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Abstract  Article Info 

Introduction: This study aimed to design a structural equation model for explaining 

coping styles in students based on perfectionism with mediating of educational stress. 

Methods: The research was correlational. The statistical population of the study was 

all girl high school students in Kerman, Iran in the academic year of 2017-2018. 367 

students were selected through multistage cluster sampling method. Data were 

collected using (CISS) coping styles questionnaire (Endler & Parker, 1990), ESSA 

(2011) Educational Stress and (FMPS) perfectionism (Frost, 1990). Descriptive 

statistics and structural equation modeling (SEM) were used to analyze the data, based 

on spss23 and amos24 software. 

Results: The results showed that perfectionism has a direct and indirect relationship 

with the mediator of educational stress, and coping styles. Also, 0.84 of the effect of 

perfectionism on coping styles is indirectly explained by the median of educational 

stress (p <0.01). 

Conclusion: Based on the results of the research, negative perfectionism and 

educational stress play a very important role in coping styles of high school students 

and it is necessary to pay attention to these important variables in education. 
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-گرایی با سبکرابطه کمالطراحی و تبیین مدل ساختاری نقش میانجیگری تنیدگی تحصیلی در 

 های مقابله با استرس 
 

 2علیرضا منظری توکلی  2، ویدا رضوی2*، امان اله سلطانی1محبوبه شیروانی
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 ده کی چ

تبیین سبک  : مقدمه برای  ساختاری  مدلی  با هدف طراحی  پژوهش  دانش این  استرس  با  مقابله  کمالهای  اساس  بر  میانجیگری  آموزان  با  گرایی 

 تنیدگی تحصیلی انجام شد.

بود.   ها: روش همبستگی  نوع  از  پژوهش  دانشجامعهطرح  تمامی  را  پژوهش  آماری  دورهی  دختر  درسال  آموزان  کرمان  شهر  متوسطه  دوم  ی 

نمونه  1٣٩۶-٩٧تحصیلی روش  از  استفاده  با  داد.  برای جمع دانش  ٣۶٧ای  گیری خوشه ای چند مرحله تشکیل  انتخاب شدند.  داده آموز  از  آوری  ها 
)فراست،   FMPSگرایی  ( وکمال2011)  ESSA(، تنیدگی تحصیلی  1٩٩0)اندلر و پارکر ،    "CISS"ی مقابله با استرسهاهای سبک پرسشنامه

 و   SPSS23، با نرم افزارهای    (SEM)سازی معادالت ساختاری و مدلهای توصیفی  آمارهها از  تجزیه و تحلیل دادهبرای  ( استفاده شد.  1٩٩0
AMOS24 .استفاده گردید 

های مقابله با استرس  گرایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با میانجیگری تنیدگی تحصیلی، با سبکنتایج پژوهش نشان داد که کمال : هایافته

های مقابله با استرس از طریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی تنیدگی تحصیلی  گرایی بر سبکاز اثر کمال  84/0همچنین    .رابطه معناداری دارد 
 (.p <01/0)شود  تبیین می

های مقابله با استرس دانش آموزان ایفا  گرایی منفی و تنیدگی تحصیلی نقش بسیار مهمی در سبکبراساس نتایج این پژوهش، کمال : یریگجه ینت

 کنند و نیاز است در آموزش و پرورش به این متغیرهای مهم توجه ویژه شود.می
 گراییاسترس، تنیدگی تحصیلی، کمالهای مقابله با سبک : واژگان کلیدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               2 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-1948-fa.html


 مقابله با استرس  های با سبک گرایی در رابطه کمال یل یتحص  یدگیتن یگری انجینقش م یمدل ساختار نییو تب یطراح 

Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.1 37 

 مقدمه 
  و  آمده  وجود   به  امروزه  زندگی   در  که   تغییراتی  به  توجه   با

  شده  حاصل  اجتماعی  صنعتی،  تکنولوژی  در  که  هاییپیشرفت
اجتناب  است، و  طبیعی  های  جنبه  از  یکی  از استرس  و  ناپذیر 

انسان معاصر است و به عنوان بیماری    زندگی  بسیارمهم  عوامل
 که   است  موجودی  جدید تمدن شناخته می شود. همچنین انسان

  باشد   تفاوتبی   تواندنمی  خود  زندگی  محیط  یرویدادها  به   نسبت
نیازمند  می  نشان  واکنش  خود  پیرامون  حوادث  به  و لذا  دهد، 

ب وآنابزارهایی  است  شرایط  این  با  مقابله  تفاوت  رای  باعث  چه 
می مشکالت  با  آمدن  کنار  در  سبکافراد  با  شود،  مقابله  های 

است   رویدادها  یا  مشکالت  برابر  در  آنها  امروزه  1)استرس   .)
آموزان دوره ی دوم متوسطه، به عنوان قشری از جامعه که  دانش

پیوسته در معرض استرس و فشارهای محیطی و روانی زیادی از 
به   و  دارند  قرار  خانوادگی  و  اجتماعی  آموزشی،  مشکالت  جمله 
دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور به عهده دارند، یکی از  

در عین حال آسیب پذیر جامعه هستند و قشرهای تعیین کننده  
( اند  گرفته  قرار  پژوهشگران  خاص  توجه  دانش  2مورد  این   .)

دوره  ، می آموزان  نیز  را  خود  زندگی  نوجوانی  با  ی  و  گذرانند 
چالش و  موانع  از  ای  و  مجموعه  هویت  رشد  مانند  تحولی  های 

شخصیت، پیشرفت مستقل از خانواده و ایجاد ارتباط و همرنگی 
روبهبا   همساالن،  می گروه  باید  رو  آنها   این،  بر  عالوه  شوند. 

شرایط و الزامات حضور در مکان آموزشی را فراهم آورند، برای  
به  آینده ورود  برای  را  خود  و  بگیرند  تصمیم  خویش  شغلی  ی 

جامعه در  مسئله  همین  سازند،  آماده  وارد  دانشگاه  موجب  ما  ی 
دانش بر  استرس  گذآمدن  برای  ورودی  آموزان   کنکور  راندن 

میدانشگاه دانشها  بنابراین  دورهشود.  متوسطه  آموزان  دوم  ی 
بدین معنی که در حال  ی بحرانی به سر می،در یک دوره برند، 

این   بر  باشند.  می  کنکور  وآزمون  جوانی  دوره ی  به  وارد شدن 
دانش مطالعات  در  امروزه  سبکاساس،  مطالعه  های  آموزی، 

آ   مقابله استرس  از جنبهبا  برای  نها  باالیی  اهمیت  های مختلف، 
دارد. تربیتی  شیوه پژوهشگران  با  به  برخورد  در  افراد  که  هایی 

های مقابله با  برند، سبکو شکست ها به کار می  فشارها، ناکامی
گویند که به صورت تالش مستمر به منظور سازگار استرس می

در این راستا (.  ٣شدن فرد با وضعیت نامتعادل تعریف شده است)
بندی سبکطبقه  از  مختلفی  وجود  های  استرس  با  مقابله  های 

سبک جمله،  آن  از  که  مقابلهدارد  هیجان  های  مدار،  مسئله  ای 
می اجتنابی  و  مقابلهمدار  سبک  شامل    باشند.  مدار  مسئله 

از   تغییر ساختار مسئله  درباره مسئله،  بیشتر  اطالعات  جستجوی 
هیجان مدار   مقابله  ها است. سبکتنظر شناختی و تعیین اولوی

میشیوه توصیف  را  خود  هایی  بر  فرد  آن  اساس  بر  که  کند 
کوشش تمام  شده،  احساسات متمرکز  کاهش  متوجه  او  های 

به   پرداختن  شدن،  ناراحت  و  کردن  گریه  مانند  ناخوشایند 
ذهنی اشتغال  و  جویانه  عیب  سبک   رفتارهای  نهایت،  در    است. 

که   اجتنابی  فعالیتمقابله  و  مستلزم  است  شناختی  تغییرات  و  ها 
   (.4زا است )هدف آن اجتناب و فرار از موقعیت تنش

کمال طرفی  در  از  که  است  شخصیتی  ساختار  یک  گرایی 
واقعی   غیر  باالی  اهداف  و  معیارها  انتخاب  مستعد  که  افرادی 

افراد   این  نفس  عزت  و  دارد  وجود  برآوردن  هستند،  به  مشروط 
گرایی  های فردی زیادی در کمالاین معیارها است. اگرچه تفاوت

کمال مشخصه  مهمترین  اما  دارد،  اهداف  وجود  داشتن  گرایی، 
برای  بلن افراطی  تالش  و  وصول  قابل  غیر  و  مبهم  پروازانه  د 

است) اهداف  این  به  کمال5رسیدن  مرضی  شکل  در  گرایی،  (. 
اعتقاد یا باور به این موضوع است که کار یا بازده هر چیزی که 

-گرایی یکی از ویژگیکامل نیست، غیر قابل قبول است. کمال
استمرار    شناسی وهای شخصیتی است که نقش مهمی در سبب

(، همچنین اگر چه ۶کند )های روانی بازی میدوره بالینی آسیب
عنوان  کمال به  اما  دارد  مثبت  اثر  پیشرفت  قضاوت  بر  گرایی 

می محسوب  روانشناسی  در  نوروتیک  )صفتی  پژوهش  ٧شود   .)
ی آموزان دورهگرایی در دانشهای اندکی در مورد سازه ی کمال

امروزه شناسایی ابعاد آن اهمیت  دوم متوسطه انجام شده است و  
کمال رسید  می  نظر  به  که  سبکدارد  بر  با  گرایی  مقابله  های 

دانش پژوهشگران  استرس  برخی  است.  تاثیرگذار  آموزان 
دانند   می  استرس  منبع  مهمترین  را  آموزش  با  مرتبط  فشارهای 
که نوجوانان در سراسر دنیا با آن مواجه هستند و یکی از عوامل  

های مقابله با استرس مرتبط  رسید با سبکه نظر میدیگری که ب
است، تنیدگی تحصیلی بود. تنیدگی تحصیلی بیانگر احساس نیاز 
برای   کافی  زمان  نداشتن  ادراک  و  دانش  به کسب  فرد  فزاینده 

می  دانش  آن  به  تحصیلی، 8باشد)دستیابی  تنیدگی  همچنین   .)
بر تجربه ناهماهنگی بین درک  ارزیابی فرد مبنی  از مطالبات  ی 

بر  های تحصیلی و منابع درون فردی تعریف میموقعیت شود و 
آموزان و توانایی آنها برای انجام  جسمانی دانش  -سالمت روانی

موثر تکالیف درسی اثر می گذارد. در پیشینه ی پژوهش، رستمی  
بینی راهبردهای مقابله با  و احدی در پژوهشی تحت عنوان پیش

ویژگی اساس  بر  دست  هاسترس  نتیجه  این  به  شخصیتی  ای 
ویژگی که  راهبردهای یافتند  بینی  پیش  توان  شخصیتی،  های 

(. سوپات و همکاران در پژوهشی ٩ای را در افراد داراست)مقابله
نشان دادند، بین تنیدگی تحصیلی و سالمت روان رابطه منفی و  

دارد) وجود  و  10معنادار  وینر  پژوهش  از  آمده  دست  به  نتایج   .)
از  کارتن استفاده  و  نوروتیک  گرایی  میزان کمال  که  داد  نشان   ،

باال  امتحان،  اضطراب  دارای  دانشجویان  درمیان  اجتنابی  سبک 
(.در پژوهش دیگری نوری و نیلفروشان در بررسی نقش  11است)

مقابله ابعاد دوگانه کمالسبک های  و  اهمالای  در  کاری گرایی 
ای مسئله مدار،  بلهتحصیلی دانشجویان نشان دادند که سبک مقا

مقابله مدار، کمالسبک  هیجان  و کمالای  بهنجار  گرایی گرایی 
-روان رنجورانه به ترتیب بیشترین تاثیر را در پیش بینی اهمال
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دارند) تحصیلی  نشان  12کاری  همچنین  همکاران،  و  دانکلی   .)
سبک بر  گرایی  کمال  که  مقابلهدادند  میهای  تاثیر  افراد  -ای 

-گرایی منفی در چارچوب ناهماهنگی(.پیامدهای کمال1٣گذارد)
تعارض و  شناختی  در های  اختالل  صورت  به  عاملی  های 

احساس  خودانتقادگری،  خودسرزنشگری،  اطالعات،  پردازش 
این وضعیت احتمال   کهتری و درماندگی مشخص می شود که 

می    ای ناکارآمد را در فرد افزایشبه کارگیری راهبردهای مقابله
 (. 14دهد )

بنابراین با توجه به این که در کشور ما، ورود به دانشگاه و  
خود   به  را  بسیاری  ذهن  که  است  موضوعی  تحصیل  ادامه 

تجربه یک  مسیر،  این  و  است  کرده  چالشمشغول  و  ی  انگیز 
دورهاسترس در  ویژه  به  با  آور  همچنین  است،  متوسطه  دوم  ی 

گرایی و ابهامات آن  کمال  توجه به محدودیت تحقیقات با متغیر 
گرایی می تواند  آموزان و اینکه ویژگی شخصیتی کمالدر دانش

دانش انتخاب  در  مهم  متغیر  با  یک  مقابله  سبک  در  آموزان 
ها، به این رابطه توجه کافی نشده استرس آنها باشد و در پژوهش

بررسی   به  حیطه  این  در  شده  انجام  مطالعات  بیشتر  و  است 
مذکو این  متغیرهای  انجام  اند،  پرداخته  مجزا  صورت  به  ر 

نیاز   این  بر  عالوه  داد.  پوشش  پژوهشی  خالء  این  به  پژوهش، 
تنیدگی تحصیلی در یک مدل ساختاری   میانجیگری  نقش  بود، 

ی پیچیده  بررسی شود تا از این طریق به درک و فهم این پدیده
بنابرایبا توجه به سبک نزدیکتر شویم.  ن،  های مقابله با استرس 

تبیین سبک برای  ساختاری  مدلی  طراحی  پژوهش  این  -هدف 
دانش استرس  با  مقابله  کمالهای  اساس  بر  با آموزان  گرایی 

 میانجیگری تنیدگی تحصیلی بود.   

 هاروش 

کاربردی  تحقیقات  شاخه  در  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
قرار می گیرد. روش اجرای این پژوهش توصیفی )غیرآزمایشی(  

پژوهش   طرح  است.  و  همبستگی  های  طرح  نوع  ی جامعهاز 
ی دوم متوسطه  آموزان دختر دورهدانش  آماری پژوهش را تمامی

تشکیل داد.   1٣٩۶-٩٧نفر( در سال تحصیلی  8٩۶5شهر کرمان )
برای انتخاب نمونه از جامعه مذکور از روش نمونه گیری خوشه  

مرحلهای   به  ای  چند  مراجعه  با  که  صورت  بدین  شد،  استفاده 
پرورش  ب و  آموزش  دوگانه  نواحی  آموزش  کرمان  خش  شهر 

لیست مدارس دخترانه دوره ی دوم متوسطه گرفته شد و از بین  
تصادفی   به طور  از هر مدرسه، سه کالس  و  آنها ،شش مدرسه 

ترتیب  بدین  شد.  و  آموز  دانش  367  انتخاب  جهت  انتخاب 
و تکمیل پرسشنامه پژوهش  آنان  ها، رضایت  شرکت در  آگاهانه 

سبک های  پرسشنامه  سپس  شد.  استرس  جلب  با  مقابله  های 
پارکر   و  تنیدگی تحصیلی  (  CISS)اندلر   ،(ESSA  ) و کمال

فراست   نمونه  (  FMPS)گرایی  گروه  افراد  روی  شد.    بر  اجرا 
استنباطی   و  توصیفی  سطح  دو  در  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه 

از   استفاده  با  توصیفی  سطح  در  گرفت.  های  صورت  مشخصه 
در   و  معیار  انحراف  میانگین،  فراوانی،  نظیر  سطح  آماری 

براساس    (SEM)  یابی معادله ساختاریروش مدلاستنباطی از  
افزار نمایی    Amos 24نرم  درست  حداکثر  برآورد   ( ML)با 

 استفاده شد.  

 ابزار پژوهش  
سبک  )پرسشنامه  استرس  با  مقابله  این    (: CISSهای 

پارکر و  اندلر  توسط  سه  1٩٩0)  پرسشنامه  ارزیابی  هدف  با   ،)
مسئله ای  مقابله  هیجان سبک  تهیه مدار،  اجتنابی  سبک  و  مدار 

شده است. این مقیاس در یک طیف پنج درجه ای لیکرت )هرگز  

زیاد    "1" نمره گذاری می"5"تا خیلی  دارای  (  و  آیتم   48شود 
را میبلهآیتم یک سبک مقا  1۶باشد، که هر  می این  ای  سنجد. 

ضریب   است.  شده  هنجاریابی  و  ترجمه  ایران  در   پایایی آزمون 
سبک مسئلهبرای  هیجانهای  ترتیب  مدار،  به  را  اجتنابی  و  مدار 

 (. 15به دست آمده است ) ٧2/0و  80/0،  0/8٣
تحصیلی تنیدگی  پرسشنامه   : ESSAپرسشنامه  این 

ابزار دارای    ( ساخته شد. 2011توسط سان، دون، هو و ژو ) این 
از  1۶ لیکرت  ای  درجه  پنج  مقیاس  از  استفاده  با  که  است  گویه 

شود. در این ابزار دامنه نمرات بین  یک تا پنج ، نمره گذاری می
آلفای  می   80تا  1۶ را با روش  پایایی آن  باشد. سازندگان تست 

در    .(1۶گزارش کردند)  ٧8/0و با روش باز آزمایی    82/0کرونباخ  
گزارش   ٧٣/0یایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ایران پا

   (.1٧شده است)
بعدی کمال )مقیاس چند  این   (: FMPSگرایی فراست 

( وهمکاران  فراست  توسط  ابعاد 1٩٩0مقیاس  ارزیابی  برای   )
کمال دارای  مختلف  آزمون  این  است.  شده  ساخته    ٣5گرایی 

و   مورد    ۶گویه  در  نگرانی  شامل  مقیاس  تردید  زیر  اشتباهات، 
نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقادات والدین، استانداردهای  

پاسخ دهی در یک مقیاس لیکرت    فردی و سازمان دهی است. 
( تنظیم شده  5و کامالً موافقم=  1پنج درجه ای )کامالً مخالفم=  

زیرمقیاس   میزان ضریب همسانی درونی  است. سازندگان تست 
و ضریب همسانی درونی کل   ٩٣/0تا    ٧٣/0های آزمون را بین  

را   اند)  ٩0/0آزمون  کرده  همسانی  5گزارش  ایران ضریب  در   .)
های نگرانی  و برای زیر مقیاس  8۶/0درونی برای کل پرسشنامه  

اشتباهات   مورد  تردید85/0در  والدین  ٧2/0،  انتظارات   ،٧8/0  ،
والدین   استانداردفردی    4٧/0انتقادات  دهی    0/5٧،  سازمان  و 

 (. 18به دست آمده است ) 0/8٣

 هایافته
نفر 239 کننده در این مطالعه،  آموز شرکتدانش  ٣۶٧از کل

و   دولتی  مدارس  تحصیل  نفر    128در  غیردولتی  مدارس  در 
،  1۶)نفر    ۶2کردند کهمی ،  1٧)نفر    112سال(  )  نفر    12٣سال( 
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از  نفر    102سال ( سن داشتند. همچنین    1٩)نفر    ٧0سال( و    18
 154نفر در رشته ریاضی و    111ر رشته تحصیلی انسانی،  آنها د

 . در  رشته تجربی مشغول به تحصیل بودندنفر 
است، در متغیر کمال  1جدولطور که در  همان گرایی، آمده 

بعد   با    دهیسازمان میانگین  ی فرد  یاستانداردها،  85/1٧برابر 
نسبت    دیو ترد  شک،  55/25  در مورد اشتباهات  ی نگران،  20/٣٧

اعمال  نیوالد  انتقادات و    1۶/14  نیوالد  انتظارات،  18/11  به 
باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر این است که  یم  85/1٣

از مطالعه  ی استرس ناشدر متغیر تنیدگی تحصیلی، میانگین نمره 
کار،    11/2٧ نمرات    ی نگران،   14/10  حجم  مورد  ،  ٩۶/10در 

باشد، همچنین  می  81/8ی  رد دلس  و  ٧٣/٩انتظار از خود    استرس
نمره   ممیانگین  مسئله  ه،    ٣4/51ر  داسبک  ر  دام  جانیسبک 

 باشد. ی م ٩٣/4۶ یاجتناب سبک و ٧2/48

مدل روش  از  شده  ارائه  مدل  ارزیابی  معادله جهت  یابی 
افزار  (SEM)  ساختاری نرم  برآورد    Amos 24براساس  با 

نمایی   درست  بررسی    (ML)حداکثر  از  پیش  شد.  استفاده 
گرفت.   قرار  بررسی  مورد  مدل  برازندگی  ساختاری،  ضرایب 

داده1)نمودار   برازش  شاخص(  براساس  در  ها  برازندگی  های 
 نشان داده شده است.   2جدول 

مقههدار مجههذور کههای بههه دسههت  2توجههه بههه جههدول 
مجهههذور کهههای بهههه  ( و نسهههبت48/18٧آمهههده در مهههدل )

-( بهههرازش مطلهههوب را نشهههان مهههی۶5/1درجهههه آزادی )
هههای مههدل در سههطح دهههد. ضههمن اینکههه سههایر شههاخص

مناسهههبی هسهههتند و نشهههان از برازنهههدگی مناسهههب آن بههها 
 ها دارد.داده

 های دانش آموزان در متغیرهای تحقیقهای توصیفی نمرهشاخص .1جدول 

 انحراف معیار میانگین د ابعا متغیر

 گرایی مثبت  کمال
 
 

 گرایی منفی کمال

 ٣٩/5 85/1٧ دهی سازمان

 28/4 ٣٧/20 استانداردهای فردی

 ٩٣/۶ 55/25 نگرانی در مورد اشتباهات 

 0۶/4 18/11 شک و تردید به اعمال 

 18/4 1۶/14 انتظارات والدین

 ۶٣/٣ 85/1٣ انتقادات والدین 

 تحصیلی تنیدگی  

 0۶/۶ 2٧/11 استرس ناشی از مطالعه 

 21/4 14/10 حجم کار 

 02/5 ٩۶/10 نگرانی در مورد نمرات 

 8٩/٣ ٧٣/٩ استرس انتظار از خود 

 ٧4/3 81/8 دلسردی

 های مقابله با استرسسبک

 ۶1/10 ٣4/51 سبک مسئله مدار 

 ٩۶/10 ٧2/48 سبک هیجان مدار 

 48/9 ٩٣/4۶ سبک اجتنابی 

 ارائه شده  های برازندگی برای مدلشاخص .2جدول 

 χ2 df df/χ2 RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI 

 96/0   97/0 93/0 97/0 91/0 94/0 03/0 65/1 113 48/187 مدل ساختاری 
 

 

 
 تحلیل مدل و پارامترهای استاندارد شده مدل ارائه شده  .1نمودار 

633/0 

550/0 

317/0 

366/0 

441/0 

- 

324/0 

- 

303/0 

- 

560/0 - 

354/0- 

958/0 

630/0 

کمال گرایی 
 منفی

 تنیدگی تحصیلی

سبک  مسئله 
مدار  

سبک هیجان 
مدار رر  

 سبک  اجتنابی   
کمال گرایی 

 مثبت
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را    ، 1نمودار   شده  تدوین  مدل  ساختاری  معادالت  تحلیل 
می کمالنشان  از  مسیر  ضرایب  تنیدگی  دهد.  به  منفی  گرایی 

تحصیلی ؛ سبک مقابله مسئله مدار ؛ هیجان مدار ؛ اجتنابی و از  
مسئله  کمال مقابله  سبک  ؛  تحصیلی  تنیدگی  به  مثبت  گرایی 

مد هیجان  سبک  مدار؛   به  تحصیلی  تنیدگی  از  و  اجتنابی  ار؛ 
 01/0و    05/0مقابله مسئله مدار ؛ هیجان مدار؛ اجتنابی در سطح  

اثرات مستقیم و سطح معناداری آنها در    ٣دار بودند. جدول  معنی
   دهد.مدل تدوین شده را نشان می

جدول   است.    ٣مندرجات  مسیرها  تمام  معناداری  از  حاکی 
برمیبنابراین،   سبکتوان  مبنای ای  بر  استرس  با  مقابله  های 

گرایی با میانجیگری تنیدگی تحصیلی مدلی ساختاری ارائه  کمال
 نمود.

گرایی ضریب استاندارد مسیر کمال ٣با توجه به نتایج جدول 
منفهی و  (=0p/  ،02٣=    -٣0٣/0مثبت به تنیهدگی تحصهیلی)

 (=  ،021/0p=  ٣1٧/0معنادار و به سبک  مقابله مسئله مهدار )

باشهد. همچنهین ضهریب اسهتاندارد مسهیر دار مهیمثبت و معنی
گرایی مثبت به سبک مقابله هیجان مدار، منفهی و معنهادار کمال

(٣24/0-    =،  012/0p=)  گرایی مثبت به سهبک و مسیر کمال
 باشد.دار می( نیز منفی و معنا=، 004/0p=  -441/0اجتنابی )

گرایهی منفهی بهه کمهالهمچنین ضهریب اسهتاندارد مسهیر 
( مثبهت و معنهادار مهی =0p/،  00٩=٣۶۶/0تنیدگی تحصیلی )

مقابله   سبک  هبگرایی منفی  باشد و ضریب استاندارد مسیر کمال
( وبه سبک =،  001/0p=  -5۶0/0)  مدار منفی و معنادارمسئله  

( و اجتنهابی =،  001/0p=    ٩58/0مهدار )  جهانیه  های مقابله
(۶٣0/0=، 001/0p=م )باشههد. ضههریب دار مههیثبههت و معنهها

استاندارد مسیر تنیدگی تحصیلی به سبک مقابله مسئله مدار نیهز 
سهبک مقابلهه   هبه( و  =،  014/0p=    -٣54/0منفی و معنادار )

=  ۶٣٣/0اجتنهابی ) ( و = ، 001/0p=  550/0) مهدار جهانیه

، 001/0p = دار می باشد.( مثبت و معنی 

 برآورد ضرایب اثرات مستقیم در مدل تدوین شده  .3جدول 

 

 بحث 
-گرایی منفی و سبکداد، بین کمالنتایج این تحقیق نشان  

بدین    با استرس رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.   های مقابله
که   کمالصورت  سبک  بین  با  منفی  ایگرایی  هیجان    مقابله 

مدار و اجتنابی رابطه مثبت و معنا دار و بین کمال گرایی منفی با  
داشت.   وجود  دار  معنا  و  منفی  رابطه  مدار  مسئله  مقابله  سبک 

پژوهش با  پژوهش  این  های  می12،1٣،14های)یافته  -(همسو 
رویکردهای یادگیری اجتماعی بر توان گفت،  باشد. در تبیین می

ر در حل مسئله برای سازش یافتگی موثر تاکید اهمیت رفتار موث
اما  کرده که  اند،  است  منطقی  غیر  باوری  واقع  در  گرایی،  کمال 

که   دارند.افرادی  خود  اطراف  محیط  و  خود  به  نسبت  اشخاص 
باید   شان  اطراف  محیط  و  خود  که  معتقدند  هستند،  گرا  کمال 

خطا    کامل باشد و هر گونه تالشی در زندگی باید بدون اشتباه و
افراد کمال گرا معموالً عدم پذیرش و طرد شدن از      (.1٩باشد )

سوی دیگران را پیش بینی می کنند و از آن می ترسند. با این  

می   به خود  دفاعی  حالت  دیگران  انتقاد  مقابل  در  ها  آن  ترس، 
می   دور  خود  از  و  کام  نا  را  دیگران  طریق  این  از  گیرندو 

م  که  این  بدون  گراها  باشند، سازند.کمال  موضوع  این  توجه 
انتظار  دیگران  و  ازخود  را   گرای  واقع  غیر  شدت  به  معیارهای 

تواند در سازگاری و سازش منفی می  گراییکمالبنابراین  دارند.  
سبک سمت  به  را  فرد  و  کند  ایجاد  اختالل  ای  مقابله  فرد 

دهدهیجان سوق  میمدار  دیگر  تبیینی  در  داشتن  .  گفت  توان 
کمال جنبهگرااهداف  بیشتر  در  نیافتنی  یانه  دست  عملکرد،  های 

آموزان دارای اهداف  تواند استرس ایجاد کند و دانشاست و می
واکنشکمال با  مقایسه  در  حساسگرا،  دیگران  ترند،  های 

می دردناک  را  رضایتمندی انتقادگرایی  نگران  وبیشتر  بینند 
هستند. اه  بنابراین  دیگران  قبال  در  که  استرسی  دلیل  داف  به 

می گرایانهکمال متحمل  خود  آسیب  ی  مشکالت  برابر  در  شوند 
-ای هیجان مدار میهای مقابلهپذیرترند و بیشتر به سوی سبک

کمال دار  معنا  و  مثبت  ی  رابطه  تبیین  در  با  روند.  منفی  گرایی 

 داریسطح معنی   B SE مسیر 

 02٣/0 404/0 -581/0 -٣0٣/0 تحصیلی تنیدگی  گرایی مثبتکمال 

 021/0 54۶/0 248/1 ٣1٧/0 رداسبک مقابله مسئله م  گرایی مثبتکمال 

 012/0 ٧۶2/0 -٣1٩/1 -٣24/0 ر داسبک مقابله هیجان م  گرایی مثبتکمال 

 004/0 ٧5٧/0 -٩51/1 -441/0 یسبک مقابله اجتناب  گرایی مثبتکمال

 00٩/0 501/0 ٩28/0 ٣۶۶/0 تحصیلی  تنیدگی  گرایی منفیکمال

 001/0 482/1 -20٩/٣ -5۶0/0 رداسبک مقابله مسئله م  گرایی منفیکمال

 001/0 ٩25/1 5٧5/5 ٩58/0 ر دامسبک مقابله هیجان  گرایی منفیکمال 

 001/0 4۶0/1 ٣08/4 ۶٣0/0 یسبک مقابله اجتناب  گرایی منفیکمال 

 014/0 ۶1٣/0 -2۶2/1 -٣54/0 رداه ملسبک مقابله مسئ   تحصیلی  تنیدگی

 001/0 421/0 485/1 550/0 ر داسبک مقابله هیجان م تحصیلی   تنیدگی

 001/0 5٣2/0 ۶٩5/1 ۶٣٣/0 ی سبک مقابله اجتناب  تحصیلی    تنیدگی
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مقابله شیوه    سبک  به  گرایی  گفت، کمال  توان  می  نیز  اجتنابی 
د را  آموزان  دانش  گوناگون  ویژه  های  به  کند،  می  استرس  چار 

در   نگرانی  و  اضطراب  نگری،  منفی  بر  که  منفی  گرایی  کمال 
مورد شکست ها و ناکامی ها تاکید می کند و فرد را از تالش وا  
می دارد، می توان گفت که ترس از شکست می تواند منجر به  
بنا  احساس درماندگی در دانش آموزان کمال گرای منفی شود، 

تعلل به عنوان یک راهبرد اجتنابی استفاده می کنند   براین آنها از 
اجتنابی  مقابله  برمی گزینند.  وسبک  نتایج  را  اساس  بر  همچنین، 

(، خود ارزشیابی منفی و ناتوانی ادراک شده  14پژوهش استوبر )
کمال برای  در  تالش  بازداری  باعث  سو  یک  از  منفی  گرایی 

می باال  معیارهای  و  انتظارات  از  تحقق  و  دیگر،  شود  سوی 
 .کندای ناکارآمد را فعال میهای مقابلهسبک

-گرایی مثبت و سبکداد، بین کمال نتایج این تحقیق نشان 
بدین    با استرس رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.   های مقابله
هیجان مدار و    گرایی مثبت با سبک مقابلهبین کمالصورت که  

اجتنابی رابطه منفی و معنا دار و بین کمال گرایی مثبت با سبک  
مقابله مسئله مدار رابطه مثبت و معنا دار وجود داشت. یافته های  

با پژوهش تبیین 1٣و  12های)این پژوهش  باشد. در  (همسو می 
می توان گفت، کمال گرایی مثبت ،انگیزش افراد را برای مقابله  

افراد در تنظیم  ی موفق تقوی ت می کند و به دلیل توانایی این 
فاصله ی بین آرمان و واقعیت، آنان را از گرفتار شدن در چرخه 
ناهماهنگی های شناختی و تعارض   زا و آسیب زای  تنیدگی  ی 

که نتیجه آن ،دور    های عاطفی همراه با نگرانی ها باز می دارد
عالوه بر  است.  و اجتنابی    هیجان مدار  مقابله ای  سبکشدن از  

مثبت،  این،   گرایی  کمال  شخصیتی  ویژگی  با  آموز  دانش 
سازماندهی و برنامه ریزی در کارها را در زندگی مد نظر قرار می  
تعلل در   و  اجتناب  با  امر  این  اهل حل مسئله هست که  و  دهد 
کمال  همچنین  دارد.  مغایرت  زندگی  مشکالت  و  مسائل  حل 

،سازمانده  نظم  با  چون  مثبت  عملکرد گرایی  واستانداردهای  ی 
همراه است، باعث برنامه ریزی بهتر دانش آموز روی مسائل می 
شود، در نتیجه دانش آموز در حل مسائل به سبک مسئله مدارانه  

  بهتر عمل می کند.
از اثر کل   84/0همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که   
غیرمستقیم های مقابله با استرس از طریق  گرایی بر سبککمال

توسط متغیر میانجی تنیدگی تحصیلی تبیین می شود و تنیدگی  
معنی و  مهم  میانجیگری  نقش  سبکتحصیلی  در  های داری 

دانش استرس  با  میمقابله  ایفا  توان  آموزان  می  تبیین  در  کند. 
افزایش روزافزون تعداد شرکت کنندگان کنکور،تخصصی   گفت، 

نشگاهی در نگاه افراد  شدن مشاغل، ارزشمند بودن تحصیالت دا
رشته در  تحصیل  به  وگرایش  در  جامعه  را  باور  این  خاص،  ای 

آموزان و خانواده ها ایجاد کرده که ادامه تحصیل یکی از دانش
باعث شده   امر  است و همین  امروز  دنیای  مهمترین مسائل، در 
کنکور،   آزمون  به  شدن  نزدیک  و  دبیرستان  به  ورود  که  است 

را برای دانش آموزان ایجاد کندکه خود   مقطی حساس و پرفشار
ناتوانی افراد در تحلیل    در مواردی، باعث کمال گرایی بیمارگونه، 
بی نیز  و  و موقعیت خویش  روبه  صحیح خود  برای  افراد  کفایتی 

  آموز را به سمت دانشهای دشوار می شود و  رو شدن با موقعیت
هیجان می  سبک  سوق  اجتنابی  یا  تمدار  اگر  حال  نیدگی  دهد. 

نظریه اساس  بر  گردد،  افزون  نیز  این تحصیلی  شناختی،  های 
دانش شناختی  های  توانایی  موثر  تنیدگی  انجام  در  را  آموزان 

می چالش  به  درسی  بی  تکالیف  احساس  شروع  باعث  و  کشد 
کفایتی شده و احساس ناتوانی در انجام وظایف، نگرش انتقادی 

مطالعه و افزایش شک در  منفی، از دست دادن عالقه نسبت به  
شود) می  ها  توانایی  بنابراین می20مورد  از  (.  فرار  موجب  تواند 

و   موقعیت  با  مقابله  برای  اجتنابی  رفتارهای  از  استفاده  واقعیت، 
مدار   مسئله  سبک  نظریهکاهش  اساس  بر  همچنین  های شود. 

دانش اگر  درسی  پیشین،  محتوی  فهم  در  کنند  احساس  آموزان 
و یا اینکه از حجم مطالب، دشواری مطالب و نحوه  ناتوان هستند

تنیدگی   دچار  باشند،  نداشته  رضایت  معلم  وارزشیابی  تدریس 
تاثیرمنفی   آنها  روانی  سالمت  بر  تنیدگی  و  شوند  می  تحصیلی 

گذارد.   این،  می  بر  تحصیلی  دانشعالوه  تنیدگی  که  آموزانی 
در نگرانی  مطالعه،  از  ناشی  استرس  یعنی  دارند  مورد    بیشتری 

دارند) بیشتری  دلسردی  و  می16نمرات  بنابراین  گفت  (،  توان 
هیجان انتظار  تجربه  و  اضطراب  نگرانی،  مانند  منفی  های 

باعث   خود  که  انجامد  می  فرد  عملکرد  تضعیف  به  شکست، 
سبک  سوی  به  بیشتر  آموز  دانش  نتیجه   در  شود،  می  ناکامی 

آورد.   می  روی  اجتنابی  یا  مدار  هیجان  ای  صورتیکه مقابله    در 
کمتری دارد، بیشتر به ارزیابی    تنیدگی تحصیلیآموزی که  دانش

تنش پردازد و سعی در کنترل هیجانات منفی  موقعیتهای  زا می 
تنیدگی   بنابراین  دارد.  مسئله  حل  برای  تمرکز  سپس  و  خود 

تجربه یک  عنوان  به  باید  را  آموزان  دانش  بین  در  ی  تحصیلی 
 گذارد، در نظر گرفت.  رد تاثیر میمنفی که بر زندگی و عملکرد ف

مهمترین محدودیت های این پژوهش عبارتند از اینکه برای  
که   شده  استفاده  خودگزارشی  ابزارهای  از  ها  داده  آوری  جمع 
پاسخ آزمودنی ها می تواند همراه با سوگیری باشد و بهتر است  
ترکیبی   و  کیفی  مصاحبه،  های  روش  از  آینده  تحقیقات  در 

به  استفاده شو این پژوهش محدود  د. همچنین جامعه ی آماری 
روش  دانش بودن  مقطعی  این،  بر  عالوه  بود.  دختر  آموزان 

روانی و وضعیت شخصی   و  بر حاالت روحی  تواند  پژوهش می 
ها و بر نحوه تکمیل  ها در بازده زمانی تکمیل پرسشنامهآزمودنی

 آنها اثرگذار باشد.  

 گیرینتیجه
که داد  نشان  پژوهش  کمال  این  و  تحصیلی  گرایی  تنیدگی 

آموزان  منفی نقش بسزایی در سبک های مقابله با استرس دانش
دوره ی دوم متوسطه دارند و می توانند دانش آموزان را به سمت  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               7 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-1948-fa.html


42 Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.1 

مقابله  سبک دهند.    های  سوق  اجتنابی  یا  مدار  هیجان  ای 
داری    همچنین تنیدگی تحصیلی نقش میانجیگری مهم و معنی

سبک مقا در  دانشهای  استرس  با  میبله  ایفا  حال  کند.  آموزان 
مقابله ای هیجان اگر تنیدگی تحصیلی کاهش یابد، سبک های  

ی  مدار و اجتنابی را کاهش می دهد و دانش آموز ازسبک مقابله
ک استفاده   بیشتر  مدار  به مسئله  نیاز،  احساس  در صورت  و  رده 

میجست بر  دیگران  از  کمک  و  راهنمایی  پیشنهاد    .آیدجوی  لذا 
آموزان به  های مقابله با استرس دانششود جهت بهبود سبکمی

کمال در  موثر  پدیدهعوامل  ویژه  به  تنیدگی گرایی،  مهم  ی 
 تحصیلی توجه کافی شود.    

 سپاسگزاری 

از تمامی افراد شرکت کننده که با شکیبایی در این پژوهش 
 همکاری کرده اند، قدردانی می شود. 
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