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سالمت، رفاه اجتماعی  دانشجویی دومین همایش            چکیده مقاالت

بخشیدانشگاه علوم بهزیستی و توان  و توانبخشی  

 استرس تحصیلی در دختران نوجوان شهر اردبیلبررسی 

 1زهرا موسوی ،1، پرویز مولوی1، سعید مهری3فریبا صادقی موحد

حصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل دانش آموزان در جوامع مختلف می باشد که استرس ت مقدمه:

به عنوان یک استرس مزمن شناخته شده و با نتایج منفی سالمتی مانند افسردگی و بیماری های 
جسمانی همراه است. موقعیت های یادگیری ایجاب می کند تا دانش آموزان خود را با عوامل استرس زا 

و به عملکرد مطلوب تحصیلی برسند. با توجه به اهمیت  بردهتا بهره کافی از یادگیری  سازگار نموده
همراه است، نیز موضوع بویژه در بین نوجوانان در مقاطع تحصیلی متوسطه که با تغییرات جسمی و روانی 

 صورت گرفت.استرس تحصیلی در دختران نوجوان شهر اردبیل این پژوهش با هدف بررسی وضعیت 

دانش آموز دختر که  088تحلیلی بود، در مجموع، -در این مطالعه که از نوع توصیفی د و روش ها:موا

در حال تحصیل در یکی از مقاطع اول، دوم یا سوم دبیرستان در مدارس دولتی اردبیل  :0:0در سال 
نش آموزان نفر(. این دا 88بودند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وارد طرح شدند )از هر مقطع 

با استفاده از پرسشنامه استرس تحصیلی گادزال از نظر میزان استرس تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. 

آزمون های آماری توصیفی مورد  و SPSSدر نهایت، اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دانش  %81بود. میزان استرس تحصیلی در  88/01 ±81/0میانگین سنی دانش آموزان  :یافته ها

بین شدت استرس تحصیلی با پایه تحصیلی، شدید بود.  % 10/::متوسط و % 17/11آموزان خفیف، 
سطح تحصیالت والدین و معدل دانش آموزان رابطه آماری قابل توجهی مشاهده شد، بطوری که فراوانی 

 > p)دوم یرستان نسبت به دانش آموزان سال اول واسترس تحصیلی در بین دانش آموزان سال سوم دب

، در بین دانش آموزان با والدین دیپلم وزیر دیپلم نسبت به دانش اموزان با والدین دارای  (0/001

در بین دانش آموزان با معدل پایین نسبت به دانش آموزان با  (، وp < 0/05) تحصیالت دانشگاهی

 تر بود.( به مراتب بیشp < 0/001معدل باال)

با توجه به میزان شیوع استرس تحصیلی در رده های مختلف تحصیلی دانش آموزان و  نتیجه گیری:

اثرات مختلف آن بر ابعاد زندگی دانش آموزان و با توجه به نقش مهم و ارزنده دختران در ساختن جامعه 
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ت را به دانش آموزان آینده و تربیت نسل سالم و صالح، مدارس باید چگونگی اداره و کنترل هیجانا
با تعامل محترمانه معلمان، فراهم آوردن امکانات مشاوره ای وحمایتی مناسب گام بیاموزند. در این راستا، 

 موثری در راستای افزایش بهداشت روان دانش آموزان میتوان برداشت.

 بهداشت روان، دختر، نوجوان، استرس تحصیلی کلمات کلیدی:

 
  


