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Abstract
Introduction: Considering the influence of stress on individuals Mental Health and the necessity
of counteracting such pressures, the present study aimed at investigating the relationship of the
stress coping strategies and emotional intelligence with mental health.
Method: It was a descriptive study using exploring relationship between variables and 289
female students participating in University Entrance Exam preparation courses at the 4 th
educational district in Tehran were selected using cluster random sampling. They responded to
three questionnaires: Confronting Stressful Conditions of Barker & Endler Questionnaire,
Shut's Emotional Intelligence Questionnaire, and General Health Questionnaire of Goldberg &
Miller. Pearson correlation, stepwise multiple regression, and analysis of variance were used
for data analysis.
Results: The use of problem-oriented coping style is more common in students with higher
emotional intelligence. Furthermore, problem-oriented students enjoyed a better mental health
than emotionally-oriented students. However, there was not a significant difference with regard
to mental health between emotionally-oriented students and avoidance-oriented ones. Also,
mental health was higher in students with higher emotional intelligence in comparison with
students with lower emotional intelligence
Conclusion It is necessary for the teenage students to learn how to counteract with educational,
cognitive, and emotional stress.
Keyword: Stress Coping Strategies, Emotional Intelligence, Mental Health, Pre-University
Students
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چکيده
مقدمه :با توجه به تأثير استرس در سالمت روانی و ضرورت مقابلة درست با این فشارها ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطة راهبردهاي
مقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی در دانشآموزان نوجوان شرکتکننده در کالسهاي کنکور بوده است.
روش :این تحقيق توصيفی و از نوع همبستگی است و با روش نمونهگيري تصادفی خوشهاي  912نفر از دانشآموزان دختر شرکتکننده در
کالسهاي کنکور منطقة  4شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و به پرسشنامة مقابله با شرایط پراسترس ،پرسشنامة هوش هيجانی و
پرسشنامة سالمت عمومی پاسخ دادند .آزمونهاي آماري مورد استفاده شامل آزمون همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به
گام و تحليل واریانس بود.
يافتهها :استفاده از شيوة مقابلهاي مسألهمدار در دانشآموزان داري هوش هيجانی باال نسبت به شيوة مقابلهاي هيجانمدار و اجتنابی بيشتر
است .همچنين ،افراد مسألهمدار داراي سالمت روانی بيشتري نسبت به افراد هيجانمدار هستند و این در حالی است که تفاوتی در ميزان
برخورداري از سالمت روانی در افراد اجتنابی نسبت به افراد مسألهمدار دیده نمیشود .افزون بر این ،سالمت روانی در افراد داراي هوش
هيجانی باال نسبت به افراد داراي هوش هيجانی پایين بيشتر است.
نتيجهگيري :با توجه به مشغلههاي تحصيلی و فکري و روانی دانشآموزان نوجوان و استرس ناشی از آن ،ضروري است که راهبردهاي
مناسب مقابله با این فشارها به آنان آموخته شود.
کليدواژهها :راهبردهاي مقابله با استرس ،هوش هيجانی ،سالمت روانی ،دانشآموز ،کالسهاي کنکور
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مقدمه
شيوههاي رویارویی در برابر استرس نقش مهمی در سازگاري
شناختی افراد و سالمت روانی آنان دارد [ .]1مطالعات نشان دادهاند
افرادي که بر مهارتهاي حل مسئله متمرکز هستند نسبت به
افرادي که از رویارویی متمرکز بر هيجان و رویارویی اجتنابی
استفاده میکنند در موقعيتهاي استرسزا شواهد کمتري از
آشفتگی از خود بروز میدهند و تسلط بيشتري نسبت به موقعيتها
دارند و بهتر میتوانند خود را با شرایط دشوار سازگار سازند [.]9
همچنين ،افرادي که از نظر هيجانی هوشمندي بيشتري دارند
حالتهاي هيجانی خود را به نحو صحيح درک و ارزیابی میکنند،
میدانند چگونه و چه وقت احساساتشان را بيان کنند و به نحو
مؤثري خُلق خود را تنظيم نمایند ،و از سالمت روانی بيشتر نيز
برخوردارند [.]1
بر اساس مطالعات فينان و همکاران [ ]3در خصوص نقش هوش
هيجانی در تعدیل استرس و سالمت روان ،شواهدي وجود دارد که
نشان میدهد برخی اشکال هوش هيجانی ،افراد را از استرس
مصون داشته و منجر به سازگاري بهتر میشود .مثالً توانایی کنترل
هيجان با گرایش به حفظ خُلق مثبت ارتباط دارد .تحقيقات هربرت
و فورمن [ ]4نيز نشان میدهد که سالمت روانی نوجوانان با
چگونگی مقابله با استرس و با هوش هيجانی آنان ارتباط دارد .
با توجه به اینکه دوره نوجوانی به دليل مشغلههاي فکري و روانی
دانشآموزان ،از جمله ورود به دانشگاه و آینده شغلی و غيره،
استرسهایی را ایجاد میکند و استرس حاصل از این مشغلههاي
فکري بر آنها تأثير میگذارد ،این استرس میتواند بر سالمت
جسمی و روانی آنان مؤثر باشد .بنابراین در پژوهش حاضر ،ضمن
ارائه دیدگاه کلی و کاربردي نسبت به سالمت روانی در دوره
نوجوانی که از اهميت بسزایی برخوردار است ،به بررسی رابطه
راهبردهاي مقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی در
ميان نوجوانان ایرانی پرداخته میشود .مسئلهاي که در این پژوهش
براي محقق مطرح بوده این است که بين راهبردهاي مقابله با
استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی دانشآموزان دختر
شرکتکننده در کالسهاي کنکور چه نوع و چه سطح از ارتباط
وجود دارد.
پژوهشهاي انجام شده در سطح بينالمللی به بررسی رابطة دو
متغيره و سه متغيرة سالمت روانی ،هوش هيجانی و استرس
پرداختهاند [ ]0و [.]6
تحقيقاتی که در ایران در این مورد انجام شده اوالً صرفاً به رابطة
همبستگی دو متغيره در سه عامل سالمت روانی ،هوش هيجانی و
استرس پرداخته [ ]15[ ،]2[ ،]1[ ،]7و [ ]11ثانياً تحقيقی در مورد
نوجوانان دانشآموز شرکتکننده در کالسهاي کنکور صورت
نگرفته است .آنچه تاکنون در تحقيقات ملی ،که به جدیدترین آن
ها اشاره شد ،به دست آمده حاکی از آن است که هرچه استرس
افراد به هنگام برخورد با مسائل و مشکالت زندگی و امور تحصيلی
و شغلی بيشتر باشد از راهبردهاي مقابلهاي هيجانی و اجتنابی بيشتر
استفاده میکنند و نيز ميزان استفادة آنان از راهبرد مسألهمدار در
اینگونه افراد پایينتر است .همچنين بين هوش هيجانی و سه

سبک مقابله با استرس (یعنی مقابلة مسألهمدار ،هيجانمدار و
هيجانی) رابطة معنادار وجود دارد به گونهاي که هوش هيجانی
میتواند هر یک از سبکهاي مقابلهاي را بطور معناداري پيشبينی
کند .افزون بر اینها ،افرادي که از هوش هيجانی بيشتري
برخوردارند در شرایط پُر استرس بيشتر از سبک مقابلة مسألهمدار
استفاده می کنند .اینگونه افراد در موقعيتهاي استرسزا بهتر
سازگاري پيدا میکنند و تسلط بهتري بر موقعيتها دارند و تالش
هاي فعاالنهاي براي حل مشکل انجام میدهند.
با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهشگر در پژوهش خود سعی کرده
است به طور مستقيم رابطة ميان این سه متغير را در گروه دختران
نوجوان شرکتکننده در کالسهاي کنکور ،که در این مورد نيز تا
کنون در پژوهشهاي داخلی به آن پرداخته نشده است ،مورد
بررسی قرار دهد.
هدف کلی پژوهشگر در این تحقيق آن بوده که نشان دهد افرادي
که از راهبرد مناسبی براي مقابله با استرسهاي زندگی استفاده
میکنند هوش هيجانی باالتري دارند ،نشانههاي آسيبشناختی
کمتري در آنها مشاهده میشود و سازگاري اجتماعی باالتري
دارند .همچين عملکرد و پيشرفت تحصيلی اینگونه افراد باالتر
است ،شکست را کمتر تجربه میکنند ،اعتماد به نفس بيشتري
دارند ،افرادي خالق و کارآمد هستند و نگرش مثبت بيشتري به
زندگی دارند .این پژوهش دو هدف فرعی را نيز دنبال کرده است،
یکی تعيين رابطه راهبردهاي مقابله با استرس و سالمت روانی در
دانش آموزان دختر کالسهاي کنکور؛ و دوم تعيين رابطه هوش
هيجانی با سالمت روانی در دانشآموزان دختر کالسهاي کنکور.

روش
روش پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبستگی است .در
طرحهاي همبستگی ارتباط بين دو یا چند متغير بدون اینکه
پژوهشگر کنترلی بر آنها داشته باشد بررسی میگردد [ .]19در
مطالعه حاضر نيز ارتباط بين متغيرها (راهبردهاي مقابله با استرس
و هوش هيجانی با سالمت روانی) مطالعه شده است.
جامعة آماري این پژوهش دربرگيرندة تمام دانشآموزان دختر
کالسهاي کنکور در منطقة  4آموزش و پرورش تهران بود .در این
پژوهش با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی خوشه اي16 ،
آموزشگاه و از هر آموزشگاه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب
شده و دانشآموزان این کالسها ( 355نفر) مورد ارزیابی قرار
گرفتند که  912نفر از آنان به پرسشنامههاي تحقيق پاسخ کامل
دادند .تمام این دانشآموزان در سال تحصيلی  1312-1325در
کالسهاي کنکور ثبتنام کرده بودند .سن این دانشآموزان از 17
تا  12سال و ميانگين سنی آنان  11سال بود.
در این پژوهش براي اندازهگيري متغيرهاي مورد نظر از سه
پرسشنامه استفاده شد که عبارت بودند از :پرسشنامه مقابله با شرایط
پر استرس اندلر و پارکر؛ پرسشنامه هوش هيجانی شوت؛ و
پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هيلر .در این تحقيق ،پس از
توضيح و توجيه دانشآموزان در مورد پرسشنامههاي مذکور توسط
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محقق ،این پرسشنامهها در دو نوبت و هر نوبت در  35دقيقه با
یک فاصلة  15دقيقهاي اجرا شد.
پرسشنامه شيوه مقابله با استرس در موقعيتهاي استرسزا

( :)CISSاین ابزار براي اولين بار توسط اندلر و پارکر [ ]13در سال
 1225ساخته شده است و در ایران توسط اکبرزاده ،ترجمه و
هنجاریابی و براي سبکهاي مقابله با استرس نوجوانان تهران در
سال  1325به کار گرفته شده است [ .]19این آزمون شامل 41
عبارت است که پاسخ به هر عبارت به روش ليکرت ،از هرگز ()1
تا خيلی زیاد ( ،)0مشخص شده است .آزمون مقابله با بحران چند
زمينه اصلی رفتارهاي مقابله اي را در بر میگيرد که عبارتند از:
مسئلهمدار (متمرکز شدن در مورد مسئله و راهحلهاي آن)؛
هيجانمدار (متمرکز شدن در مورد هيجانهاي ناشی از مسئله)؛ و
اجتنابی (که در آن از مکانيسمهاي فرار استفاده میشود) .سبک
مقابلهاي غالب فرد ،با توجه به نمرهاي که در این آزمون کسب
میکند ،مشخص میشود یعنی در هر کدام از رفتارها نمره باالتري
در مقياس کسب میکند .سه مقياس (مسئلهمدار ،هيجانمدار و
اجتنابی) به عنوان سبک مقابله فرد در نظر گرفته میشود .با توجه
به یافتههاي سازندگان آزمون و داوري متخصصان و روانشناسان
به ویژه روانشناسان بالينی چنين استنباط میشود که آزمون مورد
نظر جهت سنجش سبکهاي مقابله با استرس از روایی خوبی
برخوردار است .روایی مقياس فوق در ایران در پژوهش قریشی
[ ]19توجيه شده است .در پژوهش مذکور بين شيوههاي رویارویی
با استرس با انواع هویت شغلی همبستگی باالیی در سطوح 5/551
بهدست آمده است .اندلر و پارکر ضریب آلفاي کرونباخ را براي
سبک مقابله مسئلهمدار  ،5/29سبک هيجانمدار  ،5/19و سبک
اجتنابی را  5/10براي نوجوانان پسر گزارش کردند که حاکی از
اعتبار مقياس است [ ]7در ایران ضریب آلفاي زیر مقياس مقابله
مسئلهمدار را  5/70و زیر مقياس مقابله هيجانمدار را  5/19و
مقياس مقابله اجتنابی را  5/73گزارش کردهاند [.]1
پرسشنامه هوش هيجاني شوت :این پرسشنامه توسط شوت و
همکاران در سال  1221و بر اساس الگوي هوش هيجانی مایر و
سالووي [ ]14براي ارزیابی هوش هيجانی ساخته شده است و
شامل  33جمله خود توصيفی  0گزینهاي با گزینههاي (کامالً
نادرست تا کامالً درست) است و داراي  3خردهمقياس است که
عبارتند از :تنظيم هيجان؛ ارزیابی و ابراز هيجان؛ و بهرهبرداري از
هيجان .عواملی که این آزمون میسنجد به شرح زیر است :عامل
اول :تنظيم هيجان به معناي توانایی مواجهه سازگارانه با هيجانات
مخالف یا منفی با استفاده از شيوههاي خود تنظيمی که شدت یا
طول مدت حاالت چنين هيجاناتی را بهبود میبخشد و نيز قابليت
شرایط لذتبخش براي سایر افراد و پنهان کردن هيجانات منفی به
منظور اجتناب از آسيب رساندن به احساسات شخصی دیگران را در
بر میگيرد .عامل دوم :ارزیابی و ابراز هيجان به مفهوم توانایی
تشخيص و فهم هيجانات خویشتن و سایر افراد بر اساس سرنخ
هاي موقعيتی و بيانی که معانی هيجانی آنها با توافق فرهنگی

همراه است .عامل سوم :بهرهبرداري از هيجان که شامل توانایی
استفاده از اطالعات هيجانی در تفکر ،عمل و مسئلهگشایی است
[.]10
در مطالعهاي که بر روي دانشجویان کانادایی انجام شد ،همبستگی
مقياس هوش هيجانی شوت با مقياس آکسیتيميا  ،5/09روان
آزردگی  ،5/37برونگرایی  ،5/01باز بودن  ،5/97سازندگی ،5/11
وظيفهشناسی  ،5/31و مستعد افسردگی )P<5/551( -5/31
گزارش شد [ ]16و [ .]17همچنين همبستگی نمرههاي هوش
هيجانی شوت را با افسردگی  ،5/33-و با اضطراب  5/90گزارش
شده است [ ]11و آکسیتيميا نيز ميزان  )P<5/50( 5/10را گزارش
کرده است .این ضریبهاي همبستگی ،روایی مالکی تست را نشان
میدهند .ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ
برابر با  5/14و معادل با  ]12[ 5/11محاسبه و گزارش شده است.
پرسشنامه سالمت عمومي :این پرسشنامه توسط گلدبرگ
ساخته شده و داراي  91سؤال و  4مقياس فرعی است و هر مقياس
فرعی 7 ،پرسش دارد .مقياسهاي مذکور عبارتند از :مقياس
نشانههاي جسمانی؛ مقياس اضطرابی و بیخوابی؛ مقياس کارکرد
اجتماعی؛ و مقياس افسردگی .هدف از طراحی این پرسشنامه کشف
و شناسایی اختالالت روانی در مراکز و محيطهاي مختلف بوده
است .سؤالهاي پرسشنامه ،که به بررسی وضعيت روانی فرد در
یک ماه قبل از اجراي آزمون میپردازد شامل نشانههایی مانند افکار
و احساسات نابهنجار و جنبههایی از رفتار قابل مشاهده است و به
همين جهت ،سؤالها بر موقعيت اینجا و اکنون تأکيد دارد .در مورد
اعتبار و روایی پرسشنامه سالمت عمومی در کشور ما ،این
پرسشنامه روي  612نفر از ساکنان باالي  10سال شهر کاشان
بررسی و تأیيد شده است که بهترین نقطه برش با روش نمرهگذاري
ساده ليکرت براي مردان نمره  99و براي زنان نمره  91گزارش
شده است [ .]95هومن روایی پرسشنامه  91سؤالی را در حد بسيار
خوب گزارش نموده است .در این مورد ،براي هر نمونه ،حساسيت
و ویژگی آزمون به ترتيب  12/0درصد و  19درصد گزارش شده
است [ .]91همچنين مطابق این پژوهش ،ضریب همبستگی بين
خرده مقياسها با نمره کل پرسشنامه  5/16گزارش شده است.
در این پژوهش جهت تجزیه و تحليل دادهها از روشهاي ضریب
همبستگی پيرسون ،تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام
و آزمون تحليل واریانس با بهره گيري از نرمافزار  SPSSاستفاده
شد.

يافتهها
بر اساس محاسبات همبستگی پيرسون براي بررسی رابطه بين
سبکهاي مقابله با استرس ،هوش هيجانی (و مؤلفههاي آن) و
سالمت روانی ،تحليل رگرسيون چندگانه براي بررسی رابطه
سبکهاي مقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی
صورت گرفته و براي بررسی معناداري تفاوت ميانگين سالمت
روانی و هوش هيجانی افراد با سه سبک مختلف مقابله با استرس
از آزمون تحليل واریانس استفاده شده است .یافتههاي مذکور در
جداول  1تا  6ارائه شده است.
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در مورد رابطة ميان راهبردهاي مقابله با استرس و سالمت روانی،
از رگرسيون چندگانه و روش گام به گام استفاده شده است .جدول
 1خالصه تحليل رگرسيون گام به گام سالمت روانی را از طریق
سبکهاي مقابلهاي نشان میدهد .در این جدول مقادیر  R ،Fو
 R2براي معناداري مدلهاي رگرسيونی به همراه مقادیر  Bوβ
براي هر یک از متغيرهاي حاضر در مدل ارائه شده است .همان
طور که جدول نشان میدهد در اولين گام مقابله هيجانمدار بر

اساس بيشترین همبستگی با سبک سالمت روانی وارد معادله شده
است و ضریب معنادار و منفی دارد .در دومين گام مقابلة مسألهمدار
نيز به متغير اول اضافه شده و تأثير معناداري براي آن بهدست آمده
است .در گام سوم مقابله اجتنابی نيز به دو متغير قبلی اضافه شده
که همچنان حاکی از تأثير معنادار آن است .لذا هر سه سبک مقابله
اي مسألهمدار (با ضریب مثبت) ،هيجان مدار و اجتنابی (با ضریب
منفی) بر سالمت روانی نقش معناداري دارند.

جدول .1خالصه تحليل رگرسيون گام به گام سالمت روانی از طریق سبکهاي مقابلهاي
گام

F

R

R2

β

B

مقابله هيجانمدار

02/13

5/41

5/17

**-5/41

-5/45

مقابله هيجانمدار
مقابله مسألهمدار

41/44

5/47

5/99

**-5/39
**5/90

-5/31
5/94

34/91

5/01

5/96

**-5/33
**5/33
**-5/99

-5/33
5/33
-5/93

متغير

1
9

مقابله هيجانمدار
مقابله مسألهمدار
مقابله اجتنابی

3

**p<5/51

بنابراین ،معادله رگرسيون به صورت زیر نوشته میشود:
)Y=β1 (-0.33) + β2 (0.33) + β3 (-0.22
سبک مقابلهاي هيجانمدار =β1
سبک مقابلهاي مسألهمدار =β2
سبک مقابلهاي اجتنابی =β3
سالمت روانی =Y
از این یافتهها میتوان نتيجه گرفت که سبک مقابلهاي مسألهمدار
رابطه معنادار مستقيم و سبکهاي هيجانمدار و اجتنابی رابطه
معنادار منفی با سالمت روانی دارند.

یافتههاي مربوط به رابطة ميان هوش هيجانی و سالمت روانی
چنين است :ضریب همبستگی پيرسون 5/92؛ سطح معناداري
 . p< 5/50این نتایج حاکی از همبستگی مثبت هوش هيجانی و
سالمت روانی است .چگونگی رابطة ميان راهبردهاي مقابله با
استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی در جدول شماره  9نشان
داده شده است .جدول شماره  9خالصة تحليل رگرسيون گام به
گام سالمت روانی را از طریق سبکهاي مقابلهاي و هوش هيجانی
نشان میدهد.

جدول .2خالصه تحليل رگرسيون گام به گام سالمت روانی از طریق سبک هاي مقابلهاي و هوش هيجانی
F

R

R2

β

B

1

مقابله هيجانمدار

02/13

5/41

5/17

**-5/41

-5/45

9

مقابله هيجانمدار
مقابله مسألهمدار

41/44

5/47

5/99

**-5/39
**5/90

-5/31
5/94

3

مقابله هيجانمدار
مقابله مسألهمدار
مقابله اجتنابی

34/91

5/01

5/96

**-5/33
**5/33
**-5/99

-5/33
5/33
-5/93

4

مقابله هيجانمدار
مقابله مسألهمدار
مقابله اجتنابی
هوش هيجانی

34/91

5/01

5/96

**-5/33
**5/33
**-5/99
5/51

-5/33
5/33
-5/93
5/56

گام

متغير

**p<5/51

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،1بهار 1312

رابطة راهبردهاي مقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی در دانشآموزان دختر شرکتکننده در کالسهاي کنکور 03 /

در این جدول مقادیر  R ،Fو  R2براي معناداري مدلهاي
رگرسيونی به همراه مقادیر  Bو  βبراي هر یک از متغيرهاي حاضر
در مدل ارائه شده است .از جدول مشخص است که در اولين گام
مقابله هيجانمدار بر اساس بيشترین همبستگی با سبک سالمت
روانی وارد معادله شده است و ضریب معنادار و منفی دارد .در دومين
گام مقابلة مسألهمدار نيز به متغير اول اضافه شده است و تأثير
معناداري براي آن بدست آمده است .در گام سوم ،مقابله اجتنابی
نيز به دو متغير قبلی اضافه شده است که همچنان تأثير معناداري
حاصل شده است .اما در گام آخر اضافه شدن متغير هوش هيجانی
به پيشبينی مؤثرتر و دقيقتر نيانجاميد و در مدل رگرسيونی تأثير
معناداري براي این متغير حاصل نشد .یکی از دالیل فقدان
معناداري این متغير همبستگی باالي آن با دیگر متغيرهاي مستقل
حاضر در مدل (سه سبک مقابلهاي) است .یافتههاي این تحقيق
نشان داد که هر سه سبک مقابلهاي مسألهمدار (با ضریب مثبت)،
هيجانمدار و اجتنابی (با ضریب منفی) روي سالمت روانی نقش
معناداري دارند .همچنين معادله رگرسيون بصورت زیر نوشته می-
شود:

در نتيجه این یافته میتوان گفت ،سبک مقابلهاي مسألهمدار رابطه
معنادار مستقيم و سبکهاي هيجانمدار و اجتنابی رابطه معنادار
منفی با سالمت روانی دارند.
نتاایج مربوط باه رابطاة ساااه نوع راهبردهاي مقابلهاي با هوش
هيجانی با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون و تحليل واریانس
( )ANOVAدر جداول  3و  4آمده است .یافتههاي ارائه شده در
جادول شااامااره  3نشاااان میدهد که اوالً بين راهبرد مقابلهاي
هيجانمدار و هوش هيجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ دوم
آنکه بين راهبرد مقابلهاي مسألهمدار و هوش هيجانی رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد؛ و سوم آنکه بين راهبردهاي مقابلهاي اجتنابی
و هوش هيجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
نتایج حاصال از بررسیهاي مربوط به رابطة راهبردهاي مقابلهاي
با سااالمت روانی که با محاساابة ضااریب همبسااتگی پيرسااون و
تحليال واریانس ( )ANOVAصاااورت گرفته در جداول  0و 6
ارائه شده است.
یافتههاي جدول شماره  0حاکی از آن است که اوالً بين راهبرد
مقابلهاي هيجانمدار و سالمت روانی رابطه منفی و معنادار وجود
دارد؛ دوما بين راهبرد مقابلهاي مسألهمدار و سالمت روانی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد؛ و سوما بين راهبردهاي مقابلهاي اجتنابی
و سالمت روانی رابطه معناداري به دست نيامده است.
جدول شماره  6که نتایج آزمون تحليل واریانس را براي آزمون
معناداري تفاوت ميانگين سالمت روانی در سه گروه از افراد نتایج
آزمون تعقيبی توکی نشان داد تفاوت معنادار بين افراد با سبک

)Y=β1 (-0.33) + β2 (0.33) + β3 (-0.22
سبک مقابلهاي هيجانمدار =β1
سبک مقابلهاي مسألهمدار=β2
سبک مقابلهاي اجتنابی=β3
سالمت روانی =Y

جدول .3همبستگی پيرسون:رابطه سبکهاي مقابلهاي با هوش هيجانی (و مؤلفههاي آن)
متغيرها

مقابله مسألهمدار
مقابله هيجانمدار
مقابله اجتنابی
تنظيم هيجان
تنظيم هيجان
بهرهبرداري هيجان
هوش هيجانی

1

2

**-5/361
**-5/452
**5/301
**5/301
**5/641
**5/060

**5/914
**-5/952
**-5/375
**-5/459
**-5/362

4

3

*-5/141
**-5/911
**-5/315
**-5/390

**5/655
**5/046
**5/192

6

5

**5/707
**5/164
**5/124
*p< 5/50 , **p<5/51

جدول  .4نتایج آزمونهاي تحليل واریانس براي مقایسه ميانگين هوش هيجانی (و مؤلفههاي آن) در سه سبک مقابلهاي
متغير

منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

مقدارF

سطح معناداري

تنظيم هيجان

بين گروهی
درون گروهی
مجموع
بين گروهی
درون گروهی
مجموع
بين گروهی
درون گروهی
مجموع
بين گروهی

411/957
11454/110
11110/399
1711/271
15735/190
19449/726
3321/671
2155/114
19421/100
17161/291

9
916
911
9
916
911
9
916
911
9

945/654
32/170

6/534

5/553

100/216
37/095

99/114

5/5551

1620/130
31/112

03/927

5/5551

1014/464

37/145

5/5551

درون گروهی

66156/123

916

931/141

مجموع

13970/191

911

ارزیابی هيجان

بهرهبرداري از هيجان

هوش هيجانی
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جدول .5همبستگی پيرسون براي رابطه سبکهاي مقابلهاي با سالمت روانی
متغيرها

 .1مقابله مسأله مدار
 .9مقابله هيجان مدار
 .3مقابله اجتنابی
 .4سالمت روان

1

2

3

**-5/361
**-5/452
**5/361

**5/914
**-5/413

5/511
**P<5/51

جدول  .6نتایج آزمون تحليل واریانس براي مقایسه ميانگين سالمت روانی در سه سبک مقابلهاي
متغير

منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

مقدارF

سطح معناداري

سالمت روان

بين گروهی
درون گروهی
مجموع

9204/662
36221/010
32203/113

9
916
911

1477/334
192/360

11/495

5/5551

مقابلهاي مسألهمدار با دو سبک دیگر بود اما تفاوتی بين دو گروه
هيجانمدار و اجتنابی در سالمت روانی مشاهده نشد.
با سه سبک مختلف مقابله با استرس نشان میدهد حاکی از آن
است که افرادي با سبکهاي مختلف مقابلهاي داراي سالمت روانی
مختلفی هستند.

بحث
اولين یافتة این پژوهش نشان داد که هر سه سبک مقابلهاي
مسألهمدار [با ضریب مثبت) ،هيجانمدار و اجتنابی (با ضریب منفی)
بر سالمت روانی نقش معناداري دارند .در واقع به کارگيري
روشهاي مقابلهاي مناسب (مسألهمدار) به افراد کمک میکند تا
بر بسياري از تعارضات فردي ،مشکالت جسمانی و روانی خود غلبه
کرده و سالمت روانی خویش را حفظ کنند .این نتایج با برخی از
پژوهشهاي انجام شده [ ]99همخوانی دارد.
دومين یافتة این پژوهش نشان داد که همبستگی مثبتی بين هوش
هيجانی و سالمت روانی برقرار است به گونهاي که افزایش یکی
همراه با افزایش دیگري است .یعنی افرادي که هوش هيجانی
باالتري دارند در مواجهه با موقعيتهاي استرسزاي زندگی نه تنها
بهتر عمل میکنند بلکه قادر به درک هيجانات خود ،ارزیابی کردن
آن و کنترل آن نيز میباشند .این گونه افراد سازش قابل مالحظهاي
با محيط خود دارند ،قادر به ارزیابی بهتر موقعيت خویش هستند،
رضایت بيشتري از زندگی خویش دارند و از راهبردهاي مناسبی
براي رویارویی با موقعيتهاي استرسزا استفاده میکنند .در این
افراد نشانههاي بيماريهاي روانی کمتر مشاهده میشود که حاکی
از آن است که در مجموع این افراد از سالمت روانی بيشتري نيز
برخوردار هستند .یافتههاي مذکور با برخی پژوهشهاي انجام شده
[ ]94[ ،]93و [ ]90نيز همخوانی دارد.
دیگر یافتة این پژوهش نشان داد که سبک مقابلهاي مسألهمدار
رابطه معنادار مستقيم و سبکهاي هيجانمدار و اجتنابی رابطه
معنادار منفی با سالمت روانی دارند .از آنجا که افراد داراي سبک
مقابلهاي مسألهمدار خود آگاهی هيجانی بيشتري دارند ،توانایی
بيشتري در تحمل استرس و کنترل تکانهها دارند .این افراد انعطاف

پذیري بيشتري نيز دارند و در نتيجه هر وقت احساس کنند مشکلی
وجود دارد به خاطر داشتن کفایت و انگيزة کافی براي مقابلة مؤثر
با مشکل از طریق سازگاري فعال و مثبت در برابر استرس (یعنی
چارهاندیشی و مؤثر بودن و یافتن روشهاي مناسب براي حل
مشکل) شرایط استرسزا را بهتر تحمل میکنند .افزون بر این ،آنها
از طریق تجزیه و تحليل موقعيت بهترین راه حل را در برخورد با
مسائل پيدا کرده ،بحرانها و مشکالت را بهتر پشت سر گذاشته و
کمتر دچار یأس و نااميدي میشوند .این افراد با بهکارگيري
روشهاي مقابلهاي مناسب بر بسياري از تعارضات فردي،
مشکالت جسمانی و روانی خود غلبه کرده و از عملکرد تحصيلی،
شناختی و روانی بهتري برخوردار هستند.
همان گونه که قبالً اشاره شد ،پژوهشی که به طور مستقيم رابطة
این سه متغير را مورد بررسی قرار بدهد یافت نشد اگرچه نتایج
بهدست آمده در این پژوهش با یافتههاي جانبی پژوهشهایی که
به بررسی رابطة بين این متغيرها پرداختند همخوانی داشته است.
همچنين ،نتایج برخی پژوهشهاي دیگر نيز [ ]12حاکی از
همخوانی آنها با نتایج این تحقيق است.
نتایج دیگر این پژوهش در مورد رابطة راهبردهاي مقابلهاي مسأله
مدار و هيجانمدار و اجتنابی با هوش هيجانی ،حاکی از آن است
که هوش هيجانی با سبک مقابلهاي مسألهمدار داراي همبستگی
مثبت و معنادار ،با سبک مقابلهاي هيجانمدار داراي همبستگی
معکوس و معنادار و با سبک مقابلهاي اجتنابی نيز داراي همبستگی
معکوس معنادار است .همبستگی مثبت سبک مقابلهاي مسألهمدار
با هوش هيجانی نشان میدهد که افزایش یکی همراه با افزایش
دیگري است و در واقع دو متغير رابطه مستقيم دارند .اما همبستگی
منفی هوش هيجانی با دو سبک مقابلهاي هيجانمدار و اجتنابی
نشان از رابطه معکوس دارد به این معنا که افزایش یکی مصادف
با کاهش دیگري است .در نتيجة این یافتهها روشن است که بين
راهبرد مقابلهاي مسألهمدار و هوش هيجانی رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .همچنين ،افرادي که داراي هوش هيجانی باالیی
هستند از راهبرد مقابلهاي مسألهمدار بيشتر استفاده میکنند .این
نتایج با پژوهش [ ]12همخوانی دارد .افزون بر این ،نتایج این
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تحقيق با یافتههاي جانبی یکی از پژوهشها [ ]96و با نتایج حاصل
از دو پژوهش دیگر [ ]91[ ،]97همخوانی دارد.
یافتة دیگر این پژوهش نشان داد دانشآموزانی که داراي هوش
هيجانی پایينی هستند نسبت به دانشآموزانی که داراي هوش
هيجانی باالتري هستند از شيوه مقابله هيجانمدار بيشتر استفاده
میکنند .این افراد نسبت به گروه مسألهمدار استرس بيشتري دارند
و هنگام مواجه شدن با شرایط استرسزا به جاي برخورد و ادارة
هيجانات خویش ،به احتمال بيشتري در شرایط استرسزا غرق
میشوند و در نتيجه آمادگی فرسوده شدن در انبوه هيجانات را
نشان میدهند .این نتایج با مطالعات [ ]92و [ ]91همخوانی دارد.
نکتة دیگر اینکه بين راهبرد مقابلهاي اجتنابی و هوش هيجانی
رابطة منفی و معنادار وجود دارد .به بيان دیگر ،دانشآموزانی که از
شيوه مقابلهاي اجتنابی استفاده میکنند داراي هوش هيجانی
پایينتري نسبت به کسانی هستند که از شيوه مقابلهاي مسألهمدار
در مقابل برخورد با شرایط استرسزا استفاده میکنند .این یافته با
نتایج به دست آمده در پژوهش [ ]35و [ ]31همخوانی دارد.
افزون بر آنچه گفته شد ،نتایج به دست آمده حاصل از آزمونهاي
تحليل واریانس براي مقایسه ميانگين هوش هيجانی در سه سبک
مقابلهاي بيانگر آن است که افراد با سبکهاي مختلف مقابلهاي
داراي هوش هيجانی مختلفی هستند .نتایج آزمون تعقيبی توکی
نيز نشان داد که در همه موارد تفاوت معناداري بين افرادي با سبک
مقابلهاي مسألهمدار با دو سبک دیگر وجود داشت .اما طبق نتایج
آزمون توکی تفاوتی بين دو گروه هيجانمدار و اجتنابی در هوش
هيجانی مشاهده نشد.
نتایج دیگر این پژوهش که به رابطة سه نوع راهبرد مقابلهاي با
سالمت روانی در دانشآموزان کالسهاي کنکور میپردازد ،حاکی
از آن است که سالمت روانی با سبک مقابلهاي مسألهمدار داراي
همبستگی مثبت و معنادار ،با سبک مقابلهاي هيجانمدار داراي
همبستگی منفی و معنادار ،و با سبک مقابلهاي اجتنابی فاقد
همبستگی است .این نتایج با پژوهشهاي دیگري که قبالً به آنها
اشاره شد [ ]14و با یافتههاي جانبی یک پژوهش دیگر [ ]92نيز
هماهنگ است.

در نتایج حاصل از بررسی راهبرد مقابلهاي اجتنابی و سالمت روانی
رابطة معناداري به دست نيامد .در این مورد پژوهشی نيز که بطور
مستقيم رابطة بين راهبرد مقابلهاي اجتنابی و سالمت روانی را
بسنجد یافت نشد .از سوي دیگر ،نتایج جانبی یا غيرمستقيم به
دست آمده از برخی پژوهشها [ ]92بيانگر آن است که افزایش
استرس منجر به سالمت روانی کمتر میشود و روش مقابلهاي
مسألهمدار با سالمت روانی باالتر همبستگی مثبت و معنادار دارد
ولی رابطة راهبرد مقابلة اجتنابی و هيجانمدار با سالمت روانی یک
رابطة منفی و معنادار است .بنابراین نحوة ارزیابی فرد از موقعيت
استرسزا در بروز واکنش او نسبت به موقعيت نقش به سزایی دارد.

نتيجهگيري
با توجه باه ایان کاه در پاژوهش حاضار ارتبااط معنااداري باين
راهبردهاااي مقابلااهاي و هااوش هيجااانی بااا سااالمت رواناای
دیااده شااده اساات و همچنااين راهبردهاااي مقابلااهاي مااؤثر در
براباار اسااترس ماایتواننااد تااأثير چشاامگيري باار روي سااالمت
رواناای بگذارنااد و در پيشااگيري بسااياري از مشااکالت دخياال
باشاند ،باه والادین و اولياا ماادارس توصايه مایشاود باا تهيااه
برنامههااي درسای و بکاارگيري شايوه هااي مناساب در جهات
آمااوزش مهااارت راهبردهاااي مقابلااهاي مااؤثر در براباار اسااترس
باعا ارتقااا هاار چااه بيشااتر سااالمت رواناای در دانااشآمااوزان
شاااوند .بعاااالوه از آنجاااایی کاااه هاااوش هيجاااانی عامااال
تعيااينکننااده در افاازایش سااالمت رواناای دانااشآمااوزان اساات،
توصيه می شود سيساتم آموزشای باا باهکاارگيري آماوزشهااي
مناسب باع ارتقا هوش هيجاانی آناان گشاته تاا باه تباع آن
بتوان سالمت روانی دانشآموزان را افزایش داد.
تشکککر و قککدرداني :آموزشااگاههااا و دانااشآمااوزان پاايش
دانشااگاهی منطقااة  4آمااوزش و پاارورش تهااران ،همگاای در
اجااراي پااژوهش ایاان مقالااه همکاااري صااميمانه بااا محقااق
داشاااتهاناااد کاااه بااادین وسااايله از هماااة آناااان قااادردانی و
سپاسگزاري میشود.
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