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ABSTRACT:
Background: Stress as one of the prevalent diseases of the century, is the body non-responsive status to
any request that can reduce the forces and affect activities and efforts. Nursing and midwifery students are
experiencing multiple stressors during their study. They stress not only from theoretical training
environments, that also from hospital stressors. According to negative effects of stress over academic
performance of nursing students, stress management could be taught via different methods including
traditional and active teaching methods. In traditional teaching, the teacher througout a one-way
relationship with students is transferring knowledge and students act as knowledge recievers. In traditional
teaching, the teacher is responsible for the education topic, transferring information, assessment of students’
learning status, and strengthening students’ favorable behaviors. The active learning includes methods in
which students play more roles than just listening and participate in information process and practice.
Objective: The aim of current study was to investigate the effect of traditional teaching compared to the
active teaching of stress management on academic performance in nursing students.
Methods: The study population consisted of all 3rd-semester nursing undergraduate level students from
Alborz Medical University. Participant including 50 students were randomly assigned to two 25-individual
groups. The first group received traditional teaching (pamphlet, explaining, lecturing) and for the second
group active teaching methods (brain storming, group discussion, ask questions, role play, role-play
replacement…) were performed for 8 hours. All students completed the DASS 42 questionnaire.
Findings: Independent t-test results indicated significant difference between students’ level of stress before
and after traditional and active teaching of stress management. Knowing that both traditional and active
teachings could reduce students’ stress, though active teaching was more effective. Moreover, active
teaching compared to traditional method led to a better students’ academic performance.
Conclusion: The results of this study showed that compared to the traditional method the active learning
reduced the students’ anxiety and depression. Teaching stress management especially via an active learning
is a suitable approach to improve students’ academic performance and to decrease the negative effects of
anxiety, stress, and depression.
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چکيده:
زمينه :استرس که به عنوان یکی از بیماریهای شایع قرن مطرح شده است ،پاسخ نامشخص بدن به هر گونه تقاضا میباشدکه
میتواند نیروها را تحلیل برده و فعالیتها و تالشها را تحت تأثیر قرار دهد .دانشجویان علوم پزشکی از جمله دانشجویان پرستاری و
مامایی در طول تحصیل خود عوامل استرسزای متعددی را تجربه میکنند .دانشجویان پرستاری عالوه بر استرس محیطهای آموزش
نظری ،تحت تأثیر استرسورهای مختلف بیمارستان نیز قرار میگیرند .با توجه به تأثیرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
پرستاری ،میتوان با روشهای مختلف ،مدیریت استرس را به آنها آموزش داد .از جمله این روشها آموزش به روش سنتی و شیوههای
آموزش فعال میباشد.
هدف :پژوهش حاضر به منظور مقایسهی تأثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان استرس دانشجویان
پرستاری با هدف تعیین تأثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان استرس دانشجویان پرستاری انجام
گردید.
روشها :جامعهی آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم پرستاری دانشجویان دانشگاه البرز تشکیل میدهند .دانشجویان به طور
تصادفی در دو گروه  73نفره برای تحقیق انتخاب شدند .در گروه اول آموزش به روش سنتی (پمفلت ،توضیح ،سخنرانی) اعمال شد و
در گروه دوم تدریس به روش آموزش فعال (بارش فکری ،بحث گروهی ،سؤال کردن ،ایفای نقش ،تعویض نقش بازیها )...به مدت 1
ساعت انجام گردید .این دانشجویان پرسشنامه استرس ،افسردگی و اضطراب ( 8)DASS 47را تکمیل کردند.
یافتهها :نتایج آزمون تی مستقل نشاندهندهی این است که بین میزان استرس دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس به شیوهی
فعال و سنتی با بعد از آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال و سنتی ارتباط معنیداری وجود دارد ) .(P< 0/001یعنی آموزش به
روش سنتی و فعال هر دو میتوانند میزان استرس را در دانشجویان کاهش دهند .همچنین بین میانگین نمرات دانشجویان قبل از
آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال با بعد از آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال و سنتی ارتباط معنیداری وجود دارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین میزان استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم وجود دارد.
نتيجهگيری :نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم وجود دارد ،که با
پژوهشهای انجام شده همراستا میباشد.
کليدواژهها :استرس ،مدیریت استرس ،آموزش فعال ،عملکرد تحصیلی ،آموزش سنتی
شيوهی استناد به مقاله:
Saiedi L, Fata L, Taavoni S. Comparing the effects of active and traditional teaching of stress management on
academic performance and the stress level in nursing students. The Journal of Medical Education and
Development, 2015; 7(1): 3-12
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- DASS 42: Depression, Anxiety and Stress, Scales
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مقدمه:
استتترس رابطهی بین شتتخص و محیط استتت که به
وستیلهی شتتخص به عنوان عامل فشتتار یا فراتر از منابع
خطرزا برای ستتالمتی او ایجاد میشتتود( .)8هر عاملی که
سالمتی بدن را تهدید کرده و اثر نامطلوب بر عملکرد آن
داشتتته باشتتد ،نظیر آستتی ها ،بیماریها و یا نگرانیهارا
میتوان به عنوان استترس در نظر گرفت .استرس حسی
شخصی یا ذهنی است که وقایع غیر قابل کنترل یا تهدید
کننده ،آن را ایجاد میکند .به دنبال استتتترس مداوم،
تغییراتی در تعادل هورمونهای بدن ایجاد میگردد که
میتواند منجر به تولید شتترایط یا تصتتوراتی با القاء حس
ناامیدی ،عصبانیت ،ناآرامی یا پریشانی گردد(.)7
در بررسی ادبیات استرس میتوان عوامل مختلف
فشارزای خاصی را در زندگی قشر دانشجو مالحضه نمود
که در سایر اقشار اجتماع و مراحل رشد افراد از شدت
کمتری برخوردار است .این مرحله از زندگی با تغییر در
سبک زندگی افراد شروع میشود .با توسعهی ارتباطات
اجتماعی و بروز مسائلی مانند کمرویی ،جذابیت جسمانی
و مسائل خاص دوستیابی ،شرایط جدید و حساس را برای
افراد به وجود میآورد .مشخصهی اساسی زندگی
دانشجویی امتحانات خاص و مکرر است .فشار ناشی از
امتحانات با وجود رقابتهای ویژه و موضوع نمره،
حساسیت و اهمیت بیشتری پیدا میکند(.)3
به طور کلی استرس به عنوان یک محرک تعریف شده
است .محرکی که در محیط است پاسخ سازگارانهای را می
طلبد .استرس به عنوان یک پاسخ تعریف شده است،
پاسخی که به دنبال شکست و سازگاری تطابق با محیط
است .همچنین استرس به عنوان یک فرایند پاسخ-
محرک تعریف شده است .در این تعریف اصطالح استرس
به دو معنی به کار میرود :محرکی که در محیط است و
در فرد ایجاد استرس میکند .یعنی عامل استرسزا و
تحمیل خواستی بر ارگانیسم شروع میشود و به
مجموعهای از واکنشها در فرد میانجامد و منجر به
بیماریهای روحی و جسمی میشود(.)4

هر عاملی که سالمتی بدن را تهدید کرده و اثر نامطلوب
بر عملکرد آن داشته باشد ،نظیر آسی ها ،بیماریها و یا
نگرانیها را میتوان به عنوان استرس در نظر گرفت.
استرس حسی شخصی یا ذهنی است که وقایع غیرقابل
کنترل یا تهدیدکننده ،آن را ایجاد میکند .به دنبال استرس
مداوم ،تغییراتی در تعادل هورمونهای بدن ایجاد میگردد
که میتواند منجر به تولید شرایط یا تصوراتی با القاء حس
ناامیدی ،عصبانیت ،ناآرامی یا پریشانی گردد(.)3
مطالعات متعددی بر رابطهی بین استرس و عملکرد
تحصیلی ضعیف تأکید میکنند .بر این اساس نظر
 Felstenو همکاران ،نشان دادند که بین استرس
دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنان ،رابطهی منفی و
معنیداری وجود دارد( .)6در مطالعهی دیگری Struthers
و همکاران گزارش کردند که سطوح استرس تحصیلی باال
با نمرات درسی پایین همراه است .در مجموع نتایج
یافتههای فوق بر اثر مخرب استرس تحصیلی تأکید
میکند(.)2
با توجه به منابع زیادی که برای استرس در دانشجویان
وجود دارد و تأثیرات تهدیدکنندهای که استرس میتواند بر
سالمتی و کیفیت زندگی داشته باشد آنچه میتواند این
اثرات را تعدیل کرده و دانشجویان را از تأثیرات منفی
استرس رها سازد نوع راهبرد اتخاذ شده برای مقابله با آن
میباشد .امروزه اعتقاد بر این است که استرس به تنهایی
و به صورت مستقیم نمیتواند فرد و سالمت روانی و
جسمانی او را متأثر کند بلکه نوع برداشت و ارزیابی فرد از
استرس و در نتیجه شیوهی مقابلهای اتخاذ شده در مقابل
استرس تعیین کننده خواهد بود(.)1
با توجه به تأثیرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان پرستاری ،میتوان با روشهای مختلف،
مدیریت استرس را به آنها آموزش داد .از جمله این
روشها آموزش به روش سنتی و شیوههای آموزش فعال
میباشد .در برنامههای آموزشی ،دو الگوی کلی تدریس،
نمود یافته است :الگوی استادمحور که در آن با هدف شکل
دادن رفتار بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شد ،استاد
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نقطه اتکای فراگیراست .در این الگو فراگیران مطال را
میآموزند و زود هم فراموش میکنند .الگوی دیگر که به
نیازها و تواناییهای فراگیر توجه خاص دارد دانشجو محور
نامیده میشود( .)4با وجود مرسوم بودن روش سخنرانی در
اکثر دانشگاههای کشور ،حدود  16درصد آموزشهای ارائه
شده توسط این روش درعرض 1هفته فراموش میشود(.)86
یادگیری فعال زمانی اتفاق میافتد که فراگیران تعامل
بیشتری با موضوعات آموزشی برقرار نموده و فقط دریافت
کننده علم نباشند .یادگیری فعال شامل روشهایی است
که در آن دانشجویان نقشی بیش از یک شنونده را به عهده
میگیرند و در پردازش و کاربرد اطالعات نیز مشارکت
دارند( .)88پژوهش حاضر به منظور مقایسهی تأثیر آموزش
فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان
استرس دانشجویان پرستاری با هدف تعیین تأثیر آموزش
فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان
استرس دانشجویان پرستاری انجام شد.
روشها:
این پژوهش یک پژوهش مداخلهای میباشتتد ،که به
صتورت مقطعی در سال  8347شمسی انجام شده است.
هدف از این نوع پژوهش تعیین تأثیر آموزش فعال و
ستتنتی مدیریت استتترس بر عملکرد تحصتتیلی و میزان
استتترس دانشتتجویان پرستتتاری استتت در این پژوهش
استتتترس ،آموزش فعال ،مدیریت استتتترس و عملکرد
تحصتتیلی به عنوان متغیرهای پژوهش بودند .جامعهی
آماری این پژوهش را دانشتتتجویان ترم  3پرستتتتاری
دانشجویان دانشگاه البرز تشکیل میدهند .حجم نمونهی
پژوهش شتامل  36دانشجوی پرستاری ترم سوم بود که
به روش سترشتماری انتخاب شتدند .دانشجویان به طور
تصادفی در دو گروه  73نفره برای تحقیق انتخاب شدند.
روش اجرا به این صورت بود که ابتدا از افراد خواسته شد
تا رضایتنامه پژوهش را مطالعه کنند و در صورت تمایل
در پژوهش شرکت کنند .پرسشنامه قبل از دادن آموزش
به روش ستنتی و فعال به دانشجویان داده شد و از آنها

خواستته شد به سؤالها به طور کامل پاسخ دهند .با این
حال برخی دانشتتجویان به ستتؤالها به طور کامل پاستتخ
نمیدادند در این صتورت اگر پژوهشگر متوجه میشد از
آنها درخواست میکرد که سؤالها را کامل کنند .در این
متیتتان بتتا نظتتارت پژوهشگر دانشتتتجویتتان کلیتتهی
پرستتتشنامهها را تحویل دادند در نهایت پس از انجام
برنامهریزیهای الزم و هماهنگی با مستتتئول آموزش
پرستتاری کل دانشتجویان پرستاری ترم سوم به صورت
تصتتادفی در دو گروه فعال و ستتنتی قرار گرفتند .در ابتدا
برای دانشتجویان توستط پژوهشگر توضتیحات الزم در
خصتوص نحوهی شترکت در کالس داده شد 73 .نفر از
دانشتتجویان به روش ستتنتی و  73نفر دیگر در کارگاه
آموزشتی مدیریت استرس به روش فعال شرکت نمودند.
در گروه اول آموزش به روش ستتنتی (پمفلت ،توضتتیح،
ستتخنرانی) اعمال شتتد و در گروه دوم تدریس به روش
آموزش فعال (بارش فکری ،بحث گروهی ،سؤال کردن،
ایفای نقش ،تعویض نقش بازیها )...به مدت  1ستتاعت
انجام گردید.
ابزار گردآوری دادهها شتتامل دو قستتمت ،پرستتشنامه
اطالعات دموگرافیک ،پرستشنامه استترس ،افسردگی و
اضتتطراب ( )DASS 47میباشتتد .پرستتشنامه اطالعات
دموگرافیک شتتامل ستتن ،جنس ،وضتتعیت تأهل و محل
اقامت میباشتتد .این پرستتشنامه نخستتتین بار توستتط
 Lovibondبه منظور ارزیابی ستته ستتازه افستتردگی،
اضتتطراب و استتترس تهیه گردید .این مقیاس ها از 47
عبارت مرتبط با عالئم عواطف منفی (افسردگی ،اضطراب
و استرس) تشکیل شده است .تعداد سواالت  47می باشد
که اضتطراب ،افستردگی ،استرس را اندازهگیری میکند.
هر ماده یا ستؤال بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجهای
( =6هیچوقتتت =8 ،کمی =7 ،گتتاهی =3 ،همیشتتتته)
درجتهبنتدی میگردد.این پرستتتشنامه دارای  47آیتم
میباشتتد که  84آیتم آن مربوط به افستتردگی و  84آیتم
دیگر مربوط به اضطراب و  83آیتم آن مربوط به استرس
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میبتاشتتتد .کته درجهبندی آیتمها در جدول شتتتماره 8
مشخص شده است.
جدول  .1نمراتمربوط به افسردگی ،اضطرابواسترس
استرس
6 -84
83 -81
84 -73
76 -33
34+

اضطراب
6 -2
1 -4
86 -84
83 -84
76+

افسردگی
6 -4
86 -87
84 -76
78 -72
71+

نتيجه
نرمال
خفیف
متوسط
شدید
خیلی شدید

متغیرهای این مطالعه از نوع کمی و کیفی هستند که
با استفاده از آمار توصیفی نظیر شاخصهای مرکزی و
پراکندگی مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،نمودار و جداول
میباشد ،آمار استنباطی نظیر آزمون نرمال بودن توزیع
دادهها با روش کلموگراف توسط نرم افزار  SPSS 84مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تمامی پرسشنامههای توزیع شده تکمیل و مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .لذا تجزیه و تحلیل آماری در خصوص
مشخصات دموگرافیک بر روی  36نفر و در خصوص
بررسی میزان استرس قبل و بعد از آموزش به دو شیوهی
سنتی و فعال و در نتیجه اثر آموزش بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان انجام شده است .این پژوهش با توزیع
پرسشنامه قبل و بعد از آموزش جهت دو گروه سنتی و
فعال انجام پذیرفته است.
در این پژوهش پس از وارد کردن دادهها در نرم افزار
 SPSS84و با استفاده از روشهای آمار استنباطی (آزمون
تی تست) و برای بیان نرمال بودن دادهها از تست نرمال
بودن دادهها تجزیه و تحلیل انجام شد .همچنین از
روشهای آمار توصیفی (شاخص گرایش مرکزی،
نمودارها ،شاخصهای پراکندگی ،توزیع فراوانی) برای
ارائهی اطالعات توصیفی در پژوهش استفاده گردید.
یافتهها:
نتایج تحلیل ویژگیهای توصیفی دو گروه فعال و سنتی
در میزان استرس ،قبل و بعد از مداخله در جدول شماره 7

نشان داده شده است .همانطورکه جدول نشان میدهد
میزان استرس دانشجویان در دو روش فعال و سنتی بعد
از آموزش کاهش یافته است و این نشاندهندهی این است
که آموزش مدیریت استرس میتواند میزان استرس
دانشجویان را کاهش دهد .در ارتباط با تعیین مشخصات
دموگرافیک دانشجویان پرستاری ،یافتهها نشان داد که از
نظر جنسیت در کل گروه سنتی گروه  73نفر  83نفر معادل
 66درصد از افراد مرد و 86نفر معادل  46درصد از افراد
زن و در گروه فعال  4نفر معادل  36درصد مرد و 86درصد
معادل  64درصد زن بودهاند .اطالعات به دست آمده حاکی
از آن است که از نظر سنی در گروه سنتی اکثریت
دانشجویان  76سال و در گروه فعال  78سال سن داشتند.
در گروه سنتی  77نفر معادل  47درصد از افراد شرکت
کننده در پژوهش مجرد و  7نفر معادل  1درصد متأهل
بودهاند و در گروه فعال  866درصد افراد شرکتکننده
مجرد بودند که این نشان دهندهی این است که اکثر افراد
شرکتکننده در پژوهش مجرد بودند .یافتههای پژوهش
در خصوص محل اقامت در گروه سنتی  77نفر معادل 11
درصد از دانشجویان با والدین 7 ،نفر معادل  1درصد در
خوابگاه و  8نفر معادل  4درصد با اقوام زندگی میکردند و
در گروه فعال  78نفر معادل  14درصد با والدین و  4نفر
معادل  86درصد در خوابگاه زندگی میکردند ،که این
بیانگر این است که در این تحقیق اکثر شرکتکنندگان در
پژوهش زن و در گروه سنی  76-78و اکثریت مجرد بوده
و با والدین زندگی میکردند .تحلیل آماری نشان میدهد
در خصوص محل اقامت ،درگروه سنتی  77نفر معادل 11
درصد از دانشجویان با والدین 7 ،نفر معادل  1درصد در
خوابگاه و  8نفر معادل  4درصد با اقوام زندگی میکردند و
در گروه فعال  78نفر معادل  14درصد با والدین و  4نفر
معادل  86درصد در خوابگاه زندگی میکردند .در کل
یافتههای جمعیت شناختی بیانگر این است که در این
تحقیق اکثر شرکتکنندگان در پژوهش زن و در گروه
سنی  76-78و اکثریت مجرد بوده و با والدین زندگی
میکردند.
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جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد نمره استرس
دانشجویان قبل و بعد از آموزش مدیریت استرس به
دو روش فعال و سنتی
ميانگين و انحراف

قبل از

بعد از

استاندارد

آموزش

آموزش

میانگین

76/26

6/27

انحراف استاندارد

6/31

7/43

روش

خطای انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد

8/38
76/11
1/66

6/34
83/27
6/71

سنتی

خطای انحراف استاندارد

8/68

8/73

روش
فعال

جدول شماره  3نتایج تحلیل ویژگیهای توصیفی دو
گروه فعال و سنتی را در میزان معدل (عملکرد تحصیلی)،
قبل و بعد از مداخله نشان میدهد .همانطورکه جدول
نشان میدهد معدل دانشجویان در روش فعال بعد از
آموزش افزایش داشته ولی در روش سنتی تغییر محسوسی
نداشته است و این نشاندهندهی این است که آموزش
مدیریت استرس به روش فعال میتواند عملکرد تحصیلی
دانشجویان پرستاری را ارتقاء دهد.
جدول  .3مشخصات توصيفی معدل (عملکرد

و پس آزمون با آماره تی مستقل مقایسه شدند .نتایج در
جدول شماره  4ارائه شده است.
جدول  .4مقایسه پيش آزمون و پس آزمون ميزان
استرس در دو گروه سنتی و فعال
سنتی

آزمون تی
3/74

درجه آزادی
74

سطح معنیداری
6/668

فعال

86/134

74

6/668

بر اساس یافتههای به دست آمده از آزمون تی،
مقایسهی پیش آزمون و پس آزمون میزان استرس در
گروه سنتی و گروه فعال میتوان گفت بین میزان استرس
با آموزش مدیریت استرس به روش سنتی و فعال ارتباط
وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه ابتدا همگنی واریانسهای
معدل در دو گروه فعال و سنتی با آماره لوین مقایسه شد
و با توجه به این که واریانس دو گروه همگن بود و تفاوت
معنیدار نداشت ،نمرههای معدل دو گروه در پیشآزمون و
پسآزمون با آماره تی مستقل مقایسه شدند .نتایج در
جدول  3ارائه شده است.
جدول  .5مقایسه پيش آزمون و پس آزمون عملکرد
تحصيلی در دو گروه سنتی و فعال

تحصيلی) دانشجویان رشته پرستاری قبل و بعد از

آزمون تی

درجه آزادی

سطح معنی-

ميانگين و انحراف

قبل از

بعد از

استاندارد

آموزش

آموزش

سنتی

-6/642

74

داری
6/374

روش

میانگین

86/38

82/63

فعال

3/333

74

6/668

فعال

انحراف استاندارد

8/31

8/68

6/72

6/76

83/86
8/34

84/4
8/31

6/38

6/38

آموزش مدیریت استرس در دو گروه فعال و سنتی

روش
سنتی

معیار خطای انحراف
معیار
میانگین
انحراف استاندارد
معیار خطای انحراف
معیار

به منظور آزمون این فرضیه ابتدا همگنی واریانسهای
استرس در دو گروه فعال و سنتی با آماره لوین مقایسه شد
و با توجه به این که واریانس دو گروه همگن بود و تفاوت
معنیدار نداشت ،نمرههای استرس دو گروه در پیشآزمون

مقایسه پیش آزمون و پس آزمون عملکرد تحصیلی در
گروه سنتی و فعال طبق جدول شماره  4نشاندهنده این
است که در گروه آموزش سنتی و فعال در پس آزمون
میزان استرس در مقایسه با پیش آزمون کاهش پیداکرده
و عملکرد تحصیلی نیز بهتر شده است .ولی تنها در گروه
فعال عملکرد تحصیلی بهبود یافته است .با توجه به تفاوت
معنیدار دو گروه در پیش آزمون عملکرد تحصیلی (معدل)
این شاخص به عنوان کوواریانس معدل بعد از مداخله وارد
معامله شد نتایج تحلیل در جدول شماره  6ارائه شده است.
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تحلیل دادههای اصلی :فرضیه اول -آموزش فعال
مدیریت استرس در مقایسه با آموزش سنتی باعث کاهش
استرس دانشجویان پرستاری میشود .به منظور آزمون این
فرضیه ابتدا همگنی واریانسهای استرس در دو گروه فعال
و سنتی با آماره لوین مقایسه شد و با توجه به این که
واریانس دو گروه همگن بود و تفاوت معنیدار نداشت،
نمرههای استرس دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون با
آماره تی مستقل مقایسه شدند .نتایج در جدول شماره 2
ارائه شده است.

جدول  .6مقایسه عملکرد تحصيلی دو گروه بعد از
مداخله با احتساب معدل قبل از مداخله بهعنوان
کوواریانس
درجه

ميانگين

مجموع

سطح

معدل قبل

آزادی
8

مجذورات
36/33

مجذورات
33/38

معنیداری
6/668

گروه

8

77/83

78/46

6/668

خطا

42

8/63

کل

36

جدول .7مقایسه استرس دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون
آزمون همگنی واریانسهای
لوین
آزمون

درجه

آزمون معنی-

ميزان تفاوت

نسبت F

سطح معنیداری

استرس پيش آزمون

6/62

6/212

-6/631

استرس پس آزمون

1/72

6/666

-3/643

فاصله اطمينان

تی

آزادی

داری

دو ميانگين

41

6/434

-6/87

کمينه
-4/3

بيشينه
4/66

41

6/668

-2

-4/24

-4/7

فرضیه دوم :آموزش فعال مدیریت استرس در مقایسه با آموزش سنتی باعث عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان پرستاری
میشود .به منظور آزمون این فرضیه ابتدا همگنی واریانسهای معدل در دو گروه فعال وسنتی با آماره لوین مقایسه شد و با
توجه به این که واریانس دو گروه همگن بود و تفاوت معنیدار نداشت ،نمرههای معدل دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
با آماره تی مستقل مقایسه شدند .نتایج در جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول .8مقایسه معدل دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون
آزمون همگنی واریانسهای
لوین
آزمون

درجه

آزمون معنی-

ميزان تفاوت

نسبت F

معنیداری

معدل پيش آزمون

6/63

6/144

7/16

معدل پس آزمون

3/67

6/663

3/64

فاصله اطمينان

تی

أزادی

داری

دو ميانگين

41

6/666

8/7

کمينه
6/33

بيشينه
7/63

41

6/668

7/84

8/31

7/4

بحث و نتيجهگيری:
ابتدا در یک نگاه اجمالی هدف اصلی پژوهش را مورد
بررسی قرار خواهیم داد و سپس به سراغ فرضیههای
پژوهش خواهیم رفت .هدف اصلی این پژوهش تعیین
تأثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد

تحصیلی و میزان استرس دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی البرز بود .نتایج این پژوهش نشان دادکه بین
آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر میزان استرس
دانشجویان قبل از آموزش با بعد از آموزش ،اختالف
معنیداری وجود داشت .در خصوص عملکرد تحصیلی نیز
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آموزش به هر دو روش فعال وسنتی عملکرد تحصیلی را
افزایش داد ولی این تغییر در آموزش فعال مشهودتر بود.
همچنین در یافتههای تکمیلی نتیجه گرفتیم که آموزش
مدیریت استرس میتواند اضطراب و افسردگی دانشجویان
را کاهش دهد.
فرضیه اول :آموزش فعال مدیریت استرس در مقایسه
با آموزش سنتی باعث کاهش استرس دانشجویان
پرستاری میشود .یافتههای این پژوهش نشان داد که در
دو گروه آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس کاهش
درمیزان استرس اتفاق افتاد .پژوهشهای قبلی نشان داده
بودند( )87که به ترتی میزان استرس و اضطراب در گروه
مداخله به طور معنیداری در مقایسه با گروه کنترل کاهش
یافته بود .اضطراب ( )P=6/668و استرس ( )P=6/688که
این میزان کاهش تا یک ماه بعد از مداخله باقی مانده بود.
ولی مطالعه حاضر نشان داد که این دستآورد با روش
آموزش فعال و سنتی به طور معنیداری افزایش مییابد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامههای آموزش
مدیریت استرس میتواند منجر به کاهش عالئم استرس،
اضطراب و افسردگی در دانشجویان پرستاری گردد .این
نتیجه همراستا با پژوهش انجام شده میباشد و با فرضیه
فوق مغایرت دارد.
فرضیه دوم :آموزش فعال مدیریت استرس در مقایسه
با آموزش سنتی باعث عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان
پرستاری میشود .تحلیل آماری نشان داد که بین میانگین
نمره دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس با بعد از
آموزش مدیریت استرس به شیوه فعال ،اختالف معنیداری
وجود دارد .در مطالعه انجام شده توسط سلطانی و همکاران
نتایج نشان میدهد که آموزش مدیریت استرس به شیوه
فعال میتواند کمتک قابل توجهی به حفظ و تداوم
یادگیری دانشجویان نماید .در میانگین معدلهای بعد از
مداخله در گروههای مداخله و کنترل به ترتی 6/88
افزایش و  6/41کاهش ایجاد شد ،که تفاوت معنیداری
بود ( .)P>6/63طبق نتایج مطالعه سلطانی پیشرفت
تحصیلی گروهی از دانشآموزان که در این تحقیق تحت

آموزش فعال مدیریت استرس قرار گرفتند ،نسبت به گروه
کنترل چشمگیر بود .مطالعه حاضر نیز نشان داد که روش
آموزش فعال درمقایسه با آموزش سنتی به افزایش بیشتر
عملکرد تحصیلی منجر میگردد که این نتیجه همسو با
پژوهش انجام شده میباشد(.)83
گوگ و همکاران در تحقیقی ،طی بررسی اثربخشی
آموزش مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی و سالمت
روان دانش آموزان ،نشان دادند که این کار هم عملکرد
تحصیلی و هم سالمت روان دانش آموزان را افزایش
میدهد .نتایج این مطالعه تأکیدی بر نقش مدیریت
استرس بود و این موضوع با مطالعات مشابه صورت گرفته
در ایران و خارج کشور و با نتایج این پژوهش همخوان
است .آموزش مدیریت استرس برای دانشآموزان میتواند
منجر به پیشرفت تحصیلی آنان گردد.
طبق نتایج مطالعه حاضر عملکرد تحصیلی گروهی از
دانشجویان که دراین تحقیق تحت آموزش فعال شیوههای
مدیریت استرس قرار گرفتند ،نسبت به گروه سنتی
چشمگیر بود .مطالعهای مشابه در سال  7664میالدی
توسط هیروکاوا و همکاران در رابطه با تأثیر طرح آموزش
و به کارگیری مدیریت استرس در دانشآموزان یک
دانشکده ژاپنی انجام گرفت .طی این مطالعه گروه هدف
تحت آموزش مهارتهای رفتاری شناختی در مقابله با
استرس به مدت  84هفته قرار گرفتند ،نمرات پایان ترم
آنها با گروه گواه مقایسه شد نتایج نشان دادند که در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه گواه و همچنین وضعیت
تحصیلی سابق خود به طور معنیداری پیشرفت رخ داده
بود(.)84
تا اینجا ،تمام متغیرها به طور مجزا مورد بحث قرار
گرفت .اکنون الزم است که تمام متغیرهای مدل پیشبینی
پژوهش حاضر در کنار یکدیگر ،مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار بگیرند .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد بین
میزان استرس دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس
به روش فعال و سنتی با بعد از آموزش مدیریت استرس
به روش فعال و سنتی ارتباط معنیداری وجود دارد .یعنی
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آموزش به روش فعال و سنتی هر دو میتوانند میزان
استرس را در دانشجویان کاهش دهند ،بنابراین بین
آموزش چه به روش سنتی و چه به روش فعال با استرس
رابطهی معنیداری وجود دارد .همچنین بین میانگین
نمرات دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس به
روش فعال و سنتی با بعد از آموزش مدیریت استرس به
شیوهی فعال و سنتی ارتباط معنیداری وجود دارد .ولی
آموزش به روش فعال میتواند عملکرد تحصیلی
دانشجویان را بهتر افزایش دهد.
بنابراین کاربرد روش آموزش فعال در مجموع نسبت به
روش سنتی کتارآیی بیشتری دارد .در تتتدریس آموزش
فعال متتورد استتتفاده در ایتتن پتتژوهش ،بهکارگیری
روشهایی چون بارش فکری ،بازیها ،بحث گروهی در
کنار توضیحاتی که معلم در مورد محتوای آموزشتی انجام
داد ،باعث فعال شدن دانشجویان در فراینتد یتاددهی-
یتادگیری گردید .این نه تنها محتیط آموزشتی کتالس را
بترای معلتم راحت و لذت بخش کرد و باعث شد
دانشجویان نیز با رغبت و مشتاقانه در کالس شرکت
کردند و تا انتهای کالس خستگی را احساس نکردند و با
آرامش به یادگیری پرداختند ،بلکه به کاهش میزان
استرس و در نهایت یادگیری بهتر دانشجویان و عملکرد
تحصیلی بهتر آنها منجر گردید .در چنین شرایطی در
حالی که فراگیران از حالت انفعالی خارج میشوند و خود
در یادگیری ،فعاالنه نقش دارنتد ،اما همهی نقشهای
فراینتد یتاددهی -یتادگیری بتر عهتدهی آنتان گذاشته
نشده و با احساس آرامش بیشتر بته یتادگیری معنتادار
میرسند .این روش آموزشی میتواند عالوه بر اینکه
میزان استرس دانشجویان را کاهش دهد میتواند در ارتقاء
عملکرد تحصیلی آنها نیز مؤثر باشد.
از سوی دیگتر استتفاده از روش آموزش فعال ،ضمن
فعال ساختن دانشجویان در فرایند یاددهی -یتادگیری،
باعث رشد مهارتهای اجتماعی مانند خوب گوش دادن،
بیتان نظر و عقیده ،کمک به یکدیگر برای رسیدن به هدف
و تقویت یادگیری از یکدیگر میشود که خود از جمله

اهداف مهم تعلیم و تربیت است که میتواند پیشترفت
تحصتیلی را ارتقاء دهد.
با توجه به اینکه هر دو گروه آموزش سنتی و آموزش
فعال از نظر وضعیت سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،محل
اقامت و محتوای آموزشی شان یکسان بود تنها تفاوت دو
گروه در روش ارائهی آموزش بود به نظر میرسد اثربخشی
در گروه فعال به دلیل تشکیل کالس به صورت کارگاهی
بوده است.
در کل نتایج این پژوهش نشان داد برنامه آموزش
مدیریت استرس به روش فعال میتواند سالمت روانی و
عملکرد تحصیلی و در نهایت دستاوردهای دانشگاهی
آنها را ارتقاء دهد و نقش آموزش مدیریت استرس در
دانشگاه را نباید فراموش کرد ،زیرا میتواند نقش با ارزشی
را در بهبود عملکرد دانشجویان داشته باشند.
بر اساس نتایج این مطالعه برگزاری دورههای مدیریت
استرس کارگاهی و فعال میتواند سالمت روانی
دانشجویان را ارتقاء داده و میزان استرس آنها را کاهش
و باعث عملکرد تحصیلی بهتر آنها شود ،در صورتی که
امکان تشکیل کارگاه آموزش فعال وجود نداشت این
آموزش به روش سنتی انجام گردد.
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