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 چکیده
 تربیتی علوم یرشته دانشجویان تحصیلی اجتماعی با عملکرد روان و سازگاری سالمت ی بینرابطه بررسی تعیین هدف با حاضر پژوهش

همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان  توصیفی و از نوع پژوهش این روش .شد انجام یزد دانشگاه روانشناسی و
گیری تصادفی نفر بوده است. از این تعداد به روش نمونه 001ها دهد که تعداد آنی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد تشکیل میرشته

المت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه سازگاری اجتماعی گیری متغیرها از دو پرسشنامه سنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه 21
SAS های آمار توصیفی )جدول فراوانیها از روشدانشجویان استفاده شده است. برای تحلیل داده کل معدل از تحصیلی عملکرد و برای- 
دهد که به ده است. نتایج نشان می( استفاده شtمیانگین و...( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و به ویژه آزمون لون و آزمون -درصد

و  ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد تفاوتطور کلی بین سالمت روان و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته
فتن اهل بدون درنظرگری معنادار وجود ندارد و با یکدیگر یکسانند ولی این برابری در مورد سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد و مترابطه

 .ی تحصیلی وجود نداردرشته

 

 
 .عملکرد تحصیلی ؛سالمت روان؛ سازگاری اجتماعیدانشگاه؛  :کلیدواژه ها
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 بیان مسئله و مقدمه .0

 
موفق  لیتحص ان،یمسائل دانشجو ی. بررسروندیآن کشور به شمار م یو معنو یفکر یها هیاز سرما یهر کشور انیدانشجو    

 تیموفق یبررس گرید یشد. از سوبایها مدولت یآموزش زانیراهداف برنامه نیترها از مهمآن یو روان یسالمت جسم نیو تام
 ییت که در شناسااس یآموزش تیفیبهبود ک گرید یو به عبارت یبه توسعه دانشگاه یابیتدس یهااز راه یکی ان،یدانشجو یلیتحص
ها موثر است. در در جهت برطرف ساختن آن حیو صح یعلم یهاحلراه یو ارائه ینظام آموزش یهاییاز تنگناها و نارسا یبرخ

دارند. از اهداف  یلیبه عملکرد تحص یاژهیو توجهبرخوردار است و همه کشورها  یادیز تیاز اهم یعملکرد علم ،یجهان کنون
است.  یدانشگاه تیموفق نیها به باالترآن دنیو رس انیانشجوتوسعه د یمناسب برا طیآموزش و پرورش فراهم آوردن شرا یاصل

و  کندیم هپارامتر اشار کیحاصل از عملکرد در مدارس و دانشگاهها و آموزش و پرورش به عنوان  جیبه نتا یلیتحص شرفتیپ
 تشرفیپ زانیم ،یلیتحص شرفتیپ گر،ید انی(. به ب71070و همکاران،  گنری)د داندیم یو اجتماع یرفاه فرد یعامل برا نیمهمتر

 یریادگیبر مقدار  یلیتحص شرفتی(. پ0831 ف،یاست )س یمطالب درس یریادگیآموزش و  یهابه هدف دنیدر رس رندگانیادگی
ارت به عب ای. کندیو اشاره م شودیم دهیسنج خیو تار اتیمانند حساب، ادب یمختلف درس یهاونآزم قیفرد از طر یآموزشگاه

ر محسن، ها قابل سنجش باشد )پواشاره دارد که بر اساس آزمون یلیدر امور تحص رانیفراگ تیبه موفق یلیتحص شرفتیپ گر،ید
 باشدیم یلیتحص شرفتیبر پ یاجتماع کردیدر رو رعوامل موث تیداشتن نگرش مثبت، عزت نفس و مسئول نی(. همچن0831

 (.71087 ن،ی)گر
 یشناساست. فرهنگ روان یو جامعه شناس یروانپزشک ،یمهم در مبحث روان شناس یهااز مقوله یکیسالمت روان انسان     

 بودن و ریپذدشوار، انعطاف یهاتیموقع یو موثر کار کردن، برا ندیهماهنگ، خوشا یاستعداد روان برا"را  الروس سالمت روان
که  کندیم فیتعر نگونهیسالمت روان را ا ی(. سازمان جهان0831 ،ی)گنج کندیم فیتعر "داشتن ییتعادل خود توانا یابیباز یبرا

خودش است  یاجتماع طیو اصالح مح رییدر تغ ییتوانا یدارا گران،یارتباط موزون و هماهنگ با د یفرد قادر به برقرار
ود خ یعیطب یهاتیرا قادر به درک ظرف ساناست که ان یا وهیبه ش کردنیکامل زندگ تی(. سالمت روان ظرف0811،یرکمالی)م
 هید)حم آوردیبه وجود م گرانیاو و د نیوحدت ب ینوع سازندیاو را م یایکه دن ییهاانسان ریجداکردن او از سا یو به جا کندیم

و نقل  71128لگاردیوه نسونیسالمت روان است )اتک یدر جوانان، به عنوان عالمت اصل یاجتماع ی(. سازگار0831 ،یدیو شه
تعامل  انیوجود دارد که فرد ضمن عبور از آنها و در جر یمراحل منظم کسونیار هی(. در نظر7100،وشرف راد انیارمحمدیشده از 
درجا  تینامناسب و ناسازگارانه با سن و موقع یتیشخص یدر ساختارها ایو  بخشدیخود را استحکام م یتیساختار شخص انیبا اطراف

و متناسب با سن  گرانیموارد فرد ضمن برخورد با د یو در همه  لیدارد که در همه سطوح از صدر تا ذ عتقادا کسونیار .زندیم
هر  در ی.صرف نظر از شکل ظاهر کندیافراد اجتماع با آنها برخورد م ریو سا یمقامات رسم ها،یهمباز ن،یافراد مقابل شامل والد
راحل با م یبا فرد است و در همه یلحظات زندگ نیناسازگارانه تا آخر ای زگارانهکسب رفتار سا ندیفرآ نیمرحله و سن و سال، ا
 دنیراو را در حالت انزوا و ب ایاجتماع در آورده  یبرا دیخالق و مف یفرد را به شکل انسان تواندیمثال م ابدییاشکال مختلف نمود م

 (.08102از اجتماع قرار دهد )شوتز،
هنده و د شیافزا یاجتماع یسازگار دهدینشان م یاجتماع یو سازگار یلیعملکرد تحص نهیانجام شده در زم قاتیتحق جینتا   

 یخوب یلیتحص شرفتیاز پ یطیو مح یلیتحص یسازگار یافراد دارا کهیاست بطور انیدانشجو یلیارتقا دهنده عملکرد تحص
 انسان به منظور دست  عتیتکامل در طب جادیبه لزوم ا یو بهداشت روان قیتطب بدر کتا ی(. مورف0831 ،یبرخوردارند )ابوالقاسم

 
                                                           
1,digner et al.  
2 ,green 
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 میباال ببر یتماعارتباطات اج یاو را برا تیتا ظرف میکن یسع دیو معتقد است که با دینمایم دیساده و سالم تأک یزندگ کیبه  یابی

  کیکه اوال موضوع سالمت روان  ارداز آن د تیموضوع پژوهش حکا اتیبر ادب ی(. درمجموع مرور0831 ،ینی)حس
 نیصورت گرفته در ا قاتیوجود تحق که شودیمحسوب م انیدانشجو لئمسا نیترجوامع و از مهم یتمام یبرا یموضوع اساس

 جهینت وانتیصورت گرفته م قاتیتحق جینتا یاز بررس ایمدعا باشد. ثان نیبر ا یشاهد تواندیدر داخل و خارج از کشور م نهیزم
ال در ح یدیتزا است که در عصر حاضر به صورت رو به یلیآن از جمله مسا یبعد روان ژهیکه مساله سالمت روان به و تگرف

 یدانشگاه فیالانجام تک یبرا یکمتر ییرا تجربه کنند توانا یروان یشناس بیاز آس ییکه سطوح باال یانیگسترش است. دانشجو
ست لذا ا رگذاریتاث انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یو اجتماع یشخص یسازگار یرو برنفس خود دارند. اضطراب، عدم اعتماد به 

و  هیدر روح یموجب دگرگون زیخود را به اتمام برسانند و ن یلینتوانند به موقع دوره تحص انیاز دانشجو یکه تعداد شودیموجب م
که  ییجا. از آناندازدیها را به مخاطره مآن یو اجتماع یتروانشناخ یکه سازگار شودیم یجانیه یداریو ناپا ینگران جادیا تاینها

مع است اگر دانشجو در ج یلیعملکرد تحص نیبه باالتر یابیمناسب به منظور دست طیشرا جادیا یاز اهداف آموزش عال یکی
 تیبه اهم وجهت . باشودیمختل م یو یلیکسب دانش و عملکرد تحص تایمطلوب باشد نها یاجتماع گاهیها فاقد جاهمکالس

 یه هادر عرص دیکه در عصر جد یتحوالت گوناگون و رییبه تغ تیو با عنا انیدانشجو یاجتماع یموضوع سالمت روان و سازگار
ه رشد و کمک ب انیدانشجو تیدر جهت رشد همه جانبه شخص ینظام آموزش ریرخ داده و با در نظرگرفتن نقش خط یبشر یزندگ

 یلیبا عملکرد تحص یاجتماع یسالمت روان و سازگار نیرابطه ب  یمقاله به بررس نیآنها در ا یاجتماع یسالمت روان و سازگار
 .شودیپرداخته م انیدانشجو

 
 پیشینه پژوهش .2

 آموزاندانش تحصیلی عملکرد با روان سالمت بین رابطه بررسی"با عنوان  تحقیقی در (0812نوین فر و همکاران ) عنایتی    
 1روانی  اختالل به درصد مشکوک 81/1روان،  سالمت دانش آموزان دارای درصد 1/28 کهرسیدند  نتیجه این به "پسرمتوسطه

 آوری وتاب رابطه بررسی"با عنوان  ( در تحقیقی0812و احمدوند ) هستند. شهرویی روانی اختالل به مبتال آنان درصد 71/
 سالمت و آوریتاب داد بین نشان چندگانه رگرسیون نتایج تحلیل رسیدند که نتیجه این به "دختر دانشجویان روان سالمت

 جسمانی، اختالل روان )عالیم سالمت هایمقیاس خرده بین همچنین (±≤110دار بود. )معنا و مثبت دانشجویان، رابطه روان
 روان سالمت بین بعالوه .داشت وجود معنادار و مثبت دانشجویان، رابطه آوریتاب افسردگی( با و اضطراب عملکرد اجتماعی، در

 رابطه بررسی"عنوان  با تحقیقی ( در0818و همکاران ) پورطاهری .است داریمعنی رابطه آنان تحصیلی عملکرد و آموزان دانش
 نقش زمینه در مطلوبی شواهد سو از یک رسیدند که نتیجه این به "دانشجویان و کیفی تحصیلی کمی عملکرد فراحافظه با

 تلویحات .خالف انتظار بود کمی، نتایج عملکرد خصوص دیگر، در سوی و از آورد فراهم دانشجویان کیفی در عملکرد فراحافظه
و همکاران  ارشدی .است گرفته بحث قرار مورد آمدهدستبه روابط چرایی و توجیه بر نتایج آموزشی، مبتنی شناسی و آسیب

 این به "مامایی و پرستاری دانشکده در دانشجویان تحصیلی پیشرفت با آن ارتباط و روان سالمت"( درتحقیقی با عنوان 0817)
 مسائل است داشت، الزم وجود مطالعه مورد دانشجویان تحصیلی پیشرفت روان و سالمت بین معناداری ارتباط که رسیدند نتیجه
 با تحقیقی ( در0817نژاد ) شیرازی .شود فعال آنان برای روانی مشاوره مراکز و شود بیشتر بررسی مذکور دانشجویان روانی
و  خالقیت که بین رسید نتیجه این به "آموزان دانش تحصیلی عملکرد با اجتماعی سازگاری و خالقیت بررسی رابطه" عنوان

 رابطه عملکرد تحصیلی هم با آن ابعاد و اجتماعی سازگاری دارد و بین وجود معنادار و مثبت رابطه تحصیلی عملکرد با آن ابعاد
 در و شد مشاهده پسران نفع به تفاوت معنادار پذیری انعطاف بعد و خالقیت در دختران و پسران بین .دارد وجود معنادار و مثبت
 رابطه مطالعه مورد نمونه خالقیت و اجتماعی سازگاری همچنین بین .نشد مشاهده معناداری تفاوت ابتکار و سیالی، اصالت ابعاد

 ارتباطی هایمهارت و روان سالمت رابطه بررسی" با عنوان تحقیقی ( در0810و دمیری ) شهرویی. شد مشاهده مثبتی و مستقیم
 رابطه پیشرفت تحصیلی با روان سالمت و ارتباطی هایمهارت بین رسیدند که نتیجه این به "آموزاندانش پیشرفت تحصیلی با

  و ارتباطی هایمهارت که داد گام نشان گام به روش به رگرسیون تحلیل نتایج همچنین .دارد وجود معناداری و چندگانه ساده
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تحقیقی را با عنوان  ( 0811آموزان دارند. ابطحی و نوری )دانش تحصیلی پیشرفت بینی پیش مهمی در نقش روان سالمت

انجام دادند. نتایج نشان داد که  "آموزان متوسطه شهر زنجانی خالقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشرابطه"
ی ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطهبین خالقیت و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی رابطه
 انارتباط سالمت روان و موفقیت تحصیلی دانشجوی"( در پژوهشی موضوع 0811مثبت و معنادار وجود دارد. صادقی و همکاران )

ها در این پژوهش نشان داد بین موفقیت تحصیلی و سالمت روان دانشجویان را بررسی کردند. یافته"دانشگاه علوم پزشکی قم
گرایی درون -رابطه پیشرفت تحصیلی با برونگرایی"( طی پژوهشی با عنوان 0831ی معنادار وجود نداشت. رفعتی و ضیغمی )رابطه

انجام شد. نتیجه گرفتند که پیشرفت تحصیلی افراد متاثر از وضعیت روانی  "دانشگاه شیراز و سالمت روان دانشجویان پرستاری
های فردی با موفقیت تحصیلی در ارتباط سالمت روان و سایر ویژگی"( تحقیقی را با عنوان 0831آنهاست. قمری و همکاران )

داری دهد که موفقیت تحصیلی دانشجویان همبستگی معنیمی ها نشانهای آن انجام دادند. یافته "های اراک دانشجویان دانشگاه
 -سبب شناسی اجتماعی"( پژوهشی را با عنوان 0831با نمره سالمت عمومی، سالمت جسمی و نمره افسردگیشان دارد. حیدری )

طح حمایت اجتماعی، سداری بین ها همبستگی معنیانجام داد. از یافته "روانی سالمت روان در میان دانشجویان دانشگاه جیرفت
( نشان دادند که تفاوت قابل توجهی در پیشرفت 7101اعتماد اجتماعی و منزلت اجتماعی ادراک شده است. ملکی و همکاران )

تحصیلی بین دانشجویان دختر و پسر وجود دارد. تا آنجا که عملکرد تحصیلی دختران بهتر از پسران در نظر گرفته شده است. 
مطالعه تجزیه و تحلیل خود نشان داد که همبستگی مثبت بین خودپنداره مثبت و عملکرد علمی بهتر وجود ( در 17100هوانگ )
 دارد. کویست وجود داریرابطه معنی اجتماعی سازگاری و تحصیلی عملکرد بین که دادند ( نشان71111بوترا ) و فری دارد. پول

نلسون  .است مرتبط ضعیف تحصیلی پیشرفت با ترپایین و جسمانی روان سالمت که دادند نشان پژوهشی ( در27111مکگورن ) و
آموزان ایالت ( با استفاده از مقیاس ارجاعات انضباطی در موقعیت فرم گزارش معلم به بررسی میزان سازگاری دانش71133)

آموزان دوره متوسطه به نوعی دارای مشکالتی در زمینه درصد دانش 2/01نیوجرسی آمریکا پرداخت. نتایج حاکی از آن است که 
( در مطالعه خویش به این نتیجه رسیده اند که اختالالت روانی یا عدم سالمت 17111سازگاری با دیگران بودند. راسیا و همکاران )

بین جنسیت  روانی در خانواده دارند بیشتر است.روان در بین افرادی که تحصیالت پایین تری دارند، برونگرا نیستند و سابقه بیماری 
نشانه شناسی "( پژوهشی را به عناوین پان 711101داری وجود داشته است. بوستانسی و همکاران )و سالمت روان رابطه معنی

لکرد پایین عمهای افسردگی و در ونیز ترکیه انجام دادند. بر اساس نتایج این مطالعه بین نشانه "افسردگی در میان دانشجویان
 داری وجود داشته است. اجتماعی پایین رابطه معنی-های اقتصادیتحصیلی و بین افسردگی و موقعیت

 

 روش پژوهش .8
های پژوهش از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف      

است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد هستند. در این پژوهش برای تعیین 
 نفر از دانشجویان  21نفر بود، لذا  001شد. با توجه به اینکه حجم جامعه ی ما حجم نمونه از جدول مورگان و همکاران استفاده 

نباطی توصیفی و است از دو روش آمار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش گیری تصادفی انتخاب شدند.به روش نمونه
 ...( ین ومیانگ -درصد-نمودار هیستوگرام -وانی برای تحلیل داده های توصیفی از آمار توصیفی ) جدول فرا استفاده شده است.
آزمون  ،ژوهش از آمار استنباطی ) ضریب همبستگی پیرسونفرضیه های پ برای تحلیل یافته های استنباطی و استفاده شده است.

t، در پژوهش حاضر از آزمون . ( استفاده گردیدآزمون لونt  و آزمون لون برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل استفاده شده 

 

                                                           
5, Huang 
6 , pulfrey & butra 
7,coyst &mcgovern 
8 ,nelson 
9 ,rasya 
10 ,bostanci 
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، پرسشنامه سازگاری اجتماعی گرلند و عملکرد  (GHQ)روان سالمت پرسشنامه  پرسشنامه دو از حاضر پژوهش در است.
 . است شده تحصیلی استفاده

دهی است که در مجموعه بالینی با هدف گزارشمبتنی بر روش خود  "پرسشنامه سرندی"پرسشنامه سالمت عمومی یک      
(. پرسشنامه سالمت عمومی را 012700)گلدبرگ،. گیردردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند، مورد استفاده قرار می

ختلف م های مشترک مرضی که در اختالالتترین سطوح نشانههایی در نظر گرفت که از پایینمی توان به عنوان مجموعه پرسش
را سالم  هایی که خودتواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنروانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می

های روانی نیست، پندارند، متمایزکند. بنابراین، هدف از این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماریمی
سوال تشکیل  11نسخه اصلی پرسشنامه سالمت عمومی از . یز بین بیماری روانی و سالمت استن، ایجاد تمابلکه منظور اصلی آ

-GHQ-81,GHQ(.0127)گلدبرگ، تر نیز تهیه شده که مهمترین آنها عبارتنداز:شده است. اما تعدادی از نسخه های کوتاه

73,GHQ-07 .ا استفاده ب وپایایی آنفاده ازنظر متخصصان بدست آمده روایی صوری و محتوایی پرسشنامه سالمت روان بااست
و برای خرده آزمون های عالئم جسمانی، اضطراب وبی خوابی ، نارسایی در  1911از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

روابط بین فردی  پرسشنامه سازگاری اجتماعی محاسبه گردید.21/1و  32/1، 10/1، 3/1،عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب
اوقات  :هایمقیاسکند. این پرسشنامه دارای زیر ارزیابی می اختالف و عملکرد، ای مختلف، شامل احساسات، رضایتهرا در نقش

دراین پرسشنامه برای روابط . همسری، والدی، حوزه کاری استهایروابط با خانواده گسترده، عضو واحد خانواده، نقش–فراغت
سوال نهایی  12شامل  قیاسای وجود دارد، بنابراین مدار و افراد استخدام شده، سواالت جداگانههای خانهدانشجویان، خانمکاری 
ه سازگاری اجتماعی گرلند با استفاده از نظر متخصصان بدست آمده و پایایی آن عدد پرسشنامروایی صوری و محتوایی  .است

از معدل کل دانشجویان استفاده شده نظور بررسی سنجش عملکرد تحصیلی، نیز به مدر پژوهش حاضر  محاسبه گردید. 31/1
 سوال آن پاسخ دادند. 27که پاسخ دهندگان بنا بر شرایط خود به  ،است
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 ها افتهی تحلیل داده ها و .4

یفیتوص آمار  
 تاهل تیمعدل و وضع ،یلیسن، رشته تحص ت،یدرصد و تعداد برحسب جنس ،ی: درصدتجمع 0 جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد  

  جنسیت

زن 11 2/20 2/20

مرد 71 1/73 011

کل 21 011 

 سن
 71-03 1 0/2 0/2

 78-70 11 1/17 011

 011 21 کل 

 رشته تحصیلی
11 11 81 علوم تربیتی 

011 11 81 روانشناسی 

 011 21 کل 

 معدل

7/02 2/01 00 03باالتر از  

1/17 2/20 71 01-03بین  

8/11 1/81 70 02-01بین  

011 8/2 8 02کمتر از  

 1/3 1 بدون پاسخ 

 011 21 کل 

 وضعیت تاهل

8/12 8/12 21 مجرد 

011 2/81 71 متاهل 

 011 21 کل 

 
 
 
 

 آمار استنباطی

 دانشگاه یزد رابطه وجود دارد. و سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی نبین سالمت روا :0فرضیه 
 

 سالمت روان، سازگاری اجتماعی و رشته تحصیلیمیانگین و انحراف استاندارد : 7 جدول

  میانگین انحراف استاندارد تعداد

21713/0882/72سالمت روان 
21221/12/70اجتماعی سازگاری 
21112/.11/0تحصیلی رشته 
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 یلیرشته تحص یبر مبنا  یاجتماع یسالمت روان، سازگار ریمتغ نیب یهمبستگ بی: ضر8لجدو

 

 اجتماعی سازگاری سالمت روان متغیرهای کنترل

 تحصیلی رشته

 سالمت روان

111/0 ضریب همبستگی 18/.

 سطح معناداری 112/.

1 درجه آزادی 12

 اجتماعی سازگاری

./18 ضریب همبستگی 111/0

./112 سطح معناداری 

12 درجه آزادی 1

 
آزمون  (ρ1H:≠0( در مقابل فرض وجود رابطه معنادار )ρ = 1H:1در این آزمون فرض صفر عدم وجود رابطه معنادار )   
گردد. بیشتر است، فرض صفر تایید شده و عدم وجود رابطه معنادار تایید می 11/1شود. با توجه به مقدار معناداری آزمون چون از می

 بنابراین بین سالمت روان و سازگاری اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد.

بین سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد تفاوت  :2فرضیه 

 دارد.وجود 
 

 متغیر سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلیمیانگین و انحراف استاندارد : 2 جدول

 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد رشته تحصیلی 

 سالمت روان
81 علوم تربیتی 38/72 111/08 801/7

81 روانشناسی 10/78 101/08 011/7

 سازگاری اجتماعی
81 علوم تربیتی 78/78 312/1 128/0

81 روانشناسی 10/03 712/1 120/0

 عملکرد تحصیلی

87 علوم تربیتی 20/7 211/. 082/.

87 روانشناسی 11/7 303/. 021/.
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 متغیر سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی t: آزمون 1جدول 

 
 برابری میانگینآزمون  آزمون لون

F سطح معناداری t اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 سالمت روان
 برابری واریانس

177/. 338/.
731/. 13 221./ 102/.

./731 برابر نبودن واریانس 377/12 221/. 102/.

سازگاری 
 اجتماعی

 برابری واریانس
111/. 212/.

331/0 13 112/. 802/2

331/0 نبودن واریانسبرابر  281/12 112/. 802/2

عملکرد 
 تحصیلی

 برابری واریانس
101/. 311./

133/0 17 002/. 808/.

133/0 برابر نبودن واریانس 171/10 003/. 808/.

 
 

جدول  لون درگردد. آزمون در این آزمون فرض صفر عدم وجود تفاوت معنادار در مقابل فرض وجود رابطه معنادار آزمون می   
کند و با توجه به سطح معناداری ایرادشده در مورد همه متغیرها چون بیشتر از های دو گروه را آزمون میبرابری واریانسپنجم 

کنیم. با توجه واریانس استفاده می یاست، فرض برابری واریانس دو گروه تایید شده بنابراین از اطالعات سطر با فرض برابر 11/1
میانگین سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان 11/1ها با مقدار و مقایسه آن tاداری آزمون به سطح معن
 تربیتی و روانشناسی تفاوت معنادار وجود ندارد. رشته علوم

 
 

ی دانشگاه روانشناسبین سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر علوم تربیتی و  :8فرضیه 

 یزد تفاوت وجود دارد.
 : آمار توصیفی گروه بندی شده جنسیت و رشته تحصیلی1جدول

 تعداد 

 جنسیت
21 زن

03 مرد

 رشته تحصیلی
87 علوم تربیتی

87 روانشناسی
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 : آزمون لون متغیرهای سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی2جدول

 F  معناداریسطح 

./231 روان سالمت 112/.

271/0 اجتماعی سازگاری 722/.

082/0 تحصیلی عملکرد 820/.

 
 

 
 متغیرهای سالمت روان، سازگاری اجتماعی  و عملکرد تحصیلی بر مبنای جنسیت و رشته تحصیلی f: آزمون 3جدول

 سطح معناداری F توان دوم میانگین درجه آزادی  

 جنسیت

0 سالمت روان 702/032 118/0 870./

0 سازگاری اجتماعی 111/713 010/8 131./

0 عملکرد تحصیلی 111./ 101./ 178/.

 صیلیحرشته ت

0 سالمت روان 273/81 018./ 117./

0 سازگاری اجتماعی 101/717 230/7 071/.

0 عملکرد تحصیلی 278./ 121./ 202/.

 توام جنسیت و رشته تحصیلی

0 سالمت روان 717/22 720./ 171./

0 سازگاری اجتماعی 881/18 020/0 711/.

0 عملکرد تحصیلی 322./ 217/0 720/.

 
کند و با توجه به سطح معناداری ایراد شده در مورد همه های دو گروه را آزمون میبرابری واریانسپنجم  آزمون لون در جدول     

است، واریانس گروه های نشان داده شده در جدول اول  با یکدیگر متفاوت است. طبق ستون سطح        11/1متغیرها چون بیشتر از  
روان، سازگاری اجتماعی    بیشتر است بنابراین بین سالمت    11/1معناداری در جدول سوم، چون تمامی مقادیر سطح معناداری از   

صیلی مختلف تفاوت           شته تح سیت و ر شجویان با جن صیلی دان سانند. ب   و عملکرد تح شته و با یکدیگر یک رای معنادار وجود ندا
سطح معناداری آن چون از مقدار        صیلی با توجه به  شته تح سیت و ر سالمت روان،       11/1ارزیابی تاثیر توام جن ست، بین  شتر ا بی

شته         سر ر شجویان دختر و پ صیلی دان سی تفاوت وجود ند   سازگاری اجتماعی و عملکرد تح شنا  شته و با اهای علوم تربیتی و روان
 یکدیگر برابرند.
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بین سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان مجرد و متاهل علوم تربیتی و روانشناسی  :4فرضیه 

 دانشگاه یزد تفاوت وجود دارد.

 : آمار توصیفی گروه بندی شده وضعیت تاهل و رشته تحصیلی9جدول

 تعداد 

 وضعیت تاهل
27 مجرد

77 متاهل

 رشته تحصیلی
87 علوم تربیتی

87 روانشناسی

 
 

 : آزمون لون متغیرهای سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی01جدول

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 F سطح معناداری 

111/0 روان سالمت 073/.

007/0 اجتماعی سازگاری 810/.

111/0 تحصیلی عملکرد 712/.
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 و  رشته تحصیلی متغیرهای سالمت روان، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر مبنای وضعیت تاهل f: آزمون 11جدول

 سطح معناداری F توان دوم میانگین درجه آزادی  

 وضعیت تاهل

 روان سالمت 711/011 321./ 810./

 سازگاری اجتماعی 711/227 811/01 117./

 عملکرد تحصیلی 111./ 111./ 131./

 صیلیحرشته ت

 انسالمت رو 827/01 111./ 302./

 سازگاری اجتماعی 323/771 011/8 131./

 عملکرد تحصیلی 118/7 887/8 128./

و رشته  توام وضعیت تاهل
 تحصیلی

 سالمت روان 138/70 001./ 280./

 سازگاری اجتماعی 101/88 228./ 212./

 عملکرد تحصیلی 702/0 111/0 012./

 
 

کند و با توجه به سطح معناداری ایراد شده در مورد همه های دو گروه را آزمون میبرابری واریانس پنجم آزمون لون در جدول     
است، واریانس گروه های نشان داده شده در جدول اول با یکدیگر متفاوت است. طبق ستون سطح         11/1متغیرها چون بیشتر از  

بیشووتر بوده  11/1روان و عملکرد تحصوویلی دانشووجویان مجرد و متاهل از  سوووم، سووطح معناداری سووالمتمعناداری در جدول 
 بنابراین با یکدیگر یکسانند ولی سازگاری اجتماعی بین دانشجویان مجرد و متاهل متفاوت است. با توجه به سطح معناداری 

بیشتر بوده بنابراین با  11/1ه علوم تربیتی و روانشناسی از   سالمت روان و عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان رشت     
 بیشتر  11/1یکدیگر یکسانند. برای ارزیابی تاثیر توام وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با توجه به سطح معناداری آن چون از مقدار 

سی  ای علوم تربیتی و روانشنااست، بین سالمت روان، سازگاری اجتماعی  و عملکرد تحصیلی دانشجویان مجرد و متاهل رشته ه
 کسانند.ییکدیگر  تفاوت وجود نداشته و با

 گیری نتیجه و بحث .1

 علوم رشته دانشجویان تحصیلی با عملکرد اجتماعی سازگاری روان و سالمت بینرابطه  بررسی پژوهش کلی این هدف     
 سازگاری و روان سالمت بین که شد حاصل نتیجه این هاداده تحلیل و تجزیه از بعد .بود یزد دانشگاه روانشناسی و تربیتی

 با و نداشته وجود دار معنا تفاوت تاهل وضعیت تحصیلی، رشته سن، جنسیت، هایمتغیر مبنای بر تحصیلی عملکرد اجتماعی با
 وجود برابری تحصیلی رشته گرفتن نظر در بدون متاهل و مجرد دانشجویان اجتماعی سازگاری مورد در اما یکسانند یکدیگر

و  قمری هایپژوهش با اما باشدمی همسو( 0831زاده ) ولی و اخوان ،(0811)و همکاران صادقی های پژوهش با که ندارد
 گرددمی پیشنهاد حاضر پژوهش های یافته اساس بر بنابراین. باشدمی مغایر( 711107) همکاران و بوستانسی( 0831)همکاران

 بردن باال جهت در مشاوره مراکز هایفعالیت و شود برده کار به تر عمقی صورت و به بازتر ای زمینه با وسیعتر هایشاخص که
 گسترش و مشکالتشان استرس با تر آگاهانه و تر صحیح برخورد طرز در دانشجویان به دادن آگاهی از استفاده با عمومی سالمت

 عملکرد آن تاثیر و اجتماعی سازگاری و روان سالمت هایمولفه تربیش چه هر شناخت برای استادان تالش از باید انتها و در یابد
 .کرد یاد دانشجویان تحصیلی

 

                                                           
12 ,bostanci 



 

MANAGEMENT7102.IR 

 

 

 منابع فهرست

 شهر متوسطه آموزان دانش تحصیلی با عملکرد اجتماعی و سازگاری خالقیت رابطه (.0811(خدیجه نوری،  السادات؛ معصومه ابطحی،  .0
 .73-01،  (7جلد) سوم دوره،آموزشی مدیریت تحقیقات پژوهشی علمی فصلنامه .زنجان

 آموزش طرح مدارس آموزان دانش در تحصیلی و پیشرفت یادگیری برای انگیزش راهبردهای (. مقایسه0831عباس) ابوالقاسمی،  .7
دوره ، الزهراء دانشگاه و روانشناسی تربیتی علوم دانشکده تربیتی، نوین های اندیشه پژوهشی علمی فصلنامهعادی.  رشد

 .31-28(، 7و0جلدسوم)
 .رشد انتشارات :تهران .وهمکاران براهنی علی روانشناسی. ترجمه زمینه (.0831(ارنست هیلگارد،  اتکینسون، ریچارد؛ .8

(. مقایسه سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در ابتدا و انتهای 0831؛ زهرا، ولی زاده)مهناز، اخوان تفتی .2
 های تربیتی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.دوره دانشگاه پژوهش 

 و کیفی کمی تحصیلی عملکرد با فراحافظه رابطه بررسی .)مهدی) رحیمی،و  ؛زندوانیان، احمد ؛فروغ پورطاهری، .1
 .012-082(، 7جلد)ششم  دوره ، دگیریای مجله مطالعات آموزش و .دانشجویان 

 ،دانشگاه ارشد روانشناسی کارشناسی خانواده، سواد و سطح آموزان دانش عملکرد بین رابطه (.بررسی0831)مجید، پورمحسن .1
 .طباطبایی عالمه

 دانشگاه تهران . انتشارات : روانی. جلد اول، تهران بهداشت اصول (.0831(ابوالقاسم حسینی،.   2
 .سمت تهران: انتشارات روانی.  بهداشت و مبانی اصول (.0831(شهیدی، شهریار حمدیه، مصطفی؛  . 3

جیرفت، کارشناسی،  دبیرستانهای شهرستان دبیران در میان روانی سالمت روانی اجتماعی شناسی (. سبب0831)محمود، حیدری    .1
 دانشگاه یزد.

دی روان نژادرون گرایی و  _ون گرایی رابطه پیشرفت تحصیلی با بر (.0831ضیغمی، بهرام)و  ؛فرخندهشریف،  ؛فوزیه رفعتی،   .01
 .80-72(، 0جلد)ه هشتم ه علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دورمجلدانشجویان پرستاری شیراز. 

 .آگاه تهران:  پرورشی. شناسی روان (.0831( اکبر علیسیف،   .00

 نشر هما.(، تهران: نشر موسسه 0832) (. نظریه های شخصیتی. سید یحیی محمدی0113شوتز، دوان: شوتز، سدین الن)  .07
بررسی رابطه تاب آوری و سالمت روان دانشجویان دختر دانشکده  (.0812شهرویی، مهران)و  احمدوند، شهین ؛شهریار؛  ی،شهروی  .08

 .دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی .علوم پزشکی شهرستان رشت
 دانش تحصیلی پیشرفت با ارتباطی و مهارتهای روان سالمت بین رابطه بررسی (.0810)شهرویی، شهریار؛ دمیری، حجت  .02

 .تربیتی وعلوم روانشناسی ملی کنفرانس اولیناهواز.  راهنمایی مقطع آموزان

و  آموزش متوسطه آموزان دانش تحصیلی عملکرد با اجتماعی و سازگاری خالقیت رابطه (. بررسی0817نژاد، امیر) شیرازی  .01
 .0-71، شیرازاهو راهکار چالشها مدیریت المللی بین کنفرانس . شهرشیراز دو ناحیه پرورش

 دانشکده دانشجویان تحصیلی موفقیت و روان سالمت ارتباط بررسی (.0811(مهدی نوروزی،و  زهرا؛ عابدینی، صادقی، حسن؛  .01
 .77-02(، 7جلدهفتم) ، دورهقم پزشکی علوم دانشگاه مجله قم.  پزشکی علوم

 دانش تحصیلی عملکرد با روانی سالمت بین رابطه بررسی (.0812)، یحییمعروفیو  ؛حسینحسنی،  ؛علی فر، نوین عنایتی  .02
 .07-0،(0جلد)، نشریه علمی پژوهش در آموزش. متوسطه پسر آموزان

 با فردی های ویژگی سایر و روان سالمت ارتباط(. 0831(نرگس صالحی، محمد وابوالفضل؛ بیگی، فرهاد؛ محمد قمری،  .03
-003، آموزش پزشکی( 0) دوازدهم دوره ،بابل پزشکی علوم دانشگاه مجله اراک.  های دانشگاه دانشجویان در تحصیلی موفقیت

072. 
 ارسباران. : تهران .روانی بهداشت (.0831(حمزه گنجی، .01
 .روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: یسطرون (.0811)، سید محمدمیرکمالی  .71
 



 

MANAGEMENT7102.IR 

 
ارتباط  سالمت روان و (.0817محمد) ارشدی بستان آباد ،و  ؛، محمد حسنصاحبی حق ؛حسین ابراهیمی، ؛حسین اب،ننامدارارشت  .70

 ،(08لد)ج سیزدهم دوره،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی.
021-017. 

22. Beck, I. L., McKeown, M. G.,& Black, R. J. K. (2002). Rethinking reading comprehension instruction: A 
comparison of instruction for strategies and content approaches. Reading Research Quaterly, 44 (3), 212-253. 

23. bostanci,D.A. parker,J. kentle,R.l.(2005). Typology of depression among students veniceturkey ,Journal of 
counseling &development , 73 ,412-425.  

2524. Darnon, C. Dompnier, B. Delmas, F., Pulfrey, C., & Butera, F.(2002). Achievement Goal Promotion at 
University: Social Desirability and Social Utility of Master Performance Goals. Journal of Personality and 

Social Psychology, 29(1), 112-134. 

25. Green, D. Albert (2013), Teachers Perceptions of Effective School, Characteristics of Two Texas Urban 
Exemplary Open-Enrollment Charter Schools, Texas A&M University.  

29. Goldberg, D.P. (1272). The detection of psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford University 
Press. 

27.  Huang, C.  Self-Concept, (2011) SocialAdjustment and Academic  Achievement: A menta-analysis of  
longitudinal relations, Journal of School Psychology, 42(5),505-522.  

 22. nelson ,A.E.(2002). students assess the compatibility of America ,New jersey.Journal of Research in 
personality 32.  

22. Rasya ,o,p, stokes . H.E&Ayers ,L,J.(2009). lack of mental health among those who are not entorerts have 
lower educational history of mental illness in the family.Jornal of psychology 22(3),pp:253-290. 

30. Steinmayr,R. Dinger, F.c and Spinath,B.(2012). Motivation as a mediator of social disparities in academic 
achievement,European Journal of personality,29(3) 335-342. 

31. Yengimolki,S. Kalantarkousheh,S.M. Malekitabar,A.  (2015). Self-Concept, SocialAdjustment and 
Academic Achievement of Persian Students. 

 


