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چکیده
ســابقه و هــدف :اســترس در دوران زندگــی دانشــجویی میتوانــد منجــر بــه پیامدهــای منفــی متفاوتــی از قبیــل
بیماریهــای جســمی ،اختــاالت روانــی یــا احســاس فرســودگی در دانشــجویان گــردد .لــذا مطالعــه حاضــر بــا
هــدف تعییــن میــزان اســترس زندگــی دانشــجویی و عوامــل مرتبــط بــا آن در دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی
همــدان انجــام گردیــد.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه مقطعــی اســت کــه بــر روی  500نفــر از دانشــجویان کــه
بهصــورت تصادفــی چندمرحلــهای انتخــاب شــده بودنــد ،انجــام گردیــد .پرسشــنامه مشــتمل بــر دو بخــش
مشــخصات جمعیتشــناختی و پرسشــنامه اســتاندارد اســترس دوران زندگــی دانشــجویی بــود کــه بــه روش
خودگزارشدهــی تکمیــل گردیــد .دادههــا بــا اســتفاده از ویرایــش  20نرمافــزار  SPSSو بهرهگیــری از
آزمونهــای آمــاری تیمســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و ضریــب همبســتگی پیرســون تجزیــه و تحلیــل
گردیــد.
یافتههــا :طبــق یافتههــا  57درصــد از دانشــجویان نمــره اســترس متوســط داشــتند .بزرگتریــن استرســورهای
تجربــه شــده در درجــه نخســت اســترس خــود تحمیلــی و ســپس فشــارها میباشــد و بیشــترین واکنــش بــه
ایــن عوامــل در درجــه اول واکنــش شــناختی و ســپس واکنــش هیجانــی بــوده اســت .از بیــن متغیرهــای
جمعیتشــناختی رشــته تحصیلــی ،مقطــع تحصیلــی ،تحصیــات مــادر و تحصیــات پــدر بــا اســترس رابطــه
معنــیداری داشــتند ()P> 0/05
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه ســطح بــاالی اســترس در دانشــجویان و مشــخص شــدن عوامــل مؤثــر
جمعیتشــناختی میتــوان نســبت بــه مداخلــه مؤثــر در جهــت مســاعد کــردن ایــن عوامــل اقــدام کــرد.

مقدمه
آمــوزش تجربــهای پــر اســترس اســت بهخصــوص در حرفههــای
علــوم پزشــکی کــه بــا جــان انســانها ســر و کار دارنــد [ .]1در ایــن
بیــن ،اســترس تحصیلــی بــه احســاس نیــاز فزاینــده بــه دانــش و
بهطــور همزمــان ادراک فــرد مبنــی بــر نداشــتن زمــان کافــی بــرای
دســتیابی بــه آن دانــش اطــاق میگــردد [ .]2امتحانــات یکــی از
مهمتریــن عوامــل اســترسزا در مــدارس و دانشــگاهها هســتند کــه
پیامدهــای روان-فیزیولوژیــک مختلفــی دارنــد ،در اثــر اســترسها
فعالیــت دســتگاه اعصــاب خــودکار و در نتیجــه آن میــزان نبــض
افزایــش مییابــد [ .]3اســترس امتحــان بــا نشــانههای جســمی،

شــناختی و رفتــاری بــه هنــگام آمــاده شــدن بــرای امتحانــات و
انجــام آزمونهــا مشــخص میشــود و زمانــی تبدیــل بــه یــک
مشــکل میشــود کــه ســطح بــاالی ایــن اســترس بــا آمــاده شــدن
بــرای امتحــان و انجــام آزمــون تداخــل کنــد [ .]4نتایــج مطالعــات
مختلــف حاکــی از ســطح بــاالی اســترس تحصیلــی دانشــجویان
در کشــورهای مختلــف میباشــد [ .]5نتایــج مطالعــه  Martinو
همــکاران نشــان داد کــه  67/9درصــد دانشــجویان پرســتاری در
اســکاتلند دچــار اســترس تحصیلــی بودنــد [ .]6در ایــران نیــز ســطح
بــاالی اســترس تحصیلــی در دانشــجویان گــزارش شــده اســت.
در مطالعــه اســفندیاری میــزان اســترس تحصیلــی در دانشــجویان
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دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان در ســطح باالیــی گــزارش شــده
بــود [ .]7در مطالعــه شــهبازی مقــدم و همــکاران نیــز کــه در بیــن
دانشــجویان ســال آخــر دندانپزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی انجــام
شــده بــود 63 ،درصــد از دانشــجویان طیفــی از اســترس کــم تــا
شــدید را گــزارش کــرده بودنــد [ .]8همچنیــن میزانهــای مشــابهی
در مطالعــه محمدینیــا و همــکاران در بیــن دانشــجویان پرســتاری
شهرســتان ایرانشــهر گــزارش گردیــد کــه  13/6درصــد از واحدهــای
مــورد پژوهــش آینــده نامعلــوم شــغلی و زندگــی و  11/1درصــد
ســؤاالت شــفاهی و اســترس امتحــان را مهمتریــن عامــل اســترس
بیــان کــرده بودنــد [ .]9برخــی مطالعــات انجــام شــده در رابطــه بــا
ســامت روان ،اختــاالت روانــی را در دانشــجویان ایرانــی  12/75تــا
 30/4درصــد گــزارش کردهانــد [.]10
پاســخ بــه اســترس در اثــر فعالیــت محورهــای مختلفــی از جملــه
محورهیپوتاالمــوس -هیپوفیز-آدرنــال ( )HPAاســت [ .]11ایــن
محــور در اثــر اســترس فعــال میشــود و کورتیــزول یــا هورمــون
اســترس ترشــح میکنــد ایــن هورمــون اثــرات روان فیزیولــوژی
زیــادی دارد [ .]12تجــارب اســترسزا میتوانــد از طریــق ایــن
محــور بــر عملکــرد نورآندوکریــن ،ایمنــی و ســامت جســمی و
روانشــناختی تأثیــر بگذارنــد [ .]13چنانچــه عوامــل اســترسزای
محیطــی بــرای مدتــی طوالنــی باقــی بماننــد منجــر بــه بــروز
مشــکالت جســمی و روانــی همچــون اضطــراب ،افســردگی ،تــرس،
عالئــم قلبــی و عروقــی ،مشــکالت گوارشــی ،بیخوابــی ،ســردرد،
لنفادنوپاتــی و تعریــق بیــش ازحــد کــف دســت میشــوند [.]14
زیانبخشتریــن اثــر اســترس طوالنیمــدت ،ایجــاد اختــال
در عملکــرد مؤثــر قــدرت تفکــر و یادگیــری اســت [.]16 ,15
دانشــجویان گروهــی از افــراد هســتند کــه بــه طــور ویــژه مســتعد
اســترس هســتند و در رویارویــی بــا اســترس ممکــن اســت
پاســخهای ناســازگاری ماننــد روی آوردن بــه ســیگار ،ســوءمصرف
الــکل و داروهــا و نیــز مــواد مخــدر و اقــدام بــه خودکشــی از خــود
بــروز دهنــد [ .]17اســترس میتوانــد منجــر بــه پیامدهــای منفــی
متفاوتــی از قبیــل بیماریهــای جســمی ،اختــاالت روانــی یــا
احســاس فرســودگی در اشــخاص شــود [ .]5البتــه تأثیــر اســترس
بــر شــخص ســالم تابــع عوامــل مختلفــی میباشــد کــه عبارتانــد
از شــدت اســترس ،اثــر خــاص آن بــر شــرایط زندگــی ،وضعیــت
جســمی-روانی فــرد و تعــداد عوامــل اســترسزایی کــه همزمــان
اتفــاق میافتــد [.]18
بهتریــن راهحــل یــک معضــل ،پیشــگیری از ایجــاد آن مشــکل
بهداشــتی اســت کــه در ایــن بیــن آمــوزش مهمتریــن نقــش را
در پیشــگیری از مشــکالت مربــوط بــه ســامت ایفــا مینمایــد.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه نقــش عوامــل اســترسزای روانــی
در کاهــش میــزان کارایــی آموزشــی دانشــجویان و همچنیــن نیــاز
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بــه انجــام مداخــات مناســب جهــت کاهــش و مدیریــت مناســب
اســترس در دانشــجویان ،قبــل از اجــرای هــر برنامــه آموزشــی انجــام
نیازســنجی آموزشــی جهــت شناســایی مهمتریــن ابعــاد مشــکل در
جمعیــت مــورد نظــر ضــروری اســت .بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا
هــدف بررســی میــزان اســترس زندگــی دانشــجویی و عوامــل مرتبــط
بــا آن در دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان انجــام گردید.
مواد و روشها
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفی-تحلیلــی و از نــوع مقطعــی
بــود کــه بــر روی  500دانشــجو کــه حداقــل یکتــرم تحصیلــی
در دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان مشــغول بــه تحصیــل بودهانــد،
انجــام گردیــد .در مطالعــه حاضــر تعــداد نمونههــای مــورد نیــاز از
هــر دانشــکده بــا توجــه بــه ســهم دانشــجویان هــر دانشــکده نســبت
بــه کل دانشــجویان تعییــن و پــس از تعییــن ســهمیه هــر دانشــکده
از داخــل هــر دانشــکده افــراد بهصــورت تصادفــی ســاده انتخــاب
شــدند .در ایــن شــیوه بــدون در نظــر گرفتــن شــماره کالس از قبــل
و بــدون جایگزینــی بــا جــدول اعــداد تصادفــی شــماره کالس تعییــن
میگردیــد .بدیــن ترتیــب کــه حــدود  50درصــد کــد رشــتههای
هــر دانشــکده بــه تصــادف انتخــاب و بــا تقســیم متناســب از هــر
کــد رشــته تعــداد موردنیــاز دانشــجو مــورد بررســی قــرار گرفــت.
کســانی کــه تمایلــی بــه حضــور در طــرح نداشــتند از مطالعــه
خــارج گردیدنــد .ایــن مطالعــه مصــوب کمیتــه اخــاق در پژوهــش
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــا شناســه اخــاق UMSHA.
 1394,24.RECمیباشــد .اطالعــات از طریــق پرسشــنامههای
بــدون نــام ،بــه روش خودگزارشدهــی و بــا کســب رضایــت آگاهانــه
از افــراد شــرکتکننده ،جمــعآوری گردیــد .محققیــن هــدف از
انجــام مطالعــه را بــه شــرکتکنندگان بیــان نمــوده و بــه آزاد بــودن
آنهــا جهــت شــرکت و یــا عــدم شــرکت در پژوهــش در هــر زمــان
تأکیــد مینمودنــد .اطالعــات افــراد محرمانــه بــوده و در بیــن گــروه
تحقیــق محفــوظ میباشــد.
پرسشــنامه مشــتمل بــر دو بخــش بــود کــه عبــارت بــود از
مشــخصات جمعیتشــناختی شــرکتکنندگان در مطالعــه و
پرسشــنامه اســتاندارد اســترس دوران دانشــجویی [ .]19مشــخصات
جمعیتشــناختی شــامل؛ ســن ،جنــس ،مقطــع تحصیلــی ،رشــته
تحصیلــی ،میــزان تحصیــات والدیــن و وضعیــت ســکونت در خوابگاه
بــود .پرسشــنامه اســتاندارد اســترس دوران زندگــی دانشــجویی نیــز
شــامل  51ســؤال در  9طبقــه بــود کــه بــه منظــور مطالعــه عوامــل
اســترسزای زندگــی دانشــجویان و واکنــش بــه ایــن عوامــل طراحــی
شــده اســت .ایــن ابــزار بــر مــدل نظــری توصیفشــده بــه وســیله
موریــس ( )1990مبتنــی اســت .مــدل مزبــور  5نــوع (طبقــه) عامــل
اســترسزا (ناکامیهــا ،تعارضهــا ،فشــارها ،تغییــرات و اســترس
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نظــر گرفتــه شــده بــود.

خــود تحمیــل شــده) و  4نــوع واکنــش بــه عوامــل اســترسزا
(جســمانی ،هیجانــی ،رفتــاری و ارزیابــی شــناختی) را اندازهگیــری
میکنــد .بخــش عوامــل اســترسزای تحصیلــی شــامل خــرده
مقیاسهــای ناکامــی شــامل  7ســؤال ،تعــارض  3ســؤال ،تغییــرات
 3ســؤال ،فشــارها  4ســؤال و در نهایــت اســترس خــود تحمیــل
شــده  6ســؤال بــا مقیــاس لیکــرت  5گزین ـهای از هرگــز (نمــره )1
تــا اکثــر اوقــات (نمــره  )5میباشــد .بخــش واکنشهــا بــه عوامــل
اســترسزای تحصیلــی نیــز شــامل عوامــل فیزیولوژیــک ( 14ســؤال)،
هیجانــی ( 4ســؤال) ،رفتــاری ( 8ســؤال) و شــناختی ( 2ســؤال) بــود
کــه بــا مقیــاس لیکــرت  5گزینـهای از هرگــز (نمــره  )1تــا اکثــر اوقات
(نمــره  )5اندازهگیــری گردیــد .مقادیــر طبقــات نهگانــه از جمــع
ســؤاالت مربــوط بــه هــر طبقــه و نمــره کلــی نیــز از جمــع مقادیــر
مربــوط بــه ســؤاالت در طبقــات نهگانــه بــا یکدیگــر بــه دســت آمــد.
نمــرات باالتــر بــه ترتیــب نشــاندهنده اســترس تحصیلــی بیشــتر و
واکنشهــای بیشــتر نســبت بــه اســترس اســت .روایــی و پایایــی فــرم
فارســی پرسشــنامه اســترس دوران دانشــجویی در مطالعــات پیشــین
در حــد قابــل قبولــی گــزارش شــده اســت [.]19
دادههــای جمعآوریشــده وارد نســخه  20نرمافــزار  SPSSگردیــد و
بــرای توصیــف مشــاهدات جمعآوریشــده از جــداول توزیــع فراوانــی،
میانگیــن و انحــراف معیــار و نســبتها اســتفاده شــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه توزیــع نرمــال میانگیــن نمــرات ،جهــت مقایســه
نمــره اســترس زندگــی دانشــجویی در دو گــروه مســتقل از آزمــون
تیمســتقل و در بیــش از دو گــروه از آنالیــز واریانــس یکطرفــه
اســتفاده گردیــد .جهــت بررســی روابــط بیــن مؤلفههــای مختلــف
اســترس از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .ســطح
معنــیداری در همــه آزمونهــای مــورد مطالعــه کمتــر از  0/05در

یافتهها
در ایــن پژوهــش  500نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان از نظــر اســترس زندگــی دانشــجویی مــورد بررســی قــرار
گرفتهانــد کــه  68/8درصــد ( 344نفــر) از دانشــجویان پســر بودنــد.
در نمونههــای مــورد بررســی ســن اکثریــت ( 56درصــد) زیــر 20
ســال بــوده و  60/2درصــد آنهــا ســاکن خوابــگاه دانشــجویی بودنــد.
همچنیــن  59/6درصــد ( 298نفــر) واحدهــای پژوهشــی در مقطــع
کارشناســی 6/8 ،درصــد ( 34نفــر) در مقطــع کارشناســی ارشــد و
 33/6درصــد ( 168نفــر) در مقطــع دکتــری حرفــهای و دکتــری
تخصصــی بالینــی و علــوم پایــه ( )PhDمشــغول بــه تحصیــل بودنــد.
آمارههــای توصیفــی و همچنیــن ماتریکــس ضریــب همبســتگی
بیــن مؤلفههــای اســترس زندگــی دانشــجویی در جــدول 1
ارائــه شــده اســت .طبــق نتایــج آزمــون آمــاری ،بزرگتریــن
استرســورهای تجربــه شــده در درجــه نخســت اســترس خــود
تحمیلــی و ســپس فشــارها میباشــد و بیشــترین واکنــش بــه
ایــن عوامــل در درجــه اول واکنــش شــناختی و ســپس واکنــش
هیجانــی بــوده اســت .همچنیــن مؤلفههــای ناکامــی بــا مؤلفههــای
تعــارض ،فشــارها ،تغییــرات ،خــود تحمیــل شــده ،جســمانی،
هیجانــی و رفتــاری همبســتگی مثبــت و معنــیدار و بــا مؤلفــه
ارزیابــی شــناختی همبســتگی معکــوس داشــته اســت (P > 0/01
) .همچنیــن ســایر مؤلفههــا نیــز بــا یکدیگــر همبســتگی مثبــت
و معن ـیدار داشــتند ( ) P> 0/01و تنهــا مؤلفــه ارزیابــی شــناختی
از ایــن قاعــده مســتثنی بــوده و بــه غیــر از مؤلفــه ناکامــی بــا
هیــچ مؤلفــهای همبســتگی معنــیداری نداشــت (.) P< 0/05

جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی مؤلفههای استرس زندگی دانشجویی
مولفهها
ناکامی

تعارض

فشارها

تغییرات

خود تحمیل
شده

جسمانی
هیجانی
رفتاری

ارزیابی
شناختی

1

3

2

5

4

7

6

8

1
**0/312
1
**0/373** 0/463

محدوده درصد
میانگین (±
نمره میانگین
انحراف معیار)
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9
اکتساب حداکثر
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(%34/5 7-35 16/65 )± 4/69

1
**0/432** 0/264** 0/457

1
**0/288** 0/301** 0/203** 0/352

1
1

**1/000** 0/288** 0/301** 0/203** 0/352
0/355

0/241

0/380

0/352

0/582
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-0/131
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0/080
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-0/046 -0/046
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**

1

1 0/020 0/004

(7/53 )± 3/23

3-15

%37/7

(10/60 )±3/18

3-15

%63/3

(7/67 )± 3/11

4-20

%22/9

(29/16 )± 9/89

6-30

%96/5

(29/16 )± 9/89

14-70

%27/1

(10/36 )± 3/84

4-20

%39/7

(15/02 )± 4/79

8-40

%21/9

(6/67 )± 2/23

2-10
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جدول  :2رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و مؤلفههای استرس زندگی دانشجویی در بین شرکت کنندگان در مطالعه
واکنش به استرس
عوامل استرسزا
متغیرهای دموگرافیک
انحراف معیار
انحراف معیار
سطح معنی داری
میانگین
سطح معنی داری
میانگین

مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری حرفهای
دکتری تخصصی
تحصیالت مادر
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس وباالتر
تحصیالت پدر
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس وباالتر
جنسیت
مرد
زن

0/047

72/47
67/97
71/32
48/33

17/15
15/99
16/91
4/50

73/47
74/67
72/16
68/85

16/90
19/14
16/95
16/26

61/69
55/32
61/99
39/66

15/90
14/18
16/12
12/50

61/03
59/01
63/79
59/21

16/22
16/51
15/09
16/26

0/021
72/74
73/49
73/13
67/55

16/96
17/69
17/00
16/48

سکونت در خوابگاه
بلی
خیر
سن
کمتر از  20سال
 30-21سال
 40-31سال
بیشتر از  40سال

72/20
70/40

17/29
16/49

72/48
70/37

16/87
17/27

69/760
75/896
64/200
67/857

16/12
17/56
16/82
18/96

رشته تحصیلی
پزشکی
دندانپزشکی
داروسازی
پرستاری
مامایی
بهداشت

0/273

61/59
61/50
63/18
59/10

16/10
15/71
16/41
15/47

62/72
57/91

15/78
15/97

0/002

0/646
60/95
61/62

15/70
16/45

60/45
63/53
53/50
65

15/25
16/30
16/90
22/05

60/385
70/32
65/28
76/58
57/60
71/78

10/85
18/55
14/76
14/66
14/26
16/63

52/351
61/61
57/76
64/65
46/90
60/479

13/559
17/49
13/39
15/32
11/47
15/641

پیراپزشکی

65/91

15/16

57/179

15/013

توانبخشی

73/2

18/41

61/557

15/341

0/276

0/071

0/148

0/175

0/008

0/0001

>0/001

از کل دانشــجویان تحــت مطالعــه  27/6درصــد ( 138نفــر) ســطح
اســترس پایینــی را گــزارش کــرده بودنــد .همچنیــن میــزان اســترس
در بیــن  57درصــد ( 285نفــر) از دانشــجویان در ســطح متوســط و
 15/4درصــد ( 77نفــر) در ســطح بــاال ارزیابــی شــده بــود( .تصویر )1
در ایــن مطالعــه اختــاف معنـیداری در رابطــه بــا عوامــل اســترسزا
از نظــر متغیرهایــی همچــون مقطــع تحصیلــی (،) P= 0/047
رشــته تحصیلــی ( ،)P > 0/001تحصیــات مــادر ( ) P= 0/049و

60

0/049

0/013

تحصیــات پــدر ( ) P= 0/021مشــاهده شــد .بــه نحــوی کــه میــزان
عوامــل اســترسزا در مقاطــع تحصیلــی پایینتــر و رشــتههای
دندانپزشــکی ،توانبخشــی و بهداشــت بیــش از ســایرین بــود.
همچنیــن دانشــجویان دارای والدیــن تحصیلکــرده (دانشــگاهی)
عوامــل اســترسزای پایینتــری را گــزارش کــرده بودنــد .همچنیــن
اختــاف معنــیداری در رابطــه بــا واکنــش بــه اســترس از نظــر
متغیرهــای مقطــع تحصیلــی ( ،) P= 0/013جنســیت (P= 0/002
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) ،ســن ( ) P= 0/008و رشــته تحصیلــی ( ) P= 0/0001مشــاهده
شــد( .جــدول )2
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تصویر  :1وضعیت کلی استرس زندگی دانشجویی در بین دانشجویان

بحث
دانشــجویان بــه دلیــل طبیعــت گــذرای زندگــی دانشــجویی بــا
عوامــل اســترسزای متعــددی مواجــه میشــوند کــه در گــروه علــوم
پزشــکی و در برخــی از دانشــگاهها بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی
و منطقـهای خــاص تأثیــر ایــن عوامــل بیشــتر میباشــد .در مطالعــه
حاضــر  57درصــد از دانشــجویان نمــره اســترس متوســط []90-61
داشــتند .در مطالعــه امیــدی و همــکاران در بین دانشــجویان پزشــکی
و غیرپزشــکی دانشــگاه کاشــان ،میانگیــن نمــره اضطــراب در حــدود
 13/65بــه دســت آمــد [ ]20کــه بــا نمــره اســترس بهدس ـتآمده
در مطالعــه حاضــر  71/64تفــاوت دارد .ایــن اختــاف میتوانــد بــه
دلیــل تفــاوت در ابــزار جمــعآوری دادههــا و همچنیــن تفــاوت در
جامعــه مــورد بررســی باشــد .بــا ایــن حــال نتایــج مطالعــه حاضــر
بــا یافتههــای مطالعــات انجــام شــده مشــابه کــه بــه ترتیــب توســط
چراغیــان و همــکاران در دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم
پزشــکی آبــادان بــا  86درصــد [ ]21و مطالعــه معدلــی و غضنفــری
حســام آبــادی در دانشــکده مامایــی و پرســتاری دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز بــا  90درصــد [ ]22همخوانــی دارد .در مطالع ـهای
مشــابه کــه توســط حاتمــی و اردالن بــر روی دانشــجویان دانشــگاه
علــوم پزشــکی کردســتان انجــام شــد  14/4درصــد دانشــجویان
دارای ســطح اضطــراب مرضــی و  72/8درصــد دارای ســطح اضطــراب
متوســط و  12درصــد دارای ســطح اضطــراب ســالم بودنــد [.]23
ایــن یافتــه بــا نتیجــه مطالعــه حاضــر کــه بــه ترتیــب  57 ،27/6و
 15/4بــود ،تشــابه دارد.
بزرگتریــن استرســورهای تجربــه شــده در درجــه نخســت
تغییــرات و ســپس اســترس خــود تحمیلــی میباشــد و بیشــترین
واکنــش بــه ایــن عوامــل در درجــه اول واکنــش هیجانــی و ســپس
واکنــش رفتــاری بــوده اســت .در همیــن راســتا ،در مطالعــه همایــده
بزرگتریــن اســترس تجربهشــده اســترس خــود تحمیلــی گــزارش
شــده بــود [ .]24همچنیــن در پژوهــش باریکانــی در دانشــجویان
پزشــکی قزویــن ،اســترس امتحــان و مســائل اقتصــادی بیشــترین

عوامــل اســترسزا بودهانــد [ .]25در مطالعــه شــهبازی مقــدم و
همــکاران در دانشــجویان دندانپزشــکی دانشــگاه آزاد نیــز مهمتریــن
منابــع اســترسزا تکمیــل  requirementو امتحانــات بودنــد [.]8
در مطالعــه محمــدی نیــا و همــکاران در دانشــجویان علــوم پزشــکی
شــهر ایرانشــهر ،بیشــترین عامــل اســترسزا آینــده نامعلــوم گــزارش
شــده بــود [ .]9گرچــه عوامــل اســترسزای بیــان شــده در مطالعــات
مختلــف متفــاوت اســت امــا تمامــی ایــن عوامــل در زندگــی
دانشــجویی وجــود دارد ،احتمــاالً شــدت و ضعــف بیــان شــده در
مــورد آنهــا مربــوط بــه ابــزار مــورد اســتفاده بــرای جمــعآوری
اطالعــات ،رشــته تحصیلــی دانشــجویان مــورد مطالعــه و دانشــگاه
محــل تحصیــل بــوده اســت.
در مطالعــه حاضــر ارتبــاط بیــن ســن ،مقطــع تحصیلــی ،محــل
ســکونت ،تحصیــات مــادر و تحصیــات پــدر بــا میــزان اســترس
معنــیدار بــوده اســت .در نتایــج مطالعــه مشــابهی کــه ابــاذری و
همــکاران در دانشــجویان اســتان کرمــان انجــام دادنــد بــا افزایــش
ســن میــزان اســترس کاهــش پیــدا میکــرد [ .]1در مطالعــات
مشــابه دیگــری بیــن اســترس دوران دانشــجویی و ســن ارتبــاط
معنــیداری مشــاهده نشــده بــود کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر
همخوانــی نــدارد [ .]26 ,23 ,21بــا اینحــال ،امیــدی و همــکاران
رابطــه معنـیداری را بیــن اســترس امتحــان و ســن گــزارش کردنــد
[ .]20رابطــه معنـیدار ســن بــا نمــره اضطــراب در مطالعــه حاضــر را
میتــوان بــه علــت تفــاوت میانگیــن ســنی بیــن شــرکتکنندگان
دانســت .در مطالعــه حاضــر بــا بــاال رفتــن میــزان تحصیــات
والدیــن نمــره اســترس بطــور معن ـیداری کاهــش مییافــت کــه بــا
یافتههــای مطالعــات مشــابه همخوانــی نــدارد [ .]27همچنیــن بیــن
نمــره اســترس و مقطــع تحصیلــی ارتبــاط معنـیداری مشــاهده شــد
کــه بــا یافتههــای مطالعــات مشــابه همخوانــی دارد .از آن جملــه ،در
مطالعــه حاتمــی و همــکاران دانشــجویان علــوم آزمایشــگاهی نســبت
بــه ســایر رشــتهها و مقاطــع اضطــراب باالتــری داشــتند [.]23
همچنیــن در مطالعــه  Duttaمیــزان اســترس ابتــدا در دانشــجویان
دندانپزشــکی ســپس در دانشــجویان پرســتاری بیشــترین مقــدار را
دارا بــود [ Wang .]28نیــز در بررســی اضطــراب امتحــان GEPT
بــر روی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی در کشــور تایوان نشــان
داد کــه دانشــجویان رشــته پرســتاری اضطــراب شــناختی بیشــتری
نســبت بــه ســایر رشــتهها داشــتند [ .]29انجــام مداخــات مؤثــر در
رشــتههای تحصیلــی بــا ســطح اســترس بــاال در برنامــه ریزیهــای
آموزشــی در مراکــز مشــاوره دانشــجویی پیشــنهاد میگــردد.
باتوجــه بــه یافتههــای پژوهــش مشــخص شــد کــه ارتبــاط جنــس
و میــزان اســترس و همچنیــن ارتبــاط ســکونت در خوابــگاه و
میــزان اســترس معنــیدار نیســت .در همیــن راســتا ،در مطالعــه
 Yapدر کشــور ســنگاپور تفاوتــی بیــن دختــران و پســران از نظــر
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.بــرای ســنجش متغیرهــای روانشــناختی دانشــجویان اشــاره کــرد
پیشــنهاد میشــود کــه در مطالعــات بعــدی در کنــار ابزارهــای خــود
گزارشدهــی از مصاحبــه و معاینــه بالینــی نیــز جهــت تشــخیص
.مشــکالت روانشــناختی دانشــجویان اســتفاده شــود
نتیجهگیری
مطالعــه حاضــر بیانگــر ســطح بــاالی اســترس در بیــن دانشــجویان
، همچنیــن متغیرهــای جمعیتشــناختی رشــته تحصیلــی،بــود
 تحصیــات مــادر و تحصیــات، مقطــع تحصیلــی،محــل ســکونت
 لــذا بــا علــم بــه.پــدر بــا اســترس رابطــه معن ـیدار داشــته اســت
ســطح بــاالی اســترس در دانشــجویان و مشــخص شــدن عوامــل
مؤثــر جمعیتشــناختی میتــوان نســبت بــه مداخلــه مؤثــر
 همچنیــن بــا.در جهــت مســاعد کــردن ایــن عوامــل اقــدام کــرد
شناســایی تأثیــر مهمتریــن پیشبیــن اســترس در دانشــجویان
میتــوان بــا مداخلــه مؤثــر اثــر ایــن عامــل را در جهــت کاهــش
.اســترس برطــرف نمــود
تشكر و قدرداني
ایــن مطالعــه بــا حمایــت مالی معاونــت تحقیقــات و فنآوری دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان (کمیتــه پژوهــش در آمــوزش) بــا شــماره ثبت
 انجــام شــده اســت کــه نهایــت ســپاس و قدردانــی بــه940221063
 نویســندگان ایــن مقالــه مراتــب سپاســگزاری خــود را.عمــل میآیــد
از دانشــجویان علــوم پزشــکی همــدان کــه همــکاری و دقــت الزم را در
. اعــام مینماینــد،تکمیــل پرسشــنامهها داشــتند

اســترس مشــاهده نشــد کــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی
 در، بــا اینحــال بــر خــاف یافتههــای مطالعــه حاضــر.]30[ دارد
مطالعــات مختلفــی میــزان اســترس دانشــجویان دختــر در مقایســه
 ایــن.]33-31[ بــا دانشــجویان پســر بیشــتر گــزارش شــده اســت
تفــاوت میتوانــد بــه علــت تفــاوت فرهنگــی جامعــه مــورد بررســی
.باشــد
در مطالعــه حاضــر بیشــترین واکنــش بــه اســترس در درجــه اول
 در.واکنــش شــناختی و ســپس واکنــش هیجانــی بــوده اســت
، رفتــاری، بــه ترتیــب واکنشهــای هیجانــیGOFF مطالعــه
شــناختی و فیزیولوژیــک بیشــترین نــوع واکنــش بــه اســترس بودنــد
 در بخــش واکنــش بــه عوامــل اســترسزا اختــاف معنـیداری.]34[
،در رابطــه بــا واکنــش بــه اســترس بــا متغیرهــای مقطــع تحصیلــی
 در مطالعــه امینــی. ســن و رشــته تحصیلــی مشــاهده شــد،جنســیت
و یوســفی در شــاخصهای نحــوه واکنــش بــه منابــع اســترس بهجــز
در واکنــش فیزیولژیکــی کــه تفــاوت معنــیداری بیــن نمــرات دو
 در واکنــش هیجانــی و رفتــاری دختــران بــه،جنــس وجــود نداشــت
نحــو معنـیداری نمــرات بیشــتری نســبت بــه پســران گــزارش شــده
.بودنــد و برعکــس در واکنــش شــناختی نمــرات پســران بیشــتر بــود
همچنیــن بیــن تحصیــات والدیــن و واکنــش بــه اســترس رابطــه
معنــیداری مشــاهده نشــده بــود کــه مطابــق یافتههــای مطالعــه
Midwestern  نتایــج مطالعــهای در دانشــگاه.]35[ حاضــر اســت
نشــان داد کــه نمــره واکنــش بــه اســترس در زنــان در هــر چهــار
 از محدودیتهــای.]36[ طبقــه بیشــتر از مــردان بــوده اســت
پژوهــش حاضــر میتــوان بــه اســتفاده از روش خــود گزارشدهــی
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Abstract
background and Objectives: Student-life stress can lead to various negative consequences
such as physical illness, mental disorders or exhaustion. The present study was conducted
to evaluate the level of student life stress and its related factors among medical students of
Hamadan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study applied multistage random sampling
to select 500 university students at Hamadan University of Medical Sciences during 2015.
The data collection tool used in this study was a self-report questionnaire containing two
parts: a section on subjects' demographic details and another section for Student-Life
Stress Inventory (SLSI). Data were analyzed in SPSS20- using descriptive and inferential
statistics, such as independent t-test, Pearson’s correlation test and one-way ANOVA.
Results: This study revealed that %57 of the students had moderate levels of stress. The
most important stressors included self-impose and pressure, and also the most important
reactions to stressors included cognitive appraisal and emotional reactions, respectively.
There was a significant association between exam stressors and branch, educational level,
and mother's and father's education level (P < 0.05).
Conclusions: According to the high level of stress in students and the recognition of
demographic factors, effective educational interventions can be conducted to reduce stress.

