیص نرمالکولموگروف

همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. در راستای 
دو بر درجٔه آزادی، برازندگی الگوی پیشنهادی، شاخص مجذور خی

، (GFI)(، شاخص نکویی برازش CFIشاخص نکویی تطبیقی )
( و ریشٔه خطای میانگین AGFIتطبیقی )شاخص نکویی برازش 

( بررسی شد. اگر شاخص نسبت RMSEAمجذورات تقریب )
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۴ 

باشد برازش بسیار مطلوب  ۳تر از مجذور خی بر درجٔه آزادی، کوچک
تر از بزرگ CFI ،AGFI ،GFIهای دهد. اگر شاخصرا نشان می

باشد، بر برازش بسیار  ۰٫۰۵تر از کوچک RMSEA و شاخص ۰٫۹۵
، CFIهای وب و بسیار خوب داللت دارد؛ همچنین اگر شاخصمطل

AGFI ،GFI و شاخص ۰٫۹۰تر از بزرگ RMSEA تر از کوچک
(. برای بررسی 11باشد، بیانگر برازش مطلوب و خوب است ) ۰٫۰۸

منظور تحلیل استرپ استفاده شد. بهاثر غیرمستقیم از آزمون بوت
نسخٔه  AMOSو  22خٔه نس SPSSافزارهای های پژوهش، نرمداده
در نظر گرفته  ۰٫۰۵کار رفت. سطح معناداری در این پژوهش به 22

 شد.

 هاافتهی ۳
کنندگان در پژوهش حاضر، انحراف معیار سن شرکت میانگین و
آموزان پسر درصد( را دانش۵۰نفر ) 12۰. تعداد سال بود ۶٫۶±1۷٫۷

دادند.  آموزان دختر تشکیلدرصد( را دانش۵۰نفر ) 12۰و تعداد 
های توصیفی فشارهای تحصیلی عینی و تنیدگی تحصیلی شاخص

 ارائه شده است.  1های مقابله در جدول شده و سبکادراک

 مقابله یهاسبکو  شدهادراک ی توصیفی فشارهای تحصیلی عینی، تنیدگی تحصیلیهاشاخص. 1جدول 
 انحراف معیار میانگین هالفهؤم متغیر

 1٫11 ۳٫۷۴ هفته ساعات کالس در طول یک یفشارهای تحصیلی عین
 1٫2۰ 1٫۹۵ هفته ساعات مطالعه در طول یک

 شدهتنیدگی تحصیلی ادراک

 1٫2۸ 2٫۴۶ منظور آمادگی برای کنکورساعات مطالعه به
 1٫۸۰ ۳٫۷۸ هاناکامی
 ۰٫۶۰ 1٫۷1 هاتعارض

 ۰٫۵1 ۳٫۰۸ فشارها
 ۰٫۴1 1٫۷۳ تغییرها

 ۰٫۸۶ 1۳/۴ شدهخود تحمیلزای تجارب تنیدگی 

 ها به تنشگرهای تحصیلیواکنش

 1٫۵۷ ۴٫۸۹ فیزیولوژیک
 1٫۰1 2٫۸۳ هیجانی
 1٫21 ۳٫۸۵ رفتاری
 1٫۵۰ 1٫۰۳ شناختی

 های مقابلهسبک
 1٫۰۳ ۵٫1۰ مدارمسئله ایسبک مقابله
 ۰٫۹۰ ۴٫۳1 مدارهیجان ایسبک مقابله

 1٫۰۷ ۵٫۸۰ اجتنابی ایسبک مقابله

های پژوهش از آزمون بودن دادهمنظور بررسی نرمالهب
اسمیرنوف استفاده شد. باتوجه به اینکه آزمون کولموگروف
اسمیرنوف برای تمام متغیرها معنادار نشد، فرض نرمالیتی کولموگروف

 و شدهادراک تحصیلی تنیدگی و عینی تحصیلی متغیرهای فشارهای
ادامه، ضریب همبستگی پیرسون  مقابله رد نشد؛ بنابراین در هایسبک

کار رفت. برای شناسایی رابطه بین و مدل معادالت ساختاری به
متغیرهای حاضر در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. 

آمده از ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دستهای بهیافته
 درج شده است.  2جدول 

  مقابله هایسبک و شدهادراک تحصیلی تنیدگی عینی، تحصیلی های فشارهایفه. ماتریس همبستگی پیرسون مؤل2جدول 

۰٫۰۵p< 

 1۵ 1۴ 1۳ 12 11 1۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ 2 1 متغیر

1 1               
2 **۰٫۴۸ 1              
۳ **۰٫۳۶ **۰٫۷۵ 1             
۴ **۰٫2۵ **۰٫۵۹ **۰٫۴۳ 1            
۵ **۰٫۳۸ **۰٫۷۸ **۰٫۴۹ **۰٫۴۳ 1           
۶ **۰٫۳2 **۰٫۶۰ **۰٫۳۸ **۰٫2۷ **۰٫۳۵ 1          

۷ **۰٫۳2 **۰٫۶۴ **۰٫21 **۰٫1۷ **۰٫۴۰ **۰٫2۵ 1         

۸ **۰٫۴1 **۰٫۵۷ **۰٫۴۶ **۰٫۳۰ **۰٫۴۰ **۰٫۳۷ **۰٫۳۸ 1        

۹ **۰٫۳۶ **۰٫۵۰ **۰٫۴۴ **۰٫2۶ **۰٫۳۵ **۰٫۳2 **۰٫۳۰ **۰٫۹2 1       

1۰ **۰٫۳۵ **۰٫۵۴ **۰٫۴1 **۰٫2۷ **۰٫۳۳ **۰٫۳۵ **۰٫۴۴ **۰٫۸2 **۰٫۶۹ 1      

11 **۰٫2۹ **۰٫۴1 **۰٫۳۳ **۰٫2۳ **۰٫2۹ **۰٫۳۳ **۰٫22 **۰٫۸۳ **۰٫۶1 **۰٫۵۹ 1     

12 **۰٫۳1 **۰٫۳۴ **۰٫21 **۰٫1۶ **۰٫2۹ **۰٫11 **۰٫۳۴ **۰٫۴۰ **۰٫2۸ **۰٫۳۰ **۰٫1۶ 1    

1۳ **۰٫۳2- **۰٫2۹- **۰٫2۹- **۰٫1۶- **۰٫11- **۰٫۳۸- **۰٫11- **۰٫۴2- **۰٫۳۶- **۰٫۴2- **۰٫۴۴- ۰٫11- 1   

1۴ **۰٫2۷ **۰٫۴۴ **۰٫۳1 **۰٫1۹ **۰٫2۶ **۰٫22 **۰٫۴۴ **۰٫۵۶ **۰٫۴۷ **۰٫۵۵ **۰٫۴۶ **۰٫2۵ **۰٫12 1  

1۵ ۰٫11 ۰٫۰۹ ۰٫۰۵ ۰٫۰۶ ۰٫1۰ ۰٫۰۵ **۰٫12 ۰٫۰۶ ۰٫۰۷ ۰٫۰۵ ۰٫1۰ ۰٫۰۳ **۰٫1۴ **۰٫1۴ 1 
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۵ 

شده، : نمرۀ کلی تنیدگی تحصیلی ادراک2: فشارهای تحصیلی عینی، 1
: تجارب ۷: تغییرها، ۶: فشارها، ۵، هاتعارض: ۴ها، : ناکامی۳

ها به تنشگرهای نمرۀ کلی واکنش :۸شده، زای خود تحمیلتنیدگی
: 11های هیجانی، : واکنش1۰های فیزیولوژیک، : واکنش۹تحصیلی، 

ای : سبک مقابله1۳های شناختی، : واکنش12ی رفتاری، هاواکنش
 ای: سبک مقابله1۵مدار، ای هیجان: سبک مقابله1۴مدار، مسئله

 .اجتنابی
نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که رابطٔه بین فشارهای تحصیلی 

، r=۰٫۴۸مثبت و معنادار است ) شدهادراک تحصیلی تنیدگیعینی و 
۰٫۰۵>pایهبا سبک مقابل شدهادراکنیدگی تحصیلی (. رابطٔه بین ت 

تحصیلی  تنشگرهایها به ( و واکنش>r ،۰٫۰۵p=۰٫۴۴مدار )هیجان
(۰٫۵۷=r ،۰٫۰۵p< مثبت و معنادار است. همچنین رابطٔه بین تنیدگی )

 مدار منفی و معنادارمسئلهای هبا سبک مقابل شدهادراکتحصیلی 
(۰٫2۹-=r ،۰٫۰۵p< )اجتنابی منفی و غیرمعنادار  ایهو با سبک مقابل

 هایها به تنشگر(. رابطٔه بین واکنش<r ،۰٫۰۵p=-۰٫۰۹است )
، r=-۰٫۴2مدار منفی و معنادار )مسئله ایهتحصیلی با سبک مقابل

۰٫۰۵>p۰٫۵۶مدار مثبت و معنادار )هیجان ایله( و با سبک مقاب=r، 
۰٫۰۵p<ای هلها به تنشگر تحصیلی با سبک مقاب( است و بین واکنش

 (.<r ،۰٫۰۵p=۰٫۰۶اجتنابی رابطٔه معناداری وجود ندارد )

 . ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش در الگوی پژوهش۳جدول 

 مقدار احتمال بتای استانداردشده خطای معیار بتای استانداردنشده مسیرها 

 اثر کل
فشارهای تحصیلی عینی به پاسخ به 

 تنشگرهای تحصیلی
۰٫۵۴ ۰٫۰۳۷ ۰٫۴۸ ۰٫۰۰1> 

 مسیر مستقیم

فشارهای تحصیلی عینی به تنیدگی 
 شدهتحصیلی ادراک

۰٫۶۹ ۰٫۰21 ۰٫۶۴ ۰٫۰۰1> 

شده به تنیدگی تحصیلی ادراک
 پاسخ به تنشگرهای تحصیلی

۰٫۶۵ ۰٫۰2۹ ۰٫۶1 ۰٫۰۰1> 

شده به تنیدگی تحصیلی ادراک
 های مقابلهسبک

۰٫۴۴- ۰٫۰۴۴ ۰٫۳۸- ۰٫۰۰1> 

به های مقابله به پاسخ سبک
 تنشگرهای تحصیلی

۰٫۴۳- ۰٫۰۳1 ۰٫۳۹- ۰٫۰۰1> 

 مسیر غیرمستقیم

فشارهای تحصیلی عینی به پاسخ به 
 تنشگرهای تحصیلی

۰٫۳۷ ۰٫۰۳۸ ۰٫۳2 ۰٫۰۰1> 

فشارهای تحصیلی عینی به 
 های مقابلهسبک

۰٫1۸ ۰٫۰۳2 ۰٫1۴ ۰٫۰۰1> 

 
شده به تنیدگی تحصیلی ادراک

 پاسخ به تنشگرهای تحصیلی
۰٫۳۸- ۰٫۰۶ ۰٫۳۳- ۰٫۰۰1> 

دهد، ضریب اثر کل )مجموع ضریب مسیرهای نشان می ۳جدول 
مستقیم و غیرمستقیم( بین فشارهای تحصیلی عینی به پاسخ به 

(؛ p ،۰٫۴۸=β<۰٫۰۰1تنشگرهای تحصیلی مثبت و معنادار است )
همچنین ضریب مسیر مستقیم بین فشارهای تحصیلی عینی به تنیدگی 

( و تنیدگی تحصیلی p ،۰٫۶۴=β<۰٫۰۰1شده )تحصیلی ادراک
( p ،۰٫۶1=β<۰٫۰۰1شده به پاسخ به تنشگرهای تحصیلی )ادراک

مثبت و معنادار است. ضریب مسیر مستقیم بین تنیدگی تحصیلی 
( و ضریب p ،۰٫۳۸-=β<۰٫۰۰1های مقابله )شده به سبکادراک

های مقابله به پاسخ به تنشگرهای تحصیلی مسیر مستقیم بین سبک
(۰٫۰۰1>p ،۰٫۳۹-=β منفی و معنادار است. درنهایت ضریب مسیر )

غیرمستقیم بین فشارهای تحصیلی عینی به پاسخ به تنشگرهای 
( و ضریب مسیر غیرمستقیم بین p ،۰٫۳2=β<۰٫۰۰1تحصیلی )

( p ،۰٫1۴=β<۰٫۰۰1های مقابله )فشارهای تحصیلی عینی به سبک
ن تنیدگی تحصیلی معنادار است؛ همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بی

، p<۰٫۰۰1شده به پاسخ به تنشگرهای تحصیلی معنادار است )ادراک
۰٫۳۳-=βشده دهد که تنیدگی تحصیلی ادراک(. این موضوع نشان می

های مقابله، رابطٔه بین فشارهای تحصیلی عینی را با پاسخ به و سبک
کنند. الگوی ساختاری پژوهش در تنشگرهای تحصیلی میانجیگری می

 ارائه شده است.  2کل ش
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۶ 

شده شدۀ رابطٔه فشارهای تحصیلی عینی با پاسخ به تنشگرهای تحصیلی با نقش میانجی تنیدگی تحصیلی ادراک. مدل مفهومی برازش2شکل 
 های مقابله در حالت استانداردو سبک

 های نکویی برازش الگوی ساختاری. شاخص۴جدول 

های نکویی شاخص
 برازش

ی به نسبت مجذور خ
 1درجٔه آزادی 

ریشٔه خطای میانگین 
 2مجذورات تقریب

شاخص نکویی 
 ۳برازش تطبیقی

شاخص نکویی 
 4برازش

شاخص نکویی 
 5تطبیقی

 ۰٫۹۸ ۰٫۹۳ ۰٫۹1 ۰٫۰۶۸ 2٫۶۷ الگوی ساختاری

                                                      
1. 2/df 
2. Root mean square error of approximation (RMSEA) 
3. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 
4. Goodness of fit index (GFI) 
5. Comparative fit index (CFI) 
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۷ 

های نکویی برازش از برازش مطلوب دهد شاخصنشان می ۴جدول 
 .اندشده حمایت کردههای گردآوریالگو با داده

 بحث 4
عینی،  فشارهای تحصیلی بین تعیین رابطٔه هدف با حاضر پژوهش
 و الگوی مقابله با تنیدگی یهاشده، سبکادراک تحصیلی تنیدگی
دورۀ ) دبیرستان آخر سال آموزانتنشگرهای تحصیلی دانش به هاپاسخ

. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطٔه بین شد دوم متوسطه( انجام
شده مثبت است، تنیدگی تحصیلی ادراک باصیلی عینی فشارهای تح

 یافته( همسویی داشت. در تبیین این 1۶این مطالعه با پژوهش یو )
باید گفت که وجود فشارهای تحصیلی باعث کاهش توانایی شناختی 

دهی و قدرت و با کاهش تمرکز، توانایی نظم شودمیآموزان دانش
این امر منجربه ادراک تنیدگی  بنابراین کند؛میانسجام فکری افت 
شود تا ها موجب میشود. همچنین فشارها و تنشتحصیلی در فرد می

اشخاص در تفکیک مطالب درسی، برقراری ارتباط مناسب بین مفاهیم 
درسی دچار مشکل شوند و این موضوع منجربه افزایش تنیدگی 

 تحصیلی ادراک شده در فرد شود. 
ها به ان داد که رابطٔه بین واکنشنتایج پژوهش حاضر نشهمچنین 

 ایهتنشگرهای تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با سبک مقابل
و معنادار  ،مدارهیجان ایهو با سبک مقابل منفیو معنادار  ،مدارمسئله

 ایهها به تنشگر تحصیلی با سبک مقابلمثبت است و بین واکنش
های تایج با پژوهشاجتنابی رابطٔه معناداری وجود نداشت. این ن

( و 1۸هرویگ )-(، اختر و کروئنر1۷کارنیسر و همکاران )-گاستمز
بار مربوط به ترس از (، همسوست. بدون شک، تجربٔه اضافه1۶یو )

شکست و تداخل شناختی یا اشتغال ذهنی به افکار نامرتبط با قبولی در 
فیت کنکور، ازطریق تأثیر بر نشانگرهای عینی )نظیر عملکرد( و کی

زندگی تحصیلی، در افزایش سطح تجربٔه تنیدگی تحصیلی ایفای نقش 
مدار، های مقابلٔه هیجانآموزان با سبکدانش (. ازآنجاکه1۶کند )می

از آمادگی برای زا مانند تنیدگی ناشیهای تنیدگیدر مواجهه با موقعیت
های خصمانه و تخلیٔه هیجانی هایی مانند واکنشکنکور از شیوه

کنند، سطوح کمتری از ریزی هیجانات منفی( استفاده می)برون
ها به بیشتری از انواع واکنشبهزیستی و رضایت از زندگی و سطوح 

دهند؛ همچنین استفاده از راهبردهای تنشگرهای احتمالی را نشان می
ای خطر افت رضایت از زندگی تحصیلی و طور فزایندهمنفعالنه، به

(. افراد دارای 1۹زا را درپی خواهد داشت )افزایش در تجارب تنیدگی
نه و کارآمد نظیر ارزیابی مدار از راهبردهای فعاالمسئله ایلهسبک مقاب

به  کنند و لذامدار با مسئله استفاده میچالش، برخورد منطقی و مسئله
دهند. تجربٔه نقش های مناسبی نشان میتنشگرهای تحصیلی واکنش

آموزی و تالش برای موفقیت در کنکور، با تجربٔه طیف وسیعی دانش
ها یج برخی از پژوهشزا همراه است. عالوه بر این، نتااز عوامل تنیدگی

کنندۀ تجارب تحصیلی اند که بررسی نقش عوامل تبیینتأکید کرده
های فردی دربارۀ تبیین علل الگوهای متمایز پاسخ زا و تفاوتتنیدگی

زا که به تجارب پیشرفت و پیامدهای شناختی وابسته به تجارب تنیدگی
ی کنندۀ چهارچوب اصلی سبک زندگدهنده و تعریفتشکیل

اند، بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین، با استناد به ادبیات یادگیرندگان
توان اظهار کرد که تأکید بر ( و نتایج پژوهش حاضر می2۰پژوهشی )

زا و نقش عوامل تغییردهندۀ الگوی پاسخ به تجارب تحصیلی تنیدگی
های پسایندهای شناختی وابسته به تجارب پیشرفت در موقعیت

شود و پژوهش حاضر این قلمرو را در بین راهمیت تلقی میتحصیلی، پ
 آموزان پشت کنکوری وسعت بخشید.دانش

ی خاصی بود؛ ازجمله استفاده از ابزار هاتیمحدوداین پژوهش دارای 
 آموزاندانش است ممکن واقعی رفتار مطالعٔه جایبه خودگزارشی

 اجتماعی دییتأ سبک برمبتنی یهاوهیش از استفاده به را کنندهمشارکت
 بین ساختاری روابط جنسی ارزیهم آزمون پژوهش این کند. در ترغیب
 دیگر یهاتیجمع به نتایج تعمیم بنابراین نگرفت؛ مدنظر قرار متغیرها

با استفاده از  هادادهآوری همچنین جمع .پذیرد انجام احتیاط با باید
از دیگر ها بودن پاسخ به پرسشنامهکنندهپرسشنامه و خسته

ی هاپژوهشدر  شودیمبنابراین پیشنهاد ؛ ی پژوهش بودهاتیمحدود
بر پرسشنامه از ابزارهای دیگری مثل مصاحبه نیز استفاده آتی عالوه

 شود.

 گیرینتیجه 5

ها به فشارهای تحصیلی عینی و واکنش های پژوهش،براساس یافته
جارب آموزان در رویارویی با تتنشگرهای تحصیلی در بین دانش

زای ذهنی و عینی، از طریق تنیدگی تحصیلی ادراک شده و تنیدگی
 زا قابل تبیین است.های مقابله با رخدادهای تنیدگیسبک

 قدردانی و تشکر 6

از تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی 
 شود.می

 هابیانیه 7

 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

دانشگاه آزاد اسالمی  شناسیی رواندکتر مقاله برگرفته از رسالٔه نیا
 نیا یمجوز اجرا نیاست. همچن 1۳۹۴٫۰22۶کرمانشاه با کد واحد 

با شماره کرمانشاه شهر  مدارس متوسطٔهاز  شدهپژوهش بر گروه مطالعه
صورت کتبی اطالعاتی دربارۀ تمامی افراد به صادر شده است. ۴۸ نامٔه

ش دریافت کردند و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت پژوه
نمودند. این اطمینان به افراد داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند 

منظور رعایت حریم و برای امور پژوهشی استفاده خواهند شد. به
کنندگان ثبت نشد. همچنین پس خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت

 حاضر در گروه گواه درمان مؤثرتر اجرا شد. از پایان پژوهش، برای افراد
 برای انتشار رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است.
 ها و موادبودن داده در دسترس

ها نظیر اطالعات مربوط به پیامد اصلی یا امثال آن امکان بخشی از داده
 گذاری دارد. اشتراک

 تزاحم منافع
 فعی ندارند. گونه تضاد مناکنند هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی

های شخصی تأمین شده و توسط هیچ نهاد یا منابع مالی از هزینه
 سازمانی تأمین نشده است. 
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۸ 

 مشارکت نویسندگان
آمده را آنالیز و تفسیر کرد. نویسندۀ دوم دستهای بهنویسندۀ اول داده

نوشته همکار اصلی بود. همٔه نویسندگان نسخٔه در نگارش نسخٔه دست

 نوشتٔه نهایی را خواندند و تأیید کردند.دست
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