رابطه فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی
و سالمت روان با عملکرد تحصیلی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
دكتر عليرضا حيدرئي
دكتر پرويز عسگري
**
فاطمه مرعشيان
***
دكتر ناصر سراج خرمي
*
*

چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و سالمت روان با عملکرد
تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمیواحد اهواز بود .نمونه اين پژوهش شامل  300نفر(150
پسر و  150دختر)بود كه به صورت تصادفي طبقه اي از بين تماميدانشجويان دانشگاه آزاد اسالميواحد اهواز
انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي فشارزاي تحصيلي اهواز ،تفكرات مذهبي آلپورت و
سالمت عموميگلدبرگ GHQو معدل دانشجويان به عنوان مالكي جهت برآورد عملكرد تحصيلي آنان
استفاده شد .پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل دادهها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون
و رگرسيون چند گانه در سطح معني داري P >0/0001نشان داد كه بین فشارزاهای تحصیلی و عملكرد
تحصيلي همچنين بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه معنادار وجود دارد.
ولي بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي آنان ارتباطي مشاهده نشد .همچنين يافتهها نشان داد كه بین
فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر) رابطه
چندگانه وجود دارد .همچنین تحلیلی رگرسیون نشان داد که سالمت عمومی و جنسیت ،پیش بینی کننده
عملکرد تحصیلی می باشند.
كليد واژگان :فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی ،سالمت روان ،عملکرد تحصیلی ،دانشجويان

* عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
** مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
*** عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول
اين مقاله برگزيده از يك طرح پژوهشي با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز مي باشد.
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مقدمه

تمامی کسانی که با کالس درس و دانشگاه سر
وکار دارند ،به گونه ای با عواملی که موجب بروز
نشانه های فشار روانی می شود رو به رو مي شوند.
رایج ترین این عوامل ،که همه دانشجويان آن
را درک کرده اند امتحان و حالت های هیجانی
و تغییرات فیزیولوژیکی همراه و متعاقب آن
مانند دلشوره ،افزایش ضربان قلب و غیره است
که این حاالت ممکن است در هنگامی که فرد
دیر به کالس می رسد یا هنگامی که فرد برای
پاسخگویی به سؤاالت مربوطه به درس آمادگی
ندارد،دردانشجویانمختلفحالت هایهیجانیو
تغییرات فیزیولوژیکی متفاوتی ایجاد کند(كاپالن
و سادوك2003،؛ ترجمه پورافكاري.)1384 ،
توجه به ایجاد شرایطی برای کسب تجارب
موفقیت آمیز برای هر دانشجو بحث فشارزاهای
تحصیلی 1را مطرح می سازد .از آنجایی که
این عوامل فشارزا می تواند بر نحوه یادگیری و
سالمت روان 2و عملکرد تحصیلی دانشجویان
تأثیر بگذارد شناسایی این عوامل ضروری و حائز
اهمیت است.
نتایج پژوهش لشکری پور ،بخشانی و سلیمانی
( )1385روی  935دانشجوي دختر و پسر نشان داد
که بین فشارزاهای تحصیلی و عملکرد تحصیلی
دانشجويان رابطه معکوس وجود دارد ()r=-0/13
(نقل از نريماني و پوران.)1385،
آدمی هنگام رو به رو شدن با فشار روانی به
آن دسته از الگوهای رفتاری روی می آورد
که پیش از آن برایش کارایی داشته است
(اتکینسون وهمكاران2000 ،3؛ترجمة براهني و
1 academic stressors
2 mental health
3Atkinson et al.
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همكاران.)1385،
نریمانی و پوران ( )1385در مطالعه ای به بررسی
فشارزاهای روانی – اجتماعی و راهبردهای
مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در
دانش آموزان دختر پرداختند .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که بين عوامل فشارزاي تحصيلي و
عملكرد تحصيلي رابطه منفي معناداري وجود
دارد.
پاسخ انسان به عوامل فشارزا تحت تأثیر برداشت
او از رویداد فشارزا قرار می گیرد و هر عامل
فشارزایی مستلزم این است که انسان از سالمت
روانی کافی بهره مند باشد و از منابع سازش خود
به درستی استفاده کند و از آنجایی که در تعریف
سالمت روان بر اهمیت سازگاری با محیط تاکید
می شود ،شخصی می تواند با محیط خود ،اعضای
خانواده ،همکاران ،همسایگان و به طور کلی
اجتماع ،خوب سازگار شود که از نظر بهداشت
روانی بهنجار باشد(فقیهی.)1384،
همایی ( )1379در پژوهشی به ساخت پرسشنامه
جهت سنجش فشارزاهای روانی دختران مراکز
پیش دانشگاهی اهواز موسوم به پرسشنامه
فشارزاهاي پيش دانشگاهي پرداخت و نشان داد
که بین فشارزاهای روانی -تحصيلي دانشجويان
دختر با سالمت روا ِن آنها رابطه منفی و بين
سالمت روان و عملكرد تحصيلي آنان رابطه مثبت
وجود دارد.
سالمت روان یعنی این که چگونه یک شخص
به هنگام مواجهه با موقعیتهای زندگی ،فکر،
احساس و عمل میکند؟ سالمت روان یعنی
اینکه چگونه افراد به خودشان ،زندگی شان و
افراد دیگری که در زندگی آنها هستند مینگرند،
چالشها و مشکالت خود را ارزیابی میکنند
و انتخابهایی انجام میدهند .سالمت روان
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همچنین کنترل تنیدگی ،ارتباط با افراد دیگر و
تصمیم گیریها را در بر میگیرد(نقل از سواري،
.) 1387
1
کوئینگ ( )2007در تحقیقی نشان داده است
که سالمت روانی و جسمی انسان با زندگی معنوی
او رابطه ی مثبت دارد .افرادی که اعتقادات مذهبی
قویتری دارند ،سازگاری بهتری با موقعیت های
استرس دارند .هنگام بیماری سریع تر از افراد غیر
مذهبی بهبود پیدا می کنند ،میزان پایین تری از
هیجانات منفی و افسردگی را تجربه می کنند ،از
عملكرد تحصيلي باالتري برخوردارند ،اضطراب
کمتری دارند و از حمایت اجتماعی باالتری
برخوردارند.
براهنی و افشاری منفرد ( )1371در تحقیقی به
بررسی نقش ارتباط بین حوادث فشار زای زندگی
و بیماری روانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که حوادث فشارزای زندگی در آشکار سازی
اختالالت روانی نقش مؤثری دارند .از نتايج
ديگري كه به دست آوردند اين بود كه افرادي
كه در معرض فشارزاهاي رواني -آموزشي
بيشتري قرار دارند ،عملكرد تحصيلي ضعيف تري
به نسبت ساير افراد از خود نشان مي دهند.
فتحی ( )1374در پژوهش خود به اين نتيجه
رسيد که بین فشارزاهای دانشجویی و افسردگی
همبستگی مثبت وجود دارد به عبارت دیگر
افزایش فشارزاهای دانشجویی با افزایش افسردگی
در آنها همراه است.
مذهب بسیاری از نیازهای اساسی انسان را
برآورده می کند و خالءهای اخالقی ،عاطفی و
معنوی او را پر می کند ،امید و قدرت را در فرد
تحکیم نموده و خصوصیات اخالقی ،معنوی را

در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار
محکمی برای انسان در برابر مشکالت و مصائب
و محرومیت های زندگی ایجاد می کند(اسدی
نوقانی و همکاران.)1384،
پوالدی ری شهری ( )1374در تحقیقی به
این نتیجه رسید که بین عوامل فشارزای روانی
و عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی
وجود دارد و همبستگی چند گانه بین عوامل
فشار زای روانی و عملکرد تحصیلي دانشجویان
از همبستگی های انفرادی این عوامل بیشتر است.
وی در پژوهش خود به ساخت و اعتباریابی
مقیاس برای سنجش فشارزاهای روانی دانشجویی
پرداخت و یک مقیاس کوتاه  54ماده ای به دست
آورد که شامل  4عامل اصلی می باشد .عامل
اول مربوط به فشارزاهای تحصیلی ،عامل دوم
مربوط به فشارزاهای محیط آموزشی ،عامل سوم
فشارزاهایمربوطبهفارغالتحصیلیوعاملچهارم
فشارزاهای مربوط به محیط خوابگاه می باشد.
کجباف نژاد ( )1376در تحقیق خود به ساخت
پرسشنامه ای به نام پرسشنامۀ سنجش رویدادهای
فشارزای زندگی پرداخت و به این نتیجه رسید
که این عوامل به دو مقولۀ کلی مربوط به محیط
تحصیلی و محیط غیر تحصیلی تقسیم می شوند.
شعیری ،مالمیرزایی ،پروری ،شه مرادی
و هاشمی ( )1383در پژوهشی نشان دادند که
به طور کلی بین عوامل فشارزای تحصیلی از
جمله اضطراب امتحان و بعضی از عوامل دیگر
و پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی و معنی دار
وجود دارد(نقل از نريماني و پوران.)1385،
کراندال 2و دیگران ( ،1992نقل ازهمایی )1379
در پژوهشی با استفاده از پرسشنامۀ فشارزای

1 Koening

2 Crandall
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دانشجویی 1J.S.Qو چک لیستی از رویدادهای
فشارزای زندگی دانشجویان را مورد بررسی
قرار داد .نتایج نشان داد که پرسشنامه فشار روانی
دانشجویان با سواالت پرسشنامه مربوط به عالیم
جسمانی ،همبستگی مثبت داشته و با سواالت
پرسشنامه مربوط به خلق ،همبستگی منفی دارد و
هرچه خلق مثبت تر باشد و فرد از سالمت روان
بيشتري برخوردار باشد عملكرد تحصيلي او نيز
بهتر خواهد بود.
هر شخصي با تعادل روانی رضایت بخش،
تعارض های خود را با دنیای برون و درون حل
می کند و در مقابل ناکامی های اجتناب ناپذیر
زندگی مقاومت خواهد داشت(فقیهی.)1384 ،
هاکنی و ساندرز )2003(2در بررسی رابطه ی
مذهبباسالمتروانوعملكردتحصيليدریافتند
که افراد مذهبی نمره های باالتری در آزمون های
سالمت روانی و جسمانی و نمره های پایین تری
در آزمون های مربوط به اختالالت روانی کسب
می کنند .از نتايج تحقيق آنها رابطه مثبت معنادار
بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي بود.
اکایاشی 3و دیگران ( )1992در یک مطالعه به
ساخت یک مقیاس برای حوادث فشارزا پرداختند
که به طور مکرر به وسیله دانش آموزان دبیرستانی
در زندگی روزانه شان تجربه می گردد .تحلیل
عوامل داده های به دست آمده نشان داد که
فشارهای اصلی در دانش آموزان شامل  5مورد
هستند که عبارتند از :معلم ،دوست ،فعالیت های
باشگاهی ،مطالعه و فعالیت های مدرسه ای.
اعتقادات شناختی افراد مذهبی به آنان در
مقابله با فشار روانی کمک می کند .اعتقادات و

رفتارهایی مانند توکل به خدا ،زیارت ،دعا ،نماز
روزه و مانند اينها می تواند از طریق ایجاد امید و
تشویق به نگرشهای مثبت موجب آرامش درونی
فرد شود(شطی و همکاران.)1383،
دسروسیرس و میلر )2007( 4در پژوهشی روی
نمونه  615نفری از دختران جوان نشان دادند
که کسانی که از اعتقادات مذهبی قوی تری
برخوردارند نسبت به مقابله با فشارزاهای
روانی ،شخصی ،تحصیلی و ...از نیروی بیشتری
برخوردارند و کمتر در اثر رویارویی با این عوامل
فشارزا دچار افسردگی و دیگر بیماری ها می شوند
و در واقع از سالمت روان بیشتری برخوردارند.
مک كوبریك و ديویس )2006( 5در تحقیق
خود بر روی  85نفر از بیماران مبتال به سرطان
پیشرفته به بررسی رابطه مذهب با افسردگی و
فشارزاهای روزانه از جمله فشارزاهاي مربوط به
محيط هاي آموزشي پرداختند نتایج تحقیق آنها
حاکی از آن بود که نگرش مذهبی موجب ایجاد
نگرش مثبت به زندگی در این افراد و کمرنگ
جلوه دادن عوامل فشارزا و از سوی دیگر باعث
کاهش افسردگی در آنها می شود.
به نظر می رسد که افراد مذهبی و غیر مذهبی
میزان فشار روانی مشابهی را تجربه می کنند ،لیکن
افراد مذهبی می توانند با رویدادهای منفی زندگی
و عوامل فشارزای روانی مقابله کنند .زیرا برای
مقابله با فشار روانی به خوبی از مذهب استفاده
می کنند ،واکنش آنها به فشار روانی تحت تأثیر
عواملی مانند حمایت اجتماعی ،سخت کوشی
شخصی ،سبک مشکل گشایی و مانند آن قرار
می گیرد ،که در افراد مذهبی موجب کاهش فشار

1 Junior Strssors Questionnaire
2 Hachney & Sanders
3 Okayasa

4 Desrosiers & Miller
5 Mccoubric & Davies
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روانی می گردد.
نونی )2005( 1در پژوهش خود نشان داد
که اعتقادات و باورهای مذهبی رابطه مثبت و
معناداری با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی
دانشجويان دارد .همچنين بين سالمت روان و
عملكرد تحصيلي دانشجويان نيز ارتباط مثبت
معناداري مشاهده شد.
باال بودن میزان فشارهای روانی ـ تحصیلی
موجود در فضای زندگی آموزشی دانشجویان
و عدم کاهش این فشارها می تواند پیامدهایی
مانند مشکل تحصیلی به دنبال داشته باشد.
مشکالت تحصیلی نشان دهنده عواملی هستند
که در آن مرکز توجه درمانی ،مسئله تحصیلی
است و نباید آن را با عقب ماندگی ذهنی مرتبط
دانست(محمدزاده.)1385،
آرچر و المین )1985( 2فشارزاهای اجتماعی-
تحصیلی گروهی از دانشجویان را بررسی کردند
که نتایج نشان داد بیشترین عوامل فشارزا در
امتحانات ،رقابت با همکالسی ها ،کمبود وقت،
ارتباط اساتید ،محیط فیزیکی کالس و انتخاب
شغل در آینده نهفته است .بیشترین فشارزاهای
شخصی نیز بر کشمکش های خانوادگی،
مشکالت مالی و تضادهای بین فردی متمرکز
است.
3
ریس و روزا ( )1991بر نمونه ای  755نفری
فشارزاهای اصلی زندگی و نشانه شناسی در آنها
را بررسی کردند .این نمونه به سؤاالت فشارزاهای
اصلیخانوادگیوسالمتروانیپاسخدادند.نتایج
نشان داد که افرادی که مشکالتی در زمینۀ والدین

دائم الخمر و تجارب چندگانه فشار یا والدین
مطلقه داشتند فشار بیشتری را نسبت به کسانی که
این تجارب را نداشتند تجربه می کردند.
4
یافته های تحقیق ماالتی و پارولکار ()1992
نشان می دهد که بین فشارزاهای دانشجویی و
سالمت عمومی همبستگی منفی و معناداری
وجود دارد.
5
نویل و مینجی ( )1988در تحقیقی نشان دادند
که بین سالمت عمومی و فشار زاهای روانی-
تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد به این
معنی که کسانی که از سالمت عمومی کمتری
برخوردارند فشار روانی را در مقایسه با افراد عادی
به میزان بیشتری دریافت می کنند.
کان و کوین )1970( 6در پژوهشی نتیجه
گرفتند که فشارزاهای روانی – تحصیلی عامل
ایجاد کننده بیماری های روانی و در نتیجه منجر
به کاهش سالمت روان می شوند.
بالتر )2002( 7در بررسی نقش مذهب بر سالمت
روان نشان داد که نگرش مذهبی با خود پنداره رابطه
مثبت دارد .همچنین یافته های تحقیق او نشان داد
دانشجوياني که اعتقادات مذهبی قویتری داشتند .از
دیگران خودباورتر ،سازش یافته تر بوده و عملکرد
تحصیلی نسبتاً باالیی داشتند .با توجه به شناخت
عوامل فشارزای تحصیلی همچنين با توجه به تأثير
فشارزاهای تحصیلی بر سالمت روان ،پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ علمي به اين سؤال است كه آيا
بين فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و سالمت
روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز رابطه وجود دارد؟

1 Nooney
2 Archer & Lamin
3 Reese & Roosa

4 Malatti & Paralkar
5 Noil & Mingihe
6 Kahn & Quinn
7 Bulter
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فرضيه هايپژوهش
فرضیه اول :بین فشارزاهای تحصیلی و
عملكرد تحصيلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه
منفي وجود دارد.
فرضیه دوم :بین تفکرات مذهبی و عملكرد
تحصيلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه مثبت
وجود دارد.
فرضیه سوم :بین سالمت روان و عملکرد
تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر) رابطه مثبت
وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین فشارزاهای تحصیلی،
تفکرات مذهبی و سالمت روان با عملکرد
تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر) رابطه چندگانه
وجود دارد.
روش پژوهش

جامعهآماریاینپژوهششاملكليهدانشجویان
دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
بودند كه در سال  1387مورد بررسي قرار گرفتند.
نمونه اين تحقيق مشتمل بر  300نفر( 150پسر
و  150دختر) بودند كه به روش نمونه گيري
تصادفي طبقه اي از ميان دانشكده هاي مختلف
انتخابشدند.
ابزار اندازه گيري
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ابتدا آزمون  KMOو آزمون بارتلت كه نشان
دهنده اين است كه حجم نمونه در نظر گرفته
شده براي تحليل عاملي اين تعداد سؤال( 71سؤال)
كفايت مي كند يا نه به عمل آمد كه هر دو نمرات
باال و معنادار بودند .سپس از طريق آزمون اسكري
مشخص شد كه اين تعداد سؤاالت پرسشنامه
چند عامل را در بر مي گيرد كه با در نظر گرفتن
ارزش ویژه هر سوال 0/25 1دو عامل استخراج
شد عامل اول ،عامل عمومي و عامل دوم به عنوان
عامل فردي در نظر گرفته شد .در كل  11سؤال
كه از ارزش پاييني برخوردار بودند حذف و در
نهايت يك پرسشنامه  60سؤالي به دست آمد.
از اين  60سؤال  51سؤال مربوط به عامل اول
و  9سؤال مربوط به عامل دوم مي باشد .براي
به دست آوردن اعتبار محتواي پرسشنامه آن را
با يك سؤال كلي(مالك) همبسته شد كه براي
كل پرسشنامه ضريب همبستگي  r=0/711در سطح
معناداري  P>0/0001و براي سؤاالت عامل اول
ضريب همبستگي  r =0/746در سطح معناداري
 P>0/0001و براي سؤاالت عامل دوم r=0/215
در سطح معناداري P>0/000 1به دست آمد كه
نشان دهنده اعتبار باالي اين پرسشنامه مي باشد .براي
به دست آوردن پايايي اين پرسشنامه از روش آلفای
كرونباخ استفاده شد كه براي سؤاالت عامل اول
 0/917و براي  9سؤال عامل دوم  0/453به دست
آمد كه هر دو در سطح  P<0/000معنادار بودند.

الف) پرسشنامه فشارزاهاي تحصيلي اهواز:
پرسشنامه  71سؤالي فشارزاي تحصيلي اهواز
2
ب)مقياس جهت گیری درونی – برونی آلپورت :
متناسب با ويژگي هاي فرهنگي – اجتماعي شهر
آلپورت( )1967برای اندازه گیری
اهواز در مرحله اول تحقيق ساخته و اعتبار يابي
شد .براي به دست آوردن اعتبار عالوه بر اعتبار جهت گیری هایمذهبییکمقیاس20گزینه ای
صوري كه از طريق نظر متخصصين برآورد شد ،ساخت که  11گزینه آن به جهت گیری برونی و
اعتبار عاملي آن نيز با تحليل عاملي به دست آمد.
1 Igen value
پس از وارد كردن اطالعات در محيط SPSS
2 Alport
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 9گزینه آن به جهت گیری درونی اشاره می کند.
بعد از آن روان شناسی به نام فگین 1یک نسخه 21
گزینه ای از مقیاس ( Eبرونی) و  ( Iدرونی) از
روی مقیاس آلپورت ساخت .برای سنجش اعتبار
این آزمون در ایران ،این نسخه ترجمه شد و سپس
توسطمتخصصانمختلفبازنویسی هایمتعددبر
روی آن انجام گرفت تا متناسب با بافت فرهنگی
و مذهبی ایران باشد .گزینه های این آزمون بر
حسب مقیاس لیکرت 2تنظیم گردیده است .در
این پرسشنامه سئواالت 1الی  12جهت گیری
مذهبی برونی و سئواالت  13الی  21جهت گیری
مذهبی درونی را می سنجند .نمره گذاری برای
جهت گیری برونی بدین شرح است :کام ً
ال
مخالفم ( ) 5تقریباً مخالفم ( ،)4تقریباً موافقم ()2
و کام ً
ال موافقم ( )1می باشد .برای جهت گیری
درونی نیز ،کام ً
ال موافقم ( ،)5تقریباً موافقم (،)4
تقریباً مخالفم ( )2و کام ً
ال مخالفم ( )1می باشد.
در پژوهش یرفی ( )1380پایایی این مقیاس به
روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب
آلفایی معادل  % 719به دست آمد .در پژوهش
بازگیر ( )1382نیز ضریب پایایی این مقياس به
روش آلفای کرونباخ و تنصیف که بر روی 100
نفر از بیماران بیمارستان سوانح سوختگی اهواز
انجام گردید ،به ترتیب  0/65و  0/65به دست
آمد .پايايي پرسشنامه اعتقادات و باورهای مذهبی
نيز با دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه
گرديد كه برای کل پرسشنامه به ترتيب برابر
 0/75و  ،0/52براي اعتقادات و باورهای مذهبی
بيرونی0/69و0/70و براي اعتقادات و باورهای
مذهبی درونی0/63و 0/45مي باشد كه به طور
کلی بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه

مذكور است .برای تعيين اعتبار پرسشنامه ياد شده
نيز نمره آن را با نمره پرسشنامه تفکر دينداری
همبسته نموده و مشخص گرديد که رابطه
معنی داری بين پرسشنامه های ياد شده وجود دارد
( p >0/006و ()r=0/22يوسفيان.)1387،
ج)پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ و
هيلر(:)GHQ
در تحقيق حاضر از پرسشنامه سالمت
عمومي( -)GHQفرم  28سؤالي –براي سنجش
ميزان سالمت عمومي دانشجويان استفاده شد.
اين پرسشنامه توسط گلدبرگ و هيلر،)1979( 3
طراحي شده است و تا كنون به  38زبان مختلف
ترجمه شده و تحقيقات مختلفي توسط آن در 70
كشور به انجام رسيده است .اين پرسشنامه شامل 4
خرده مقياس مي باشد كه هر كدام از آنها داراي
 7سؤال است .شيوه نمره گذاري بر اساس مقياس
 4درجه اي ليكرت به صورت  3 ،2 ،1 ،0مي باشد
و نمره كمتر در اين آزمون بيانگر بهداشت رواني
بهتراست(نوربخش.)1378،
حقیقیوهمکاران()1378درپژوهشخود،پایایی
این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 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 کل فهرست تجدید نظر
شده عالﺋﻢ روانی (،0/85 ،0/86( ،)SCL90-R
 )0/82 ،0/72به دست آورده اند(حقیقی و همکاران
 .)1378ضريب اعتبار اين پرسشنامه به روش همبسته
كردن آن با آزمون  0/80 ،SCL90-Rو براي تعيين
پايايي اين پرسشنامه از دو روش آلفاي كرونباخ و
تنصيف استفاده شد كه براي كل مقياس به ترتيب
ضرايب  0/96و  0/94به دست آمد.

1 Feagin

3 Goldberg & Hiller

2 Likert
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جدول شماره .1ضريب همبستگي محاسبه شده بين فشارزاهای تحصیلی ،تفكرات
مذهبي و سالمت روان با عملكرد تحصيلي دانشجویان (دختر و پسر)
عملكردتحصيلي
متغيرها

ضريبهمبستگي سطح معني داري ()P

تعداد

فشارزاهایتحصیلی

r=0/243

P>0/017

150

تفكراتمذهبي

r=0/151

P>0/134

150

سالمت روان

r=0/349

P>0/0001

150

يافتههايپژوهش

جهت تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش از
ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه
استفاده شده است كه نتايج آن در جداول  1تا 3
آمده است.
همانطور كه در جدول شماره 1مشاهده مي شود
در مورد متغير فشارزاهای تحصیلی ضريب
همبستگي به دست آمده  r=0/243مي باشد كه
در سطح  p>0/017معني دار مي باشد لذا فرضيه
اول تاييد مي شود يعني بين فشارزاهای تحصیلی و
عملكرد تحصيلي دانشجویان (دختر و پسر) رابطه
منفي معنادار وجود دارد و اين نشانگر آن است
كه فشارزاهاي تحصيلي در هر صورت مي تواند
با مشكالت متفاوتي كه بيشتر از نظر رواني
مؤثرند بر روي عملكرد تحصيلي دانشجويان
خصوصاً دانشجويان خوابگاهي كه دور از والدين
و خانواده و در شرايط خاصي قرار دارند تأثير
بسزاييبگذارد.
همچنين در جدول فوق مشاهده مي شود ضريب
همبستگي به دست آمده در مورد متغير تفكرات
مذهبي  r=0/151مي باشد كه در سطح p>0/134
معني دار نمي باشد لذا فرضيه دوم رد مي شود يعني
بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي دانشجویان
(دختر و پسر) رابطه وجود ندارد.
در مورد متغير سالمت روان نيز همان طور كه

در جدول فوق مشاهده مي شود ضريب همبستگي
به دست آمده  r=0/349مي باشد كه در سطح
 p>0/0001معني دار مي باشد لذا فرضيه سوم تاييد
مي شود يعني بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي
دانشجویان (دختر و پسر) رابطه وجود دارد.
همان طور كه در جدول شماره 2مشاهده
مي شود ضريب رگرسيون به دست آمده
 r=0/501بين همه متغيرهاي پژوهشي يعني
فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و سالمت
روان با عملکرد تحصیلی در سطح p>0/0001
معني دار بوده است يعني علي رغم اينكه ضريب
همبستگي ساده بين سه متغير فقط دو متغير معني
دار بوده اما در اينجا وقتي كه سه متغير همزمان
با دو متغير سن و جنسيت مورد بررسي قرار
گرفتند ،ضريب رگرسيون معني دار بوده است .و
در بررسي اينكه از بين متغيرهايي كه رابطه آنها با
عملكرد تحصيلي دانشجويان به دست آمده كدام
متغيرپيشبينيكنندهبيشتربرايعملكردتحصيلي
دانشجويان مي باشد رگرسيون با روش گام به گام
نشان داد كه در وهله اول سالمت عمومي و سپس
جنسيت دانشجويان پيش بيني كننده هاي بهتري
هستند .كه در جدول شماره  3خالصه نتايج آن
آمده است:
همان طور كه در جدول  3مشاهده مي شود
با توجه به ضريب رگرسيون به دست آمده
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جدول شماره  .2رگرسيون چندگانه محاسبه شده بين فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و
سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر) با روش ورودEnter

سطحمعني
داري()P
0/0001

df2
90

 F df1تغييرات
5

ميزان تغيير مجذور انحرافاستاندارد مجذور سازگار شده مجذور ضريب

6/026

ضريب

ضريبرگرسيون

برآورد

ضريبرگرسيون

رگرسيون

رگرسيونR

0/251

1/57794

0/209

0/251

0/501

جدول شماره  .3رگرسيون چندگانه محاسبه شده بين فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و
سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر) با روش گام به گام stepwise

سطحمعني

df2

 F df1تغييرات

ميزان تغيير مجذور انحرافاستاندارد مجذور سازگار شده مجذور ضريب

ضريب

ضريبرگرسيون

برآورد

ضريبرگرسيون

رگرسيون

رگرسيونR

0/0001

94

1

13/400

0/125

1/66882

0/115

0/125

a 0/353

0/001

93

1

12/023

0/100

1/57882

0/208

0/225

b 0/474

داري()P

سالمت عمومي= a

جنسيت=b

مشخص مي شود كه ابتدا سالمت عمومي و
سپس جنسيت پيش بيني كننده هاي بهتري براي
عملكردتحصيليدانشجويانهستند.
بحث و نتیجه گیری

بر اساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق
بین فشارزاهای تحصیلی و عملكرد تحصيلي
دانشجویان (دختر و پسر) رابطه منفي معنادار
وجود دارد.
نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي نریمانی
و پوران ( ،)1385لشکری پور ،بخشانی و سلیمانی
( ،)1385شعیری ،مالمیرزایی ،پروری ،شه
مرادی و هاشمی ( ،)1383پوالدی ری شهری
( ،)1374مك فارلند و راس( )1982و كلر و
همكاران( )1991همخواني دارد.
در تبيين كلي اين فرضيه مي توان گفت هر
گونه تغییری در سطح توقعات و انتظارات محیطی
می تواند موجب بروز فشار روانی گردد .افراد با

تغییر فرهنگ و با کوچ به فرهنگ دیگر و یا ماندن
و کنار آمدن با تغییرات ،با آنها مدارا می کنند.
وقتی تغییر حاد بوده و بر مکانیسم های انضباطی و
حمایت هایاجتماعیافرادتسلطپیداکند،ممکن
است ،فشار زیاد وارد آورد در نتيجه موجبات افت
تحصيلي را فراهم آورد .در هر محیط آموزشی
انتظاراتی چون به موقع آمدن ،انجام تکلیف معین،
ساکت بودن ،همکاری کردن و به طور خالصه،
نمونه های گوناگون انضباطی است که براي فرد
ايجاد تنش كرده و با زندگی در خانه ای که به آن
عادت کرده تفاوت فاحش دارد .ممکن است فرد
به سهولت با وضع جدید سازش یابد یا انزجار و
نفرت نسبت به آن نشان دهد .در نتیجه برای خود،
همکالسان و دوستان مشکالتی به وجود آورد.
هر محیط آموزشی دارای جوی است که ممکن
است آن محیط را سرد و خشک ،غیرقابل اعتماد،
ترس آور و یا گرم و صمیمی ،قابل انعطاف ،قابل
اعتماد و حمایت کننده سازد .هر چه جو محیط
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آموزشی مثبت تر باشد برقراری روابط انسانی
آسانتر خواهد بود و جوهای بسته ،ترس آور یا
منفی موجب بی اعتمادی ،جدایی و نفرت و
كاهش عملكرد تحصيلي افراد می شود.
از سوي ديگر در تحقيق حاضر مشاهده شد
كه بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي
دانشجویان (دختر و پسر) رابطه وجود ندارد.
داده هاي حاصل از اين فرضيه با هيچ كدام از
يافته هاي پيشين همخواني ندارد.
از آنجايي كه افراد نمونه تحقيق حاضر را بيشتر
دانشجويان خوابگاهي تشكيل مي دهد و اين
دانشجويان در مقايسه با دانشجويان غير خوابگاهي
مشكالت و فشارزاهاي تحصيلي بيشتري را تجربه
مي كنند بنابراين دور از انتظار نيست كه تفكرات
مذهبي شان تحت الشعاع مسائل و مشكالتشان
قرار گيرد و تأثير چنداني در عملكرد تحصيلي
شان نداشته باشد .شايد همين دانشجويان در
موقعيت هاي ديگر به تناسب شدت و ضعف
اعتقادات مذهبي شان از عملكرد تحصيلي باال
يا پاييني برخوردار باشند .در هر صورت شناسايي
عوامل فشارزاي تحصيلي و همچنين اقداماتي از
سوي مسئولين جهت ارائه آگاهي به دانشجويان
درباره نحوه استفاده از آموزه هاي ديني در جهت
مقابله با فشارزاهاي تحصيلي و افزايش عملكرد
تحصيلي مي تواند مؤثر باشد.
همچنين بر اساس يافته هاي حاصل از اين
تحقيق روشن شد كه بین سالمت روان و عملکرد
تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر) رابطه مثبت
معنادار وجود دارد.
نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي همایی
( ،)1379هاكني و ساندرز( ،)2003کراندال و
دیگران ( ،)1992نونی ( ،)2005تحقیقات مک
فارلند و راس( )1982همخواني دارد.
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پاسخ انسان به عوامل فشارزا تحت تأثیر
برداشت او از رویداد فشارزا قرار می گیرد و
هر عامل فشارزایی مستلزم این است که انسان
از سالمت روانی کافی بهره مند باشد و از منابع
سازش خود به درستی استفاده کند و از آنجایی
که در تعریف سالمت روان بر اهمیت سازگاری با
محیط تاکید می شود ،شخصی می تواند با محیط
خود ،اعضای خانواده ،همکاران ،همسایگان و
به طور کلی اجتماع ،خوب سازگار شود که از
نظر بهداشت روانی بهنجار باشد .این شخص با
تعادل روانی رضایت بخش ،تعارض های خود
را با دنیای برون و درون حل می کند و در مقابل
ناکامی های اجتناب ناپذیر زندگی مقاومت
خواهد داشت.با توجه به اینکه عمده مطالب ارائه
شده در کالسهای درس به منظور ارتقا سطح
علمي دانشجويان در قالب کانال ارتباطی سمعی و
بصری ارائه میشود سالمت جسمی در کنار روان
سالم از درجه اهمیت باالیی برخوردار است .در
آسیب شناسی نظامهای علمي شناخت عواملی
که موجب بهبود یا تضعیف عملکرد تحصيلي
دانشجويان میگردد حائز اهمیت است .تحقیقات
زیادی نشا ن داده است که عوامل گوناگونی در
دانشگاه ها و محيط هاي آموزشي موجب ایجاد
فشار روانی در دانشجويان میگردد .عواملی از
قبیل :جو آموزش ،دوستان ،مقررات انضباطی،
شکست تحصیلی ،امتحانات ،نمرات ،والدین .این
عوامل میتوانند به نوبة خود بر عملکرد تحصیلی
دانشجويان تأثیر بگذارند .بنابراین تغییرات نامطلوب
در عملکرد یا سالمتی یا رشد جسمي -روانی
دانشجويان مي تواند با كاهش عملكرد تحصيلي
آنان همراه گردد.
از ديگر نتايج تحقيق حاضر اين بود كه بین
فشارزاهای تحصیلی ،تفکرات مذهبی و سالمت
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روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دختر و
پسر) رابطه چندگانه وجود دارد .علي رغم اينكه
ضريب همبستگي ساده به دست آمده بين سه متغير
فقط رابطه ساده بین دو متغير معني دار بوده ولی
به صورت همزمان سه متغيردر نظر گرفته شدند
ضریب همبستگي چندگانه معني دار بوده است که
نشان دهنده این است که رابطه چندگانه بین متغیرها
وجود داشته است.
اين نتايج با يافته هاي مک فارلند و راس ()1982
و پوالدی ری شهری ( )1374همخواني دارد.
با توجه به تحقيقات انجام شده و يافته هاي
به دست آمده فشارهای فردی ،محیطی و
تحصیلی همه مواردی هستند که به شکل مستقیم
یا غیرمستقیم دانشجویان را برای کسب نمرات بهتر
و انجام تکالیف تحت فشار قرار می دهند و پاسخ

انسان به عوامل فشارزا را تحت تأثير قرار می دهند.
از آنجایی که در بطن هر حرکت ارزشمند ،مقصد
و هدفی نهفته است ،آموزش نیز از این امر مستثنی
نبوده ،امری پویا ،متحول و نیازمند هدف است .برای
رسیدن به هدف یا اهداف آموزشی ،مسیر و گام ها
باید روشن و مشخص باشد و با روش ارزشیابی
مناسبي در مسیر صحیح به سوی هدف هدایت شود.
ما می توانیم هر یک از عوامل فوق را بررسی کرده
و عاملی را که میتواند باعث موفقیت تحصیلی و
بهداشت روانی دانشجويان باشد را شناسایی کنیم
و بعد به کمک مداخله آزمایشی کوشش نماییم
شرایط و وضعیت آن را تغییر داد .احتمال هدایت
اینکه عملکرد تحصیلی آنان را در جهت مطلوب
و سازگاری آنان را در محيط هاي آموزشي
افزایش دهیم.
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