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3
،هیجانمدار4و

مقابلهافرادرابهسهنوعمسالهمدار

مقدمه
افراددرواکنشبهشرایطجدیدیکهدرزندگی

درجریانمقابلهمسالهمدار،

اجتنابی 5متمایزکردند .

میدهد ،با دامنهای از موانع روبهرو
آنها رخ  


فردسعیمیکندبرایبرطرفکردنفشارروانییا


شوندکهنحوهسازگاریآنهاراتحتتأثیرقرار


می

بهحداقلرساندنآن،کاریافعالیتیانجامدهد.این

میدهد .ورودبهدانشگاهباطیفیازمنابعفشارزای


قالبهای جستجوی
نوع از مقابله میتواند در  

تحصیلی ،مالی ،اجتماعی ،دوری از خانواده و

ایجادپاداشهایجایگزین و

اطالعاتوراهبردها ،

مواردیازایندستهمراهاستودانشجویاندر

تمرکزدرمسالهگشاییفعالصورتپذیرد.دربرابر


ارتباط با این شرایط ممکن است دچار ناکامیها،

راهبردهای مسالهمدار ،راهبردهای هیجانمدار قرار

فشارهاوتنیدگیهاییشدهو درمقابل،

تعارضها ،

آنها سعی میکند آرامش
دارند که فرد به واسطه  

هایجسمانیوروانشناختیرا


ایازواکنش

گستره

خودراکهبهعلتفشارروانیبههمخوردهاست،

نشان دهند .واکنش آنها به این عوامل فشارزای

بهدست آورد .وجود هیجانهای حاصل از
مجدداً  

مختلف و حل مسائل پیشرو ،به صورت

فشار روانی ،مانع از تفکر و تصمیمگیری صحیح

موفقیتآمیزبهعواملچندیبستگیدارد .


برای حل مسأله و برطرف کردن فشار روانی

بعضیازاینعواملمؤثردرحلمسألهدرونی

فردبایدخودرابهگونهایازاین

میشود.بنابراین،


و شخصی هستند؛ مانند :میزان کمالگرایی و

هایمنفیآشفتهکنندهرهاسازد.


احساساتوهیجان

پذیریوخستگیآنهادرمواجههبامشکل


انعطاف

تواندبهصورتهایتنظیم

ایننوعازمقابلهمی

و عواملی نیز به موقعیت مسأله مرتبطند؛ نظیر

خلق و عواطف ،رفتارهای عیبجویانه ،اشتغال

راهبردهایمقابلهبااسترس .

خیالپردازی اعمال شود .در نهایت،
ذهنی و  

الها
سالهاستروانشناساندرصددندبهاینسؤ 


راهبردهای اجتنابی مستلزم فعالیتها و تغییرات

پاسخ دهند که چرا برخی افراد نسبت به برخی

شناختی است که هدف آنها اجتناب از موقعیت

دیگر در مقابله با فشارهای زندگی موفقتر عمل

استرسزاست .این رفتارها ممکن است به صورت


میکنند .چه عواملی تفاوتهای افراد را در به


رویآوردنودرگیرشدندریکفعالیتتازهویا

کارگیری راهبردهای مختلف مقابله با استرس رقم

به شکل رویآوردن به اجتماع و افراد دیگر ظاهر

سبکهای مقابله به روشهای شناختی و
میزند؟  


شود(ویلتینکوهمکاران .)2010،6

رفتاریبرایجلوگیری ،مدیریتوکاهشاسترس

دهقانی و کجباف ( )1392در رابطه با

اشارهمیکند .اندلروپارکر« )1990( 1مدلتعاملی


تفاوتهایجنسیتیدر استفادهازراهبردهایمقابله


اضطراب ،استرس و سبک مقابله »2را براساس

با استرس ،در پژوهش خود با عنوان «رابطه

موضوع تحقیق خود که درباره بررسی فرایند کلی

سخترویی با سبکهای مقابله با استرس» بیان


رفتارهایمقابلهایبود،مطرحوبرایناساسسبک
3

problen oriented
emotion oriented
5
avoidance
6
Wilthink etal
4

Endler & Parker
interactive model of anxiety,stress and coping style

1
2
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انعطافپذیری 

کمالگرایی،
نقشخستگیشناختیبر 

کردندکهدخترهابیشترازسبکهایهیجانمحورو


بهعنوانناتوانیدرحفظتالششناختیوفیزیکی

پسرها از سبکهای مسألهمحور برای مقابله با

براینیلبهیکهدفموردنظرتعریفشدهاست .

تنیدگی استفاده میکنند .دخترها در چنین شرایطی

درموردخستگی،تعریفیکهموردقبولهمگان

گرانیپذیری ،تالش ،پیشاپیشنگری و

راهبردهای ن

باشدوجودندارد؛ امامحققان ،دونوعخستگیرا

مذهبگرایی و پسرها راهبردهای انکار و فعالیت


مشخص کردهاند :خستگی پیرامونی3؛ که به عنوان

گیرند.یافتههایپژوهشثمریو


بدنیرابهکارمی

شکست در حفظ توان عضالنی برای انجام یک

همکاران ()1385دررابطهبابررسیمنابعحمایتی

فعالیت تعریف میشود ،و خستگی مرکزی یا

هایمقابلهباعواملاسترسزادردانشجویان


وشیوه

خستگی شناختی4؛ یکی از الگوهایی که برداشت

نشاندهندهآناستکههر چندمیزاناستفادهافراد


شناختیمنفیفردازخودراتبیینمینماید .


مذکرازشیوهمسألهمدارنسبتبهافرادمؤنثبیشتر

بر اساس این الگو ،فرد در هنگام یک فعالیت

است؛ ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار

شناختی ،دارایهدفمشخصیاستکهباساخت

نیست؛ازسویدیگر،میزانبهرهگیریافرادمؤنث


یکطرحوارهیابرنامهشناختیطراحیشدهبهآن

از سبکهای هیجانمدار به نحو معنیداری بیشتر

رسد،فرضیههاییراشکلدادهوضمنمواجهه


می

اینکه افراد در برابر محرکهای مختلف
است  .

باتکالیفمسأله،بهبررسیآنهامیپردازد .


محیطیکدام یکازراهبردهایمقابلهبااسترسرا

بازخورد اطالعاتی موقعیتی سبب میشود تا

به کار گیرند به میزان انعطافپذیری آنها در

فرضیهها

کمکمیکفرضیهبیشترتأییدشدهوسایر


مواجهه با مسأله بستگی دارد .انعطافپذیری

ردشوندونهایتافردموفقبهکنترلموقعیتوحل

روانشناختی 1یکیازمتغیرهاییاستکهبهعنوان


مسألهمیشود؛امادریکموقعیتغیرقابلکنترل،


حال تغییر
توانایی سازگاری با محرکهای در  

بازخورد اطالعات غلط و بیمعناست و ابهامات

محیطی تعریف شده است .برخی از پژوهشگران

اولیه را کاهش نداده و هیچ فرضیهای تأیید

انعطافپذیری روانشناختی را توانایی فرد برای


بهرغم تالش شناختی،
نمیگردد .بر این اساس  ،


ارتباط کامل با زمان حال به عنوان یک انسان

کنترلی بر موقعیت حاصل نشده و مسأله حل

هوشیاروآگاهوتواناییاوبرایتغییریاادامهرفتار

نمیشود .در حالت درماندگی شناختی یا خستگی


در جهت ارزشهایش تعریف کردهاند (هیز و

شناختییک بازداری تعمیمیافته پردازش اطالعات

استروسال.)2010،2

به وجود میآید که تمایل به ساخت و بررسی

متغیر دیگری که در ارتباط با حل موفقیتآمیز
مسألهمطرحمیشود،میزانخستگیافراداست .

فرضیه را کاهش داده و روشهای ابتدایی و نسبتا
ساده و در دسترس را جانشین برنامههای شناختی

خستگیحالتیاستکهاکثرافراددرطولروز

عملی برای کنترل موقعیت مینماید (به نقل از

هایروزانهتجربهمیکنندو

ودرطیانجامفعالیت

علیزاده فرد.)1390 ،پورقاز و همکاران ( )1391در

psychological flexibility
Hayes & Strosahl

1
2

peripheral fatigue
cognitive fatigue

3
4
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پژوهشخودباعنوان«تأثیرخودکارآمدیتحصیلی

مسأله آنها بیشتر است .همچنین ،تفاوت معنیدار

و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی

گروهکنترلوآزمایشدرموردعملکردبهترگروه

دانشآموزان»نشاندادندکهسطحخودکارآمدیدر


کنترل در حل مسائل شناختی ،نشاندهنده اثر

عملکرد حل مسأله تأثیر دارد و هرچه سطح

تهها
خستگی شناختی بر گروه آزمایش است .یاف 

خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان باالتر باشد،

همچنین نشان داد که عملکرد حل مسأله دختران

قدرت حل مسأله آنان نیز بیشتر است .نتایج این

(نسبت به پسران) بیشتر تحت تأثیر خستگی

پژوهش ،گویایایناستکه دخترانوپسراندر

شناختیبودوقدرتحلمسألهافرادیکهخستگی

عملکرددرحالتخستگیشناختیتفاوتمعنیدار


شناختی را تجربه میکردند ،تابعی از سطح هوش

بایکدیگرندارند،کهایننتیجهبرخالفیافتههای

هیجانیشان نبود .بهعبارت دیگر ،سطح هوش

پژوهشغناییوهمکاراناست.طوالبیوهمکاران

هیجانی ،اثر خستگی شناختی را در حل مسائل

()1389درپژوهشیباعنوان«بررسیتأثیرحافظه

شناختیتعدیلنکردهاست .

فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی»

از طرف دیگر ،میزان کمالگرایی 1از جمله

دریافتافرادیکهخستگیشناختیراتجربهکرده

عوامل درونی دیگری است که میزان موفقیت

بودند ،عملکردشان در حل مسائل به مراتب

راتعیینمیکند .

دانشجویاندرحلمسائلشناختی

یافتههای پژوهش
ضعیفتر از گروه کنترل بود  .


پژوهشگران کمالگرایی را به عنوان ترس

شکری و همکاران ( )1384به منظور بررسی اثر

افراطی از اشتباهات ،گرایش فرد به توجه مفرط

سبکهای شناختی و درماندگی آموخته شده


درباره شکستها ،خودانتقادگری بیش از حد و

(الگوی خستگی شناختی) بر حل مسائل شناختی

انتظارات بسیار باال از عملکرد خود و دیگران
2

نشان داد که تفاوت معنادار بین گروه درمانده و

(شافرانوهمکاران )2002،وگرایشبهدارابودن

کنترلحاکیازعملکردبهترگروهکنترلدرمقایسه

استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای

با گروه درمانده است ،که اثر خستگی شناختی را

)تعریفکردهاند .

تحققآنها(بشارت1386،


کند.همچنین،یافتههانشاندادکهعملکرد


تأییدمی

کمالگرایی را به عنوان
پژوهشهای اخیر  ،


تلفدرموقعیتهای

افرادباسبکهایشناختیمخ


سازهایچند بعدیمعرفیمیکنند .رئودل(بهنقل


درماندگی متفاوت بود .بهعبارت دیگر ،در

از رایس )2000،3کمالگرایی را واجد جنبههای

آزمودنیهای دارای سبک شناختی تحلیلی نسبت


مثبت و منفی میداند و آن را معادل کمالگرایی

بهکلیگرااثردرماندگیتعدیلشد .


دهد.کمالگراییمثبت


آزردهقرارمی

بهنجاروروان

یافتههای پژوهش غنایی و همکاران ( )1383با


به جای اضطراب و نگرانی درباره تحقق نیافتن

هدفبررسیاثرخستگیشناختیوهوشهیجانی

اهداف و معیارهای دست نیافتنی ،مثبتنگری و

برحلمسائلشناختینشاندادکهسطوحهیجانی
هوشدرعملکردحلمسألهافرادتأثیرداردوهر
چه هوش هیجانی افراد باالتر باشد ،قدرت حل

1

perfectionism
Shafran etal
3
Rice
2
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انعطافپذیری 

کمالگرایی،
نقشخستگیشناختیبر 

تحققپذیر را در فرد فعال
خوشبینی و آرمانهای  


جامعهونمونه:جامعهآماریپژوهشازدانشجویان

میکند(مهدویوهمکاران.)1391،


دختر و پسر دانشگاه اصفهان که در سال تحصیلی

در حال حاضر ،عملکرد حل مسأله از جمله

 92-93مشغول تحصیل بودند ،تشکیل شد .با

موفقیتآمیز

تواناییهای محوری افراد در برخورد 


نمونهگیری تصادفی ساده  80نفر
استفاده از روش  

با مسائل مختلف زندگی است.بدین ترتیب ،هدف

گروههای آزمایش و
( 40دختر و  40پسر) در  

پژوهشحاضرایناستکهمشخصکندمتغیرهای

کنترلجایگزینشدند.علتانتخاب80نفررعایت

کمال گرایی ،انعطاف پذیری  روانشناختی  و

گروههای آزمایش و
حداقل تعداد آزمودنی در  

راهبردهایمقابلهبااسترسدرشرایطوجودیاعدم

کنترلبود .

خستگی شناختی چه تأثیری بر عملکرد حل مسأله

آوریدادهها:الف)پرسشنامهمقابلهبا


ابزارهایجمع

افرادخواهدگذاشت .

موقعیت تنشزا ) :1(CISSاین پرسشنامه توسط

برایناساس،درپژوهشحاضرسهفرضیهذیل

اندلروپارکر درسال 1990بهمنظوربررسیانواع

بررسی شده است :فرضیه اول :بین میانگین

روشهای مقابله با استرس طراحی شده است و


کمالگرایی دانشجویان در چهار گروه
نمرههای  


دارای48سؤالاست.پاسخهرسؤالدریکطیف

آزمایش و کنترل و دختر و پسر تفاوت معنادار

پنج درجهای از هرگز ( )1تا خیلی زیاد ()5

نمرههای
وجود دارد؛ فرضیه دوم :بین میانگین  

مشخص میشود .سؤاالت پرسشنامه در سه

روانشناختی دانشجویان در چهار
انعطافپذیری  


زیرمقیاس :الف) سبک مسألهمدار؛ ب) سبک

گروه آزمایش و کنترل و دختر و پسر تفاوت

قسیمشدهاند .

هیجانمداروج)سبکاجتنابیت


معنادار وجود دارد و فرضیه سوم :بین میانگین

سبکهیجانمدار

اعتبارسبکمسألهمدار  ،0/83


نمرههایراهبردهایمقابلهبااسترسدانشجویاندر


 0/80و سبک اجتنابی  0/72و ضریب آلفای

چهار گروه آزمایش و کنترل و دختر و پسر تفاوت

کرونباخ سه سبک ذکر شده نیز به ترتیب ،0/81

معناداروجوددارد .

 0/85و  0/80است .درنهایت،سبکغالبفردبا



توجه به نمرهای که در این آزمون کسب میکند،

روش پژوهش 

مشخصمیشود؛ یعنیهر کدامازرفتارهاکهنمره

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و

باالدرمقیاسکسبکرد،بهعنوانسبکمقابلهدر

اهدافآنازنوعآزمایشیاست؛بهاینصورتکه

نظرگرفتهمیشود(وکیلیوهمکاران .)1390،


متغیرمستقلخستگیشناختیرادستکاریکردهتا

ب) پرسشنامه پذیرش و عمل ):2(AAQ-II

اثر آن بر حل مسأله مشاهده شود .همچنین،

پرسشنامه پذیرش و عمل یک ابزار خودسنجی

صورتتصادفیدرگروههای آزمایش


دانشجویانبه

است که بهمنظور سنجش انعطافپذیری

و کنترل قرار داده شدند و با توجه به متغیرهای
پژوهش از روش تحلیل واریانس دوراهه استفاده
شد .

3

روانشناختی تدوینشده است (بوند و همکاران ،

1

)Coping Inventory for Stressful Situation (CISS
)Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II
3
Bond etal
2
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2011؛ هیز و همکاران .)2004 ،1این ابزار بررسی

ایجاد شد AAQ-II .یک ابزار  10سؤالی است که

میکند که یک فرد تا چه اندازه انعطافپذیری


ثبات درونی ( )a=0/87و پایایی باز آزمون

روانشناختی نشان میدهد؛ یعنی توانایی برای


دامنهتغییرنمرهها

()r=0/80خوبینشاندادهاست.

ارتباطکاملبازمانحالوافکارواحساساتیکه

درپاسخبهاینپرسشنامهاز0تا60استAAQ-II.

وجود دارد ،بدون نیاز به دفاع و بسته به آنچه آن

همشاملسؤاالتمثبتوهمشاملسؤاالتمنفی

موقعیت ایجاب میکند ،اصرار ویا تغییر رفتار در

است AAQ-II .بامتغیرهاییکهبهلحاظنظریبه

خدمت اهداف و ارزشها (هیز و استروسال،

آنهامربوطاستهمبستگیدارد(ایزدی .)1391،


 .)2010

پ) تکالیف مسائلتشخیصی( 3افتراقی):بهمنظور

تظاهرات مثبت و منفی انعطافپذیری

بررسی خستگی شناختی در آزمودنیها از تکالیف

روانشناختی هر دو در سؤاالت مختلف این


مسائل تشخیصی (افتراقی) استفاده شد .مسائل

پرسشنامه نشان داده میشود .نسخه اول این

تشخیصیبهکار گرفتهشدهدراینپژوهشمشابه

پرسشنامه توسط هیز و همکاران در سال 2004

بامسائلیاستکههکروسدک)1999( ،4؛ هکرو

تدوین شد .این نسخه اولیه بهطور خاص برای

همکاران)2000( ،5؛ غنایی و همکاران )1383( ،و

استفاده در مطالعاتی که روی جمعیت بزرگسال

شکری و همکاران )1384( ،به منظور مطالعه مدل

انجام میشد ،طراحی شده بود و ابزاری کلی از

خستگی شناختی درماندگی آموخته شده 6به

بودکهشاخصانعطافپذیری

چندینفرایند ACT

کارگرفتند .هرآزمودنیباچهار مسألهکهازهشت

روانشناختیبودند(هیزوهمکاران .)2006،


تالشتشکیلشده،مواجهمیشود .

چندین نسخه از  AAQ-Iوجود دارد :دو تا از

تصاویردرهرمسألهشاملپنجبعددوارزشی


هارواییپیشبینوهمزمانمناسبینشاندادند .


آن

است :الف) شکل  (مثلث یا دایره)؛ ب) اندازه

نسخه اول یک نسخه  16سؤالی دو بعدی

(کوچک یا بزرگ)؛ ج) اندازه حرف (بزرگ یا

 ،AAQ-Iپذیرشوذهنآگاهیونیزعملارزش

کوچک)،زمینه (سادهیاهاشورخورده)؛ ه)موقعیت

محوررامیسنجد.اینابعادبهعاملدیگریمربوط

خط (باال یا پایین شکل) .آزمودنی در هر مسأله

میشوند که انعطافپذیری روانشناختی نامیده


یکی از ابعاد نامبرده را پس از هشت تالش به

میشود (بوند و بانس2003 ،2؛ هیز و همکاران،


عنوانپاسخصحیحمطرحمینماید .

 .)2004نسخه دوم یک نسخه  9سؤالی است که

ج) تکالیف شناختی (آناگرام) :به منظور بررسی

ابعادی نیست (هیز و همکاران .)2006 ،این

تأثیرخستگیشناختیدرحلمسألهازآناگرامهای


نسخههای  9و  16سؤالی همبستگی معناداری


طراحیشدهتوسطرزاقی()1379استفادهشد .

()r=0/89بایکدیگرنشاندادهاند(هیزوهمکاران،
 AAQ-II .)2004به دنبال رفع اشکاالت AAQ-I
3

discriminative tasks
Hecker & Sedek
5
Hecker etal
6
Learned helplessness
4

Hayes etal
Bond & Bunce

1
2


روانشناختیوراهبردهایمقابلهبااسترس 117/
انعطافپذیری 

کمالگرایی،
نقشخستگیشناختیبر 

آناگرام یکی از تکالیف معمول در حیطه حل

ضرایب همسانی درونی این آزمون برای

مسألهاستکهازکلماتیبههمریختهتشکیلشده


آزمودنیهای دختر  0/89و پسر  0/88است .برای


استوآزمودنیبایدحروفبههمریختهراطوری

سنجش اعتبار این آزمون ،ضرایب همبستگی بین

مرتبکندکهکلمهمعناداریازآناستخراجشود .

نمرههای کل این آزمون با مقیاس الگوی رفتاری


آناگرامها معموال از رمزی یکسان برخوردارند


تیپ ،0/65 Aبامقیاسشکایاتجسمانی 0/41و

تا آمایهای ذهنی 1در آزمودنی ایجاد کنند .در این

با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت  0/39است که

آزمایش،آناگرامازاسامیفارسیاشیایپنجحرفی

معنیدار است (نجاریان و
همه در سطح   p>0/05

تشکیلشدهبودودرمجموعاز20آناگراماستفاده

همکاران .)1378 ،هرمزینژاد و همکاران ()1380

شد؛ بدین صورت که با استفاده از نرمافزار

نیزروینمونهایازدانشجویاندانشگاهپایاییاین

اسالیدبهگونهایتهیهشدکهدرهر

کامپیوتری20

آزمونرابااستفادهازروشآلفایکرونباخ ،0/90

کدام یکی از کلمات به هم ریخته برای چند ثانیه

روشاسپیرمنبراون0/88وروشگاتمن0/83به

ظاهر شود .در این دسته  20تایی ،ترتیب بههم

دستآوردهاست(بختیارپوروهمکاران .)1389،

خوردن کلمات از رمز خاص و یکنواختی پیروی

روش اجرا :در پژوهش حاضر ابتدا از بین

میکرد ()2-3-4-5-1؛ برای مثال سماور (شکل


دانشجویان دختر و پسر یک نمونه  80نفری

.)1پیرویازرمزفوقازیکطرفبهمنظورتعیین

ودنیها
بهصورتتصادفیانتخابشدند .سپسآزم 


پیچیدگی مسائل و از طرف دیگر ایجاد یکنواختی

بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار


یکسان در طول اجرای آزمایش بود .ترکیب ارائه

گرفتند .پس از تشکیل گروهها ،در مرحله اول

اسالیدها از پیچیده به ساده بود .ضریب پایایی با

آزمودنیهای گروه کنترل در برابر چهار مسأله


استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تکالیف

تشخیصی قابل حل قرار گرفتند (شکل  .)2هر

افتراقی0/76وبرایتکالیفآناگرام0/70بهدست

مسأله از هشت کوشش و هر کوشش شامل 10

آمد(پورقازوهمکاران .)1391،

آزمودنیمیبایستیکارزشصحیح

ارزشبودو 



کهقبالتعیینشدهبود،بیانمیکرد .

را

سورام 



شكل  .1نمونهاي از يک تكليف شناختي



د) مقیاس کمالگرایی :2آزمون کمالگرایی اهواز



) )APS3بر اساس تحلیل پاسخهای آزمودنیهای



دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید چمران و



دانشگاه آزاد اسالمی اهواز با  27ماده توسط



نجاریانوهمکاران()1378ساختهشدهاست .


1

mental set
Perfectionism Scale
3
Ahvaz Perfectionism Scale
2


/پژوهشهایعلومشناختیورفتاری،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپی(،)9پاییزوزمستان 1394

118

موقعیتقابلکنترل 



خیر 

بله 

خیر 

خیر 

بله 

بله 

بله 

خیر 



شكل  .2نمونهاي از مسائل افتراقي براي گروه کنترل (حرف  rپاسخ صحيح است)

در مرحله دوم یا مرحله درماندگی شناختی،

مرحله آموزش نحوه استفاده از اسالیدها،

آزمودنیهای گروه آزمایش در برابر چهار مسأله


آزمودنیهای گروه آزمایش همانند آزمودنیهای


تشخیصیغیرقابلحلقرارگرفتند؛بدینمعناکهبه

گروهکنترلبایکمسألهقابلکنترلمواجهشدندتا

آزمودنیهای گروه آزمایش مسائلی ارائه شد که


این باور که مسائل بعدینیز دارای جواب هستند

هیچ پاسخ صحیحی نداشت و آنها از این مسأله

درآنهاتقویتشود .


بیاطالع بودند (شکل  .)3شایان ذکر است که در

موقعیتغیرقابلکنترل 



خیر 

بله 

خیر 

خیر 

بله 

بله 

بله 

خیر 

شكل  .3نمونهاي از مسأله افتراقي براي گروه درمانده

درمرحلهبعدکهبالفاصلهپسازمرحلهقبلی

گرفتهشد.روشنمرهگذاریبهاینصورتبودکه


برایهریکازآزمودنیهااجراشد،افرادبایکسری

نمره 17بهدانشجوییدادهمیشدکهبهسهاسالید

هایبههمریختهمواجهشدندتاپاسخورمز


کلمه

اول پاسخ درست داده باشد و نمره  1مخصوص

آن را بیابند .در این مرحله  20اسالید بر روی

دانشجوییبودکهبهسهاسالیدآخرپاسخدرست

صفحه نمایش رایانه ارائه شد و تعداد تالشهای

داده باشد .سرانجام در مرحله آخر به هر آزمودنی

آزمودنیهای هر گروه برای رسیدن به معیار مورد


پرسشنامههای مقابله با استرس ،کمالگرایی

نظربهعنوانمتغیروابستهدرنظرگرفتهشد.منظور

وانعطافپذیری روانشناختی داده شد تا از این

از معیار این است که هر آزمودنی بتواند به سه

طریق تأثیر این متغیرهای شخصیتی در نحوه حل

همبهطورصحیحپاسخدهد .
اسالیدپشتسر 

مسألهدردوگروهآزمایشوکنترلبررسیشود .

تعداد تالشهایی راکه هر آزمودنیاز مجموع
آناگرامبرایرسیدنبهاینمعیارانجاممیداد،

 20


يافتههاي پژوهش

اندازهگیری میشد و با احتساب تالشهای سایر


دادههای پژوهش ،ابتدا با
به منظور تحلیل  

آزمودنیه ا در همان گروه آزمایشی ،میانگین گروه


گروههای مورد
شاخصهای مرکزی و پراکندگی  


محاسبهواینمیانگینبهعنوانمتغیروابستهدرنظر

مطالعه بررسی و سپس براساس تحلیل آماری
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کمالگرایی،
نقشخستگیشناختیبر 

فرضیههای پژوهش مبتنی براثر

واریانس دو راهه 

شاخصهای میانگین و

آنها تجزیه و تحلیل شد .


اصلی و اثر متقابل گروه و جنسیت بر هرکدام از

انحراف معیار متغیرها و عاملهای محاسبه شده به

روانشناختی
کمالگرایی ،انعطافپذیری  
متغیرهای  

تفکیک گروه و جنسیت در جدول ( )1نشان داده

زیرمقیاسهای

و راهبردهای مقابله با استرس و 

شدهاست .

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار عوامل تحت بررسي به تفكيک گروه و جنسيت دانشجويان
گروه

متغير
کمالگرایی

اجتناب

کنترلبرزندگی
پذیریروانشناختی 


انعطاف
هیجانمدار

اجتنابمدار


جنسيت

آزمايش

کنترل

پسر

دختر

میانگین

39/83

43/10

41/25

41/68

انحرافمعیار

12/05

11/53

11/09

12/67

میانگین

15/18

16/88

15/63

16/43

انحرافمعیار

6/51

6/74

6/40

6/94

میانگین

10/05

9/70

9/75

10/00

انحرافمعیار

2/39

2/68

2/60

2/48

انحرافمعیار

10/20

11/03

10/23

10/09

میانگین

43/53

48/60

45/37

46/75

انحرافمعیار

9/84

9/98

8/42

11/74

میانگین

44/92

45/60

46/37

44/15

انحرافمعیار

9/44

9/63

8/28

10/54

فرضیه اول :بین میانگین نمرههای کمالگرایی

وضعیت کمالگرایی آزمودنیها ،از طریق تحلیل

دانشجویاندرچهارگروهآزمایشوکنترلودختر

واریانسدوراههتاثیرگروهوجنسیتبرکمالگرایی


وپسرتفاوتمعناداروجوددارد.بهمنظوربررسی

تجزیهوتحلیلشد(جدول.)2

متغير

کمالگرایی 


مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه

214/181

1

214/181

1/547

جنسیت

3/656

1

3/656

0/026

0/871

اثرمتقابلگروهوجنسیت

315/610

1

315/610

2/297

0/135

منبع تغييرات

F

سطح

اندازه

توان

معناداري

اثر

آماري

0/217

0/02

0/233

0/001

0/053

0/029

0/32

جدول  .2تحليل واريانس دوراهه تاثير جنسيت و عضويت گروهي بر کمالگرايي

اطالعاتجدول( )2نشانمیدهـدکـهفرضـیه

وکنترلتفاوتمعنادارنداشتهوتحتتاثیرمتقابـل

اولباتوجهبهبیشتربودنمقادیرسطحمعناداریاز

گروهوجنسیتنبودهاست( .)p>0/05

مقـدار،0/05تاییـدنشـد؛بـهگونـهایکـهمیــانگین

فرضیهدوم:بینمیانگیننمرههـایانعطـافپـذیری

نمرههایآزمـودنیهـادرکمـالگرایـینـهتنهـادر


روانشناختیدانشجویاندرچهارگـروهآزمـایشو

دانشجویاندختروپسر؛بلکهدردوگروهآزمـایش

کنترلودختروپسرتفاوتمعناداروجوددارد .
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جدول  .3تحليل واريانس دوراهه اثربخشي عضويت گروهي و جنسيت بر زيرمقياسهاي انعطافپذيري روانشناختي
متغير

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه

57/306

1

57/306

1/377

جنسیت

13/034

1

13/034

0/313

0/577

اثرمتقابلگروهوجنسیت

251/018

1

251/018

6/032

0/016

0/074

گروه

2/486

1

2/486

0/380

0/539

0/005

0/093

جنسیت

1/275

1

1/275

0/195

0/660

0/003

0/072

اثرمتقابلگروهوجنسیت

4/096

1

4/096

0/626

0/431

0/008

0/122

گروه

35/922

1

35/922

0/961

0/330

0/012

0/162

جنسیت

22/464

1

22/464

0/601

0/441

0/008

0/119

اثرمتقابلگروهوجنسیت

190/985

1

190/985

5/11

0/027

0/063

0/607

منبع تغييرات

اجتناب 

کنترلبر 
زندگی 
انعطافپذیری 

روانشناختی 


F

سطح

اندازه

توان

معناداري

اثر

آماري

0/244

0/018

0/212

0/004

0/086
0/679

یافتههایحاصلازتحلیلواریانس
درجدول( )3

( .)p<0/05میانگین نمرههای دانشجویان دختر گروه

اثربخشی گروه و جنسیت بر انعطافپذیری

کنترل در ارتباط با زیرمقیاس اجتناب و نمره کل

شناختیوزیرمقیاسهایآندرراستایبررسی


روان

انعطافپذیری روانشناختی بیشترین میانگین بوده


نشانمیدهداگرچه

فرضیهدومآمدهاست.یافتهها 


است ( )p<0/016و ( .)p<0/027عوامل گروه و

میانگین نمره کل انعطافپذیری روانشناختی و

جنسیت و اثر متقابل آنها ،هیچکدام بر زیرمقیاس

اجتناب به تفکیک بین دانشجویان دختر و پسر و

کنترل بر زندگی دانشجویان تأثیری نداشته است

گروههای آزمایش و کنترل معنادار نبوده است


(.)p>0/05همچنین،ازروشتحلیلواریانسدوراهه

(،)p>0/05اثرمتقابلگروهوجنسیتبرزیر مقیاس

برای بررسی فرضیه سوم مبتنی بر اثربخشی گروه و

اجتناب و نمره کل انعطافپذیری دانشجویان با در

جنسیت بر راهبردهای مقابله با استرس استفاده شد.

نظر گرفتن سطح معناداری  0/05تأثیر داشته است

نتایجدرجدول()4آمدهاست .

جدول  .4تحليل واريانس دوراهه اثربخشي عضويت گروهي و جنسيت بر راهبردهاي مقابله با استرس
راهبرد مقابله با
استرس
مسألهمدار 

هیجانمدار 


اجتنابمدار 


راهبردهایمقابله
بااسترس 

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه

76/050

1

76/050

0/725

جنسیت

832/050

1

832/050

7/934

0/006

اثرمتقابلگروهوجنسیت

5/000

1

5/000

0/048

0/828

0/001

گروه

515/113

1

515/113

5/531

0/021

0/068

0/641

جنسیت

37/813

1

37/813

0/406

0/526

0/005

0/096

اثرمتقابلگروهوجنسیت

546/012

1

546/012

5/863

0/018

0/072

0/667

گروه

9/112

1

9/112

0/106

0/746

0/001

0/062

جنسیت

99/012

1

99/012

1/150

0/287

0/015

0/185

اثرمتقابلگروهوجنسیت

456/013

1

456/013

5/298

0/024

0/065

0/623

گروه

1185/800

1

1185/800

3/341

0/072

0/042

0/438

جنسیت

1065/800

1

1065/800

3/003

0/087

0/038

0/402

اثرمتقابلگروهوجنسیت

18/050

1

18/050

0/051

0/822

0/001

منبع تغييرات

F

سطح

اندازه

توان

معناداري

اثر

آماري

0/397

0/009

0/134

0/095

0/794
0/055

0/056


روانشناختیوراهبردهایمقابلهبااسترس 121/
انعطافپذیری 

کمالگرایی،
نقشخستگیشناختیبر 

جدول ( )4نشان میدهد در سطح معناداری

متغیرهای انعطافپذیری و مقابله با استرس تأثیر

 0/05صرفاً عامل جنسیت ( )p<0/006بر زیر

معناداردارند.بهعبارتدیگر،میزانانعطافپذیری

مقیاس راهبرد مسألهمدار مقابله با استرس

دانشجویاندختروپسروراهبردهاییکهدرمقابله

دانشجویان تأثیر دارد؛ به گونهای که میانگین

با استرس (موقعیت حل مسأله) به کار میگیرند،

نمرههای مسالهمدار در دانشجویان پسر به شکل


متفاوت است .میزان انعطافپذیری دانشجویان

معناداری بیش از دانشجویان دختر بوده است .در

دختر در موقعیت حل مسأله مورد آزمایش بیشتر

زیر مقیاس راهبرد هیجانمدار مقابله با استرس

است و آنها غالبا از راهبرد هیجانمدار استفاده

عوامل گروه و اثر متقابل گروه و جنسیت

میکنند .این در حالی است که دانشجویان پسر


گونهای که میانگین
( )p>0/018تأثیر داشتهاند؛ به 

مداراستفادهمیکنند.اینیافته


غالباازراهبردمسأله

هایراهبردهایهیجانمدارمقابلهبااسترسدر


نمره

همسو با یافتههای پژوهش وکیلی و همکاران

دانشجویان دختر گروه کنترل به شکل معناداری

( )1390در مورد نقش تفاوتهای جنسیتی در

بیشازسایرگروههابودهاست( .)p>0/021


سبکهایمقابلهبااسترسوسالمتروانیاست .


در ارتباط با متغیر راهبرد اجتنابمدار مقابله با

در این پژوهش ،نتایج مقایسه میانگینهای

استرسصرفاًاثرمتقابلگروهوجنسیتتأثیردارد

نمرههایدانشجویانپسرودخترنشاندادکهبین


و میانگین نمرههای دانشجویان پسر گروه کنترل

دو جنس در ابعاد سهگانه سبکهای مقابله تفاوت

بیشازسهگروهدیگربودهاست( .)p>0/024

1

وجود دارد .بایلی و همکاران ( )2009نیز نشان

همچنین ،متغیرهای گروه (عامل مداخلهگر) و

دادند که مردان در مواجهه با استرس بیشتر به

جنسیت و اثر متقابل آنها ،هیچکدام بر نمره کل

استفادهازمقابلهمسألهمداروزنانبیشتربهاستفاده


راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان تأثیری

از سبک هیجانمدار تمایل دارند .بوتلر و موس2

نداشتهاست( .)p>0/05

()2003برایتبیینتأثیرجنسیتبرفرایندمقابلهبا



استرس بر الگوهای اجتماعیشدن سنتی تأکید

بحث و نتيجهگيري

ویژگیهاییازقبیل:

کردهاند.نقشجنسیتیزنانهبا


امروزه ریشه بسیاری از اختاللهای روانی و

وابستگی ،پیوندجویی ،آشکارسازی هیجانی ،فقدان

مشکالت رفتاری ناشی از ناتوانی افراد در حل

قاطعیت و وابستگی نیازهای فردی به نیازهای

موفقیتآمیز چالشهای پیش روی به دلیل


شود.چنینویژگیهاییپذیرش

دیگرانتوصیفمی

خصوصیتهایشخصیتیآنهاست.در اینپژوهش


وبیاناحساساتضعف،عدمشایستگیوترسرا

به بررسی تأثیر خستگیشناختی بر متغیرهای

برایمردانواستفادهازحلمسألهفعالبرایزنان

کمال گرایی ،انعطاف پذیری روانشناختی و

را غیرممکن میسازد .از آنجا که زنان با احتمال

راهبردهای مقابله با استرس با توجه به عامل

بیشترینقشجنسیتیزنانهومرداننقشجنسیتی

یافتههایپژوهش
جنسیتدانشجویانپرداختهشد  .
نشان داد که عوامل گروه و جنسیت فقط بر

Bayley etal
Buetler & Moos

1
2
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مردانهراشناساییمیکنند،استرسمرتبطباآگاهی

ازنقشجنسیتیبرایدوجنسمتفاوتمیشود .


بنابراین ،پیشبینی عمومی این است که وقتی
هایی؛همچونکمالگرایی


افرادبادارابودنویژگی

میتوان تفاوتهای جنسیتی در رفتار مقابلهای


و عدم انعطافپذیری روانشناختی و استفاده از

را به کمک فرضیه اجتماعیشدن تبیین کرد .این

راهبردهای سطح پایین مقابله با استرس ،در این

میکند که مردان برای استفاده از
فرضیه پیشبینی  

حالت قرار دارند ،کمتر میتوانند راهبردهای

رفتارمقابلهای،فعالتروزنانهیجانمدارانهو منفعلتر،

پیچیده ،منظم یا انعطافپذیر پردازش را استفاده

اجتماعیمیشوند(ژانگوهمکاران .)2009،1

کنند (طوالبی و همکاران .)1389 ،بدین ترتیب

نتایج پژوهش ثمری و همکاران ( )1385نشان

عملکرد افراد در حالت خستگی شناختی در

دادکهبیندوجنسدراستفادهازراهبردهایمقابله

تکالیفی که استفاده از راهبردهای سطح باال

با استرس تفاوت وجود دارد که این در راستای

شود،آسیبمیبیند .

(مسألهمدار)راشاملمی

همچنین،باتوجهبهاینکهانگیزهاصلیدرافراد

یافتههایپژوهشحاضراست .

تفاوتمعناداربینگروهآزمایشوگروهکنترل،

کمالگرا ،خودشکوفایی نیست؛ بلکه برتری یافتن


حاکی از عملکرد بهتر گروه کنترل در مقایسه با

است،آنهابایددرهرمسألهایبهحدکمالبرسند


اثرخستگیشناختی»را

گروهآزمایشاستکهاین«

و به بهترین وجه آن را انجام دهند؛ در غیر این

تأیید میکند .همسو با یافتههای پژوهش حاضر،

صورت راضی نخواهند شد و دچار اضطراب و

پورقاز و همکاران ( )1391در پژوهش خود نشان

شودآنهادر


شوند.اینحاالتباعثمی

استرسمی

دادند افرادی که خستگیشناختی را تجربه کرده

مواجهه با مسائل پیش رو ،از راهبردهای سطح

بودند ،عملکردشان در حل مسأله بهمراتب

باالی مقابله با استرس استفاده نکنند و روشهای

یافتههای
ضعیفتر از گروه کنترل بود .همچنین  ،


هیجانمدارانه را در پیش گیرند .این راهبرد در


پژوهش طوالبی و همکاران ( )1389نشان داد که

موقعیت خستگی شناختی که مستلزم به کارگیری

افراد گروه کنترل عملکرد بهتری در حل مسائل

راهبردمسألهمداراست،کاراییندارد .


شناختی دارند .غنائی و همکاران ( )1383نیز در

باتوجهبهنتایجبهدستآمدهنکتهاساسیاین


پژوهشخودبهنتایجیدستیافتندکهبایافتههای

استکهدرردیابیعواملمؤثربرکیفیتپاسخدهی


پژوهش حاضر همسوست .براساس الگوی

به موقعیتهای استرسزا ،تفاوتهای جنسیتی و

شناختی،نقصهایشناختی


تجدیدنظرشدهخستگی

شخصیتی از اهمیت درخور توجهی برخوردارند و

مشاهده شده در حاالت درماندگی بهطور کلی

نههایالزمبرای
همچنین،ضرورتفراهمسازیزمی 


میتواند به عنوان نقصهایی در استفاده از


آموزشسبکهایمقابلهایمناسبومؤثررانشان


راهبردهای منظم سطح باال با نیاز به پردازش

میدهد .از طرف دیگر ،میتوان به جنبههای


انعطافپذیر،تحلیلیومنسجمتعریفگردد .


کاربردیاینتحقیقاشارهکردکهبستر مناسبیرا
برای توجه به نقش جنسیت در اتخاذ تصمیمات

Zhang etal

1

الزمدرآموزشراهبردهایمقابلهایمؤثروانطباقی



روانشناختیوراهبردهایمقابلهبااسترس 123/
انعطافپذیری 

کمالگرایی،
نقشخستگیشناختیبر 

فراهم میکند .این نتایج در حوزههای نظری نیز

پورقاز ،ع؛ محمدی ،ا و دوستی ،م .)1391( .تأثیر

واجد اهمیت بوده ،در تبیین بسیاری از رفتارهای

خودکارآمدی تحصیلی و خستگیشناختی بر

انساندرموقعیتهایمختلفراهگشاخواهدبود .


حل مسائل شناختی دانشآموزان .دوره ،9

با وجود این ،الزم است تا به برخی از

شماره،15ص .75-76

محدودیتهای این پژوهش اشاره شود .وقتگیر


ثمری ،ع؛ لعلی فاز ،ا و عسکری ،ع.)1385( .

بودناجرایآزمایش،برخیعواملمخدوشکننده،

شیوههای مقابله با
بررسی منابع حمایتی و  

مانند :اضطراب ،تفاوت در حافظه و فقدان تمرکز

عواملاسترسزادردانشجویان.فصلنامهاصول


کافی ،از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر

بهداشت روانی .سال  ،8شماره  31و ،32

هستندکهپیشنهادمیشوددرتحقیقاتآیندهمورد


ص .100

توجه قرار گیرد .از آنجا که افراد شرکتکننده در

).رابطهسخترویی

دهقانی،او کجباف،م1392( .

اینتحقیقرافقطدانشجویانتشکیلدادند ،پیشنهاد

با سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان.

وگروههانیز

میشودتااینشرایطدرسایرسنین 


فصلنامه دانش و تندرستی .دوره  ،8شماره ،3

گرددتاامکانتعمیمدهینتایجفراهمشود .

بررسی

ص .116

رزاقی ،ر .)1379( .بررسی تأثیر منبع کنترل بر


منابع

پایاننامه
ایمنسازی درماندگی آموخته شده  .


ایزدی ،ر .)1391( .بررسی و مقایسه اثربخشی

کارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمعلم .

درمانمبتنیبرپذیرشوتعهدودرمانشناختی

شکری ،ا؛ فراهانی ،م و کرمی نوری ،ر.)1384( .
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Abstract:
The purpose of this study was to examine the impact of cognitive fatigue on perfectionism,
psychological flexibility and stress coping strategies in problem solving condition with regard to
subject's gender. The statistical population of this study was all male and female students of all
grades and fields in 2014 – 2015 academic year. Of both male and female students, a sample of
80 individuals was randomly chosen, who were then divided into two experiment and control
groups. Using a Coping Inventory for Stressful Situation, Acceptance and Action Questionnaire,
discriminative and cognitive tasks and Perfectionism Scale were tested. In the first phase of the
experiment, subjects in both groups were given cognitive assignments and then the groups were
placed in a test situation; finally, they completed perfectionism, psychological flexibility and
stress coping questionnaires. The obtained data were analyzed by two-way analysis of variance.
The results showed that avoidance factors and Psychological flexibility as well as emotion- and
avoidance-oriented strategies are influenced by group and gender interactive effects (p<0.005).
The highest average scores of avoidance, Psychological flexibility and emotion-oriented
strategies was related to female students in control group (respectively, p<0.018, p<0.027,
p<0.016) and for avoidance-oriented strategies was in male students in control group (p<0.024(.
There was no significant difference in perfectionism variable (p>0.05). In general, as both
genders have (different levels of) flexibility and use emotion and avoidance-oriented strategies,
they have different performance in problem solving situations. Individuals performance in
different situations of Problem-solving was different based on gender, personality (level of
perfectionism and psychological flexibility.
Keywords: Stress coping Strategies, Psychological flexibility, Cognitive fatigue, Perfectionism.
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