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Abstract
Introduction: This study examined the moderating effect of cultural contexts in the
relationship between gender and academic stress among male and female Iranian and Swedish
university students.
Method: The Academic Stress Questionnaire (ASQ) was administered to 212 students (112
Iranian (32 male and 78 female) and 100 Swedish (29 male and 71 female)). Linear Regression
analysis was used for data analysis.
Results: The results of regression analysis indicated that there was a significant positive
correlation between gender and academic stress among Iranian and Swedish students. Results
also indicated that the relationship between gender and academic stress was not moderated by
cultural context. However, gender was found to be a strong predictor for academic stress for
Iranian students in comparison with Swedish ones.
Conclusion: Although these findings showed that the relationship between gender and
academic stress was not moderated by cultural context, obvious differences in predictive values
of standardized regression of academic stress by gender among Iranian and Swedish students
support theoretical assumptions underlying transactional theory of stress and expectation
theory of sexual role.
Key Words: Academic Stress, Sexual Differences, Cultural Differences, Moderating Effect
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چکیده
مقدمه :مطالعه حاضر با هدف آزمون نقش تعدیل کننده بافتهای فرهنگی در رابطه بین جنس و استرس تحصیلی در بین دانشجویان دختر
و پسر ایرانی و سوئدی انجام شد.
روش 212 :دانشجو )  112ایرانی ) 93پسر و  87دختر( و  111سوئدی ) 23پسر و  81دختر( به پرسشنامه استرس تحصیلی ( )ASQپاسخ
دادند .به منظور آزمون نقش تعدیل کننده بافتهای فرهنگی در رابطه بین جنس و استرس تحصیلی از دو طرح تحلیل رگرسیون خطی استفاده
شد.
يافتهها  :نتایج الگوهای تحلیل رگرسیون نشان داد که در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی رابطه بین جنس و استرس تحصیلی مثبت و
معنادار بود .مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد شده عامل جنس در تبیین سطوح تجارب تحصیلی استرسزا در بین دانشجویان ایرانی و
سوئدی نشان داد که عنصر بافتی فرهنگ در رابطة بین جنس و استرس تحصیلی فاقد نقش تعدیلگری میباشد .با این وجود ،نتایج نشان
داد که در بین دانشجویان ایرانی در مقایسه با دانشجویان سوئدی جنس در پیشبینی استرس تحصیلی دانشجویان از توان بیشتری برخوردار
بود.
نتیجهگیري :با وجود تاکید یافتههای پژوهش حاضر بر عدم معناداری آماری نقش تعدیل کنندة عامل بافت فرهنگی در رابطه بین جنس و
تجارب تحصیلی استرسزا اما ،تمایز آشکار در ارزش مقداری ضرایب رگرسیونی پیش بینی کنندة استرس تحصیلی از طریق جنس در بین
دانشجویان ایرانی و سوئدی تا حدی از آموزههای نظریه تبادلی استرس و نظریه انتطارات نقش جنسی ،به طور تجربی حمایت میکند.
کلیدواژه ها :استرس تحصیلی ،تفاوتهای جنسی ،تفاوتهای فرهنگی ،الگوی اثرات تعدیل کننده
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مقدمه
شواهد نظری و تجربی مختلف در پیشبینی و تبیین الگوهای
متمایز تجارب تحصیلی استرسزا در بین دانشجویان ،بر نقش
محوری متغیر جمعیت شناختی جنس تاکید کردهاند [،]9[ ،]2[ ،]1
[ ]2[ ،]5[ ،]3و [ .]8بر این اساس ،در این مطالعه به منظور آگاهی
از نقش تفاوتهای جنسی در پیشبینی سطوح متمایز تجارب
تحصیلی استرسزا در بافتهای فرهنگی مختلف بر نقش بااهمیت
دیدگاه فرد در محیط تاکید میشود .شواهد پژوهشی نشان میدهد
که در قلمرو مطالعاتی تجارب تحصیلی استرسزا در گروههای
جنسی و فرهنگی مختلف ،تاکید بر نقش با اهمیت دو چارچوب
نظری الگوی تبادلی استرس و الگوی نقش جنسی ضروری به نظر
میرسد .نظریه تبادلی استرس اطالعات ارزشمندی را درباره تأثیر
زمینههای فرهنگی مختلف بر تجارب تحصیلی استرسزا در دو
جنس فراهم میآورد .نظریه نقش جنسی نیز به مثابه یک ساز و
کار تبیینی دیگر ،در قلمرو مطالعاتی استرس توضیح میدهد که
چگونه انتظارات نقش جنسی در بافتهای فرهنگی مختلف سطوح
متمایزی از استرس را در گروههای جنسی متفاوت موجب میشود.
به بیان دیگر ،مطالعه حاضر با تاکید بر تبیینهای نقش جنسی
وابسته به بافت فرهنگی ،زمینه را برای درک کاملتر موضوع
محوری استرس تحصیلی در گروههای فرهنگی مختلف فراهم
میآورد [.]3[ ،]7
در الگوی تبادلی استرس ،رابطه بین فرد و محیط به صورت یک
رابطه متقابل تلقی میشود [ .]3[ ،]7الزاروس [ ]7تاکید میکند
استرس زمانی پدیدار میشود که افراد در مواجهه با وقایع چالش
انگیز زندگی به منابع الزم دسترسی نداشته باشند .عالوه بر این،
استرس زمانی به وقوع میپیوندد که فرد به دلیل محدودیت منابع
درونی در پاسخ به مطالبات موقعیتی دچار عدم تعادل شود [،]11
[.]11
بنابراین ،با توجه به تاکید الگوی تبادلی استرس بر رابطه متقابل
بین فرد و محیط ،بررسی الگوی اثرات تعدیل کننده بافتهای
فرهنگی در مطالعه رابطه بین جنس و تجارب تحصیلی استرسزا
بر اساس الگوی مزبور از اهمیت پژوهشی بسیار باالیی برخوردار
میباشد .به بیان دیگر ،بررسی الگوی اثرات تعدیل کننده بافت
های فرهنگی در مطالعه الگوی روابط بین جنس و استرس
تحصیلی مستلزم استفاده از نظریه تبادلی استرس میباشد .این الگو
به محقق اجازه میدهد که در بافتهای فرهنگی مختلف ،نقش
تفاوتهای جنسیتی بر تجارب تحصیلی استرس زا بررسی شود
[.]1
پیشتر اشاره شد که در مطالعه حاضر با استناد به شواهد پژوهشی
مختلف ،به منظور تبیین هر چه بهتر نقش تفاوتهای جنسیتی در
ادراک از عوامل استرسزا در بافتهای فرهنگی مختلف ،از نظریه
نقشهای جنسی نیز استفاده شد .نظریه نقش جنسی ،در بافتهای
فرهنگی مختلف درباره علل تمایز الگوی تجارب تحصیلی استرس
زا در گروههای جنسی مختلف بحث میکند .نقشهای جنسیتی به
انتظارات فرهنگی مشترکی اطالق میشود که بر اساس عضویت
جنسی افراد برای آن ها قابل استفاده میباشد .جنسیت بیانگر درک

اجتماعی از مردانگی و زنانگی است و جنس به یک ویژگی زیست
شناختی اشاره میکند .طبق نظریه نقش اجتماعی شدن ،افراد در
بافتهای فرهنگی مختلف ،از طریق فرایند اجتماعی شدن ،رفتارها،
نگرشها و ارزشهای غالب وابسته به گروههای جنسیتی متفاوت
را فرا میگیرند .خانوادهها ،مدارس و گروههای دوستان ،بر اساس
انتطارات نقش جنسیتی ،روشهای تعامل افراد با یکدیگر را به
آنها آموزش میدهند [ .]12نظریه نقش جنسیتی تاکید میکند که
افراد ،نقشهای جنسیتی وابسته به فشارهای اجتماعی را درونی
میکنند تا از این طریق با طرحواره نقش جنسیتی همسو با نمایش
جنسیتی منطبق شوند [.]19
نظریه نقش جنسیتی ،مفروضههای سنتی موجود درباره نقشهای
جنسیتی و رفتارهای مورد انتظار از مردان و زنان را در بافتهای
اجتماعی مختلف توصیف می کند .بر اساس نظریه نقش جنسیتی
انتظار میرود که زنان در مقایسه با مردان سطوح بیشتری از
بیانگری هیجانی و تغییر حالتهای هیجانی و وابستگی ،مراقبت،
مهربانی و سلطهپذیری را گزارش کنند [ .]3در مقابل ،در نظریه
نقش جنسیتی ،مردان به صورت پرخاشگر ،عملگرا و جاهطلب
توصیف میشوند [.]19[ ،]3
با توجه به اثرات نقشها و انتظارات جنسیتی بر ادراکات فرد ،مطالعه
نقش عامل جنس به مثابه یک عامل پیشبینی کنندة تجارب
تحصیلی استرسزا در بافتهای فرهنگی مختلف اهمیت شایان
توجهی پیدا میکند .برای مثال ،هاشیم و ژیلیانگ [ ]5تاکید کردند
که تمایز در سطوح تجارب استرسزا در دو جنس از طریق تفاوت
در تجارب حمایتی یا نوع حمایت اجتماعی ادراک شده با انتظارات
نقشهای جنسیتی رابطه نشان میدهد .بنابراین ،با توجه به
ادراکات متفاوت دو جنس از عوامل استرسزا ،در بافتهای
فرهنگی مختلف ،مطالعه عوامل استرسزا بر اساس آموزههای
نظریة نقشهای جنسیتی مهم میباشد [ .]13به بیان دیگر ،استفاده
از نظریه نقش جنسیتی در بافتهای فرهنگی مختلف به محققان
کمک میکند که درباره بنیادهای فرهنگی منحصر به فرد و اثرگذار
بر انتظارات نقش جنسیتی که خود در پیشبینی سطوح تجارب
تحصیلی استرس زای دانشجویان دختر و پسر از اهمیت بسیار
زیادی برخوردارند ،درک عمیقتری به دست آورند.
اجتماعی شدن در شکلدهی به هویت افراد به ویژه از لحاظ ترغیب
انتظارات نقش جنسیتی نقش بااهمیتی ایفا میکند .فرایند اجتماعی
شدن ،رفتار اعضای جامعه را کنترل میکند و تمایزات قابل
مالحظهای را در دو جنس تداوم میبخشد [ .]15انتظارات نقش
جنسیتی در محدوده بافت فرهنگهای ویژه به وجود میآید [.]12
بنابراین ،به منظور تبیین اثرات احتمالی جنس بر سطوح تجارب
تحصیلی استرسزا در بین دانشجویان ،بررسی انتظارات نقش
جنسیتی متفاوت در جوامع مختلف حائز اهمیت بسیار میباشد .در
بسیاری از کشورهای آسیایی ،انتظارات نقش جنسیتی بر اصول
آیین کنفوسیوس مبتنی میباشد ،برای مثال ،در کره زنان قبل از
ازدواج مطیع خانواده و بعد از ازدواج فرمانبردار همسر خود میباشند
[ .]18بنابراین ،زنان کرهای در سراسر زندگی خود از نقشهای
جنسیتی وابسته به فرهنگ تبعیت میکنند .در کره زنان معموالً
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فداکار ،وابسته ،آرام و سلطه پذیر میباشند .کیم [ ]18تاکید میکند
در بین زنان کرهای بیان الگوهای هیجانی شدید و اصرار بر اولویت
نیازهای فردی آنها به چشم نمیخورد .در مقابل ،مردان کره ی
متکفل بوده و در مواجهه با وقایع اصلی زندگی تصمیم گیرنده
میباشند [.]17
مشابه با فرهنگ کره ،زنان چینی نیز مراقب و منفعل و به کمک
طیفی از ویژگیهای زنانه سنتی مشخص میشوند [ .]15با این
وجود ،عالوه بر ویژگیهای مشترک زنان چینی و کرهای ،برای
زنان چینی برقراری مصالحه و تعادل بین صفات و رفتارهای
متفاوت یک چالش جدی محسوب میشود .بپکو و کریستین []13
توضیح میدهند که در بین زنان چینی برخی ویژگیهای متفاوت
مانند رقابت کننده /مراقبت کننده و مطیع /جرأت ورز وجود دارد.
برای مثال ،واکنشهای اجتماعی متمایز به کسب تجربه موفقیت
در بین زنان چینی بیانگر وجود نوعی طرحواره نقش جنسیتی
متفاوت در بین این زنان میباشد .در نخستین واکنش ،زنان به
صورت پیشرفتمدار ،منطقی ،قاطع و باکفایت و در واکنش دیگر،
زنان به صورت خودخواه ،پرخاشگر و فاقد احساس زنانه مراقبت
کنندگی ارزیابی میشوند .این واکنش دوقطبی درباره موفقیت زنان
سبب میشود که آنها از طریق عدم مشارکت اجتماعی و عدم
پیگیری اهداف حرفهای خود ،از مواجهه با وقوع احتمالی واکنش
های اجتماعی مخرب برای کسب موفقیت ،اجتناب کنند .الگوی
انتظارات نقش جنسیتی در اروپا با الگوی انتظارات نقش جنسیتی
در غالب کشورهای غربی مانند آمریکا مشابه میباشد .با این وجود،
در بین کشورهای اروپایی روش ترجیحی افراد ،برای درک تصورات
قالبی ،انتظارات جنسیتی و تجارب زنان و مردان آن کشورها به
طور قابل مالحظهای متفاوت میباشد .برای مثال ،در کشورهایی
مانند آلمان و محدوده اروپای مرکزی نظام سنتی نقشهای
جنسیتی زنانه وجود دارد [ .]21در برخی از کشورها زنان آزادانه از
بین نقشهای مادری و حرفهای یکی را انتخاب میکنند ،در
صورتی که آنان از بین نقشهای فوق ،اشتغال به کار را برگزینند،
برای نگهداری و مراقبت از کودک به وی هیچ حمایتی ارائه نمی
شود .در تعداد اندکی از کشورهای اروپایی مانند سوئد ،فرانسه و
فنالند ،از الگوی اسکاندیناوی استفاده میشود .در این کشورها به
دلیل استفاده از الگوی مزبور سطوح باالیی از خدمات مانند مراقبت
از کودک ،مرخصی به والدین و تساوی نظام مالیاتی برای گروههای
جنسی مختلف دیده میشود [ .]21بنابراین ،در این کشورها زنان
مانند مردان در یک زمان به تداوم نقش حرفهای و مادری خود
میاندیشند.
تمایز کیفی در محتوای ارزشی پارادایمهای فرهنگی فردگرا و
جمعگرا ،ضروت مطالعة نظاممند الگوی تجارب تحصیلی استرسزا
در بین دانشجویان دختر و پسر را با تاکید بر عنصر بافتی فرهنگ
بیش از پیش مورد تاکید قرار میدهد [ .]5به بیان دیگر ،تمرکز
محققان مختلف بر نشانگان فرهنگی فردگرا و جمع گرا به مثابه
یکی از ارزشهای فرهنگی چندگانه ،با هدف توصیف عناصر
مشترک و منحصر بفرد فرهنگهای مختلف ،همسو با تریاندیس و
سو [ ]22ضرورت انتخاب دانشجویان ایرانی و سوئدی را به عنوان

مصادیق مشخص دو الگوی فرهنگی فردگرا و جمع گرا تبیین می-
کند .نتایج مطالعه میسرا و کاستیلو [ ]9نشان داد که بعد از کنترل
متغیر سن ،بین دو جنس ،در عوامل ایجاد کننده استرس و واکنش
به آن عوامل ،تفاوت از نظر آماری معنادار بود .همچنین واکنش
زنان در مقایسه با مردان به عوامل استرسزا شدیدتر بود .نتایج
مطالعه میسرا و همکاران [ ]8در بررسی عوامل ایجاد کننده استرس
تحصیلی و واکنش به آن عوامل در گروههای جنسیتی مختلف
نشان داد که زنان در مقایسه با مردان در غالب عوامل تحصیلی
استرسزا نمرات بیشتری گزارش کردند .به عالوه نمرات واکنش
زنان به تجارب تحصیلی استرسزا در مقایسه با مردان بیشتر بود.
گوارتز و گریگور [ ]29دریافتند که در بین زنان در مقایسه با مردان
در مواجهه با موقعیتهای تحصیلی دشوار ،ارزیابیهای شناختی
مبتنی بر تهدید متداولتر میباشد .در مطالعه شکری و همکاران
[ ]23که با هدف بررسی الگوی تجارب تحصیلی استرسزا در
گروههای جنسیتی مختلف انجام شد نشان داده شد که پس از
کنترل متغیر سن ،اثر اصلی عامل جنس از نظر آماری معنادار است.
نتایج مطالعه پاپامیهیل [ ]25نیز بیانگر این بود که در بین زنان در
مقایسه با مردان مواجهه با دشواریهای تحصیلی با تجربه استرس
بیشتری همراه است .هاشیم و ژیلیانگ [ ]5نیز نشان دادند که زنان
در مقایسه با مردان در موقعیتهای تحصیلی استرس بیشتری
تجربه میکنند .پژوهش لی و کایی [ ]22که با هدف بررسی
همبستههای تجارب تحصیلی استرسزا در بین گروهی از
دانشجویان انجام شد نشان داد که زنان در مقایسه با مردان در
مواجهه با عوامل استرسزا ،نگرانیها و مشکالت بیشتری گزارش
کردند .مطالعات بعدی [ ]28نیز نشان داد که در مواجهه با تجارب
تحصیلی استرسزا زنان در مقایسه با مردان به دلیل تمایز در الگوی
اجتماعی شدن نقش جنسیتی و فشار ناشی از تعدد نقشها ،استرس
بیشتری گزارش میکنند .به بیان دیگر ،زنان در مقایسه با مردان
به دلیل مواجهه با استرس ناشی از فشار نقشهای مختلف و نه به
دلیل تفاوتهای زیستشناختی در موقعیتهای تحصیلی استرس
بیشتری را گزارش میکنند.
مالین کروت و لئانگ [ ]28تاکید کردند که در بین زنان در مقایسه
با مردان ،فشار ناشی از تجربه تعدد نقشها با استرس بیشتری
همراه میباشد .به بیان دیگر ،تجربه سطوح باالتر استرس در بین
زنان در مقایسه با مردان با توجه به محدودیتها و مطالبات انجام
نقشهای چندگانه و همچنین فقدان حمایت و احساسات انزواطلبانه
بدیهی میباشد .نادیان و همکاران [ ]2نشان دادند که بین نمرات
استرس تحصیلی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتایج مطالعه هوان و همکاران [ ]27نیز نشان داد که متغیر جنس
در پیشبینی استرس ناشی از انتظارهای تحصیلی ،نقش معناداری
ندارد.
به طور خالصهه ،نظریه نقش جنسیتی برای آگاهی یافتن از طررق
متمایز درک محیط پیرامون در گروههای جنسههیتی مختلف دارای
نقشهی حیاتی میباشهد .بسهط نظریه نقش جنسیتی در بافتهای
فرهنگی مختلف ،بهه منظور تبیین تفاوتهای بینفرهنگی موجود
بین ادراک افراد از عوامل استرسزا از طریق آموزههای اجتماعی

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 7, No. 1, Spring 2013

 / 97شکری ،کرمی نوری ،فراهانی ،مرادی

شدن نقش جنسیتی حائز اهمیت فراوانی است .در صورت مشاهده
تمایز معنادار در تجارب دانشهههجویان دختر و پسهههر در بافتهای
فرهنگی مختلف ،نظریهه نقش جنسهههیتی برای تبیین تفاوتهای
مشهاهده شهده قابل اسهتفاده میباشهد .بدون شک ،بررسی عامل
جنس در یک بافت کالنتر ،زمینه را برای درک عمیقتر الگوهای
متمایز تجارب تحصههیلی اسههترسزا در گروههای جنسههی مختلف
فراهم میآورد .بیان دیگر ،در مطالعه حاضر ،در بررسی رابطة بین
جنس و اسههترس تحصههیلی ،الگوی اثرات تعدیل کننده بافتهای
فرهنگی مطالعه میشود.

تکلیف را بر روی یک مقیاس  11درجهای لیکرت از به هیچ وجه
اسهترسزا نمیباشهد (نمره صفر) تا کامالً استرسزا میباشد(نمره
ده) تعیین کنند .بر اسهاس پیشهنهاد گروه پژوهشی مطالعه حاضر،
سهههوال «مهدیریت اوقات فراغت و دانشهههگاه همزمان» ،به جمع
سهواالت مقیاس اسهترس تحصهیلی ادراک شههده افزوده شد و از
مشههارکت کنندگان خواسههته شههد که میزان اسههترسزایی تکلیف
مزبور را بر روی همههان طیف  11درجهههای مشهههخص کننههد .در
مطالعه شهکری و همکاران [ ،]91نتایج تحلیل مولفههای اصلی با
اسههتفاده از چرخش اوبلیمین نشههان داد که  ASQاز چهار عامل
دشهواری عملکرد تحصیلی در کالس ،دشواری عملکرد تحصیلی
در بیرون از کالس ،دشواری تعامل در دانشگاه و دشواری مدیریت
کار ،خانواده و دانشهگاه تشهکیل شهده است .شاخصهای برازش
تحلیهل عهاملی تاییدی بر پایه نرم افزار  ،LISRELوجود عوامل
چهارگانه را تایید کرد .همبسهههتگی منفی و معنادار بین نمره کلی
اسهههترس تحصهههیلی و نمره کلی خودکارآمدی تحصهههیلی ،روایی
همگرای  ASQرا تهاییهد کرد .در این مطهالعه ،ضهههرایب آلفای
کروباخ ،عامل کلی استرس تحصیلی ادراک شده و زیر مقیاسهای
دشهواری عملکرد تحصیلی در کالس ،دشواری عملکرد تحصیلی
در بیرون از کالس ،دشواری تعامل در دانشگاه و دشواری مدیریت
کهار ،خانواده و دانشهههگاه در نمونه ایرانی به ترتیب برابر با ،1/39
 1/81 ،1/79 ،1/75 ،1/78در نمونهه سهههوئهدی به ترتیب برابر با
 1/82 ،1/82 ،1/82 ،1/81 ،1/78و در کهل برابر با ،1/71 ،1/32
 1/81 ،1/71 ،1/75به دسهههت آمد .به منظور آزمون الگوی اثرات
تعهدیهل کننهده گروهههای فرهنگی در رابطهة بین عامل جنس و
اسههترس تحصههیلی از چند طرح تحلیل رگرسههیون خطی سههاده
اسهتفاده شد .در این مطالعه برای تحلیل دادهها از نرم افزار آماری
 SPSSنسخه  11/5استفاده شد.

روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .گروه نمونه شامل
 112دانشههجوی ایرانی مقطع کارشههناسههی دانشههگاه تربیت معلم
تهران ( 93پسهر (  91/3درصد) و  87دختر ( 23/2درصد)) و 111
دانشهجوی سهوئدی مقطع کارشناسی دانشگاه اربرو ( 23پسر (23
درصهههد) و  81دختر ( 81درصهههد) بودنهد .در گروههای فرهنگی
مختلف ،مشهههارکهت کننهدگهان با اسهههتفاده از روش نمونهگیری
خوشهههای چندمرحلهای انتخاب شههدند .برای این منظور در هر دو
نمونه ،دانشجویان بر اساس واحدهای نمونهگیری دانشکده ،گروه
آموزشهههی و کالس درس انتخهاب شهههدند .میانگین کلی سهههن
دانشهههجویان ایرانی  ،SD= 1/57( 22دامنه =  ،)13-22میانگین
سهههنی دانشهههجویان پسهههر  ،SD=1/52( 22دامنه =  )13-22و
میانگین سهههنی دانشهههجویان دختر  ،SD=1/21) 22/11دامنه =
 )13-22و میانگین کلی سههن دانشههجویان سههوئدی 3/88) 29/2
= ،SDدامنه =  ،)13-37میانگین سهنی دانشهجویان پسر 22/52
) ،SD=9/17دامنه =  (13-99و میانگین سنی دانشجویان دختر
 ،SD=5/91) 29/38دامنه =  (13-37بود.
پرسشنشنامه اسشترس تحصیلي ( :)ASQزاژاکووا و همکاران
نسخه جدید پرسشنامه استرس تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس
تحصههیلی میلدسههتون [ ]23توسههعه دادند .در این مقیاس مفهوم
اسهههترس تحصهههیلی از طریق  28تکلیف مربوط بههه دانشهههگههاه
اندازهگیری میشههود .در مقیاس اسههترس تحصههیلی از مشههارکت
کنندگان خواسههته میشههود تا میزان اسههترسزایی هر یک از 28

يافتهها
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جدول  .1شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد استرس تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر ایرانی و سوئدی
ايراني

متغیر

جنس

استرس تحصیلی

دختران

123/21

پسران

31/12

سوئدي

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

33/53

133/13

99/73

33/38

122/82

98/97

جدول  .2الگوی تحلیل رگرسیون خطی ساده در پیشبینی استرس تحصیلی در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی
نمونه

مدل

متغیر

R2

Beta

F

P-Value

ایرانی

استرس تحصیلی

جنس

1/12

1/93

19/72

1/111

سوئدی

استرس تحصیلی

جنس

1/12

1/22

5/19

1/111

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،1بهار 1312

جنس و استرس تحصیلی :آزمون الگوی اثرات تعدیل کننده بافت فرهنگی 93 /

در این مطالعه ،به منظور آزمون الگوی اثرات تعدیل کننده بافت
های فرهنگی در بررسی رابطه بین جنس و تجارب تحصیلی
استرس زا از دو طرح تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شد.
گفتنی است که در مطالعه حاضر ،در تعریف عامل جنس برای نرم
افزار آماری ،از عدد  1برای نمونه مردان و از عدد  2برای نمونه
زنان استفاده شد .نتایج جدول  2نشان میدهد که در بین نمونه
ایرانی متغیر جنس  12درصد واریانس استرس تحصیلی را تبیین
میکند.
نتایج مربوط به آزمون معناداری مدل نشان میدهد که در بین
دانشجویان ایرانی ،معادله پیشبین که در آن سهم عامل جنس در
تبیین سطوح متمایز تجارب تحصیلی استرسزا تعیین میشود ،از
نظر آماری معنادار میباشد (111=19/72, p1/111و.)F1
نتایج مربوط به بررسی وزن رگرسیونی بتا [ضریب رگرسیونی
استاندارد شده] نشان داد که در پیشبینی استرس تحصیلی در بین
نمونه ایرانی ،جنس ،یک متغیر پیشبین معنادار است [p1/111
.]=1/93, t=9/82,
همچنین ،نتایج جدول  2نشان میدهد که در نمونه سوئدی متغیر
جنسیت  5درصد واریانس استرس تحصیلی را تبیین میکند .نتایج
مربوط به آزمون معناداری مدل نشان میدهد که در بین
دانشجویان سوئدی نیز ،معادله پیشبین که در آن سهم عامل جنس
در تبیین سطوح متمایز تجارب تحصیلی استرسزا تعیین میشود،
از نظر آماری معنادار میباشد (37=5/19, p1/19و .)F1نتایج
مربوط به بررسی وزن رگرسیونی بتا (ضریب رگرسیونی استاندارد
شده) نشان داد که در پیشبینی استرس تحصیلی در نمونه سوئدی،
جنس ،یک متغیر پیشبین معنادار است (t=2/22, p1/19
.)=1/22,
در این مطالعه ،به منظور مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد شده
 ،در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی از روش پیشنهادی کوهن
و کوهن [ ]91استفاده شد که در آن یک آماره  Zاز طریق فرمول
زیر محاسبه میشود .در این فرمول  ،به ضریب رگرسیونی
استاندارد شده و  SE1به خطای استاندارد ضریب اشاره میکند.
Z= [ 1 –2] √SE12 + SE22

نتایج مربوط به مقایسه رابطه جنس و استرس تحصیلی نشان داد
که هر چند نقش پیشبینی کننده جنس در تبیین پراکندگی نمرات
استرس تحصیلی دانشجویان ایرانی ( )=1/93, P1/11در
مقایسه با دانشجویان سوئدی ( )=1/22, P1/15بیشتر است،
اما ،تفاوت بین ضرایب دو گروه از نظر آماری معنادار نبود (P1/15
 .)Z=1/19,با وجود فقدان معناداری آماری ،نتایج نشان میدهد
که عامل جنس ،نمرات استرس تحصیلی دانشجویان ایرانی
()=1/233را در مقایسه با دانشجویان سوئدی ( )=1/21بهتر
پیشبینی میکند .به بیان دیگر ،در نمونه ایرانی در مقایسه با نمونه
سوئدی ،بافت فرهنگی در پیش بینی الگوی رابطه بین جنس و
تجارب تحصیلی استرسزا مؤثرتر میباشد .بنابراین ،در دانشجویان
ایرانی در مقایسه با دانشجویان سوئدی ،ادراک از عناصر بافتی و

موقعیتی ،در تبیین سطوح تجارب تحصیلی استرسزا از طریق
عامل جمعیتشناختی جنس ،اثرگذارتر میباشد.

بحث
نتایج الگوهای تحلیل رگرسیون درباره آزمون اثرات تعدیل کننده
بافتهای فرهنگی نشان داد که در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی
رابطه بین جنس و استرس تحصیلی مثبت و معنادار بود .به بیان
دیگر ،نتایج نشان داد که عامل جنس ،سطوح تجارب تحصیلی
استرسزا را در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی به طور مثبت و
معناداری پیشبینی میکند .مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد
شده یا توان پیشبینی کنندة عامل جنس در تبیین سطوح متمایز
تجارب تحصیلی استرسزا در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی
نشان داد که عنصر بافتی فرهنگ در رابطة بین جنس و استرس
تحصیلی فاقد نقش تعدیلگری میباشد .البته با وجود آنکه نتیجة
مقایسة ضرایب رگرسیونی استاندارد شده با استفاده از روش
پیشنهادی کوهن و کوهن [ ]91بر فقدان معناداری آماری نقش
عضویت فرهنگی ،در رابطة بین جنس و استرس تحصیلی تاکید
کرد ،اما رابطة بین جنس و استرس تحصیلی در بین دانشجویان
ایرانی در مقایسه با دانشجویان سوئدی نیرومندتر بود.
نتایج مطالعه حاضر همسو با نتایج مطالعات براهام و همکاران [،]92
داسیلیر و همکاران [ ،]99پیرسیال و کیم [ ،]93هاد و همکاران
[ ،]95میسرا و کاستیلو [ ،]9میسرا و همکاران [ ،]8شکری و
همکاران [ ]23و هاشیم و ژیلیانگ [ ]5است که نشان دادند در
زمینههای فرهنگی مختلف ،زنان در مقایسه با مردان استرس
تحصیلی بیشتری گزارش کردند اما ،مقایسه ضرایب رگرسیونی
استاندارد شده در بررسی رابطه بین جنس و تجارب تحصیلی
استرس زا نشان داد که بافت فرهنگی رابطه فوق را تعدیل نمیکند.
مرور دقیق نتایج پارهای از مطالعات مانند انگ و هوان [ ]92و انگ
و همکاران [ ]98درباره موضوع محوری تجارب تحصیلی استرسزا
در یادگیرندگان نشان میدهد که در برخی از زمینههای فرهنگی،
تجربه موفقیت تحصیلی ،یک موضوع فردی نیست بلکه یک
موضوع خانوادگی میباشد .برای مثال ،نتایج مطالعات انگ و هوان
[ ]92و انگ و همکاران [ ]98نشان میدهد که در بین نمونههای
با عضویت فرهنگی جمعگرا فشار ناشی از انتظارات دیگران به ویژه
خانواده و دیگرانِ مهم ،برای دستیابی به تجارب موفقیتآمیز در
موقعیتهای تحصیلی ،یادگیرندگان را با سطوح باالیی از تجارب
تحصیلی استرسزا مواجه میکند .بنابراین ،با وجود فقدان معناداری
آماری نقش تعدیل کنندة عنصر بافتی فرهنگ در رابطة بین جنس
و استرس تحصیلی ادراک شده ،اما تمایز در ارزش مقداری ضرایب
رگرسیونی استاندارد شده منتج شده از رابطة بین جنس و استرس
تحصیلی در بافتهای فرهنگی مختلف با استناد به یافتههای
مطالعات انگ و هوان [ ]92قابل تبیین میباشد .به بیان دیگر ،نتایج
مطالعة حاضر بیانگر آن است که رابطه بین جنس وتجارب تحصیلی
استرس زا تا حدی به محتوای ارزشی بافت فرهنگی غالب وابسته
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میباشد .همسو با نتایج مطالعه داسون [ ،]97به منظور تبیین تمایز
مشاهده شده در الگوی تجارب استرسزا در دو جنس ،بررسی رابطه
بین جنس و تجربه فشار ناشی از تعدد نقشهای چندگانه در بافت
های فرهنگی مختلف ضروری به نظر میرسد .در بافتهای
فرهنگی مختلف به دلیل تفاوتهای کمی و کیفی در نظام
جنسیتی ،زنان در مقایسه با مردان به دلیل مواجهه با سطوح
متمایزی از فشار ناشی از برقراری تعادل بین نقشهای چندگانه،
در موقعیتهای تحصیلی ،بیشتر در معرض تجارب تحصیلی
استرسزا قرار می گیرند.
عالوه بر این ،نتایج مطالعه ویلیس [ ]93که با هدف بررسی اثر
نقشهای چندگانه بر الگوی رفتارهای تسهیل کننده سالمت در
بین گروهی از دانشجویان دختر انجام شد نشان داد که تجربه فشار
ناشی از نقشهای چندگانه با کاهش در الگوی برخی از رفتارهای
تسهیل کننده سالمت مانند انجام فعالیتهای ورزشی ،تغذیه
مناسب ،کیفیت روابط بینفردی و استفاده از روشهای مدیریت
استرس سالم ،رابطه نشان میدهد .بنابراین ،همسو با نتایج مطالعه
ویلیس [ ،]93کاهش الگوی رفتارهای تسهیل کننده سالمت به
دلیل تجربه فشار ناشی از تعدد نقشها در بین زنان در تبیین سطوح
متمایز تجارب تحصیلی استرسزا در گروههای جنسی مختلف از
اهمیت قابل مالحظهای برخوردار میباشد .ویلیس [ ]93تاکید می
کند که تجربه فشار ناشی از نقشهای چندگانه از طریق ایجاد تغییر
در برخی عوامل شناختی مانند ادراک کنترل فردی ،احساس
مسئولیت و ادراک از ارزش سالمت در پیشبینی ابعاد رفتاری
وابسته به سالمت مؤثر واقع میشوند .عالوه بر این ،ویلیسبر اساس
«نظریه فشار نقش» خاطرنشان میسازد که تجربه فشار ناشی از
نقشهای چندگانه با ادراک فرد از فقدان منابع و ساز و کارهای
کافی برای مواجهه با این فشارها رابطه نشان میدهد [.]93
هاشیم و ژیلیانگ [ ]5در تبیین سطوح متمایز تجارب تحصیلی
استرسزا در دو جنس بر نقش تمایالت رقابتطلبانه و کمالگرایانه
و کسب تأیید دیگران تاکید کردند .به بیان دیگر ،هاشیم و ژیلیانگ
[ ]5نشان دادند که زنان در مقایسه با مردان تمایالت رقابتطلبانه
بیشتری نشان میدهند و برای دستیابی به راهحلهای کامل و
کسب تأیید دیگران تالش بیشتری میکنند .در برخی زمینههای
فرهنگی ،کسب تجارب موفقیتآمیز برای هر دو جنس در پارهای
از تکالیف به مثابه یک انتظار اجتماعی ایفای نقش میکند .بر این
اساس ،انتظارات اجتماعی از طریق فراخوانی پارهای الگوهای
فکری و رفتاری غیرانطباقی و غیرواقعبینانه مانند تجربه پیشرفت
بیش از حد در موقعیتهای تحصیلی ه که همیشه و برای همه
دستیافتی نمیباشد ه ،زمینه تجربه سطوح باالی استرس را برای
افراد به همراه میآورد.
بانگ [ ]1در تبیین سطوح متمایز گزارش تجارب تحصیلی استرس
زا برای مردان و زنان در موقعیتهای تحصیلی تاکید میکند که
نفوذ هنجارهای اجتماعی مردانگی در برخی از زمینههای فرهنگی

بر الگوی پاسخدهی دو جنس اثرگذار بوده است .به بیان دیگر ،نفوذ
هنجارهای مردانه سبب شده است که مردان در مقایسه با زنان
سطوح پایینتری از تجارب تحصیلی استرسزا را گزارش کنند.
برای مثال در برخی از فرهنگهای آسیایی ،مردانگی با مفاهیمی
مانند خودکنترلی هیجانی و اجتناب از تجربه احساس شرم رابطه
نزدیکی نشان میدهد .بنابراین ،برخی شواهد پژوهشی نشان می
دهند که در بافتهای فرهنگی مختلف ،میزان نفوذ هنجارهای
اجتماعی مردانه در پیشبینی سطوح متمایز تجارب تحصیلی
استرسزا در دو جنس مؤثرند.
همچنین ،در این مطالعه ،همسو با نتایج مطالعه دیویس ،مککری،
فرانک ،دوناهال ،پیکرینگ ،هاریسون ،زاکرویسکی و ویلسون []31
ه که با هدف بررسی موانع اصلی نمایش رفتارهای جستجوی کمک
در بین دانشجویان مرد انجام شد ه ،تاکید بر استقالل و پنهان
کردن آسیب به مثابه دو مؤلفه اساسی در فرایند اجتماعی شدن
مردان ،در تبیین سطوح متمایز گزارش تجارب تحصیلی استرس
زای دانشجویان دختر و پسر در موقعیتهای تحصیلی ضروری به
نظر میرسد.

نتیجهگیري
در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بافتهای فرهنگی
مختلف ،الگوی رابطه بین جنس و تجارب تحصیلی استرسزا،
مثبت و معنادار بود .بنابراین ،پژوهش حاضر ،از طریق آزمون رابطة
بین جنس و استرس تحصیلی در بین دانشجویان ایرانی و سوئدی،
به طور تجربی از آموزههای دیدگاههای نظری الگوی تبادلی
استرس و نظریه نقش جنسی ه به مثابه دو چهارچوب نظری مرجع
در این قلمرو مطالعاتی ه ،حمایت کردند.
بیشک ،در مطالعات آتی ،درک ساز و کارهای زیربنایی تبیین کننده
سطوح متمایز تجارب تحصیلی استرسزا در بین دانشجویان دختر
و پسر در بافتهای فرهنگی مختلف ،از اهمیت پژوهشی بسیار
باالیی برخوردار میباشد [ .]31عالوه بر این ،همسو با نتایج مطالعه
راچ ،آرباچ و گراملینگ [ ]32در بررسی موضوع محوری استرس در
بین دانشجویان ،مطالعه و مقایسه الگوی کاهش ،واکنش پذیری و
بهبودِ تجارب استرسزا در دو جنس در زمینههای فرهنگی مختلف،
پیشنهاد می شود .همچنین ،مرور شواهد پژوهشی مختلف نشان
میدهد که تعداد اندکی از مطالعات ،روند تحولی تجارب تحصیلی
استرسزا را در دانشجویان بررسی کردهاند [ .]8در غالب مطالعات،
به منظور مطالعه تجارب تحصیلی استرسزا از دادههای مقطعی
استفاده شده است [ ]39و [ .]33بنابراین ،انجام مطالعات طولی
درباره روند تحولی تجارب تحصیلی استرسزا و شیوه مواجهه
ترجیحی دانشجویان با آن تجارب در طول سالهای مختلف زندگی
تحصیلی ،از اهمیت پژوهشی باالیی برخوردار میباشد.
تنکر و قدرداني :بدین وسیله از تمام کسانی که در این پژوهش
شرکت داشتهاند صمیمانه تشکر به عمل میآید.
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