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 1دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
چکیده
نوجوانی دورۀ ایجاد سازگاریهای متعدد و جدید برای ورود به دنیای بزرگسالی است و میتواند با مشکالتی در سازگاریها همراه
باشد .پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطۀ مشکالت بین فردی با استرس تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت .روش پژوهش از
نوع همبستگی بود .شرکتکنندگان تعداد  120نفر بودند که از طریق نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای و سپس تصادفی ساده از
میان کل دانش آموزان متوسطه اول شهرستان نوشهر در سال تحصیلی  95 -96به حجم  2060نفر انتخاب شدند .ابزارهای این
پژوهش شامل پرسشنامههای مشکالت بین فردی ( )IIP-32بارفام ،هاردی استارپ ،استرس انتظارات تحصیلی ( )AESIآنگ و
هوان بودند .یافته های بهدست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دادند که مشکالت بین فردی با استرس تحصیلی رابطه
آماری معنیداری ( )R= 0/673در سطح ( )P < 0/001داشتند و با باال رفتن میزان مشکالت بین فردی ،استرس تحصیلی
دانش آموزان نیز باال رفت و همچنین به چرخه مشکالت بین فردی ،استرس مجدد دامن خواهد زد.
کلیدواژهها :استرس تحصیلی؛ مشکالت بین فردی

مقدمه
نوجوانی به عنوان یک مرحله مهم رشدی  ،دوره انتقال از وابستگی کودکی به استقالل و مسئولیت پذیری جوانی و بزرگسالی بوده  ،این
فرآیند انتقال دشوار برای نوجوانان تلقی شده زیرا ضرورت دارد سازگاریهای متعددی را ایجاد و تجربه نماید  .سه دسته مشکالت عمده
گزارش شده در دوره نوجوانی شامل تعارض با والدین  ،نوسان خلق و افسردگی و میزان باالی رفتار تهور آمیز  ،هنجار شکن و پر خطر میباشد
( بوکوفسکی  2001و اشتاینبرگ  2007و هریس  2009و وید  ،تائوریس  ،زوسیروایالس  .)2013عالوه بر آن نوجوانان باید ضمن بازنگری و
بازسازی ارتباط با والدین و بزرگساالن جامعه  ،به بازسازی و بازشنانسی خود به عنوان یک فرد مستقل پرداخته ( بندتو  ، 2008کایل و کاوانگ
 ، 2012شافر و کیت  ، 2013لیهال و میلر  .) 2013تردیدی نیست که نحوه واکنش ما جوانان به این موارد می تواند به دلیل عدم تجربه و
پختگی کافی آنان با مشکالت و خطاهایی همراه باشد.
تجربه مشکالت بین فردی در نوجوانان به فقدان تعاملهای بین فردی موفقیت آمیز با همساالن و والدین و نیز عدم جرات ورزی در
آنها اطالق میشود ( مندز  ،هید الگو و انگلس  ، 2003انگلس و هیدالگو و مندز  .) 2005اهمیت روابط بین فردی تا حدی است که رویکردها
و طبقه بندیهای معتبر آسیب شناسی تشخیص ،سهم ویژهای برای نقش و تاثیر آنها در شکلگیری و تداوم اختالل-های روانشناختی حتی
اختاللهای شخصیت در نظر گرفتهاند ( انجمن روانپزشکی آمریکا  .) 2000به اعتقاد ویدگر و فرانسیس ( )1985هر اختالل شخصیت واجد
یک سبک بین فردی نارسا کنش و مخصوص است که اغلب ویژگی اصلی آن اختالل محسوب میشود .عالوه بر آن نتایج پژوهشهای متعدد
نشان داده که تجربه دشواریهای بین فردی برای نوجوان نتایج منفی مانند افسردگی ،تالشهای خود کشی ،سوء مصرف مواد ،ترک زودهنگام
مدرسه  ،افت عملکرد تحصیلی ،روابط ناکارامد با والدین و بیکاری را بدنبال دارد (بورکویچ  ،نیومن  ،پینکوس و لیتل  ، 2002هید الگو و مندز
 .)2005با عنایت به تاثیر مشکالت بینفردی و ایجاد نگرانی و درماندگی روانشناختی در افراد (گرتمن  ) 1996و عوارض برشمرده برای آن در
عملکردهای تحصیلی از جمله افت عملکرد تحصیلی (انگلس و همکاران .)2005
میتوان تصور نمود که چالشهای ارتباط بین فردی نوجوانان با والدین ،مربیان و معلمان به دلیل بروز مشکالت تحصیلی مجددا دامن
خورده و خودنمایی نمایند  .فشار برای موفقیت در آموزش های مدرسه در اغلب کشورها وجود داشته و با تغییر جوامع و حرکت به سمت رقابتی
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شدن شدت بیشتری پیدا کرده است .اگرچه که استرس محرکی برای پیشرفت افراد است ،اما اگر این استرس شدت یافته و ادامه یابد میتواند
سالمت و بهزیستی روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهد ( دان  ،سان  ،نگوین  ،تراس  ،لوان و دکیسون  .)2010آنگ ،هوان و برامان فشارهای
مرتبط با آموزش را مهم ترین منبع استرس میداند که نوجوانان و جوانان سراسر دنیا با آن مواجه هستند  .استرس تحصیلی به احساس نیاز
فزاینده به دانش و به طور همزمان ادراک فردی مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره می کند (مورسی  ،1990گادزالو
بالگلو.)2001 ،
از آنجا که فعالیت های آموزشی برای کودکان و نوجوانان در اغلب فرهنگها واجد اهمیت بوده و انتظارات معلمان و خود دانش آموزان
به دلیل رقابت و برتریجویی تحصیلی میتواند منبع فشار و استرس برای آنان تلقی شود ( تانویتس ) 2011 ،لذا این مسئله میتواند بستر
تجربه هیجانات فشارزایی برای دانش آموزان بوده و در پیشرفت تحصیلی آنان اثر گذاشت ( رامبرگر  ، 1995تراستی  ،2000برچمن و دالتون
 .) 2002زمینه ساز پیامد های منفی و مشکالتی از قبیل استرس مفرط و از بین رفتن زمینه سالمت روانی ( شک  ، 1995دان  ،سان  ،لوگاین ،
تروک  ،لوان  ،دیکسون  )2010و بروز افسردگی  ،اضراب و مشکالت رفتاری برای آنان گردد ( دان و همکران  .) 2010بر این اساس سوالی
که در این پژوهش مطرح می شود این است که آیا رابطه معناداری بین مشکالت بین فردی با میزان استرس و انتظارات تحصیلی دانشآموزان
وجود دارد یا خیر.
روش

شرکت کنندگان
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان نوشهر
در سال تحصیلی  95-96به حجم  2060نفر با دامنه سنی  14 – 16ساله تشکیل داده است .از این جامعه نمونه ای به تعداد  120نفر و با
استف اده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند .بدین صورت از بین کلیه دبیرستان ها به صورت تصادفی دو دبیرستان
انتخاب و از هر دبیرستان به صورت تصادفی چند دانش آموز انتخاب شدند.

ابزار
 )1پرسشنامه استرس انتظارات تحصیلی ( :)Academic Expectations stress Inventory AESIاین پرسشنامه را آنگ و هوان
( )2006برای ارزیابی منابع استرس زای تحصیلی نوجوانان تهیه کرده اند .این آزمون با  9سوال دارای  2خرده آزمون استرس ناشی از انتظارات
والدین /معلمان و استرس ناشی از انتظارات شخصی از خود است .سوال ها در یک طیف  5درجه ای پاسخ داده می شوند که به صورت
(هرگز ،به ندرت ،گاه گاهی ،اغلب و بیشتر وقت ها) نمره گذاری می شود .نمرات باالتر به معنی استرس باالتر محسوب می شود و بر عکس.
نحوه نمره به گزینه ها به ترتیب نمرات  4 -3-2-1و  5می باشد .اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین  0/74تا  0/90و
اعتبار بازآزمایی دو هفته ای آن بین  0/ 77تا  0/85گزارش شده است (میرشاه ولد ،1992 ،آنگ وهوان  )2006در ایران نیز این مقیاس بر روی
دانش آموزان عادی و تیزهوش هنجاریابی شده ،ضرایب آلفای کرانباخ برای مقیاس کل و عامل های دوگانه پرسشنامه استرس تحصیلی نشان
می دهد که ابزار از همسانی درونی قابل قبولی نیز برخوردار است .این ضرایب بین  0/69و  0/83بدست آمده است (شکری ،کدیور و دانش
پور) 1386 ،
 )2پرسشنامه مشکالت بین فردی  32سوالی ) :(Inventory of Interpersonal problems IIP.32این پرسشنامه ،یک ابزار
خودگزارشی است که توسط بارخام ،هاردی و استارتپ در سال  1994و  1996به عنوان یک نسخه کوتاه از فرم اصلی (فرم  127سوالی) ساخته
و گویه های آن در ارتباط با مشکالتی است که افراد در روابط بین فردی خود تجربه می کنند .این ابزار به منظور استفاده در خدمات بالینی
طراحی شده ،و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی از فرم  127سوالی و با در نظر گرفتن چهار گویه ای که بیشترین بار عاملی را در زیر مقیاس
دارند ،به صورت  32سوالی درآمد .این مقیاس دارای  8زیر مقیاس ،مردم آمیزی – جرات ورزی ،مشارکت با دیگران ،حمایت از دیگران،
پرخاشگری ،گشودگی ،در نظر گرفتن دیگران و وابستگی به دیگران بوده است .این گویه ها بر روی یک مقیاس لیکوت  5درجه ای از صفر (به
هیچ وجه) تا  ( 5به شدت) نمره گذاری می شود .این مقیاس دارای روایی و اعتبار مناسبی است .ضریب آلفای کرونباخ برای آن در دامنه 0/7
تا /8ست آمده لست( .بارخام ،هاردی و استارتپ 1996 ،و هاگهزو بارخام .)2005 ،در تحقیق فتح ،آزاد فالح ،رسول زاده طباطبایی و رحیمی
( )1392روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی  0/85برآورد شد .و میزان همسانی درونی آن با
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ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل صراحت و مردم آمیزی ،گشودگی ،در نظر گرفتن دیگران ،پرخاشگری ،حمایتگری و مشارکت و وابستگی
به ترتیب برابر با  0/71 ،0/83 ،0/60 ،0/63 ،0/83و  0/63و برای نمره کل مقیاس  0/82بوده که همسانی درونی مقیاس را نشان میدهد.

شیوه اجرا
پس از انتخاب گروه نمونه و ارائه توضیحاتی درباره محرمانه ماندن اطالعات به شرکت کنندگان به منظور جلب رضایت آنها ،پرسشنامه
ها در اختیار آنان قرار گرفت .این عمل به صورت گروهی و در هر کالس انجام می شد .داده های به دست آمده گردآوری و تجزیه و تحلیل
شدند.

نتایج
یافته های پژوهش در خصوص فرضیه اصلی آن ( بین مشکالت بین فردی و استرس تحصیلی دانش آموزان رابطه آماری معنی داری
(  )R = 0/673در سطح (  )P < 0/001وجود دارد .
جدول 1
ارتباط بین استرس تحصیلی با مشکالت بین فردی و مولفه های آن
متغیرها

استرس تحصیلی

مولفه ها و نمره کل مشکالت بین فردی
مشکالت
بین فردی
0/67

مردم آمیزی

جرات ورزی

0/36

0/45

مشارکت
با دیگران
0/43

حمایت
از دیگران
0/38

پرخاشگری

گشودگی

0/60

0/39

در نظر گرفتن
دیگران
0/37

وابستگی
به دیگران
0/53

همانگونه که داده های جدول نشان می دهد بین استرس تحصیلی و مشکالت بین فردی دانش آموزان و هم خرده مولفه های آن رابطه
آماری معناداری وجود داشته و میتوان انتظار داشت با افزایش در میزان استرس تحصیلی  ،مشکالت بین فردی نیز افزایش یابد (و بالعکس).
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشکالت بین فردی با استرس تحصیلی دانشآموزان صورت گرفت .یافتههای این پژوهش رابطه
مشکالت بین فردی با استرس تحصیلی را از نوع مستقیم و معنیدار نشان داده و مبین وجود ارتباط مستقیم معنیدار بین کلیه خرده مولفههای
پرسشنامه مشکالت بین فردی با استرس بود .این نتایج با یافته پژوهشهای آکگان و سیاروش ( ،)2003ارسوی ،سیویلی ،گنکوز (،)2005
استراترز ،پری و منز ( ،)2000برچمن و دالتون ( ،)2002بیکر ( ،)2003تان و تیس ( ،)2011تراستی ( ،)2000دان ،سان ،نگاین ،تروک ،لو ،ان و
دیکسون ( ،)2010رابرگر( ،)1995شک ( ،)1995کالرک و ریکر ( ،)1986لینو زیپا ( )1984و نلستن و دیکاکس ( )1993همخوانی دارد .تحوالت
نوجوانی و ضرورت سازگاری با آن برای نوجوانان دشواریهایی را به دنبال داشته ،این امر میتواند منجر به بروز مشکالت بین فردی با والدین
و سایر بزرگساالن گشته ،اشکاالتی در زمینه قاطعیت ،اطاعتپذیری ،صمیمت ،مسئولیتپذیری ،مهارگری و جراتمندی آنها گردد .
وابستگی اقتصادی به والدین از یک سو و تمایل به استقالل در نوجوانان از سوی دیگر وی را دچار تعارض رفتاری در ارتباطات نموده،
این امر بروز زمینههای استرس و اضطراب را به دنبال خواهد داشت .به تبع این اضطراب و فشار روانشناختی ،افت عملکرد تحصیلی و مشکالت
مدرسه ای جلوه خواهد کرد و نوجوان را در سیکل معیوب مشکالت بین فردی و استرس ،سپس استرس تحصیلی قرار میدهد لذا رابطه دیده
شده با پایههای تئوریک تحوالت مرحله نوجوانی همخوان میباشد .بر این اساس میتوان به والدین و مربیان در خصوص دشواریهای دوره
نوجوانی آگاهی کافی داده ،به ویژه در تعدیل انتظارات تحصیلی آنان از نوجوان جهت کاهش استرس انتظارات تحصیلی ،آموزشهای الزم را
ارائه کرد.
یافتههای این پژوهش به دلیل محدودیت در جامعه آماری و ابزارهای گردآوری اطالعات باید با احتیاط کافی تعمیم داده شده ،انجام
پژوهش های مشابه از طریق تحلیل ساختار و مسیر به منظور تعیین میزان اثر متغیرها بر یکدیگر و اجرای آن در سایر جوامع و گروههای
جنسیتی توصیه میگردد .
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