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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between
stress coping styles and causal attribution with academic
achievement of Iranshahr University of Medical Sciences students.
The research method was descriptive-correlational and the
statistical population of this study was all students of Iranshahr
University of Medical Sciences in the academic year 2020-2021 in
the number of 1008 people, of which according to Cochran's
formula (119 girls and 113 boys) by snowball sampling method.
Were selected and answered the questionnaire of coping styles of
stressful situations Andler and Parker (1990) and the questionnaire
of documentary style of Peterson et al. (1982). Data were analyzed
using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The
results of data analysis showed that there was a positive and
significant relationship between problem-oriented style and
positive attribution style with academic achievement and a
negative and significant relationship between emotion-oriented,
avoidance style and negative attribution style with academic
achievement (P <0.05). In addition, the results showed that positive
and negative documents played a predictive role in students'
academic achievement; And with the change of student
achievement attribution styles, the coping styles also did not play a
predictive role in students' academic achievement. Therefore, the
results of this study indicate the importance of causal documents in
predicting and increasing academic achievement and show the
need for the attention of relevant university officials in teaching
internal, stable and general causal documents to students in
positive situations. Instructors benefit from a variety of educational
strategies for presenting material, and active learning occurs in
students, which leads to academic achievement in students.
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای مقابله با استرس و اسنادهای علّی با
پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر انجام گرفت .روش پژوهش
توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی
پزشکی ایرانشهر در سال تحصیلی  1398-99به تعداد  1008نفر تشکیل میدادند که از این
تعداد بر اساس فرمول کوکران ( 119دختر و  113پسر) به روش نمونهگیری گلوله برفی
انتخاب شدند و به پرسشنامه سبکهای مقابله با موقعیتهای استرسزای اندلر و پارکر
تاریخ دریافت:
( )1990و پرسشنامه سبک اسنادی پترسون و همکاران ( )1982پاسخ دادند .دادهها با
1400/08/09
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
تاریخ ویرایش:
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین سبک مسئله مدار و
1400/10/10
سبک اسناد مثبت با پیشرفت تحصیلی وجود داشت و رابطه منفی و معنیداری بین سبک
تاریخ پذیرش:
هیجان مدار ،اجتنابی و اسناد منفی با پیشرفت تحصیلی وجود داشت ( .)P<0/05عالوه بر
1401/03/22
این ،نتایج نشان داد که اسناد مثبت و اسناد منفی نقش پیشبینی کنندهای در پیشرفت
تاریخ انتشار:
تحصیلی دانشجویان داشتند؛ و با تغییر سبکهای اسناد پیشرفت تحصیلی دانشجویان تغییر
1401/03/31
میکند همچنین سبکهای مقابله با استرس نقش پیشبینی کنندهای در پیشرفت تحصیلی
دانشجویان نداشت؛ بنابراین نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت اسنادهای علی در پیشبینی
و افزایش پیشرفت تحصیلی بود و لزوم توجه مسئولین مربوطه دانشگاهها در آموزش
واژگان کلیدی:
پیشرفت تحصیلی ،سبکهای مقابله با اسنادهای علی درونی ،پایدار و کلی در موقعیتهای مثبت به دانشجویان را نشان میدهد
که به کمک اسنادهای علی درونی ،پایدار و کلی ،مدرسان از استراتژیهای متعدد آموزشی
استرس ،اسنادهای علّی
برای ارائه مطلب بهرهمند میشوند و یادگیری فعال در دانشجویان رخ میدهد که منجر به
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان میشود.
استناد به این مقاله :انصاریصدر ،عبدالرحمن و شیرازی ،محمود .)1400( .رابطهی سبکهای مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت
تحصیلی در دانشجویان .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.14-27 ،)45(19 ،
DOI: 10.22111/JEPS.2022.6994

© نویسندگان.
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مقدمه
دانشجویان بهعنوان سرمایه انسانی آینده کشور بسیار حائز اهمیت میباشند .تربیت نیروی انسانی در سطوح عالی که
بتواند پاسخگوی نیازمندیهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه باشد یکی از وظایف مهم دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی به شمار میرود (سعیدی و فرحبخش .)1395 ،دوران دانشجویی به دلیل ورود به محیط جدید تحصیلی،
درگیری با مسائل اقتصادی و آینده شغلی و گاهی دوری از خانواده ،استرسزا 1میباشد .تحصیل بهویژه در رشته پزشکی
با استرسهای خاص دیگری همراه میباشد (رامالن 2و همکاران .)2020 ،لزوم یادگیری حجم وسیع مطالب علمی و
فشردگی دروس ارائهشده ،دوره طوالنی آموزش ،آموزش در محیط غیر سازمانیافته بیمارستانی که درصد عمدهای از
آموزش دوران تحصیل اینگونه رشتهها را تشکیل میدهد و لزوم چرخشهای مکرر بین بخشهای مختلف بیمارستانی،
مواجهه مکرر با رنج و گاه مرگ بیماران ،سوء رفتار بعضی از مدرسین با دانشجویان و کمبود وقت برای اوقات فراغت و
پرداختن به امور شخصی و  ...اثر منفی در سالمت روان دانشجویان گذاشته ،درنهایت دررسیدن به اهداف نهایی آموزش
خلل ایجاد میکند (سیلوا 3و همکاران)2020 ،؛ و در جهان امروز با توجه به پیچیده شدن فرآیند توسعه نیاز به آگاهی و
کسب دانش بیشازپیش احساس میشود .دانشگاه یکی از نهادهای مهمی است که با توجه به وظیفه خطیر پرورش افراد
و اجتماع مسئولیت بزرگی در غنی شدن هر چه بیشتر سرمایههای علمی و معنوی جامعه بر عهده دارد اینکه چه عواملی
بر پیشرفت تحصیلی 4دانشجویان اثر میگذارد یا سهم و مشارکت هر عامل چقدر است همواره از حیطههای موردعالقهی
پژوهشگران و روانشناسان تربیتی بوده است (رسولی خورشیدی ،کدیور ،صرامی و تنها)1393 ،؛ بنابراین یکی از معیارهای
اصلی کار آیی نظام آموزشی هر کشور ،میزان موفقیت تحصیلی فراگیران است .بررسی وضعیت تحصیلی فراگیران در
نقاط مختلف نشان می دهد که فاصله زیادی بین نتایج مورد انتظار ،میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان وجود دارد و
نتایج پژوهشهای متعدد حاکی از این امر است که عملکرد تحصیلی فراگیران میتواند درصد قابلتوجهی از پیشرفت
آیندهشان را تبیین نماید (گاجدا ،کاروسوکی و بیگیتو .)2017 ،5امروزه پژوهشهای مختلفی ،نقش عوامل مختلفی را بر
پیشرفت تحصیلی فراگیران به اثبات رسانده است .ازجملهی این عوامل میتوان به محیط خانواده ،سواد پدر و مادر ،شغل
پدر ،تعداد افراد خانواده ،طبقهی اجتماعی خانواده ،وضعیت اقتصادی خانواده (هاشم نژاد ،خنجرخانی و حیدر زادگان،
 .)1398رضایت از عوامل آموزشی ازجمله توانایی و عالقهمندی اساتید در امر تدریس ،تشویق ،توجه به رفتارهای فردی و
نیز مناسب بودن برنامه درسی ،توجه مسئوالن دانشگاه به مشکالت ،تجهیزات کمکآموزشی (مولوی ،رستمی ،فدایی
نائینی ،محمد نیا ،رسولزاده )1386 ،و استفاده از امکانات آموزشی و آزمایشگاهی میتوان اشاره کرد (هلریگل.)2010 ،6
به همین دلیل توجه به عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی شده و مانع از افت آن گردد ،از اهمیت ویژهای برخوردار
1. stress
2. Ramlan
3. Silva
4. Achievement
5. Gajda, Karwowski, & Beghetto
6. Hellriegel
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است .یکی از عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر میگذارد ،استفاده مناسب از سبکهای مقابلهای 1است
(قاسمی .)1398 ،سبکهای مقابله با استرس 2تالشهای شناختی و رفتاری است که افراد در موارد تنیدگی زا برای کنار
آمدن با مسائل و مشکالت خود بکار میبرند و نقش اساسی و تعیینکننده در سالمت جسمانی و روانی آنها ایفا میکند
(بهروزی ،رضایی و عالیپور .)1397 ،راهبردهای مقابلهای مؤثر باعث میشود که واکنش فرد به سطوح باالی تنیدگی
کاهش یابد و آثار زیانبار آن تعدیل شود .هر فرد در مقابله با شرایط استرس آفرین به سبک خاصی واکنش نشان
میدهد .این سبک خاص میتواند هیجان مدار مسئله مدار و یا اجتنابی باشد (آقا پور ،ابو المعالی الحسینی و اصغر نژاد
فردید .)1397 ،همچنین اندلر و پارکر )1990( 3بر اساس تحقیقی جهت بررسی فرایند مقابله عمومی ،افراد را برحسب سه
نوع اساسی سبک مقابلهای متمایز میسازند :سبک مقابلهای مسئله مدار ،4سبک مقابلهای هیجان مدار 5و سبک مقابلهای
اجتنابی .6راهبردهای مقابلهای مسئله مدار سبکهایی را توصیف میکند که بر اساس آن شخص باید اعمالی را که برای
کاستن یا از بین بردن یک تنیدگی انجام میدهد محاسبه کند .رفتارهای مسئله مدار شامل جستجوی اطالعات بیشتر
درباره مسئله ،تغییر ساختار مسئله ازنظر شناختی و اولویت دادن به گامهایی برای مخاطب قرار دادن مسئله میشود
(اوراه .)2013 ،7راهبردهای مقابلهای هیجان مدار سبکهایی را توصیف میکند که بر اساس آن ،فرد بر خود متمرکزشده
و تمام تالش او متوجه کاهش احساسات ناخوشایند خویش است .واکنشهای مقابلهای هیجان مدار شامل گریه کردن،
عصبی و ناراحت شدن ،پرداختن به رفتارهای عیب جویانه ،اشتغال ذهنی و خیالپردازی است (گاروت و نسیلی.)2018 ،8
در همین راستا نتایج پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که راهبردهای مقابله یا استرس با پیشرفت تحصیلی مرتبط
هستند ،نتایج پژوهش حنیفی و امینی ( )1395نشان داد که بین سبکهای مقابلهای و پیشرفت تحصیلی رابطهای
معکوس وجود دارد ،بین سبک مقابلهای مسئله مدار ،سبک مقابلهای هیجان مدار و پیشرفت تحصیلی رابطهای معکوس
وجود دارد و سبک هیجان مدار بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصیلی دارا میباشد .از سوی دیگر رابطه سبکهای
مقابلهای با متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی نظیر استرس تحصیلی (غفوری ،حجازی و شیخی1398 ،؛ خان،9
)2013؛ اهمالکاری (مککین ،مک کینلی ،دمپستر ،کمپبل و کرک )2018 ،10و فرسودگی تحصیلی (اسدی )1393 ،نیز
نشان دادهشده است .همچنین بین سبکهای یادگیری ،راهبردهای مقابلهای و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد .سبک
عمیق؛ راهبرد مقابله مسئله مـدار؛ اجتنـابی پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی میباشند و
درنهایت سبک عمیق؛ مسـألهمـدار پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی میباشند؛ بنابراین میتوان دانشجویان
1. coping styles
2. stress coping styles
3. Endler, & Parker
4. problem-oriented coping style
5. emotional coping style
6. Avoidance Coping Style
7. Aurah
8. Garriott, & Nisle
9. Khan
10. McCain, McKinley, Dempster, Campbell, & Kirk
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را به سمت سبک های یادگیری عمیق و مسئله مدار سوق داد تا بتوان عملکرد تحصیلی بهتری را برای آنها انتظار
داشت (یداللهی فر و میرزایی .)1399 ،آموزش راهبردهای مقابله با استرس بهصورت معناداری باعث کاهش استرس
تحصیلی میشود؛ بنابراین برنامه آموزش راهبردهای مقابله با استرس میتواند در مراکز مشاورهی مدارس و دانشگاهها
برای کاهش استرس تحصیلی به کار رود (آقا پور و همکاران .)1399 ،استفاده از راهبردهای مقابلهای مثبت در مدیریت
کالس تأثیرات مثبتی بر پیشرفت دانشجویان دارد (کالنتری پور و مدیرخامنه.)2021 ،
2

اما یکی دیگر از عوامل مهمی که ممکن است بر پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار باشد ،سبکهای اسناد 1یا اسناد علی

است (آزاد یکتا .)1391،از مفهوم سبک اسناد برای مشخص کردن انواع تبیینهایی استفاده میشود که افراد معموالً در
مواجهه با یک رویداد به کار میگیرند (عرفانی و مالکی .)2015 ،3عوامل علی رفتار را اسناد میگویند و بر این اساس،
رفتار دیگران را به عوامل یا ویژگیهای شخصیتی پایدار (بهاصطالح عوامل غیر موقعیتی) و یا جنبههایی از موقعیت
اجتماعی آنان اسناد میدهند .سبک اسناد علی دارای استلزامهای مهمی در بخشهای متفاوتی از زندگی روزانه است و با
افسردگی ،عملکرد ورزشی ،سالمت جسمانی ،سالمت روانشناختی ،عملکرد افراد در زمینههای حرفهای و عملکرد در
قلمرو آموزشوپرورش مرتبط است (معین الغرابی ،توفرستی ،کرملو و گنجی.)1396 ،
در حوزه آموزشی دانشجویان ،بسته به سبک اسناد که به آن اعتقاددارند ،پیشرفت تحصیلی خود را به عوامل مختلفی
ازجمله توانایی ،سعی و کوشش ،سطح دشواری تکلیف ،بخت و اقبال و ...نسبت میدهند که همین امر بهنوبه خود،
انتظارات متفاوتی را در آنان ایجاد کرده و منجر به انگیزههای متفاوتی در آنان میشود؛ بنابراین اسناد هم به علت اثرات
خود و هم به علت عواطفی که ایجاد میکنند از اهمیت خاصی برخوردارند و میتوانند بر بسیاری از عوامل دیگر ازجمله
میزان انگیزه فرد را برای پیشرفت و نیز عملکرد تحصیلی او اثرگذار باشند (شهنی ،جلیل زاده و مکتبی .)1389 ،مفهوم
اسناد یکی از موضوعات محوری و مهم روانشناسی است و هدف آن روشن کردن این نکته است که ما در تالش خود
برای توجیه رفتارها از چه قواعدی استفاده کرده و چه خطاهایی را مرتکب میشویم (چاواریا-گرانزا .)2019 ،4در رابطه با
اسناد و عملکرد تحصیلی نیز تعدادی از تحقیقات در این زمینه انجامشده است؛ برای مثال نتایج پژوهش معصومی،
کرباسی و وکیلیان ( )1393که باهدف رابطهی سبکهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دورهی
متوسطه اول شهر همدان انجام شد ،بیانگر آن بود که بین سبک اسنادی عام (کلی) در موقعیتهای خوشایند و سبک
اسنادی درونی در موقعیتهای ناخوشایند با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطهی معنادار وجود دارد .تفاوت دختران و
پسران در سبکهای اسنادی مثبت ،منفی و سبک پایدار -ناپایدار در موقعیتهای خوشایند معنادار بود .نتایج پژوهش
شعبانی و عابدی ( )1399نشان داد که پیشرفت تحصیلی با سبکهای اسناد رابطه معنیداری دارد و با تغییر راهبردهای
مقابلهای و سبکهای اسناد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تغییر میکند .عالوه بر این رابطه سبکهای اسناد با
1. attributive styles
2. causal attribution
3. Erfani, & Maleki
4. Chavarría-Carranza
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اهمالکاری تحصیلی (پور کمالی)1392 ،؛ انگیزش پیشرفت (تمنائی فر ،بشیری و دشتبان زاده )1392،و یادگیری
خودتنظیم و تعلل ورزی تحصیلی (کوشکی ،لیات و پورکمالی )2014 ،نشان دادهشده است بنابراین نمرات پیشرفت
تحصیلی افراد با توجه به سبکهای یادگیری اسنادی آنان تغییر معنیداری مییابد (کاراتاس و یالین.)2021 ،1
در مجموع نتایج پژوهشهای انجامگرفته بیانگر آن است که راهبردهای مقابله با استرس و سبکهای اسناد علی از
عوامل مهم و مؤثر در عملکرد تحصیلی هستند .بااینحال برخی از تحقیقات نتایج متناقضی را نشان دادهاند؛ همچنین
اکثر تحقیقات انجامگرفته بر روی دانشآموزان و دانشجویان غیرپزشکی انجامگرفته است که برای دانشجویان پزشکی
این خأل تحقیقاتی همچنان وجود دارد؛ و شناخت دقیق عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میتواند متخصصان تحصیالت
تکمیلی را در جهت برنامهریزی مناسب برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان یاری نماید .با توجه به موارد ذکرشده،
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال بود که آیا سبکهای مقابله با استرس و اسنادهای علی قادر به پیشبینی
عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایرانشهر میباشد؟
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ایرانشهر در سال تحصیلی  1398-99تشکیل میدادند .تعداد دانشجویان  550دختر و  458پسر بود که توسط فرمول
کوکران با میزان خطای  8درصد  119دختر و  113پسر به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند و نحوه انتخاب به
این صورت بود که پرسشنامهها از طریق گوگل فرم 2به تعدادی از دانشجویان ارسال و از آنها خواسته شد بود به سایر
دانشجویان پرسشنامهها را ارسال نمایند و پسازآنکه حجم نمونه به تعداد موردنظر رسید نمونهگیری متوقف و دادههای
آنها و به وسیله نرمافزار SPSS16موردبررسی و تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای
زیر استفاده شد.
پرسشنامهی سبکهای مقابله با موقعیتهای استرسزا :3پرسشنامهی مقابله با شرایط استرسزا در سـال
 1990توسـط اندر و پاکر طراحیشده است و سه سبک اصلی مقابله بـا اسـترس یعنــی ســبک مسئله محــور،
هیجــان محــور و اجتناب محور را موردبررسی قـرار میدهد .پرسشنامه متشکل از  48گویه است که هرکدام از
سبکها دارای  16گویــه که عبارتاند از سبک مسئله محور (،43 ،42 ،41 ،39 ،36 ،27 ،26 ،24 ،21 ،15 ،10 ،6 ،2 ،1
 46و  )47سبک هیجان محور ( 38 ،34 ،33 ،30 ،28 ،25 ،22 ،19 ،17 ،16 ،14 ،13 ،8 ،7 ،5و  )45و سبک اجتناب
محور ( 44 ،40 ،37 ،35 ،32 ،31 ،29 ،23 ،20 ،18 ،12 ،11 ،9 ،4 ،3و  )48است .دامنه نمرات در هر زیر مقیاس بین 16
تا  80میباشد .ایــن پرسـشنامه یـک ابـزار خود گزارش دهی است و در یک طیف لیکرت پنجدرجهای از هرگـز (نمـره
یـک) تـا بـسیار زیـاد (نمره پنج) تنظیمشده اسـت .بـرای بـه دسـت آوردن امتیاز هرکدام از سبکهای مقابلهای
1. Karatas, & Yalin
2. Google Forms
3. Coping Inventory for Stressful Situation
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(هیجان محور ،مسئله محـور و هیجـان محـور) باید نمره تمام عبارات مربوط به زیر مقیاسها را باهم جمع کرد .با
جمعکردن امتیـازات بهدستآمده از هر سبک ،مشخص میشود افـراد از کدام سبک بیشترین استفاده را میکنند.
بدینصورت که هر فرد با توجه به امتیازی که از هر سبک کسب میکند ،سبک غالب خود را مشخص میکند .افرادی
کـه در دو سـبک نمـره یکـسانی کسب میکنند ،بـدین معنـی میباشد کـه بهصورت ترکیبــی از ایــن راهکارهــا
اســتفاده میکنند (اینانلو ،بهاء ،سید فاطمی و حسینی .)1391 ،اندلر و پارکر با نمونه  313نفری ،ضریب همسانی درونی
برای سه مقیاس فوق به تفکیک پسران و دختران به ترتیب  0/90و  0/92در مقابله مسئله مدار 0/85 ،و  0/82مقابله
هیجان مدار و برای مقابله اجتنابی به ترتیب  0/82و  0/85گزارششده است .در پژوهش بساک نژاد ،بونسی و جنادله
( )1398پایایی این ابـزار بـه روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای خرده مقیاسهای مسئله مـدار ،هیجـان مـدار و
اجتنـابی بـه ترتیب برابر با  0/86 ،83و  0/79بهدستآمده است .برای بررسی روایی این پرسشنامه نیز از روش تحلیل
عامل تأییدی استفاده شد .شاخصهای برازش  GFI ،IFI ،CFIو  NFIبه ترتیـب برابر با  0/96 ،0/95 ،0/94و 0/93
که مالک نزدیک به یک را دارا هستند و جذر میـانگین مجذورات خطای تقریب RAMZEA ،نیز  0/022بود که
مالک مقدار نزدیـک بـه صـفر را دارا است .بر این اساس میتوان دریافت که ابزار حاضر از پایایی و روایی مطلوبی
برخوردارند .در پژوهش حاضر نتایج آلفای کرونباخ برای مقابله مسئله مدار برابر با  ،0/87برای مقابله هیجان مدار برابر با
 0/85و برای مقابله اجتنابی برابر با  0/90بود.
1

پرسشنامهی سبک اسنادی :این پرسشنامه  36گویهای باهدف سنجش الگوهای اسنادی افراد توسط پترسون

و همکاران در سال  1982ساخته شد .بر مبنای نمرهها ،سبک تبیینی از حوادث خوب و حوادث ناگوار در سه بعد علّی
درونی در مقابل بیرونی ،پایدار در مقابل ناپایدار و فراگیر در مقابل ویژه بهدستآمده میآید .در این پرسشنامه  12موقعیت
فرضی بیانشده که نیمی از آنها موقعیتهای خوب یا مثبت و نیمی دیگر ،موقعیتهای بد یا منفی است .همچنین نیمی
از موقعیتها به روابط بین فردی و نیمی دیگر به موقعیتهای پیشرفت مربوط میشود .هر موقعیت ،چهار گویه دارد و از
آزمودنی خواسته میشود تا برای پاسخ به گویهها ،خود را در آن موقعیت ویژه تصور کند .در این پرسشنامه هر یک از
گویهها روی طیف هفتدرجهای از  1تا  7پاسخ داده میشود .برای هرکدام از وقایع مثبت ،نمره  1پایینترین یا بدترین و
نمره  7باالترین یا بهترین نمره است .در مقابل ،برای موقعیتهای منفی ،نمره  1بهترین و نمره  ،7بدترین نمره است.
برای همه وقایع مثبت ،باالترین نمره ممکن  21و پایینترین نمره ممکن  ،3است .در این پرسشنامه نمرههای وقایع
مثبت و منفی بهطور مجزا بهعنوان اسناد مثبت و منفی محاسبه میشود .در پژوهش پترسون و همکاران ( )1982ضرایب
همسانی درونی مقیاسهای سهگانه پرسشنامه سبک اسنادی بین  0/83تا  0/90گزارش شد و برای موقعیتهای مثبت و
منفی ،ساختار سه عاملی پرسشنامه سبک اسنادی شامل درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه با دادهها برازش
مطلوبی داشت .در پژوهش شکری ،تمیزی ،عبداهلل پور و تقوایی نیا ( )1394برای موقعیتهای مثبت ،ضرایب همسانی
1. Peterson
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درونی مقیاسهای درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه به ترتیب برابر با  0/65 ،0/65و  0/79و برای
موقعیتهای منفی ،ضرایب همسانی درونی برای مقیاس های درونی /بیرونی ،پایدار /ناپایدار و فراگیر /ویژه به ترتیب برابر
با  0/70 ،0/69و  0/65بهدستآمده است .در پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ برای اسناد مثبت برابر با .0/89
برای اسناد منفی برابر با  0/87بود.
پیشرفت تحصیلی :در پژوهش حاضر برای بررسی پیشرفت تحصیلی ،معدل نیم سال دوم تحصیلی ()98-99
دانشجویان در مالک قرار گرفت.
جهت استخراج دادهها ،از تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل استنباطی (ضریب همبستگی و
تحلیل رگرسیون گامبهگام) استفاده شد .پس از جمعآوری و تصحیح پرسشنامهها ،تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSS16انجام گرفت.
یافتهها
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

پیشرفت تحصیلی

16/42

1/61

-0/18

0/25

سبک مسئله مدار

58/09

9/14

-0/003

-0/91

سبک هیجان مدار

46

10/49

0/17

-0/92

سبک اجتنابی

47/72

8/76

0/52

-0/33

اسناد مثبت

99/19

14/40

0/15

-0/79

اسناد منفی

76/20

13/78

0/91

1/36

نتایج جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول.2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

3

4

متغیر

1

 .1پیشرفت تحصیلی

1

 .2سبک مسئلهمدار

**0/17

1

 .3سبک هیجانمدار

*-0/10

*0/12

1

 .4سبک اجتنابی

**-0/13

**0/18

**0/55

 .5اسناد مثبت

**0/23

**0/41

0/02

-0/09

 .6اسناد منفی

**-0/17

0/08

**-0/41

**-0/31

5

6

1
1
**0/25
*()P<0/05

1
)P<0/01(**,

نتایج جدول دو نشان داد که بین سبک مسئله مدار و اسناد مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد ( ،) P<0/01همچنین بین سبک هیجانی ،سبک اجتنابی و اسناد منفی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنیدار
وجود داشت (.) P<0/05( ) P<0/01
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای مقابله با استرس و اسنادهای علی
گام

p

R

R2

F

S.E

Sig

اسناد مثبت

0/01

0/23

0/05

20/54

1/57

0/01

اسناد مثبت * اسناد منفی

0/01

0/31

0/10

20/23

1/53

0/01

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،تقریباً  10درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای اسناد
مثبت و اسناد منفی قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس
متغیرهای اسناد مثبت و اسناد منفی معنادار میباشد اما هیچکدام از سبکهای مقابله با استرس توان پیشبینی کنندگی
نداشتند و وارد مدل نشدند.
جدول .4ضرایب رگرسیون گامبهگام پیشرفت تحصیلی از طریق اسنادهای علی
متغیر مالک
پیشرفت تحصیلی

متغیر پیشبین

B

خطای استاندارد b

ß

t

سطح معناداری

اسناد مثبت

0/03

0/06

0/28

5/58

0/001

اسناد منفی

-0/02

0/06

-0/32

-4/35

0/001

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،متغیر اسناد مثبت با بتای  0/28و متغیر اسناد منفی با بتای  ،-0/22بهطور
معناداری میتوانند پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند .مثبت بودن اثر اسناد مثبت بر پیشرفت تحصیلی نشانگر آن است
که هرچقدر اسناد مثبت در آزمودنیها بیشتر باشد ،میزان پیشرفت تحصیلی نیز در آنان بیشتر خواهد بود و بالعکس.
همچنین منفی بودن اثر اسناد منفی بر پیشرفت تحصیلی بدین معناست که هرچقدر اسناد منفی در آزمودنیها بیشتر
باشد ،میزان پیشرفت تحصیلی در آنان کمتر خواهد بود و بالعکس .با توجه به بتاهای بهدستآمده میتوان گفت که
ازلحاظ قدرت پیشبینی کنندگی ابتدا متغیر اسناد مثبت و سپس متغیر اسناد منفی شغلی قرار دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبکهای مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بود .یافتههای پژوهش نشان داد که بین سبک مسئله مدار و سبک اسناد مثبت با
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری و بین سبک هیجان مدار ،اجتنابی و اسناد منفی با پیشرفت تحصیلی رابطه
منفی و معنیداری وجود داشت همچنین اسناد مثبت و اسناد منفی نقش پیشبینی کنندهای در پیشرفت تحصیلی
دانشجویان داشتند (جدول  3 ،2و )4؛ و نتایج این پژوهش با بخشی از یافتههای (شعبانی و عابدی1399 ،؛ غفوری و
همکاران1398 ،؛ قنادی و همکاران1397 ،؛ حنیفی و امینی1395 ،؛ اسدی1393 ،؛ معصومی و همکاران1393 ،؛
پورکمالی1392،؛ تمنائی فر ،بشیری و دشتبان زاده1392،؛ کاراتاس و یالین2021 ،؛ کالنتری پور و مدیرخامنه2021 ،؛
مککین و همکاران2018 ،؛ کوشکی و همکاران2014،؛ اوراه 2013،و خان )2013 ،همخوان است.
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در تبیین پژوهشهای باال میتوان گفت که در رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با پیشرفت تحصیلی میتوان به
الگوی شناختی-عاطفی اسمیت ( ،)1998اشاره نمود .بر اساس این نظریه ،زمانی که فرد به این نتیجه میرسد که
درخواستهای عوامل محیطی بیشتر از تواناییهایش است و چنین تصور میکند که نمیتواند با استرسهای حاصل از
این درخواستها مقابله کند؛ عملکرد شناختی و فیزیولوژیکی او مختل میشود و درنهایت احساس فرسودگی کرده و
اینکه فرد برای کاهش استرس خود از درس کنارهگیری میکنند و شکست تحصیلی را تجربه میکنند (غفوری و
همکاران .)1398 ،از میان سبکهای مقابله ،سبک مسئله مدار مبتنی بر استدالل و شامل جستجوی اطالعات دربارهی
مسئله و تغییر ساختار مسئله است و هرگاه دانشآموزان در برخورد با موقعیتهای تنش آور از راهکارهای مبتنی بر حل
مسئله مانند پردازش اطالعات و مشورت استفاده کنند؛ کمتر دچار رفتارهایی مانند خود مالمتگری و نشخوار فکری
میشوند و درنتیجه پیشرفت تحصیلی بیشتری را تجربه میکنند؛ اما در سبک هیجان مدار فرد تمام تالشش متوجه
ک اهش احساسات ناخوشایند است و شامل عصبانی شدن و پرداختن به رفتارهای توأم با اشتغال ذهنی است که در این
حالت بهصورت یک چرخهی معیوب ،منجر به ایجاد و افزایش اضطراب و درنهایت فرسودگی تحصیلی و کاهش پیشرفت
تحصیلی در فرد میگردد (مککین و همکاران.)2018 ،
همچنین سبک اجتنابی شامل فعالیتها و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب از موقعیتهای تنیدگیزا
است .افراد با سبک اجتنابی زمانی که با عوامل استرسزا نظیر امتحان یا مسئله درسی مواجهه میشوند؛ به نظر میرسد
در این حالت فرد با اجتناب از درس خواندن به دنبال کاهش اضطراب خود است ،درحالیکه بهگونهای معکوس به دلیل
ایجاد حالتی ناشی از عدم آمادگی برای درس ،اضطراب وی رو به افزایش خواهد بود؛ ازاینرو فراگیر هنگامیکه
باحالتهای فرسودگی روبرو میشود بهطور نامناسبی از سبکهای هیجان مدار و اجتنابی به میزان بیشتری استفاده می
کند (حنیفی و امینی.)1395 ،
همچنین در تبیین رابطه بین اسنادهای علی با پیشرفت تحصیلی ،میتوان به اینکه اگر یادگیرنده درباره علّت
شکستهایش در انجام به علیت پایدار و غیرقابلکنترل باور داشته باشد ،این الگوی اسنادی باعث ترس از شکست
میشود و همین ترس از شکست باعث به وجود آمدن شکست تحصیلی میشود (معصومی و همکاران)1393 ،؛ زیرا
ترس از شکست یکی از عوامل اصلی است که منجر به مشکالت تحصیلی نظیر تعلل ورزی تحصیلی میشود ،به این
خاطر که یادگیرنده میخواهد اضطرابش را به تأخیر بیندازد و با تکلیف آزارنده مواجه نشود .دانشآموزانی که اسنادهای
بیرونی و غیرقابلکنترل دارند ،احتماالً در انجام تکالیف تحصیلی موفقیت کمتری دارند که بر اساس تئوری و تحقیقات
موجود ،احتمال دارد رفتارهای منجر به شکست تحصیلی بیشتری از خود نشان دهند .دانشجویانی که اسنادهای درونی و
غیرقابلکنترل در موقعیت شکست دارند ،احتماالً در آینده بیشتر مرتکب شکست تحصیلی میشوند (قنادی و همکاران،
 .)1397اکثر پژوهشهایی که در حیطه سبکهای اسناد و عملکرد تحصیلی صورت گرفته بر این نکته توافق دارند که
افرادی که دارای پیشرفت تحصیلی هستند؛ دارای سبکهای اسنادی سازگارانه و مثبتی هستند ،یعنی افرادی که
موفقیتهایشان را به عوامل درونی و پایدار ارتباط میدهند ،دچار پیشرفت تحصیلی بیشتری هستند .درواقع این افراد
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دارای سبک اسناد مثبت هستند .همچنین در تبیین این یافته میتوان گفت که بر اساس نظر سلیگمن ،افرادی که برای
رویدادهای بد ،تبیینهای درونی ،ثابت و کلی ارائه میدهند ،دارای سبک بدبینانه هستند که منجر به دلسردی و افسردگی
نسبت به امور تحصیلی می شود (افزایش شکست تحصیلی) برعکس افرادی که رویدادهای بد را برحسب عوامل بیرونی،
متغیر و خاص تبیین میکنند ،سبک اسناد خوشبینانه دارند که این نوع سبک اسناد باعث پیشگیری از افسردگی میشود
و انگیزش برای انجام امور محوله را باال میبرد؛ بنابراین میتوان گفت که افکار افراد با اسناد مثبت به اینسو گرایش
دارد که حوادث بد مربوط به همان لحظه است و بر سایر قسمتهای زندگی تأثیر ندارد و بر اساس پژوهشهای صورت
گرفته سبکهای اسناد دانشجویانی عاملی مهم در کیفیت آموزش ،میزان رویارویی با اجتناب از موقعیتها و چالشها و
میزان عملکرد تحصیلی است (کوشکی و همکاران)2014 ،؛ و اگر فراگیران به موضوعی عالقه داشته باشد و از مطالعه
آن لذت ببرد (اسناد مثبت خوشبینانهای در مورد آن تکلیف و درس داشته باشد) باعث میشود که فرد انگیزه درونی
پیداکرده و وقت بیشتری را صرف یادگیری آن مطلب کند ،اما موضوعاتی که بهطور سطحی و بدون عالقه مطالعه
میشوند ،شکست تحصیلی بیشتری به همراه خواهند داشت؛ زیرا یادگیرنده نمیتواند از یادگیری لذت ببرد چون تکلیف
آزاردهنده خواهد بود؛ بنابراین دانشجویانی که دارای شکست تحصیلی میباشند ،در طول یادگیری سطحی ،هیجانات
ناخوشایند و بدون لذتی را تجربه میکنند (قنادی و همکاران.)1397 ،
بنابراین در تبیین پژوهش حاضر میتوان گفت ازآنجاییکه آموزش راهبردهای مقابلهای مؤثر در کاهش نقش مخرب
تنیدگی و پیشرفت تحصیلی از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار است آمادهسازی برنامههای مداخلهای اصالحی برای
کمک به آن دسته از افرادی که به دلیل عدم استفاده از شیوههای مقابله کارآمد در معرض خطر قرار دارند توصیه میشود
در این خصوص مداخلههای اصالحی با تأکید بر آموزش شبیهسازی ذهنی مهم است برای مثال برخی از افراد به دلیل
استفاده از راهبردهای مقابلهای نامناسب معتقدند که نمیتوانند شرایط خود را بهبود بخشد اسنادهای ثابت و
غیرقابلکنترل بازآموزی اسنادی بر تغییر اسنادهای نامناسب از اسنادهای ثابت و غیرقابل به اسنادهای مناسبتر مانند
اسنادهای پویا و قابلکنترل تأکید دارد فرض بر این است که در فرایند آموزش چنین اسنادهایی تأکید بر افکار و
راهبردهایی است که باور فرد را در مقابله با موقعیتهای تنیدگی زا ازجمله موقعیتهای آموزشگاهی تسهیل میکند
بهعبارتدیگر ازآنجاکه بازخورد مثبت به یک موقعیت و ارزیابی شناختی فرد از یک موقعیت میتواند در پیشبینی
دستاورد عینی فرد نسبت به موقعیت مؤثر واقع شود استفاده از بازآموزی اسنادی بهعنوان وسیلهای در جهت تغییر بازخورد
و فرم نسبت به یک موقعیت میتواند در تغییر رفتار بیرونی وی نسبت به موقعیت مؤثر باشد بنابراین سبکهای مقابله با
استرس و اسنادهای علی مثبت و منفی با پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند .بر این اساس میتوان دریافت که نتایج این
پژوهش میتواند تلویحات آموزشی و تربیتی فراوانی داشته باشد .بااینحال بهرغم نتایج کاربردی که از این پژوهش قابل
استنباط اما نتایج این پژوهش همچون سایر پژوهش دارای محدودیتهایی نیز بوده است ،ازجمله این محدودیتها
استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهی برای جمعآوری دادهها ،عدم امکان کنترل متغیرهایی نظیر وضعیت تأهل،
تحصیالت ،وضعیت اقتصادی و اقتصادی و همچنین شغل به دلیل استفاده از شیوه نمونهگیری آنالین ،میباشد که
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تعمیمپذیری نتایج را محدود کرده است .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان پیشنهاد کرد که در پژوهشهای آتی با
کنترل متغیرهایی که در نتایج تأثیر دارند ،نتایج قابلتعمیمتری به دست آورد .همچنین پیشنهاد میشود با استفاده از
کارگاه های مناسب توسط متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان در دانشگاه به بهبود سبکهای علی در دانشجویان
پرداخته شود.
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