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تفكرات مذهبي و سالمت روان با عملكرد تحصيلي بين ، رابطه فشارزاهاي تحصيلي

  دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

  1عليرضا حيدرئي

  2پرويز عسگري

  3فاطمه مرعشيان

  4امين ضميري

 چكيده

تفكرات مذهبي و ، هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهاي تحصيلي

ت روان با عملكرد تحصيلي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي سالم

بود كه  )دختر 150پسر و  150( نفر 300نمونه اين پژوهش شامل . واحد اهواز بود

اي از بين تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز  بصورت تصادفي طبقه

تفكرات ، هاي فشارزاي تحصيلي اهواز سشنامهها از پر براي گردآوري داده. انتخاب شدند

و معدل دانشجويان به عنوان مالكي   GHQ مذهبي آلپورت و سالمت عمومي گلدبرگ

پژوهش حاضر از نوع همبستگي و . جهت برآورد عملكرد تحصيلي آنان استفاده شد

در ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري  نتايج تحليل داده

نشان داد كه بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد تحصيلي  P ≥0001/0 داري سطح معني

رابطه معنادار ) دختر و پسر(همچنين بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

. ولي بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي آنان ارتباطي مشاهده نشد. وجود دارد

تفكرات مذهبي و سالمت روان با ، فشارزاهاي تحصيليها نشان داد كه بين  همچنين يافته

  . رابطه چندگانه وجود دارد) دختر و پسر(عملكرد تحصيلي دانشجويان 

                                        
1
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز 
2
 گاه آزاد اسالمي واحد اهوازعضو هيئت علمي دانش 
3
 كارشناس ارشد روان شناسي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز 
4
 كارشناس روان شناسي باليني 

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 88 پائيز – تمبيسشماره 
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  ها كليد واژه 

 عملكرد تحصيلي، سالمت روان، تفكرات مذهبي، فشارزاهاي تحصيلي 

 

  مقدمه

كار  تمامي كساني كه در كالس درس و با مدرسه و دانشگاه سر و

هاي فشار رواني  اي با عواملي كه موجب بروز نشانه به طور حتم به گونه اند داشته

كه همه محصلين آن را درك ، رايج ترين اين عوامل. اند شود رو به رو شده مي

هاي هيجاني و تغييرات فيزيولوژيكي همراه و متعاقب آن  اند امتحان و حالت كرده

اين حاالت ممكن است در  افزايش ضربان قلب و غيره است كه، دلشوره: مانند

رسد يا هنگامي كه فرد براي پاسخگويي به  هنگامي كه فرد دير به كالس مي

هاي هيجاني  در دانشجويان مختلف حالت، سؤاالت مربوطه به درس آمادگي ندارد

بنابراين باال بودن ميزان فشارهاي . و تغييرات فيزيولوژيكي متفاوتي ايجاد كند

ر فضاي زندگي آموزشي دانشجويان و عدم كاهش اين رواني ـ تحصيلي موجود د

مشكالت . دنبال داشته باشده تواند پيامدهايي مانند مشكل تحصيلي ب فشارها مي

DSMIV اساس  تحصيلي بر
نشان دهنده عواملي هستند كه در آن مركز توجه  1

ماندگي ذهني مرتبط دانست  را با عقب مسئله تحصيلي است و نبايد آن، درماني

  . )1385، زادهمدمح(

آموز  آميز براي هر دانش توجه به ايجاد شرايطي براي كسب تجارب موفقيت

از آنجايي كه اين عوامل . سازد را مطرح مي 2يا دانشجو بحث فشارزاهاي تحصيلي

و عملكرد تحصيلي دانشجويان  3تواند بر نحوه يادگيري و سالمت روان فشارزا مي

پاسخ انسان به . ضروري و حائز اهميت است تأثير بگذارد شناسايي اين عوامل

گيرد و هر عامل  عوامل فشارزا تحت تأثير برداشت او از رويداد فشارزا قرار مي

                                        
1
 Diagnostic and Statistical Manual 

2
 Academic stressors 

3
 Mental health 
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مند باشد و از  فشارزايي مستلزم اين است كه انسان از سالمت رواني كافي بهره

منابع سازش خود به درستي استفاده كند و از آنجايي كه در تعريف سالمت روان 

، تواند با محيط خود شخصي مي، شود ر اهميت سازگاري با محيط تاكيد ميب

خوب سازگار شود ، همسايگان و به طور كلي اجتماع، همكاران، اعضاي خانواده

، اين شخص با تعادل رواني رضايت بخش. كه از نظر بهداشت رواني بهنجار باشد

هاي  مقابل ناكامي كند و در هاي خود را با دنياي برون و درون حل مي تعارض

  . )1384، فقيهي( اجتناب ناپذير زندگي مقاومت خواهد داشت

هاي ك شخص به هنگام مواجهه با موقعيتسالمت روان يعني اين كه چگونه ي

كه چگونه افراد به  كند سالمت روان يعني اين احساس و عمل مي، فكر، زندگي

ها  چالش، نگرند ستند ميشان و افراد ديگري كه در زندگي آنها ه زندگي، خودشان

سالمت روان . دهند هايي انجام مي كنند و انتخاب و مشكالت خود را ارزيابي مي

 گيرد ها را در بر مي گيري ارتباط با افراد ديگر و تصميم، همچنين كنترل تنيدگي

  . ) 1387، نقل از سواري(

 كند و خالءهاي مذهب بسياري از نيازهاي اساسي انسان را برآورده مي

اميد و قدرت را در فرد تحكيم نموده و ، كند عاطفي و معنوي او را پر مي، اخالقي

معنوي را در فرد و اجتماعات استحكام داده و پايگاه بسيار ، خصوصيات اخالقي

هاي زندگي ايجاد  محكمي براي انسان در برابر مشكالت و مصائب و محروميت

  . )1384، اسدي نوقاني و همكاران( كند مي

رسد كه افراد مذهبي و غير مذهبي ميزان فشار رواني مشابهي را  نظر ميبه 

توانند با رويدادهاي منفي زندگي و عوامل  ليكن افراد مذهبي مي، كنند تجربه مي

زيرا براي مقابله با فشار رواني به خوبي از مذهب . فشارزاي رواني مقابله كنند

حت تأثير عواملي مانند حمايت واكنش آنها به فشار رواني ت، كنند استفاده مي

كه ، گيرد سبك مشكل گشايي و مانند آن قرار مي، سخت كوشي شخصي، اجتماعي
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افزون بر اين اعتقادهاي . گردد در افراد مذهبي موجب كاهش فشار رواني مي

اعتقادات و . كند شناختي افراد مذهبي به آنان در مقابله با فشار رواني كمك مي

تواند از طريق  مي.. . نماز و روزه و، دعا، زيارت، ل به خدارفتارهايي مانند توك

شطي و ( هاي مثبت موجب آرامش دروني فرد شود ايجاد اميد و تشويق به نگرش

  . )1383، همكاران

 –اي به بررسي فشارزاهاي رواني  در مطالعه) 1385(نريماني و پوران 

آموزان  تحصيلي در دانشآن با پيشرفت اي و رابطه  اجتماعي و راهبردهاي مقابله

نتايج مطالعه آنها نشان داد كه بين عوامل فشارزاي تحصيلي و . دختر پرداختند

  . عملكرد تحصيلي رابطه منفي معناداري وجود دارد

 935روي ) 1385(بخشاني و سليماني ، پور نتايج پژوهش لشكري

تحصيلي  آموز راهنمايي نشان داده كه بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد دانش

  . )1385، نقل از نريماني و پوران( )r=- 13/0(رابطه معكوس وجود دارد 

دست آورد كه بين فشارزاهاي ه در پژوهش خود ب) 1374(فتحي 

دانشجويي و افسردگي همبستگي مثبت وجود دارد به عبارت ديگر افزايش 

  . فشارزاهاي دانشجويي با افزايش افسردگي در آنها همراه است

در پژوهشي به ساخت پرسشنامه جهت سنجش فشارزاهاي ) 1379(همايي 

pssiرواني دختران مراكز پيش دانشگاهي اهواز موسوم به 
پرداخت و نشان داد  1

آموزان دختر با سالمت روان در آنها رابطه منفي  كه بين فشارزاهاي رواني دانش

  . وجود دارد و بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي آنان رابطه مثبت

در تحقيقي به اين نتيجه رسد كه بين عوامل ) 1374(والدي ري شهري پ

فشارزاي رواني و عملكرد تحصيلي دانشجويان همبستگي منفي وجود دارد و 

                                        
1
pre- university students stressors inventory (pssi).  
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زاي رواني و عملكرد تحصيلي دانشجويان  همبستگي چند متغيري بين عوامل فشار

  . هاي انفرادي اين عوامل بيشتر است از همبستگي

در تحقيقي به بررسي نقش ارتباط بين ) 1371(منفرد  براهني و افشاري

: زاي زندگي و بيماري رواني پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه حوادث فشار

  . حوادث فشارزاي زندگي در آشكار سازي اختالالت رواني نقش مؤثري دارند

در پژوهش خود به ساخت و اعتباريابي مقياس ) 1374(پوالدي ري شهري 

ssq ش فشاراهاي رواني دانشجوييبراي سنج
 54پرداخت و يك مقياس كوتاه  1

عامل اول مربوط به . باشد عامل اصلي مي 4اي بدست آورد كه شامل  ماده

عامل ، عامل دوم مربوط به فشارزاهاي محيط آموزشي، فشارزاهاي تحصيلي

التحصيلي و عامل چهارم فشارزاهاي مربوط به  سوم فشارزاهاي مربوط به فارغ

  . باشد محيط خوابگاه مي

اي به نام  در تحقيق خود به ساخت پرسشنامه) 1376(نژاد  كجباف

پرسشنامة سنجش رويدادهاي فشارزاي زندگي نوجوانان پرداخت و به اين نتيجه 

برند و اين عوامل درد و  آموزان از فشارزاهايي گوناگوني رنج مي رسيد كه دانش

  . شوند تحصيلي تقسيم مي محيط غيرمقولة كلي مربوط به محيط تحصيلي و 

در پژوهشي ) 1383(شه مرادي و هاشمي ، پروري، مالميرزايي، شعيري

نشان دادند كه به طور كلي بين عوامل فشارزاي تحصيلي از جمله اضطراب 

نقل از ( دار وجود دارد و پيشرفت تحصيلي همبستگي منفي و معني.. .امتحان و

  . )1385، نريماني و پوران

در تحقيقي نشان داده است كه سالمت رواني و جسمي ) 2007( 2نگكوئي

افرادي كه اعتقادات مذهبي قويتري . ي مثبت دارد انسان با زندگي معنوي او رابطه

تر از  هنگام بيماري سريع. هاي استرس دارند سازگاري بهتري با موفقيت، دارند

                                        
1
 students stressors questionnaire.  
2
 Koening  
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ز هيجانات منفي و افسردگي تري ا ميزان پايين، كنند مذهبي بهبود پيدا ميافراد غير

اضطراب كمتري دارند و از حمايت اجتماعي باالتري ، كنند را تجربه مي

  . برخوردارند

در پژوهشي با استفاده از پرسشنامة فشارزاي ) 1992(و ديگران  1كراندال

و چك ليستي از رويدادهاي فشارزاي زندگي دانشجويان را  J. S. Q 2دانشجويي 

نتايج نشان داد كه پرسشنامه فشار رواني دانشجويان با . دمورد بررسي قرار دا

چه خلق  عاليم جسماني همبستگي مثبت داشته و با خلق همبستگي منفي دارد و هر

تر باشد و فرد از سالمت روان بيشتري برخوردار باشد عملكرد تحصيلي او  مثبت

  . )1379، نقل از همايي( نيز بهتر خواهد بود

ي مذهب با سالمت روان  در بررسي رابطه) 2003( 3هاكني و ساندرز

هاي سالمت رواني و  هاي باالتري در آزمون دريافتند كه افراد مذهبي نمره

هاي مربوط به اختالالت رواني كسب  تري در آزمون هاي پايين جسماني و نمره

  . كنند مي

در يك مطالعه به ساخت يك مقياس براي ) 1992(و ديگران  4اكاياشي

آموزان  ارزاي مدرسه پرداختند كه به طور مكرر به وسيله دانشحوادث فش

دست ه هاي ب تحليل عوامل داده. گردد دبيرستاني در زندگي روزانه شان تجربه مي

مورد هستند كه  5آموزان شامل  آمده نشان داد كه فشارهاي اصلي در دانش

  . اي هاي مدرسه مطالعه و فعاليت، هاي باشگاهي فعاليت، دوست، معلم: عبارتند از

نفري از  615در پژوهشي روي نمونه ) 2007( 5دسروسيرس و ميلر

تري برخوردارند  دختران جوان نشان دادند كه كساني كه از اعتقادات مذهبي قوي

                                        
1
 Crandall.  

2
 Junior Strssors Questionnaire  

3
 Hachney & Sanders  

4
 okayasa.  

5
Desrosiers & Miller.  
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از نيروي بيشتري .. .تحصيلي و، شخصي، نسبت به مقابله با فشارزاهاي رواني

مل فشارزا دچار افسردگي و ديگر برخوردارند و كمتر در اثر رويارويي با اين عوا

  . شوند و در واقع از سالمت روان بيشتري برخوردارند بيماريها مي

نفر از بيماران مبتال به  85در تحقيق خود بر روي ) 2006( 1مكابري و داويز

سرطان پيشرفته به بررسي رابطه مذهب با افسردگي و فشارزاهاي روزانه 

از آن بود كه نگرش مذهبي موجب ايجاد نگرش پرداختند نتايج تحقيق آنها حاكي 

مثبت به زندگي در اين افراد و كمرنگ جلوه دادن عوامل فشارزا و از سوي ديگر 

  . شود باعث كاهش افسردگي در آنها مي

در پژوهش خود نشان داد كه اعتقادات و باورهاي مذهبي ) 2005( 2نوني

. تحصيلي دانشجويان داردرابطه مثبت و معناداري با سالمت رواني و عملكرد 

همچنين بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان نيز ارتباط مثبت 

  . معناداري مشاهده شد

تحصيلي گروهي از  - فشارزاهاي اجتماعي) 1985( 3آرچر و المين

دانشجويان را بررسي كردند كه نتايج نشان داد بيشترين عوامل فشارزا در 

محيط فيزيكي ، ارتباط با اساتيد، كمبود وقت، ها يرقابت با همكالس، امتحانات

بيشترين فشارزاهاي شخصي نيز بر . كالس و انتخاب شغل در آينده نهفته است

  . مشكالت مالي و تضادهاي بين فردي متمركز است، هاي خانوادگي كشمكش

نفري فشارزاهاي اصلي زندگي  755اي  بر نمونه) 1991( 4ريس و روزا

اين نمونه به سؤاالت . انه شناسي در آنها را بررسي كردندآموزان و نش دانش

نتايج نشان داد كه . فشارزاهاي اصلي خانوادگي و سالمت رواني پاسخ دادند

الخمر و تجارب چندگانه فشار يا والدين  افرادي كه مشكالتي در زمينة والدين دائم

                                        
1
 Mccoubric & Davies  

2
 Nooney.  

3
 Archer & Lamin.  

4
 Reese & Roosa 
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نداشتند تجربه مطلقه داشتند فشار بيشتري را نستب به كساني كه اين تجارب را 

  . كردند مي

 دهد كه بين فشار نشان مي) 1992( 1هاي تحقيق ماالتي و پارولكار يافته

  . زاهاي دانشجويي و سالمت عمومي همبستگي منفي و معناداري وجود دارد

در تحقيقي نشان داد كه بين سالمت عمومي و ) 1988( 2نويل مينجي

داري وجود دارد به اين معني كه تحصيلي رابطه منفي و معنا -فشارزاهاي رواني

كساني كه از سالمت عمومي كمتري برخوردارند فشاررواني را در مقايسه با 

  . افراد عادي بر ميزان بيشتري دريافت مي كنند

دهد كه بين شكست تحصيلي  نشان مي) 1982( 3تحقيقات مك فارلند و راس

ن دانشجويان و فشارزاهاي تحصيلي ديگر با عملكرد تحصيلي و سالمت روا

هاي اين تحقيق اين بود كه بين سالمت  از جمله يافته. رابطه چند گانه وجود دارد

همچنين . روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار وجود داشت

مشخص شد كساني كه فشار زاهاي تحصيلي از جمله شكست تحصيلي را بيشتر 

  . تري برخوردارند ي پايينكنند از سالمت روان و عملكرد تحصيل تجربه مي

تحصيلي عامل  –نتيجه گرفتند كه فشارزاهاي رواني ) 1970( 4كان و كوين

  . شوند هاي رواني و در نتيجه منجر به كاهش سالمت روان مي ايجاد كننده بيماري

هاي مرتبط با فشاررواني  نمونه وسيعي از بيماري) 1991(و همكاران  5كلر

عملكرد تحصيلي و  ند كه بين فشارزاهاي رواني وو مشخص كرد. را نشان دادند

  . سالمت روان در افراد رابطه منفي معناداري وجود دارد

                                        
1
 Malatti & Paralkar.  

2
 Noil & Mingihe.  

3
 Mcfarland & Ross 

4
 Kahn & Quinn 

5
 Klerr.  
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در بررسي نقش مذهب بر سالمت روان نشان داد كه نگرش ) 2002( 1بالتر

هاي تحقيق او نشان داد  همچنين يافته. مذهبي با خود پنداشت رابطه مثبت دارد

سازش ، از ديگران خودباورتر. مذهبي قويتري داشتندآموزاني كه اعتقادات  دانش

كه شناخت  با توجه به اين. تر بوده و عملكرد تحصيل نسبتاً بااليي داشتند يافته

كه تفكرات  عوامل فشارزاي تحصيلي و تأثير آنها بر عملكرد تحصيلي و اين

سالمت تواند بر نحوه برخورد با فشارزاهاي تحصيلي و به دنبال آن بر  مذهبي مي

روان نقش داشته باشد پژوهش حاضر به دنبال پاسخ علمي به اين سؤال است كه 

تفكرات مذهبي و سالمت روان با عملكرد تحصيلي ، آيا بين فشارزاهاي تحصيلي

  دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز رابطه وجود دارد؟

  :هاي پژوهش فرضيه

حصيلي و عملكرد تحصيلي دانشجويان بين فشارزاهاي ت: فرضيه اول

  . رابطه منفي معنادار وجود دارد) دختر و پسر(

دختر و (بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي دانشجويان : فرضيه دوم

  . رابطه مثبت معنادار وجود دارد) پسر

دختر و (بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان : فرضيه سوم

  . ر وجود داردرابطه مثبت معنادا) پسر

تفكرات مذهبي و سالمت روان با ، بين فشارزاهاي تحصيلي: فرضيه چهارم

  . رابطه چندگانه وجود دارد) دختر و پسر(عملكرد تحصيلي دانشجويان 

  

                                        
1
 Balter.  
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  روش 

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه 

نمونه . د بررسي قرار گرفتندمور 1387كه در سال  آزاد اسالمي واحد اهواز بودند

از جامعه مذكور بود كه به ) دختر 150پسر و  150( نفر 300اين تحقيق مشتمل بر 

هاي  هاي متجانس در دانشكده گيري تصادفي طبقه اي از ميان گروه روش نمونه

  . مختلف انتخاب شدند

پرسشنامه : پرسشنامه فشارزاهاي تحصيلي اهواز) الف: گيري ابزار اندازه

اجتماعي  –هاي فرهنگي  سؤالي فشارزاي تحصيلي اهواز متناسب با ويژگي 71

دست آوردن ه براي ب. شهر اهواز در مرحله اول تحقيق ساخته و اعتبار يابي شد

دست آمد اعتبار ه اعتبار عالوه بر اعتبار صوري كه از طريق نظر متخصصين ب

كردن اطالعات در محيط  پس از وارد. عاملي آن را با تحليل عاملي بدست آورديم

SPSS  ابتدا آزمونKMO  و آزمون بارتلت كه نشان دهنده اين است كه حجم

كفايت ) سؤال 71( نمونه در نظر گرفته شده براي تحليل عاملي اين تعداد سؤال

سپس از طريق . عمل آمد كه هر دو نمرات باال و معنادار بودنده كند يا نه ب مي

اين تعداد سؤاالت پرسشنامه چند عامل را در  آزمون اسكري مشخص كرديم كه

دو عامل استخراج شد عامل  Igen valiu 25/0گيرد كه با در نظر گرفتن  بر مي

 11در كل . عنوان عامل فردي در نظر گرفته شده عامل عمومي و عامل دوم ب، اول

 60سؤال كه از ارزش پاييني برخوردار بودند حذف و در نهايت يك پرسشنامه 

سؤال  9سؤال مربوط به عامل اول و  51سؤال  60از اين . ي بدست آمدسؤال

دست آوردن اعتبار محتواي پرسشنامه آن ه براي ب. باشد مربوط به عامل دوم مي

همبسته كرديم كه براي كل پرسشنامه ضريب ) مالك( را با يك سؤال كلي

اول براي سؤاالت عامل  و >0001/0pدر سطح معناداري  =711/0rهمبستگي 

و براي سؤاالت عامل  >0001/0Pدر سطح معناداري  =r 746/0ضريب همبستگي 

دست آمد كه نشان دهنده اعتبار ه ب >000/0P 1 در سطح معناداري =215/0rدوم 
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دست آوردن پايايي اين پرسشنامه از ه براي ب. باشد باالي اين پرسشنامه مي

 9و براي  917/0امل اول روش آلفا كرونباخ استفاده كرديم كه براي سؤاالت ع

  . دست آمد كه هر دو معنادار بودنده ب 453/0سؤال عامل دوم 

براي ) 1967( آلپورت :1بروني آلپورت – گيري دروني مقياس جهت)ب

گزينه آن  11اي ساخت كه  گزينه 20هاي مذهبي يك مقياس  گيري گيري جهت اندازه

بعد از آن . كند ني اشاره ميگيري درو گزينه آن به جهت 9گيري بروني و  به جهت

 Iو ) بروني( Eاي از مقياس  گزينه 21يك نسخه  2شناسي به نام فگين روان

، ي سنجش روايي اين آزمون در ايرانبرا. از روي مقياس آلپورت ساخت) دروني(

هاي متعدد بر  اين نسخه ترجمه شد و سپس توسط متخصصان مختلف بازنويسي

هاي  گزينه. با بافت فرهنگي و مذهبي ايران باشد روي ان انجام گرفت تا متناسب

در اين پرسشنامه . تنظيم گرديده است 3اين آزمون بر حسب مقياس ليكرت

گيري  جهت 21الي  13گيري مذهبي بروني و سئواالت  جهت 12الي  1سئواالت

 :راي جهت گيري بروني بدين شرح استگذاري ب نمره. سنجند مي مذهبي دروني را

. باشد مي) 1(و كامالً موافقم ) 2(تقريباً موافقم ، )4(تقريباً مخالفم  ،)5(لفم كامالً مخا

) 2(تقريباً مخالفم ، )4(تقريباً موافقم ، )5(كامالً موافقم ، براي جهت گيري دروني نيز

پايايي اين مقياس به روش ) 1380(در پژوهش يرفي . باشد مي) 1(و كامالً مخالفم 

در . دست آمده ب%  719رديد كه ضريب آلفايي معادل آلفاي كرونباخ محاسبه گ

نيز ضريب پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ ) 1382(پژوهش ليال بازگير 

نفر از بيماران بيمارستان سوانح سوختگي اهواز انجام  100و تنصيف كه بر روي 

ورهاي اعتقادات و باپايايي پرسشنامه . بدست آمد% 65و % 65به ترتيب ، گرديد

كل  براينباخ و تنصيف محاسبه گرديد كه انيز با دو روش آلفاي كرمذهبي 

                                        
1
 Alport 

2
 Feagin , j. R 

3
 Likert 
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براي اعتقادات و باورهاي مذهبي ، 52/0و  75/0به ترتيب برابر پرسشنامه 

 45/0 و63/0و براي اعتقادات و باورهاي مذهبي دروني 70/0و69/0بيروني

. رسشنامه مذكور استپ قابل قبولپايايي ضرايب بيانگر به طور كلي باشد كه  مي

براي تعيين اعتبار پرسشنامه ياد شده نيز نمره آن را با نمره پرسشنامه تفكر 

هاي  داري بين پرسشنامه دينداري همبسته نموده و مشخص گرديد كه رابطه معني

  . )=22/0rو  =p 006/0(ياد شده وجود دارد 

از  در تحقيق حاضر):GHQ(پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ و هيلر)ج

براي سنجش ميزان سالمت –سؤالي  28فرم  -)GHQ( پرسشنامه سالمت عمومي

، )1979( 1اين پرسشنامه توسط گلدبرگ و هيلر. عمومي دانشجويان استفاده شد

زبان مختلف ترجمه شده و تحقيقات مختلفي  38كنون به طراحي شده است و تا

خرده  4شامل اين پرسشنامه . كشور به انجام رسيده است 70توسط آن در 

شيوه نمره گذاري بر اساس . سؤال است 7كه هر كدام از آنها داراي ، مقياس

باشد و نمره كمتر در اين  مي 3، 2، 1، 0اي ليكرت به صورت  درجه 4مقياس 

  . )1378، نوربخش( آزمون بيانگر بهداشت رواني بهتر است

 ناي پايايي، در پژوهش خود) 1378(دكتر جمال حقيقي و همكاران 

براي چهار حيطه  زير ترتيب و تنصيف به كرونباخ آلفاي پرسشنامه را به روش

اعتبار را با  و ضريب) 89/0و  88/0؛ 69/0و  75/0؛ 83/0و  91/0؛ 88/0و  92/0(

، SCL90-R( ،)86/0(رواني  ئمعال شده نظر تجديد استفاده از نمره كل فهرست

ضريب اعتبار . )1378حقيقي و همكاران ( اند دست آورده به) 82/0، 72/0، 85/0

و براي  SCL90-R ،80/0اين پرسشنامه به روش همبسته كردن آن با آزمون 

تعيين پايايي اين پرسشنامه از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه 

  . بدست آمد 94/0و  96/0براي كل مقياس به ترتيب ضرايب 

                                        
1
 Goldberg & Hiller 
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  ها يافته

ضريب همبستگي پيرسون و هاي پژوهش از  جهت تجزيه و تحليل فرضيه

آمده  5تا  1استفاده شده است كه نتايج آن در جداول  رگرسيون چند متغيري

  . است

بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد تحصيلي «در بررسي فرضيه اول 

پس از تجزيه و تحليل  »رابطه منفي معنادار وجود دارد) دختر و پسر(دانشجويان 

ه و استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون نتايج زير ب SPSSها با كمك  داده

  :آمده است 1دست آمد كه ضرايب آن در جدول شماره 

  

  ضريب همبستگي محاسبه شده بين فشارزاهاي: 1جدول شماره 

  )دختر و پسر(تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

 سطح معني داري ضريب همبستگي

243/0r=  017/0P<  

شود ضريب همبستگي بدست آمده  در جدول فوق مشاهده ميهمانطور كه  

243/0r= 017/0باشد كه در سطح  ميp<  معني دار مي باشد لذا فرضيه ما تاييد

دختر و (شود يعني بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانشجويان  مي

رابطه منفي معنادار وجود دارد و اين نشانگر آن است كه فشارزاهاي ) پسر

يلي در هر صورت مي تواند با مشكالت متفاوتي كه بيشتر از نظر رواني تحص

مؤثرند بر روي عملكرد تحصيلي دانشجويان خصوصاً دانشجويان خوابگاهي كه 

  . دور از والدين و خانواده و در شرايط خاصي قرار دارند تأثير بسزايي بگذارد

دانشجويان  بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي«در بررسي فرضيه دوم 

ها با  پس از تجزيه و تحليل داده »رابطه مثبت معنادار وجود دارد) دختر و پسر(

و استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون نتايج زير بدست آمد  SPSSكمك 

  :آمده است 2كه ضرايب آن در جدول شماره 
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  ضريب همبستگي محاسبه شده بين تفكرات مذهبي : 2جدول شماره 

  )دختر و پسر(يلي دانشجويان و عملكرد تحص

 سطح معني داري ضريب همبستگي

151/0r=  134/0P<  

شود ضريب همبستگي بدست آمده  همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

151/0r= 134/0باشد كه در سطح  ميp< باشد لذا فرضيه ما رد  دار نمي معني

) دختر و پسر(شود يعني بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي دانشجويان  مي

  . رابطه وجود ندارد

بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان «در بررسي فرضيه سوم 

ها با  پس از تجزيه و تحليل داده »رابطه مثبت معنادار وجود دارد) دختر و پسر(

و استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون نتايج زير بدست آمد  SPSSكمك 

  :آمده است 3 كه ضرايب آن در جدول شماره

  

  ضريب همبستگي محاسبه شده بين سالمت : 3جدول شماره 

  )دختر و پسر(روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

 سطح معني داري ضريب همبستگي

349/0r=  0001/0P<  

شود ضريب همبستگي بدست آمده  همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

349/0r= 0001/0باشد كه در سطح  ميp< باشد لذا فرضيه ما تاييد  مي دار معني

) دختر و پسر(شود يعني بين سالمت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان  مي

  . رابطه وجود دارد

تفكرات مذهبي و ، بين فشارزاهاي تحصيلي«در بررسي فرضيه چهارم 

رابطه چندگانه وجود ) دختر و پسر(سالمت روان با عملكرد تحصيلي دانشجويان 
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و استفاده از روش رگرسيون  SPSSها با كمك  يه و تحليل دادهپس از تجز »دارد

  :آمده است 4چند متغيري نتايج زير بدست آمد كه ضرايب آن در جدول شماره 

  

تفكرات مذهبي و ، رگرسيون چند متغيري محاسبه شده بين فشارزاهاي تحصيلي: 4جدول شماره 

 Enterبا روش ورود )دختر و پسر(سالمت روان با عملكرد تحصيلي دانشجويان 

  سطح

 معني داري

d
f2

 

d
f1

  

F 
ت
را
غيي

ت
  

  ميزان تغيير

  مجذور ضريب

 رگرسيون

  انحراف

  استاندارد

 برآورد

  مجذور سازگار

  شده ضريب

 رگرسيون

  مجذور

  ضريب

 رگرسيون

  ضريب

  رگرسيون
R 

0001/0  90  

5  02
6

/6  

251/0  57794/1  209/0  251/0  501/0  

د ضريب رگرسيون بدست آمده شو همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

501/0r= تفكرات مذهبي ، بين همه متغيرهاي پژوهشي يعني فشارزاهاي تحصيلي

دار بوده  معني >0001/0pباشد در سطح  و سالمت روان با عملكرد تحصيلي مي

كه ضريب همبستگي ساده بين سه متغير فقط دو متغير  رغم اين است يعني علي

وقتي كه سه متغير همزمان با دو متغير سن و جنسيت دار بوده اما در اينجا  معني

و در بررسي . ضريب رگرسيون معني دار بوده است، مورد بررسي قرار گرفتند

دست ه كه از بين متغيرهايي كه رابطه آنها با عملكرد تحصيلي دانشجويان ب اين

اشد ب بيني كننده بيشتر براي عملكرد تحصيلي دانشجويان مي آمده كدام متغير پيش

در وهله اول سالمت عمومي و سپس  رگرسيون با روش گام به گام نشان داد كه

 5كه در جدول شماره . هاي بهتري هستند بيني كننده جنسيت دانشجويان پيش

  :خالصه نتايج آن آمده است
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تفكرات مذهبي و ، رگرسيون چند متغيري محاسبه شده بين فشارزاهاي تحصيلي: 5جدول شماره 

 stepwiseبا روش گام به گام ) دختر و پسر(با عملكرد تحصيلي دانشجويان  سالمت روان

طح
س

ي  
ار
 د
ني

مع
 

d
f2

 

d
f1

  

F  
  تغييرات

  ميزان تغيير

  مجذور

  ضريب

 رگرسيون

  انحراف

  استاندارد

 برآورد

  مجذور

  سازگار

  شده ضريب

 رگرسيون

  مجذور

  ضريب

 رگرسيون

  ضريب

  رگرسيون
R 

0001/0  

001/0  

94  

93  

1  

1  

400/13  

023/12  

125/0  

100/0  

66882/1  

57882/1  

115/0  

208/0  

125/0  

225/0  

353/0 a 

474/0 b 

  =bجنسيت   =a سالمت عمومي

  

ه شود با توجه به ضريب رگرسيون ب مشاهده مي 5همانطور كه در جدول 

بيني  شود كه ابتدا سالمت عمومي و سپس جنسيت پيش مشخص مي دست آمده

  . دانشجويان هستندكننده هاي بهتري براي عملكرد تحصيلي 

  

  بحث و نتيجه گيري

بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد  هاي حاصل از اين تحقيق بر اساس يافته

  . رابطه منفي معنادار وجود دارد) دختر و پسر(تحصيلي دانشجويان 

، )1385(هاي نريماني و پوران  نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته

شه مرادي ، پروري، مالميرزايي، شعيري، )1385(بخشاني و سليماني ، پور لشكري

  . همخواني دارد) 1374(پوالدي ري شهري  و) 1383(و هاشمي 

توان گفت تمامي كساني كه در كالس درس و  در تبيين كلي اين فرضيه مي

اي با عواملي كه  اند به طور حتم به گونه با مدرسه و دانشگاه سر وكار داشته

ترين اين  رايج. اند شود رو به رو شده اني ميهاي فشار رو موجب بروز نشانه

هاي هيجاني و  اند امتحان و حالت كه همه محصلين آن را درك كرده، عوامل

افزايش ضربان قلب و ، دلشوره: تغييرات فيزيولوژيكي همراه و متعاقب آن مانند
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رسد يا  غيره است كه اين حاالت ممكن است در هنگامي كه فرد دير به كالس مي

در ، مي كه فرد براي پاسخگويي به سؤاالت مربوطه به درس آمادگي نداردهنگا

. هاي هيجاني و تغييرات فيزيولوژيكي متفاوتي ايجاد كند دانشجويان مختلف حالت

بنابراين باال بودن ميزان فشارهاي رواني ـ تحصيلي موجود در فضاي زندگي 

امدهايي مانند مشكل تواند پي آموزشي دانشجويان و عدم كاهش اين فشارها مي

دهنده  نشان DSMIV مشكالت تحصيلي براساس. دنبال داشته باشده تحصيلي ب

را  مسئله تحصيلي است و نبايد آن، عواملي هستند كه در آن مركز توجه درماني

 ماندگي ذهني مرتبط دانست با عقب

بين تفكرات مذهبي و  از سوي ديگر در تحقيق حاضر مشاهده شد كه

  . رابطه وجود ندارد) دختر و پسر(لي دانشجويان عملكرد تحصي

هاي حاصل از اين فرضيه با هيچ كدام از يافته هاي پيشين همخواني  داده

 . ندارد

گونه استنباط كرد كه هر گونه تغييري در سطح توقعات و  توان اين مي 

 افراد با تغيير فرهنگ و. تواند موجب بروز فشار رواني گردد انتظارات محيطي مي

. كنند با آنها مدارا مي، با كوچ به فرهنگ ديگر و يا ماندن و كنار آمدن با تغييرات

هاي انضباطي و حمايتهاي اجتماعي افراد  وقتي تغيير حاد بوده و بر مكانيسم

در هر محيط آموزشي . فشار زياد وارد آورد، ممكن است، تسلط پيدا كند

همكاري كردن و ، ساكت بودن، ينانجام تكليف مع، انتظاراتي چون به موقع آمدن

هاي گوناگون انضباطي است كه براي فرد ايجاد تنش كرده و  نمونه، بطور خالصه

ممكن است فرد . اي كه به آن عادت كرده بود تفاوت فاحش دارد با زندگي در خانه

. به سهولت با وضع جديد سازش يابد يا انزجار و نفرت نسبت به آن نشان دهد

به نظر . كند فرد كمتر به اعتقادات و باورهاي خود فكر مي در چنين شرايطي

رسد در اين زمينه اقداماتي از سوي مسئولين جهت ارائه آگاهي به دانشجويان  مي
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هاي ديني در جهت كاهش فشارزاهاي تحصيلي  درباره نحوه استفاده از آموزه

 . انجام نگرفته است

بين سالمت  روشن شد كه هاي حاصل از اين تحقيق همچنين بر اساس يافته

رابطه مثبت معنادار وجود ) دختر و پسر(روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

  . دارد

كراندال و ديگران ، )1379(نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي همايي 

 . همخواني دارد) 1982(تحقيقات مك فارلند و راس، )2005(نوني ، )1992(

ا تحت تأثير برداشت او از رويداد فشارزا قرار پاسخ انسان به عوامل فشارز

گيرد و هر عامل فشارزايي مستلزم اين است كه انسان از سالمت رواني كافي  مي

مند باشد و از منابع سازش خود به درستي استفاده كند و از آنجايي كه در  بهره

شخصي ، شود تعريف سالمت روان بر اهميت سازگاري با محيط تاكيد مي

همسايگان و به طور كلي ، همكاران، اعضاي خانواده، د با محيط خودتوان مي

اين شخص با . خوب سازگار شود كه از نظر بهداشت رواني بهنجار باشد، اجتماع

هاي خود را با دنياي برون و درون حل  تعارض، تعادل رواني رضايت بخش

  . داشت هاي اجتناب ناپذير زندگي مقاومت خواهد كند و در مقابل ناكامي مي

آموزش و پرورش ركن اساسي پرورش آينده كشور و ضامن سالمت 

كه عمده مطالب ارائه شده در  باشد همچنين با توجه به اين فرهنگي آن مي

آموزان و دانشجويان در قالب  هاي درس به منظور آموزش و پرورش دانش كالس

روان سالم در كنار   شود سالمت جسمي كانال ارتباطي سمعي و بصري ارائه مي

شناسي نظامهاي آموزشي  در آسيب. از درجه اهميت بااليي برخوردار است

گردد از  آموزان مي شناخت عواملي كه موجب بهبود يا تضعيف عملكرد دانش

داده است كه عوامل   نشان زيادي  تحقيقات . اهميت بااليي برخوردار است

ها  ا و آموزشگاهگوناگوني در نظامهاي آموزشي جامعه مدارس و دانشگاهه

: عواملي از قبيل. گردد آموزان و دانشجويان مي موجب ايجاد فشار رواني در دانش
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مدير ، نمرات، امتحانات، شكست تحصيلي، مقررات انظباطي، دوستان، جو آموزش

  . توانند بر عملكرد تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد اين عوامل مي. و والدين

تفكرات ، بين فشارزاهاي تحصيلياين بود كه از ديگر نتايج تحقيق حاضر 

رابطه ) دختر و پسر(مذهبي و سالمت روان با عملكرد تحصيلي دانشجويان 

كه ضريب همبستگي ساده بين سه متغير فقط  علي رغم اين. چندگانه وجود دارد

دار بود اما وقتي كه سه متغير همزمان با دو متغير سن و جنسيت  دو متغير معني

دار بدست آمد كه نشان دهنده  ضريب رگرسيون معني، ي قرار گرفتندمورد بررس

  . ارتباط چندگانه ميان متغيرها ست

و پوالدي ري شهري ) 1982(هاي مك فارلند و راس  كه اين نتايج با يافته

 . همخواني دارد) 1374(

، هاي بدست آمده فشارهاي فردي با توجه به تحقيقات انجام شده و يافته 

مستقيم شكل مستقيم يا غير حصيلي همه مواردي هستند كه بهمحيطي و ت

آموزان و دانشجويان را براي كسب نمرات بهتر و انجام تكاليف تحت فشار  دانش

دهند و پاسخ انسان به عوامل فشارزا تحت تأثير برداشت او از رويداد  قرار مي

ان از سالمت گيرد و هر عامل فشارزايي مستلزم اين است كه انس فشارزا قرار مي

مند باشد و از منابع سازش خود به درستي استفاده كند از  رواني كافي بهره

آموزش نيز از ، مقصد و هدفي نهفته است، آنجايي كه در بطن هر حركت ارزشمند

براي رسيدن به . متحول و نيازمند هدف است، امري پويا، اين امر مستثني نبوده

ا بايد روشن و مشخص باشد و با روش ه مسير و گام، هدف يا اهداف آموزشي

حال اگر بتوانيم . ارزشيابي درستي در مسير صحيح به سوي هدف هدايت شود

تواند باعث موفقيت  هر يك از عوامل فوق را بررسي كرده و عاملي را كه مي

تحصيلي و بهداشت رواني دانشجويان باشد را شناسايي كنيم و بعد به كمك 

 ييم شرايط و وضعيت آن را تغيير دهيم احتمال اينمداخله آزمايشي كوشش نما
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كه بتوانيم عملكرد تحصيلي آنان را در جهت مطلوب هدايت كنيم و سازگاري آنان 

 . هاي آموزشي افزايش دهيم بسيار است را در محيط

  

  كتابنامه

روان . )1384( سعيد، شيراز و حاجي آقاجاني، احمدعلي؛ اميدي، اسدي نوقاني-

  . انتشارات بشري: تهران، اول چاپ، پرستاري

رابطه بين جهت گيري مذهبي و سالمت روان با طول مدت . ) 1382( . ليال، بازگير-

پايان نامه ، بهبودي بيماران بستري شده در بيمارستان طالقاني اهواز

 . كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

خالصه مقاالت دومين . استرس .)1371( الهي و افشاري منفرد، براهني-

  . دانشگاه علوم پزشكي ايران: تهران، سمپوزيوم استرس

بررسي رابطه عوامل فشار زاي رواني . )1374(اله كرم ، پوالدي ري شهري-

پايان ، دانشجويان ئختر و پسر دانشگاه چمران اهواز با عملكرد تحصيلي آنان

   .نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران هواز

هاي آن باسالمت  رابطه سرسختي و مولفه. )1378(جمال و همكاران ، حقيقي-

مجله ، روان در دانشجويان پسر دوره كارشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

صص  4و3هاي  شماره، سال ششم، دوره سوم، علوم تربيتي و روانشناسي

18– 1 . 

ت روان و عملكرد سالم، ي سازگاري اجتماعي مقايسه. )1387( آمنه، سواري-

نامه  پايان، آموزان نابينا و ناشنوا مقطع راهنمايي شهر اهواز تحصيلي دانش

 . كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي

نقش دعا و مذهب در . )1383(سمانه ، فريبا و زيادلود، مدينه؛ قدس بين، طي-

اسري بيماريهاي ناشي مجموعه مقاالت ششمين سمينار سر، مقابله با استرس

 .دانشگاه علوم پزشكي فارسي انتشارات دانشگاه، از استرس
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ساخت و اعتبار يابي حمايت اجتماعي و بررسي نقش . )1376(بهروز ، فتحي-

در رابطه بين فشارزاهاي  Aتعديل كننده حمايت اجتماعي و تيپ شخصيتي 

يان پسر اضطراب و افسردگي در دانشجو، دانشجويي با عملكرد تحصيلي

نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران  پايان، دانشگاه شهيد چمران اهواز

  . اهواز

، چاپ اول، بهداشت سالمت و روان در آئنه علم و دين. )1384(علي نقي ، فقيهي-

  . انتشارات حيات سبز: قم

اي براي سنجش  يابي پرسشنامهساخت و اعتبار. )1375(هادي ، كجباف نژاد -

آموزان پسر دبيرستاني شهرستان  اي فشارزاي زندگي وارده بر دانشرويداده

نامه  پايان، اهواز و بررسي رابطه اين عوامل فشارزا با عملكرد تحصيلي آنان

  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز، كارشناسي ارشد

هاي يادگيري متفاوت از لحاظ  مقايسه با سبك. )1385(رجب ، زادهمحمد-

انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي در دانشجويان پسر ، يتيهاي شخص ويژگي

  . نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز پايان، دانشگاه شهيد چمران

اجتماعي  –بررسي رابطه فشارزاهاي رواني . )1385( آريا، و پوران) ...(، نريماني-

، آموزان دختر شاي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دان و راهبردهاي مقابله

  . نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي پايان

زاي گيري عوامل فشار يابي ابزار اندازه اعتبار ساخت و) 1378(پريوش ، نوربخش-

تعيين رابطه بين اين عوامل با  شغلي دبيران تربيت بدني استان خوزستان و

، علوم ورزشي نامه دكتراي مديريت تربيت بدني و پايان، سالمت رواني آنها

  دانشگاه تربيت معلم تهران

بررسي رابطه فشارزاهاي رواني دختر مراكز پيش . )1379(رضوان ، همايي-

دانشگاهي اهواز با سالمت رواني با توجه به نقش تعديل كننده سرسختي روان 

 پايان نامه كارشناسي ، شناختي در آنها
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وني و بيروني مذهبي با بررسي رابطه بين اعتقادات در. )1382(. حسين، يرفي-

ميزان تنش و مقايسه متغير اخير در بين مردان بزرگسال مذكر و مؤنث شهر 

دانشگاه آزاد ، نامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي عمومي پايان. تهران
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