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منابع استرس تحصیلی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی
3

فاطمه خادمیان ،1محترم نعمتالهی ،*2فریبا فرهمند

 .1دانشجوی دکتری مدیریت اطالعات سالمت ،گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .2دکتری مدیریت اطالعات بهداشتی ،دانشیار ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .3مربی ،گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

دریافت مقاله59/0/03 :

آخرین اصالح مقاله59/6/9 :

پذیرش مقاله59/6/6 :

زمینه و هدف :دوران دانشجویی از موقعیتهای استرسزای مهم به شمار میرود .مطالعات قبلی اثرات زیانبار استرس را بر سالمت جسمی و روانی
دانشجویان نشان دادهاند .پژوهش حاضر با هدف تعیین منابع استرس تحصیلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک در دانشجویان دانشکده مدیریت و
اطالعرسانی پزشکی شیراز انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع مقطعی بود .نمونههای پژوهش را  59دانشجو ( 69زن و  03مرد) با میانگین سنی  40/5 ± 4/03سال (در محدوده  00تا  03سال)
تشکیل داد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه استرس تحصیلی ( Academic stress
 questionnaireیا  )ASQبود .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای  ،Independent tضریب همبستگی  Pearsonو ANOVA
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس یافتهها ،بعد «دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه» بیشترین میانگین نمره ( )7/34 ± 4/00و بعد «دشواری تعامل در دانشگاه» کمترین
میانگین نمره ( )4/60 ± 0/07منابع استرس را به خود اختصاص داد .بین سن و بعد «دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه» ارتباط منفی معنیداری
مشاهده شد ( .)P = 3/30 ،r = -3/346میانگین نمره دانشجویان سال دوم در ابعاد «دشواری عملکرد تحصیلی در کالس» ( )P = 3/30و «دشواری عملکرد
تحصیلی در بیرون کالس» ( )P = 3/37به طور معنیداری از سایر ابعاد بیشتر بود .بیشترین منابع استرس در بعد «دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه»
مشاهده شد و این بعد در افراد جوانتر اهمیت بیشتری داشت.
نتیجهگیری :توصیه میشود در برنامههای آموزشی و مشاورهای دانشجویان به این موضوع مهم توجه بیشتری شود.
کلید واژهها :استرس ،منابع استرس ،دانشجویان ،ایران ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی
*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
تلفن  360-06767463 :نمابر360-06767463 :
Email: mnemat@sums.ac.ir
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مقدمه

خادمیان و همکاران

جنسیت ،رشته تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه و ...شباهت و

استرس یکی از واقعیتهای اجتنابناپذیر زندگی روزمره و

تفاوتهایی دارد ( .)5 ،03به عنوان مثال ،در یک مطالعه ایرانی

واکنش جسمی و ذهنی نسبت به تغییرات ،حوادث و

برخی از منابع استرس مانند مبهم بودن آینده شغلی و عدم

موقعیتها است که میزان متعادل آن میتواند برای رشد انسان
مفید باشد؛ در حالی که میزان بیش از حد آن میتواند باعث
بیماری و یا حتی مرگ شود ( .)0یکی از موقعیتهای

کفایت حرفهای بین دانشجویان رشته پرستاری و مامایی
مشترک بود ،اما برخی از عوامل دیگر همچون عدم رضایت از
رشته تحصیلی ،مشخص نبودن نقش حرفهای در دوران

استرسزای مهم ،دوران دانشجویی است ()4؛ به طوری که

تحصیل و ...با رشته تحصیلی ارتباط آماری معنیداری را نشان

شایعترین مشکالت روانشناختی در میان دانشجویان،

داد ( .)00در ایران تعداد کمی از مطالعات بر روی دانشجویان

افسردگی ،اضطراب و استرس میباشد ( .)0پژوهشها اثرات

دانشکدههای مدیریت و اطالعرسانی پزشکی انجام شده است.

زیانبار استرس را بر سالمت جسمی و روانی دانشجویان و

در یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی ایران ،وضعیت شادابی

شیوه زندگی آنها نشان دادهاند .به عنوان مثال ،نتایج مطالعهای

دانشجویان این دانشکدهها تفاوت آماری معنیداری با میانگین

بر روی دانشجویان پسر حاکی از آن بود که فشار خون ،ضربان

نمره شادابی دانشجویان کشورهای توسعه یافته نداشت و بین

قلب و سطح هموسیستئین پالسما با استرس روحی افزایش

عالقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی ارتباط مثبت

معنیداری پیدا میکند ( .)7همچنین ،در دانشجویان فرانسوی،

معنیداری مشاهده شد (.)04

سطح استرس با مصرف سیگار و الکل ،اعتیاد به اینترنت و

با توجه به اهمیت شناسایی منابع استرس در دانشجویان و

اختالالت خوردن رابطه مستقیمی داشت ( .)9میزان باالی

کمبود مطالعات در زمینه شناسایی این عوامل در دانشجویان

استرس باعث بروز بیماریهای جسمی و روانی ،اضطراب،

دانشکدههای مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،پژوهش حاضر

افسردگی ،اختالالت خواب ،بیقراری و تحریکپذیری

با هدف تعیین ارتباط منابع استرس با متغیرهای دموگرافیک در

میشود (.)6

دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی شیراز

یکی از جنبههای مهم استرس در دانشجویان ،تأثیر آن بر
یادگیری است؛ به طوری که دانشجویانی که تحت تأثیر استرس
هستند ،با اختالل در عملکرد تحصیلی مواجه میشوند ( .)6در

انجام شد.

روش کار

یک مطالعه بر دانشجویان ایرانی ،سالمت روان با برخی از

این مطالعه از نوع مقطعی بود .جامعه پژوهش را  066نفر از

منابع استرس مانند نگرانی در مورد سالمت خانواده ،تغییر در

دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی شیراز که

فعالیت با دوستان و تعداد منابع استرس تجربه شده ارتباط

در نیمه دوم سال تحصیلی  0054-50مشغول به تحصیل

آماری معنیداری داشت .بیشتر دانشجویان منابع استرسی

بودند ،تشکیل داد .به منظور تعیین حجم نمونه ،یک مطالعه

همچون تغییر در شرایط زندگی ( 03/0درصد) ،حجم زیاد

مقدماتی بر روی  43نفر از دانشجویان واجد شرایط ورود به

دروس ( 60/7درصد) ،تغییر در عادات غذایی ( 60/0درصد)،

مطالعه انجام گرفت .بر اساس تحلیل دادههای حاصل شده،

نگرانی در مورد آینده شغلی ( 66/6درصد) و تغییر در محل

انحراف معیار  0/74به دست آمد .دانشجویان شرکت کننده در

اقامت ( 66/6درصد) را تجربه کرده بودند (.)0

مطالعه مقدماتی جزء نمونه نهایی محسوب شدند .حجم نمونه

شواهد نشان میدهد که میزان استرس و منابع استرس در

بر اساس رابطه  0در سطح معنیداری  9درصد ،دقت 49

دانشجویان بر حسب متغیرهای دموگرافیک مانند سن،

درصد و انحراف معیار  64 ،0/74نفر محاسبه شد که با در نظر
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جنسیت ،رشته تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه ،مقطع

گرفتن احتمال ریزش ،به  59نفر افزایش یافت.
رابطه 0

تحصیلی ،وضعیت تأهل و محل سکونت را تکمیل نمودند.
]n = [NS2 (Z1-α/2)2)/d2 (N1-1) + S2 ((Z1-α/2)2

دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای

نمونهگیری با روش تصادفی طبقهای انجام شد؛ بدین ترتیب

 ،Independent tضریب همبستگی  Pearsonو ANOVA

که تعداد نمونه از هر کالس بر اساس تعداد کل دانشجویان آن

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کالس محاسبه و بر اساس چارچوب نمونهگیری انتخاب شد.

مالحظات اخالقی:

تمام افراد انتخاب شده در مطالعه شرکت کردند .ابزار

مجوز انجام پژوهش از مسؤوالن دانشکده اخذ شد .به

جمعآوری دادهها ،نسخه فارسی پرسشنامه استرس تحصیلی

دانشجویان درباره اهداف و آزادی شرکت در مطالعه

( Academic stress questionnaireیا  )ASQبود .شکری و

توضیحاتی ارایه شد و از آنها درخواست گردید که در

همکاران روایی پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل عاملی

صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه ،پرسشنامهها را

تأیید نمودند .آنها پایایی عامل کلی استرس تحصیلی ادراک

تکمیل نکنند .اطالعات جمعآوری شده محرمانه حفظ شد.

شده را  3/59گزارش کردند ( .)00در این مقیاس از افراد
درخواست میشود که میزان استرسزایی  46تکلیف را بر

یافتهها

اساس مقیاس لیکرت  00درجهای از بدون استرس (نمره صفر)
تا بسیار استرسزا (نمره  )03تعیین کنند .همچنین ،دانشجویان
پرسشنامه مشخصات دموگرافیک شامل سؤاالتی درباره سن،

میانگین سنی نمونهها  40/5 ± 4/03سال (در محدوده  00تا
 03سال) بود .سایر مشخصات دموگرافیک در جدول  0ارایه
شده است.

جدول  :0مشخصات دموگرافیک نمونههای پژوهش
متغیرهای دموگرافیک
جنسیت
وضعیت تأهل
رشته

مقطع تحصیلی
محل زندگی
ورودی سال تحصیلی

تعداد (درصد)

زن

(69 )60/74

مرد

(03 )00/90

مجرد

(60 )66/0

متأهل

(44 )40/4

فنآوری اطالعات سالمت

(70 )93/9

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

(00 )07/6

انفورماتیک پزشکی

(6 )6/7

اقتصاد بهداشت

(6 )6/7

کارشناسی

(63 )60/6

کارشناسی ارشد

(49 )46/0

خوابگاه

(69 )60/5

منزل (خانواده)

(43 )40/0

ورودی سال  ( 0005سال چهارم)

(47 )49/0

ورودی سال ( 0053سال سوم)

(40 )45/9

ورودی سال ( 0050سال دوم)

(46 )40/7

ورودی سال ( 0054سال اول)

(06 )06/5
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یافتهها نشان داد که بیشترین و کمترین میانگین نمره ابعاد
منابع استرس به ترتیب مربوط به ابعاد «دشواری محیط کار،

خانواده و دانشگاه» و «دشواری تعامل در دانشگاه» بود
(جدول .)4

جدول  :4نمره ابعاد منابع استرس در نمونههای پژوهش
ابعاد منابع استرس

میانگین  ±انحراف معیار

دشواری عملکرد تحصیلی در کالس

0/00 ± 3/65

دشواری عملکرد تحصیلی در بیرون کالس

4/59 ± 0/06

دشواری تعامل در دانشگاه

4/60 ± 0/07

دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه

7/34 ± 4/00

بیشترین فراوانی منابع استرس به «داشتن همزمان چند
امتحان در یک هفته و کسب موفقیت در دشوارترین کالس» و

کمترین فراوانی منابع استرس به بعد «معاشرت با اعضای
خانواده و مطالعه» اختصاص داشت (جدول .)0

جدول  :0نمره منابع استرس در نمونههای پژوهش
منابع استرس
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میانگین  ±انحراف معیار

مطالعه

0/50 ± 4/06

سؤال پرسیدن در کالس

0/47 ± 4/64

همگام با مطالب درسی پیش رفتن

4/90 ± 4/00

درک کردن استادان

4/47 ± 4/00

انجام تکالیف درسی

0/09 ± 4/69

برآوردن انتظارات خانواده از طریق نمرات

0/06 ± 0/03

دوستیابی در دانشگاه

4/00 ± 4/00

موفقیت در امتحانات

7/00 ± 0/30

انجام به موقع تکالیف درسی

0/00 ± 4/66

داشتن همزمان چند امتحان در یک هفته

9/46 ± 0/45

یادداشتبرداری خوب در کالس

4/94 ± 4/90

مدیریت کار و دانشگاه همزمان

0/00 ± 4/70

آمادگی برای امتحانات

0/04 ± 4/04

اعمال مدیریت زمان به طور کارامد

0/67 ± 4/77

معاشرت با اعضای خانواده

0/06 ± 4/06

بهبود در مهارتهای خواندن و نوشتن

4/06 ± 4/36

تحقیق در مورد تکالیف درسی

0/06 ± 4/96

کسب نمرات مورد انتظار

7/09 ± 4/00

داشتن پول کافی

0/70 ± 0/07

صحبت کردن با استادان

4/00 ± 4/00

دریافت کمک و اطالعات در دانشگاه

4/59 ± 4/99
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کسب موفقیت در دشوارترین کالس

7/04 ± 0/36

صحبت کردن با کارکنان دانشگاه

4/67 ± 4/95

یافتن وقت آزاد برای مطالعه

4/57 ± 4/90

فهمیدن کتابهای درسی

0/39 ± 4/76

شرکت در بحثهای کالسی

4/00 ± 4/75

درک قوانین دانشگاه

4/49 ± 4/79

متغیر سن با بعد دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه

مختلف دانشگاه آزاد اسالمی مربوط به روابط خانوادگی و بین

ارتباط منفی معنیداری را نشان داد (.)P = 3/30 ،r = -3/46

فردی بود ( )03که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت .با

همچنین ،در دانشجویان سال دوم دانشگاه ،ابعاد «دشواری

توجه به این که دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از لحاظ

عملکرد تحصیلی در کالس» ( )P = 3/30و «دشواری عملکرد

پرداخت هزینههای تحصیل در دانشگاه نیازمند حمایت

تحصیلی بیرون کالس» اهمیت بیشتری داشت ( .)P = 3/37بر

خانوادههای خود هستند ،اما دانشجویان تحقیق حاضر در

اساس یافتههای مطالعه ،ارتباط معنیداری بین منابع استرس و

دانشگاه دولتی و به طور رایگان تحصیل میکردند؛ بنابراین،

متغیرهای جنسیت ،مقطع تحصیلی ،وضعیت تأهل ،محل

علت مغایرت در نتایج میتواند مربوط به این موضوع باشد.

سکونت و رشته تحصیلی مشاهده نشد (.)P < 3/39

در بررسی حاضر ،مدیریت مطالعه کمترین عامل استرسزا
در بین دانشجویان شناخته شد ،اما در پژوهشی که در کشور

بحث و نتیجهگیری

عربستان صورت گرفت ،مدیریت مطالعه و پس از آن محیط

نتایج نشان داد که بیشترین میانگین نمره ابعاد منابع استرس

خانه بیشترین میانگین نمره منابع استرس را در بین دانشجویان

مربوط به بعد «دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه» بود.

رشته پزشکی داشت ( .)06این اختالف شاید به علت ماهیت

همچنین ،امتحانات از جمله منابع مهم استرس در دانشجویان

متفاوت دروس و تعدد دروس بالینی دانشجویان پزشکی در

محسوب میگردد .استرس امتحان در مطالعات دیگر بر روی

مقایسه با دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالعرسانی

دانشجویان رشتههای دندانپزشکی ( )07و پرستاری ( )09نیز

پزشکی باشد.

گزارش شده است .در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی نیز

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین متغیر سن و بعد دشواری

بیشترین میانگین منابع استرس مربوط به انجام تکالیف درسی

محیط کار ،خانواده و دانشگاه ارتباط منفی معنیداری مشاهده

و امتحانات بود ( ،)5اما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

شد .متغیر سن با میزان استرس دانشجویان دانشگاه آزاد

گیالن ،سنگینی تکالیف درسی و نمرات پایینتر از حد انتظار

اسالمی ( ،)03دانشجویان پزشکی دانشگاه جیزان عربستان

را مهمترین عوامل استرسزای آموزشی خود عنوان کردند

سعودی ( )00و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

( .)06یافتههای پژوهش حاضر اهمیت آموزش شیوههای

( )05رابطه منفی معنیداری داشت .یافتههای مطالعه حاضر

آمادگی برای امتحانات به دانشجویان را نشان میدهد.

نشان داد که متغیر سن با دشواری محیط کار ،خانواده و

با وجود این که بیشتر دانشجویان مطالعه حاضر ساکن

دانشگاه ارتباط منفی دارد؛ به طوری که افراد دارای سن

خوابگاه بودند ( 60/5درصد) ،معاشرت با اعضای خانواده

پایینتر ،استرس بیشتری را در این زمینه تجربه مینمایند .به

کمترین فراوانی منابع استرس را به خود اختصاص داده بود؛ در

نظر میرسد که افراد در طول زندگی خود ،تجربههای زیادی

صورتی که بیشترین میانگین منابع استرسی دانشجویان رشتههای

کسب میکنند و با به کارگیری تجربههای خود و دیگران
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میتوانند با برخی از منابع استرس مقابله نمایند .بنابراین،

مطالعهای بر روی دانشجویان رشته دندانپزشکی ،استرس

توصیه میشود کارگاههای آموزشی در ارتباط با روشهای

دانشجویان ترم  04به طور معنیداری کمتر از دانشجویان ترم

کنترل استرس برای دانشجویان جوانتر برگزار گردد .با این

 00مشاهده شد ( .)5در تحقیق عبدالغنی و همکاران بر روی

حال ،برخی از مطالعات نیز نتایج متفاوتی را در این زمینه

دانشجویان پزشکی نیز شیوع استرس در بین دانشجویان سال

گزارش کردهاند .به عنوان مثال ،در دانشجویان دانشگاه علوم

اول به طور معنیداری باالتر از سایر دانشجویان بود (.)06

پزشکی گیالن ( ،)06دانشگاه علوم پزشکی ایران ( )43و

دلیل تفاوت یافتههای پژوهشهای فوق ( )5 ،06 ،44با

دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی ( ،)5بین متغیر سن و

پژوهش حاضر میتواند تفاوت در رشتههای تحصیلی و محل

میزان استرس رابطه معنیداری وجود نداشت.

تحصیل دانشجویان مورد مطالعه باشد .به دلیل این که در

همچنین ،در مطالعه حاضر بین سال ورود به دانشگاه و

مطالعه حاضر دانشجویان سال دوم استرس باالتری را گزارش

منابع استرس رابطه معنیداری مشاهده شد؛ به طوری که

کردند ،الزم است بررسیهای بیشتری در این زمینه صورت

دانشجویان سال دوم دانشگاه منابع استرس بیشتری را گزارش

گیرد و تدابیر الزم در زمینه توانمندسازی این دانشجویان در

کردند .یافتههای مشابه در مطالعات قبلی نیز در این زمینه

مقابله با منابع استرس به کار رود.

گزارش شده است .در مطالعهای بر روی دانشجویان تحصیالت

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین رشته تحصیلی و منابع

تکمیلی رشتههای پزشکی و دندانپزشکی نیز بین سال ورود به

استرس رابطه آماری معنیداری مشاهده نشد .در مطالعه

دانشگاه با استرس ارتباط معنیداری وجود داشت؛ به طوری

کاظمنژاد و همکاران ( )06نیز نتایج مشابهی گزارش گردید .با

که استرس در بین دانشجویان سال دوم رشته دندانپزشکی

این حال ،در برخی از مطالعات بین رشته تحصیلی و استرس

بیشتر بود ( .)40در پژوهش صورت گرفته بر روی دانشجویان

ارتباط آماری معنیدار وجود داشت .به عنوان مثال ،در

رشته پزشکی دانشگاه جیزان در کشور عربستان سعودی نیز

مطالعهای استرس در دانشجویان رشته پزشکی بیشتر از

دانشجویان سال دوم استرس بیشتری را تجربه میکردند (.)00

دانشجویان رشته دندانپزشکی بود ( .)40در پژوهش

به طور کلی انتظار میرود که دانشجویان تازه وارد به دلیل

مختاریپور و همکاران نیز بین رشته تحصیلی و میزان استرس

مواجهه با تغییرات عمده از جمله تغییر از محیط دبیرستان به

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه معنیداری

دانشگاه ،تغییر در شیوه زندگی و ایجاد انتظارات و نقشهای

وجود داشت؛ به طوری که استرس دانشجویان رشته پزشکی

جدید استرس باالتری را تجربه کنند و به مرور زمان از این

بیش از سایر رشتهها گزارش گردید ( .)05با توجه به این که

میزان استرس کاسته شود .بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر و

در دو پژوهش فوق ( ،)05 ،40بین رشته پزشکی و استرس

سایر مطالعات مبنی بر استرس بیشتر در دانشجویان سال دوم

رابطه آماری معنیدار وجود داشت و با توجه به طبیعت

( ،)00 ،40قابل تأمل است .این موضوع اهمیت انجام

پراسترس این رشته و شرایط خاص تحصیل در آن ،شاید

پژوهشهای بیشتر درباره ماهیت و شدت منابع استرس در

دانشجویان این رشته استرس بیشتری را تجربه میکنند ،اما

دانشجویان سال دوم دانشگاه را نشان میدهد.

ماهیت رشتههای دانشجویان مطالعه حاضر تا حدودی مشابه

در برخی از مطالعات نیز استرس با سایر سالهای تحصیلی
ارتباط معنیداری داشت .به عنوان مثال ،میزان استرس در

است و بیشتر حالت نظری و غیر بالینی دارد و دانشجویان
مسؤولیت بالینی زیادی ندارند.

دانشجویان سال چهارم دانشکده دندانپزشکی مشهد به طور

در مطالعه حاضر ،متغیر جنسیت با منابع استرس رابطه

معنیداری بیشتر از سایر دانشجویان این دانشکده بود ( .)44در

آماری معنیداری نداشت .به طور مشابه میزان استرس
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( ،)06دانشگاه علوم

مطالعات دیگر نیز نتایج مشابهی را گزارش کردهاند

پزشکی ایران ( )43و دانشکده دندانپزشکی مشهد ( )44در دو

(.)5 ،00 ،49 ،46

جنس تفاوت آماری معنیداری نداشت ،اما برخی از مطالعات

بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش ،منابع استرس در

وجود رابطه بین جنسیت و استرس را گزارش کردهاند .به

دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی با

عنوان مثال ،شکری و همکاران به این نتیجه رسیدند که رابطه

دانشجویان سایر رشتهها از برخی جنبهها مشابه و از برخی

آماری معنیداری بین متغیر جنسیت و استرس تحصیلی

جنبههای دیگر متفاوت است .به عنوان مثال ،عوامل مربوط به

دانشجویان ایرانی و سوئدی وجود دارد؛ به طوری که میزان

امتحانات از جمله منابع استرس مهم برای دانشجویان به شمار

استرس دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر بود (.)40

میرود و این موضوع اهمیت آموزش شیوههای آمادگی برای

استرس باالتر در دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر در

امتحانات به دانشجویان را نشان میدهد .همچنین ،دانشجویان

سایر مطالعات نیز گزارش شده است ( .)03 ،06 ،00 ،47بر

بیشترین بعد منابع استرس را دشواری محیط کار ،خانواده و

خالف این مطالعات ،سطح اضطراب دانشجویان پسر نسبت به

دانشگاه عنوان نمودند؛ بدین معنی که آنها در زمینه مدیریت

دختر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز به طور

کار ،خانواده و تحصیل با مشکالتی روبهرو هستند .توصیه

معنیداری باالتر بود (.)49

میشود در برنامههای مشاوره با دانشجویان ،به این موضوع

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین وضعیت تأهل و

مهم توجه بیشتری شود.

منابع استرس رابطه معنیداری وجود نداشت .در برخی از

در مطالعه حاضر مدیریت مطالعه و معاشرت با اعضای

مطالعات پیشین نیز نتایج مشابهی در این زمینه مشاهده شده

خانواده از اهمیت چندانی برخوردار نبود؛ بدین معنی که

است ( .)5 ،06 ،43 ،49 ،46بر خالف این یافتهها ،برخی از

دانشجویان در ارتباط با خانواده مشکالت زیادی را گزارش

مطالعات دیگر بین وضعیت تأهل و منابع استرس ارتباط آماری

نکردند .به طور کلی ،یافتهها نشان داد که متغیر سن با بعد

معنیداری را گزارش کردند .به عنوان مثال ،دانشجویان مجرد

دشواری محیط کار ،خانواده و دانشگاه ارتباط منفی معنیداری

در مطالعات رضاخانی و همکاران ( )03و صادقیان و

داشت؛ بدین معنی که دانشجویان جوانتر نسبت به سایر

حیدریانپور ( )0در مقایسه با دانشجویان متأهل ،استرس

دانشجویان در زمینه ایجاد تعادل بین کار ،تحصیل و خانواده

بیشتری داشتند .الزم به ذکر است که در پژوهش صادقیان و

با مشکالت بیشتری روبهرو بودند .بنابراین ،توصیه میشود از

حیدریانپور ،دانشجویان مجرد  57/0درصد از نمونه مطالعه را

تجربیات دانشجویانی که سن باالتری دارند ،برای کمک به

تشکیل میدادند ()0؛ در حالی که میزان دانشجویان مجرد در

دانشجویان جوانتر استفاده گردد و برنامههای توانمندسازی

مطالعه حاضر  66/0بود .تفاوت یافتهها میتواند به تفاوت در

برای دانشجویان جوانتر اجرا شود .همچنین ،ابعاد «دشواری

نسبت دانشجویان مجرد و متأهل در مطالعات باشد.

عملکرد تحصیلی در کالس» و «دشواری عملکرد تحصیلی

یافتههای مطالعه حاضر ارتباط آماری معنیداری را بین مقطع

بیرون کالس» در دانشجویان سال دوم دانشگاه از اهمیت

تحصیلی با منابع استرس نشان نداد .نتایج مشابه در این زمینه

بیشتری برخوردار بود .بنابراین ،توصیه میشود بررسیهای

در مطالعات قبلی نیز گزارش شده است (.)06 ،43 ،49

بیشتری در زمینه ریشهیابی این موضوع صورت گیرد و

همچنین ،بین محل سکونت و منابع استرس ارتباط معنیداری

آموزشهای الزم در زمینه برنامهریزی تحصیلی به این گروه از

وجود نداشت؛ به طوری که منابع استرس در میان دانشجویان

دانشجویان ارایه شود.

ساکن خوابگاه و دانشجویان ساکن در منزل خانواده مشابه بود.
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 شاید اجرای یک برنامه جامع در زمینه، بنابراین.مواجه بودند
.مقابله با استرس بتواند برای همه آنها سودمند باشد

سپاسگزاری

نتایج مطالعه حاضر ارتباط آماری معنیداری را بین منابع
، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی،استرس و متغیرهای جنسیت
 میتوان، در نتیجه.محل سکونت و رشته تحصیلی نشان نداد
 ساکن، مجرد و متأهل،گفت که دانشجویان دختر و پسر

از اساتید و دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی

 دانشجویان همه رشتهها و تمام،)خوابگاه یا منزل (خانواده

،پزشکی شیراز که در اجرای این پژوهش با ما همکاری کردند

مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) با منابع استرس مشابهی

.تشکر و قدردانی می شود
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Background & Objective: Studying at a university is one of the important stressful situations.
Previous studies have shown the adverse effects of stress on students' physical and mental health.
The aim of the current study was to determine the sources of academic stress and its relation to
demographic variables in students at the School of Medical Management and Information of
Shiraz University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 95 students (65 women and 30 men) with
a mean age of 21.9 ± 18-30 years (age range: 18-30). The subjects were selected using stratified
random sampling method. Data were gathered using the Academic Stress Questionnaire (ASQ)
and analyzed using descriptive statistical methods, independent t-test, the Pearson correlation
coefficient, and ANOVA.
Results: The findings indicated that the domain of "difficulty managing work, family, and
university" had the highest mean score (4.02 ± 2.31) and the domain of "difficulty with
interaction at the university" had the lowest mean score (2.61 ± 1.84). A significant negative
association was found between age and the domain of "difficulty managing work, family, and
university" (r = -0.026, P = 0.01). In addition, the mean score of second year students was
significantly higher in the domains of "difficulty with academic performance in class" (P = 0.03)
and "difficulty with academic performance outside the class" (P = 0.04) compared to other
domains. The most common stressors were observed in the domain of "difficulty managing work,
family, and university". This domain was more important among younger students.
Conclusion: It is recommended that more attention be paid to this important issue in student
educational and counseling programs.
Key Words: Stress, Stressors, Students, Iran, School of Medical Management and Information
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