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Abstract  Article Info 

Introduction: There are stress factors in university settings that can have a significant 

negative impact on the health of students. Religious beliefs play a very important role 

in preventing these influences. In this regard, the present study examines the 

relationship between religious beliefs and students' stress levels. 

Methods: This analytical cross-sectional study was conducted among 365 students in 

2016. The participants were selected by using the stratified sampling method and 

proportionate to the number of students in each faculty. The spiritual outlook 

measurement questionnaire and Life Change Unit (LCU) questionnaire were employed 

for data collection. The obtained data were analyzed by performing the T-test و     Anova  ،

X 2 and Pearson tests in SPSS, version 20. 

Results: The most stressing factors were intrapersonal stressors. There was a significant 

correlation between intrapersonal stressors with the respondents’ age (P=0.017) and 

environmental stressors with grade (P=0.044). There was not a significant relationship 

found between LCU and religious beliefs. 
Conclusion: Given the nature of medical sciences, students experience high levels of 

stress that can lead to clinical signs of stress. So, the recommendation is that empower 

students in academic planning and use of the power of trust and religious beliefs for 

carrying out affairs that should place on the agenda of the relevant authorities.     
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 ده کی چ

بگذارد. مذهب    انیدانشجو  یسالمت  یبر رو   یادیز  یمنف  راتیتوانند تاث  یوجود دارند که م  یدانشگاه  یها  طی در مح  ییعوامل استرس زا  : مقدمه

استرس   زانیو م  ینیارتباط اعتقادات د  یراستا پژوهش حاضر به بررس  نی دارد. در ا یمهم  ار ینقش بس  راتیتاث  نیاز ا  یریشگیدر پ یو اعتقادات مذهب
 پردازد. یم انیدانشجو

ای  خوشه  یریبه روش نمونه گ  1395دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال    انینفر از دانشجو  365  یلیتحل  کردیبا رو   یاین مطالعه مقطع  ها: روش

و پرسشنامه    یمعنو  ییداده ها از پرسشنامه نگرش و توانا  یجمع آور  یهر دانشکده انتخاب شدند. برا  یمتناسب برا   صیطبقه بندی شده با تخص 
، ANOVAو    T-TEST  یآمار  یو آزمون ها  SPSS20ز نرم افزار  داده ها با استفاده ا  نی( استفاده شد. همچنLCU)یزندگ  رییواحد تغ  اسیمق
2X دندیگرد لی و تحل هیتجز رسونیپ یو همبستگ. 

با گروه   یدرون فرد  ی عوامل استرس زا  نیب  یبود. ارتباط معنادار  یعوامل درون فرد  انیدانشجو  انیعامل استرس زا در م   نیشتریبها:  یافته

ارتباط    LCUو  ی اعتقادات مذهب ن یب X 2آزمون جی(. نتاP= 044/0وجود داشت)  یلیبا مقطع تحص  یطیمح ی (، عوامل استرس زاP= 017/0)یسن
 نشد. افتی یمعنادار

  ی تواند منجر به بروز نشانه ها  یکنند که م  یاسترس را تجربه م یبال  زانیم انیدانشجو ،یعلوم پزشک یرشته ها  تیبا توجه به ماهگیری: نتیجه 

در    یتوکل و اعتقادات مذهب  یرو یو استفاده از ن  یلیتحص   یزیدر برنامه ر  شانیا  یشود توانمندساز  یم  هیتوص  ن یاز استرس گردد، بنابرا  یناش  ینیبال
 .ردیانجام امور در دستور کار مراجع مربوطه قرار گ

 دانشگاه  ان،یاسترس، دانشجو ،ینیاعتقادات د : واژگان کلیدی
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 مقدمه
امروزه آشکار گردیده است که استرس یا تنش، عامل موثر اولیه  

سالمت روانی است. اساسا استرس پاسخ بدن به هرگونه تقاضا،  بر  
تغییر یا تهدید درک شده می باشد. استرس، ذاتا خوب یا بد نیست  

. ورود به  ]1[بلکه ممکن است اثرات مثبت یا منفی داشته باشد
دانشگاه رویداد بسیار حساسی در زندگی نیروهای فعال و کارآمد 

به شمار می رود که غا تغییرات زیادی در روابط  هر کشور  لبا با 
آنها همراه می باشد . دانشجویان به طرق  ]2[فردی و اجتماعی 

اگرچه مقداری استرس برای   اثر می پذیرند.  از دانشگاه  مختلف 
رشد فرد لزم است اما بیشتر از آن، دانشجویان را دستپاچه می  

رسد  . به نظر می  ]3[کند و روی توانایی انطباق آنها اثر می گذارد
دانشجویانی که در حیطه علوم پزشکی درس می خوانند در مقایسه  
قرار   استرس  معرض  در  بیشتر  ها  رشته  سایر  دانشجویان  با 

به  ]4[دارند زا  تنش  عوامل  کلیه  به  نسبت  افراد  العمل  عکس   .
و   اجتماعی  مذهبی،  فرهنگی،  عوامل  تاثیر  تحت  زیادی  مقدار 

مواردی که در پیشگیری یکی از    .]2[تجارب قبلی فرد قرار دارد
اعتقادات   و  مذهب  دارد،  مهمی  بسیار  نقش  روانی  اختاللت  از 

. مذهب از موثرترین تکیه گاههای روانی به  ]5[مذهبی می باشد
شمار می رود و در شرایط خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های 

. یونگ ]6[تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات می بخشد
خالل   اعتقادات در  که  دریافت  خود  درمانی  روان  های  فعالیت 

به   دادن  معنی  و  یکپارچگی  بالبردن  موجب  تواند  می  مذهبی 
. تحقیقات متعدد در کشورهای دیگر نشان ]7[شخصیت فرد گردد

اعمال مذهبی  اعتقادات دینی دارند یا  افرادی که  داده است که 
بهتری   سازگاری  و  روانی  سالمت  از  دهند،  می  انجام 

می فرماید آنهایی که   2. خداوند در سوره انعام آیه ]8[برخوردارند
ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است، هیچ 
رنج و مصیبتی به آنان وارد نمی شود مگر به فرمان خدا و هر که  
به خدا ایمان آورد، خداوند دلش را به مقام رضا و تسلیم هدایت 

ن اسالمی التزام عملی به اعتقادات مذهبی می  کند. بر اساس متو
در مطالعه   .]6[تواند بازدارنده بسیاری از بیماری های روانی باشد

بین   معکوس  دار  معنی  آماری  ارتباط  وجود  همکاران  و  پورقانع 
استرس و اعتقادات مذهبی بدست آمد و مشخص شد افرادی که  

استرس کمتری برخوردار اعتقادات مذهبی بالیی دارند از میزان  
ک]2[بودند داد  نشان  بهرامی  و  کاظمی  مطالعه  نتایج  بین  .  ه 

و   شتی معناداری وجود دااعتقادات دینی و سالمت روانی رابطه 
قوی اعتقادات  دارای  که  روانی  افرادی  آرامش  از  هستند،  تری 

و همچنین پایبندی به فرایض اسالمی،    بودند  بیشتری برخوردار
از اختاللت نقش پیشگیری ک ننده و کاهش دهنده در بسیاری 

خودکشی،  جنسی،  انحرافات  افسردگی،  اضطراب،  مانند  روانی 
. در مطالعه قاضی میرسعید مشخص شد ]9[اشتهمسر آزاری د

بیشترین عامل استرس زا در میان دانشجویان عوامل درون فردی  
ورود  سال  تحصیلی،  مقطع  بین  همچنین  است.  داده  تشکیل 

ن به دانشگاه و جنسیت با بروز عوامل استرس زا رابطه  دانشجویا
بروز استرس در میان دانشجویان و    .]10[معنی داری وجود داشت

به ویژه دانشجویان علوم پزشکی می تواند موجب بروز پیامدهای 
.  ]11[حرفه ای و شخصی گردد و سالمتی آنها را به خطر اندازد

ی دانشجویان رابطه  بین استرس و توانایی های شغلی و اجتماع
. در مطالعه ای نیز نشان داده شد که ]12[ارزشمندی وجود داشت

به   توجه  با  جدید  ورودی  دانشجویان  به خصوص  و  دانشجویان 
تغییر محل زندگی در معرض استرس قرار داشته و بیشترین عوامل  
گزارش  فردی  درون  عوامل  را  دانشجویان  میان  در  زا  استرس 

آنجا    .]13[نمودند پژوهش از  است که  که  داده  نشان  قبلی  های 
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل ماهیت رشته های  
خود که با سالمت جامعه در ارتباط است، شدیداً در معرض عوامل  

لذا این باور بوجود آمد که باید    ]14،15،16[استرس زا قرار دارند
ی گردد به موضوع استرس دانشجویان علوم پزشکی توجه بیشتر

با   پژوهش حاضر  شود.  تعیین  افراد  این  در  زا  استرس  عوامل  و 
استرس   میزان  و  مذهبی  اعتقادات  بین  ارتباط  تعیین  هدف 

( زندگی  تغییر  واحد  مقیاس  با   Life Changeدانشجویان 

Unit  .انجام شد ) 

 هاروش 
  1395به صورت مقطعی در سال  تحلیلی  –این مطالعه توصیفی 

های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بر روی دانشجویان دانشکده
پزشک شامل  ماما  یپرستار  ، یکرمان    ، یداروساز  ،ییو 

رسان  تیریمد  ، یراپزشکیپ اطالع  دندانپزشک  ،ی و  و    ی بهداشت 
دانشجو کل  گرفتن  نظر  در  با  شد.  رشته   انیانجام  و  در  ها 

که  دانشکده مختلف  بودند،    3594های  بصورت    365نفر  نفر  
شده انتخاب    یای طبقه بندی شده و وزن دهتصادفی و خوشه

  ی لیترم تحص  کیحداقل    ستیبا  یم  انیدانشجو  نی. ادندیگرد
علوم پزشک دانشگاه  به تحص  یدر  اند،    لیکرمان مشغول  بوده 

از هر    ازین  ردمو  ی. در مطالعه حاضر تعداد نمونه هادیانجام گرد
هر دانشکده نسبت به کل   انیدانشکده با توجه به سهم دانشجو

هر دانشکده در رشته    هیسهم  نییو پس از تع  نییتع  انیدانشجو
 یساده انتخاب شدند. کسان  یها و مقاطع، افراد به صورت تصادف

به حضور در طرح نداشتند از مطالعه خارج شدند. از    لیکه تما
استفاده شده است که    لیشرح ذ به    ونهفرمول محاسبه حجم نم

دقت   زانیو م 75/1نمونه  انسی، وار95/0 نانیدر آن سطح اطم
 است:  2/0برابر با 

 
شامل سه بخش بود. بخش    یداده ها پرسشنامه ا  یگردآور  ابزار 

از عوارض    یناش  ینیبال  یو نشانه ها  کیدموگراف  یهایژگیاول، و
قلب مشکالت  سردرد،  مانند  استرس  عروق  یبروز    ، یقاعدگ  ، یو 
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  یآلرژ  ،یسردرد، گردن درد، کمردرد، فشارخون، بدخواب  ،یگوارش
را چنانچه به آن دچار شده اند را در طول    ی پوست  یها  تیو حساس

بخش دوم، پرسشنامه مقیاس واحد نمود.    یگذشته بررس  کسالی
اس واحد تغییر زندگی مشهورترین ( بود. مقیLCUتغییر زندگی)

  Holms & Rahe (1976)می باشد که توسط   آزمون استرس
تواند ایجاد تدوین گردید. در این آزمون عواملی که در زندگی می

  54استرس کند، مشخص شده است. این آزمون متشکل از تعداد 
واقعه که ایجاد کننده استرس هستند، می باشد که از بالترین تا 

ترین واقعه یا تغییر زندگی که جزء وقایع کلیدی به شمار   پائین
استرس   عوامل  گروه  چهار  است.  کرده  بندی  امتیاز  را  آیند  می 

 14سوال، آکادمیک با  10سوال، بین فردی با  16درون فردی با 
سوال در این پرسشنامه موجود است. در    13سوال و محیطی با  

پرسشنامه   پایایی  میرسعید  قاضی  آلفای مطالعه  گیری  اندازه  با 
تعیین گردید. همچنین روایی آن با استفاده از   %88کرونباخ برابر  

گروهی از متخصصین روانشناسی بالینی و مشاوره و با استفاده از  
از  به هر یک  و  تایید گردید  ایرانی  دانشجویان  شرایط فرهنگی 
وقایع تغییر زندگی مندرج در پرسشنامه با توجه به اهمیت آن در  

( تخصیص  0-100میان دانشجویان از بیشترین تا کمترین امتیاز)
مقیاس   شد.  احتمال    0  -150بین    LCUداده  در    35با  درصد 

احتمال    150-300معرض خطر بیماری،   درصد و مقیاس    51با 
LCU    از نشانه   80با احتمال    300بالتر  بروز  های درصد علت 

شد گرفته  نظر  در  استرس  از  ناشی  سوم،  .  ]10[بالینی  بخش 
شامل   معنوی  توانایی  و  نگرش  که  43پرسشنامه  بود    با  سوال 

کامال موافق(   =  4کامال مخالف تا   =0پنج تایی لیکرت )مقیاس  
امتیاز ممکن    امتیازدهی شد. نمره   بود.  172و حداکثر    0حداقل 

   86تا    57بیانگر نگرش معنوی ضعیف، نمره بین    57تا    0بین   
نگرش معنوی  قوی     86بالتر از  نگرش معنوی متوسط و نمره  

  19بود.  روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه با نظرخواهی از 
استاد متخصص مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق  

نفر از دانشجویان به روش بازآزمایی و به فاصله  40اجرا بر روی  
  محاسبه شد. همچنین همسانی درونی پرسش نامه  61/0هفته  5

به دست آمد. با توجه به    91/0از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  
نتایج به دست آمده از مطالعات، این پرسشنامه از اعتبار و روایی  
مناسب برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب  

.  ]17[برای پژوهش در زمینه معنویت و رشد معنوی استفاده کرد
 همبستگی   و  ANOVA،  2X  و  T-TEST  آماری  های  آزمون

 برای   نیز  و  مذهبی  اعتقادات  و   LCU  بین  ارتباط  جهت  پیرسون

  تجزیه  برای  شد.  استفاده  آنان  با  دموگرافیک  متغیرهای  تاثیر  بررسی

 استفاده   20  نسخه  SPSS  آماری  افزار  نرم  از  ها  داده   تحلیل  و

به منظور رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش، قبل   گردید.
ری داده ها و توزیع پرسشنامه ها، مجوزهای لزم اخذ شد  از گردآو

و اهداف پژوهش به اطالع دانشجویان رسانیده شد و رضایت آنها 
آوری   جمع  برای  گردید.  جلب  پژوهش  این  در  شرکت  جهت 

اطالعات از پرسشگر آموزش دیده استفاده شد و پرسشنامه قبل  
وزیع و جمع از شروع کالس یا در پایان کالس بین دانشجویان ت

همچنین   گردید.    بودن  اختیاری  خصوص  در  پژوهشگرانآوری 

  اطالعات  بودن   محرمانه   مطالعه،  از   خروج  اجازه    پژوهش،   در  شرکت

  به   را  ها  پرسشنامه  روی  بر  نام  ذکر  عدم  و  آنها  از  آمده  بدست

 دادند. را لزم توضیحات دانشجویان

 نتایج

  افراد   بیشترین   نمونه،   نفر   365  بین   از   مطالعه   نتایج   اساس   بر 

  18- 28  سنی   گروه   در   (، % 65/ 8زن)   کننده   مشارکت 

  (، % 89/ 3غیرمذهبی)   شهرهای   ز   (، % 78/ 1مجرد)   (، % 84/ 1سال) 

  تامین   خانواده   طریق   از   که   ( % 38/ 1ای)   حرفه   دکترای   مقطع   در 

  عوامل   میان   از   (. 1شماره   )جدول   شدند   می   ( % 85/ 8مالی) 

  (، % 92/ 3انواده) خ   اعضا   از   یکی   مرگ   فردی،   درون   زای   استرس 

  به   و   ( % 83/ 8عاطفی)   مشکالت   (، % 88/ 2دوست)   یک   مرگ 

  بودند.   فراوانی   بیشترین   ترتیب   به   ( % 82/ 7سالمتی)   افتادن   خطر 

  سالمت   افتادن   خطر   به   فردی،   بین   زای   استرس   عوامل   بین   از 

  (، % 78/ 2والدین)   با   %(،تعارض   92/ 8خانواده)   اعضا   از   یکی 

  و   ( % 74/ 2مواد)   مصرف   سوء   و   الکل   به   خانواده   اعضای   اعتیاد 
  نشان   را   فراوانی   بیشترین   ( % 72/ 5دوستان)   با   دعوا   و   چالش 

  بیشترین   آکادمیک   زای   استرس   عوامل   از   همچنین   دادند. 

  یا   آموختگی   دانش   زمان   افتادن   تعویق   به   مربوط   فراوانی 

  حد   از   کمتر   نمره   اخذ   (، % 83/ 1تحصیل)   زمان   افزایش 

  ( % 71آموزشی)  قوانین  و  ها  نامه  آئین  با  تعارض  (، % 75/ 5انتظار) 
  از   بود.   ( % 63بعدی)   پیامدهای   با   مواجهه   و   کالس   در   غیبت   و 

  رها   (، % 90/ 3والدین)   طالق   محیطی   زای   استرس   عوامل   بین 

  کردن   زندگی   و   ( % 71/ 6فشرده)   تعطیالت   (، % 75/ 9شغل)   کردن 

  دارا   را   فراوانی   بیشترین   نیز   ( % 66/ 5نامنظم)   و   کثیف   محیط   در 

  سه   شماره   جدول   در   که   نطور هما   (. 2شماره   بودند)جدول 

  افزایش   نیز   افراد   استرس   میزان   سن   افزایش   با   است،   مشخص 

  های   آزمودنی   نمرات   معیار   انحراف   و   میانگین   است.   یافته 

  داد   نشان   ( LCU)   تغییر   واحد   مقیاس   پرسشنامه   در   پژوهش 

  و   آکادمیک   فردی،   بین   فردی،   درون   زای   استرس   عوامل   که 
  دکترای  مقطع   در   غیرمذهبی،   ی شهرها   از   زنان،   بین   در   محیطی 

  عوامل   متاهل   افراد   بین   در   داشت.   را   بیشتری   میزان   تخصصی 

  نمود   بیشتر   محیطی   و   فردی   بین   فردی،   زای   استرس 

   (. 3شماره   داشت)جدول 
  معناداری   ارتباط   شد   مشخص   تست   تی   آزمون   نتایج   اساس   بر 

  درون   زای   استرس   عوامل   با   شهر   و   تاهل   وضعیت   جنسیت،   بین 

  نتایج   نداشت.   وجود   محیطی   و   آکادمیک   فردی،   بین   فردی، 

  زای   استرس   عوامل   بین   معناداری   ارتباط   داد   نشان   آنوا   آزمون 

  زای   استرس   عوامل   (، P=   0/ 017سنی)   گروه   با   فردی   درون 

  معنا   این   به   ( P  = 0/ 044داشت)   وجود   تحصیلی   مقطع   با   محیطی 
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  را   بیشتری   استرس   افراد   تحصیالت   سطح   و   سن   افزایش   با   که 

 (. 4  شماره   اند)جدول   کرده   تجربه 
  نمرات   با   معنوی   توانایی   و   نگرش   بین   ارتباط   بررسی   جهت 

LCU   2آزمون   از  X   اعتقادات   بین   نتایج،   اساس   بر   شد.   استفاده  

 5 / 467نشد)   یافت   معناداری   ارتباط    LCU  و   مذهبی 
P= 1  تعداد   که   داد   نشان   آمده   بدست   نتایج   . ( 5  شماره   ()جدول  
  1/ 7)   نفر   6  ، 0- 150  بین   LCU  یاز امت   دارای   درصد(   0/ 3)   نفر 

  درصد(   98/ 1)   نفر   356  و   150- 300  بین   امتیاز   دارای   درصد( 

   بودند.   300  از   بیش   LCU  امتیاز   دارای 
  جمع   معنوی   توانایی   و   نگرش   های   پرسشنامه   نتایج   اساس   بر 

  118  ضعیف،   اعتقادات   نمره   درصد(   6/ 9نفر)   25  شده   آوری 

  60/ 7)   نفر 221  و   متوسط   اعتقادات   نمره   درصد(   32/ 4نفر) 

  پیرسون   همبستگی   آزمون   داشتند.   بال   اعتقادات   نمره   درصد( 

  درون   زای   استرس   عوامل   بین   داد   نشان 

  ( P= 0/ 158)   فردی   بین   (، P ()006 /0   =  R= 0/ 906فردی) 
 (075 /0   - =R )   و   (0/ 087محیطی   =P ()091 /0 - =R )   نمره   با  

   نداشت.   وجود   ارتباطی   دینی   اعتقادات 
  نمره   با   آکادمیک   زای   استرس   عوامل   بین   شد   مشخص   تنها 

  () P= 0/ 011داشت)   وجود   معناداری   ارتباط   مذهبی   اعتقادات 

134 /0   - =  R )   فرد   مذهبی   اعتقادات   افزایش   با   که   معنا   این   به  

  همچنین   داشتند.   کمتری   نمره   آکادمیک   زای   استرس   عوامل 

  کل   بین   معناداری   ارتباط   داد   نشان   پیرسون   همبستگی   آزمون 

  وجود   معنوی   توانایی   و   رش نگ   و   LCU  نمرات 

 (. P= 0/ 149نداشت) 

 

 بررسی   مورد   دانشجویان   دموگرافیک   ویژگیهای   فراوانی   توزیع   –   1  شماره   جدول 
 

 تعداد)درصد(  ویژگیهای دموگرافیک  تعداد)درصد(  ویژگیهای دموگرافیک 

ی
سن

گروه 
 

 ( 7/82)302 سال 28-18

ب درآمد 
س

ت ک
ضعی

و
 

 

 ( 6/83) 305 تامین از خانواده 

 ( 6/6) 24 کار  ( 5/11) 42 سال 38-29

 ( 7/4) 17 کار و خانواده  ( 8/0) 3 سال 48-39

 ( 7/2) 10 سایر (  3/0) 1 سال 58-49

 ( 5/2)9 بی پاسخ ( 7/4)17 بی پاسخ

ی
صیل

ح
مقطع ت

 

ت تأهل  ( 34) 124 کارشناسی 
ضعی

و
 

 (  6/21) 79 متاهل 

 (   4/75) 275 مجرد  ( 2/14) 52 ارشد 

 ( 3)11 بی پاسخ

 ( 1/4) 15 دکترای تخصصی 

ت 
سی

جن
 

 (   0/34) 124 مرد

 (   5/65) 239 زن ( 1/38) 139 دکترای حرفه ای

 ( 5/0)2 بی پاسخ

حل   ( 6/9) 35 متخصص 
شهر م

ت 
سکون

 

 (   6/10) 37 مذهبی 

 (   4/89) 311 غیرمذهبی  ( 0)0 بی پاسخ

 ( 7/4)17 پاسخبی 
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 بررسی   مورد   دانشجویان   در   زا   استرس   عوامل    وضعیت   فراوانی   توزیع   - 2شماره   جدول 
ل 

عوام
  

س 
ستر

ا
  

ی 
زا

  
ن 

درو
  

ی 
فرد

 
 خیر    بله  سواالت 

ل 
عوام

  
س 

ستر
ا

  
ی 

زا
  

ن 
بی

  
ی 

فرد
 

 خیر    بله  سواالت 

 ( % تعداد)  ( % تعداد)  ( % تعداد)  تعداد)%( 
  164 ( 55/ 1)   201 تغییر در عادات خواب 

 (9 /44 ) 
  184 تغییر در فعالیت های اجتماعی  

 (4 /50 ) 
181  

 (6 /49 ) 

  249 ( 31/ 8)   116 تغییر در عادات غذایی  

 (2 /68 ) 
  222 تعارض با هم کالسی ها  

 (8 /60 ) 
143  

 (2 /39 ) 

های   ( 25/ 8)   94 ( 74/ 2)   271 پذیرش مسئولیت های جدید  همکالسی  با  شدن  آشنا 
 جدید  

71   (5 /19 ) 294  

 (5 /80 ) 

  263 چالش و دعوا با دوستان   ( 24/ 5)   89 ( 75/ 5)   274 مشکالت مالی و اقتصادی 

 (5 /72 ) 
100  

 (5 /27 ) 

  284 تعارض با والدین  ( 35)   127 ( 65)   236 بدست آوردن شغل 

 (2 /78 ) 
79  

 (8 /21 ) 

  118 ( 67/ 6)   246 سخنرانی کردن در مال عام 

 (4 /32 ) 
 ( 78)   283 ( 22)   80 آشنایی با دوستان جدید  

یا  الکل  از  استفاده  در  تغییر 
 مصرف مواد  

98   (6 /31 ) 212  

 (4 /68 ) 
  105 ورود اعضای جدید به خانواده  

 (1 /29 ) 
256  

 (9 /70 ) 

  117 ( 67/ 8)   246 انجام کارهای بزرگ  

 (2 /32 ) 
به خطر افتادن سالمتی اعضای  

 خانواده  

337  

 (8 /92 ) 
26   (2 /7 ) 

  237 تعارض با کارکنان دانشکده   ( 50)   182 ( 50)   182 قبول شدن در دانشگاه  

 (5 /65 ) 
125  

 (5 /34 ) 

  114 ( 68/ 4)   249 سرپیچی جزئی از قانون 

 (3 /31 ) 
اعتیاد اعضای خانواده به الکل و  

 سوء مصرف مواد  

253  

 (2 /74 ) 
88  

 (8 /25 ) 

  145 ( 59/ 8)   216 تغییر در باورهای مذهبی  

 (2 /40 ) 

ل 
عوام

  
س 

ستر
ا

  
ی 

زا
  

ک 
آکادمی

 

فشردگی و افزایش تعداد کالس  
 ها

194  

 (6 /53 ) 
168  

 (4 /46 ) 

 ( 7/ 7)   28 ( 92/ 3)   337 مرگ یکی از اعضای خانواده  

 ( 29)   105 ( 71)   257 اخذ نمره کمتر از حد انتظار  ( 11/ 8)   43 ( 88/ 2)   321 دوست مرگ 

با   ( 16/ 2)   59 ( 83/ 8)   305 مشکالت عاطفی  مواجهه  و  کالس  در  غیبت 
 پیامدهای بعدی

225  

 (2 /62 ) 
137  

  109 ( 69/ 6)   249 نامزدی / ازدواج   ( 37/ 8) 

 (4 /30 ) 

دانش   ( 17/ 3)   61 ( 82/ 7)   292 به خطر افتادن سالمتی   زمان  افتادن  تعویق  به 
زمان  افزایش  یا  آموختگی 

 تحصیل 

299  

 (1 /83 ) 
61  

 (9 /16 ) 

ل 
عوام

  
س 

ستر
ا

  
ی 

زا
  

ی 
حیط

م
 

  300 ( 71/ 6)   64 تعطیالت / استراحت فشرده  

 (4 /82 ) 

  260 ( 28/ 6)   104 انتظار در صف های طولنی 

 (4 /71 ) 
چالش های علمی با  بحث ها و  

 استادان 

142   (39 ) 222   (61 ) 

  209 ( 42/ 3)   153 ناآشنایی با رایانه 

 (7 /57 ) 
  278 ( 23/ 6)   86 تغییر محل دانشکده 

 (4 /76 ) 

زندگی کردن در محل کثیف و  
 نامنظم 

242   (5 /66 ) 122  

 (5 /33 ) 
  274 بی توجهی به مدیریت زمان 

 (5 /75 ) 
89  

 (5 /24 ) 

  161 ( 55/ 8)   203 تغییر در شرایط محیط زندگی  

 (2 /44 ) 
تعارض با آئین نامه ها و قوانین  

 آموزشی 
228   (63 ) 134   (37 ) 

  133 ( 63/ 1)   227 خراب شدن اتوموبیل شخصی 

 (9 /36 ) 

  149 دور بودن منزل از محل تحصیل ( 9/ 7)   35 ( 90/ 3)   326 طالق والدین 

 (9 /40 ) 
215  

 (1 /50 ) 

  126 مطالعه قبل از امتحان  87( 24/ 1)  247( 75/ 9)  رها کردن شغل 

 (6 /34 ) 
238  

 (4 /65 ) 

قرار گرفتن در محیط های غیر  
 خودمانی  

  224 امتحان دادن  ( 47)   171 ( 53)   193

 (5 /61 ) 
140  

 (5 /38 ) 
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زمان   مدت  در  کردن  تظاهر 
 طولنی  

227   (9 /62 ) 134  

 (1 /37 ) 
  114 معاینه بیمار 

 (9 /31 ) 
243  

 (1 /68 ) 

  132 ( 62/ 7)   222 نامناسب بودن خوابگاه 

 (3 /37 ) 
استفاده از وسایل و تجهیزات  
جدید در کارآموزی یا آموزش  

 بالینی 

120  

 (4 /33 ) 
239  

 (6 /66 ) 

 ( 45)   163 ( 55)   199 نامناسب بودن سرویس نقلیه 

کالس   محیط  بودن  نامناسب 
 ها 

  114 پژوهشی انجام فعالیت های  ( 51)   185 ( 49)   178

 (9 /31 ) 
243  

 (1 /68 ) 

 
 

 
 بررسی   مورد   دانشجویان    در   دموگرافیک   ویژگیهای   حسب   بر   زا   استرس   عوامل   نمرات   میانگین   - 3شماره   جدول 

 زا   استرس   عوامل 
   دموگرافیک   ویژگیهای 

 محیطی  آکادمیک  فردی   بین  فردی   درون 

  معیار   انحراف  میانگین ±   معیار   انحراف 

 میانگین ± 
  معیار   انحراف  میانگین ±   معیار   انحراف 

 میانگین ± 

گروه 
  

ی 
سن

 

 175/ 64± 62/ 904 326/ 95  ±   85  / 919 سال 28-18
 

273 /67 ±71 /144 
 

749 /74 ±89 /221 
 

 173/ 73± 73/ 183 327/ 46  ±   95/ 038 سال 38-29
 

211 /71 ±43 /159 
 

553 /72 ±95 /234 
 

 150/ 33± 28/ 361 168/ 67± 128/ 889 سال 48-39
 

614 /70 ±33 /151 
 

458 /105 ±67 /150 
 

 332± 0   229  ±   0   209   ± 0      389   ±    0 سال 58-49

ت 
سی

جن
 

 159/ 7  ± 63/ 39 307/ 22± 91/ 83 مرد
 

53 /65 ±  93 /126 
 

199 /78 ±73 /212 
 

 184/ 47± 62/ 53 335/ 87  ±   85  / 06 زن
 

2 /67 ±81 /156 
 

62 /72 ±76 /229 
 

ت 
ضعی

و
  

ل 
تاه

 

 175/ 46± 64/ 47    333/ 88± 95/ 33 متاهل 
 

306 /69 ±  69 /155 
 

34 /75   ±17 /235 
 

 176/ 27± 63/ 54 323/ 7  ± 86/ 54 مجرد 
 

43 /67 ±  31 /143 
 

85 /74 ±98 /219 
 

شهر 
  

ل 
ح

م
ت   

سکون
 303/ 32± 96/ 259 مذهبی  

 
4 /54 ±73 /149 
 

88 /57 ±63 /116 
 

6 /78 ±54 /201 
 

 328/ 85± 86/ 787 غیرمذهبی 
 

04 /64   ±   52 /178 
 

86 /  67 ±  69 /149 
 

05 /74 ±2 /225 
 

ع 
مقط

  
ی 

صیل
ح

ت
 

 328/ 21± 82/ 731 کارشناسی 
 

519 /65   ±38 /177 
 

499 /67 ±  43 /140 
 

549 /74 ±41 /  216 
 

 310/ 94± 100/ 725 ارشد 
 

92 /70 ±21 /171 
 

916 /74 ±57 /148 
 

192 /76 ±53 /238 
 

 339/ 64± 81/ 054 دکترای تخصصی 
 

002 /78 ±57 /186 
 

077 /47 ±  07 /187 
 

366 /62 ±  07 /247 
 

 328/ 58± 90/ 954 دکترای حرفه ای
 

594 /58   ±53 /179 
 

625 /69   ±  95 /149 
 

072 /79 ±  08 /220 
 

 329/ 97± 81/ 382 متخصص 
 

517 /60 ±74 /158 
 

561 /55 ±  29 /137 
 

668 /55 ±  56 /219 
 

ت 
ضعی

و
  

ب 
س

ک
  

ی 
درآمد

 

 327/ 49± 88/ 53 تامین از خانواده 
 

102 /63 ±94 /176 
 

362 /68   ±09 /148 
 

741 /75 ±  51 /221 
 

 320/ 67± 80/ 277 کار 
 

124 /76 ±04 /163 
 

662 /64 ±17 /152 
 

758 /78 ±  9 /247 
 

 314/ 41± 93/ 087 کار و خانواده 
 

449 /58 ±65 /172 
 

068 /54 ±56 /136 
 

175 /64 ±  12 /229 
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 320/ 20± 118/ 973 سایر
 

534 /70 ±172 
 

343 /69 ±5 /139 
 

492 /81 ±  5 /221 
 

شکده 
دان

 

 پزشکی 
82/88  ± 29/325 64/61  ± 62/178 04/69  ± 17/152 46/73  ± 73/224 

 پرستاری و مامایی
99/91  ± 24/323 14/69  ± 81/177 3/77  ± 75/154 17/84  ± 11/236 

 43/225 ±  12/65 02/125 ±  75/57 15/177  ±   47/50 51/319 ±  29/91 داروسازی 

 34/192 ±  01/74 38/117 ±  41/61 26/163 ±  96/65 25/300 ±  41/88 پیراپزشکی 

 47/227 ±  56/65 66/138 ±  22/60 23/156 ±  96/69 303/ 57  ± 53/100 مدیریت و اطالع رسانی 

 71/235  ± 72 39/157 ±  67/66 01/183 ±  82/68 94/353 ±  46/72 بهداشت 

 39/223 ±  25/84 32/166 ±  09/67 68/178 ±  82/63 12/341 ±  59/86 دندانپزشکی 

 
 بررسی   مورد   دانشجویان   در   زا   استرس   عوامل   با   سکونت   محل    شهر   و   تاهل   وضعیت   جنسیت،   بین   ارتباط   بررسی   - 4شماره   جدول 

 

 دموگرافیک   ویژگیهای 

 زا   استرس   عوامل 

T-TEST 

 سکونت   محل   شهر  تاهل   وضعیت  جنسیت 

 0/ 408 0/ 953 0/ 413 فردی 

 0/ 119 0/ 892 0/ 718 فردی   بین 

 0/ 128 0/ 749 0/ 576 آکادمیک 

 0/ 263 0/ 851 0/ 664 محیطی 

 دموگرافیک   ویژگیهای 

 زا   استرس   عوامل 

ANOVA 

 درآمد   کسب   وضعیت  تحصیلی   مقطع  سنی   گروه 

 0/ 919 0/ 719 0/ 017 فردی   

 0/ 772 0/ 448 0/ 858 فردی   بین 

 0/ 23 0/ 138 0/ 37 آکادمیک 

 0/ 833 0/ 044 0/ 112 محیطی 

  
 بررسی   مورد   دانشجویان   در   زندگی   تغییر   واحد   مقیاس   نمرات   با   معنوی   توانایی   و   نگرش   بین   ارتباط   بررسی   - 5  شماره   جدول 

 

 زندگی   تغییر   واحد   مقیاس 

 معنوی   نگرش   وضعیت 

 X P  2 300بالتر از  150- 300 0  -150

 5/ 467 0/ 243 23 1 0 ضعیف 

 117 0 1 متوسط 

 215 5 0 قوی 

TOTAL  MISSING VALID 

PERCENT N PERCENT N PERCENT N 
100.0 % 365 0.8 % 3 99.2% 362 

 

 بحث
-28  سنی   گروه   در  زن،در مطالعه حاضر اکثریت افراد مورد مطالعه  

 مقطع  در  تحصیل  به  شاغل  غیرمذهبی،  شهرهای  از  مجرد،  سال،  18

نتایج   بود. خانواده طریق از ایشان مالی تامین که ای حرفه دکترای
و    ]19[ان  ، پورسید و همکار]18[مطالعه کاظم نژاد و همکاران

نیز با نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر هم راستا    ]20[کریمی  
بود. احتمال این امر به دلیل تمایل بیشتر زنان به حضور در مقاطع  
جامعه   در  زنان  نقش  شدن  تر  پررنگ  و  تکمیلی  تحصیالت 

است. زا،    آکادمیک  استرس  عامل  بیشترین  حاضر  پژوهش  در 
ت  و همکاران نیز مشکال  Redhwanعوامل درون فردی بود.  

مربوط به مسائل مالی، عدم برخورداری از خواب کافی و مشکالت  
دانشجویان   در  غالب  زای  استرس  منبع  عنوان  به  را  خانوادگی 

. برخی مطالعات نتایج دیگری را نشان دادند. ]21[معرفی کردند
بین فردی   زای  استرس  منابع  نژاد و همکاران  در مطالعه کاظم 

بود زا  استرس  منبع  و همکاران UgwaUmeh. ]18[بیشترین 
منابع آموزشی و محیطی را به عنوان بیشترین منابع استرس زا در  

. با وجود اینکه عوامل متفاوتی به عنوان  ]22[دانشجویان شناختند
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منبع اصلی استرس در مطالعات مختلف مطرح شده اند، احتمال 
خصوصیات روانشناختی، تاثیرپذیری از محیط، مسائل اجتماعی و  

  و   سن    حاضر   مطالعه   در   این موضوع موثر هستند.   فرهنگی بر
  و   رضاخانی   بودند.   مستقیم   ارتباط   در   افراد   استرس   میزان 

  معنی   منفی   وارتباط   ]24[همکاران   و   ثانی   و   ]23[همکاران 

  استرس   تر،   پایین   سن   با   افراد   که   طوری   به   کردند.   گزارش   داری 

  دانشجویان   که   رسد   می   نظر   به   کردند.   می   تجربه   را   بیشتری 

  تکمیلی،   تحصیالت   مقاطع   در   حضور   دلیل   به   مطالعه   مورد 

  با   کاری   شرایط   دادن   دست   از   ترس   درسی،   تکالیف   سنگینی 

  در   حضور   و   استخدام   برای   شده   تعریف   سنی   شرایط   به   توجه 

  بالیی   سطح   مطالعه   این   در   آکادمیک   زای   استرس   های   محیط 

  حاضر   پژوهش   در   دادند.   نشان   را   سن   افزایش   با   استرس   از 

  و   تاهل   وضعیت   جنسیت،   بین   معناداری   ارتباط   شد   شخص م 
  آکادمیک   فردی،   بین   فردی،   درون   زای   استرس   عوامل   با   شهر 

  عوامل   بین   معناداری   ارتباط   همچنین   نداشت.   وجود   محیطی   و 

  محیطی   زای   استرس   عوامل   سن،   با   فردی   درون   زای   استرس 

  و   Yap  مطالعه   در   داشت.   وجود   تحصیلی   مقطع   با 
  از   چندانی   ،تفاوت ]26[همکاران   و   Stewart  ، ]25[همکاران 

  که   است   حالی   در   این   نکردند.   گزارش   استرس   و   جنسیت   نظر 

  Abouserie  همچنین   و   ]27[همکاران   و   Heath  مطالعه 

  مرد   دانشجویان   از   بیشتر   زن   دانشجویان   که   دادند   نشان   ]28[

  می   نتایج   در   تفاوت   داشتند.   قرار   زا   استرس   عوامل   معرض   در 

  جغرافیایی،   و   ای   منطقه   شرایط   هدف،   گروه   معلول   تواند 

  پژوهش   مورد   جامعه   بر   حاکم   آکادمیک   و   اجتماعی   فرهنگی، 

نتایج نشان دهنده استرس زیاد دانشجویان بود که با نتایج   باشد. 
و فروهری   ]30[، اسفندیاری]29[و همکاران    Martinمطالعه  

همکاران   بین    ]31[و  در  مطالعه  که  آنجا  از  بود.  همراستا 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفته است احتمال بتوان  
محدودیت   آموزشی،  فشارهای  رشته،  ماهیت  به  را  موضوع  این 
های فردی و اجتماعی و محیط های کاری استرس زا، که مساله 

انسان ها مطرح است، مرتبط دانست.   اساس   بر   مرگ و زندگی 

  نشان   تحقیقی   داشتند.   بالیی   اعتقادات   نمره   دانشجویان   نتایج 

  سازگاری   دارند،   تری   قوی   مذهبی   اعتقادات   که   افرادی   داده 

  و   تحصیلی   عملکرد   از   و   دارند   استرسی   های   موقعیت   با   بهتری 
  کمتری   اضطراب  بنابراین  برخوردارند  بالتری  اجتماعی  حمایت 

  افسردگی،  ضطراب، ا  کاهش  باعث  خدا  به  توکل  . ]32[دارند  هم 

  آرامش   احساس   ایجاد   و   روانی   مسائل   از   ناشی   جسمانی   شکایات 

  در   توجه   مورد   و   ضروری   مسائل   جمله   از   . ]33[گردد   می   صبر   و 

  هر   مذهبی   و   فرهنگی   مسائل   به   توجه   درمانی،   روان   و   مشاوره 

  بر   مبتنی   درمانهای   تاثیر   به   ها   پژوهش   نتایج   است.   ملت 

  حتی   و   اند   نموده   تایید   را   آن   و   پرداخته   مذهبی   متغیرهای 

  شده   هنجار   رویکردهای   از   موثرتر   را   مذهب   بر   مبتنی   درمانهای 

  از   یکی   به   خدا   به   توکل   .بنابراین ]34[ اند   نموده   عنوان 

 است.   درمانی   مذهب   مهم   راهبردهای 
  استرس   عوامل   بین   شد   مشخص   حاضر   مطالعه   نتایج   اساس   بر 

  وجود   معناداری   ارتباط   مذهبی   اعتقادات   نمره   با   آکادمیک   زای 

  و   نگرش   و   LCU  نمرات   کل   بین   معناداری   ارتباط   اما   داشت 
  پیرامون   مطالعه   این   که   آنجا   از   نداشت.   وجود   معنوی   توانایی 

  است،   نشده   انجام   اعتقادات   و   LCU  زا   استرس   عوامل   ارتباط 

  با   اما   نشد   یافت   مقایسه   جهت   مشابهی   مطالعه   زمینه   این   در 

  میزان   داشتند،   بالیی   مذهبی   ت اعتقادا   دانشجویان   آنکه   وجود 

  می   انتظار   که   صورتی   در   کردند.   تجربه   نیز   را   بالیی   استرس 

  از   دانشجویان   مذهبی   توانایی   و   نگرش   بودن   بال   با   رفت 

  دوره   دلیل  به  تواند  می  امر   این  باشند.  برخوردار  کمتری  استرس 

  افراد،   این   عهده   بر   تکالیف   سنگینی   تکمیلی،   تحصیالت   های 

محدودیتهای    باشد.   اقتصادی   اجتماعی،   یط شرا   همچنین  از 
به  توان  می  پژوهش  تکمیل    اجرایی  به  دانشجویان  تمایل  عدم 

پرسشنامه ها و همچنین خودگزارش دهی ایشان اشاره کرد. به  
اساتید هر گروه  از همکاری و مساعدت  این مشکل  منظور حل 

به  آموزشی و مدیران گروه ها استفاده شد. همچنین با توجه به رو  
اتمام بودن نیمسال تحصیلی و بازگشت دانشجویان به شهرهای 
محل سکونت خود جهت آماده شدن برای امتحانات پایان ترم و  
پس از آن تعطیالت تابستانی دانشگاه، توزیع پرسشنامه ها قبل از  

 این جریانات صورت گرفت. 

 نتیجه گیری

  که   دانشجویان   در   شده   گزارش   استرس   بالی   میزان   به   توجه   با 

  استرس   از   ناشی   بالینی   های   نشانه   بروز   مستعد   را   آنها   تواند   می 

  علل   زمینه   در   بیشتری   های   بررسی   شود   می   توصیه   نماید، 

  ریزی   برنامه   در   ایشان   توانمندسازی   و   آید   عمل   به   امر   این   اصلی 

  انجام  در   مذهبی  اعتقادات  و  توکل  نیروی  از  استفاده  و  تحصیلی 

با توجه    همچنین   گیرد.   قرار   وطه مرب   مراجع   کار   دستور   در   امور 
به اینکه نگرش و توانایی معنوی دانشجویان بال می باشد ولی در  
عین حال نمره استرس بالیی را تجربه نموده اند، به مسئولن  
منظور  به  شود  می  پیشنهاد  دانشگاهی  مختلف  نهادهای 
توانمندسازی دانشجویان در برخورد با عوامل استرس زا و مدیریت  

های است شیوه  به  معنوی  ارزش  بکارگیری  دانشجویان،  در  رس 
درسی،   واحدهای  ارائه  آموزشی،  های  کارگاه  برگزاری  مختلف) 
آموزش در قالب نشریات آموزشی و ...( را در دستور کار و  برنامه  

 ریزی برای امور مربوط به دانشجویان قرار دهند.

 مالحظات اخالقی 
خدمات این   و  پزشکی  علوم  دانشگاه  مالی  حمایت  با  پژوهش 

مصوب    طرح تحقیقاتی بهداشتی درمانی کرمان انجام شده است و  
اخالق   کد  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

IR.KMU.REC.1393.431     .بود 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             9 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-1991-fa.html


 انیاسترس دانشجو زانی و م ینیارتباط اعتقادات د یبررس

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.2 79 

 سپاسگزاری 
پژوهشگران مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را از سرکار خانم 

یدری و همچنین کلیه دانشجویان دانشگاه  ها زهرا زارع و  اعظم ح
علوم پزشکی که ما را در این پژوهش یاری نمودند، به عمل می  
و   تحقیقات  محترم  معاونت  از  طرح  مجریان  همچنین  آورند. 
 فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکر و قدردانی می نمایند.

 سهم نویسنده 

را   علمی  مشاوره  و  راهنما  استاد  اول  داشت. نویسنده  عهده  بر 
مقاله   تدوین  و  نگارش  اطالعات،  آوری  جمع  در  دوم  نویسنده 
فعالیت نمود. نویسنده سوم در قسمت جمع آوری اطالعات مقاله  
 فعالیت داشت و نویسنده چهارم کارهای آماری مقاله را انجام داد. 

 تضاد منافع 
تضاد  گونه  هیچ  که  نمایند  می  تصریح  نویسندگان  بدینوسیله 

 ر خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. منافعی د
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