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  مقدمه  - 1- 1

؛ به نقل از 1389ترین مسئله زندگی روزمره انسان باشد (هویزابی و عنایتی،  استرس شاید عمومی    

استرس واکنش غیراختصاصی است که تحت ). 1392امامی مقدم، داودي، بهنام وشانی، امین یزدي، 

ختی فرد را تهدید شود و بهزیستی جسمی و روانشنا زاهاي گوناگون در ارگانیسم ایجاد می تأثیر تنش

). تنیدگی یا استرس حالتی است که در اثر یک تغییر محیطی که به 1386کند (هاشمی و گرشاد،  می

گردد. در این حالت بین  شود، ایجاد می عنوان آسیب، چالش یا تهدیدي براي تعادل پویاي فرد تلقی می

ل به طور واقعی یا تصوري بوجود توانایی فرد براي رفع نیازها و تقاضاهاي محیط جدید یک عدم تعاد

را پاسخ نامشخص بدن انسان به  استرس هیسل هانس ).2007، 1آید (اسمتزر، بارا، هینکل و چیور می

عامل  کیبه عنوان  توان یمجدد دارد را م يبه سازگار ازیکه ن یدر زندگ يرییهر تغ .دیگونه تقاضا نامهر

برخوردار  يادیز تیدر مقابله با استرس از اهم يفرد ايه تفاوت ).1967 ،2(هولمز کرد نتعیی زا استرس

) و 1986 ،3(فولکمن تجارب گذشته، باورها و اعتقاداتش ،یتیشخص هاي یژگیاست و هرکس با توجه به و

عوامل  گرانیمتفاوت از د نسبتاً اي که در آن قرار دارد ممکن است به گونه یطیمح طیبا توجه به شرا زین

  ).1977 ،4(بندورا دینما درك را زا استرس

یرات همه فشارهاي روانی در تمام مراحل زندگی، نوجوانان بدلیل رویارویی با تغی وجودرغم  علی      

باشد. این  دوران بلوغ در بیشتر نوجوانان همراه با استرس می همراه هستند.جانبه، با فشار بیشتري 

شود. نوجوان در مسیر رشد خود با مسائل  ی میها، مشکالت عاطفی و گاهی روان هیجانفشارها باعث بروز 

                                                
1- Smeltzer, Bara, Hinkle, Cheever 
2- Holmes 
3 - Folkman 
4 - Bandura 
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خلیلیان، ( شود و سعی در کسب مهارت براي مقابله با رویدادهاي زندگی را دارد متفاوتی روبرو می

ر ن دوره به طوایشود.  پایان یافتن دوره کودکی آغاز می دوره نوجوانی با). 1388زاده و ضرغامی،  رمضان

بت خاص آن را تجربه شود که انواع هیجانات منفی و مث تنش محسوب میاي پر طبیعی براي نوجوان، دوره

ي  اي متفاوت از زندگی گذشته با گذر از دوره کودکی وارد مرحلهکند. به عبارت دیگر زمانی که فرد  می

اش دارد. فردي که  که جنبه متفاوتی با نیازهاي قبلیشود، توقعات و نیازهایی را خواهد داشت  خویش می

خواهد بود که ممکن خویش  3و احساس 2، روان1ن نوجوانی قرار دارد شاهد تغییراتی در جسمدر سنی

هایی را به وجود آورد. در این دوره عالوه بر این که فرد توقعاتی را نسبت به  ها و نگرانی است در او تنش

صی وي مغایرت داشته دیگران دارد، دیگران نیز از او انتظاراتی دارند که گاهی ممکن است با نیازهاي شخ

داند و خواهان کسب استقالل و دستیابی به هویتی مستقل است.  کودك نمیباشد. او دیگر خود را یک 

حالیکه ؛ درخود را تحقق بخشد 4نوجوان تمایل دارد که خود را عضوي از گروه همساالن بداند تا هویت

سایر اطرافیان از او انتظار دارند. ورود به ي وي متفاوت از آنچه باشد که والدین و  ممکن است این خواسته

باشد که در این دوره  ي نوجوانی مرتبط می ها و تکالیف خاص آن نیز با دوره ي دبیرستان و ویژگی دوره

کند، با عوامل  دوره نوجوانی دست و پنجه نرم می بایست عالوه بر اینکه با مسائل مختلف نوجوان می

آمدن ود مواجه شود. چنین امري ممکن است موجب به وج زاي این دوره تحصیلی نیز استرس

اي  و خانوادگی و همچنین عوامل مدرسههایی در نوجوان شود که اگر عوامل مختلف محیطی  استرس

 هاي جبران ناپذیري را در پی داشته باشدتواند پیامد ي استرس، شناخته و کنترل نشود می ایجادکننده

  ).1387(اکبري،

علل استرس روانی در نوجوانان ترین  که مسائل خانوادگی و تحصیلی عمدهدهد  ان میها نش پژوهش     

هاي  در تعریف استرس تحصیلی بر ارزیابی فرد درباره ناهماهنگی بین درك از مطالبات موقعیت باشد. می

 نوجوانان و کودکان سن مدرسه). 2008کلینگ و همکاران، (کید کردند تحصیلی و منابع درون فردي تأ

                                                
1- body  
2- psyche 
3- sensation 
4- identity 
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کنند. مؤسسات آموزشی   شان تجربه می زاي زیادي را در زندگی روزمره کنند که عوامل استرس بیان می

نین پیامد ناشی سسات دارند؛ بنابراین نوع، علل، میزان استرس و همچشرایط متفاوتی نسبت به سایر مؤ

مقدم و  از امامی ؛ به نقل1388پور،  قیقی و کیانشهنی، مکتب، شکرکن، ح( باشد از آن، متفاوت می

تکالیف درسی، فشار همساالن، امتحانات نهایی، فشار والدین و ایزوله اجتماعی، دیر ). 1392، همکاران

  گردد.  جب فشار روانی در دانش آموزان میرسیدن به سر کالس، تنبیه یا سرزنش آموزگار مو

آموزان  استرس تحصیلی دانشعوامل مؤثر بر  این پژوهش درصدد استباتوجه به مطالب گفته شده،     

عوامل  ال است که آیاگویی به این سؤ و در پی پاسخ متوسطه را مورد بررسی قرار دهددختر مقطع 

ثر آموزان دختر مقطع متوسطه مؤ تحصیلی دانش خانوادگی، آموزشگاهی، فردي و اجتماعی در استرس

  است؟ 

  

  بیان مسئله - 2- 1

جسمانی دارند و به ویژه با  اي در سالمت روانی و کننده هاي زندگی نقش مهم و تعیین استرس    

تأثیرگذار  تواند در عملکرد افراد در سطوح مختلف اند که می اي روانی و اجتماعی متعددي همراهه آسیب

حائز اهمیت است، با این وجود  هاي مختلف زندگی ها و فشارهاي روانی در دوره گونه استرس باشد. این

ور از استرس یا فشار روانی، سیار باالیی از آن را در دوران نوجوانی شاهد باشیم. منظتوانیم مقدار ب می

ي فیزیولوژیک و روانی داشته باشد  آوري است که ممکن است جنبه زیان هاي محیطی ناخوشایند و محرك

به انی تجري نوجو هایی که نوجوانان در دوره ). یکی از انواع استرس1388دینی، (نوري، کلیشادي و ضیاءال

هاي  یابی به حرفه بودن دست تواند وابسته است. یکی از دالیل این امر می1کنند، استرس تحصیلی می

مقطع متوسطه باشد؛ زیرا در هاي تحصیلی به ویژه  بر پیشرفت فردي افراد در موقعیت تخصصی و آموزشی

ترین بسترهاي  از مهمتوسطه ي آن مدارس م هاي تحصیلی و از جمله ي ما و شرایط فعلی، موقعیت جامعه

                                                
1 -Academic stress 
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 نوري، فراهانی و مرادي، شوند (شکري، کرمی جانات تحصیلی نوجوانان قلمداد میکسب تجارب هی

تواند  به هیجانات منفی همچون استرس می، تجرشواهد پژوهشی مختلف در این زمینهاساس ). بر1389

عملکرد تحصیلی دگیرندگان، عالوه بر هاي انگیزشی یا گیري با تأثیرگذاري بر فرایندهاي شناختی و جهت

 ،1، گوئتز، تیتز و پريآنان را به مخاطره اندازد (پکرونذهنی، روان شناختی و هیجانی  ، بهزیستیآنان

 ،6، پري و منس5؛ استراترز1991؛ پري،4،1993؛ کاوینگتون1998 ،3؛ امیرخان2،1992؛ آمس2002

2000.(  

ها که توسط دونالد  توان به یکی از آن ي آن می لهست؛ از جمتعاریف متعددي از استرس بیان شده ا     

ان نسبت به هاي عمومی انس مجموعه واکنشاسترس را «، اشاره نمود که مطرح شده است 7مایکنبام

گونه که هرگاه تعادل داخلی یا  ؛ بدینکند قلمداد میداخلی و خارجی  ي بینی نشده عوامل ناسازگار و پیش

از دیگر صاحب نظران  ).1386ي مبینی، (مایکنبام، ترجمه» آید استرس پدید می رجی از میان برود،خا

ي بین فرد و  که معتقد است استرس بیانگر رابطه) است 1999( 8در این زمینه نیز فردي به نام الزاروس

ر شوند. اما به طو نابع درون فردي فراتر ارزیابی میموقعیت است که در آن مطالبات درون موقعیتی از م

(آهرن و  آید زا به وجود می نمود که در پاسخ به عوامل استرس توان حالتی قلمداد ترس را میکلی اس

با تنیدگی  ، برخی از مطالعات استرس تحصیلی را). در تعریف استرس تحصیلی نیز2011 ،9نوریس

طور نش و به احساس فزاینده به دا«اند:  ند و آن را این چنین تعریف نمودها تحصیلی مترادف دانسته

(فراهانی، شکري، گراوند و » یابی به آن دانش نی بر نداشتن زمان کافی براي دستزمان ادراك فرد مب هم

                                                
1- Pekrun, Goetz, Titz, Perry 
2- Ames 
3- Amirkhan 
4- Covington 
5- Struthers 
6- Menec 
7- Donald Maykenbam 
8- Lazarus 
9- Ahern, Norris 
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) نیز استرس تحصیلی را ارزیابی فرد راجع 2008(1کلینک، بیارس وینستون و بیکن ).1387دانشورپور،

  ن فردي تعریف نموده اند.هاي تحصیلی و منابع درو اهنگی بین درك از مطالبات موقعیتبه ناهم

بایست به نقش مهم والدین به عنوان یکی از  ی که از استرس تحصیلی بیان شد میبا توجه به تعاریف    

زایی  در کسب تجارب استرس3ثر در محیط تحصیلیمعلمین به عنوان یکی از عوامل مؤ و2عناصر خانوادگی

گران متعددي در این رابطه  ه نماییم. پژوهشآموز نوجوان در این دوران خواهد داشت، اشار که دانش

ي خطر  دهنده فردي، افزایش بط با ارتباطات بینهاي مرت تقدند که فشارهاي تحصیلی و استرسمع

). به عبارت دیگر به دلیل ویژگی 4،2000یاما، اوکاوا و دیگران  مشکالت رفتاري است (لیو، کوریتا، اوچی

ش استرس و تنش تواند موجب افزای مراه خواهد بود، میبحران هخاص این دوران که مراحل گذار آن با 

هاي  اجتماعی را نیز که با کاهش مهارتپذیري به فشارهاي روانی و زیستی و  در شخص شود و آسیب

اگرچه فشارهاي روانی و  ).5،1990اي همراه است به دنبال داشته باشد (اوه کی و هان جی اس مقابله

باشد، ظرفیت این  نچه که در این امر حائز اهمیت میناخوشایند است ولی آاسترس در هر سنی واقعاً 

تواند بر روي سالمتی افراد چه به شکل مستقیم و چه به واسطه  ر براي تأثیرات مغایري است که میفشا

اي  همچنین شواهد متقاعدکننده ).6،2007، داونپورت و مازانوهاي خطرناك در سالمت بگذارد (برنرفتار

 اهمیت از که روانی شناسی نشانه وقوع بادارد مبنی بر این مسئله که تجربه استرس در این دوران وجود 

 براي واقعی خطر و 8خودکشی فکر ،7افسردگی شامل عالئم این که باشد، می همراه است، برخوردار بالینی

صوص فشار روانی در رسد با توجه به شواهد زیادي که در خ در این رابطه به نظر می .باشند می9خودکشی

پسرها در  دوران بحرانی نوجوانی و به ویژه دوران تحصیلی متوسطه بدست آمده است، دخترها نسبت به

توان در تفاوت  میت نقش جنسیت در این مقطع را میپذیرتر خواهند بود. اه مواجهه با مشکالت آسیب

                                                
1- Klink, Byars-Winston, Bakken 
2 -Family ingredients 
3- Environment of study 

  4- Liu, Kurita, Uchiyama, Okawa  
5- Oh, Han  
6-Byrne, Davenport,  Mazanov  

- Depression 7 
8- Suicidal ideation 
9- Actual risk of suicide 
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ل مختلف طبیعی، ا توجه به عوامزمان آغاز بلوغ در دختران و پسران جستجو کرد. در سراسر جهان ب

هاي  دهد و آنان تغییرات جسمی و تنش، آغاز بلوغ در دختران زودتر از پسران رخ می اجتماعی و فرهنگی

  ).1387کنند (خلیلی و بختیاري، دوران را پیش از پسران تجربه می طبیعی این

زاي نوجوانان در  مل استرسین عاتر در زمینه استرس نوجوانان، متداولبرخی از مطالعات انجام شده     

 ،1گورمونتودند (استارك، اسپرتو، ویلیامز و این دوره را فشارها و انتظارات محیط مدرسه گزارش نم

هاي به عمل آمده در مطالعات دیگر، عوامل فوق را با دیگر  ). همچنین بررسی1989، 2؛ آرماکوست1989

 اند (ابوالقاسمی، همساالن همراه دانسته با و روابط اقتصادي مشکالت ،خانوادگی مسائلعواملی همچون 

با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر استرس تحصیلی  ).1390 زاهد، و نریمانی یی،ارض

گویی به این سؤال است که آیا عوامل فردي، خانوادگی،  آموزان، این پژوهش در پی پاسخ در دانش

  وز استرس تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مؤثر هستند؟آموزشگاهی و اجتماعی در بر

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش: - 3- 1

 3ي زندگی جوامع سنتی و تأثیرات آن در شیوهشدن  یرات به وجود آمده ناشی از صنعتیبا توجه به تغی    

ع هستیم. این جوام هاي روانی در اقشار مختلفها و فشار شاهد ظهور پیامدهایی همچون استرسافراد، 

ي نوجوانی و  ژه مقطع متوسطه مالحظه شود. دورهتواند در مقاطع مختلف تحصیلی به وی فشار روانی می

هاي محیطی  هاي خاص این دوران اگر با حمایت ها و دغدغه ورود به دنیاي بزرگسالی و ویژگی ،4بلوغ

ثري داشته باشد زا نقش مؤ سترسد ممکن است در تشدید عوامل اخانواده، مدرسه و همساالن همراه نباش

ي فشار روانی و  تجربهآموز شود. بنابراین  ه کاهش کیفیت عملکرد تحصیلی دانشو در نهایت منجر ب

  شود و با  اي شناخت سالمتی نوجوان محسوب میاسترس تحصیلی بدون شک یک موضوع محوري بر

                                                
1- Stark, Spirito, Williams, Guevremont 
2- Armacost 
3- Life style   
4- Puberty  
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Abstract: 

      The goal of this research is to investigate the effective factors on academic stress in 

female students of high schools in Rasht within 1393-1394. The method applied in this 

research is typical description based on the correlation and statistical samples of 364 

female students of high schools which has been randomly sampled based on the Morgan’s 

sampling table. They answered questionaires of the academic stress (ASQs), continence, 

attachment to counterparts, attachments to parents and attachment to the class. The results 

showed that, meaningfully, there is positive relationship between individual factors and 

academic stress in students of  high school according to the obtained S value (S=0.012) 

which is less than 0.05. Thus the increase in one variable leads to increase in the other. 

Additionally, there is positive relationship between family factors and academic stress in 

terms of the obtained S (S=0.001) which is less than 0.01. There is positive relationship 

between institutional factors and academic stress based on the S (equal to 0.001) which is 

less than 0.01. Finally, there is meaningful positive relationship between the social factors 

and the academic stress based on the obtained S (S=0.003) that is less than 0.01. 

  

Keywords: Stress, Academic stress, Female students, High school, Teenage  

  

  

  

  

  

  

  



9 
 

 
 
 
 
 

     
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology 

Department of Educational Sciences 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of   

M.A. in School Conseling 

 

Title: 

Investigation of the factors affecting the academic stress in female students 

of high schools  

 

Supervisors: 

Ali Rezaei Sharif (Ph. D) 

Masoud Moradi (Ph. D)          

 

Advisor: 

Hosein Ghamari Givi (Prof) 

By: 

Tahereh Malekpour 

 

Sep- 2015 

  

 


