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اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش مولفه های بهزیستی روانشناختی در 

 آموزان متوسطهدانش

 1کامبیز کریمی*

 چکیده

مولفه های بهزیستی روانشناختی، از مهم ترین سازه های روانشناسی می باشد که نقش کلیدی در سالمت روان افراد ایفا می کند. 

آموزان رت های مدیریت استرس، به منظور افزایش شاخصه های بهزیستی روانشناختی در دانشدر این پژوهش آموزش مها

آموزان دبیرستانی شهر کرج بودند، که از بین دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش

سوالی  11کاربندی شدند. ابزار پژوهش شامل فرم کوتاه  نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه 04آنها 

دقیقه ای انجام گردید. نتایج  04جلسه ی  1مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف بود. مداخله ی آزمایشی بر روی گروه آزمایش، طی 

 =tو  P= 0/001ه )مستقل، تفاوت معناداری را در نمره ی کل بهزیستی روانشناختی بین گروه آزمایش و گروه گوا Tآزمون 

( نشان داد. به منظور بررسی تاثیر آموزش مدیریت مهارت های استرس بر مولفه های بهزیستی روانشناختی از تحلیل واریانس 9/95

چند متغیری )مانوا( استفاده شد. که نتایج تحلیل، وجود تفاوت معنادار بین مولفه های بهزیستی روانشناختی را در گروه آزمایش و 

نشان داد. تسلط بیشتر بر مهارت های کنترل استرس، می تواند بهزیستی روانشناختی  باالتری را در پی داشته باشد که این امر گواه 

 به نوبه ی خود منجر به بهبود عملکرد افراد شود.

 : مهارت های مدیریت استرس، بهزیستی روانشناختیکلید واژه ها
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 مقدمه

ست و انسان از بدو تولد تا پایان عمر با مشکالت فراوانی روبه رو است که به طور روزمره با زندگی هرگز بدون فشار و استرس نی

تغییرات کمی و کیفی و به گونه های خاص خود و در مراحل مختلف، زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. روانشناسان 

(. در این میان مجموعه 1441ف کرده اند)هارکنیس و لوتر، استرس را انتظار انطباق، مقابله و سازگاری از سوی ارگانیسم تعری

توانمندی ها و مهارت هایی وجود دارند که به فرد امکان مقابله موثر با تنش های ناشی از مواجهه با محرک های تنش زا را می 

رنامه های مختلف دهند. گروهی از این مهارت ها، تحت عنوان مهارت های مدیریت استرس مفهوم سازی شده و در قالب ب

آموزش داده شده اند. چنانچه استرس مدیریت شود و مهارت های مقابله ای موثر فراهم شود، فرد قادر خواهد بود تا با نیاز ها و 

(.  همانطور که اشاره شد و نتایج 1444چالش های زندگی خود به شیوه ی بهتری کنار آید)وایت، کاشیما، برای و همکاران، 

( نشان داده اند، استرس می تواند بر 1301؛ قنبری، حبیبی و شمس الدینی، 1410)چیرر، آدر، گاب و همکاران،  تحقیقات متعدد

 این با سالمت را از جدید مدل روی بهزیستی روانشناختی افراد اثرات منفی داشته باشد. ریف در تبیین بهزیستی روانشناختی یک

(. 1001 ، سینگر و ریف) دارد قرار نظر مد نیز مثبت چیزی حضور بلکه است مالک یبیمار فقدان تنها نه که معرفی می کند مفهوم

 بر تسلط مختاری، خود دیگران، با مثبت ارتباط خود، پذیرش)  مولفه زیر شش از بهزیستی روانشناختی شامل ریف مفهومی مدل

 پیوستاری طیف یک در مولفه زیر هر نظری های ساخت زیر براساس که باشد می(  شخصی رشد و زندگی در هدفمندی محیط،

پیرامون شیوه ها و راهبرد های مقابله با استرس، تحقیقات متنوعی در حوزه  .شود می گرفته نظر در حداقلی و حداکثری قطب دو با

 (  نشان دادند که آموزش مهارت های مدیریت استرس باعث افزایش1311های مختلف انجام شده است. سودانی و شفیع آبادی)

رفتاری با استرس  –( نشان دادند که آموزش مقابله شناختی 1410سالمت روان در دانشجویان می شود. همچنین شیرر و همکاران)

 بر بهزیستی روانشناختی افراد اثر گذار است. با این حال، علی رغم وجود تحقیقات متنوع، و با توجه به اهمیت تاثیر استرس در

تواند به اثربخشی آموزش راهبرد های مدیریت استرس در افزایش بهزیستی روانشناختی نوجوانان نوجوانان، کمبود پژوهشی که ب

بپردازد،  به چشم می آید لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش راهبرد های مدیریت استرس در افزایش شاخصه های بهزیستی 

 آموزان دبیرستانی پرداخته است.روانشناختی در میان دانش

 روش

پس آزمون  در دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ی آماری این  –طالعه ی حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون م

نفر به روش نمونه گیری  04بود. از این جامعه  00 -09آموزان دبیرستانی شهر کرج در سال تحصیلی پژوهش شامل کلیه ی دانش

 ر گرفتند. تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرا

 نخستین. کرد طراحی گزارشی خود ی پرسشنامه خود، نظری مدل سنجش برای ریف:   ریف روانشناختی سالمت مقیاس -الف 

 آن روانسنجی های ویژگی روی که هایی پژوهش براساس بعد های سال در(. 1009 ریف،) بود سوال 114 دارای ابزار این نوشتار

 مقیاس ریف، خود پیشنهاد بر بنا حاضر پژوهش در. شد تدوین سوالی 3 و 0 ،10 ،11 ،10 ،01 ،04 تر کوتاه های نسخه شد، انجام



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

3 

 

 سالمت. است یافته اختصاص سوال 3 عامل هر سنجش برای سوالی 11 نوشتار در. شد برده بکار آموزاندانش برای سوالی 11

 بر تسلط مختاری، خود دیگران، با مثبت روابط ، خود پذیرش:  های سازه ی دربرگیرنده و ای مولفه چند مفهوم یک روانشناختی

 بررسی را ریف آزمون کوتاه های نسخه روانسنجی های ویژگی متعددی مطالعات. باشد می فردی رشد و هدفمند زندگی محیط،

. آورد بدست آن عوامل برای را 10/4 و 14/4 بین پایایی جوان بزرگساالن و نوجوانان روی بر پژوهشی در( 1010) ریف. اند کرده

 آن نتایج و. گرفت قرار بررسی مورد نیز مقیاس این سوالی چهارده و نه سه، های نسخه عاملی ساختار دیگری ی مطالعه در همچنین

 (.1311 پاییزی، و دستجردی دانشپور، فرزاد، کدیور، شکری،) داد نشان را ها داده با ها نسخه دادهاین قبول قابل برازش

 انجام شده به تفکیک جلسه ها. اقدامات 1جدول

 شرح فعالیت جلسات

 ارایه مقدمه ای از ضرورت و اهمیت آموزش مهارت کنترل استرس اول

 ارایه ی تعاریفی از استرس و پرداختن به تفاوت افراد در مواجهه با استرس و علت تفاوت ها

 معرفی تاثیرات کلی استرس بر دستگاه های مختلف بدن دوم

 انی،  روانشناختی و رفتاری استرسبررسی آثار جسم

 راهکارهای ذهنی و عقالنی جهت کنار آیی با استرس سوم

 بررسی شیوه های مساله مدار و هیجان مدار به عنوان شیوه های مقابله ای

 معرفی مراحل مهارت مقابله با استرس چهارم

 کار بر روی گام اول مهارت مقابله با استرس: آگاهی از احساسات خود

 ارت های مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت زمانمه

 تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس و حس استقالل پنجم

 تقویت مهارت های برقراری ارتباط سازنده و مثبت

 پرداختن به گام دوم مهارت های کنترل استرس و یادآوری روش های بلند مدت و کوتاه مدت ششم

 خنثی کردن استرس، معرفی شیوه ی آرام سازی به عنوان یک شیوه ی درمانی

 روش های فیزیکی کنار آمدن با استرس هفتم

 هشتم

 

 آموزانکار بر روی روش آرام سازی تدریجی، تمرین و تکرار ان و حصول اطمینان از رفع ابهامات دانش

 ناختیآموزان و انجام آزمون بهزیستی روانشبررسی نظرات دانش

مورد بررسی قرار گرفت.  Tبه منظور بررسی اثر آموزش مهارت های مدیریت استرس، میانگین نمرات دو گروه از طریق آزمون 

همچنین به منظور تاثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر مولفه های بهزیستی روانشناختی از تحلیل واریانس چند متغیری 

 مانوا استفاده شد.
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 نتایج

پس آزمون( میانگین نمره های بهزیستی  -مستقل برای مقایسه تفاضل )پیش آزمون T. نتایج آزمون 3جدول

 گروه های آزمایش و گواه

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

درجه 

 آزادی

t  سطح

 معناداری

    93/1 23/11 آزمایش 

 0001/0 59/1 21    بهزیستی روانشناختی

    33/3 39/1 گواه 

مشاهده می شود، بین گروه های آزمایش و گواه از لحاظ نمره ی بهزیستی روانشناختی تفاوت  1ر که در جدول شماره همانطو

(. به عبارت دیگر، آموزش مهارت های مدیریت استرس، موجب افزایش  t= 8/65و   p= 0/0001معناداری وجود دارد. )

 بهزیستی روانشناختی گروه آزمایش شده است. 

پس آزمون در مولفه های بهزیستی روانشناختی گروه آزمایش  –یج تفاضل نمره های پیش آزمون . نتا2جدول

 و گواه

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح معناداری 

 4441/4 13/10 10/311 1 10/311 خود پذیرش

 با مثبت روابط

 دیگران

10/101 1 10/101 13/10 4441/4 

 4441/4 90/33 09/310 1 09/310 مختاری خود

 4441/4 01/11 90/341 1 90/341 محیط بر تسلط

 4441/4 11/34 00/319 1 00/319 هدفمندی

 4441/4 01/19 14/314 1 14/314 رشد فردی

ی تفاوت مالحظه می شود، گروه آزمایش و گواه از لحاظ نمره های مولفه های بهزیستی روانشناخت 3همانطور که از جدول شماره 

معناداری نشان می دهند. به عبارت دیگر، آموزش مهارت های مدیریت استرس، موجب افزایش نمرات مولفه های بهزیستی 

 روانشناختی شده است.

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر به بررسی، اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر بهبود نمرات مولفه های بهزیستی روانشناختی در 

آموزان دبیرستانی پرداخت. یافته ها نشان می دهد، بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و گواه تفاوت انشد
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آموزان، تسلط بیشتری بر مهارت های مدیریت استرس داشته باشند، معناداری وجود دارد. این امر نشان می دهد که هر چه دانش

شت. چرا که مهارت مدیریت استرس، مهارتی است که فرد با توجه به موقعیت، ارزیابی بهزیستی روانشناختی باالتری خواهند دا

جدی و دقیق از احساسات خود، به کار می گیرد. در واقع افرادی که توانایی مدیریت استرس را دارند، استرس ها را با حداقل 

رس برای بهزیستی به حداقل می رسد. این یافته با برانگیختگی در سیستم اعصاب خودکار تجربه می کنند و در نتیجه خطرات است

( همسو می باشد. 1311؛ سودانی و شفیع آبادی، 1301؛ الیاسی، 1301؛ قنبری و همکاران، 1410نتایج تحقیقات )چیرر و همکاران، 

بهبود سالمت و  نتایج پژوهش های این افراد نیز نشان می دهد که آموزش مهارت های مدیریت استرس به شیوه های مختلف، در

 و استرس با مرتبط دیگر های مولفه بهزیستی روانشناختی و کاهش تنش های مختلف اثر بخش است. پیشنهاد می شود؛  تاثیر

 آموزش . گیرد قرار بررسی مورد یا کنترل بعدی تحقیقات در هیجانی هوش و ای مقابله های سبک نظیر روانشناختی بهزیستی

 با تا کنند کمک آموزاندانش به توانند می ها آموزش این: شغلی استرس با مقابله های مهارت و نآمد کنار های راهبرد عملی

 کنند حفظ را خود سازگاری و دهند ادامه خود کار به مناسب، روانی شرایط در بتوانند ها، رویداد از مناسب ارزیابی
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