مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 8522-3557
www.jonapte.ir

سال اول ،شماره  ،8بهمن 9317
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رشته های علوم انسانی و تجربی
رضوان مقدری  ، 9دکتر ویدا اندیشمند
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 1کارشناس ارشد رواشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان
 3عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

چکیده
هدف :این پژوهش با هدف مقایسه روش های کنار آمدن با مشکالت در دختران دوره ی دوم متوسطه رشته های علوم انسانی و تجربی
اجرا شد .روش :جامعه آماری پژوهش را دختران دوره ی دوم متوسطه رشته های علوم انسانی و تجربی در ناحیه یک کرمان ،تشکیل می
دهند .گروه نمونه به صورت تصادفی ساده تعداد  111نفر انتخاب شدند .ابزار پژوهش  ،پرسشنامه راهبردهای مقابله ای الزاروس ()1811
با  32سوال و متشکل از  4خرده مقیاس دوریی جویی ازمشکالت ،درخواست حمایت اجتماعی ،مسئولیت پذیری و خویشتن داری است.
داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک در بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و آزمون  tمستقل مورد تحلیل قرار گرفت .یافته ها:
نتایج حاصل از آزمون  tنشان داد کنار آمدن با مشکالت با مؤلفه های مسئولیت پذیری ،خویشتن داری ،حمایت اجتماعی و دوری جویی
در دانش آموزان دختر رشته های علوم انسانی و تجربی به صورت معناداری ( )<p1/10بیشتر بود .همچنین نتایج بیانگر آن بود روش کنار
آمدن با مشکالت بین دانش آموزان دختر رشته علوم انسانی با دانش آموزان دختر رشته تجربی در مؤلفه های (مسئولیت پذیری ،دوری
جویی ،حمایت اجتماعی) تفاوت معنادار بیشتری نسبت به دانش آموزان رشته علوم انسانی داشتند و میانگین ( <p1/10یا )<p1/11
بیشتری را کسب کردند .همچنین بین مؤلفه خویشتن داری ،تفاوتی بین دختران رشته علوم تجربی و انسانی وجود نداشت .بیشترین
تفاوت در مؤلفه دوری جویی و کمترین تفاوت در مؤلفه درخواست حمایت اجتماعی بین این دو گروه از دختران رشته علوم انسانی و
تجربی بود .نتیجه گیری :با توجه به یافته های این تحقیق الزم است مدارس با برگزاری دوره های آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت
های زندگی جهت شناخت رفتار و مدیریت هیجانات و به کارگیری فنون حل مسئله در دانش آموزان برگذار شود ،همچنین پیشنهاد
میگردد با تدوین کتاب مهارت های زندگی در دسته عناوین کتابهای دوره دوم متوسطه که به شکل کارگاهی دانش آموزان را برای مقابله
با مشکالت آینده آماده سازد.

واژههای کلیدی :روش های کنار آمدن با مشکالت ،مسئولیت پذیری ،دوری جویی ،طلب حمایت اجتماعی ،خویشتن داری
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مقدمه
در نوجوانی (همزمان با دوران بلوغ) افراد پیامهای متناقضی از محیط بیرونی دریافت می کنند؛ پیامهایی که امنیت و آرامش آنها را تهدید
می کند .این تهدیدها می توان د به نگرانی دائمی یا موقتی در نوجوانان منتهی شود .بنابراین ،نگرانی در این دوره تحولی بسیار شایع است و
می تواند تا سنین بزرگسالی ادامه یابد .نگرانی در نوجوانی ممکن است با پیامدهای رفتاری و جسمانی مانند بیخوابی ،که می تواند به
محرومیت از خواب منتهی شود و مها رتهای اجتماعی و تحصیلی ضعیف که خطر شکست تحصیلی و فرار از مدرسه را افزایش می دهد،
همراه شود .نوجوانی وجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی محسوب می شود .در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه پیامدهای
روانی -اجتماعی حمایت اجتماعی انجام شده است .پژوهشها نشان د اده اند که حمایت اجتماعی مطلوب می تواند احساس تنهایی را
کاهش داده و موجب رضایت از زندگی شوند .با افزایش حمایت اجتماعی پاسخ به استرس در افراد کاهش یافته و سالمت روان فرد بهبود
می یابد .مطالعات نشان داده اند که شبکه ی ارتباطات و حمایت اجتماعی عامل مهمی برای تجربه های مثبت و پاداش محسوب می شود
که در نهایت به احساس خود ارزشمندی و عزت نفس افراد منجر می گردد.افراد دوری گزین ،بسیار عالقهمندند وارد روابط اجتماعی یا
فعالیت های جدید شوند ،اما تا وقتی قول پذیرش غیرانتقادی به آنها داده نشده باشد ،دوست ندارند ،حتی به مخاطرات جزیی اقدام کنند.
آنها خجالتی هستند .کوچکترین نشانه عدم تایید توسط دیگران و کوچکترین اثر شکست بالقوه موجب دوریگزینی آنها میشود .آنها
رویدادهای آشکارا بیضرر را تمسخر تعبیر میکنند .این افراد از ناتوانی نسبیشان در برقراری رابطه بیدردسر با دیگران ،ناراحت هستند
که این خود به عزت نفس کم آنها میافزاید و به نوبه خود ،آنها را نسبت به انتقاد و سرافکندگی حساستر میکند .این احتمال هم وجود
دارد که ،افراد مبتال به اختالل شخصیت دوری گزین در موقعیتهای اجتماعی مضطربترند و برای کنار آمدن با این موقعیتها از
مهارتهای اجتماعی ضعیفتری برخور دارند(موریس و دیگران .)1211 ،اختالل شخصیت دوری گزین با احساس بازداری اجتماعی
افراطی ،بی کفایتی وحساسیت نسبت به انتقادو طرد شدن مشخص شده است .این اختالل باعث بروز مشکالت قابل توجهی می شود که
توانایی تعامل با دیگران و روابط اساسی زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد .حدود  %1از افراد عادی به این اختالل مبتال هستند.
) (Baret, 3111معتقد است که دادن مسئولیت به دانش آموزان از کودکی و متناسب با سن آنها باعث پرورش توانایی ها و اتکاء به خود
در نوجوانی و بزرگسالی می شود .به اعتقاد ستیر 1آینده نیازمند انسانی با مسئولیت بیشتر است که توانایی انتخاب داشته باشد .کسی که
بتواند بر اساس احتیاج خود نه بر اساس طرح ریزی که شخص دیگر برای او کرده است ،برنامه ریزی کند .یکی از مهم ترین وظایف
سیستم آموزشی هر کشوری ،پرورش و آموزش نسل آینده است .نسلی که قرار است جامعه به آن ها سپرده شود .این وظیفه چنان دشوار
و مسائل تربیتی چنان پیچیده است که هیچ نظام آموزشی نمی تواند ادعا کند وظیفه خود را به تمامی انجام داده است .این در حالی است
که پس از خانواده ،مدرسه مهم ترین مکان تاثیرگذار بر سالمت روان و روحی دانش آموزان است و طیف وسیعی از رفتارها و باورهای
دانش آموزان در تعامل با این محیط شکل می گیرد .یکی از اهداف و اقدامات اساسی کارشناسان حوزه روانشناسی رصد کردن انواع
اختالالت روانی ،رفتاری و مشکالت احتمالی شخصیتی در بین دانش آموزان برای کنترل ،پیشگیری و درمان آن هاست .بنابراین باید در
حوزه رفتار دانش آموزان در هنگام رویارویی با یک مشکل کار کرده و آموزش های الزم را به آنها بدهیم .شکی وجود ندارد که مدرسه
ردیف

مولفه های راهبردهای
مقابله ای

توصیف و مفاهیم مرتبط با آن

1

مسئولیت پذیری

وادار کردن خود برای بررسی مشکل ،قول دادن به خود برای برخورد بهتر با مشکل در دفعات بعدی

3

طلب حمایت اجتماعی

پذیرفتن همدلی و احساس مثبت از دیگران  ،بهره گرفتن از دوستانی که تخصص در مشکل به وجود امده دارند

پس از خانواده بهترین مکان برای آموزش کودکان و نوجوانان است زیرا بچه ها پس از خانواده بیشترین تاثیر را از این محیط می گیرند.

Satir
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خویشتن داری

عجله نکردن  ،پرهیز از عکس العمل سریع در هنگام به وجود آمدن مشکل

4

دوری جویی

کوچک شمردن مشکل ایجاد شده  ،فکر نکردن به مشکل

جدول  : 9مفاهیم مرتبط با هریک از مولفه های مولفه مقابله ای الزاروس ()9188

روش های کنار آمدن با مشکالت فرآیند شناختی ،عاطفی ،رفتاری است که بواسطه آن افراد تالش می کنند ،برای مسائلی که در زندگی
روزمره با آن مواجه می شوند ،راه حل موثر و انطباقی پیدا کنند (موریس و دیگران ) 1211 ،و شامل چهار مولفه :پذیرش مسئولیت،
دوری جویی ،خویشتن داری ،طلب حمایت اجتماعی می باشد .مسئولیت پذیری به معنی متعلق بودن انتخاب ها به خودمان و برخورد
صادقانه با آزادی است .مسئولیت پذیری شامل مالحظه کردن دیگران و سرزنش نکردن آنان بابت مشکالت شخصی نیز می باشد
( .)Jafe ,3118افراد دوری جو دارای ویژگی هایی چ ون :اجتناب از کار ،منزوی ساختن خود ،اعتماد به نفس پایین ،اجتناب از فعالیت
های مدرسه به خاطر ترس از انتقاد و طرد شدن دارند (محمدخانی .) 1211 ،منظور از خویشتن داری این است که فرد بتواند نیازهای
خود را مدیریت کرده ،ارضای آنها را به تعویق انداخته و آنها را در موقعیت های مناسب به شیوه های مناسب ارضا کند (کنعانی.)1283 ،
طلب حمایت اجتماعی متداول ترین تعریف از حمایت اجتماعی در دسترس بودن و کیفیت ارتباط با افرادی که در مواقع نیاز منابع
حمایتی را فراهم می کنند تأکید دارد که فرد احساس مراقبت ،مورد عالقه بودن ،عزت نفس و ارزشمند بودن کند .که بخشی از شبکه
وسیع ارتباطی است (علی پور .)1282 ،نتایج پژوهش های ) (Barker, 8008نشان می دهد کنترل سن ،جنس و استعداد تحصیلی،
توانایی حل مساله تاثیر مفید ومستقیمی بر سازگاری افراد ،سطح استرس آنها ،جهت یابی هیجانی وعملکرد دارد واین تغییرات تا مقاطع
باالتر ادامه خواهد داشت .همچنین الزاروس وفولکمن( ،)1818در پژوهشی به بررسی برخی مطالعات هم نقش آموزش حل مساله در
بهبود و کارآمدی مهارت های مقابله ای پرداخت.به طور کلی سبک مقابله ای به تالشهای شناختی ورفتاری برای جلوگیری ،مدیریت
وکاهش تنیدگی اشار ه کرد و بیان کرد که شیوه مقابله مساله مدار شامل کارهای سازنده ای می باشد که فرد در ارتباط با شرایط
تنیدگی زا انجام می دهد.یافته های محققین نشان داد که افرادی که بیشتر از مهارت های مقابله مسئله مدار در ارتباط با مشکالت
استفاده می کنند،موفق تر وکار آمدتر هستند ( Mardani, 8055) .در تحقیق خود تحت عنوان آموزش حل مسئله به نوجوانان دریافت
که میزان استرس واقدام به خودکشی در نوجوانان کاهش می یابد .ویلبرن و اسمیت( )3110دریافتند که آموزش مهارت های ارتباطی از
مهارت های زندگی به نوجوانان باعث افزایش اعتماد به نفس  ،احساس رضامندی از زندگی وبهبود حل مسئله در بین آنها شده
است.بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین روش های کنار آمدن با مشکالت در
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رشته های علوم انسانی و تجربی تفاوت وجود دارد؟

روش
این پژوهش از زمره پژوهش های پس رویدادی محسوب می شود که طی آن مولفه های کنار آمدن با مشکالت در دانش آموزان دختر
رشته های علوم انسانی و تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است .جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه رشته
های علوم انسانی و تجربی ناحیه  1شهر کرمان در سال تحصیلی  89-80به تعداد  10111نفر تشکیل دادند؛ نمونه آماری تحقیق به
تناسب جامعه آماری  111نفر به شیوه ی تصادفی ساده از روی فهرست اسامی دانش آموزان در مدرسه ،انتخاب شدند .شیوه نمونه گیری
به این ترتیب بود که از ادارات آموزش و پرور ش شهر کرمان ،فهرست دبیرستان های ناحیه یک که دو رشته مورد مطالعه را دارا بودند
دریافت شد .در این شرایط از  14مدرسه معرفی شده  4مدرسه به صورت قرعه کشی انتخاب شدند و از بین این تعداد از هر مدرسه 30
دانش آموز در دو رشته انسانی و تجربی انتخاب شدند .برای سنجش کنار آمدن با مشکالت در دانش آموزان از پرسشنامه  32سوالی
الزاروس ( )1811استفاده شد .این پرسشنامه  4مولفه مسئولیت پذیری ،طلب حمایت اجتماعی  ،خویشتن داری و دوری جویی را پوشش
می دهد و تقریبا هر خرده مقیاس دارای  9سوال است( .خدادادی  )1212،این پرسشنامه را به فارسی ترجمه و شواهدی از روایی و پایایی
آن ( ) 1/14ارائه کرده است .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه چهار گزینه ای به صورت؛ (اصالً استفاده نکرده ام= ،1بعضی اوقات استفاده
کرده ام= ،3معموالً از آن استفاده می کنم= 2و به میزان زیادی از آن استفاده می کنم= )4است و در هر خورده مقیاس امتیاز افراد بین ( 1
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حد پایین نمرات) تا ( 181حد باالی نمرات) در نوسان است .داده های حاصل از پرسشنامه به وسیله آزمون  tمستقل و آزمون شاپیرو-
ویلک مورد تحلیل قرار گرفت .تحلیل های مورد اشاره با استفاده از نرم افزار  SPSS31صورت گرفت.

یافته ها
در جدول  3میانگین  ،انحراف معیار و خطای استاندارد دانش آموزان در مولفه های کنار آمدن با مشکالت آورده شده است .چنانکه در
جدول  3مشاهده می شود در مسئولیت پذیری به ترتیب میانگین برای دانش آموزان علوم انسانی  8و برای دانش آموزان علوم تجربی 11
است .در طلب حمایت اجتماعی به ترتیب میانگین برای دانش آموزان علوم انسانی  10و برای دانش آموزان تجربی  19است .در خویشتن
داری به ترتیب میانگین برای علوم انسانی  31و برای تجربی برابر با  11است و در دوری جویی به ترتیب میانگین برای دانش آموزان رشته
علوم انسانی  14و برای دانش آموزان علوم تجربی  11است.

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و خطای استاندارد نمونه پژوهش
مولفه های روش های
کنار آمدن با مشکالت
مسئولیت پذیری
طلب حمایت اجتماعی

خویشتن داری
دوری جویی

گروه

میانگین

انحراف معیار

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

دانش آموزان علوم انسانی

8

1/82

12

9

دانش آموزان علوم تجربی

11

3/32

19

0

دانش آموزان علوم انسانی

10

3/10

33

13

دانش آموزان علوم تجربی

19

3/01

31

11

دانش آموزان علوم انسانی

31

3/89

33

19

دانش آموزان علوم تجربی

11

3/32

30

12

دانش آموزان علوم انسانی

14

3/03

33

11

دانش آموزان علوم تجربی

11

3/30

34

10

در جدول  2نتایج آزمون  tبرای دانش آموزان رشته های علوم انسانی و تجربی در متغییر روش های کنار آمدن با مشکالت کلی ،آورده
شده است.

جدول  :3نتایج آزمون تی مستقل در متغییر روش های کنار آمدن با مشکالت کلی

آزمون

آماره

سطح معناداری

تی مستقل

-0/30

1/111

فاصله اطمینان

درجه
آزادی

پایین ترین

باالترین

81

-1/10

-4/34

تعداد
111

جدول شماره  4نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در  0مولفه روش های کنار آمدن با مشکالت ( ، )df= 48 ، p>1/10مسئولیت پذیری
( ، )df= 48 ، p>1/10طلب حمایت اجتماعی ( )df= 48 ، p>1/10خویشتن داری ، )df= 48 ، p>1/10( ، )df= 48 ، p>1/10( ،و در
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دوری جویی ( ، ) df= 48 ، p>1/10بودن توزیع نمرات در روش های کنار با مشکالت و مولفه های آن در دو گروه دانش آموزان رشته
های علوم انسانی و تجربی پیش فرض ( ) p>1/10را مورد تاید قرار دادند

جدول  .4نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در توزیع متغییر های تحقیق در دو گروه دانش آموزان رشته علوم انسانی و تجربی

شاخص
متغیر

روش های کنار آمدن با
مشکالت
خویشتن داری
دوری جویی
جستجوی حمایت
اجتماعی
مسئولیت پذیری

آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

دانش آموزان دختر علوم انسانی

1/802

48

1/911

دانش آموزان دختر تجربی

1/891

48

1/118

دانش آموزان دختر علوم انسانی

1/833

48

1/204

دانش آموزان دختر تجربی

1/824

48

1/431

دانش آموزان دختر علوم انسانی

1/811

48

1/101

دانش آموزان دختر تجربی

1/183

48

1/433

دانش آموزان دختر علوم انسانی

1/824

48

1/381

دانش آموزان دختر تجربی

1/093

48

1/332

دانش آموزان دختر علوم انسانی

1/331

48

1/341

دانش آموزان دختر تجربی

1/413

48

1/101

گروه

براساس مقادیر مشاهده شده در جدول فوق می توان این گونه ابراز نمود که مقدار سطح معناداری آزمون کمتر از ( )1/10می باشد .لذا
فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود .و این بدان معناست که بین روش های کنار آمدن با مشکالت و مولفه های آن در دانش
آموزان دختر علوم تجربی و انسانی تفاوت وجود دارد.
نتایج تحقیق
در بررسی تفاوت روش های کنار آمدن با مشکالت بین دانش آموزان دختر علوم تجربی و انسانی با توجه به نتایج حاصل آزمون تی
مستقل نشان داده شد .بین دو گروه دانش آموزان دختر علوم تجربی و انسانی در روش های کنار آمدن با مشکالت ،تفاوت معناداری
وجود دارد .با توجه به تفاوت میانگین بدست آمده مشاهده شد ،همچنین نتایج بیانگر آن بود که دانش آموزان دختر علوم تجربی نسبت به
دانش آموزان دختر علوم انسانی از روش های کنار آمدن با مشکالت بیشتری برخوردار هستند .این یافته ها با نظر های پژوهش گنجه
وهمکاران( ،)1283خویی و همکاران ( ،)1281پژوهش ترنر و همکاران( )3111و نتایج پژوهش ویکتوریا وهمکاران( )3118همسو است .در
عین حال نتایج این تحقیق دیگاه الزاروس که طی آن به تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری از خود رویدادها دارد ،را تاید می
کند آنها معتقدند که ادراک فرد از موقعیت هاست که تنیدگی و شدت آنرا تعیین می کند را تایید می کند.

پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق که نشان داد روش های کنار آمدن با مشکالت در دو گروه دانش آموزان دختر رشته های علوم انسانی و تجربی
دوره ی دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان ،متوسط بود پیشنهاد می شود:
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-

برگزاری دوره های آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی جهت شناخت رفتار و مدیریت هیجانات و به کارگیری
فنون حل مسئله
تدوین کتاب مهارت های زندگی در دسته عناوین کتابهای دوره دوم متوسطه که به شکل کارگاهی برگزار شود.
شرکت در کارهای گروهی در مدرسه و خانه ،ارائه سخنرانی ،و سرگروه درسی بودن در کالس درس
حمایت اجتماعی از طریق تشویق ها و تنبیه ها در هنگام انجام فعالیت ها در دانش آموزان از طرف معلم اثرگذار است.
با توجه به این که تحقیق حاضر ،بین دانش آموزان دختر علوم تجربی و انسانی ناحیه یک شهر کرمان صورت گرفته است،
پیشنهاد می شود ،در شهر و استان های دیگر نیز این تحقیق صورت و نتایج حاصل از آن بررسی گردد و در تمامی رشته های
تحصیلی و در هر دو جنس بررسی شود .مطالعه در زمینه های دیگری که عوامل بیشتر و دارای اهمیت و تاثیرگذاری باالتری
هستند ،انجام شود و به سایر متغیرهای تاثیرگذار نیز پرداخته شود.
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