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 مقاله پژوهشی 

 

 یعلوم پزشک انیدانشجو یلیتحص اقیدر اشتای مقابله یهانقش راهبرد

 بوشهر

 

 یمحمود هیمرض، ینجف دهیفر ،*جوکار نبیز ،یاکبر یفاطمه عل، یسمانه دهقان ابنو

 

 

 چكيده

زا تنش تیوضع کیصالح و ا ریو تفس ریفرد است که در جهت تعب یو رفتار یشناخت یهااز تالش ایمجموعهای مقابله یراهبردهامقدمه: 

استفاده ای مقابله یاهبردهاربهتر است از ، خود یلیتحص اقیاشت شیجهت افزا یلیپرتنش تحص یهاتیدر موقع زین انیدانشجو. رودمی به کار
 . انجام شدبوشهر  یکعلوم پزش انیدر دانشجو یلیتحص اقیو اشتای مقابله یراهبردها نیبی رابطه یبررس با هدف پژوهش حاضر. کنند

دانشگاه علوم  انیز دانشجوانفر  232در  ینسبتای طبقه یتصادفگیری با استفاده از روش نمونه یهمبستگ یتوصیف این پژوهشها: روش

 یلیتحص اقیو اشت کیت دموگرافمطالعه شامل سه پرسشنامه اطالعا نیابزار مورد استفاده در ا. انجام شد یبوشهر در مقطع کارشناس یپزشک

. بود (Endler, Parker) استرس اندلرو پارکر طیمقابله با شرا اسیو فرم کوتاه مق Fredricks)& (Blumenfeld  لدیفبلومن کزیدرفر

 . انجام شد 05/0 یبا سطح معنادار رسونیمستقل و پ یبا آزمون ت هاداده یآمار لیتحل

 51/0 انیدانشجو یلیتحص اقینمره اشت نیانگیم. مجرد بودند درصد(86آنها ) اکثر و 2/21±72/75 انیدانشجو یسن نیانگیمنتايج: 

 اقیو نمره اشتای ه راهبرد مقابلهنمر نیبها نشان داد یافته. بود 99/2 ±43/0ای مقابله یهانمره راهبرد نیانگیبود م (5)از مجموع  ±79/2
 . =p)001/0) و معنادار وجود دارد میرابطه مستق یلیتحص

ای ژهیو تیاز اهم انیدر دانشجوای بلهمقا یراهبردها ینبیشیدر پ یلیتحص اقیاشت ریآن بود که متغ انگریمطالعه ب نیا جینتاگيري: نتيجه

 . شتپیامدهای آموزشی مثبتی را به دنبال خواهد دا، در مسیر صحیح انیدر نتیجه هدایت دانشجو. دار استربرخو

 

 یعلوم پزشک انیدانشجو، یلیتحص اقیاشت، یمقابله ا یراهبردهاهای کلیدی: واژه
 472تا  464 (:47)21؛ 1400 آذر آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

آن  یمرهون نظام آموزشای هر جامعه یرشد و بالندگ

                                                 
دانشگاه ، یراپزشکی(، گروه اتاق عمل، دانشکده پیجوکار )مرب نبیزنویسنده مسؤول:  *

دانشگاه ، ییماما یدانشکده پرستار، ییدانشجو قاتیتحق تهیبوشهر، بوشهر، کم یعلوم پزشک

 .aram.jokar@gmail.com. رانیاراز، یشراز، یش یعلوم پزشک

 ییماما یپرستار قاتیمرکز تحق، گروه اتاق عمل، (یمرب) یدهقان ابنو سمانه

 شهرکرد،شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک، ییو ماما یپرستاری دانشکده، نگرجامعه

مرکز ، (اری)استاد یاکبر ی(؛ دکتر فاطمه علs.dehghan.a@gmail.com). رانیا

. رانیا، شهرکرد، شهرکرد یشکدانشگاه علوم پز، نگرجامعه ییماما یپرستار قاتیتحق

 کارآمد ینظام آموزش کی جادی( و به منظور ا1جامعه است)

مناسب جهت رشد و  یهابه منابع و روش ستیبامی

(aliakbarifa@gmail.com؛ فر)اتاق  وستهیپ یدانشجو کارشناس، ینجف دهی

. رانیا، بوشهر، بوشهر یدانشگاه علوم پزشک، یراپزشکیدانشکده پ، عمل

(faride.najafi92@gmail.com؛) گروه آمار (؛اری)استاد یمحمود هیدکتر مرض ،

. رانیا، بوشهر، بوشهر یدانشگاه علوم پرشک، دانشکده بهداشت

(mahmoodi.marzieh@gmail.com) 

 23/6/1400، تاریخ پذیرش: 10/5/1400، تاریخ اصالحیه: 21/4/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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 یدر زندگ یهر انسان. (2توجه شود) انیدانشجو ییشکوفا

مقابله  یچگونگ جهیدرنت ،روبه رو است یبا مشکالت مختلف

فرد در  تیو موفق شرفتیپی کننده نییتع تمشکال نیبا ا

شناسایی عوامل  زین یدر نظام آموزش. (3)است یزندگ

، گذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویانتأثیر

توسعه و تکامل ، ریزیجهت برنامه رویکردی مناسب در

کند تا به وسیله آن بتوان می ی آموزشی ایجادهابرنامه

هم برای توسعه آموزشی مورد نظر  ابهترین نتایج ممکن ر

 یدیاز عوامل کل یکی. (4و هم برای دانشجویان رقم زد)

 یلیتحص اقیمفهوم اشت، انیدانشجو شرفتیبر پ مؤثر

 . (5)است

اشتیاق تحصیلی بـه رفتارهایی که به یادگیری و  سازه

این مفهوم . شودمیاطالق  ،پیشرفت تحصیلی مربوط است

مند هدف یهافعالیتتا انجام  کندمیکمک  رانیبه فراگ

. (6کنند) دایتر دست پمطلوب جیبتوانند به نتا یآموزش

 شرفتیو پ یریادگیدر  یعامل مهم یلیتحص اقیاشت

مهم  یمناد کیکه آن را به عنوان  ییجاتا  ،است یلیتحص

 یکی یلیتحص اقیدر واقع اشت. (7دانند)می یریادگیدر امر 

 رندهیادگیکه ای یانرژ زانیو به م است هااقیاز انواع اشت

به  زیو ن کندمی خود صرف یلیتحص یانجام کارها یبرا

. (8شود)می حاصل شده اطالق ییو کارآ یاثربخش زانیم

 اتیاکثر نظر یمحوری به عنوان نقطه نیهمچن ریمتغ نیا

 کزیفردر. (9)دیآمی به حساب یلیمربوط به افت تحص

(Fredricks)  چند ای را سازه یلیتحص اقیاشت، و همکاران

، یمختلف رفتار یهاهمؤلفنامند که متشکل از می یبعد

 اقی( که شامل: الف( اشت10است) یزشیو انگ یشناخت

و  یشناخت یشامل انواع راهبردها: یاختشن یلیتحص

مورد ، یریادگی یبرا ریاست که توسط فراگ یفراشناخت

 یزشیانگ یلیتحص اقیب( اشت. ردیگمی استفاده قرار

ارزش و عاطفه ، ه احساسمؤلف(: که شامل سه ی)عاطف

قابل  ی: شامل رفتارهایرفتار یلیتحص اقیج( اشت. است

است و  یدرس فیمشاهده دانشجو در برخورد با تکال

 گرانیو درخواست کمک از د یداریپا، تالش یهاهمؤلف

 . (9)است

 یلیتحص اقیبه نفع اشت هاپژوهشآمارها و  انهتأسفم

 جیو از نتا نیست کشور ما یمطلوب در نظام آموزش عال

 که در داخل کشور انجام شده یمتعدد یهاپژوهش

به عنوان  یلیتحص اقیگرفت که اشت جهینت نیتوان چنمی

 ینظام آموزش عال انیمتول یرو شیپ، یاصل تیاولو کی

دانشگاه  یابیبه گزارش دفتر نظارت و ارزش. (11قرار دارد)

دوم  مسالیتا ن 90اول سال  مسالیاز ن ییعالمه طباطبا

نفر در مقطع  3737( در مجموع مسالین 8) 93سال 

و همکاران  یپردنجان یمیرح. اندمشروط شده یکارشناس

 یدانشگاه یلیر پژوهش خود نشان دادند که افت تحصد

درصد  13حدود  هک یاست به طور یمشکل جد کی

 یلیدر سال اول ورود به دانشگاه با افت تحص انیدانشجو

 یلیتحص اقیکه اشت یانیدانشجو. (12شوند)می روبرو

بر مسائل و  یتربیشداشته باشند توجه و تمرکز  یباالتر

 یاز انجام رفتارها، دارند یریادگیموضوعات مورد هدف 

 یبهترای و قدرت راهبرد مقابله کنندمی نامطلوب اجتناب

که  یاندانشجوی بالعکس و دارندزا استرس طیدر برابر شرا

دارند توجه و  یترکم یلیتحص اقیشده که اشت اشاره

خود باعث افت  نیندارند که ا یریادگیتمرکز بر اهداف 

 . (13)گرددمی آنان یلیتحص

 یلیپرتنش تحص یهاتیدر موقع انیمطالعات دانشجو در

 یخود بهتر است از راهبردها یلیتحص اقیجهت حفظ اشت

ای مقابله یراهبردها. (14استفاده کنند)ای مقابله

فرد است که  یو رفتار یشناخت یهااز تالشای مجموعه

به زا تنش تیوضع کیو اصالح  ریو تفس ریدر جهت تعب

 از آن یبه کاهش رنج ناش جررود و منمی کار

 یرفتارها رامونیکه پ یاز جمله مباحث مهم. (15شود)می

معنا  نیبد است یلیتحص اقیشود اشتمی مطرحای مقابله

معطوف به ، یلیتحصی هاکه مقابله با مشکالت و چالش

استفاده  یزمان گریبه عبارت د ؛است فرد یلیتحص اقیاشت

عالقه و  رندهیادگیاثرگذار است که ای مقابله یاز راهبردها

در  یلیتحص یجهت مقابله با مشکالت و فشارها اقیاشت
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 . (16)ندیخود بب

افراد را بر حسب سه نوع  (Endler, Parkerاندلر و پارکر )

کنند که شامل می بندیمیتقسای مقابله یراهبردها یاساس

مدار اجتنابو مدار جانهی، مدار مسألهای مقابله یراهبردها

به رفتارها و مدار مسألهای سبک مقابله. (14)است

 متغیریی که هدف آنها تغییر موقعیت یا هاشناخت

، هیجان مدارای سبک مقابله. شودمی است اطالقزا استرس

که در آن هدف  شودمی یی را شاملهارفتارها و شناخت

 . (17زا است)تغییر پاسخ فرد به عامل تنش

بد وجود  ایخوب ای توان گفت که راهبرد مقابلهنمی البته

 هاتیدر موقعای مقابله یهر کدام از انواع راهبردها. دارد

 و مسائل با مبارزه روش عنوان به، خاص طیو شرا

که ممکن است هر کدام  طوری به، روندمی کار به مشکالت

داشته  رسازندهیغ ایراهبردها حالت سازنده  نیاز ا

 . (18)ندباش

و  (Maslach)راستا نتایج پژوهش ماسالچ  نیهم در

نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و  همکاران

شدن اشتیاق تحصیلی  تربیشفراشناختی سبب 

نتایج حاصل از پژوهش . (19)شودمیان آموزدانش

 (Salmela-Aro, Upadaya)آرو و یوپادیایا -سالمال

و فراشناختی بر  اختینشان داد آموزش راهبردهای شن

 . (20ان مؤثر است)آموزدانشاشتیاق تحصیلی 

در  یلیافت تحص زانینشان داد که م یخزائ پژوهش

عمده . بوده است تربیش یلیاول و دوم تحص یهاسال

در خارج از  اقیانجام شده در حوزه اشت یهاپژوهش

بوده است و  یشغل اقیکشور بوده و تمرکز آن هم بر اشت

. (11نوپا و محدود است)، دیجد رانیدر ا دهیپد نیا یبررس

 یراهبردها نیبی رابطه یبررس مطالعه با هدف نیلذا ا

 یعلوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص اقیو اشتای مقابله

 . بوشهر انجام شد

 

 هاروش

مقطعی از نوع -توصیفیی یک مطالعه، این مطالعه

 دانشجویانی جامعه پژوهش شامل کلیه. است همبستگی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مقطع کارشناسی نیمسال 

حجم نمونه با در نظر  بود. 1396-1397دوم تحصیلی 

و با استفاده  %80توان آزمون ، %95گرفتن ضریب اطمینان 

، نفر در نظر گرفته شد 232، (16)ی مطالعه مشابههااز یافته

با توجه به احتمال ریزش نمونه ما برآن شدیم حجم نمونه 

ای تصادفی طبقه که به روش، نفر در نظر بگیریم 300را 

، گیریبه منظور نمونه. انتخاب شدندای چند مرحلهنسبتی 

ی های مختلف بر حسب رشتههادانشجویان دانشکده

به طور  طبقهو سپس چند  بندیدستهطبقه  9تحصیلی در 

به صورت  طبقهاز هر  نهایتدر تصادفی انتخاب شده و 

تعدادی به عنوان  طبقهساده و متناسب با حجم  تصادفی

 . نمونه انتخاب شدند

معیارهای ورود مطالعه شامل: رضایت و عالقه داوطلب 

دانشجویان مقطع کارشناسی ، برای شرکت در پژوهش

پیوسته و معیارهای خروج عدم رضایت و عالقه داوطلب 

 . شرکت در پژوهش بودادامه  حضور و یا جهت

 پرسشنامه اول. امه بودندو پرسش هادادهابزار گردآوری 

بلومنفیلد ، توسط فردریکزبود که مقیاس اشتیاق تحصیلی 

در قسمت ابتدایی . (10)شده بودساخته و پاریس 

شد و می آوریجمعمشخصات دموگرافیک ، پرسشنامه

گویه است که این  15دارای  قسمت اصلی پرسشنامه

و شناختی را  عاطفی، سه خورده مقیاس رفتاری هاگویه

پرسشنامه دارای . کندمیگیری در میان دانشجویان اندازه

خرده مربوط به حیطه یا  4تا  1 تسؤاال. سه حیطه است

مربوط به  10 تا 5ت سؤاالمقیاس اشتیاق رفتاری و 

مربوط به خرده مقیاس  15 تا 11ت سؤاالاشتیاق عاطفی و 

دارای  هاپاسخ هر کدام از گویه. است اشتیاق شناختی

)که از هرگز تا در تمام اوقات( را  است نمرات یک تا پنج

فردریکز و همکاران ضریب پایایی این . شودمی شامل

عباسی و ، در ایران. (10)اندگزارش کرده 86/0مقیاس را 

نفر از دانشجویان  200همکاران همسانی این ابزار را در 

گزارش  66/0علوم پزشکی به روش آلفای کرونباخ 
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 . (6اند)دهکر

فرم کوتاه مقیاس مقابله با شرایط  پرسشنامه دوم

این بود که  (Endler, Parker)پراسترس اندلر و پارکر

توسط اندلر و پارکر به منظور سنجش راهبردهای ابزار 

این آزمون . تدوین شده استزا در شرایط استرسای مقابله

بوده و به عنوان فرم بزرگساالن و نوجوانان قابل استفاده 

 5سؤال تشکیل شده است و هر سؤال بر اساس  21از 

اغلب ، «3»گاهی ، «2»به ندرت ، «1»مقیاس لیکرتی هرگز 

سه راهبرد . شودمی گذارینمره« 5»خیلی زیاد ، «4»

گیری و اجتنابی را اندازهمدار هیجان، مدار مسألهای مقابله

ای مقابلهی نظریه راهبردهای هاو بر اساس سازه کندمی

اندلر و پارکر تدوین شده است و روایی آن به روش روایی 

 .قرار گرفته است تأییدمورد در ایران محتوایی و سازه 

، مدار مسألهی هاحسینی و همکاران پایایی زیر مقیاس

 15دانشجو در فاصله  20و اجتنابی را بر روی مدار هیجان

 . (2اند)همحاسبه کرد 71/0و  77/0، 77/0روز به ترتیب 

روش کار به این ترتیب بود که پس از اخذ مجوز رسمی از 

اهداف پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات ، دانشگاه

به صورت کامل به داوطلبان شرح داده شد  هاپرسشنامه

. و رضایت آنان از شرکت در پژوهش جلب گردید

 هایی در اختیار آنگوپاسخی تحقیق به منظور هاپرسشنامه

دقیقه تکمیل  25 قرار گرفت که با اختصاص زمان تقریباً

 . شد

با استفاده از آمارهای توصیفی و  هاتجزیه و تحلیل داده

 )و آزمون تی مستقل ضریب همبستگی پیرسون) تحلیلی

انجام گرفت و  SPSS-16 Armonk, NY افزارنرم در

 . در نظر گرفته شد p ≤05/0داری سطح معنا

 

 نتايج

که از این  ،پرسشنامه توزیع شد 300مطالعه تعداد در این 

( از دانشجویان %84دهیمیزان پاسخنفر )252بین 

، پرسشنامه 48دلیل ریزش . پرسشنامه را تکمیل نمودند

. عدم تمایل برخی دانشجویان جهت تکمیل پرسشنامه بود

اکثر آنها مجرد و  2/21±72/75میانگین سنی دانشجویان 

 میانگین نمره اشتیاق تحصیلی. درصد( 86نفر ) 201 .بودند

ضریب همبستگی پیرسون بود و  79/2±51/0دانشجویان 

رابطه معنادار  بین سن و نمره اشتیاق تحصیلینشان داد 

 =r)058/0) و =p)427/0). وجود ندارد

اشتیاق  تفاوت نمرهآزمون تی مستقل برای بررسی 

ه ب تأهلاشتیاق تحصیلی و وضعیت  در دو جنس تحصیلی

 دو جنس میانگین نمره اشتیاق تحصیلی بین. کار برده شد

همچنین . =p)656/0). دار نداشته استمعناتفاوت مختلف 

 تأهلنمره اشتیاق تحصیلی بین دانشجویان مجرد و م

 نتیجه آزمون آنووا. =p)910/0) شتدار ندااتفاوت معن

دموگرافیک دانشجویان ی هامقایسه ویژگی 1طبق جدول 

نیز نشان داد که میانگین نمره اشتیاق تحصیلی بین 

 . =p)747/0) شتدار ندامعنای مختلف تفاوت هارشته

 

 اشتیاق تحصیلیی تفاوت میانگین و انحراف معیار نمره: 1جدول 

 p-value *آماره انحراف معیار میانگین و زیر گروه متغیر

/2 مرد جنسیت 0±77 /47 
t= -0/44 0/656 

/2 زن 0±80 /54 

/2 مجرد تأهلوضعیت  0±79 /49 
t=0/11 0/910 

/2 تأهلم 0±78 /67 

/2 اتاق عمل رشته تحصیلی 0±69 /57 

F=0/65 0/747 

/2 علوم آزمایشگاهی 0±79 /44 

/2 پرستاری 0±73 /44 

/2 مامایی 0±78 /42 

/2 هوشبری 0±77 /58 
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3±0 تغذیه /45 

/2 بهداشت عمومی 0±78 /51 

/2 بهداشت محیط 0±79 /42 

/2 ی پزشکیهافوریت 0±93 /30 

 )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) آمارهای توصیفی و تحلیلی*
 

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین نمره 

ی آن( با نمره اشتیاق ها)و خرده مقیاسای مقابله راهبرد

بر این اساس . یش( بررسی شدهاتحصیلی )و خرده مقیاس

و نمره اشتیاق ای مشخص شد که بین نمره راهبرد مقابله

. =p)001/0) تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد

همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین نمره راهبرد 

 و نمره خرده مقیاس اشتیاق شناختی وجود داردای مقابله

(001/0(p<. و دیگر خرده ای اما بین نمره راهبرد مقابله

های اشتیاق تحصیلی )اشتیاق رفتاری و اشتیاق مقیاس

ماری آنتایج آنالیز . عاطفی( رابطه معناداری وجود ندارد

ای داری بین سبک مقابلهمعنارابطه مستقیم و نشان داد 

بین نمره هم چنین  p)0=31/0) اشتیاق شناختی اجتماعی و

از . =p)001/0) وجود داردمدار مسألهای سبک مقابله

ی هاو خرده مقیاسمدار مسألهای طرفی بین سبک مقابله

اشتیاق تحصیلی )اشتیاق شناختی و اشتیاق عاطفی( رابطه 

ای اما بین سبک مقابله. دار و جود داردمعنامستقیم و 

خرده مقیاس اشتیاق رفتاری رابطه معنادار  ومدار مسأله

 )2جدول). =p)535/0) وجود ندارد

 

 ی مربوطه(های آن( با نمره اشتیاق تحصیلی )و خرده مقیاسها)و خرده مقیاسای رابطه بین نمره راهبرد مقابله :2جدول
 سبک مقابله 

 اجتنابی

 سبک مقابله

 مدار مسأله

 سبک مقابله

 هیجان مدار

راهبرد 

 ایمقابله

اشتیاق 

 رفتاری

اشتیاق 

 عاطفی

 اشتیاق

 شناختی

 اشتیاق

 تحصیلی

 سبک مقابله 

 اجتنابی

-002/0 **0/756 **0/215 *0/168 1 همبستگی پیرسون  0/037 0/158* 0/106 

P-Value  /025 /004 000/0  980/0  612/0  31/0  147/0  

 سبک مقابله 

 مدار مسأله

 **243/ **0/280 *0/151 0/046 **0/470 125/- 1 *168/ همبستگی پیرسون

P-Value /025  0/094 0/000 0/535 0/040 0/000 0/001 

 سبک مقابله 

 هیجان مدار

 0/111 115/ 0/041 0/117 **0/612 1 125/- **215/ همبستگی پیرسون

P-Value /004 /094  0/000 0/113 0/578 /119 /133 

راهبرد 

 ایمقابله

 **0/236 **0/290 106/ 0/097 1 **0/612 **470/ **756/ همبستگی پیرسون

P-Value /000 /000 0/000  0/177 0/140 0/000 0/001 

اشتیاق 

 رفتاری

 **0/489 **0/291 **0/202 1 0/097 0/117 0/046 0/002- همبستگی پیرسون

P-Value 0/980 0/535 0/113 0/177  0/005 000/0 0/000 

اشتیاق 

 عاطفی

 **00/814 **0/415 1 **0/202 0/106 041/ *0/151 0/037 همبستگی پیرسون

P-Value 0/612 0/040 00/578 0/140 0/005  000/0 0/000 

اشتیاق 

 شناختی

 **0/830 1 **415/ **0/291 **0/290 0/115 **0/280 *0/158 همبستگی پیرسون

P-Value 0/031 0/000 0/119 0/000 0/000 0/000  0/000 

اشتیاق 

 تحصیلی

 1 **830/ **814/ **489/ **236/ 0/111 **0/243 0/106 همبستگی پیرسون

P-Value 0/147 0/001 0/133 /001 /000 /000 /000  
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*. Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  

 )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی(آمارهای توصیفی و تحلیلی

 

 بحث

، مدارمسألهای این پژوهش سه راهبرد مقابلهدر 

ی پژوهش نشان هایافته. شدو اجتنابی بررسی مدار هیجان

ای که رابطه مستقیم و معناداری بین نمره راهبرد مقابله داد

و نمره خرده مقیاس اشتیاق شناختی وجود دارد اما بین 

ی اشتیاق هاو دیگر خرده مقیاسای نمره راهبرد مقابله

تحصیلی )اشتیاق رفتاری و اشتیاق عاطفی( رابطه 

ای از طرفی بین سبک مقابله. معناداری وجود ندارد

ی اشتیاق تحصیلی )اشتیاق هاو خرده مقیاس مدارمسأله

دار وجود اشناختی و اشتیاق عاطفی( رابطه مستقیم و معن

و خرده مقیاس مدار مسألهای اما بین سبک مقابله داشت

 . دیده نشداشتیاق رفتاری رابطه معنادار 

 آموزش داد آرو نشان-سالمال پژوهش از حاصل نتایج

 تحصیلی اشتیاق بر فراشناختی و شناختی راهبردهای

 . (20)است مؤثر انآموزدانش

داری معنارابطه مستقیم و نتایج مطالعه اخیر نشان داد که 

. اجتماعی و اشتیاق شناختی وجود داردای بین سبک مقابله

و اشتیاق مدار مسألهای بین نمره سبک مقابلههمچنین 

مطالعه . داشتدار وجود اتحصیلی رابطه مستقیم و معن

 مداخالت اثربخشی با عنوان بررسیان همکار عابدی و

 عملکرد بر میزان مارتین رفتاری شناختی بعدی چند

دختر  انآموزدانش تحصیلی اشتیاق و تحصیلی

نشان داد که ، انجام شد اصفهان شهر یهادبیرستان

رفتاری مارتین بر اشتیاق  -مداخالت چند بعدی شناختی

مثبت  ریتأث( یو رفتار یزشیانگ ،ی)شناخت یلیتحص

 (.21)دارد

 اشتیاق عنوان با خود پژوهش در خروشی و همکاران

 دانشجویان با خودکارآمدی یادگیری شناختی و عاطفی

 بین رسیدند نتیجه این به اصفهان فرهنگیان دانشگاه

 خودکارآمدی با شناختی یادگیری و عاطفی اشتیاق

. دارد وجود داریامعن و مثبت رابطه معلمان - دانشجو

، شناختی و عاطفی افزایش اشتیاق که معنی بدین

  .(22) یابدمی افزایش خودکارآمدی

تحت  و همکاران (Vizoso) زوزیکارمن و یمطالعه نتایج

و راهبرد مقابله در  یلیتحص اقیعنوان، عملکرد، اشت

 نیب یدانشگاه نشان داد که رابطه معنادار انیدانشجو

تفاوت در  لیدل .(23وجود ندارد) یلیتحص اقیراهبرد و اشت

متفاوت بودن  تواندیمطالعات مشابه م جیمطالعه با نتا نیا

مطالعه  نتایج. استفاده در این مطالعه باشد ابزار مورد

ای تحت عنوان راهبرد مقابله و همکاران (Nwosu)نوسوا 

و اشتیاق تحصیلی در استادان دانشجویان کارشناسی 

داری بین اشتیاق و راهبرد معنای پاره وقت نیز رابطه

 (.24داشت)وجود 

 منی و همکاران با هدف تعیین رابطهمؤپژوهش های یافته

 کیفیت باای مقابله راهبردهای و آوریتاب، معنویت

و  معنویت، آوریتاب دانشجویان نشان داد که بین زندگی

 مثبت رابطه زندگی کیفیت بامدار مسألهای مقابله راهبرد

 کیفیت بامدار هیجانای مقابله راهبرد دارد و بین وجود

نتایج این تحقیق با (. 17شد) مشاهده منفی رابطه زندگی

ای زیرا بین راهبرد مقابله ،است نتایج مطالعه ما هم سو

. و اشتیاق تحصیلی رابطه معناداری وجود داردمدار مسأله

توان گفت افرادی که در موقعیت می در تبیین این یافته

کنند در می استفادهمدار مسألهای از راهبرد مقابلهزا تنش

شده را برای بازسازی  بندیی منظم و دستههافعالیتواقع 

آورند و همین امر موجب افزایش میبه دست  مسألهدوباره 

 . شودمی اشتیاق دانشجویان به تحصیل

همان گونه که نتایج پژوهش حاضر نشان داد با افزایش 

را به سمت  هاتوان آنمی تحصیلی دانشجویاناشتیاق 

سازنده سوق داد و ای استفاده از راهبردهای مقابله

 . را تضمین نمود هاموفقیت آن

توان از آن رابطه نمی با توجه به ماهیت همبستگی مطالعه

به محدود بودن جامعه آماری ، علی را تبیین نمود
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مله از ج، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

لذا این تحقیق قابل تعمیم به  ؛ی پژوهش بودهامحدودیت

همچنین این تحقیق در اقشار ، نیست ی دانشجویانجامعه

پذیری آن بر سایر جوان صورت گرفته است و در تعمیم

 . است مقاطع با محدودیت مواجه

 

 گيرينتيجه

 متغیر اشتیاق تحصیلیتایج این مطالعه بیانگر آن بود که ن

در دانشجویان از اهمیت ای بینی راهبردهای مقابلهدر پیش

نقش  همچنین با توجه به اهمیت. تبرخودار اسای ویژه

ی هاپژوهششود که در پیشنهاد می، در جامعه دانشجویان

آن بر متغیرهای  مؤثرو نقش ای راهبردهای مقابله، آتی

 . مد نظر قرار گیرد حوزه یادگیری

 

 قدرداني

کد اخالق جهت این پژوهش از دانشگاه علوم پزشکی 

 IR.BPUMS.REC1396,69بوشهر دریافت شد که کد 

این پژوهش حمایت مالی از کمیته تحقیقات دانشگاه است. 

 . علوم پزشکی بوشهر دریافت نموده است

 از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کلیه نگارندگان

 یاری نمودند پژوهش این انجام در را ما که عزیزانی

 . نمایندمی گزاریسپاس و قدردانی
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Abstract 

 
Introduction: Coping strategies are a set of cognitive and behavioral efforts that are employed to interpret 

and modify a stressful situation. For students, it seems appropriate to employ coping strategies, which seems 

to be an important factor for academic achievement. Therefore, this study endeavored to examine the 

relationship between coping strategies and academic engagement in students of Bushehr University of Medical 

Sciences in 2017.  

Methods: This correlational study was performed with 232 undergraduate students of Bushehr University of 

Medical Sciences through relative stratified random sampling. The instruments were three questionnaires of 

demographic information and academic achievement of Frederick Bloomfield, as well as a short scale of 

coping with Andrew Parker's stress conditions. Data analysis was done through independent t-test and 

Pearson test within the significance level of 0.05.  

Results: The average age of students was 21.75± 2.72 and most of them were single (86%). The mean score 

of students' academic motivation was 51/0 2/79 0/51 and the mean score of coping strategies was 2.99 0.43. 

It was found that there is a direct and significant relationship between the score of coping strategy and the 

score of academic motivation (p=0. 001).  

Conclusion: The results reveled that the variable of academic engagement is of special importance in 

predicting coping strategies in students. As a result, guiding students in the right direction could have positive 

educational consequences.  
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