www.edcbmj.ir e-ISSN: 2345-5284

Education Strategies in Medical Sciences (ESMS)

Downloaded from edcbmj.ir at 14:27 +0430 on Monday June 14th 2021

Journal homepage: www.edcbmj.ir/en

e-ISSN: 2345-5284

The Assessment of Association between Educational Stress and Academic
Satisfaction in School of Nursing and Midwifery Students, Rafsanjan University
of Medical Sciences in 2016
NedaRahimi 1*, Zahra Asadollahi 2
1

Dept. of Nursing, Nursing and midwifery School, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan,Kerman, Iran
2
Dept. of statistical, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan,Kerman, Iran

*Corresponding author: Zahra Asadollahi, Dept. of statistical, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan,Kerman, Iran, Email:
asadollahi.zahra@gmail.com
Article Info

Abstract

Introduction: Students are the main pillars of universities. Therefore, attention to
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their stress and academic satisfaction is considered important. Therefore, the present
study was conducted to investigate the relationship between academic stress and
academic satisfaction among students of nursing and midwifery faculty of Rafsanjan
University of Medical Sciences in 2016.
Methods: The present study was a cross-sectional and descriptive-analytic study in
which 180 nursing, midwifery and medical students of Rafsanjan University of
Medical Sciences participated. Research instruments included academic stressfulness
and academic satisfaction questionnaires. Data were analyzed by t-test and Pearson
correlation coefficient using SPSS software version 20.
Results: The average academic satisfaction of the students was 41.73 ± 9.09 and the
mean of academic stress was 85.66 ± 24.88. Also, there was a reverse correlation
between academic stress and academic satisfaction (r = -0.329).
Conclusion: Regarding the fact that reducing academic stress leads to academic
satisfaction, educational centers should pay attention to this issue in order to improve
the quality of their education system.
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چکیده
مقدمه :دانشجویان از ارکان مهم دانشگاهها می باشند  .به همین جهت توجه به استرس و رضایت تحصیلی آنان مهم تلقی می گررردد .برره همررین
جهت مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرسررتاری و مامررایی دانشررگاه علرروم پزشررکی
رفسنجان در سال  1395صورت گرفت.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی -تحلیلی بود که در آن 180نفر از دانشجویان پرستاری  ،مامایی و فوریت پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان شرکت داشتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی بود .داده ها با استفاده از آزمون
های آماری  t-testدو نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون در نرمافزار  SPSSنسخه  ،20تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان متوسط ( )41/73 ± 9/06و میانگین استرس تحصیلی  85/66 ± 24/88بود .همچنین بین استرس
تحصیلی و رضایت تحصیلی همبستگی معکوس ( (r=-0/329وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه کاهش استرس تحصیلی منجر به رضایت تحصیلی می گردد لذا مراکز آموزشی به منظور افزایش کیفیت نظام
آموزشی خود به این موضوع توجه داشته باشد.
واژگان کلیدی :استرس تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،دانشجویان پرستاری،دانشجویان مامایی
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رضایت تحصیلی و خودکفایی  ،انگیزه کاری و حس معنا در
زندگی اثبات شده است هم چنین رضایت تحصیلی با داشتن
حس معنا و حس خدمت به جامعه مرتبط است[10].در مطالعه
ی  Lentو همکاران نیز مشخص شد بین رضایت تحصیلی و
متغیرهای شناختی –اجتماعی نظیر خود کفایی ،حمایت محیطی
،انتظار پیامد  ،درک هدف ارتباط معنا داری وجود
دارد )11(.براساس نتایج مطالعات فوق و با توجه به آنکه فقدان
رضایت تحصیلی و وجود استرس تحصیلی می تواند بر میزان
موفقیت دانشجویان موثر باشد .این مطالعه با هدف بررسی
ارتباط استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال
 1395انجام گردید.

روشها
پژوهش حاضر از نوع مطالعه مقطعی و توصیفی بود .جامعه
پژوهش شامل تمامی دانشجویان پرستاری ،مامایی دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان در سال  1395بودند .با استفاده از روش
سرشماری 180 ،نفر دانشجو  ،وارد مطالعه شدند .معیار ورود به
مطالعه ،گذراندن ترم اول توسط دانشجویان مقطع کارشناسی
بود .برای جمعآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد که
توسط پژوهشگر در کالس های درسی توزیع و جمع آوری
گردید.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استرس تحصیلی که
این پرسشنامه  54سوال و  4مقیاس استرس زاهای شرایط
تحصیلی ( 15سوال) ،استرسزاهای مربوط به محیط آموزشی (15
سوال) ،استرس زاهای مربوط به فارغ التحصیلی ( 12سوال) و
استرس زاهای مربوط به محیط خوابگاه ( 12سوال) دارد .پاسخ
ها بر پایه طیف هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات رتبه
بندی شده و به ترتیب نمره های صفر ،یک ،دو و سه به هر
پاسخ اختصاص یافته است .روایی و پایایی این پرسشنامه قبال
بررسی شده است] .[3به منظور سنجش رضایت تحصیلی
دانشجویان از پرسشنامه رضایت تحصیلی که توسط بحرانی و
جوکار تهیه شده بود استفاده گردید .پرسشنامه دارای  13گویه
است .از مجموع گویه ها  6گویه به صورت منفی طراحی شده
است .پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  5درجه ای از کامالً
مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )5درجه بندی می شود و امتیاز
کسب شده در محدوده  13-65قرار می گیرد .نمره باالتر نشانگر
رضایت بیشتر دانشجویان از تحصیل محسوب می شود .امتیاز
کسب شده به سه دسته رضایت کم ( ،)30-13متوسط ()31-48
و زیاد ( )65-49طبقه بندی می شود .روایی و پایایی این
پرسشنامه قبال بررسی شده است ] .[12پس از اخذ رضایتنامه
آگاهانه و اختیاری از افراد ،دادن توضیحات الزم در خصوص
اهداف پژوهش و نیز اطمینان دادن به آن ها که پرسشنامه ها
2020, Vol. 13, No.6
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مقدمه
استرس یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی بشری
می باشد که تاثیرات زیادی برجسم و روان افراد دارد  .دوران
دانشجویی نیز یک موقعیت و مرحله ی استرس زا می باشد[1].
در میان استرس تحصیلی یکی از مقوله های مهم می باشد که
می تواند بر بهداشت روانی و جسمانی دانشجویان اثر گذار
باشد.عواملی از قبیل دوری از خانواده ،سازگاری با محیط
خوابگاه ،تکالیف سنگین و امتحانات سخت  ،افزایش شهریه و
غیره  ...همه و همه می تواند منجر به استرس گردد و آینده ی
تحصیلی دانشجو را به خطر بیندازد [2].هم چنین سطوح باالی
استرس می تواند منجر به اختالالت خواب  ،اختالالت گوارشی
،سردرد ،افسرگی و حتی روی آوردن به مواد مخدر گردد و
توانایی دانشجویان را در یادگیری مطالب درسی کاهش دهد.
][4 ,3اینجاست که نقش دانشگاهها و موسسات عالی در
کاهش استرس تحصیلی و تربیت نیروی کارآمد پررنگ می شود
 .دانشگاهها باید بکوشند عوامل موثر در افزایش استرس
تحصیلی را شناسایی نمایند در این میان شاید رضایت تحصیلی
از عوامل موثر و تاثیر گذار باشد.زیرا رضایت تحصیلی بر میزان
صمیمت و استقالل افراد ،خودکارآمدی ،تعامالت دانشجویان با
همدیگر و اساتیدشان و کیفیت آموزشی در ارتباط است [5].در
حقیقت رضایت تحصیلی بخشی از دیدگاه دانشجو در مورد
ادراک شخصی او از محیط تحصیلی است.استرس تحصیلی نیز
از محیط منشا می گیرد.پس شاید این دو مقوله به یکدیگر
ارتباط داشته باشند.رضایت پاسخ مشتری به کیفیت ارائه شده
توسط سازمان است پس می توان گفت رضایت تحصیلی
دانشجویان در موفقیت دانشگاهها نقش کلیدی دارد[6].البته
مطالعه ای در این زمینه یافت نشد که ارتباط این دو مقوله را
مشخص نمایید اما مطالعات انجام شده در زمینه رضایت
تحصیلی حاکی از ارتباط رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی
می باشد[7].هم چنین در مطالعه ثناگو و همکارانش بین میزان
رضایت آموزشی دانشجویان با متغیرشغل پدرو میزان حمایت
خانواده و تعامل با مشاوره و استاد مشاور ارتباط معنی دار آماری
یافت شد[8].در مطالعه دهقانی و همکاران نیز مهم ترین
متغیرهای مرتبط با رضایت مندی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان
به ترتیب شامل :استفاده از کادرآموزشی مجرب برای ارائه
دروس،القای اعتماد به نفس توسط اساتید و مسئوالن و ارتباط
مناسب همراه با احترام متقابل بین دانشجویان با اساتید بود.
کمترین عوامل موثر در رضایتمندی تحصیلی نیز به ترتیب
شامل برگزاری کالسها در نوبت صبح ،شیوه تدریس سخنرانی
و ایجاد انگیزه و عالقه کافی توسط اساتید در دانشجویان بود
.هم چنین ابعاد اخالقی روانشناختی ،مهمترین عامل مرتبط با
رضایتمندی تحصیلی شناخته شد [9].در مطالعه ی  Duffyو
همکاران که در سال  2010انجام گرفته است نیز ارتباط بین

یافته ها
از مجموع 180پرسشنامه ی موجود  107نفر از دانشجویان
هر دو پرسشنامه را تکمیل و اطالعات آنها وارد مطالعه شد.
توزیع فراوانی  107دانشجو بر اساس متغیر جنس  83نفر (77/6
 )%زن 24 ،نفر ( )% 22/4مرد بودند .بطور کلی میانگین سنی
دانشجویان در این مطالعه  21/50 ± 3/07سال (حداقل 19سال
و حداکثر  46سال) بود 85 .نفر ( )% 79/4مجرد و  21نفر (19/6
 )%متاهل و  1نفر ( )% 0/9وضعیت تاهل خود را مشخص نکرده
بود .اکثر دانشجویان شرکت کننده در مطالعه ( )% 98/2در
مقطع کارشناسی و  1نفر ( )% 0/9در مقطع کاردانی 1 ،نفر (0/9
 )%در مقطع کارشناسی ارشد و  1نفر ( )% 0/9مقطع تحصیلی
خود را مشخص نکرده بود 38 .نفر ( )%35/5از دانشجویان در
رشته ی مامایی 68 ،نفر از دانشجویان ( )% 63/6در رشته ی
پرستاری مشغول به تحصیل بودند و  1نفر ( )% 0/9نیز رشته ی
تحصیلی خود را گزارش نکرده بود.
به طور کلی میانگین نمره ی رضایت تحصیلی دانشجویان
 41/73 ± 9/06به دست آمد .جدول  1توزیع فراوانی رضایت
تحصیلی دانشجویان را بر اساس طبقه بندی رضایت کم،
متوسط و زیاد نشان می دهد .نتایج این جدول نشان می دهد
اکثر دانشجویان ( )% 70/1دارای رضایت تحصیلی متوسط می
باشند.
نتایج جدول  2نشان می دهد که میانگین نمرات رضایت
تحصیلی دانشجویان مرد ( ،)p=0.754مجرد ( )p=0.194و
کارشناسی ارشد ( )p=0.162بیشتر است هر چند این اختالفات
از نظر آماری معنی دار نمی باشد .تنها تفاوت میانگین نمرات
رضایت تحصیلی بر اساس متغیر رشته ی تحصیلی معنی دار می
باشد ( .)p=0/027همچنین هر چند میانگین نمرات استرس
تحصیلی دانشجویان مرد ( ،)p=0.566متاهل ( ،)p=0.156دارای
رشته ی پرستاری ( )p=0.324و در مقطع کارشناسی ارشد
( )p=0.450بیشتر بود اما هیچ یک از این اختالفات از لحاظ
آماری معنی دار نبود .به طور کلی میانگین نمرات استرس
دانشجویان  85/66 ± 24/88می باشد .همچنین نمرات
دانشجویان در ابعاد استرس زاهای مربوط به شرایط تحصیلی
( 15سوال)  ،24/85 ± 6/67در بعد استرس زاهای محیط
2020, Vol. 13, No.6
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بحث
این مطالعه به بررسی ارتباط بین استرس تحصیلی و
رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پرداخت .نتایج مطالعه ی حاضر
نشان می دهد که اکثر دانشجویان ( )% 70/1رضایت متوسطی
از تحصیل خود داشتند .ادراکی و همکاران نیز در مطالعه ی خود
گزارش کردند که بیشتر از نیمی ( )% 56/4از دانشجویان
پرستاری رضایت متوسطی از تحصیل خود داشتند )7(.مطالعه ی
حاضر و مطالعه ی ادراکی هر دو از پرسشنامه ی رضایت
تحصیلی بحرانی و جوکار به منظور سنجش رضایت تحصیلی
استفاده کرده اند و محیط پژوهش هر دو مطالعه دانشکده ی
پرستاری – مامایی می باشد .بنابراین تفاوت مشاهده شده می
تواند ناشی از متفاوت بودن کادر آموزشی ،محیط فیزیکی ،القای
اعتماد به نفس توسط اساتید ،برنامه ریزیهای آموزشی و ارتباط
مناسب و همراه با احترام متقابل بین دانشجویان با اساتید و
مسئولین که می تواند در رضایت تحصیلی کلی نقش بسزایی
داشته باشد .در سایر کشورها مطالعاتی در مورد رضایت تحصیلی
دانشجویان پرستاری انجام شده است که نشان می دهد اکثر
دانشجویان پرستاری از کیفیت و برنامه های آموزشی موجود
رضایت نداشتند )7,12(.عدم همخوانی این یافته ها با مطالعه ی
حاضر می تواند مربوط به تفاوت ابزارهای سنجش و یا وجود
تفاوت های فرهنگی مربوطه باشد .چون در مطالعه ی حاضر
رضایت تحصیلی به طور کلی سنجیده شده است و در مطالعات
سایر کشورها از ابزارهای سنجش رضایت از برنامه ریزی
پرستاری استفاده شده است.
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بدون نام بوده و اطالعات افراد تنها در راستای اهداف پژوهش
استفاده خواهد شد ،افراد وارد مطالعه شدند .داده هاپس از جمع
آوری توسط نرم افزار  SPSSنسخه  20تجزیه و تحلیل شدند.
داده های کمی با انحراف معیار  ±میانگین و داده های کیفی به
صورت تعداد (درصد) گزارش شدند .از آزمون  t-testدو نمونه
ای جهت بررسی ارتباط متغیرهای کمی و کیفی و آزمون ضریب
همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط متغیرهای کمی با هم
استفاده شدند.

آموزشی ( 15سوال)  ،22/41 ± 8/03در بعد استرس زاهای فارغ
التحصیلی ( 12سوال)  18/75 ± 6/54و در بعد استرس زاهای
محیط خوابگاه ( 12سوال)  19/63 ± 6/63به دست آمد ،اما
مقایسه ی میانگین نمرات در این ابعاد بر اساس هیچکدام از
متغیرهای جنسیت ،وضعیت تاهل ،رشته ی تحصیلی و مقطع
تحصیلی معنی دار به دست نیامد ( .)p<0/05بنابراین به منظور
تلخیص از نوشتن نتایج آن در جدول  2خودداری شده است.
همانطور که نتایج جدول  3نشان می دهد بین متغیرهای
رضایت تحصیلی و استرس تحصیلی دانشجویان و ابعاد آن
همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد .بعبارتی هر چند بین
این متغیرها همبستگی جزئی منفی وجود دارد ولی همین
همبستگی منفی جزئی از لحاظ آماری معنادار می باشد
( .)p>0/05این ضریب همبستگی نشان می دهد با افزایش
نمرهی رضایت تحصیلی دانشجویان ،میزان استرس کلی و نمره
ی مربوط به استرس زاهای ابعاد آن کاهش می یابد و برعکس.
بین دو متغیر رضایت تحصیلی و سن همبستگی معناداری وجود
ندارد (.)p < 0/05

بررسی ارتباط استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

آن ،سبب بی انگیزگی دانشجو در کسب اطالعات مرتبط با رشته
ی خود می شود [17].همچنین رضرایت تحصریلی برا عرواملی
مانند تعرامالت دانشرجویان برا یکردیگر و اساتیدشران ،کیفیرت
تکنولوژی آموزشی ،آزادی دانشجو و میزان خودکارآمدی دانشجو
و همچنین انواع پشتیبانی های مادی و معنوی ارتباط مسرتقیمی
دارد[18].

به طور کلی می توان گفت یکی از راههای ارزیابی دانشگاه
ها و پیشررفت تحصریلی دانشرجوها بررسری میرزان رضرایت از
تحصیل در دانشجویان می باشد [15].رضایت از تحصیل باعر
افزایش انگیزه ی دانشجویان در کسب دانرش بیشرتر و ترالش
جهت کسب نمره ی بهتر مری شرود [16].بنرابراین براال برودن
رضایت تحصیلی سبب انگیزه ی تحصیلی دانشجو و پایین بودن
متغیر

رضایت تحصیلی

طبقه بندی

تعداد (درصد )%

کم ()13-30
متوسط ()31-48
زیاد ()49-65

)% 8/4( 9
)% 70/1( 75
)% 19/6( 21

3/13-0/7
61/78-3/8
12/27-0/1

جدول  .2مقایسه ی میانگین نمرات رضایت و استرس تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس متغیر ها
ابعاد

متغیرها

جنسیت
وضعیت تاهل
رضایت تحصیلی

رشته ی تحصیلی

مقطع تحصیلی

جنسیت
وضعیت تاهل
استرس تحصیلی

رشته ی تحصیلی

مقطع تحصیلی

طبقه ها

انحراف معیار  ±میانگین

زن
مرد
مجرد
متاهل
مامایی
پرستاری
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
زن
مرد
مجرد
متاهل
مامایی
پرستاری
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

41/58 ± 9/16
42/26 ± 8/88
42/32 ± 9/13
39/42 ± 8/85
43/83 ± 9/85
40/34 ± 8/2
15/00 ± 0/00
24/84 ± 6/64
33/00 ± 0/00
84/91 ± 26/14
88/25 ± 20/19
84/12 ± 24/67
92/76 ± 25/38
81/00 ± 24/79
88/14 ± 24/91
68/00 ± 0/00
85/50 ± 25/03
112/00 ± 0/00

p-value

0/754
0/194
0/047

0/162

0/566
0/156
0/324

0/450

نوع آزمون T :مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه
جدول  .3بررسی رابطه ی رضایت تحصیلی با ابعاد پرسشنامه ی استرس تحصیلی و سن دانشجویان
ضریب همبستگی

استرس تحصیلی

r= -0/329
رضایت تحصیلی
()p > 0/001
نوع آزمون :ضریب همبستگی پیرسون

شرایط تحصیلی

محیط آموزشی

فارغ التحصیلی

محیط خوابگاه

سن

r= -0/253
()p = 0/009

r= -0/376
()p > 0/0001

r= -0/194
()p = 0/048

r= -0/333
()p > 0/001

r=-0/006
()p= 0/951

در مطالعه ی حاضر میانگین نمرات رضایت تحصیلی با
جنسیت ،وضعیت تاهل ،مقطع تحصیلی و سن ارتباط معنی
داری نداشت .این یافته با مطالعه ی ادراکی و همکاران
همخوانی دارد [7].دهقانی و همکاران نیز در مطالعه ی خود
گزارش کردند که بین رضایتمندی تحصیلی دانشجویان و
متغیرهای جنس و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری وجود ندارد.
] [9شکورنیا و کارشکی نیز در مطالعات خود گزارش کردند بین
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رضایت تحصیلی و جنسیت ارتباطی وجود ندارد18،19].
[همچنین در مطالعه ای که توسط آتشکار و همکاران بر روی
دانشجویان پزشکی ،دندانپزشکی و دارو سازی انجام شده بود،
ارتباط معنی داری بین رضایت تحصیلی و متغیرهای دموگرافیک
دیده نشد اما بین سن و رضایت تحصیلی ارتباط مثبت و معنی
داری مشاهده شد که عدم همخوانی این نتیجه با مطالعه ی
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جدول  .1توزیع فراوانی رضایت تحصیلی دانشجویان بر اساس تقسیم بندی نمرات در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
فاصله اطمینان % 95

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این مطالعه ،به نظر می رسد مسئولین
دانشگاه با اتخاذ روش های موثر زمینه را برای ارتقای رضایت
تحصیلی دانشجویان را فراهم نمایند تا به همان نسبت استرس
دانشجویان در طول تحصیل کاهش یابد.
از محدودیت های این مطالعه می توان دسترسی نداشتن به
تمامی دانشجویان و تکمیل نشدن پرسشنامه توسط آن ها و
حاالت روحی دانشجویان در زمان پاسخ گویی به پرسشنامه را
نام برد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که صمیمانه و با دقت کافی در
این مطالعه مشارکت نمودند تشکر و قدردانی میشود .این
مطالعه براساس نتایج طرح تحقیقاتی  9/3568دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان انجام شده است.
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حاضر می تواند ناشی از متقاوت بودن رشته های مورد مطالعه
باشد[20].
در مطالعه ی حاضر میانگین نمرات رضایت تحصیلی بر
اساس متغیر رشته ی تحصیلی معنی دار می باشد .این یافته با
مطالعه ی آتشکار و همکاران همخوانی دارد [20] (.به نظر می
رسد برخی از تفاوت های رضایت تحصیلی در رشته های
مختلف ناشی از تفاوت در گروههای آموزشی و اساتید و نقش
آنها در بهبود نگرش مثبت نسبت به رشته ی تحصیلی می باشد.
][21
میانگین نمره ی استرس تحصیلی دانشجویان دانشکده
پرستاری و مامایی در مطالعه ی حاضر از مجموع  162نمره ی
مرتبط با استرس به طور کلی  85/66 ± 24/88می باشد.
همچنین در مطالعه ی حاضر نمره ی کلی استرس تحصیلی و
ابعاد آن با هیچکدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری
نداشت .در مطالعه ی کرد و همکاران میانگین نمرات استرس
تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد 87/56 ± 12/44
گزارش شده است که با توجه به متفاوت بودن جامعه های دو
مطالعه اختالف چشمگیری بین نمرات مشاهده نمی
شود[2].فوالدوند و همکاران نیز میانگین استرس تحصیلی
دانشجویان دختر و پسر کارشناسی روزانه دانشگاه تربیت معلم را
به ترتیب  64 ± 9/02و  63/45 ± 8/37گزارش کرد[3].که با
توجه به حمایت های شغلی و پشتیبانی های مالی دانشجویان
دانشگاه تربیت معلم این میزان تفاوت در استرس تحصیلی
دانشجویان دو مطالعه می تواند قابل توجیه باشد .در هیچ کدام
از مطالعات مورد بررسی ارتباط بین نمره ی کلی استرس
تحصیلی و ابعاد آن با متغیرهای دموگرافیک بررسی نشده بود.
به طور کلی می توان گفت که استرس تحصیلی بر دستگاههای
ایمنی بدن تاثیر منفی دارد و می تواند باع آسیب پذیری بیشتر
در برابر بیماری ها شود .حتی در بعضی مواقع بروز رفتارهای
ناسالم مانند مصرف الکل و پرخوری می تواند ناشی از وجود
استرس تحصیلی باشد[3] .بنابراین با توجه به قابل توجه بودن
میزان استرس تحصیلی دانشجویان در مطالعه ی حاضر آموزش

صحیح نحوه ی کنارآمدن فرد با استرس می تواند در دستور کار
دانشگاه ها قرار بگیرد که در واقع تاثیر مستقیم بر وضعیت
سالمت دانشجویان دارد.یکی دیگر از نتایج مطالعه ی حاضر
ارتباط معکوس بین رضایت تحصیلی با نمره ی کلی استرس
تحصیلی و ابعاد آن می باشد .که بنا بر مطالب فوق امر واضح و
بدیعی می باشد.
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