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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي و
سالم ت روان با عملکرد تحصیلي بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز بود .نمونه این پژوهش شامل  300نفر ( 150پسر و  150دختر) بود كه
بصورت تصادفي طبقهای از بین تمامي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای فشارزای تحصیلي اهواز ،تفکرات
مذهبي آلپورت و سالمت عمومي گلدبرگ  GHQو معدل دانشجویان به عنوان مالكي
جهت برآورد عملکرد تحصیلي آنان استفاده شد .پژوهش حاضر از نوع همبستگي و
نتایج تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیری در
سطح معنيداری  P ≤0/0001نشان داد كه بین فشارزاهای تحصیلي و عملکرد تحصیلي
همچنین بین سالمت روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه معنادار
وجود دارد .ولي بین تفکرات مذهبي و عملکرد تحصیلي آنان ارتباطي مشاهده نشد.
همچنین یافتهها نشان داد كه بین فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي و سالمت روان با
عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود دارد.
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فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي ،سالمت روان ،عملکرد تحصیلي

مقدمه
تمامي كساني كه در كالس درس و با مدرسه و دانشگاه سر و كار
داشتهاند به طور حتم به گونهای با عواملي كه موجب بروز نشانههای فشار رواني
ميشود رو به رو شدهاند .رایج ترین این عوامل ،كه همه محصلین آن را درک
كردهاند امتحان و حالت های هیجاني و تغییرات فیزیولوژیکي همراه و متعاقب آن
مانند :دلشوره ،افزایش ضربان قلب و غیره است كه این حاالت ممکن است در
هنگامي كه فرد دیر به كالس مي رسد یا هنگامي كه فرد برای پاسخگویي به
سؤاالت مربوطه به درس آمادگي ندارد ،در دانشجویان مختلف حالتهای هیجاني
و تغییرات فیزیولوژیکي متفاوتي ایجاد كند .بنابراین باال بودن میزان فشارهای
رواني ـ تحصیلي موجود د ر فضای زندگي آموزشي دانشجویان و عدم كاهش این
فشارها ميتواند پیامدهایي مانند مشکل تحصیلي به دنبال داشته باشد .مشکالت
تحصیلي بر اساس  1DSMIVنشان دهنده عواملي هستند كه در آن مركز توجه
درماني ،مسئله تحصیلي است و نباید آن را با عقبماندگي ذهني مرتبط دانست
(محمدزاده.)1385 ،
توجه به ایجاد شرایطي برای كسب تجارب موفقیتآمیز برای هر دانشآموز
یا دانشجو بحث فشارزاهای تحصیلي 2را مطرح ميسازد .از آنجایي كه این عوامل
فشارزا ميتواند بر نحوه یادگیری و سالمت روان 3و عملکرد تحصیلي دانشجویان
تأثیر بگذارد شناسایي این عوامل ضروری و حائز اهمیت است .پاسخ انسان به
عوامل فشارزا تحت تأثیر برداشت او از رویداد فشارزا قرار ميگیرد و هر عامل
فشارزایي مستلزم این است كه انسان از سالمت رواني كافي بهرهمند باشد و از
منابع سازش خود به درستي استفاده كند و از آنجایي كه در تعریف سالمت روان
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بر اهمیت سازگاری با محیط تاكید ميشود ،شخصي ميتواند با محیط خود،
اعضای خانواده ،همکاران ،همسایگان و به طور كلي اجتماع ،خوب سازگار شود
كه از نظر بهداشت رواني بهنجار باشد .این شخص با تعادل رواني رضایت بخش،
تعارض های خود را با دنیای برون و درون حل ميكند و در مقابل ناكاميهای
اجتناب ناپذیر زندگي مقاومت خواهد داشت (فقیهي.)1384 ،
سالمت روان یعني این كه چگونه یک شخص به هنگام مواجهه با موقعیتهای
زندگي ،فکر ،احساس و عمل ميكند سالمت روان یعني این كه چگونه افراد به
خودشان ،زندگيشان و افراد دیگری كه در زندگي آنها هستند مينگرند ،چالشها
و مشکالت خود را ارزیابي ميكنند و انتخابهایي انجام ميدهند .سالمت روان
همچنین كنترل تنیدگي ،ارتباط با افراد دیگر و تصمیمگیریها را در بر ميگیرد
(نقل از سواری.) 1387 ،
مذهب بسیاری از نیازهای اساسي انسان را برآورده ميكند و خالءهای
اخالقي ،عاطفي و معنوی او را پر ميكند ،امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و
خصوصیات اخالقي ،معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار
محکمي برای انسان در برابر مشکالت و مصائب و محرومیتهای زندگي ایجاد
ميكند (اسدی نوقاني و همکاران.)1384 ،
به نظر مي رسد كه افراد مذهبي و غیر مذهبي میزان فشار رواني مشابهي را
تجربه ميكنند ،لیکن افراد مذهبي ميتوانند با رویدادهای منفي زندگي و عوامل
فشارزای رواني مقابله كنند .زیرا برای مقابله با فشار رواني به خوبي از مذهب
استفاده ميكنند ،واكنش آنها به فشار رواني تحت تأثیر عواملي مانند حمایت
اجتماعي ،سخت كوشي شخصي ،سبک مشکل گشایي و مانند آن قرار ميگیرد ،كه
در افراد مذهبي موجب كاهش فشار رواني ميگردد .افزون بر این اعتقادهای
شناختي افراد مذهبي به آنان در مقابله با فشار رواني كمک ميكند .اعتقادات و
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نریماني و پوران ( )1385در مطالعهای به بررسي فشارزاهای رواني –
اجتماعي و راهبردهای مقابلهای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلي در دانشآموزان
دختر پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد كه بین عوامل فشارزای تحصیلي و
عملکرد تحصیلي رابطه منفي معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش لشکریپور ،بخشاني و سلیماني ( )1385روی 935
دانش آموز راهنمایي نشان داده كه بین فشارزاهای تحصیلي و عملکرد تحصیلي
رابطه معکوس وجود دارد (( )r=-0/13نقل از نریماني و پوران.)1385 ،
فتحي ( )1374در پژوهش خود به دست آورد كه بین فشارزاهای
دانشجویي و افسردگي همبستگي مثبت وجود دارد به عبارت دیگر افزایش
فشارزاهای دانشجویي با افزایش افسردگي در آنها همراه است.
همایي ( ) 1379در پژوهشي به ساخت پرسشنامه جهت سنجش فشارزاهای
رواني دختران مراكز پیش دانشگاهي اهواز موسوم به  1pssiپرداخت و نشان داد
كه بین فشارزاهای رواني دانشآموزان دختر با سالمت روان در آنها رابطه منفي
و بین سالمت روان و عملکرد تحصیلي آنان رابطه مثبت وجود دارد.
پوالدی ری شهری ( ) 1374در تحقیقي به این نتیجه رسد كه بین عوامل
فشارزای رواني و عملکرد تحصیلي دانشجویان همبستگي منفي وجود دارد و
همبستگي چند متغیری بین عوامل فشارزای رواني و عملکرد تحصیلي دانشجویان
از همبستگيهای انفرادی این عوامل بیشتر است.
براهني و افشاری منفرد ( )1371در تحقیقي به بررسي نقش ارتباط بین
حوادث فشار زای زندگي و بیماری رواني پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه:
حوادث فشارزای زندگي در آشکار سازی اختالالت رواني نقش مؤثری دارند.
پوالدی ری شهری ( )1374در پژوهش خود به ساخت و اعتباریابي مقیاس
برای سنجش فشاراهای رواني دانشجویي  2ssqپرداخت و یک مقیاس كوتاه 54
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مادهای بدست آورد كه شامل  4عامل اصلي ميباشد .عامل اول مربوط به
فشارزاهای تحصیلي ،عامل دوم مربوط به فشارزاهای محیط آموزشي ،عامل
سوم فشارزاهای مربوط به فارغ التحصیلي و عامل چهارم فشارزاهای مربوط به
محیط خوابگاه ميباشد.
كجبافنژاد ( )1376در تحقیق خود به ساخت پرسشنامهای به نام
پرسشنامۀ سنجش رویدادهای فشارزای زندگي نوجوانان پرداخت و به این نتیجه
رسید كه دانشآموزان از فشارزاهایي گوناگوني رنج ميبرند و این عوامل درد و
مقولۀ كلي مربوط به محیط تحصیلي و محیط غیرتحصیلي تقسیم ميشوند.
شعیری ،مالمیرزایي ،پروری ،شه مرادی و هاشمي ( )1383در پژوهشي
نشان دادند كه به طور كلي بین عوامل فشارزای تحصیلي از جمله اضطراب
امتحان و ...و پیشرفت تحصیلي همبستگي منفي و معنيدار وجود دارد (نقل از
نریماني و پوران.)1385 ،
كوئینگ ) 2007( 1در تحقیقي نشان داده است كه سالمت رواني و جسمي
انسان با زندگي معنوی او رابطهی مثبت دارد .افرادی كه اعتقادات مذهبي قویتری
دارند ،سازگاری بهتری با موفقیتهای استرس دارند .هنگام بیماری سریعتر از
افراد غیرمذهبي بهبود پیدا ميكنند ،میزان پایینتری از هیجانات منفي و افسردگي
را تجربه ميكنند ،اضطراب كمتری دارند و از حمایت اجتماعي باالتری
برخوردارند.
كراندال 2و دیگران ( )1992در پژوهشي با استفاده از پرسشنامۀ فشارزای
دانشجویي  3 J. S. Qو چک لیستي از رویدادهای فشارزای زندگي دانشجویان را
مورد بررسي قرار داد .نتایج نشان داد كه پرسشنامه فشار رواني دانشجویان با
عالیم جسماني همبستگي مثبت داشته و با خلق همبستگي منفي دارد و هر چه خلق
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مثبت تر باشد و فرد از سالمت روان بیشتری برخوردار باشد عملکرد تحصیلي او
نیز بهتر خواهد بود (نقل از همایي.)1379 ،
هاكني و ساندرز )2003( 1در بررسي رابطهی مذهب با سالمت روان
دریافتند كه افراد مذهبي نمرههای باالتری در آزمونهای سالمت رواني و
جسماني و نمرههای پایینتری در آزمونهای مربوط به اختالالت رواني كسب
ميكنند.
اكایاشي 2و دیگران ( ) 1992در یک مطالعه به ساخت یک مقیاس برای
حوادث فش ارزای مدرسه پرداختند كه به طور مکرر به وسیله دانشآموزان
دبیرستاني در زندگي روزانه شان تجربه ميگردد .تحلیل عوامل دادههای به دست
آمده نشان داد كه فشارهای اصلي در دانشآموزان شامل  5مورد هستند كه
عبارتند از :معلم ،دوست ،فعالیتهای باشگاهي ،مطالعه و فعالیتهای مدرسهای.
دسروسیرس و میلر )2007( 3در پژوهشي روی نمونه  615نفری از
دختران جوان نشان دادند كه كساني كه از اعتقادات مذهبي قویتری برخوردارند
نسبت به مقابله با فشارزاهای رواني ،شخصي ،تحصیلي و ...از نیروی بیشتری
برخوردارند و كمتر در اثر رویارویي با این عوامل فشارزا دچار افسردگي و دیگر
بیماریها ميشوند و در واقع از سالمت روان بیشتری برخوردارند.
مکابری و داویز )2006( 4در تحقیق خود بر روی  85نفر از بیماران مبتال
به سرطان پیشرفته به بررسي رابطه مذهب با افسردگي و فشارزاهای روزانه
پرداختند نتایج تحقیق آنها حاكي از آن بود كه نگرش مذهبي موجب ایجاد نگرش
مثبت به زندگي در این افراد و كمرنگ جلوه دادن عوامل فشارزا و از سوی دیگر
باعث كاهش افسردگي در آنها ميشود.
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نوني ) 2005( 1در پژوهش خود نشان داد كه اعتقادات و باورهای مذهبي
رابطه مثبت و معناداری با سالمت رواني و عملکرد تحصیلي دانشجویان دارد.
همچنین بین سالمت روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان نیز ارتباط مثبت
معناداری مشاهده شد.
آرچر و المین )1985( 2فشارزاهای اجتماعي -تحصیلي گروهي از
دانشجویان را بررسي كردند كه نتایج نشان داد بیشترین عوامل فشارزا در
امتحانات ،رقابت با همکالسيها ،كمبود وقت ،ارتباط با اساتید ،محیط فیزیکي
كالس و انتخاب شغل در آینده نهفته است .بیشترین فشارزاهای شخصي نیز بر
كشمکشهای خانوادگي ،مشکالت مالي و تضادهای بین فردی متمركز است.
ریس و روزا )1991( 3بر نمونهای  755نفری فشارزاهای اصلي زندگي
دانشآموزان و نشانه شناسي در آنها را بررسي كردند .این نمونه به سؤاالت
فشارزاهای اصلي خانوادگي و سالمت رواني پاسخ دادند .نتایج نشان داد كه
افرادی كه مشکالتي در زمینۀ والدین دائمالخمر و تجارب چندگانه فشار یا والدین
مطلقه داشتند فشار بیشتری را نستب به كساني كه این تجارب را نداشتند تجربه
ميكردند.
یافتههای تحقیق ماالتي و پارولکار )1992( 4نشان ميدهد كه بین فشار
زاهای دانشجویي و سالمت عمومي همبستگي منفي و معناداری وجود دارد.
نویل مینجي ) 1988( 5در تحقیقي نشان داد كه بین سالمت عمومي و
فشارزاهای رواني -تحصیلي رابطه منفي و معناداری وجود دارد به این معني كه
كساني كه از سالمت عمومي كمتری برخوردارند فشاررواني را در مقایسه با
افراد عادی بر میزان بیشتری دریافت مي كنند.
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تحقیقات مک فارلند و راس )1982( 1نشان ميدهد كه بین شکست تحصیلي
و فشارزاهای تحصیلي دیگر با عملکرد تحصیلي و سالمت روان دانشجویان
رابطه چند گانه وجود دارد .از جمله یافتههای این تحقیق این بود كه بین سالمت
روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان رابطه معنادار وجود داشت .همچنین
مشخص شد كساني كه فشار زاهای تحصیلي از جمله شکست تحصیلي را بیشتر
تجربه ميكنند از سالمت روان و عملکرد تحصیلي پایینتری برخوردارند.
كان و كوین ) 1970( 2نتیجه گرفتند كه فشارزاهای رواني – تحصیلي عامل
ایجاد كننده بیماریهای رواني و در نتیجه منجر به كاهش سالمت روان ميشوند.
كلر 3و همکاران ( )1991نمونه وسیعي از بیماریهای مرتبط با فشاررواني
را نشان دادند .و مشخص كردند كه بین فشارزاهای رواني و عملکرد تحصیلي و
سالمت روان در افراد رابطه منفي معناداری وجود دارد.
بالتر ) 2002( 4در بررسي نقش مذهب بر سالمت روان نشان داد كه نگرش
مذهبي با خود پنداشت رابطه مثبت دارد .همچنین یافتههای تحقیق او نشان داد
دانشآموزاني كه اعتقادات مذهبي قویتری داشتند .از دیگران خودباورتر ،سازش
یافته تر بوده و عملکرد تحصیل نسبتاً باالیي داشتند .با توجه به این كه شناخت
عوامل فشارزای تحصیلي و تأثیر آنها بر عملکرد تحصیلي و این كه تفکرات
مذهبي مي تواند بر نحوه برخورد با فشارزاهای تحصیلي و به دنبال آن بر سالمت
روان نقش داشته باشد پژوهش حاضر به دنبال پاسخ علمي به این سؤال است كه
آیا بین فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي و سالمت روان با عملکرد تحصیلي
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز رابطه وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش:
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امه
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Mcfarland & Ross
Kahn & Quinn
Klerr.
Balter.
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فرضیه اول :بین فشارزاهای تحصیلي و عملکرد تحصیلي دانشجویان
(دختر و پسر) رابطه منفي معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم :بین تفکرات مذهبي و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و
پسر) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم :بین سالمت روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و
پسر) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي و سالمت روان با
عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود دارد.
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روش
جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اهواز بودند كه در سال  1387مورد بررسي قرار گرفتند .نمونه
این تحقیق مشتمل بر  300نفر ( 150پسر و  150دختر) از جامعه مذكور بود كه
به روش نمونهگیری تصادفي طبقه ای از میان گروههای متجانس در دانشکدههای
مختلف انتخاب شدند.
ابزار اندازهگیری :الف) پرسشنامه فشارزاهای تحصیلي اهواز :پرسشنامه
 71سؤالي فشارزای تحصیلي اهواز متناسب با ویژگيهای فرهنگي

اجتماعي

شهر اهواز در مرحله اول تحقیق ساخته و اعتبار یابي شد .برای به دست آوردن
اعتبار عالوه بر اعتبار صوری كه از طریق نظر متخصصین به دست آمد اعتبار
عاملي آن را با تحلیل عاملي بدست آوردیم .پس از وارد كردن اطالعات در محیط
 SPSSابتدا آزمون  KMOو آزمون بارتلت كه نشان دهنده این است كه حجم
نمونه در نظر گرفته شده برای تحلیل عاملي این تعداد سؤال ( 71سؤال) كفایت
ميكند یا نه به عمل آمد كه هر دو نمرات باال و معنادار بودند .سپس از طریق
آزمون اسکری مشخص كردیم كه این تعداد سؤاالت پرسشنامه چند عامل را در
بر ميگیرد كه با در نظر گرفتن  0/25 Igen valiuدو عامل استخراج شد عامل
اول ،عامل عمومي و عامل دوم به عنوان عامل فردی در نظر گرفته شد .در كل 11
سؤال كه از ارزش پاییني برخوردار بودند حذف و در نهایت یک پرسشنامه 60
سؤالي بدست آمد .از این  60سؤال  51سؤال مربوط به عامل اول و  9سؤال
مربوط به عامل دوم ميباشد .برای به دست آوردن اعتبار محتوای پرسشنامه آن
را با یک سؤال كلي (مالک) همبسته كردیم كه برای كل پرسشنامه ضریب
همبستگي  r=0/711در سطح معناداری  p<0/0001و برای سؤاالت عامل اول
ضریب همبستگي  r= 0/746در سطح معناداری  P<0/0001و برای سؤاالت عامل
پژوهشن
امه
تربيتي
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دوم  r=0/215در سطح معناداری  P<0/000 1به دست آمد كه نشان دهنده
اعتبار باالی این پرسشنامه ميباشد .برای به دست آوردن پایایي این پرسشنامه
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از روش آلفا كرونباخ استفاده كردیم كه برای سؤاالت عامل اول  0/917و برای 9
سؤال عامل دوم  0/453به دست آمد كه هر دو معنادار بودند.
ب)مقیاس جهتگیری دروني – بروني آلپورت :1آلپورت ( )1967برای
اندازهگیری جهتگیریهای مذهبي یک مقیاس  20گزینهای ساخت كه  11گزینه آن
به جهتگیری بروني و  9گزینه آن به جهتگیری دروني اشاره ميكند .بعد از آن
روانشناسي به نام فگین 2یک نسخه  21گزینهای از مقیاس ( Eبروني) و I
(دروني) از روی مقیاس آلپورت ساخت .برای سنجش روایي این آزمون در ایران،
این نسخه ترجمه شد و سپس توسط متخصصان مختلف بازنویسيهای متعدد بر
روی ان انجام گرفت تا متناسب با بافت فرهنگي و مذهبي ایران باشد .گزینههای
این آزمون بر حسب مقیاس لیکرت 3تنظیم گردیده است .در این پرسشنامه
سئواالت 1الي  12جهتگیری مذهبي بروني و سئواالت  13الي  21جهتگیری
مذهبي دروني را ميسنجند .نمرهگذاری برای جهت گیری بروني بدین شرح است:
كامالً مخالفم ( ،)5تقریباً مخالفم ( ،)4تقریباً موافقم ( )2و كامالً موافقم ( )1ميباشد.
برای جهت گیری دروني نیز ،كامالً موافقم ( ،)5تقریباً موافقم ( ،)4تقریباً مخالفم ()2
و كامالً مخالفم ( )1ميباشد .در پژوهش یرفي ( )1380پایایي این مقیاس به روش
آلفای كرونباخ محاسبه گردید كه ضریب آلفایي معادل  % 719به دست آمد .در
پژوهش لیال بازگیر ( )1382نیز ضریب پایایي این مقیاس به روش آلفای كرونباخ
و تنصیف كه بر روی  100نفر از بیماران بیمارستان سوانح سوختگي اهواز انجام
گردید ،به ترتیب  %65و  %65بدست آمد .پایایي پرسشنامه اعتقادات و باورهای
مذهبي نیز با دو روش آلفای كرانباخ و تنصیف محاسبه گردید كه برای كل
پرسشنامه به ترتیب برابر  0/75و  ،0/52برای اعتقادات و باورهای مذهبي
بیروني0/69و 0/70و برای اعتقادات و باورهای مذهبي دروني0/63و 0/45
ميباشد كه به طور كلي بیانگر ضرایب پایایي قابل قبول پرسشنامه مذكور است.
پژوهشن
امه
تربيتي
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Alport
Feagin , j. R
3
Likert
2
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برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده نیز نمره آن را با نمره پرسشنامه تفکر
دینداری همبسته نموده و مشخص گردید كه رابطه معنيداری بین پرسشنامههای
یاد شده وجود دارد ( p= 0/006و .)r=0/22
ج)پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ و هیلر(:)GHQدر تحقیق حاضر از
پرسشنامه سالمت عمومي ( -)GHQفرم  28سؤالي –برای سنجش میزان سالمت
عمومي دانشجویان استفاده شد .این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر،)1979( 1
طراحي شده است و تاكنون به  38زبان مختلف ترجمه شده و تحقیقات مختلفي
توسط آن در  70كشور به انجام رسیده است .این پرسشنامه شامل  4خرده
مقیاس ،كه هر كدام از آنها دارای  7سؤال است .شیوه نمره گذاری بر اساس
مقیاس  4درجهای لیکرت به صورت  3 ،2 ،1 ،0ميباشد و نمره كمتر در این
آزمون بیانگر بهداشت رواني بهتر است (نوربخش.)1378 ،
دكتر جمال حقیقي و همکاران ( )1378در پژوهش خود ،پایایي این
پرسشنامه را به روش آلفای كرونباخ و تنصیف به ترتیب زیر برای چهار حیطه
( 0/92و 0/88؛  0/91و 0/83؛  0/75و 0/69؛  0/88و  )0/89و ضریب اعتبار را با
استفاده از نمره كل فهرست تجدید نظر شده عالئم رواني (،0/86( ،)SCL90-R
 )0/82 ،0/72 ،0/85به دست آوردهاند (حقیقي و همکاران  .)1378ضریب اعتبار
این پرسشنامه به روش همبسته كردن آن با آزمون  0/80 ،SCL90-Rو برای
تعیین پایایي این پرسشنامه از دو روش آلفای كرونباخ و تنصیف استفاده شد كه
برای كل مقیاس به ترتیب ضرایب  0/96و  0/94بدست آمد.
یافتهها
جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگي پیرسون و
رگرسیون چند متغیری استفاده شده است كه نتایج آن در جداول  1تا  5آمده
است.
پژوهشن
امه
تربيتي
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در بررسي فرضیه اول « بین فشارزاهای تحصیلي و عملکرد تحصیلي
دانشجویان (دختر و پسر) رابطه منفي معنادار وجود دارد» پس از تجزیه و تحلیل
دادهها با كمک  SPSSو استفاده از روش ضریب همبستگي پیرسون نتایج زیر به
دست آمد كه ضرایب آن در جدول شماره  1آمده است:
جدول شماره  :1ضريب همبستگی محاسبه شده بین فشارزاهای
تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجويان (دختر و پسر)
ضریب همبستگي

سطح معني داری

r=0/243

P<0/017

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ضریب همبستگي بدست آمده
 r=0/243ميباشد كه در سطح  p<0/017معني دار مي باشد لذا فرضیه ما تایید
مي شود یعني بین فشارزاهای تحصیلي و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و
پسر) رابطه منفي معنادار وجود دارد و این نشانگر آن است كه فشارزاهای
تحص یلي در هر صورت مي تواند با مشکالت متفاوتي كه بیشتر از نظر رواني
مؤثرند بر روی عملکرد تحصیلي دانشجویان خصوص ًا دانشجویان خوابگاهي كه
دور از والدین و خانواده و در شرایط خاصي قرار دارند تأثیر بسزایي بگذارد.
در بررسي فرضیه دوم «بین تفکرات مذهبي و عملکرد تحصیلي دانشجویان
(دختر و پسر) رابطه مثبت معنادار وجود دارد» پس از تجزیه و تحلیل دادهها با
كمک  SPSSو استفاده از روش ضریب همبستگي پیرسون نتایج زیر بدست آمد
كه ضرایب آن در جدول شماره  2آمده است:
جدول شماره  :2ضريب همبستگی محاسبه شده بین تفکرات مذهبی
و عملکرد تحصیلی دانشجويان (دختر و پسر)
ضریب همبستگي

سطح معني داری

r=0/151

P<0/134

پژوهشن
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همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ضریب همبستگي بدست آمده
 r=0/151ميباشد كه در سطح  p<0/134معنيدار نميباشد لذا فرضیه ما رد
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مي شود یعني بین تفکرات مذهبي و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر)
رابطه وجود ندارد.
در بررسي فرضیه سوم « بین سالمت روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان
(دختر و پسر) رابطه مثبت معنادار وجود دارد» پس از تجزیه و تحلیل دادهها با
كمک  SPSSو استفاده از روش ضریب همبستگي پیرسون نتایج زیر بدست آمد
كه ضرایب آن در جدول شماره  3آمده است:
جدول شماره  :3ضريب همبستگی محاسبه شده بین سالمت
روان و عملکرد تحصیلی دانشجويان (دختر و پسر)
ضریب همبستگي

سطح معني داری

r=0/349

P<0/0001

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ضریب همبستگي بدست آمده
 r=0/349ميباشد كه در سطح  p<0/0001معنيدار ميباشد لذا فرضیه ما تایید
مي شود یعني بین سالمت روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر)
رابطه وجود دارد.
در بررسي فرضیه چهارم «بین فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي و
سالمت روان با عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود
دارد» پس از تجزیه و تحلیل دادهها با كمک  SPSSو استفاده از روش رگرسیون
چند متغیری نتایج زیر بدست آمد كه ضرایب آن در جدول شماره  4آمده است:
جدول شماره  :4رگرسیون چند متغیری محاسبه شده بین فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و
سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجويان (دختر و پسر) با روش ورودEnter
df2

df1
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5

6/026

0/0001

0/251

/57794
1

0/209

0/251

0/501

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ضریب رگرسیون بدست آمده
 r=0/501بین همه متغیرهای پژوهشي یعني فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات مذهبي
و سالمت روان با عملکرد تحصیلي ميباشد در سطح  p<0/0001معنيدار بوده
است یعني عليرغم این كه ضریب همبستگي ساده بین سه متغیر فقط دو متغیر
معنيدار بوده اما در اینجا وقتي كه سه متغیر همزمان با دو متغیر سن و جنسیت
مورد بررسي قرار گرفتند ،ضریب رگرسیون معني دار بوده است .و در بررسي
این كه از بین متغیرهایي كه رابطه آنها با عملکرد تحصیلي دانشجویان به دست
آمده كدام متغیر پیش بیني كننده بیشتر برای عملکرد تحصیلي دانشجویان ميباشد
رگرسیون با روش گام به گام نشان داد كه در وهله اول سالمت عمومي و سپس
جنسیت دانشجویان پیشبیني كنندههای بهتری هستند .كه در جدول شماره 5
خالصه نتایج آن آمده است:
جدول شماره  :5رگرسیون چند متغیری محاسبه شده بین فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و
سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجويان (دختر و پسر) با روش گام به گام stepwise
سطح

df2

df1

معني داری

میزان تغییر
F
تغییرات

ضریب

رگرسیون

رگرسیون

R

0/125

1/66882

0/115

0/125

a 0/353

0/100

1/57882

0/208

0/225

b 0/474

مجذور
ضریب
رگرسیون

0/0001
0/001

9
4
9
3

13/400 1
12/023 1

انحراف

مجذور

مجذور

ضریب

استاندارد
برآورد

سازگار
شده ضریب
رگرسیون

سالمت عمومي= aجنسیت=b
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همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود با توجه به ضریب رگرسیون به
دست آمده مشخص مي شود كه ابتدا سالمت عمومي و سپس جنسیت پیشبیني
كننده های بهتری برای عملکرد تحصیلي دانشجویان هستند.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس یافتههای حاصل از این تحقیق بین فشارزاهای تحصیلي و عملکرد
تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه منفي معنادار وجود دارد.
نتایج حاصل از این فرضیه با یافتههای نریماني و پوران (،)1385
لشکریپور ،بخشاني و سلیماني ( ،)1385شعیری ،مالمیرزایي ،پروری ،شه مرادی
و هاشمي ( )1383و پوالدی ری شهری ( )1374همخواني دارد.
در تبیین كلي این فرضیه مي توان گفت تمامي كساني كه در كالس درس و
با مدرسه و دانشگاه سر وكار داشتهاند به طور حتم به گونهای با عواملي كه
موجب بروز نشانههای فشار رواني ميشود رو به رو شدهاند .رایجترین این
عوامل ،كه همه محصلین آن را درک كردهاند امتحان و حالتهای هیجاني و
تغییرات فیزیولوژیکي همراه و متعاقب آن مانند :دلشوره ،افزایش ضربان قلب و
غیره است كه این حاالت ممکن است در هنگامي كه فرد دیر به كالس ميرسد یا
هنگا مي كه فرد برای پاسخگویي به سؤاالت مربوطه به درس آمادگي ندارد ،در
دانشجویان مختلف حالت های هیجاني و تغییرات فیزیولوژیکي متفاوتي ایجاد كند.
بنابراین باال بودن میزان فشارهای رواني ـ تحصیلي موجود در فضای زندگي
آموزشي دانشجویان و عدم كاهش این فشارها ميتواند پیامدهایي مانند مشکل
تحصیلي به دنبال داشته باشد .مشکالت تحصیلي براساس  DSMIVنشاندهنده
عواملي هستند كه در آن مركز توجه درماني ،مسئله تحصیلي است و نباید آن را
با عقبماندگي ذهني مرتبط دانست
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از سوی دیگر در تحقیق حاضر مشاهده شد كه بین تفکرات مذهبي و
عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه وجود ندارد.
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داده های حاصل از این فرضیه با هیچ كدام از یافته های پیشین همخواني
ندارد.
ميتوان این گونه استنباط كرد كه هر گونه تغییری در سطح توقعات و
انتظارات محیطي ميتواند موجب بروز فشار رواني گردد .افراد با تغییر فرهنگ و
با كوچ به فرهنگ دیگر و یا ماندن و كنار آمدن با تغییرات ،با آنها مدارا ميكنند.
وقتي تغییر حاد بوده و بر مکانیسمهای انضباطي و حمایتهای اجتماعي افراد
تسلط پیدا كند ،ممکن است ،فشار زیاد وارد آورد .در هر محیط آموزشي
انتظاراتي چون به موقع آمدن ،انجام تکلیف معین ،ساكت بودن ،همکاری كردن و
بطور خالصه ،نمونه های گوناگون انضباطي است كه برای فرد ایجاد تنش كرده و
با زندگي در خانه ای كه به آن عادت كرده بود تفاوت فاحش دارد .ممکن است فرد
به سهولت با وضع جدید سازش یابد یا انزجار و نفرت نسبت به آن نشان دهد.
در چنین شرایطي فرد كمتر به اعتقادات و باورهای خود فکر ميكند .به نظر
مي رسد در این زمینه اقداماتي از سوی مسئولین جهت ارائه آگاهي به دانشجویان
درباره نحوه استفاده از آموزه های دیني در جهت كاهش فشارزاهای تحصیلي
انجام نگرفته است.
همچنین بر اساس یافتههای حاصل از این تحقیق روشن شد كه بین سالمت
روان و عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه مثبت معنادار وجود
دارد.
نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های همایي ( ،)1379كراندال و دیگران
( ،)1992نوني ( ،)2005تحقیقات مک فارلند و راس( )1982همخواني دارد.
پاسخ انسان به عوامل فشارزا تحت تأثیر برداشت او از رویداد فشارزا قرار
مي گیرد و هر عامل فشارزایي مستلزم این است كه انسان از سالمت رواني كافي
بهره مند باشد و از منابع سازش خود به درستي استفاده كند و از آنجایي كه در
تعریف سالمت روان بر اهمیت سازگاری با محیط تاكید ميشود ،شخصي
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ميتواند با محیط خود ،اعضای خانواده ،همکاران ،همسایگان و به طور كلي
اجتماع ،خوب سازگار شود كه از نظر بهداشت رواني بهنجار باشد .این شخص با
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تعادل رواني رضایت بخش ،تعارضهای خود را با دنیای برون و درون حل
ميكند و در مقابل ناكاميهای اجتناب ناپذیر زندگي مقاومت خواهد داشت.
آموزش و پرورش ركن اساسي پرورش آینده كشور و ضامن سالمت
فرهنگي آن ميباشد همچنین با توجه به این كه عمده مطالب ارائه شده در
كالسهای درس به منظور آموزش و پرورش دانشآموزان و دانشجویان در قالب
كانال ارتباطي سمعي و بصری ارائه ميشود سالمت جسمي در كنار روان سالم
از درجه اهمیت باالیي برخوردار است .در آسیبشناسي نظامهای آموزشي
شناخت عواملي كه موجب بهبود یا تضعیف عملکرد دانشآموزان ميگردد از
اهمیت باالیي برخوردار است .تحقیقات زیادی نشان داده است كه عوامل
گوناگوني در نظامهای آموزشي جامعه مدارس و دانشگاهها و آموزشگاهها
موجب ایجاد فشار رواني در دانشآموزان و دانشجویان ميگردد .عواملي از قبیل:
جو آموزش ،دوستان ،مقررات انظباطي ،شکست تحصیلي ،امتحانات ،نمرات ،مدیر
و والدین .این عوامل ميتوانند بر عملکرد تحصیلي دانشجویان تأثیر بگذارد.
از دیگر نتایج تحقیق حاضر این بود كه بین فشارزاهای تحصیلي ،تفکرات
مذهبي و سالمت روان با عملکرد تحصیلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه
چندگانه وجود دارد .علي رغم این كه ضریب همبستگي ساده بین سه متغیر فقط
دو متغیر معني دار بود اما وقتي كه سه متغیر همزمان با دو متغیر سن و جنسیت
مورد بررسي قرار گرفتند ،ضریب رگرسیون معنيدار بدست آمد كه نشان دهنده
ارتباط چندگانه میان متغیرها ست.
كه این نتایج با یافتههای مک فارلند و راس ( )1982و پوالدی ری شهری
( )1374همخواني دارد.
با توجه به تحقیقات انجام شده و یافتههای بدست آمده فشارهای فردی،
محیطي و تحصیلي همه مواردی هستند كه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم
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دانش آموزان و دانشجویان را برای كسب نمرات بهتر و انجام تکالیف تحت فشار
قرار مي دهند و پاسخ انسان به عوامل فشارزا تحت تأثیر برداشت او از رویداد
فشارزا قرار ميگیرد و هر عامل فشارزایي مستلزم این است كه انسان از سالمت
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رواني كافي بهره مند باشد و از منابع سازش خود به درستي استفاده كند از
آنجایي كه در بطن هر حركت ارزشمند ،مقصد و هدفي نهفته است ،آموزش نیز از
این امر مستثني نبوده ،امری پویا ،متحول و نیازمند هدف است .برای رسیدن به
هدف یا اهداف آموزشي ،مسیر و گامه ا باید روشن و مشخص باشد و با روش
ارزشیابي درستي در مسیر صحیح به سوی هدف هدایت شود .حال اگر بتوانیم
هر یک از عوامل فوق را بررسي كرده و عاملي را كه ميتواند باعث موفقیت
تحصیلي و بهداشت رواني دانشجویان باشد را شناسایي كنیم و بعد به كمک
مداخله آزمایشي كوشش نما ییم شرایط و وضعیت آن را تغییر دهیم احتمال این
كه بتوانیم عملکرد تحصیلي آنان را در جهت مطلوب هدایت كنیم و سازگاری آنان
را در محیطهای آموزشي افزایش دهیم بسیار است.
كتابنامه
اسدی نوقاني ،احمدعلي؛ امیدی ،شیراز و حاجي آقاجاني ،سعید ( .)1384روانپرستاری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات بشری.
بازگیر ،لیال .) 1382 ( .رابطه بین جهت گیری مذهبي و سالمت روان با طول مدتبهبودی بیماران بستری شده در بیمارستان طالقاني اهواز ،پایان نامه
كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي.
براهني ،الهي و افشاری منفرد ( .)1371استرس .خالصه مقاالت دومینسمپوزیوم استرس ،تهران :دانشگاه علوم پزشکي ایران.
پوالدی ری شهری ،اله كرم ( .)1374بررسي رابطه عوامل فشار زای روانيدانشجویان ئختر و پسر دانشگاه چمران اهواز با عملکرد تحصیلي آنان ،پایان
نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهید چمران هواز.
حقیقي ،جمال و همکاران ( .)1378رابطه سرسختي و مولفههای آن باسالمتپژوهشن
امه
تربيتي

روان در دانشجویان پسر دوره كارشناسي دانشگاه شهید چمران اهواز ،مجله
علوم تربیتي و روانشناسي ،دوره سوم ،سال ششم ،شمارههای 3و 4صص
.1 –18
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سواری ،آمنه ( .)1387مقایسهی سازگاری اجتماعي ،سالمت روان و عملکردتحصیلي دانش آموزان نابینا و ناشنوا مقطع راهنمایي شهر اهواز ،پایاننامه
كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي.
طي ،مدینه؛ قدس بین ،فریبا و زیادلود ،سمانه ( .)1383نقش دعا و مذهب درمقابله با استرس ،مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسری بیماریهای ناشي
از استرس ،دانشگاه علوم پزشکي فارسي انتشارات دانشگاه.
فتحي ،بهروز ( .)1376ساخت و اعتبار یابي حمایت اجتماعي و بررسي نقشتعدیل كننده حمایت اجتماعي و تیپ شخصیتي  Aدر رابطه بین فشارزاهای
دانشجویي با عملکرد تحصیلي ،اضطراب و افسردگي در دانشجویان پسر
دانشگاه شهید چمران اهواز ،پایاننامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهید چمران
اهواز.
فقیهي ،علي نقي ( .)1384بهداشت سالمت و روان در آئنه علم و دین ،چاپ اول،قم :انتشارات حیات سبز.
 كجباف نژاد ،هادی ( .)1375ساخت و اعتباریابي پرسشنامهای برای سنجشرویدادهای فشارزای زندگي وارده بر دانشآموزان پسر دبیرستاني شهرستان
اهواز و بررسي رابطه این عوامل فشارزا با عملکرد تحصیلي آنان ،پایاننامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.
محمدزاده ،رجب ( .)1385مقایسه با سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظویژگيهای شخصیتي ،انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلي در دانشجویان پسر
دانشگاه شهید چمران ،پایان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
نریماني )...( ،و پوران ،آریا ( .)1385بررسي رابطه فشارزاهای رواني – اجتماعيو راهبردهای مقابلهای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلي در دانشآموزان دختر،
پایاننامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي.
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نوربخش ،پریوش ( )1378ساخت و اعتباریابي ابزار اندازهگیری عواملفشار زای شغلي دبیران تربیت بدني استان خوزستان و تعیین رابطه بین این
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 پایاننامه دكترای مدیریت تربیت بدني و علوم،عوامل با سالمت رواني آنها
 دانشگاه تربیت معلم تهران،ورزشي
 بررسي رابطه فشارزاهای رواني دختر مراكز پیش.)1379(  رضوان،همایيدانشگاهي اهواز با سالمت رواني با توجه به نقش تعدیل كننده سرسختي روان
 پایان نامه كارشناسي،شناختي در آنها
 بررسي رابطه بین اعتقادات دروني و بیروني مذهبي با.)1382( . حسین،یرفيمیزان تنش و مقایسه متغیر اخیر در بین مردان بزرگسال مذكر و مؤنث شهر
 دانشگاه آزاد، پایاننامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي عمومي.تهران
.اسالمي اهواز
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