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  چکیده
له بر راهبردهاي حل مسئ ثیرآموزشأهدف از این تحقیق تعیین ت :مقدمه

 تحقیق :روش. پذیري دانشجویان استمقابله بر استرس و مسئولیت
حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش نیمه آزمایشی با گروه شاهد 

 آماري جامعه. پس آزمون استـ  طرح پیش آزمون و آزمایشی و از نوع
شامل دانشجویان کارشناسی آموزش از دور است که با روش  تحقیق این

 ن این افراد انتخاب و در دو گروهنفر از بی 40گیري در دسترس نمونه
ابزار تحقیق پرسشنامه  .گمارش شدند) نفر 20( و گواه) نفر 20(آزمایش

و پرسشنامه  )1988(الزاروس و فولکمن  سراهبردهاي مقابله با استر
ها از براي تجزیه و تحلیل داده .است) 1387( نعمتیپذیري مسئولیت

آوري شده توسط هاي جمعداده :هایافته. تحلیل کواریانس استفاده شد
زمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند، آو با استفاده از  Spss نرم افزار

ي مقابله با برابعاد راهبردها لهل مسئح نتایج تحلیل نشان داد آموزش
پذیري و همچنین مسئولیت) مدارمدار و هیجانلهراهبردهاي مسئ(استرس 

و گروه آزمایش بعد از آموزش بیشتر از ثیرگذار است دانشجویان تأ
با توجه به اینکه  :گیرينتیجه .مدار استفاده کرده بودندلهئهاي مسروش

هاست و بر نآ ل روزفراد براي مواجه با مسائتوانایی امداري میزان  لهمسئ
تواند این توانایی را در له میمسئ اساس نتایج تحقیق آموزش حل

ها براي مواجه با هاي آندانشجویان افزایش داده و باعث ارتقاء توانمندي
له در تقویت سئمشود، آموزش حلها باشد توصیه میمشکالت و حل آن

 هاي برنامه و ازطریقتوجه قرار گیرد هاي دانشجویان مورد مهارت
  .یابد پرورش و دانشگاهی آموزشی
 له، ابعاد راهبردهاي مقابله با استرس،آموزش حل مسئ: کلیدي واژگان

  .پذیري، دانشجویانمسئولیت

  

Abstract 
 
  

Introduction:This study to examine the effects of problem-

solving training on the  stress coping strategies and 
responsibility  in distance education students.Method: The 
present inquiry is quasi-experimental design with control and 
experimental groups. Analysis was guided by descriptive and 
inferential statistics in the form of tables and figures as well as, 
Covariance analysis. The data were gathered through Lazarus 
&Folkmanquestioner(1988) and Nematyquestionary. The 
population of the study consists of distance education students 
in Payamenoor University. The participants (40) were selected 
through available sampling method andthey were randomly 
divided into two experimental (20) and control groups 
(20).Results:Data were analyzed by SPSS software version 21 
using covariance analysis, Data analysis shown that problem-
solving training enhances distance education students stress 
coping strategies and responsibility. The results showed that 
problem-solving training significantly effects on the problem 
based strategies in distance education students.Conclusion: 
According to the problem based learning is Capability of 
individuals in dealing with everyday problems and based on 
the research results, problem solving training can increase this 
ability in studentsrecommended problem-solving training 
should be considered in strengthening students.  
 

Key words: problem-solving training, stress coping strategies, 
responsibility, students 
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  مقدمه
 هايتالش از ايمجموعه مقابله راهبردهاي

 جهت در که است رفتاري فرد و شناختی
 زاوضعیت تنش یک اصالح و تفسیر و تعبیر

 از ناشی رنج کاهش به منجر و رودمی کار به
 :عبارتنداز مقابله اصلی راهبرد دو .شودآن می
  شامل که مداراي هیجانمقابله راهبرد
 مدهاي هیجانیپیا تنظیم جهت هاییکوشش

 را هیجانی و عاطفی تعادل و ستازتنش واقعه
 موقعیت از حاصله هیجانات طریق کنترل از

 لهمسئ ايمقابله راهبرد کنند ومی حفظ زاتنش
 با رابطه در فرد سازنده اقدامات شامل مدار

 منبع تا دارد و سعی است زاتنش شرایط
غضنفري ( دهد تغییر یا کرده حذف را تنیدگی

مقابله ) 1982( 1ازاروسال) 1387و قدم پور،
هاي فردي، که عنوان بخشی از توانایی را به

 هاي شناختی و رفتاري فرد،در جریان تالش
به  کاستن، بنیان نهادن، به منظور پاسخ دادن،

تحمل یا حل  کنترل، حداقل رساندن،
که  زا یا هیجانات منفی،مشکالت استرس

هاي مربوط به محیط بیرونی یا توسط موقعیت
ـ  یهاي فرهنگدر بافت )خانواده(منابع درونی

تعریف نموده  ،اجتماعی شکل گرفته است
  ).2،2002گونگورا( است

افراد براي برخورداري از همچنین 
 احساسات بهتر نسبت به زندگی باید

توجهی علت اصلی بیو ، پذیر باشندمسئولیت

                                                             
1. Lazarus 
2. Gomora 

به وظایف تحصیلی، شغلی و اجتماعی ناشی 
مسئولیتی یا فرار از مسئولیت و شانه از بی

شاید بتوان  .بار آن استخالی کردن از زیر 
عملکرد مناسب  چنین گفت که پیش زمینه 

، دارا بودن هاي اجتماعیتحصیلی و فعالیت
شریعت باقري ( فردي استاستقالل احساس 

پذیري مسئولیت همچنین). 1397و نیکپور، 
شناسی یکی از مفاهیم مهم در حوزه روان

زیادي  هاي اخیر توجهتربیتی است که در سال
شناسی و در روان .ود جلب کرده استرا به خ

مشاوره، یکی از مفاهیم مهم و اصلی، 
اي طوري که نظریهبه. استپذیري مسئولیت

هاي روانی را مانند واقعیت درمانی بیماري
داند و هدف  پذیري میناشی از عدم مسئولیت

هاي درمانی، قادر اصلی بسیاري از سیستم
   ساختن افراد به پذیرفتن آزادي و 

پذیري به مسئولیت. پذیر کردن استسئولیتم
شناسی، پاسخگو تنهایی اشاره به حس وظیفه

). 1391طالبی و خوشبین، ( بودن و تعهد دارد
دلیل ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و هامروزه ب

هاي زندگی، بسیاري از افراد در تغییر در شیوه
هاي رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی

ین امر آنان را در سی هستند و همالزم و اسا
ل و مشکالت زندگی روزمره مواجهه با مسائ

همه ما در زندگی با . آسیب پذیر کرده است 
شویم، با این ها و مشکالتی مواجه میچالش

ل ال هر کس به شیوه خاص خود به مسائح
 شمس علیزاده و همکارن،(دهدپاسخ می
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له درصدد آموزش رویکرد حل مسئ .)1394
  ها و استدالل، استفاده از ارزش روش

گیري در چگونگی برخورد با مشکالت تصمیم
. )1990 ،1منروزنهان و سلیگ( موجود است

ه منظم آموزش آموزش مهارت حل مسئله، ارائ
هاي شناختی و رفتاري است که به فرد مهارت

ثرترین راه حل مشکل را ؤکند تا مکمک می
کالت ثر با مشؤشناسایی کرده و به طریقی م

ها روزمره و مشکالتی که در آینده با آن
گ(شود برخورد کندمواجه می ، 2کوریو

) 1395( د به نقل از سیفگلدفر. )2000
هاي برخورد ، باید به افراد راهمعتقد است

را آموخت بنابر هاي کلی درست با موقعیت
له هدف این است که این در روش حل مسئ

الت فرد روش کلی برخورد با مسائل و مشک
له نوعی از مقابله متمرکز حل مسئ. گیرد را فرا

بر مشکل است و موجب رویکردهاي هدفمند 
له را مسئ شود که افراد به وسیله آنخاصی می

کنند، تعریف کرده و راه حل را انتخاب می
له روش درمانی است که آموزش حل مسئ

    تواند از مجموعهبدان طریق فرد می
براي کنار ثر خود ؤهاي شناختی ممهارت

هاي بین فردي مشکل آفرین آمدن با موقعیت
تواند در له میکند، رویکرد حل مسئاستفاده 
ابزاري براي مواجهه با بسیاري از حکم 

زنوزیان ( ها باشدمشکالت موقعیتی و حل آن
  له به عنوان یک حل مسئ ).1389همکاران، و 

                                                             
1. Rosenhan&Sligman  -  
2. Coryog 

اي مهم در کاهش استرس راهبرد مقابله
ي( ستشناخته شده ا ، 3دروزیال و شید

، بیان کردند) 1997( و دروزیال 4کانت).1992
له با هاي مناسب حل مسئعدم مهارت

مشکالت متعدد در بزرگسالی مانند افسرگی و 
) 2002( بلزر و همکاران. استرس همراه است

له اجتماعی و نشان دادند که بین حل مسئ
        اضطراب رابطه معناداري وجود دارد 

له با ري منفی به مسئگیطوریکه جهتهب
ساالمی و . نگرانی و اضطراب ارتباط دارد

و در تحقیق خود نشان دادند، ) 2006(5آرم
له وانایی بیشتري در حل مسئافرادي که ت

. گیرند، کمتر در معرض استرس قرار میدارند
تحقیقی در ) 1391(کاشانی وحید و همکاران

طراحی و تهیه برنامه آموزش حل رابطه با 
ین فردي با رویکرد خالقانه و بررسی له بئمس

له ئاثربخشی آن بر بهبود مهارت حل مس
نتایج تحقیق  انجام دادند، آموزان سرآمددانش

ه بین میانگین نمرات گروها نشان داد، آن
له تفاوت ئآزمایشی و گواه در مهارت حل مس

ذوالفقاري و تحقیق .معناداري وجود دارد
خشی آموزش ثربرابطه باادر ) 1393(همکاران
له در فرآیندهاي خودجوش نظم ئحل مس

و جبران در  زيدهنده انتخاب، بهینه سا
له بر ئآموزش حل مس ،نشان داد دانشجویان

انتخاب، (نده فرآیندهاي خودجوش نظم ده
ثیر أدر دانشجویان ت)نبهینه سازي، و جبرا

                                                             
3. Druzilla&Shidi 
4. Kant 
5. Salami &Aremu 
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شهبازي و حیدري  .تمعناداري داشته اس
الگوي حل تأثیر آموزش در تحقیق ) 1391(

فراید بر ریال و گلدله اجتماعی دزومسئ
نشان  له دانشجویان پرستاريمهارت حل مسئ

أثیر معنادار آموزش حل مسئله بر مهارت از ت
نتایج تحقیق . له در دانشجویان داشتحل مسئ

تحت عنوان ) 1389(زنوزیان و همکاران
له در تغییر ئاثربخشی آموزش حل مس

ها یافته تیجهنویان اي دانشجراهبردهاي مقابله
له باعث ئآموزش حل مسحاکی از آن بود که 

شود که در اي میتغییر در راهبردهاي مقابله
له، جلب حمایت ئحل مس(ها برخی از آن

تفاوت بین دو گروه آزمایش و ) اجتماعی
. استگروه کنترل از لحاظ آماري معنادار 

مانند (اي همچنین در سایر راهبردهاي مقابله
بی شناختی، مهار هیجانی، مهار ارزیا

هر چند تغییرات بالینی مشاهده ) جسمانی
توان مـی.شد، ولی از لحاظ آماري معنادار نبود

له به ئنتیجه گرفت که آموزش مهارت حل مس
تواند به تغییر در راهبردهاي طور کلیمی

در تحقیق )2008(1گلیس.اي منجر گرددمقابله
له مسئآموزش مهارت حل  خود نشان دادند

هاي متفاوتی شود که فرد از راه حلباعث می
زا و مشکل براي مقابله با شرایط استرس

آفرین استفاده کرده و امکان بهترین و 
ها را در مواجهه با مشکل ثرترین پاسخؤم

ف. فراهم کند قیق خود در تح)2007( 2مالو

                                                             
1. Gleis 
2. Malouff 

نشان داد که آموزش حل مسئله در کاهش 
. ثر استؤانی مم بسیاري از مشکالت روعالئ

در تحقیق خود ) 1391(یوسفی و همکاران
له بر ئیر آموزش حل مسثأتتحت عنوان 

مدي ادراك شده در آمدي و خودکارآخودکار
له نشان دادند آموزش حل مسئ نوجوانان

 .شودمیمدي نوجوانان کارآخود ءباعث ارتقا
اثربخشی در تحقیق ) 1388(لطیفی و همکاران
اجتماعی بر  ـ له شناختیئآموزش حل مس

بهبود روابط بین فردي تغییر رفتارهاي 
آموزان اجتماعی و ادراك خودکارآمدي دانش

که نشان دادند،  مبتال به ناتوانی یادگیري
ت و تنظیم هیجانات و آموزش حل شناخ

له اجتماعی با شیوه شناختی، به طور ئمس
آموزان مبتال به معناداري عملکرد دانش

زمینه افزایش حل ادگیري را در ناتوانی ی
له اجتماعی، کاهش رفتارهاي نامطلوب ئمس

گیري و نیز تغییر اهداف پرخاشگري و کناره
بخشد نتایج همچنین اجتماعی بهبود می
آموزان و افزایش دانش نشانگر بهبود داوري

خودکارآمدي اجتماعی آنان در زمینه 
 .سازگاري و افزایش رفتار دوستانه بود

ثیر أتدر تحقیق  )1384( معطري و همکاران
له بر خود پنداري دانشجویان ئآموزش حل مس

پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی حضرت 
یک ماه پس از  نشان دادند شیراز) س(فاطمه 

اتمام دوره آموزشی، سطح خودپنداري دو 
بین میانگین . دار داشتگروه تفاوت معنی

نمرات خودپنداري قبل و یک ماه پس از 
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داري جربی تفاوت آماري معنیمداخله گروه ت
ها در گروه مشاهده شد اما این تفاوت میانگین

 اکبري و همکاران. ددار نبوشاهد معنی
هاي ثیر آموزش مهارتأدر تحقیق ت) 1390(

له بر اضطراب امتحان دانشجویان ئحل مس
نشان دادند، برنامه آموزشی باعث کاهش 

 .شودسطح اضطراب در گروه آزمایش می
      در تحقیق) 1388( غفوریانزراعت و 

له بر بخشی آموزش مهارت حل مسئاثر
خودپنداره تحصیلی دانشجویان نشان دادند 

ئله باعث هاي حل مسکه آموزش مهارت
مفهوم خود پنداره تحصیلی  توانمندي و ارتقاء

. شودو پیشرفت تحصیلی دانشجویان می
حقیق در ت) 1392( شیرانی فرا دنبه و همکاران

له بر کاهش د آموزش حل مسئخود نشان دادن
آموزان به عنوان مداخله استرس دانش

 دمیرچی و وفایی. گذار استسودمندي اثر
دت و در تحقیق بررسی اثر کوتاه م) 1384(

بلند مدت آموزش حل خالق مسائل بر فرایند 
ا هله و کاربرد راه حل آنیابی، حل مسئلهمسئ

نشان دادند، آموزش حل خالق مسائل بر 
. گذار استله اثریابی و حل مسئمسئله فرایند

أثیر در تحقیق ت) 1391( شهبازي و همکاران
له بر هوشبهر هیجانی آموزش حل مسئ

دانشجویان پرستاري شیرازنشان دادند، 
 ءله موجب ارتقاآموزش مهارت حل مسئ

هوش هیجانی دانشجویان گروه تجربی 
در ) 1397( شریعت باقري و نیکپور .گردید

هاي ان دادند آموزش مهارتتحقیق خود نش

    پذیرياجتماعی باعث ارتقاء مسئولیت
جامعه آماري این تحقیق  .شودآموزان میدانش

دانشجویان کارشناسی سیستم آموزش از دور 
موفقیت فراگیران در محیط آموزش از  .هستند

هاي دانشگاهی راه دور نه تنها مستلزم مهارت
هاي حل مسئله جهت بلکه نیازمند مهارت

قراري ارتباط با دیگران و عملکرد مناسب بر
امروزه بر  .در مواجهه با مسائل مختلف است

اساس رویکرد شناختی اعتقاد بر این است که 
جاي دانش، مهارت، ه اولویت یادگیري ب

 نگرش باید بر نگرش، مهارت و دانش باشد
ر نگرش مناسب در زیرا اگ). 1385خرازي، (

اند از مهارت توفردي وجود نداشته باشد نمی
و دانش خود به نحو مطلوب استفاده کند در 

این پژوهش نتیجه با توجه به موارد ذکر شده 
آیا  ال است کهؤدر پی پاسخگویی به این س

له بر راهبردهاي مقابله با ئآموزش حل مس
و  )له مدار و هیجان مدارمسئ( استرس

  ثیر دارد؟أپذیري دانشجویان تمسئولیت
  

  روش
بعد هدف کاربردي و از بعد  این تحقیق از

با استفاده  آوري اطالعات نیمه آزمایشیجمع
آزمایشی و گروه گواه و طرح پیش  از گروه

الزم به ذکر است . آزمون و پس آزمون است
 نفري با گروه گواه 20زمایشی آکه گروه 

ن، نفر تا حد امکان با توجه به س) 20(
له وضعیت تحصیلی و توانایی حل مسئ

جامعه آماري شامل دانشجویان  .ودندهمگون ب
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کارشناسی دانشگاه پیام نور کرمان که از 
طریق الکترونیکی و سنتی در حال آموزش 

و نمونه آماري این ) آموزش ترکیبی( بودند
نفر دانشجو که از طریق  64تحقیق شامل 

گیري در دسترس انتخاب شده و ابتدا از نمونه
از نظر سن و وضعیت تحصیلی همتا شدند و 

آوري اطالعات با استفاده از طریق جمع
پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس 

پذیري نعمتی الزارس و فولکمن و مسئولیت
نفر از دانشجویانی که در سطح  40،)1387(

تري از نظر توانایی راهبردهاي مقابله با پایین
پذیري بودند، همتا شده و استرس و مسئولیت

صورت ه د و بجهت مداخله انتخاب شدن
نفري شامل گروه  20تصادفی در دو گروه 

گروه آزمایش . آزمایش و گواه قرار گرفتند
نشجویانی که در معرض نفر از دا 20شامل 

نفر از  20اند و له قرار گرفتهآموزش حل مسئ
گروه (اند افرادي که هیچ گونه آموزشی ندیده

با استفاده از پرسشنامه راهبردهاي ). گواه
) 1995(ا استرس الزارس و فولکمن مقابله ب

قبل از  )1387( پذیري نعمتیو مسئولیت
. مداخله و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفتند

ها در دو مرحله قبل و پس از آوري دادهگرد
موزش انجام شد افراد گروه آزمایشی آپایان 

ساعته دریافت  2آموزش را در ده جلسه 
هاي هنمودند، بدین صورت که راجع به شیو

له شامل پذیرش ئمراحل  حل مس( لهحل مسئ
ها، موقعیت، تعریف مشکل، بررسی راه حل

اجراي بهترین ریزي براي گیري، طرحتصمیم

راه حل، اجراي راه حل انتخاب شده، ارزیابی 
ال( )نتایج اجراي راه حل ) 1991، 1دزوری

 10در طی 3، و تکنیک اسکمپر2طوفان مغزي
بر اساس  الزم هايساعته آموزش 2جلسه 

 و تکنیک اسکمپر) 1991( الگوي دروزیال
مداخله در دو و پس از اتمام  .صورت گرفت
    هاي ها تکمیل و دادهامهگروه پرسشن

نسخه  آوري شده توسط نرم افزارجمع
21spss  زمون تحلیل آو با استفاده از

  .کوواریانس تحلیل شدند
 :ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش

 66اي یک آزمون  دهاي مقابلهراهبر پرسشنامه
راهبردهاي  هاي است که بر اساس سیاه ماده

توسط ) 1980، الزاروسو فلکمن(اي  مقابله
ساخته شده است ) 1995( الزاروس و فلکمن

وسیعی از افکار و اعمالی که افراد  هو دامن
هنگام مواجهه با شرایط فشارزاي درونی یا 

ی قرار برند را مورد ارزیاب بیرونی به کار می
شود  در آغاز از آزمودنی خواسته می. دهد می

که به طور شفاهی یا نوشتاري موقعیت 
فشارزایی را که اخیراً تجربه کرده شرح دهد 
و سپس با خواندن عبارات پرسشنامه مشخص 
کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از 
. هر یک از راهبردهاي زیر استفاده کرده است

رد نیز خود پژوهشگر در بعضی از موا
موقعیتی خاص مانند درمان پزشکی یا یک 

                                                             
1. DZurilla 
2. Brain Storming 
3. Scamper 
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آزمون علمی را به عنوان موقعیت فشارزا مشخص 
 همقابل: زیر مقیاس 8این آزمون داراي .کند می

مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی، طلب حمایت 
اجتناب، حل  ـ اجتماعی، پذیرش مسئولیت، گریز

مجدد مثبت ریزي شده و ارزیابی  برنامه هلئمس
زیرمقیاس در قالب دو  8همچنین این  .است

زیرمقیاس کلی راهبرد هیجان محور و راهبرد 
گذاري نمره شیوه. شوند له محور خالصه میئمس

این آزمون برروي . استبر اساس مقیاس لیکرت 
زوج میانسال هنجاریابی  750اي متشکل از نمونه

ها ضریب آلفاي کرونباخ زیر مقیاس .شده است
زیرمقیاس مقابله : ین شرح گزارش شده استبد

 ،61/0=زیر مقیاس فاصله گرفتن  ،70/0=مستقیم
زیر مقیاس طلب  ،70/0=زیرمقیاس خود کنترلی

زیر مقیاس پذیرش  ،76/0=حمایت اجتماعی 
اجتناب  ـزیر مقیاس گریز  ،66/0=مسئولیت

ریزي له برنامهئزیر مقیاس حل مس ،72/0=
 ددوزیر مقیاس ارزیابی مج 67/0=شده

مطلوب این  که نشان دهنده پایایی 79/0=مثبت
 ).1384 نریمانی و رفیق ایرانی،( آزمون هستند

به منظور بررسی همگرایی ) 1386( واحدي
هاي مقابله از محاسبه همبستگی پرسشنامه روش

هاي هاي خام حاصل از این پرسشنامه با نمرهنمره
خام حاصل از پرسشنامه استرس لیونل استفاده 

و  یایج نشان داد آزمون از روایکه نت شده
همچنین نتایج  .برخوردار است یهمگرایی باالی

هاي اصلی و چرخش لفهؤروش تحلیل م
هاي مقابله واریماکس نشان داد که مقیاس روش

تشکیل شده  3/0عامل با بار عاملی بیش از  10از 

 ینعمتي توسط ریپذتیپرسشنامه مسئول .است
ال ؤس 50 که شاملساخته شده است ) 1386(

این پرسشنامه اولین بار در ایران توسط  .است
هنجاریابی شد، اعتبار پرسشنامه ) 1387(نعمتی 

دست آمد که نشان هب 87/0) 1387(توسط نعمتی 
همچنین این . از اعتبار مطلوب پرسشنامه دارد

پرسشنامه توسط محقق در این پژوهش با توجه 
جدد هاي تحقیق که دانشجویان هستند مبه نمونه

مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت و بعد از 
نفر از دانشجویان ضریب  25اجراي پایلوت روي 

و از طریق  82/0پایایی از طریق آلفاي کرونباخ 
 78/0هفته  پایایی آن  2روش بازآزمایی در فاصله 
یید قرار گرفت و  با أتعیین شد و پایایی مورد ت

وزه علوم نفر از متخصصین ح 8استفاده از نظر 
  .ییدشدأتربیتی روایی محتوایی و صوري آن ت

و تکنیک  1991، دروزیال( هلئپروتکل حل مس
  :)اسکمپر

له ء و بیان اصول حل مسئمعرفی اعضا: جلسه اول
له در برخورد با ئو توجه به چارچوب حل مس

مشکل و تفکر و سپس اقدام به تالش  براي حل 
  .لهئمس

ا فواید بحث گروهی در رابطه ب: جلسه دوم
له و ئریزي براي حل مشکل و تعریف مسبرنامه
آوري اطالعات، تجزیه مشکل به اجزاي جمع
  .تر و مشخص کردن اهداف واقعیساده

هاي بدیل و محتمل و بررسی راه حل :3جلسه 
  .هاپاسخ ثرترین پاسخ از بین ؤامکان انتخاب م

سازي و بارش ذهنی آموزش روش سیال: 4جلسه 
  .آن براي حل مشکالت و استفاده از
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بینی پیامدهاي گیري و پیشتصمیم :5جلسه 
احتمالی هر انتخاب و توجه به سودمندي این 

ها توسط بندي راه حلپیامدها و ارزیابی و اولویت
  .هازمودنیآ

بر اساس سناریوهاي از قبل آماده شده : 6جلسه 
به تمرین بیشتر پرداخته شد و روش انتخاب شده 

  .ار گرفتمورد اجرا قر
  .بازبینی و مشاهده نتایج حاصل از اجرا: 7جلسه 
له را ئتوان مسارزشیابی و اینکه آیا می :8جلسه 

راه حل ی از ئچه جزبه طریق دیگري حل نمود؟ 
آیا  وسیله گزینه بهتري جایگزین شود؟ه تواند ب می
را با یکدیگر  راه حلتوان دو گام از یک می

ر این مورد به ترکیب کرد؟ چه کارهاي دیگري د
راه توان چطور میو  توان انجام دادخصوص می

چه اصالحاتی  موجود را بهبود بخشید؟ هايحل
آیا و  بخشد، نتایج را بهبود میراه حلبر روي 

را به منظور ایجاد کارایی  هاراه حلتوانیم می
    هاي دیگري از چه شیوه بیشتر تغییر دهیم؟

هد افتاد اگر چه اتفاقی خوا توان استفاده کرد؟می
توان وضعیت چگونه می حذف شود؟ راه حلاین 

  بهتر تغییر داد؟ نتیجهفعلی را براي ایجاد 
ها به گزارش مراحل اجرا و زمودنیآ: 9جلسه 

له در حل مشکالت خود ئنتیجه روش حل مس
  .پرداختند

بحث گروهی در رابطه با مراحل و  :10جلسه  
  .دست آمده صورت گرفته نتایج ب

  
  اهیافته

کرد که  بیان می نتایج مربوط به فرضیه اصلی پژوهش
و  راهبردهاي مقابله با استرسبر  لهئحل مسآموزش 
به منظور . داردثیر أدانشجویان ت پذیريمسئولیت

آزمون این فرضیه از تحلیل کوواریانس چند متغیري 
گروه آزمایش و (در این تحلیل، گروه . استفاده شد
ل بین آزمودنی، نمرات به عنوان عام) گروه کنترل

در  پذیريو مسئولیت راهبردهاي مقابله با استرس
پیش آزمون به عنوان متغیر کنترل و نمرات 

    و راهبردهاي راهبردهاي مقابله با استرس 
در پس آزمون به عنوان متغیر وابسته پذیري مسئولیت

 2و  1نتایج این تحلیل در جدول . وارد مدل شدند
ل از استفاده از آزمون تحلیل اما قب. ارائه شده است

پیش فرض نرمال بودن دادهکوواریانس چند متغیري، 
اسمیرنف مورد  ـ لموگروفکها با استفاده از آزمون 

نتایج این آزمون نشان داد که در . بررسی قرار گرفت
پژوهش این آزمون معنادار نشده است که این  متغیر

 استها به معناي رعایت پش فرض نرمال بودن داده
)05/0p>( . همچنین براي بررسی پیش فرض

 از آزمون ام باکسکوواریانس  ـ همگنی واریانس
  .ارائه شده است 3استفاده شد، که نتایج آن در جدول 

  

  
  پذیريو مسئولیت) له مدارئهیجان مدار و مس( مقبله با استرسراهبردهاي کوواریانس براي  ـ نتایج همگنی واریانس .1جدول 

  

 داريمقدار معنی Box'sM Df1 Df2 Fمقدار 

79/1 3 41/1 55/ 0 64/ 0 
  

172  



  
  
  

 1398پاییز و زمستان ، )16پیاپی( دوم، شماره دوفصلنامه علمی شناخت اجتماعی، سال هشتم

  

 

نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیش فرض 
کوواریانس از لحاظ آماري  ـ همگنی واریانس

و این به معناي برقراري ) <05/0p(معنادار نبود 
. استهاي کوواریانس مفروضه همگنی ماتریس

رسی بنابراین از آزمون المبداي ویلکز براي بر

. معناداري اثرهاي چند متغیري استفاده شد
همچنین از آزمون لون نیز براي بررسی پیش 

هاي خطا نیز استفاده شد فرض همگنی واریانس
  .ارائه شده است 2که نتایج آن در جدول 

  

  پذیريمقابله با استرس و مسئولیتراهبردهاي هاي خطا براي نتایج همگنی واریانس .2جدول 
  

 مقدار معناداري F Df2 Df1 متغیر

 95/0 28 1 003/0 راهبردهاي مقابله با استرس

 0 /20 28 1 1 /67 پذیريمسئولیت

دهد که نشان می 3نتایج آزمون لون در جدول 
، بنابراین )<05/0p( نیستنددار معنی مقادیر متغیر

هاي خطا رعایت پیش فرض همگنی واریانس
انس بدون شده است و استفاده از تحلیل کوواری

همچنین براي بررسیپیش فرض . مانع است

هاي رگرسیون، بررسی تعامل  همگنی شیب
با متغیر مستقل ) ها پیش آزمون(ها  کووریت

نشان داد که این رابطه معنادار نیست و ) گروه(
هاي رگرسیوندر داخل  پیش فرض همگنیشیب

  ).=05/0p>،21/0 F(ها رعایت شده استگروه
  

هاي دو  در آزمودنی پذیريو مسئولیت راهبردهاي مقابله با استرس کوواریانس چندمتغیري جهت مقایسه لیلنتایج تح .3جدول 
  گروه

 اندازه اثر مقدار معناداري Fمقدار  خطا df فرضیه df مقدار ارزش نام آزمون

 62/0 0 /001 20 /28 25 2 0 /38 المبداي ویکلز
  

شان ن 3در جدول آزمون المبداي ویلکز نتایج 
دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر  می

جدیدي که از ترکیب خطی متغیرهاي وابسته 

حاصل شده، تفاوت معناداري وجود دارد 
 )p<0،28/20=F/001المبداي ویکلز،=38/0(

  نتایج تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهیبراي دو گروه آزمایش و کنترل .4جدول
میانگین  F داريمعنی اندازه اثر

 مجذورات

درجه 
 آزادي

 شاخص آماري مجموع مجذورات

 متغیر

راهبردهاي مقابله با  550 /86 1 550 /86 12 /29 0 /002 32/0
 استرس

 پذیريمسئولیت 997 /79 1 997 /79 32 /77 0 /001 55/0
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نتایج تحلیل کوواریانس اثرات  4جدول 
را  بین گروهی براي دو گروه آزمایش و کنترل

مشاهده  4چنانچه در جدول . دهدنشان می
گردد، بین دو گروه آزمایش و کنترل در  می

، =29/12F( مقابله با استرسراهبردهاي متغیر 
002/0P= (داري از نظر آماري تفاوت معنی

فرضیه  4با توجه به نتایج جدول . وجود دارد
گردد و بین میزان یید میأاصلی پژوهش ت

در گروه آزمایش و  راهبردهاي مقابله با استرس
توان می. کنترل تفاوت معناداري وجود دارد

راهبردهاي دار در نتیجه گرفت تفاوت معنی
در بین گروه آزمایش و کنترل  مقابله با استرس

به نفع گروه آزمایش است و افرادي که در گروه 
 لهئحل مس آموزشآزمایش قرار داشتند و 

ند در مقایسه با گروه کنترل که دریافت کرده بود
توانایی آموزشی دریافت نکرده بودند از  چنین

باالتري براي استفاده از راهبردهاي مقابله با 
  .استرس برخوردار بودند

بر  لهئحل مسآموزش  نشان دادنتایج 
تحلیل در . ثیر داردأت مدارلهئراهبردهاي مس

گروه آزمایش و (، گروه کوواریانس تک متغیري
به عنوان عامل بین آزمودنی، ) ه کنترلگرو

پیش آزمون به  له مدارئراهبردهاي مسنمرات 
پس  له مدارئنمرات مسعنوان متغیر کنترل و 

. آزمون به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شدند
  .ارائه شده است 5نتایج این تحلیل در جدول 

قبل از ارائه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 
یادآور شد نتایج آزمون لوین  تک متغیري باید

ها از  جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس

و ) =05/0p>،82/1F(لحاظ آماري معنادار نبود 
این به معناي برقراري مفروضه همگنی 

پیش  ؛ همچنین براي بررسیاستها  واریانس
هاي رگرسیون، بررسی  فرض همگنی شیب

با متغیر مستقل ) پیش آزمون(تعامل کووریت 
نشان داد که این رابطه معنادار نیست و ) هگرو(

در  هاي رگرسیون شیب پیش فرض همگنی
ها رعایت شده است  داخل گروه

)05/0p>،32/1F=( ؛ بنابراین استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیري به منظور مقایسه 

له مدار ئراهبردهاي مسدو گروه در نمرات 
نشان  5ل نتایج این تحلیل در جدو. بالمانع بود

 نیستدهد که اثر نمرات پیش آزمون معنادار  می
)05/0p>،003/0F= .( بدین معنا که بین نمرات

در بین دو  له مدارئراهبردهاي مسپیش آزمون 
گروه تفاوت وجود نداشته است و هر دو گروه 

. اند در پیش آزمون شرایط یکسانی داشته
همچنین، نتایج مندرج در جدول فوق نشان 

آزمون، اثر  پس از کنترل نمرات پیشدهد  می
له ئراهبردهاي مسگروه بر نمرات پس آزمون 

به ). =01/0p<،71/35F( استمعنادار مدار 
هاي دو گروه  عبارت دیگر، بین آزمودنی
له ئراهبردهاي مسآزمایش و کنترل در میانگین 

مرحله پس آزمون تفاوت معناداري  مدار در
بر  لهئمسحل به عبارتی آموزش . وجود دارد

     له گشایی ئمس( مدارلهئراهبردهاي مس
ریزي شده، ارزیابی مجدد مثبت، برنامه

 )پذیري و جستجوي حمایت اجتماعیمسئولیت
  . ثیر داردأتدانشجویان 
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بر  لهئحل مسآموزش  دیگر نشان دادنتایج 
در تحلیل . ثیر داردأتراهبردهاي هیجان مدار 

ش و گروه آزمای(کوواریانس تک متغیري، گروه 
به عنوان عامل بین آزمودنی، ) گروه کنترل

در پیش آزمون راهبردهاي هیجان مدار نمرات 
راهبردهاي  به عنوان متغیر کنترل و نمرات

در پس آزمون به عنوان متغیر هیجان مدار 
نتایج این تحلیل در . وابسته وارد مدل شدند

  .ارائه شده است 5 جدول
اریانس قبل از ارائه نتایج آزمون تحلیل کوو

تک متغیري باید یادآور شد نتایج آزمون لوین 
ها از  جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس

و ) =05/0p>،93/0F(لحاظ آماري معنادار نبود 
این به معناي برقراري مفروضه همگنی 

پیش  ؛ همچنین براي بررسیاستها  واریانس
هاي رگرسیون، بررسی  فرض همگنی شیب

با متغیر مستقل ) پیش آزمون(تعامل کووریت 
نشان داد که این رابطه معنادار نیست و ) گروه(

در  هاي رگرسیون شیب پیش فرض همگنی
ها رعایت شده است  داخل گروه

)05/0p>،58/2F=( ؛ بنابراین استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیري به منظور مقایسه 

راهبردهاي هیجان مدار دو گروه در نمرات 
نشان  6تایج این تحلیل در جدول ن. بالمانع بود

 نیستدهد که اثر نمرات پیش آزمون معنادار  می
)05/0p>،09/0F= .( بدین معنا که بین نمرات

بین دو در راهبردهاي هیجان مدار پیش آزمون 
روه تفاوت وجود نداشته است و هر دو گروه گ

. اند در پیش آزمون شرایط یکسانی داشته

ول فوق نشان همچنین، نتایج مندرج در جد
آزمون، اثر  دهد پس از کنترل نمرات پیش می

راهبردهاي هیجان گروه بر نمرات پس آزمون 
به ). =01/0p<،71/8F( استمعنادار مدار 

هاي دو گروه  عبارت دیگر، بین آزمودنی
راهبردهاي آزمایش وکنترل در میانگین نمرات 

در مرحله پس آزمون تفاوت مدار هیجان
  . ردمعناداري وجود دا

 لهئحل مسبیان کرد که آموزش  دیگر نتایج
در  .داردثیر أدانشجویان ت پذیريمسئولیت بر

گروه (تحلیل کوواریانس تک متغیري، گروه 
به عنوان عامل بین ) آزمایش و گروه کنترل

در پیش  پذیريمسئولیتآزمودنی، نمرات 
آزمون به عنوان متغیر کنترل و نمرات 

به عنوان متغیر  در پس آزمون پذیريمسئولیت
نتایج این تحلیل در . وابسته وارد مدل شدند

  .ارائه شده است 5جدول 
قبل از ارائه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک 
متغیري باید یادآور شد نتایج آزمون لوین جهت 

از  هاي خطاپیش فرض همگنی واریانسبررسی 
و ) =05/0p>،01/0F(لحاظ آماري معنادار نبود 

عناي برقراري مفروضه همگنی این به م
همچنین براي بررسی پیش . استها واریانس

هاي رگرسیون، بررسی  فرض همگنی شیب
با متغیر مستقل ) پیش آزمون(تعامل کووریت 

نشان داد که این رابطه معنادار نبود و ) گروه(
هاي رگرسیون در  شیب پیش فرض همگنی

 ها رعایت شده استداخل گروه
)05/0p>،05/1  F=(بنابراین استفاده از آزمون  ؛
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تحلیل کوواریانس تک متغیري به منظور مقایسه 
نتایج . بود پذیريمسئولیتدو گروه در نمرات 

دهد که اثر  نشان می 5این تحلیل در جدول 
، <05/0p(نمرات پیش آزمون معنادار نبود 

15/0F= .(بدین معنا که بین نمرات پیش آزمون 
گروه بین دو در  پذیريراهبردهاي مسئولیت

تفاوت وجود نداشته است و هر دو گروه در 
همچنین، . اند پیش آزمون شرایط یکسانی داشته

دهد پس نتایج مندرج در جدول فوق نشان می
از کنترل نمرات پیش آزمون، اثر گروه بر نمرات 

 استمعنادار  پذیريمسئولیتپس آزمون 
)01/0p<،34/10F= .( به عبارت دیگر، بین

اي دو گروه آزمایش وکنترل در ه آزمودنی
در مرحله پس آزمون پذیري مسئولیتمیانگین 

  .تفاوت معناداري وجود دارد

  پذیريله مدار، هیجان مدار و مسئولیتئراهبردهاي مسنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري مربوط به نمرات . 5جدول 

  

  گیري و بحثنتیجه
حل آموزش  ریثأت هدف پژوهش حاضر بررسی

له بر ابعاد راهبردهاي مقابله با استرس و ئسم
 از حاصل نتایج. پذیري دانشجویان استمسئولیت

 دهد می نشان تحقیق اصلیه فرضی تحلیل و تجزیه

له بر ابعاد راهبردهاي مقابله ئکه آموزش حل مس
گذار ثیرأپذیري دانشجویان تبا استرس و مسئولیت

له مداري ئثیر آن بر بعد مسأاست و بیشترین ت
نتایج این . دهاي مقابله با استرس استراهبر

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

سطح   Fدار مق
  معناداري

  اندازه اثر

  
له ئراهبردهاي مس

  مدار

  06/0  53/0  15/0  70/2  1  70/2  پیش آزمون
  27/0  01/0  34/10  60/183  1  60/183 گروه

        74/17  27  15/479 خطا
          30  7035 کل

  
راهبردهاي 
  هیجان مدار

  09/0  09/0  94/2  18/45  1  18/45  پیش آزمون

  24/0  006/0  8 /71  68/133  1  68/133 گروه
        33/15  27  14/414 خطا

          30  6786 کل
  
  پذیريمسئولیت

  003/0  76/0  92/0  72/2  1  72/2  پیش آزمون
  56/0  001/0  71/35  68/1051  1  68/1051 گروه

        45/29  27  14/795 خطا
          30  62808 کل
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) 1391( تحقیق با تحقیق شهبازي و همکاران
کاشانی وحید و ) 1391( شهبازي و حیدري

) 1393( ذوالفقاري و همکاران )1391(همکاران 
 یوسفی و همکاران) 1389( زنوزیان و همکاران

، دمیرچی و )1388( لطیفی و همکاران )1391(
، )1391( ديابوالقاسمی و سعی) 1384( همکاران

، ایزدي فرد و  سپاسی )1391( رضایی و همکاران
 شریعت باقري و نیک پور) 1389(آشتیانی

  .همخوانی دارد )1397(
کید أله تئبا توجه به اینکه در آموزش حل مس

هاي حل آن است در بر تعریف مشکل و شیوه
تواند بر ابعاد راهبردهاي نتیجه این آموزش می

 مدارمسئله  مقابله. باشد گذارثیرأمقابله با مشکل ت
خویشتن داري و حل مدبرانه  مقابله رویاروگر،(

ا انجام اعمالی یمعطوف به حل مشکل ) مسئله
هاي پاسخ. دهداست که منبع استرس راتغییر می

هایی هستند که ممکن است فشار را سازگارانه آن
کاهش دهند و سیستم را به حالت تعادل 

در این  ).1385 افشاري و همکاران،( برگردانند
مقابله فرد به صورت مستقیم کار یا فعالیتی را 

دهد که عامل استرس را از بین برده و یا  انجام می
له، ئبا استفاده از حل مس. آن را به حداقل برساند

هاي غیرضروري،  ریزي، کنارگذاشتن فعالیت برنامه
سعی بر حذف استرس ... مشورت، فکرکردن و

هر تغییري   ).1387 غضنفري و قدم پور،( شود می
این تغییرات . در زندگی یک استرس است

هر تغییري که نظم . طلبد سازگاري جدیدي را می
را مجبور به سازگاري با  فردزند  معمول را برهم 

ورود کند  شرایط جدید کرده و استرس ایجاد می

هاي به دانشگاه نیز یک تغییر است و محیط
در کالس، آموزشی نیز بالطبع با توجه به حضور 

پرسش و پاسخ در کالس و برگزاري جلسات 
زا تواند براي دانشجو استرسامتحان هر کدام می

باشد، در طی دوران تحصیل در دانشگاه 
کنند هاي متعددي را تجربه میدانشجویان چالش

هاي هیجانی مختلفی که ممکن است با آشفتگی
هاي عاطفی متنوعی را در  واکنش همراه باشد و

بروز احساساتی همچون  انگیزد و باعث میفرد بر
و براي ایجاد تعامل  شود می... اضطراب، خشم و 

هاي روزانه نیاز به ثر و ایجاد تعادل در فعالیتؤم
ها کاربرد راهبردهاي مناسب براي مقابله با آن

زا  هاي تنش رسانی محركمیزان آسیب .است
 .زا دارد تنش  بستگی به میزان کنترل آن رویداد

باشد،از  ترهرچه قدر کنترل در یک رویداد قوي
بینی اینکه چه  پیش. شود شدت آن استرس کم می

پیش خواهد آمد نیز استرس حاصل از آن را 
اگرچه  )1386 محمد خانی،( دهد کاهش می

زا براي دانشجویان غیر اجتناب از منابع استرس
ها براي تطابق ممکن به نظر میرسد اما توانایی آن

زا در رسیدن ا و مقابله با این عوامل فشاربا نیازه
هاي آموزشی و اجتماعی به موفقیت در محیط

هاي فرد در مقابله تالش. اهمیت زیادي دارد
هاي هیجانی، شناختی و رفتاري است که زمینه

شود هنگام رویارویی با فشار روانی بکار گرفته می
و مقابله رویکردي آگاهانه است که فرد براي 

ر وقایع پر استرس از طریق فرایند محدود غلبه ب
احیاء کننده و یوسفی، ( بنددسازي بکار می

یک رویداد    ، افراددرارزیابی شناختی ).1396
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خودانگاره فرد . کنند معین را متفاوت درك می
و  اندرا توانمند بد فرد خوداگر  ،بسیار مهم است

، کارآیی بیشتري باشداعتماد به نفس باالیی داشته 
مقابله با افراد مختلف در همچنین . داشتدهخوا

مختلف، راهکارهاي مختلفی را به کار   هاي موقعیت
تحقیق آموزش حل  هايبا توجه به یافته برند، می
له توانمندي افراد در رابطه با استفاده از ئمس

راهکارهاي مناسب را تقویت کرده و از طریق 
فس ها باعث افزایش اعتماد به نارتقاء توانمندي

بررسی  .شودمی ها در مواجه با مشکالتآن
آموزش حل روش  دهدینشان م قیتحقفرضیات، 

له مدار و هیجان مدار ئراهبردهاي مسبر  لهئمس
در تبیین  .دارد ریثأت دانشجویان آموزش از راه دور

له از ئتوان گفت آموزش حل مساین فرضیه می
هایی که زمینه سازگاري و  طریق تقویت توانایی

، 1بارکر( آورند مثبت و مفید را فراهم می رفتار
ها به معنی استفاده ماهرانه و این توانمندي) 2002

و توانمندانه از دانش است توان افراد را براي 
دهد زیرا این رویارویی با مشکالت افزایش می

هاي مختلف را در افراد توان ارائه راه حل
در نتیجه . کنندرویارویی با مشکالت کسب می

شود بدون این که به خود یا  ص قادر میشخ
هاي مربوط به نقش  دیگران صدمه بزند، مسئولیت

ها و مشکالت  اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش
رویکرد  .رو شود روزانه زندگی به شکل مؤثر روبه

له در صدد آموزش روش استدالل، ئحل مس
گیري در چگونگی ها و تصمیماستفاده از ارزش

روزنهان و ( کالت موجود استبرخورد با مش
                                                             
1. Barker 

برخی هنگام روبرو شدن با ). 1990سلیگمن، 
کوشند با ارزیابی درست و منطقی مشکالت می

    از راهبردهایی مانند موقعیت و با استفاده 
، تفکر مثبت و استفاده مؤثر از گشاییمسئله

ي افراد هاي حمایتی با موقعیت مقابله کنندسیستم
از  ،نیستندمل استرس له یا تحئل مسقادر به ح که 

 کنند هاي ناکارآمد و حتی مضر استفاده می مقابله
هاي بیشتر  باعث بروز استرس تواندله میئواین مس

  پذیري یکی از مسئولیتهمچنین . گردد می
هاي اساسی و ضروري براي هـر شـخص مهارت
اجتماعی که تأثیر آن در زندگی  مهـارتی. اسـت

 .ستا بسیار مهماجتماعی و شخصی فرد 
 شود فرد براي انجامپذیري سبب میمسئولیت

اش هایی که بر عهدهفعالیت همطلوب هم دادن
گذاشته شده است متعهد باشد و این الزام از 

فردي که مسئولیت  .گیردفرد سرچشمه می درون
 کند یکسريگیرد قبول میکاري را بر عهده می

دادن این  ها را انجام دهد و یا بر انجامفعالیت
 عبـارت دیگـر، بـه. نظارت داشته باشـد کارها

مسئولیت تعهدي است که انسان در قبال امري 
کار  اوست کـه هو پیامد آن نیز به عهد پذیردمی

له ئتقویت مهارت حل مس .به او واگذار شده است
در مواجهه با مشکالت  دانشجویانتواند به می

بدین سبب . یاري دهد پذیريو مسئولیت زندگی
، آموزش که در مراکز آموزشی شودتوصیه می

له جهت تجهیز فراگیران به ئمهارت حل مس
هاي مناسب در مواجه با جهان در حال مهارت

ریزان و مسئوالن قرار مورد توجه برنامه ،تغییر
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.توانایی انتخابِ بهتر و از روي شناخت استهایی مسئول با آینده، نیازمند انسانزیرا . گیرد
 

  منابع
رابطه «. )1396( یوسفی، ف و. ه، ماحیاء کنند- 

الگوهاي ارتباطی خانواده و سازگاري با 
اي راهبردهاي مقابله با دانشگاه نقش واسطه

، سال فصلنامه خانواده پژوهی .»استرس
  .373- 391، صص50سیزدهم، شماره 

و . ر. ح ،پوراعتماد ؛.ك ،خوشابی؛ .ر ،افشاري - 
بررسی راهبردهاي مقابله « .)1385( ش ،مرادي

 »ي و سالمت روان در مادران کودکان اتیستیکا
  .292- 285):7(2 ،پاییز ،فصلنامه خانواده پژوهی

 بهروزیان، مو . شقاقی، ف ؛.اکبري، م - 
له ئهاي حل مسثیر آموزش مهارتأت«) 1390(

شناسی روان .»بر اضطراب امتحان دانشجویان
 .67- 74، صص29، شماره 8، دورهتحولی

). 1389( تیانی، مآش سپاسی و. فرد، ر ایزدي - 
رفتاري با آموزش مهارت ـ  اثربخشی درمان شناختی«

مجله  .»م اضطراب امتحانئله در کاهش عالئحل مس
 .23- 27صص  ،1شماره  .علوم رفتاري

بررسی ارتباط مهارت حل «) 1383( بذل، م - 
آموزان دختر مسئله و میزان سازگاري در دانش

و پسر پایه دوم مقطع دبیرستانی در شمال و 
. پایان نامه کارشناسی ارشد .»جنوب تهران

شناسی و علوم دانشگاه الزهرا، دانشکده روان
 .تربیتی

  نقش« .)1377(و رفعتی، م . خسروي، ز - 

آموزان هاي خلقی بر شیوه ارزیابی دانشحالت 
فصلنامه  .»دختر از توانایی مشکل گشایی خود

  .45- 35، 1، 4اندیشه و رفتار 

یري در رویکرد یادگ«. )1385( ك ،خرازي- 
، 8، سالهاي علوم شناختیتازه .»شناختی

  .86- 89، صص4شماره

در تحقیق « .)1384( وفایی، م ، ي ودمیرچی- 
بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت آموزش 
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 .101- 119، صص1، شماره 1، دوره درسی
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  .558  ص

یکه یزدان  و. غرابی، ب ؛.زنوزیان، س - 
اثربخشی آموزش حل « .)1389(دوست، ر

اي مقابله له در تغییر راهبردهايئمس
، شناختیهاي نوین روانپژوهش .»دانشجویان

 .83- 101، صص 20، شماره5دوره 

غالمعلی  و .ج اژه اي،؛ .ج. م ،رضایی - 
 راهبردهاي آموزش تأثیر« .)1391( م ،لواسانی

 شناختی رویکرد با غیرمنطقی باورهاي با مقابله
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 .شناختیروان هايها و مدلروش .»آموزاندانش

 .32ه شمار ،سال نهم

ثیر أت«.)1391(، م حیدريو . شهبازي، س - 
له اجتماعی دزوریال و ئآموزش الگوي حل مس

له دانشجویان ئگلد فراید بر مهارت حل مس
هاي نشریه مرکز تحقیقات مراقبت .»پرستاري

، 2، دورهپرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .1- 9، 76شماره 
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له ئثیر آموزش حل مسأت« .)1391( ، محیدري
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، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .»شیراز
 .67- 76، صص39، پیاپی 1، شماره 12دوره 
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ثیر أت« .)1394( ضابط، مو . احمدیان، ح

پنداره  دانشجویان مندي بر خودتأآموزش جر
شناسی مجله دستاوردهاي روان .»کیپزش

  . 61- 76، )1(1بالینی، 

. )1387(ا . قدمپور، عو . غضنفري، ف - 
اي وسالمت بررسی رابطه راهبردهاي مقابله«

فصلنامه  .»روانی درساکنین شهرخرم آباد
 ،37شماره، سال دهم، اصول بهداشت روانی

 . 54- 47صفحه

شکوهی ؛ .ع. افروز، غ ؛.، لکاشانی وحید- 
طراحی و « .)1394. (ك ،خرازي و. م یکتا،

له بین فردي با ئتهیه برنامه آموزش حل مس
رویکرد خالقانه و بررسی اثربخشی آن بر 

. »آموزان سرآمدله دانشئبهبود مهارت حل مس
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اثربخشی آموزش حل « .)1388( ح ،مولوي

اجتماعی بر بهبود روابط بین  ـ له شناختیئمس
فردي تغییر رفتارهاي اجتماعی و ادراك 

آموزان مبتال به ناتوانی خودکارآمدي دانش
، هاي علوم شناختیفصلنامه تازه .»یادگیري
 . 70  ص  1388، پاییز 43شماره 
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