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Abstract  Article Info 

Introduction: University students at their first semester experienced special stresses 

that can affect badly on their educational performance. The aim of present study was 

to investigate the relationship between student’s educational performance and 

intelligence, identity styles, gender, different dimensions of mental health, mental 

health-related variables and probable prediction of educational performance by them 

at their first semester.     

Methods: Cattell Culture Fair Intelligence Test III for assessment the intelligence, 

Identity Style Inventory (ISI-6G) for assessment identity styles, Iranian National 

Mental Health Scale for students to assess mental health, its dimensions and mental 

health-related variables were administered on 167 freshman students in 2 sessions and 

at the first month of their undergraduate course. 

Results: Pearson correlation coefficients showed that educational performance had 

positive relationships to intelligence, gender (female), informational identity, 

normative identity, well-being, social support, family atmosphere and had negative 

correlations to depression and social anxiety. However, in the multiple regression 

analysis only gender and intelligence could predict (adjusted R2 = 0.091) the 

educational performance.  

Conclusions: The findings showed that the intelligence and gender in freshman 

university students such as in high school students, more than other variables can 

predict the educational performance. It can be suggested that the significant related 

variable to educational performance can be used for reconnaissance of high risk 

students in low educational performance as target group of prevention intervention.  
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 ده کی چ

ن  انیدانشجو : مقدمه م  کنندی را تجربه م  یخاص  یهایدگیتن  لیاول تحص   مسالیدر  تاثآن   یلیبر عملکرد تحص   تواندی که    ینامطلوب  راتیها 

ابعاد سالمت روان و    ت،یجنس  ت،یهو  یهاوارد با هوش، سبک تازه   انیدانشجو  یلیروابط عملکرد تحص   یداشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررس
 فوق بود.  یرهایبر اساس متغ یلیعملکرد تحص  ینیشبیامکان پ  یبررس نیآن، همچن امرتبط ب  یهاریمتغ

آزمون هوش    3  اسیمق   Aکازرون فرم    ی اول دانشگاه سلمان فارس  مسالین  ی دانشجو  167از    1394-95  یلیدر ماه اول سال تحص  ها: روش

و   تیهو  یهاسنجش سبک   ی برا  انیدانشجو  یسالمت روان  یمل  اس یو مق  تیهو  یهاسبک   یاهه یسنجش هوش، س  ینابسته به فرهنگ کتل برا
 سالمت روان در دو نوبت اخذ شد.   بامرتبط  یرهایابعاد سالمت روان و متغ

  تی)مونث بودن(، هو  تیهوش، جنس  یرهایاول( با متغ  مسالی )معدل ن  یلیمثبت عملکرد تحص   یرابطه  رسونیپ  یهمبستگ  بیضراها:  یافته

را نشان داد.    یو اضطراب اجتماع  یآن با افسردگ  یمنف  یو رابطه   ی جو خانوادگ  ،یاجتماع  تیحما  ،یروانشناخت  یستیبهز  ،یاطالعات  تیهو  ،یهنجار
 کنند.  ینیبش ی( پ091/0شده:   میتنظ R2را ) یلیو هوشبهر توانستند عملکرد تحص  تیجنس یرهایصرفا متغ  ونیرگرس لی همه در تحل نیبا ا

نقش   زیاول ن  مسالین  انی دانشجو  یلیتحص   آموزان نشان داده شده در عملکردکه همانند آنچه قبال در دانش   دهدینشان م  هاافته یگیری:  نتیجه 

  شنهاد یداشته باشند. پ یلیعملکرد تحص  ینیبش ی را در پ ریدو متغ نی توانند قدرت ا ینم رهایمتغ ریهمچنان پررنگ است و هنوز سا تیهوشبهر و جنس
  ن، ییپا  یلیدر خطر عملکرد تحص   انیدانشجو  ییشناسا  یپژوهش برا  نیدر ا  نییپا  یلیبا عملکرد تحص   داریارتباط معن  یدارا  یرهایاز متغ  شودیم

 به آنها استفاده شود.  رانه یشگیپ هایمداخله  یجهت ارائه 

 هوش ،یلیسالمت روان، عملکرد تحص  ت،یهو یسبک ها ت،یجنس : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
تازه دانشجویان  دانشجویان  به  نسبت  جدیدالورود  یا  وارد 

چالشنیمسال باالتر  تجربه  های  را  متفاوتی  نسبتا  مسائل  و  ها 
و  می تازه  محیط  با  سازگاری  در  کنند.  خانواده  محیط  از  جدایی 

ماندهکنار چالش باقی  تنیدگیهای  را stressهایی )ی هویتی   )
می میایجاد  که  دانشجویان  کند  تحصیلی  عملکرد  بر  تواند 

. در عین حال افت عملکرد تحصیلی  [1]گذار باشد  وارد تاثیرتازه
دوره یک  آغاز  می در  تحصیلی  برای  ی  بدی  تلویحات  تواند 

تهدف دورهگزینی  انتهای  تا  محصل  انگیزش  و  ی حصیلی 
باشد   داشته  اول [2]تحصیلی  نیمسال  در  شکست  واقع  در   .

 learnedتواند در چهارچوب مفهوم درماندگی آموخته شده )می

helplessness  )[3]   توقعات موفقیت،  از  فرد  انتظار  به 
باعث  و  کرده  پیدا  تسری  شرایط  مهار  توان  انتظار  و  تحصیلی 
نتیجه شناخت   دانشجو شود. در  روان  برای سالمت  بدی  تبعات 

می که  تازهعواملی  دانشجوی  شکست  و  موفقیت  را تواند  وارد 
ویژهپیش اهمیت  کند  میبینی  پیدا  به ای  مساله  این  کند. 

تر اند، کمک فرادی که مستعد عملکرد تحصیلی پایینشناسایی ا
باعث می برای مداخالت  کرده و  بعنوان گروهی  نامبردگان  شود 

عملکرد   شوند.  گرفته  نظر  در  تحصیلی،  افت  از  پیشگیرانه 
تاثیر   تحت  مختلف  سنین  و  مقاطع  در  محصلین  تحصیلی 

می قرار  گوناگونی  مثل  [4]گیرد  متغیرهای  شناختی  متغیرهای   .
از یک   [ 9و  8]و مطالعه  [7] های یادگیری ، سبک[6و  5]وش ه

و عوامل    [10]، سالمت روان  [9]سو و عوامل مرتبط با انگیزش  
جمله  [7و  11]شخصیتی   از  سو،  دیگر  متغیرها  از  این  ی 

بینی اند نقش هوش در پیش هستند.بسیاری از تحقیقات توانسته
( دهند  نشان  را  تحصیلی  مورد  [ 7و    5،  15-12موفقیت  در   .

مفهوم و ابعاد هوش همواره اختالف نظرهایی وجود داشته است  
نمرات  [16] که  داشته  وجود  باور  این  معموال  حال  این  با   .

و  آزمون تحصیلی  پیشرفت  توانند  می  استعداد  و  هوش  های 
بینی اما در مقاطع  بینی کنند. این پیشعملکرد تحصیلی را پیش 

به طوری که    [17]ر می شود  تباالتر تحصیل به تدریج کمرنگ 
و   هوش  متغیر  اندک  ارتباط  یا  ارتباط  عدم  از  تحقیقات  برخی 

دورهتوانایی  در  تحصیلی  موفقیت  با  شناختی  دانشگاه  های  ی 
آن [18و    17]گویند  می بر  محققان  برخی  واقع  در  به  .  که  اند 

( پراکنش  شدن  کم  دانشجویان  varianceدلیل  در  هوش   )
آموزان و همچنین به دلیل نقش سایر متغیرها در دانش نسبت به  

دوران دانشجویی نقش هوش در موفقیت تحصیلی در این دوران  
است  کم مدرسه  دوران  از  تحقیقات  [18]تر  برخی  همه  این  با   .

انجام گرفته، در بررسی عوامل مختلف همچنان هوش را بهترین 
از    . [14]داند  عملکرد تحصیلی دانشجویان می   یکننده  بینپیش

با   است.  روان  سالمت  تحصیلی  عملکرد  بر  موثر  دیگر  عوامل 
که   شود  می  مالحظه  روانی  اختالالت  شناسی  نشانه  به  رجوع 
و   حافظه  تمرکز،  بر  تاثیرگذاری  با  روانی  اختالالت  از  بسیاری 

انگیزه  و  نیرو  کردن  کم  با  همچنین  و  یادگیری  افراد قدرت  ی 
تاثیر تحت  را  تحصیلی  می  عملکرد  که  قرار  بطوری  دهند. 

-DSMپنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )

( سرفصلی را به عنوان مسائل تحصیلی و شغلی در نظر گرفته  5
رابطه   .[19]است   تحقیقات  ابعاد  بعضی  یا  و  روان  سالمت  ی 

کرده  بررسی  را  تحصیلی  عملکرد  و  آن  با  برخی  مرتبط  اند. 
 [10]اند  آموزان نشان دادهرا در دانش  ایها چنین رابطهپژوهش

نکرده تایید  را  دانشجویان  در  رابطه  این  تحقیقات  برخی  اند  اما 
روان  [21و    20] سالمت  که  دادند  نشان  ایزنبرگ  و  اسکچن   .

میانجی می با  پیشتواند  و  تحصیلی  تجارب  های  بینیگری 
ها را پیش بینی نماید تحصیلی دانشجویان، موفقیت تحصیلی آن 

رابطه   .[2] تحقیقات  برخی  عالوه  مشکالت سالمت  به  ابعاد  ی 
سازه یا   )... و  افسردگی  اضطراب،  )مثل  با  روان  مرتبط  های 

دین )مثل  روان  والدین، سالمت  مرگ  خودکارآمدی،  داری، 
کرده بررسی  تحصیلی  عملکرد  با  را   )... و  اجتماعی    اند.حمایت 

توانسته  تحقیقات  رابطه برخی  با  اند  تحصیلی  عملکرد  عکس  ی 
و با اضطراب تحصیلی در   [22]آموزان تنیدگی تحصیلی در دانش

را نشان دهند. در تحقیق شکری و همکاران  با   [23]دانشجویان 
رابطه  این  وجود  تحصیلی،  عملکرد  با  امتحان  اضطراب  ساده  ی 

دانش تحصیلی  عملکرد  نتوانست  پیش سازه  را  کند  آموزان  بینی 
رحیمی[23] و    .  تحصیلی  انگیزش  روابط  توانستند  فرهادی   و 

و مرادی، دهقانی زاده و  [24]شناختی را تایید کنند بهزستی روان 
پیش  توانستند  دانش سلیمانی  تحصیلی  سرزندگی  را  بینی  آموزان 

دهند   نشان  شده  ادراک  اجتماعی  حمایت  اساس  در  [25]بر   .
ا دراک  پژوهش مرادی، حاجی یخچالی مروتی حمایت اجتماعی 

و در تحقیق حسینی، دژکام و میرالشاری  عزت نفس    [26]شده  
وضعیت    [27] نوروزی،  و  عابدینی  صادقی،  پژوهش  در  و 

و در تحقیق عسکری، پرویز، صفرزاده  افسردگی،  [21]اقتصادی 
روانشناختی  دین بهزیستی  و  شونفلدر،    [28]داری  پژوهش  در  و 

والدین از  یکی  مرگ  ساندلر  و  وولچین   توانستند  [29]  تئین، 
 بینی کند.عملکرد دانشجویان را پیش 

اختالالت    نبود  حیث  از  روان  سالمت  به  نگاه  بر  عالوه 
مثبت  نگاهی  با  روان  سالمت  به  توجه  مثل  روانشناختی،  نگر 

با   است.  نیز مطرح  بهزیستی  و  وجود هیجانات مثبت، شادکامی 
به گونه  رویکرد  توجه  ابعاد آن در  و  به سالمت روان  نگاه  گونی 

خانه   زرد  اکبری  و  پورشریفی  یعقوبی،  مختلف؛  در   [30]های 
سه   ایرانی  دانشجویان  روان  ارزیابی سالمت  برای  خود  رویکرد 

مثبت نگر،  بیماری  های  متغیر  با  دسته  مرتبط  متغیرهای  و  نگر 
بیماری های  متغیر  کردند.  مطرح  را  روانی    شامل  نگرسالمت 

اختالل   و  اجتماعی،  اضطراب  وسواس،  اضطراب،  افسردگی، 
مثبت متغیرهای  و  است  و  خواب  مثبت  عواطف  شامل  نگر 

بهزیستی یا رضایت از زندگی است. سازه های مرتبط با سالمت 
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جهت   خانواده،  جو  شامل  کننده  محافظت  قسمت  دو  در  روان 
های  متغیر  و  اجتماعی  حمایت  خودکارآمدی،  مذهبی،    گیری 

اضطراب  تحصیلی،  افسردگی  خودکشی،  تمایالت  شامل  خطرزا 
گرایی است. هر چند تحقیقاتی به بررسی رابطه  تحصیلی و کمال

به آن  یا سازه  [20،21،  10]ی سالمت روان   -21]های مرتبط 
تا    [225-28  23 حال  این  با  اند  پرداخته  تحصیلی  عملکرد  با 

مجموعه ی   یجایی که جستجو شده تحقیقی بطور جامع رابطه 
 این ابعاد را با عملکرد تحصیلی بررسی نکرده است. 

تازه دانشجویان  روانی  سالمت  تحقیقات  برخی  چند  را  هر  وارد 
با این    [31]دهند  بیشتر از دانشجویان سال های باالتر نشان می

وارد مشکالت و مسائل خاص خود را دارند.  حال دانشجویان تازه
و   خانه  محیط  از  شدن  در جدا  سازگاری  به  نیاز  و  دبیرستان 

تنیدگی تازه،  تازهمحیطی  به همراه  های  دانشجویان  برای  را  ای 
سال   و  وارد همچنان در سندارد. عالوه بر این دانشجویان تازه 

انطباقنوجوانی  و  تغییرات  نوجوانی  مسائل  و  روانی  اند  های 
اصلی از  یکی  کند.  می  طلب  نوجوان  از  را  ترین بسیاری 

. در این چالش  [1]جویی است  های دوران نوجوانی هویت چالش
( خویشتن  مورد  در  سواالت  به  باید  و selfافراد  دهند  پاسخ   )

پاسخ ها را در ساختار پویا و باثبات خویشتن یکپارچه کنند. این  
و   دارند  باورهایی  چه  دارند،  زندگی  در  اهدافی  چه  کیستند،  که 

نوجوانان   که  داد  نشان  مارسیا  چهار  غیره.  در  است  ممکن 
 identity)  ؛ دستیابی به هویتوضعیت هویتی اند قرار گیرند

achievement)،   هویت چالش  که  تجربه  )افرادی  را  جویی 
کرده کشف  را  خود  هویت  اینک  و  زودرس کرده  هویت  اند( 

(foreclosure  کرده تبعیت  دیگران  هویت  از  که  )افرادی   )
اند(، پراکندگی  اشته ولی چالش و پرسشی در مورد این هویت ند

( )افرادی با احساس سردرگمی  identity diffusionهویت )
هویت در  تعلیق  و  هویت(،  در  پوچی  )و  ( moratoriumیابی 

تجربه حال  در  که  جویی)افرادی  هویت  چالش  هنوز  ی  اما  اند 
نکرده  کسب  را  در  [32]اند(  هویتی  نظر  تجدید  با  بروزنسکی   .

توجه   با  و  مارسیا  ی  سبکنظریه  سه  به  افراد  پردازشی  های 
( اطالعاتی  هویت  با  informationalسبک  )هویتی   )

هنجاری  هویت  اطالعات(،  فعال  جستجوی  ی  مشخصه 
(normative  ،)همنوایی و  تقلید  ی  مشخصه  با  )هویتی   )

( اجتنابی  سردرگم  با diffuse-avoidantهویت  )هویتی   )
نام   به  مفهومی  همچنین  و  تعلل(  و  تاخیر  ی  تعهد مشخصه 

(commitment را فرد(  های  ارزش  قدرت  ی  مثابه  )به   )
 .  [33]مطرح کرد 
می  سبک  انتظار  تعهد،  مثل  هویتی  حاالت  برخی  که  رود 

های یافته و حتی تعلیق )و تا حدی هویتاطالعاتی، هویت دست 
هنجاری و زودرس( با برخی انواع سازگاری از جمله موفقیت در  
یا   پراکنده  هویت  که  حالی  در  بوده،  مثبت  ارتباط  در  تحصیل 
در   موفقیت  با  منفی  ارتباط  واجد  اجتنابی  سردرگم  سبک  همان 

توانسته تحقیقات  برخی  باشد.  بین  تحصیل  را  روابطی  چنین  اند 
سازگارسبک انواع  برخی  و  هویت  دهند  های  نشان  تحصیلی  ی 

رابطه [34،  24،  1] بین سبک . برخی تحقیقات چنین  را  های   ای 
. کراس و  [39-35]اند  هویت و موفقیت در تحصیل بررسی کرده

قوی هویت  که  دانشجویانی  دادند  نشان  در  آلن   دارند  تری 
.  [35]دارتر است  تر اند و کار برایشان معنیمحور-دانشگاه تکلیف 
اما پیشرفت    بروزونسکی  عدم  و  آشفته  هویت  بین  نتوانست 

رابطه  دانشجویان  سال تحصیلی  در  آشفتگی  حتی  کند  پیدا  ای 
بینی اول تحصیل توانست تمایل نسبی به پیشرفت باالتر را پیش

پیشرفت تحصیلی  تعلیق و عدم  بین  دانشگاه  اول  کند! در سال 
یگر  رابطه ی مثبتی دیده شد که البته این رابطه بین نمونه ای د

دانش  نشد  از  یافته  در [36]آموزان  نیز  همکاران  و  شکری   .
بررسی دانشجویان نشان دادند که تعهد هویت و بهزیستی رابطه 
ی تمام سبک های هویت با عملکرد تحصیلی را میانجی گری 

عملکرد  [39]کند  می برای  تعهد  اهمیت  نیز  همکاران  و  پلرنو   .
با این    [38]ایی تایید کرد  آموزان ایتالیتحصیلی را در میان دانش

هویت   های  سبک  ها  آن  در  که  اند  بوده  نیز  تحقیقاتی  حال 
. همچنین  [40]بینی کند  نتوانسته است عملکرد تحصیلی را پیش

نگرا بررسی طولی  -ایوناپاپ،  اوپر و مییوز در  سابتیریا، کروستی، 
جویی موفق و عملکرد خود نشان دادند که رابطه ی علی هویت

بطه ای متقابل است و موفقیت یا شکست تحصیلی تحصیلی را
نوجوانان نیز خود می تواند بر تعهد افراد به هویت تحصیلی شان  

 . [41]تاثیر بگذارد 
کوشد جنسیت را عالوه بر متغیرهای ذکر شده تحقیق حاضر می

پیش  متغیری  بعنوان  دانشجویان نیز  تحصیلی  عملکرد  در  بین 

دهد.   قرار  بررسی  تبعیضمورد  و  قالبی  باورهای  و برخالف  ها 

و    [42]هایی که در سراسر دنیا علیه زنان وجود دارد  محدودیت

برخالف برخی تحقیقات موید برتری های اندک مردان در برخی  

ریاضی   های  در  [43]مهارت  زنان  بهتر  تحصیلی  عملکرد   ،

. امروزه درصد [11،  18،  23] بسیاری از تحقیقات تایید شده است  

پذیرفته باال از  دانشگاه یی  تشکیل  شدگان  زنان  را  ایران  های 

علیمی و  وجود  این  با  این  دهند  باالتر  تحصیلی  موفقیت  رغم 

ناتوانی  مورد  در  قالبی  های  باور  همچنان  و  جنس  هوشی  های 

. با توجه به  [44]شود  تحصیلی زنان در برخی محافل شنیده می

شکل  در  تحصیل  اول  نیمسال  نگرش اهمیت  های گیری 

ناهمسانی  برخی  توجه  با  و  یافتهتحصیلی  در  پژوهشی، ها  های 

های  های ذکر شده )سبک هدف این پژوهش بررسی روابط متغیر

هویت، ابعاد سالمت روان و متغیرهای وابسته به سالمت روان،  

هوش و جنسیت( با عملکرد تحصیلی نیمسال اول دانشجویان و  

پیش  تحصیلی  بررسی  عملکرد  پذیری  تازهبینی  وارد دانشجویان 
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رابطه  تایید  صورت  در  است.  شده  ذکر  متغیرهای  اساس  ی بر 

پایین تحصیلی  عملکرد  با  متغیرها  شاید  برخی  دانشجویان  تر 

ی باالتر در متغیرهای دارای رابطه بتوان دانشجویان دارای نمره 

و   انگیزشی  مداخالت  برای  هدف  گروه  بعنوان  را  فوق  ی 

از   پیشگیری  جهت  نظر تحصیلی  در  تحصیلی  عملکرد  افت 

 گرفت.  

 ها روش
پژوهش   این  در  بود.  نوع همبستگی  از  توصیفی  پژوهش حاضر 

پیش متغیر  بعنوان  روان  ابعاد سالمت  و  و  متغیرهای هوش  بین 
مورد  مالک  متغیر  بعنوان  اول  نیمسال  در  تحصیلی  عملکرد 

ی اول از دانشجویان قبل از شروع  بررسی واقع شدند. در مرحله 
نیمسال آزمون سالمت روان گرفته شد. در مرحله ی بعد تا قبل  

سبک آزمون  تحصیل  اول  ماه  اتمام  از از  هوش  و  هویت  های 
اخد  از  پس  نیمسال،  پایان  در  سپس  شد.  اخذ  دانشجویان 
دانشگاه   آموزش  از  ها  آن  اول  نیمسال  معدل  الزم  مجوزهای 

افزار آماریگرفته شد. برای تحلیل داده  نرم  از  اس پی اس    ها، 
شاخص   18اس   محاسبه  ضرایب  جهت  توصیفی،  آمار  های 

شیوه   به  چندگانه  رگرسیون  همچنین  و  پیرسون  همبستگی 
 همزمان استفاده شد. 

کلیهجامعه حاضر  پژوهش  آماری  کارشناسی ی  دانشجویان  ی 
نیمسال اول دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نیمسال مهر سال  

از  دان  254شامل    1394-95تحصیلی   شد  تالش  بود.  شجو 
آزمونتمامی جامعه آماری در دو مرحله  پذیرد. ی  گیری صورت 

برخی مشارکت از مراحل  یا  کنندهدر هر یک  نداشتند،  ها حضور 
مشارکت چند  نشدند،  همکاری  به  همین  حاضر  در  نیز  کننده 

دوره نداشتند،  نیمسال اول از تحصیل انصراف داده و معدل پایان
ها را بطور ناکامل پاسخ دادند  ها هم پرسشنامه   برخی از آزمودنی 

از   نهایت  در  شدند.  حذف  فهرست  از   167دانشجو    254و 
)مشارکت ماند  باقی  مونث،    48کننده  بقیه  و  مذکر  آزمودنی 

سن:   سن:    99/18میانگین  معیار  پژوهش  16/1انحراف  در   .)
 حاضر از ابزارهای زیر استفاده شد: 

نابسته به فرهنگ کتل    آزمون هوش  3مقیاس    Aفرم    -1

(Cattell Culture Fair Intelligence Test III)  : این
( افراد بهنجار با  gآزمون که برای سنجش هوش عمومی )عامل  

ی امکان اجرای گروهی ساخته شده است شامل چهار دسته ماده
طبقه ردیف مظروف بندیها،  زمانی  ها،  محدودیت  با  شرایط  و  ها 

از   یک  هر  خرده برای  استچهار  این    2و    1های  فرم   .مقیاس 
پایین سنین  در  افرادی  برای  فرم  آزمون  و  افراد    3تر  برای 

است   استفاده [45]بزرگسال  فرم  .  و کسب   Bو    Aی همزمان 
آرمانی  فرم  از طریق هر دو  استنمره  توان    ؛تر  این حال می  با 

داد   قرار  استفاده  را مورد  از فرم ها  نمون[17]یکی  ی ه. در یک 
فرم   پایایی  ضریب  آزمون  این  برای  از    3ایرانی  استفاده  با  را 

کودر با    -روش  برابر  روش   67/0ریچاردسون  از  استفاده  با  و 
گزارش شده است و برای پایایی همگرای    55/0تنصیف برابر با  

بین   نیز ضریبی  مقیاس  است    68/0تا    5/0این  آمده  بدست  را 
[45]. 

 Iranianنشجویان )مقیاس ملی سالمت روانی دا  -2

National Mental Health Scale for students :) 

پرسشنامه مقیاس  از  ماده  93ایاین  پاسخدهی  مقیاس  با    1ای 
تا   مخالف(  قسمت   6)کامالً  دارای سه  که  است  موافق(  )کامالً 

بیماری اضطراب، بعد  افسردگی،  تمایالت خودکشی،  )شامل  نگر 
و   اجتماعی،  اضطراب  مثبتوسواس،  بعد  خواب(،  نگر  اختالل 

و   زندگی(  از  رضایت  یا  بهزیستی  و  مثبت  عواطف  )شامل 
محافظت سازه متغیرهای  )شامل  روان  سالمت  با  مرتبط  های 

خودکارآمدی،  کننده مذهبی،  گیری  جهت  خانواده،  جو  چون  ای 
خطر های  متغیر  و  اجتماعی  تمایالت حمایت  چون  زایی 

گرایی( تحصیلی و کمال  خودکشی، افسردگی تحصیلی، اضطراب
توسط   مقیاس  این  زردخانه  ،پورشریفی است.    ، یعقوبی  ،اکبری 

تاییدی   و  اکتشافی  عامل  تحلیل  طریق  از  همکاران   و  پیروی 
در . یعقوبی، پورشریفی و اکبری زرد خانه  [46]ساخته شده است 

کرونباخ(   550بررسی   )آلفای  درونی  همسانی  ضرایب  دانشجو 
ب را  از خردهنسبتاً مناسبی  ها گزارش کردند. مقیاسرای هر یک 

بین   بین  ضرایب  بهزیستی   0/ 99تا    77/0این  بعد  دو  برای 
مثبت بعد  مثبت  عواطب  و  در روانشناختی  این ضرایب  بود.  نگر 

)اضطراب( و در بعد    86/0)وسواس( و    62/0نگر بین  بعد بیماری
بین    با سالمت روان  ت   59/0سازه های مرتبط  ا  )کمال گرایی( 

 .  [30])جهت گیری مذهبی( گزارش شدند  86/0
3-  ( هویت  های  سبک  ی   Identity Styleسیاهه 

Inventory, ISI-6G :)  ای با ماده  40نامه مقیاسی  این پرسش
مقیاس پاسخدهی کامال مخالف تا کامال موافق است که توسط  
هویت   هنجاری،  هویت  بعد  چهار  و  شده  ساخته  بروزونسکی 

هویت در  تعهد  و  سردرگم  هویت  سنجد.   اطالعاتی،  می  را 
دانش  روی  بر  را  پرسشنامه  این  دبیرستانی  غضنفری   آموزان 

است.   نموده  تایید  را  آن  اعتبار  و  کرده  هنجاریابی  و  اعتباریابی 
های ضرایب آلفای کرونباخ در تحقیق غضنفری در خرده مقیاس

هویت به ترتیب    هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگم و تعهد در
. در پژوهش  [47]بوده است    57/0و    62/0،  67/0،  52/0برابر با  

شکری، شهرآرای، دانشورپور و دستجردی بر دانشجویان ضرایب  
آلفای کرونباخ سبک های هویت اطالعاتی، هنجاری، سردرگم و 

با   برابر  ترتیب  به  هویت  در    71/0و    64/0،  52/0،  70/0تعهد 
 .  [ 39]بوده است 

 نتایج 
می   1جدول   نشان  را  حاضر  پژوهش  توصیفی  های  دهد. یافته 

همانطور که از این جدول مشخص است به جز هویت سردرگم،  
دامنه در  متغیرها  +سایر  بین  چولگی  و  کجی  قرار    2-و    2ی 
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هویت  می سردرگم،  هویت  متغیرهای  در  همچنین  گیرند. 
حمایت   مثبت،  عواطف  روانشناختی،  بهزیستی  هنجاری، 

جهتاجتماعی و  خانوادگی  جو  کمال،  مذهبی،  گرایی، گیری 
خودکشی  تمایالت  و  اضطراب  و  افسردگی  تحصیلی،  افسردگی 

معنی اسمیرنوف  کولوموگراف  توزیع  شاخص  نتیجه  در  و  دار 
نقطه ضعفی   این مساله  بود که  بهنجاری  فاقد  متغیرهای حاضر 
برای داده های پژوهش حاضر محسوب می شود. با این حال با  

متغیر    22توان گفت از  به نتایج کولموگراف اسمیرنف، می  توجه
حاضر،   پژوهش  در  شده  بهنجاری  11بررسی  فاقد  متغیر 

و   معنادار(  )کولموگراف   11)کولموگراف  بهنجاری  دارای  متغیر 

برخی   شامل  عموماً  بهنجاری  فاقد  متغیرهای  است.  غیرمعنادار( 
تر  ی اصلیهای فرعی سالمت روان هستند. متغیرهامقیاسخرده

مستقل   متغیر  تحصیلی،  عملکرد  وابسته  متغیر  شامل  پژوهش 
نگر دارای نمره بهنجار هستند. از هوش و نمره کلی ابعاد بیماری

بهنجاری   نبود  بدلیل  غیرپارامتریک  آزمون  از  استفاده  که  آنجا 
بهنجار بودن )در کنار  به شرایطی است که فرض  توزیع مربوط 

دادهفاصله بودن  شود  ای  نقض  شدت  به  چنان هم  [48]ها( 
ها استفاده توان با تسامح از آمار پارامتریک برای تحلیل داده می

 کرد. 

 

 های توصیفی تغیرهای پژوهش . یافته1جدول 

کولموگراف   چولگی  کجی  انحراف معیار  میانگین  متغیرها 

 اسمیرنف 

 معنی داری 

 83/0 62/0 17/0 09/0 01/2 05/14 تحصیلی عملکرد  

 21/0 06/1 47/0 -17/0 59/13 07/98 هوشبهر 

 004/0 76/1 53/15 28/2 13/6 89/25 هویت سردرگم

 069/0 30/1 86/0 -38/0 43/4 12/33 هویت هنجاری 

 83/0 63/0 21/0 -18/0 92/5 45/37 هویت اطالعاتی 

 57/0 78/0 3/0 -9/0 12/5 12/36 تعهد در هویت 

 007/0 69/1 005/0 -62/0 44/4 52/28 بهزیستی روانشناختی 

 016/0 55/1 34/0 -77/0 8/6 08/25 عواطف مثبت 

 12/0 19/1 33/0 -56/0 14/5 27/27 خودکارآمدی 

 008/0 66/1 29/0 9/0 12/7 95/26 حمایت اجتماعی 

 029/0 45/1 08/1 -99/0 35/5 11/29 جو خانوادگی 

 049/0 36/1 66/0 -09/0 93/6 15/27 گیری مذهبی جهت 

 12/0 19/1 -4/0 -27/0 27/4 28 کمال گرایی 

 008/0 65/1 -22/0 58/0 8/5 28/15 افسردگی تحصیلی 

 27/0 1 -97/0 08/0 68/7 88/19 اضطراب تحصیلی 

 004/0 77/1 -67/0 59/0 73/5 21/13 افسردگی 

 013/0 59/1 2/0 56/0 48/6 96/15 اضطراب 

 24/0 02/1 -62/0 17/0 85/4 09/15 وسواس

 22/0 05/1 -48/0 41/0 64/6 18/16 هراس اجتماعی 

 102/0 22/1 -59/0 5/0 52/6 73/14 اختالل خواب 

 002/0 87/1 1/1 19/1 42/7 47/17 تمایالت خودکشی 

 14/0 15/1 -86/0 2/0 21/23 19/76 نگر نمره کل بعد بیماری

 
با    2جدول   را  طرح  متغیرهای  پیرسون  همبستگی  ضرایب 

معنی قالب  در  یکدیگر  با  و  تحصیلی  دامنه عملکرد  یک  داری 
می ماتریس  مشخص  این  اول  ستون  از  که  همانطور  کند. 

متغیرهای  با  تحصیلی  عملکرد  است  مشخص  همبستگی 

)1جنسیت  اجتماعی  حمایت  هوشبهر،   ،01/0ps <  هویت  ،)
هنجاری، هویت اطالعاتی، بهزیستی روانشناختی، جو خانوادگی  

رابطه  )دارای  مثبت  اضطراب > 05/0psی  و  افسردگی  با  و   )
رابطه  دارای  )اجتماعی  منفی  متغیرها > 05/0psی  سایر  بود.   )

 
هر چند متغیر جنسیت متغیری طبقه ای است، اما با توجه به دو    -1

ی آن با  رابطهمقوله ای بودن آن، می توان آزمون پیرسون را در مورد  

]  متغیرهای پیوسته به کار برد.
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رابطه  معنیدارای  بر  ای  عالوه  نبودند.  تحصیلی  عملکرد  با  دار 
ستون این سایر  به  مراجعه  با  روابط  ها  برخی  ماتریس  های 

 همبستگی بین سایر متغیرها قابل مشاهده است.  

 
 

 متغیرهای طرح . ضرایب همبستگی  2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 1                       

2 **
21/0 

 1                      

3 **
17/0 

 07/0- 

1                     

4 06/0 

05/0 

02/0 

1                    

5 

*
12/0 

 09/0 

01/0- 

03/0- 

1                   

6 

*
15/0 

06/0- 

05/0- 

01/0 

**
55/0 

1                  

7 1/0 

01/0- 

04/0 

**
23/0

- **
56/0 

**
58/0 

1                 

8 

*
16/0 

 03/0 

02/0- 

** 2/0- 

**
35/0 

**
26/0 

**
46/0 

1                

9 11/0 

*
12/0 

04/0- 

*
16/0

- **
57/0 

11/0 

**
36/0 

**
51/0 

1               

10 

1/0 

06/0- 

08/0 

12/0- 

**
35/0 

**
37/0 

**
47/0 

**
57/0 

**
28/0 

1              

11 

** 2/0 

**
19/0 

06/0 

**
19

5
/

0- 

**
26/0 

*
15/0 

**
33/0 

** 4/0 

**
31/0 

**
37/0 

1             

12 

*
14/0 

1/0 

03/0 

**
27/0

- **
26/0 

07/0 

**
38/0 

**
48/0 

**
43/0 

**
29/0 

**
52/0 

1            

13 03/0 

06/0 

*
13/0- 

*
15/0- 

**
28/0 

**
27/0 

**
25/0 

**
29/0 

**
25/0 

**
29/0 

**
37/0 

**
35/0 

1           

14 09/0 

04/0- 

**
22/0

- 08/0 

**
24/0 

*
16/0 

03/0- 

**
19/0 

05/0- 

*
16/0 

07/0 

08/0 

**
23/0 

1          

15 09/0- 

05/0 

02/0- 

*
16/0

- **2/0

- **
21/0

- **
39/0 

**
41/0

- **
32/0

- **
57/0

- **
27/0

- **
25/0

- **
21/0

- 07/0 

1         

16 12/0- 

04/0 

08/0- 

*
17/0 

12/0- 

08/0- 

**
35/0

- **
53/0

- **
31/0

- **
47/0

- **
25/0

- **
21/0

- 04/0 

**
35/0 

**
62/0 

1        

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-1774-fa.html


 ت ی ابعاد سالمت روان و جنس ت، یهو یهاوارد براساس هوش، سبکتازه انیدانشجو یل یعملکرد تحص  ینیبشیپ

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.2 111 

 
عواطف   -9بهزیستی روانشناختی،  -8تعهد در هویت،  -7هویت اطالعاتی،    -6هویت هنجاری،   -5هویت آشفته،    -4هوشبهر،  -3جنسیت،  -2عملکرد تحصیلی، -1

اضطراب تحصیلی،    -16افسردگی تحصیلی،    -15کمال گرایی،   -14جهت گیری مذهبی،  -13خانوادگی، جو   -12حمایت اجتماعی،  -11خودکارآمدی،  -10مثبت، 
 نمره ی کلی آسیب شناسی روانی  -23تمایالت خودکشی،   -22اختالل خواب،  -21اضطراب اجتماعی،  -20وسواس،  -19اضطراب،  -18افسردگی،  -17

 
دار با عملکرد تحصیلی شامل،  مبستگی معنیمتغیر های دارای ه

هویت   هنجاری،  هویت  اجتماعی،  حمایت  هوشبهر،  جنسیت، 
و  افسردگی  و  خانوادگی  جو  روانشناختی،  بهزیستی  اطالعاتی، 

بعنوان متغیرهای پیش اجتماعی  به روش همزمان  اضطراب  بین 
وارد تحلیل رگرسیون شدند. یکی از شرایط مطلوب برای روش  

ع پیشرگرسیون  متغیرهای  بین  همبستگی  وجود  است  دم  بین 
که معموال این شرایط آرمانی حاصل نمی شود. وجود همبستگی  

می باال  هم   تواند های  نام  به  مشکلی  می  باعث  چندگانه  خطی 
( اغماض  مقدار  نام  به  شاخصی  با  که   toleranceشود 

value و )VIF  قابل بررسی است. هر چهVIF  بیشتر باشد و
خطی تایید ( وجود هم0001/0مقدار اغماض کمتر باشد )کمتر از  

تواند در تحلیل رگرسیون مشکل ایجاد خطی میشده و این هم
جدول  [49]کند   از  که  همانطور  برخی    2.  است  مشخص 

پیش معنیمتغیرهای  همبستگی  دارای  همبین  با  این دار  با  اند. 
اغماض در همه از  ی متغحال مقدار  تر  بزرگ    VIFو    1یر ها 

 .  [3است )جدول  1کمتر از 

 
 . آماره های هم خطی 3جدول 

هویت  هوشبهر  جنسیت  

 اطالعاتی 

هویت 

 هنجاری 

بهزیستی  

 روانشناختی 

حمایت  

 اجتماعی

جو  

 خانوادگی

اضطراب  افسردگی 

 اجتماعی

VIF 859/0 929/0 695/0 627/0 473/0 518/0 

 
603/0 377/0 712/0 

 405/1 650/2 685/1 929/1 114/2 597/1 439/1 076/1 164/1 تحمل

 
پیششاخص  4جدول    برای  چندگانه  رگرسیون  بینی  های 

این جدول  از  که  دهد. همانطور  می  نشان  را  تحصیلی  عملکرد 
(  > 01/0p( دارای معنی داری )742/2)  Fمشخص است مقدار  

پیش مدل  بنابراین  باشد  معنیمی  استبین  حال   ؛دار  این  با 
مطمئن  Rمجذور   بعنوان  شده  بررسی  اصالح  در  شاخص  ترین 

و چندان باال    091/0برابر با    [49]بینی متغیر مالک  میزان پیش
معنی عالرغم  دیگر  عبارتی  به  این  نیست.  حاضر  مدل  داری 

پیش متغیرهای  از  ترکیب  کمتر  توانند  می  مجموع  در    10بین 
 درصد از متغیر مالک را پیش بینی کنند. 
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 . نتایج شاخص های رگرسیون چندگانه برای کل مدل 4جدول 
R  مجذورR  مجذورR  خطای معیار برآورد  اصالح شده F  معنی داری 

378/0 143/0 091/0 965/1 742/2 005/0 

 

از متغیرهای پیششاخص  5جدول   برای هر یک  این جدول مشخص است  های رگرسیون چندگانه  از  را نشان می دهد همانطور که  بین 
بین غیرمعنی دار بوده و سایر متغیرهای پیش( معنی>05/0p)  175/0بتای  ( و هوشبهر با  > 01/0p)  255/0صرفا دو متغیر جنسیت با بتای  

 دار اند.  
 

 . شاخص های رگرسیون چند متغیری برای هر یک از متغیر های پیش بین 5جدول 
ضرایب معیار   ضرایب غیر معیار شده  متغیرها 

 شده )بتا( 

t  معنی داری 

B  خطای معیار 

 002/0 11/3 255/0 391/0 217/1 جنسیت 

 029/0 211/2 175/0 012/0 027/0 هوشبهر 

 304/0 031/3 094/0 033/0 034/0 هویت اطالعاتی 

 761/0 304/0 029/0 045/0 014/0 هویت هنجاری 

 810/0 241/0 027/0 05/0 012/0 بهزیستی روانشناختی 

 625/0 49/0 052/0 031/0 015/0 حمایت اجتماعی 

 804/0 248/0 024/0 038/0 009/0 جو خانوادگی 

 479/0 -709/0 -088/0 044/0 -031/0 افسردگی 

 972/0 -035/0 -008/0 028/0 -001/0 اضطراب اجتماعی 

 

 بحث 
دروس(  )معدل  تحصیلی  عملکرد  ارتباط  حاضر  پژوهش  در 
روان   سالمت  ابعاد  عمومی،  هوش  جنسیت،  با  اول  نیمسال 

روان)شامل   افسردگی،  بهزیستی  مثبت،  عواطف  شناختی، 
نمره خواب،  اختالل  اجتماعی،  اضطراب  وسواس،  ی اضطراب، 

آسیب روان  کلی  سالمت  با  مرتبط  عوامل  و  روانی(  شناسی 
جهت خانوادگی،  جو  اجتماعی،  حمایت  گیری )خودکارآمدی، 

کمال تحصیلی، مذهبی،  اضطراب  تحصیلی،  افسردگی  گرایی، 
خودکش سبکتمایالت  و  هویت  ی(  آشفته،  )هویت  هویت  های 

قرار  بررسی  مورد  هویت(  در  تعهد  اطالعاتی،  هویت  هنجاری، 
عملکرد   مثبت  ی  رابطه  از  حاکی  همبستگی  ضرایب  گرفت. 
بهزیستی  بودن(،  )مونث  جنسیت  هوشبهر،  با  تحصیلی 
و   اجتماعی، جو خانوادگی، هویت هنجاری  روانشناختی، حمایت 

رابط و  اطالعاتی  اضطراب  هویت  افسردگی،  با  آن  منفی  ی  ه 
متغیر  دو  صرفا  چندگانه  رگرسیون  در  همچنین  بود.  اجتماعی 
را  تحصیلی  عملکرد  توانستند  هوش  و  بودن(  )مونث  جنسیت 

 بینی کنند. داری پیشبطور معنی 
برخی  رابطه  با  همخوان  تحصیلی  عملکرد  و  هوش  مثبت  ی 

، 11]ها  و ناهمخوان با برخی پژوهش   [15-12  ،7-5]ها  پژوهش
رابطه   [18 موید  تحقیقات  از  بسیاری  و  است.  هرچند  ی هوش 

از دانشگاه صورت گرفته   ،  6،  ]عملکرد تحصیلی در دوران قبل 
این  [12-15،  7 وجود  با  در    کهو  را  رابطه  این  تحقیقاتی  معدود 

کرده تایید  یافته[14]اند  دانشجویان  مجموع  از  تحقیقات،    های 
مقاطع   رفتن  باال  با  که  شده  گرفته  نتیجه  این  گذشته  مختلف 

کمرنگ  هوش  نقش  شود  تحصیلی  می  حال  [17]تر  این  با   .
نیزمثل   اول  نیمسال  دانشجویان  در  داد  نشان  حاضر  تحقیق 

پیش دانش  بعنوان  هوش  متغیر  نقش  همچنان  بین  آموزان، 
در تحقیقاتی  انجام  با  احتماال  است.  پررنگ  تحصیلی    عملکرد 

ی هوش کننده  بینهای باالتر تحصیل اثر پیشسنین و نیمسال
 .  [18، 11]شود تر می کمرنگ

عملکرد   توانست  نیز  بودن(  )مونث  جنسیت  هوش،  همچون 
پیش را  عملکرد  تحصیلی  در  دختران  ارجحیت  این  کند.  بینی 

است   همخوان  گذشته  تحقیقات  با  در  [ 11،  18،  23]تحصیلی   .
این   توان برخی احتماالت را مطرح کرد.  برتری می مورد چرایی 

های قابل مالحظه هوشی ای برخی به تفاوتعالرغم باور کلیشه
ای را  ( رابطه2ماتریس همبستگی )جدول    [44]دختران و پسران  

عملکرد   در  تفاوت  این  پس  نداد.  نشان  هوش  و  جنسیت  بین 
با مالحظه  اما  نیست.  تفاوت هوشی  بدلیل  ماتریس  تحصیلی  ی 

رابطه  و  همبستگی  مثبت  عواطف  با  جنسیت  بین  مثبتی  ی 
و   مثبت  ی  رابطه  به  نظر  شود.  می  مالحظه  اجتماعی  حمایت 
این   توان  می  تحصیلی  عملکرد  و  اجتماعی  حمایت  دار  معنی 
فرضیه را مطرح کرد که دختران بدلیل احساس حمایت بیشتر از  

یا محیط دارند.خانواده  بهتری  این   های دیگر عملکرد تحصیلی 
حمایت   اثر  تفکیک  و  مهار  از  استفاده  با  توان  می  را  فرضیه 

ی جنسیت و هوش بررسی کرد. تحلیل مجدد اجتماعی از رابطه 
رابطه داده تفکیکی نشان می دهد  از همبستگی  استفاده  با  ی ها 

اجتماعی غیر معنی   اثر حمایت  تفکیک  از  بعد  هوش و جنسیت 
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می  )دار  بنابp   03/0r= )2>05/0شود  می .  که  راین  گفت  توان 
عملکرد   در  پسران  و  دختران  جنسی  تفاوت  دلیل  احتماال 

شده ادراک  اجتماعی  حمایت  می  تحصیلی  دختران  در  بیشتر  ی 
 باشد. 
روان  مولفه سالمت  با  مرتبط  متغیرهای  یا  روان  سالمت  های 

پیش متغیرهای  ترکیب  در  نتوانستند  حاضر  هرچند  تحقیق  بین 
پیش را  تحصیلی  و بیعملکرد  متغیرها  این  از  برخی  اما  کنند  نی 

معنیمولفه همبستگی  دارای  بودند. ها  تحصیلی  عملکرد  با  دار 
رابطه  نمرهعدم  تحصلی  ی  عملکرد  با  شناسی  آسیب  کلی  ی 

بود   دانشجویان  روی  بر  شده  انجام  تحقیقات  برخی  با  همخوان 
رابطه [21،  20] چنین  همکاران   و  غالمپور  چند  هر  در ؛  را  ای 

معنیآدانش  عدم  واقع  در  بودند.  داده  نشان  نمره موزان  ی  داری 
عملکرد  و  روان(  سالمت  کلیت  )بعنوان  شناسی  آسیب  کلی 

معنی  حال  عین  در  و  رابطه تحصیلی  مولفه داری  برخی  های ی 
می نشان  تحصیلی  عملکرد  با  روان  همهسالمت  که  ی دهد 

های سالمت روان در دانشجویان نیمسال اول لزوما مرتبط  متغیر
نیستند   تحصیلی  عملکر  بهزیستی [11]با  مثبت  ی  رابطه   .

و   تحقیق عسکری  با  تحصیلی همخوان  عملکرد  و  روانشناختی 
زاده   فرهادی    [ 28]صفر  و  رحیمی  حال    [24]و  این  با  است؛ 

با عملکرد تحصیلی در   رابطه ی معنی دار جهت گیری مذهبی 
در پژوهش حاضر تکرار نشد.    [24]تحقیق عسکری و صفرزاده  

همچنین رابطه ی مثبت عملکرد تحصیلی با حمایت اجتماعی و 
با برخی  تحقیقاتی درباره رابطه  جو خانوادگی همخوان است  ی 

اجتماعی   و حمایت  تحصیلی  عملکرد  یا وضعیت    [26،25]ی  و 
والدین    [21]اقتصادی   از  یکی  مرگ  یا  د[29]و  شاید .  واقع  ر 

از سوی دیگران می   آسایش و حمایت  احساس  بتوان گفت که 
تواند فضای روانی مناسبی را برای تمرکز و مطالعه بدور از برخی  
افکار خودآیند منفی و نشخوارهای ذهنی فراهم کند. در تحقیق  
به   نداشت.  تحصیلی  عملکرد  با  ارتباطی  مثبت  عواطف  حاضر 

مفید بودن  به  باور عمومی  مطلق عواطف مثبت، تحقیقات    رغم 
مثل  شدید  مثبت  عواطف  منفی  های  جنبه  برخی  از  حاکی 

است   خبر  پردازش  ضعف  و  تمرکز  عدم  و  با   [50]حواسپرتی 
مثبت   عواطف  بودن  یا ضعیف  متوسط  شدید،  که  این  به  توجه 

رابطه  داری  معنی  عدم  دارد  متفاوت  هایی  این  پیامد  خطی  ی 
رک است. در تحقیق حاضر بین  متغیر با عملکرد تحصیلی قابل د

اضطراب، وسواس و اختالل خواب و عملکرد تحصیلی نیز رابطه  
بهتر   وضعیت  از  حکایت  تحقیقات  برخی  نداشت.  وجود  ای 
های   نیمسال  به  نسبت  اول  نیمسال  دانشجویان  روان  سالمت 

. شاید شیوع و شدت این دسته اختالالت در این  [30]باالتر دارد  
دا مانند  بنابراین دانشجویان  و  نباشد  باالتر  های  سال  نشجویان 

 
نتیجه  -2 و  بحث  قسمت  در  ها  داده  مجدد  تحلیل  چند  گیری  هر 

معمول نیست اما این تحلیل در اینجا توانست به تبیین یافته ها کمک  

 کند.

هنوز تاثیر شدیدی بر عملکرد این دانشجویان نگذاشته باشند. با  
این حال برخی دانشجویان نیمسال اول هم مسائل خاص خود را  
دارند چرا که محیط دانشگاه نیازمند سازش های اجتماعی جدید 

است   برای آن ها  والدین  از  بر  شاید    [1]و تحمل جدایی  بتوان 
معنی و  منفی  ارتباط  اساس  با  همین  تحصیلی  عملکرد  دار 

اضطراب اجتماعی )بعنوان پیامدی از نیاز به سازش های جدید با  
احتمالی  پیامد  بعنوان   ( افسردگی  و  اجتماعی(  ی  تازه  محیط 

 جدایی و دوری از خانه( را درک کرد. 
مرتبط متغیرهای  برخی  با  تحصیلی  عملکرد  ارتباط  با   عالرغم 

اضطراب   تحصیلی،  اضطراب  )مثل  روان  سالمت  و  تحصیل 
تحقیقات   برخی  در  نفس(  عزت  و  خودکارآمدی  امتحان، 

)خودکارآمدی، [22،23،27] پژوهش  این  در  متغیرها  این دست   ،
کمال گرایی،  افسردگی تحصیلی، اضطراب تحصیلی( رابطه ی  

ه  داری با عملکرد تحصیلی نداشت. این در حالی است که ب معنی
عملکرد   با  متغیرها  این  که  است  این  انتظار  نیز  مفهومی  لحاظ 
توان   می  ناهمخوانی  این  توضیح  در  باشند.  ارتباط  در  تحصیلی 
ایجاد  و  دانشگاه  رسمی  شروع  از  قبل  تحقیق  این  در  گفت 

های خود به تبع نتایج امتحانات، این متغیر ها  برداشت از توانایی 
در   که  صورتی  در  اند.  شده  حین سنجیده  در  تحقیقات  اکثر 

تحصیل در نیمسال های باالتر این متغیر ها سنجیده می شوند.  
دو   علیت  متغیرها  دسته  این  احتماال  تحقیقات  آن  در  واقع  در 

. در تحقیق حاضر اما این  3اند ای با عملکرد تحصیلی داشته سویه 
وجود   دانشگاه  دوران  از  قبل  از  که  چیزهایی  بعنوان  متغیرها 

اند   بعدی داشته  های  نیمسال  در  اگر  شاید  شوند.  می  بررسی 
از  تاثیرپذیری  به  توجه  با  شوند  سنجیده  متغیرها  همین  دوباره 
عملکرد تحصیلی ارتباط نیرومندتری بین این متغیرها و عملکرد  
تحصیلی رویت شود. این تبیین همخوان است با تحقیق اسکچن  

می  نشان  که  ایزنبرگ  بالطبو  و  تحصیلی  تجارب  ع دهند 
میبینیپیش دانشجویان  تحصیلی  سالمت  های  ی  رابطه  تواند 

را میانجیروان و موفقیت تحصیلی آن نماید  ها  (. شبیه 2]گری 
همکاران   و  ایوناپاپ  طولی  تحقیق  های  یافته  در  تحلیل  همین 

می   [41] دیده  که  نیز  شد  مشخص  نامبردگان  تحقیق  در  شود. 
نیز خود   به هویت  تعهد  تاثیر عملکرد  حتی متغیری چون  تحت 

 تواند تقویت یا تضعیف شود.تحصیلی می
هویت   و  هنجاری  هویت  با  تحصیلی  عملکرد  مثبت  ارتباط 

یافته با  بروزونسکی  اطالعاتی  همکاران    [36]های  و  شکری  و 
و    [39] سردرگم  هویت  با  آن  ارتباط  عدم  و  است  همخوان 

عدم  . اما  [36]اجتنابی نیز همخوان است با تحقیق بروزونسکی  
و  شکری  پژوهش  با  تحصیلی  عملکرد  و  هویت  تعهد  ارتباط 

همکاران    [39]همکاران   و  پلرنو  در    [38]و   است.  ناهمخوان 

 
ی علی در کار همبستگی سخن  توان با قطعیت از رابطهالبته نمی -3

]    گفت.
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تعهد  هنوز  دانشگاه  اول  نیمسال  در  که  گفت  بتوان  شاید  واقع 
های کسب شده شکل نگرفته است و نمی توان  کافی به هویت

دارد را در این سن   انتظار تلویحاتی که این تعهد بر عملکرد افراد
سبک توان  عدم  همچنین  داشت.  نوجوان  دانشجویان  های از 

کشاورزی  تحقیق  با  تحصیلی  عملکرد  بینی  پیش  در  هویت 
می  [40]ارشدی   بنظر  دارد.   گرفتن    همخوانی  نظر  در  با  رسد 

متغیر نمی هسایر  هویت  کنندهتا  بین  پیش  برای  واند  موفقی  ی 
دو شروع  در  الاقل  تحصیلی  دانشجویان رهمسائل  تحصیل  ی 

وجود   نیز  روان  سالمت  های  متغیر  برای  وضعیتی  چنین  باشد. 
اول  نیمسال  دانشجویان  برای  که  رسد  می  بنظر  کل  در  دارد. 
دوران   از  مانده  باقی  فضای  تاثیر  تحت  )شاید  کارشناسی 

کننده تعیین  جنسیت  و  هوش  همچنان  مهمدبیرستان(  تر  های 
سوا اما  اند.  دانشگاهی  سالنمرات  در  آیا  که  است  این  ها، ل 

بین  روابطی  چنین  تحصیل  بعدی  های  دوره  و  ها  نیمسال 
های ذکر شده و عملکرد تحصیلی وجود دارد؟ پیشنهاد می  متغیر

ی این متغیرها بر  شود در تحقیقات آینده روابط ساده و چندگانه 
دانشجویان  یا  و  آخر،  سال  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد 

 کتری بررسی شود.کارشناسی ارشد و د
 

 نتیجه گیری
تازه   دانشجویان  که  داد  نشان  حاضر  دارای  تحقیق  واردی 

پایین اجتماعی  نامناسبحمایت  خانوادگی  جو  مایه تر،  های  تر، 
و  هنجاری  هویت  با  بیشتر،  اجتماعی  اضطراب  یا  افسردگی 

تر دانشجویان مذکر و ها مهمتر و از همه ی ایناطالعاتی پایین
پایین هوشبهر  با  عملکرد دانشجویانی  است  محتمل  بیشتر  تر 

تر تحصیلی را در نیمسال اول تحصیل تجربه کنند. نمرات  پایین
آموخته   درماندگی  باعث  تواند  می  تحصیل  اول  نیمسال  پایین 

.  [3]شده گردد و مشکالت سالمت روان بسیاری را ایجاد نماید  

های مشابه ا مقیاسی  [30]مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان  
طرح قالب  در  تحصیل  اول  نیمسال  در  سالمت    معموال  پایش 

ی وزارت علوم، از  روان دانشجویان از سوی دفتر مرکزی مشاوره
شود. پیشنهاد می شود با اضافه کردن  ی دانشجویان اخذ می همه

ت(، دانشجویانی با ویژگی  های هویسنجش هوش )و شاید سبک 
ذکر   و های  شناسایی  مداخالت    شده  برای  هدف  گروه  بعنوان 

برنامه برای  مشاوره  از  اعم  تحصیلی،  گروهی  یا  ریزی فردی 
روش  آموزش  مهارتهتحصیلی،  و  یادگیری  و  مطالعه  های  ای 

عملک از  تا  گیرند  قرار  نظر  مد  نامناسب فراشناخت  تحصیلی  رد 
 گیری شود.  نامبردگان پیش
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