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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 4th

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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 رابطة راهبردهاي مقابله با استرس و هوش هيجاني با سالمت رواني

 هاي کنکورکننده در کالسآموزان دختر شرکتدر دانش

 
 1فريبا حسني ،سميه کمالي ايگلي

 
  تهران، ایرانتهران مرکزآزاد اسالمی،  شناسی تربيتی، دانشگاهگروه روان ، 
 ، تهران، ایرانتهران مرکزشناسی مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه روان 1

 
  11/9/1329 تاریخ پذیرش: 92/3/1321 تاریخ دریافت:

 دهکيچ
با توجه به تأثير استرس در سالمت روانی و ضرورت مقابلة درست با این فشارها، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة راهبردهاي  مقدمه:

 هاي کنکور بوده است. کننده در کالسآموزان نوجوان شرکتمقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی در دانش

کننده در آموزان دختر شرکتنفر از دانش 912اي گيري تصادفی خوشهاست و با روش نمونه این تحقيق توصيفی و از نوع همبستگی روش:

شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و به پرسشنامة مقابله با شرایط پراسترس، پرسشنامة هوش هيجانی و  4هاي کنکور منطقة کالس
اده شامل آزمون همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به هاي آماري مورد استفپرسشنامة سالمت عمومی پاسخ دادند. آزمون

 گام و تحليل واریانس بود. 

ی بيشتر مدار و اجتناباي هيجانآموزان داري هوش هيجانی باال نسبت به شيوة مقابلهمدار در دانشاي مسألهاستفاده از شيوة مقابله ها:يافته

مدار هستند و این در حالی است که تفاوتی در ميزان سالمت روانی بيشتري نسبت به افراد هيجان مدار داراياست. همچنين، افراد مسأله
شود. افزون بر این، سالمت روانی در افراد داراي هوش مدار دیده نمیبرخورداري از سالمت روانی در افراد اجتنابی نسبت به افراد مسأله

 پایين بيشتر است. هيجانی باال نسبت به افراد داراي هوش هيجانی

آموزان نوجوان و استرس ناشی از آن، ضروري است که راهبردهاي هاي تحصيلی و فکري و روانی دانشبا توجه به مشغله گيري:نتيجه

 مناسب مقابله با این فشارها به آنان آموخته شود.
 

 هاي کنکورآموز، کالسراهبردهاي مقابله با استرس، هوش هيجانی، سالمت روانی، دانشها: واژهکليد

 

 



 کمالی ایگلی، حسنی / 05

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

 مقدمه
هاي رویارویی در برابر استرس نقش مهمی در سازگاري شيوه

اند . مطالعات نشان داده[1]ارد شناختی افراد و سالمت روانی آنان د
هاي حل مسئله متمرکز هستند نسبت به مهارتافرادي که بر 

افرادي که از رویارویی متمرکز بر هيجان و رویارویی اجتنابی 
زا شواهد کمتري از هاي استرسکنند در موقعيتاستفاده می
ها دهند و تسلط بيشتري نسبت به موقعيتخود بروز می آشفتگی از

. [9] ازگار سازندتوانند خود را با شرایط دشوار سدارند و بهتر می
همچنين، افرادي که از نظر هيجانی هوشمندي بيشتري دارند 

، کنندهاي هيجانی خود را به نحو صحيح درک و ارزیابی میحالت
دانند چگونه و چه وقت احساساتشان را بيان کنند و به نحو می

مؤثري خُلق خود را تنظيم نمایند، و از سالمت روانی بيشتر نيز 
 .[1]وردارند خبر

وص نقش هوش در خص [3]ن و همکارا فينانبر اساس مطالعات 
هيجانی در تعدیل استرس و سالمت روان، شواهدي وجود دارد که 

دهد برخی اشکال هوش هيجانی، افراد را از استرس نشان می
ترل شود. مثالً توانایی کننجر به سازگاري بهتر میمصون داشته و م

 ربرته هيجان با گرایش به حفظ خُلق مثبت ارتباط دارد. تحقيقات
دهد که سالمت روانی نوجوانان با نيز نشان می [4] فورمنو 

 چگونگی مقابله با استرس و با هوش هيجانی آنان ارتباط دارد .
نی هاي فکري و روابا توجه به اینکه دوره نوجوانی به دليل مشغله

ینده شغلی و غيره، آموزان، از جمله ورود به دانشگاه و آدانش
 هايکند و استرس حاصل از این مشغلههایی را ایجاد میاسترس

تواند بر سالمت گذارد، این استرس میفکري بر آنها تأثير می
جسمی و روانی آنان مؤثر باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ضمن 
ارائه دیدگاه کلی و کاربردي نسبت به سالمت روانی در دوره 

ز اهميت بسزایی برخوردار است، به بررسی رابطه نوجوانی که ا
راهبردهاي مقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی در 

 اي که در این پژوهششود. مسئلهميان نوجوانان ایرانی پرداخته می
براي محقق مطرح بوده این است که بين راهبردهاي مقابله با 

آموزان دختر استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی دانش
هاي کنکور چه نوع و چه سطح از ارتباط کننده در کالسشرکت

 وجود دارد.
 ودالمللی به بررسی رابطة سطح بين شده در هاي انجامپژوهش

متغيره و سه متغيرة سالمت روانی، هوش هيجانی و استرس 
 .[6] و [0]اند تهپرداخ

تحقيقاتی که در ایران در این مورد انجام شده اوالً صرفاً به رابطة 
متغيره در سه عامل سالمت روانی، هوش هيجانی و  همبستگی دو
تحقيقی در مورد  ثانياً [11] و [15]، [2]، [1]، [7]پرداخته استرس 

هاي کنکور صورت کننده در کالسآموز شرکتنوجوانان دانش
نگرفته است. آنچه تاکنون در تحقيقات ملی، که به جدیدترین آن

دست آمده حاکی از آن است که هرچه استرس  ها اشاره شد، به
برخورد با مسائل و مشکالت زندگی و امور تحصيلی  هنگام افراد به

يشتر اي هيجانی و اجتنابی بو شغلی بيشتر باشد از راهبردهاي مقابله
دار در مکنند و نيز ميزان استفادة آنان از راهبرد مسألهاستفاده می

تر است. همچنين بين هوش هيجانی و سه اینگونه افراد پایين

ر و مدامدار، هيجانمقابلة مسألهسبک مقابله با استرس )یعنی 
اي که هوش هيجانی گونه هيجانی( رابطة معنادار وجود دارد به

ينی بطور معناداري پيشاي را بلههاي مقابتواند هر یک از سبکمی
کند. افزون بر اینها، افرادي که از هوش هيجانی بيشتري 

مدار لهأاسترس بيشتر از سبک مقابلة مس برخوردارند در شرایط پُر
هتر زا بهاي استرسگونه افراد در موقعيتکنند. این استفاده می

 الشها دارند و تکنند و تسلط بهتري بر موقعيتسازگاري پيدا می
 دهند.اي براي حل مشکل انجام میهاي فعاالنه

با توجه به آنچه گفته شد، پژوهشگر در پژوهش خود سعی کرده 
این سه متغير را در گروه دختران طور مستقيم رابطة ميان  است به

هاي کنکور، که در این مورد نيز تا کننده در کالسنوجوان شرکت
هاي داخلی به آن پرداخته نشده است، مورد کنون در پژوهش
 بررسی قرار دهد.

هدف کلی پژوهشگر در این تحقيق آن بوده که نشان دهد افرادي 
ه هاي زندگی استفادکه از راهبرد مناسبی براي مقابله با استرس

ی شناختهاي آسيبکنند هوش هيجانی باالتري دارند، نشانهمی
شود و سازگاري اجتماعی باالتري ها مشاهده میکمتري در آن

تر گونه افراد باالدارند. همچين عملکرد و پيشرفت تحصيلی این
تري فس بيشن کنند، اعتماد بهاست، شکست را کمتر تجربه می

دارند، افرادي خالق و کارآمد هستند و نگرش مثبت بيشتري به 
هدف فرعی را نيز دنبال کرده است، زندگی دارند. این پژوهش دو 

یکی تعيين رابطه راهبردهاي مقابله با استرس و سالمت روانی در 
هاي کنکور؛ و دوم تعيين رابطه هوش آموزان دختر کالس دانش

 هاي کنکور.آموزان دختر کالسانی در دانشهيجانی با سالمت رو

 روش

روش پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبستگی است. در 

هاي همبستگی ارتباط بين دو یا چند متغير بدون اینکه طرح

. در [19] گرددها داشته باشد بررسی میپژوهشگر کنترلی بر آن

مطالعه حاضر نيز ارتباط بين متغيرها )راهبردهاي مقابله با استرس 

 و هوش هيجانی با سالمت روانی( مطالعه شده است.

آموزان دختر آماري این پژوهش دربرگيرندة تمام دانش جامعة
آموزش و پرورش تهران بود. در این  4هاي کنکور در منطقة کالس

 16اي، گيري تصادفی خوشه پژوهش با استفاده از روش نمونه
آموزشگاه و از هر آموزشگاه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب 

( مورد ارزیابی قرار نفر 355ها )آموزان این کالسشده و دانش
هاي تحقيق پاسخ کامل نفر از آنان به پرسشنامه 912گرفتند که 

در  1312-1325آموزان در سال تحصيلی دادند. تمام این دانش
 17آموزان از بودند. سن این دانش نام کردههاي کنکور ثبتکالس
 سال بود.  11سال و ميانگين سنی آنان  12تا 

گيري متغيرهاي مورد نظر از سه اندازهدر این پژوهش براي 
پرسشنامه استفاده شد که عبارت بودند از: پرسشنامه مقابله با شرایط 

؛ و شوت؛ پرسشنامه هوش هيجانی پارکرو  اندلرپر استرس 
ز . در این تحقيق، پس اهيلرو  گلدبرگپرسشنامه سالمت عمومی  

ط ذکور توسهاي مآموزان در مورد پرسشنامهتوضيح و توجيه دانش
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دقيقه با  35ها در دو نوبت و هر نوبت در محقق، این پرسشنامه
 اي اجرا شد.دقيقه 15یک فاصلة 

 زاترسهاي اسپرسشنامه شيوه مقابله با استرس در موقعيت

(CISS:) در سال  [13] پارکرو  اندلر  این ابزار براي اولين بار توسط
، ترجمه و اکبرزادهساخته شده است و در ایران توسط  1225

ر د هاي مقابله با استرس نوجوانان تهرانهنجاریابی و براي سبک
 41این آزمون شامل  .[19] کار گرفته شده استه ب 1325سال 

 (1)عبارت است که پاسخ به هر عبارت به روش ليکرت، از هرگز 
، مشخص شده است. آزمون مقابله با بحران چند (0)تا خيلی زیاد 

 گيرد که عبارتند از:اي را در بر میمقابله  زمينه اصلی رفتارهاي
هاي آن(؛ حلر )متمرکز شدن در مورد مسئله و راهمدامسئله
هاي ناشی از مسئله(؛ و مدار )متمرکز شدن در مورد هيجانهيجان

 شود(. سبکهاي فرار استفاده میاجتنابی )که در آن از مکانيسم
اي که در این آزمون کسب اي غالب فرد، با توجه به نمرهمقابله
ام از رفتارها نمره باالتري شود یعنی در هر کدکند، مشخص میمی

مدار و مدار، هيجانکند. سه مقياس )مسئلهدر مقياس کسب می
با توجه  .شوداجتنابی( به عنوان سبک مقابله فرد در نظر گرفته می

هاي سازندگان آزمون و داوري متخصصان و روانشناسان به یافته
زمون مورد آشود که ویژه روانشناسان بالينی چنين استنباط می به

هاي مقابله با استرس از روایی خوبی نظر جهت سنجش سبک
ی قریش یران در پژوهشبرخوردار است. روایی مقياس فوق در ا

 هاي رویاروییتوجيه شده است. در پژوهش مذکور بين شيوه [19]
 551/5با استرس با انواع هویت شغلی همبستگی باالیی در سطوح 

ضریب آلفاي کرونباخ را براي  پارکرو  اندلردست آمده است. به
، و سبک 19/5مدار سبک هيجان، 29/5مدار سبک مقابله مسئله

براي نوجوانان پسر گزارش کردند که حاکی از  10/5اجتنابی را 
در ایران ضریب آلفاي زیر مقياس مقابله  [7] اعتبار مقياس است

و  19/5مدار را و زیر مقياس مقابله هيجان 70/5مدار را مسئله
 .[1]اند گزارش کرده 73/5 مقياس مقابله اجتنابی را

و  وتشاین پرسشنامه توسط  ش هيجاني شوت:پرسشنامه هو
و  مایرو بر اساس الگوي هوش هيجانی  1221همکاران در سال 

براي ارزیابی هوش هيجانی ساخته شده است و  [14] سالووي
هاي )کامالً اي با گزینهگزینه 0جمله خود توصيفی  33شامل 
مقياس است که خرده 3تا کامالً درست( است و داراي  نادرست

ز برداري اعبارتند از: تنظيم هيجان؛ ارزیابی و ابراز هيجان؛ و بهره
سنجد به شرح زیر است: عامل یعواملی که این آزمون م هيجان.

اول: تنظيم هيجان به معناي توانایی مواجهه سازگارانه با هيجانات 
هاي خود تنظيمی که شدت یا از شيوه مخالف یا منفی با استفاده

 بخشد و نيز قابليتطول مدت حاالت چنين هيجاناتی را بهبود می
شرایط لذتبخش براي سایر افراد و پنهان کردن هيجانات منفی به 
 منظور اجتناب از آسيب رساندن به احساسات شخصی دیگران را در

هوم توانایی گيرد. عامل دوم: ارزیابی و ابراز هيجان به مفبر می
 تشخيص و فهم هيجانات خویشتن و سایر افراد بر اساس سرنخ
هاي موقعيتی و بيانی که معانی هيجانی آنها با توافق فرهنگی 

برداري از هيجان که شامل توانایی همراه است. عامل سوم: بهره
 تگشایی اساستفاده از اطالعات هيجانی در تفکر، عمل و مسئله

[10]. 
 یاي که بر روي دانشجویان کانادایی انجام شد، همبستگدر مطالعه

، روان 09/5تيميا با مقياس آکسی شوتمقياس هوش هيجانی 
، 11/5، سازندگی 97/5، باز بودن 01/5، برونگرایی 37/5آزردگی 
 (>551/5P) -31/5، و مستعد افسردگی 31/5شناسی وظيفه

هاي هوش مچنين همبستگی نمره. ه[17] و [16]گزارش شد 
گزارش  90/5، و با اضطراب 33/5-را با افسردگی  شوتهيجانی 
( را گزارش >50/5P) 10/5نيز ميزان  تيمياآکسیو  [11]شده است 

همبستگی، روایی مالکی تست را نشان  هايکرده است. این ضریب
دهند. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ می

 و گزارش شده است. محاسبه [12] 11/5و معادل با  14/5برابر با 
گ گلدبراین پرسشنامه توسط پرسشنامه سالمت عمومي: 

مقياس فرعی است و هر مقياس  4سؤال و  91ساخته شده و داراي 
هاي مذکور عبارتند از: مقياس پرسش دارد. مقياس 7فرعی، 
رد ؛ مقياس کارکخوابیجسمانی؛ مقياس اضطرابی و بی هاينشانه

اجتماعی؛ و مقياس افسردگی. هدف از طراحی این پرسشنامه کشف 
هاي مختلف بوده و شناسایی اختالالت روانی در مراکز و محيط

هاي پرسشنامه، که به بررسی وضعيت روانی فرد در است. سؤال
ر هایی مانند افکاپردازد شامل نشانهاه قبل از اجراي آزمون مییک م

هایی از رفتار قابل مشاهده است و به و احساسات نابهنجار و جنبه
و اکنون تأکيد دارد. در مورد ها بر موقعيت اینجا همين جهت، سؤال

ر و روایی پرسشنامه سالمت عمومی در کشور ما، این اعتبا
سال شهر کاشان  10از ساکنان باالي نفر  612پرسشنامه روي 

ذاري گبررسی و تأیيد شده است که بهترین نقطه برش با روش نمره
گزارش  91و براي زنان نمره  99ساده ليکرت براي مردان نمره 

سؤالی را در حد بسيار  91روایی پرسشنامه  منهو. [95]شده است 
است. در این مورد، براي هر نمونه، حساسيت  خوب گزارش نموده

درصد گزارش شده  19درصد و  0/12و ویژگی آزمون به ترتيب 
مطابق این پژوهش، ضریب همبستگی بين  . همچنين[91]است 

 گزارش شده است. 16/5ها با نمره کل پرسشنامه خرده مقياس
هاي ضریب ها از روشدر این پژوهش جهت تجزیه و تحليل داده

گام  به تحليل رگرسيون چندگانه به روش گامهمبستگی پيرسون، 
استفاده SPSS افزار و آزمون تحليل واریانس با بهره گيري از نرم

 شد.

 هايافته
بر اساس محاسبات همبستگی پيرسون براي بررسی رابطه بين 

هاي آن( و هاي مقابله با استرس، هوش هيجانی )و مؤلفهسبک
چندگانه براي بررسی رابطه سالمت روانی، تحليل رگرسيون 

هاي مقابله با استرس و هوش هيجانی با سالمت روانی سبک
صورت گرفته و براي بررسی معناداري تفاوت ميانگين سالمت 
روانی و هوش هيجانی افراد با سه سبک مختلف مقابله با استرس 

 هاي مذکور دراز آزمون تحليل واریانس استفاده شده است. یافته
 ارائه شده است. 6 تا 1جداول 
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در مورد رابطة ميان راهبردهاي مقابله با استرس و سالمت روانی، 
گام به گام استفاده شده است. جدول از رگرسيون چندگانه و روش 

خالصه تحليل رگرسيون گام به گام سالمت روانی را از طریق  1
و  F ،Rدهد. در این جدول مقادیر اي نشان میهاي مقابلهسبک

2R هاي رگرسيونی به همراه مقادیر براي معناداري مدلB وβ 
براي هر یک از متغيرهاي حاضر در مدل ارائه شده است. همان 

مدار بر دهد در اولين گام مقابله هيجانطور که جدول نشان می

اساس بيشترین همبستگی با سبک سالمت روانی وارد معادله شده 
مدار مسأله دار و منفی دارد. در دومين گام مقابلةاست و ضریب معنا

ت آمده دسنيز به متغير اول اضافه شده و تأثير معناداري براي آن به
وم مقابله اجتنابی نيز به دو متغير قبلی اضافه شده است. در گام س

 که همچنان حاکی از تأثير معنادار آن است. لذا هر سه سبک مقابله

مدار )با ضریب مثبت(، هيجان مدار و اجتنابی )با ضریب اي مسأله
سالمت روانی نقش معناداري دارند. برمنفی( 

 ايهاي مقابلهخالصه تحليل رگرسيون گام به گام سالمت روانی از طریق سبک .1جدول

B β 2R R F گام متغير 

 مدارمقابله هيجان 13/02 41/5 17/5 **5/41- -45/5
1 

 مدارمقابله هيجان 44/41 47/5 99/5 **5/39- -31/5
9 

94/5 5/90** 
   

 مدارمقابله مسأله

 3 مدارهيجانمقابله     **5/33- -33/5

  مدارمقابله مسأله 91/34 01/5 96/5 **5/33 33/5

93/5- -5/99** 
   

  مقابله اجتنابی

**p< 51/5   

 شود:بنابراین، معادله رگرسيون به صورت زیر نوشته می
0.22)-( 3β + )0.33( 2β ) +0.33-( 1βY= 

  1β =مداراي هيجانسبک مقابله
 2β =مداراي مسألهسبک مقابله
 3β=اي اجتنابی سبک مقابله

 =Yسالمت روانی 
مدار ألهاي مستوان نتيجه گرفت که سبک مقابلهها میاز این یافته

 مدار و اجتنابی رابطههاي هيجانرابطه معنادار مستقيم و سبک
 .معنادار منفی با سالمت روانی دارند

هاي مربوط به رابطة ميان هوش هيجانی و سالمت روانی یافته

؛ سطح معناداري 92/5چنين است: ضریب همبستگی پيرسون 

50/5  p< این نتایج حاکی از همبستگی مثبت هوش هيجانی و .

چگونگی رابطة ميان راهبردهاي مقابله با  سالمت روانی است.

نشان  9شماره با سالمت روانی در جدول استرس و هوش هيجانی 

خالصة تحليل رگرسيون گام به  9جدول شماره  داده شده است.

اي و هوش هيجانی هاي مقابلهگام سالمت روانی را از طریق سبک

 دهد.نشان می

 اي و هوش هيجانیخالصه تحليل رگرسيون گام به گام سالمت روانی از طریق سبک هاي مقابله .2جدول

B β R2 R F گام متغير 

45/5- 41/5- ** 17/5 41/5 13/02  1 مدارمقابله هيجان 

31/5- 39/5- ** 99/5 47/5 44/41  9 مدارمقابله هيجان 

94/5 90/5   مدارمقابله مسأله    **

33/5- 33/5-  3 مدارمقابله هيجان 91/34 01/5 96/5 **

33/5 33/5   مدارمقابله مسأله    **

93/5- 99/5-   مقابله اجتنابی    **

33/5- 33/5-  4 مدارمقابله هيجان 91/34 01/5 96/5 **

33/5 33/5   مدارمقابله مسأله    **

93/5- 99/5-   مقابله اجتنابی    **

  هوش هيجانی    51/5 56/5

**p< 51/5  
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هاي داري مدلبراي معنا 2Rو  F ،Rدر این جدول مقادیر 
براي هر یک از متغيرهاي حاضر  β و Bرگرسيونی به همراه مقادیر 
از جدول مشخص است که در اولين گام  در مدل ارائه شده است.

مدار بر اساس بيشترین همبستگی با سبک سالمت مقابله هيجان
روانی وارد معادله شده است و ضریب معنادار و منفی دارد. در دومين 

ير است و تأثر نيز به متغير اول اضافه شده مداگام مقابلة مسأله
دست آمده است. در گام سوم، مقابله اجتنابی براي آن بمعناداري 

نيز به دو متغير قبلی اضافه شده است که همچنان تأثير معناداري 
حاصل شده است. اما در گام آخر اضافه شدن متغير هوش هيجانی 

نی تأثير در مدل رگرسيو تر نيانجاميد وبينی مؤثرتر و دقيقبه پيش
معناداري براي این متغير حاصل نشد. یکی از دالیل فقدان 
معناداري این متغير همبستگی باالي آن با دیگر متغيرهاي مستقل 

هاي این تحقيق اي( است. یافتهحاضر در مدل )سه سبک مقابله
 مدار )با ضریب مثبت(،اي مسألهنشان داد که هر سه سبک مقابله

مدار و اجتنابی )با ضریب منفی( روي سالمت روانی نقش هيجان
-صورت زیر نوشته میدارند. همچنين معادله رگرسيون بمعناداري 

 شود:
0.22)-( 3β + )0.33( 2β ) +0.33-( 1βY= 

  1β =مداراي هيجانسبک مقابله

  2β=مداراي مسألهسبک مقابله

 3β=اي اجتنابیسبک مقابله

  =Yسالمت روانی

دار رابطه ماي مسألهتوان گفت، سبک مقابلهنتيجه این یافته میدر 
ار دمدار و اجتنابی رابطه معناهاي هيجاندار مستقيم و سبکمعنا

 منفی با سالمت روانی دارند. 

اي با هوش نتاایج مربوط باه رابطاة ساااه نوع راهبردهاي مقابله   
 اریانسوهيجانی با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون و تحليل 

(ANOVA در جداول )هاي ارائه شده در یافته آمده است. 4و  3
اي دهد که اوالً بين راهبرد مقابلهنشاااان می 3جادول شااامااره   

مدار و هوش هيجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ دوم هيجان
مدار و هوش هيجانی رابطه مثبت اي مسألهآنکه بين راهبرد مقابله

 اي اجتنابیو سوم آنکه بين راهبردهاي مقابلهدارد؛ دار وجود و معنا
 دار وجود دارد.و هوش هيجانی رابطه منفی و معنا

ي امربوط به رابطة راهبردهاي مقابلههاي نتایج حاصال از بررسی 
با سااالمت روانی که با محاساابة ضااریب همبسااتگی پيرسااون و 

 6و  0( صاااورت گرفته در جداول ANOVA) تحليال واریانس 
 ه شده است.ارائ
حاکی از آن است که اوالً بين راهبرد  0هاي جدول شماره یافته
مدار و سالمت روانی رابطه منفی و معنادار وجود اي هيجانمقابله

مدار و سالمت روانی رابطه اي مسألهدارد؛ دوما بين راهبرد مقابله
ابی اجتناي مثبت و معنادار وجود دارد؛ و سوما بين راهبردهاي مقابله

 داري به دست نيامده است.و سالمت روانی رابطه معنا
که نتایج آزمون تحليل واریانس را براي آزمون  6جدول شماره 

تایج ن از افراد معناداري تفاوت ميانگين سالمت روانی در سه گروه
 ک دار بين افراد با سبآزمون تعقيبی توکی نشان داد تفاوت معنا

 هاي آن(اي با هوش هيجانی )و مؤلفههاي مقابلههمبستگی پيرسون:رابطه سبک .3جدول
 6 5 4 3 2 1 متغيرها

مدارمقابله مسأله  -      
مدارمقابله هيجان  -5/361** -     
    - **5/914 **5/452- مقابله اجتنابی
   - *5/141- **5/952- **5/301 تنظيم هيجان
  - **5/655 **5/911- **5/375- **5/301 تنظيم هيجان

برداري هيجانبهره  5/641** -5/459** -5/315** 5/046** 5/707** - 
 **5/164 **5/124 **5/192 **5/390- **5/362- **5/060 هوش هيجانی

 *p< 5/50 , **p<5/51 

 ايهاي آن( در سه سبک مقابلههاي تحليل واریانس براي مقایسه ميانگين هوش هيجانی )و مؤلفهنتایج آزمون .4جدول 
 سطح معناداري  Fمقدار ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات متغير

 553/5 534/6 654/945 9 957/411 بين گروهی تنظيم هيجان

   170/32 916 110/11454 درون گروهی

    911 399/11110 مجموع

 5551/5 114/99 216/100 9 271/1711 بين گروهی ارزیابی هيجان

   095/37 916 190/15735 درون گروهی

    911 726/19449 مجموع

 5551/5 927/03 130/1620 9 671/3321 بين گروهی برداري از هيجانبهره

   112/31 916 114/2155 درون گروهی

    911 100/19421 مجموع

 5551/5 145/37 464/1014 9 291/17161 بين گروهی هوش هيجانی

   141/931 916 123/66156 درون گروهی

    911 191/13970 مجموع
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 اي با سالمت روانیهاي مقابلههمبستگی پيرسون براي رابطه سبک .5جدول

 3 2 1 متغيرها

   - . مقابله مسأله مدار1
  - -361/5** . مقابله هيجان مدار9

 - 914/5** -452/5** . مقابله اجتنابی3
 511/5 -413/5** 361/5** . سالمت روان4

   51/5**P< 

 

 اينتایج آزمون تحليل واریانس براي مقایسه ميانگين سالمت روانی در سه سبک مقابله .6جدول 
 سطح معناداري  Fمقدار ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات متغير

 5551/5 495/11 334/1477 9 662/9204 بين گروهی سالمت روان
   360/192 916 010/36221 درون گروهی

    911 113/32203 مجموع

 
مدار با دو سبک دیگر بود اما تفاوتی بين دو گروه اي مسألهمقابله
 مدار و اجتنابی در سالمت روانی مشاهده نشد.هيجان

 دهد حاکی از آنبا سه سبک مختلف مقابله با استرس نشان می
 اي داراي سالمت روانیمقابلههاي مختلف است که افرادي با سبک

 مختلفی هستند.
 

 بحث
 ايهر سه سبک مقابله اولين یافتة این پژوهش نشان داد که

( مدار و اجتنابی )با ضریب منفیبا ضریب مثبت(، هيجان]مدار مسأله
کارگيري ه در واقع ب داري دارند.اسالمت روانی نقش معن بر

ا کند تبه افراد کمک میمدار( اي مناسب )مسألههاي مقابلهروش
بر بسياري از تعارضات فردي، مشکالت جسمانی و روانی خود غلبه 

 ی ازبرخ نتایج باکنند. این کرده و سالمت روانی خویش را حفظ 
 همخوانی دارد. [99]شده هاي انجام پژوهش

وش همبستگی مثبتی بين ه دومين یافتة این پژوهش نشان داد که
 که افزایش یکی ايگونهبه  هيجانی و سالمت روانی برقرار است

هوش هيجانی  ي کهافراد. یعنی همراه با افزایش دیگري است
 زاي زندگی نه تنهاهاي استرسدر مواجهه با موقعيت تري دارندباال

ردن ارزیابی ک کنند بلکه قادر به درک هيجانات خود،بهتر عمل می
اي حظهاین گونه افراد سازش قابل مال .باشندآن و کنترل آن نيز می

 ند،هستموقعيت خویش بهتر ، قادر به ارزیابی دارندبا محيط خود 
و از راهبردهاي مناسبی  دارنداز زندگی خویش  بيشتري رضایت

ر این د .کنندزا استفاده میهاي استرسبراي رویارویی با موقعيت
 شود که حاکیمیهاي روانی کمتر مشاهده بيماري يهاافراد نشانه
در مجموع این افراد از سالمت روانی بيشتري نيز که  از آن است

ده شهاي انجام پژوهشبرخی با  مذکورهاي یافته .برخوردار هستند
 دارد. نيز همخوانی [90]و  [94]، [93]

دار ماي مسألهسبک مقابله دیگر یافتة این پژوهش نشان داد که
مدار و اجتنابی رابطه هاي هيجاندار مستقيم و سبکارابطه معن

افراد داراي سبک  از آنجا کهدار منفی با سالمت روانی دارند. امعن
ی ، توانایبيشتري دارندآگاهی هيجانی  مدار خوداي مسألهمقابله

 نعطافادارند. این افراد  هاکنترل تکانه و تحمل استرسبيشتري در 

مشکلی  کننددر نتيجه هر وقت احساس  تري نيز دارند وبيش يپذیر
به خاطر داشتن کفایت و انگيزة کافی براي مقابلة مؤثر  داردوجود 

یعنی ) استرسبا مشکل از طریق سازگاري فعال و مثبت در برابر 
هاي مناسب براي حل اندیشی و مؤثر بودن و یافتن روشچاره

 هاکنند. افزون بر این، آنیمتحمل بهتر زا را مشکل( شرایط استرس
ا در برخورد بحل را  از طریق تجزیه و تحليل موقعيت بهترین راه

 و هپشت سر گذاشت بهتر ها و مشکالت راپيدا کرده، بحرانمسائل 
کارگيري با به این افراد .شوندکمتر دچار یأس و نااميدي می

اي مناسب بر بسياري از تعارضات فردي، هاي مقابلهروش
مشکالت جسمانی و روانی خود غلبه کرده و از عملکرد تحصيلی، 

 . روانی بهتري برخوردار هستند و شناختی
ة طور مستقيم رابطه ، پژوهشی که بشدکه قبالً اشاره  گونههمان 

ایج نت اگرچهاین سه متغير را مورد بررسی قرار بدهد یافت نشد 
ه هایی کپژوهش جانبی هايبا یافته در این پژوهشدست آمده به

به بررسی رابطة بين این متغيرها پرداختند همخوانی داشته است. 
از  حاکی [12] نيزدیگر هاي پژوهشنتایج برخی  همچنين،
 است. ها با نتایج این تحقيقآنهمخوانی 

 لهاي مسأایج دیگر این پژوهش در مورد رابطة راهبردهاي مقابلهنت
مدار و اجتنابی با هوش هيجانی، حاکی از آن است مدار و هيجان

داراي همبستگی مدار اي مسألهکه هوش هيجانی با سبک مقابله
داراي همبستگی مدار اي هيجانبا سبک مقابلهمثبت و معنادار، 
تگی نيز داراي همبساي اجتنابی مقابلهو با سبک  معکوس و معنادار

مدار ألهاي مس. همبستگی مثبت سبک مقابلهمعکوس معنادار است
افزایش یکی همراه با افزایش  که دهدبا هوش هيجانی نشان می

 تگیهمبسدر واقع دو متغير رابطه مستقيم دارند. اما  و دیگري است
مدار و اجتنابی اي هيجانهوش هيجانی با دو سبک مقابله منفی

که افزایش یکی مصادف  به این معنا نشان از رابطه معکوس دارد
ين ب روشن است کهها این یافته با کاهش دیگري است. در نتيجة

دار امدار و هوش هيجانی رابطه مثبت و معناي مسألهراهبرد مقابله
که داراي هوش هيجانی باالیی افرادي  همچنين، وجود دارد.

این  .ندکنمدار بيشتر استفاده میاي مسألههستند از راهبرد مقابله
نتایج این  افزون بر این، همخوانی دارد. [12] نتایج با پژوهش
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با نتایج حاصل و  [96]ها هاي جانبی یکی از پژوهشیافتهبا تحقيق 
 همخوانی دارد. [91]، [97]دیگر  پژوهشدو از 

آموزانی که داراي هوش نشان داد دانش یافتة دیگر این پژوهش
آموزانی که داراي هوش بت به دانشهيجانی پایينی هستند نس

تفاده مدار بيشتر اسهيجانی باالتري هستند از شيوه مقابله هيجان
دارند  مدار استرس بيشتريکنند. این افراد نسبت به گروه مسألهمی

زا به جاي برخورد و ادارة و هنگام مواجه شدن با شرایط استرس
 زا غرقرسهيجانات خویش، به احتمال بيشتري در شرایط است

آمادگی فرسوده شدن در انبوه هيجانات را  در نتيجهشوند و می
 همخوانی دارد. [91] و [92]مطالعات نتایج با این  .دندهنشان می

 اي اجتنابی و هوش هيجانیراهبرد مقابله بين نکتة دیگر اینکه
از  آموزانی کهدانش به بيان دیگر،دار وجود دارد. ارابطة منفی و معن

کنند داراي هوش هيجانی اي اجتنابی استفاده میشيوه مقابله
مدار اي مسألهتري نسبت به کسانی هستند که از شيوه مقابلهپایين

با  افته. این یکنندزا استفاده میدر مقابل برخورد با شرایط استرس
 همخوانی دارد. [31] و [35] شپژوه درنتایج به دست آمده 

هاي نتایج به دست آمده حاصل از آزمون گفته شد، افزون بر آنچه
تحليل واریانس براي مقایسه ميانگين هوش هيجانی در سه سبک 

اي هاي مختلف مقابلهاي بيانگر آن است که افراد با سبکمقابله
 نتایج آزمون تعقيبی توکی .داراي هوش هيجانی مختلفی هستند

 داري بين افرادي با سبکانشان داد که در همه موارد تفاوت معنيز ن
ج . اما طبق نتایوجود داشتمدار با دو سبک دیگر اي مسألهمقابله

مدار و اجتنابی در هوش آزمون توکی تفاوتی بين دو گروه هيجان
 هيجانی مشاهده نشد.

با  يانتایج دیگر این پژوهش که به رابطة سه نوع راهبرد مقابله
پردازد، حاکی هاي کنکور میآموزان کالسسالمت روانی در دانش

 دارايمدار اي مسألهسالمت روانی با سبک مقابلهاز آن است که 
اي دارمدار اي هيجانبا سبک مقابلههمبستگی مثبت و معنادار، 
اقد فاي اجتنابی و با سبک مقابله همبستگی منفی و معنادار،

نها دیگري که قبالً به آهاي ج با پژوهشنتایهمبستگی است. این 
نيز  [92]هاي جانبی یک پژوهش دیگر یافتهبا  و [14]اشاره شد 

 هماهنگ است.

 اي اجتنابی و سالمت روانیراهبرد مقابلهدر نتایج حاصل از بررسی 
طور که ب نيز پژوهشی این موردداري به دست نيامد. در ارابطة معن

اي اجتنابی و سالمت روانی را مستقيم رابطة بين راهبرد مقابله
قيم به غيرمستجانبی یا نتایج از سوي دیگر،  .بسنجد یافت نشد
بيانگر آن است که افزایش  [92]ها پژوهشبرخی دست آمده از 

 ايشود و روش مقابلهروانی کمتر می استرس منجر به سالمت
مت روانی باالتر همبستگی مثبت و معنادار دارد مدار با سالمسأله

 مدار با سالمت روانی یکولی رابطة راهبرد مقابلة اجتنابی و هيجان
بنابراین نحوة ارزیابی فرد از موقعيت دار است. رابطة منفی و معنا

 .ی داردسزایه زا در بروز واکنش او نسبت به موقعيت نقش باسترس

 گيرينتيجه
داري باين  اکاه در پاژوهش حاضار ارتبااط معنا     با توجه باه ایان   

اي و هااوش هيجااانی بااا سااالمت رواناای   راهبردهاااي مقابلااه 
اي مااؤثر در دیااده شااده اساات و همچنااين راهبردهاااي مقابلااه 

تواننااد تااأثير چشاامگيري باار روي سااالمت براباار اسااترس ماای
د و در پيشااگيري بسااياري از مشااکالت دخياال  ناارواناای بگذار

تهيااه شاود باا   ماادارس توصايه مای   ياا  اول باه والادین و  ، باشاند 
هااي مناساب در جهات    کاارگيري شايوه  هااي درسای و ب  برنامه

اي مااؤثر در براباار اسااترس راهبردهاااي مقابلااهمهااارت آمااوزش 
 آمااوزاندانااشباعا  ارتقااا  هاار چااه بيشااتر سااالمت رواناای در  

از آنجاااایی کاااه هاااوش هيجاااانی عامااال  بعاااالوه  شاااوند.
 اساات، آمااوزاندانااشناای کننااده در افاازایش سااالمت رواتعيااين

هااي  آماوزش کاارگيري  شود سيساتم آموزشای باا باه    توصيه می
تاا باه تباع آن     گشاته  آناان هوش هيجاانی  مناسب باع  ارتقا  
 را افزایش داد. آموزاندانشبتوان سالمت روانی 

آمااوزان پاايش هااا و دانااشآموزشااگاه تشکککر و قککدرداني:

آمااوزش و پاارورش تهااران، همگاای در    4منطقااة دانشااگاهی 
لااه همکاااري صااميمانه بااا محقااق   اجااراي پااژوهش ایاان مقا 

هماااة آناااان قااادردانی و وسااايله از  ناااد کاااه بااادیناداشاااته
شود.سپاسگزاري می
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