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 10 -15 صفحات                                 89بهار و تابستان ، 63، شماره20، سال دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيالن

 E-mail:parand_pour@yahoo.com     شرق گيالن )س(پرند پور قانع، لنگرود،دانشكده پرستاري مامايي زينب : نويسنده مسئول

استرس دانشجويان دانشكده پرستاري و  ميزان واعتقادات مذهبي  ارتباطبررسي 
  86-87شرق گيالن در سال ) س(مامايي زينب 

  
 2، ميترا خورسندي2فاطمه زائر ثابت  ،2، ابراهيم شريف آذر1پرند پور قانع  :ان رگپژوهش

    كي گيالندانشگاه علوم پزشعضو هيئت علمي مربي و  ،پرستاري دانشجوي دكتراي )۱
  شرق گيالن) س(ب زين و پيرا پزشكي مامايي ،دانشكده پرستاري، دانشجوي پرستاري )2
  

  25/5/88 :تاريخ دريافت مقاله
  5/10/88 :تاريخ پذيرش

   چكيده
افـراد  گردد كه مي تواند سبب بر هم زدن و اختالل در تعادل  تنيدگي يا استرس به مجموع واكنشهاي جسمي و رواني اطالق مي :مقدمـه 
عوامل تنش زا موجب تخريب و آسيب به پيكره نيازهاي اساسي مي شوند و در رشد و تكامل و بازدهي انسـان مداخلـه و او را از    و گردد

ورود به دانشگاه رويداد بسيار حساسي در زندگي نيروهاي فعال و كارآمد هركشور به شمار مي رود، كه غالباً  .دنحالت تعادل خارج مي كن
برخي از دانشجويان به سرعت خود را با شرايط جديد انطباق داده و بـا  . باشد يابط فردي و اجتماعي آنها همراه مرات زيادي در روبا تغيي

لـيكن  . انعطاف پذيري مناسب تغييرات بوجود آمده را پذيرفته و با حفظ سالمت روان خود موفقيتهاي الزم تحصيلي را كسب مي كننـد 
تاثير منفي مي گذارد عكس العمل افراد نسـبت   ناري مناسب نبوده و اين عدم تطابق روي عملكرد و بازدهي آنابرخي ديگر قادر به سازگ

  .دارد قراربه كليه عوامل تنش زا به مقدار زيادي تحت تاثير عوامل فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و تجارب قبلي فرد 
   .استرس دانشجويان انجام گرفته است ميزانو پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبي  :هدف
و سـطح اسـترس    مي باشد به منظور تعيين ارتباط بـين اعتقـادات مـذهبي    همبستگي -توصيفيمطالعه حاضر يك مطالعه  :راكـ  روش

ـ   شامل نمونه ها . ده استششرق گيالن انجام ) س(دانشجويان در دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب رم دوم كليـه دانشـجويان ت
 كـه  پرسشنامه بود 2شامل ابزار تحقيق . كه ساكن خوابگاه بودند) نفر52(رشته هاي تحصيلي پرستاري، علوم آزمايشگاهي و راديولوژي 

    )storchپرسشـنامه تسـت اسـترس    (و پرسشنامه ديگر) senta claraپرسشنامه (يك پرسشنامه مربوط به سنجش اعتقادات مذهبي
  .توسط خود دانشجويان تكميل گرديدندپرسشنامه ها . باشد مي

داراي سـطح   آنهـا از %) 3/56( واز واحدهاي مورد پژوهش داراي سطح اعتقادات بـاال  ) %9/87(يافته هاي پژوهشي نشان داد كه  :نتايج
ـ  ارتباط بين اعتقادات مذهبي و سطح استرس با استفاده ازآزمون آماري .استرس متوسطي بوده اند د كـه ارتبـاط   كاي دو محاسبه گردي

  .)>P 05/0(نشان داد را معني دارآماري
بين ميزان استرس و اعتقـادات مـذهبي دانشـجويان     معني دار و معكوساين پژوهش كه بيانگر ارتباط  هاي يافته :نتيجه گيريبحث و 

رسي دانشجويان در مورد اهميت مي تواند راهنمايي جهت برنامه ريزان و مسئولين آموزشي دانشگاهها باشد تا در واحدهاي د      است، 
  .مذهبي و نقش آن در زندگي و كاهش استرس تاكيد بيشتري به عمل آورند اتاعتقاد
  استرس، دانشجويان، اعتقادات مذهبي :واژه ها كليد

  مقدمه
راكات ذهني شخصي و استرس بوسيله ي اد

تفسير وي از موقعيتي كه خارج از توانايي هايش بوده 
اختالل در سالمتي وي شود تعريف و مي تواند باعث 

كلي استرس توسط همه ي افراد تجربه  بطور. دگردمي 
مي شود و بايد توجه نمود كه درجاتي از استرس مي 
. تواند در افزايش و بهبود عملكرد افراد موثر باشد

شواهد نشان مي دهد كه اغلب موفقيتهاي انسان در 
باالي شود، اما درجات  مي استرس ايجاد شرايط پر

استرس عواقب متعددي دارد كه از آن جمله مي توان 
به بيماريهاي جسمي، رواني، اختالالت خواب و سر درد 

استرس يا  .)2و1(كاهش توانايي حل مسأله اشاره نمود و
فشار رواني فراگيرترين عارضه در مردم جهان و ريشة 

 .اكثر بيماريهاي رواني است
عدم ست از ااسترس عبارت بعبارت ديگر 

ما و منابعي كه براي بر آوردن  يتناسب بين تقاضاها
بايد به ياد داشته باشيم كه بروز استرس . آنها داريم
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باشد و  صرفاً تحت تأثير عوامل فيزيكي و زيستي نمي
  .)3(هر دو در بروز استرس موثرندجسم و روان 

توانائي هاي شناختي و  ،شيوه هاي مقابله
ر معرض استرس به رفتاري هستند كه توسط فرد د

در تعاليم . كنترل استرس بكار گرفته مي شوند منظور
براي مقابله با استرسها و سازگاري با  ياسالمي روشهاي

 التزام عملي به اعتقادات. سختي ها ذكر شده است
ري از مشكالت رواني اعامل بازدارنده بسي بعنوان ديني

به و دانشمندان را  توجه تعداد زيادي از روانشناسان
منابع اسالمي و نظريات . خود جلب كرده است

است كه بين  مسئلهدانشمندان مسلمان گوياي اين 
به اعتقادات ديني و سالمت رواني،  يالتزام عمل

در زمينه تأثير مثبت . همبستگي مثبت وجود دارد
رواني ارتباط با پروردگار بصورت فردي و جمعي به 

ينه ي ذخاير هنگام روبه رو شدن با سختي ها در گنج
در قرآن كريم  .)4(اسالمي شواهد بسياري موجود است

بطور صريح بيان شده است كه ذكر خدا موجب آرامش 
يكي از : در واقع مي توان گفت. )5( دلها مي شود

مواردي كه در پيشگيري از استرس و درمان آن نقش 
در . بسيار مهمي دارد مذهب و اعتقادات ديني است

از منابع مذهبي مثل دعا، نيايش،  مقابله هاي مذهبي،
هار براي مقابله توكل و توسل به خداوند و ائمه اط

» )Benyamin rash ( بنيامين راش« .استفاده مي شود
مذهب : مي نويسدروانشناس مشهور در اين زمينه 

آنقدر براي پرورش سالمت روح آدمي اهميت دارد كه 
 صور ست كه تا بر اين اساس مدتها ،هوا براي تنفس

مي شود بين مذهب و اعتقادات ديني و سطح استرس 
اخيراً نيز روانشناسي  در افراد ارتباط مثبتي وجو دارد و

در اين زمينه فراهم مذهبي حمايتهاي تجربي زيادي را 
  .)6(آورده است

 20 – 60پرسان بيان مي كنند كه نيلمن و 
درصد متغيرهاي سالمت رواني و توانايي كنترل 

  .)6(باورهاي مذهبي تبيين مي شود استرس توسط
بدون شك سالمت رواني نقش مهمي در پويايي 

با توجه به نقش . و كارآمدي هر جامعه ايفا مي كند

مهم دانشجويان در پويايي جامعه و همچنين هزينه 
سنگين آموزش عالي در هر كشور، بهداشت روان 
دانشجويان در دهة اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته 

از خدماتي كه توسط دانشگاهها به  يو يك است
خدمات مشاوره اي در زمينه  ،دانشجويان ارائه مي شود

بهداشت روان و كاهش سطح استرس دانشجويان 
  .)7(باشد آسيب پذير در اين زمينه مي

مهم و بسيار  ددر واقع ورود به دانشگاه رويدا
حساس در زندگي نيروهاي كارآمد و فعال و جوان در 

ر به شمار مي رود كه غالباً با تغييرات زيادي هر كشو
در . در روابط اجتماعي و فردي آنها همراه مي باشد

كنار اين تغييرات بايد به انتظارات و نقشهاي جديدي 
نيز اشاره كرد كه همزمان با ورود به دانشگاه در 

برخي از آنها به سرعت خود . دانشجويان شكل ميگيرد
طباق داده و با انعطاف پذيري را با اين شرايط جديد ان

مناسب، تغييرات بوجود آمده را مي پذيرند و با حفظ 
سالمت روان خود، موفقيتهاي الزم تحصيلي را كسب 
مي كنند، ليكن برخي ديگر قادر به سازگاري و انطباق 

آنها  رايموثر نبوده و قرار گرفتن در چنين شرايطي ب
يا بازدهي آنها زا و نگران كننده بوده و عملكرد  استرس

  .)8(را تحت تأثير قرار مي دهد
از دانشجويان با محيط  يآشنا نبودن بسيار

دانشگاه، مشكالت خانوادگي، مشكالت رفت و آمد و 
ناسازگاري با ساير دانشجويان در محيط خوابگاه و 
ناكافي بودن تسهيالت رفاهي و اقتصادي و مشكالتي 

توانند سبب  نظير آنها از جمله شرايطي هستند كه مي
ايجاد استرس در دانشجويان و در نهايت سبب افت 

  . )9(ملكرد تحصيلي در آنان شوندع
دانشجويان از حساسترين  با توجه به اينكه

اقشار جامعه و نيروي كارآمد آيندة ما مي باشند، بر آن 
تعيين ارتباط بين " شديم، تحقيق اخير را با هدف

انجام  "وياناعتقادات مذهبي و سطح استرس دانشج
آن بر راهكارهاي موجود و نتايج دهيم با استفاده از 

نقش مذهب در زندگي و كاهش استرس تأكيد 
 .بيشتري نمود
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  كار روش
    همبستگيتوصيفي تحقيق حاضر يك مطالعه 

) س(پرستاري و مامايي زينبد كه در دانشكده مي باش
نمونه هاي اين . شرق گيالن به انجام رسيده است

دختر ) ترم دوم( لية دانشجويان سال اولتحقيق ك
ري، علوم آزمايشگاهي و راديولوژي رشته هاي پرستا

ت لعه كه به هنگام نمونه گيري ب .)نفر 60(ندباشمي 
 52نفر از دانشجويان، نمونه ها به  8عدم دسترسي به 

. پرسشنامه بود 2شامل  ابزار تحقيق. تقليل يافتنفر 
ادات ـقـــتش اعـجـــنسامه مربوط به ـيك پرسشن

پرسشنامه ديگر،  و )somtaclare پرسشنامه( يــبذهـم
پژوهشگران قبل  .مي باشد stroch پرسشنامه تست استرس

از توزيع پرسشنامه ها، توضيحات الزم را براي نمونه ها 
ارائه نمودند و سپس از آنها خواستند كه در صورت 

دهي پس از پاسخ . تمايل پرسشنامه ها را پر نمايند
استرس خفيف، (نمونه ها، سطح استرس به سه قسمت

 و اعتقادات مذهبي به سه قسمت) متوسط و شديد
. دندشتقسيم بندي ) اعتقادات باال، متوسط و پايين(

اري با استفاده از آمار توصيفي و آزمونهاي اطالعات آم
مورد تجزيه و  SPSSنرم افزار  آمار استنباطي و كمك

  .ندتحليل قرار گرفت
  تايجن

 18-25در محدوده سني ) %100(كلية نمونه ها
. مجرد بودند )%2/94(اكثريت نمونه ها. سال بودند

وضعيت اقتصادي خود را  )%3/67(اكثريت دانشجويان
 .)1جدول شماره ( نمودند عالما متوسط

مشخصات فردي دانشجويان مورد مطالعه در دانشكده : 1جدول شماره  
  87شرق گيالن در سال  )س(پرستاري و مامايي زينب 

  درصد  تعداد  مشخصات فردي

  سن
21-18   44  6/84  
25-22  8  4/15  
29-26  0  0  

  7/5  3  متأهل  تأهل
  2/94  49  مجرد

وضعيت 
  اقتصادي

  1/21  11  خوب
  3/67  35  متوسط
  5/11  6  بد

   از %) 9/87(يافته هـاي پـژوهش نشـان داد كـه    
داراي  درصـد 1/12نمونه ها داراي سطح اعتقادات باال و

رابطـه بـا    همچنين در. هستندسطح اعتقادات متوسط 
 درصـد  3/56يافته ها بيانگر اين بود كه  ،سطح استرس

 درصـد  24/30نمونه ها داراي سطح اسـترس خفيـف،   
داراي  درصــد46/13داراي ســطح اســترس متوســط و 

  .)2جدول شماره (هستندسطح استرس شديد 
رد پژوهش بر حسب شدت توزيع و واحدهاي مو: 2جدول شماره 

  استرس
  درصد  تعداد  سطح استرس

  3/56  16  خفيف
  24/30  29  متوسط
  46/13  7  شديد

  100  52  تعداد كل

بين متغيرهاي سن، وضعيت تأهل، وضعيت 
اقتصادي و رشتة تحصيلي با استرس و اعتقادات  

بين . مذهبي ارتباط آماري معني دار مشاهده نگرديد
سترس با استفاده از آزمون اعتقادات مذهبي و سطح ا

ارتباط معني دار آماري نشان داده ) 2x(آماري
  .)05/0P< ,38/9=2x(شد

سطح اعتقادات دانشجويان مورد مطالعه نيز در 
  .نشان داده شده است 3جدول شماره 
توزيع واحدهاي مورد پژوهش بر حسب ميزان : 3جدول شماره 

  اعتقادات مذهبي
  درصد  تعداد  سطح اعتقادات

  9/87  46  باال
  1/12  6  متوسط
  0  0  پايين

  100  52  تعداد كل

  بحث و نتيجه گيري
مي كه يافته هاي اين پژوهش نشان  همانطور

داراي سطح اعتقادات  نمونه ها )%9/87(اكثريت دهد
در تحقيقي هم كه كريم اللهي و آقا . بااليي بودند

تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبي « محمدي با هدف 
سردگي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم و اف

انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند » پزشكي اردبيل 
واحدهاي مورد پژوهش از اعتقادات درصد  42/73كه

  .)6( مذهبي بااليي برخوردار بوده اند
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 3/56ي ديگر اين تحقيق اين بود كه از يافته ها
 از دانشجويان داراي سطح استرس خفيف و درصد

   نيز داراي سطح استرس متوسطي  درصد 24/30
نيز ) 1385(در تحقيق شمس و همكاران. بوده اند

 داراي مشكالت ،از دانشجويان به درجاتي درصد 7/43
. )10(روانشناختي نظير استرس و اضطراب بوده اند

اوريان و گلشن در تحقيق ديگري هم كه توسط ي
 69/57نشان داد كه به انجام رسيد) 1385(اروميه
گ كردن بيش از حد با بزر از دانشجويان درصد

مشكالت و عدم توانايي سازگاري با دورة دانشجويي 
  .)11(شده انددچار استرس زياد 

از  دوران تحصيلي دانشگاهي براي بسياري
. دانشجويان ممكن است همراه با آسيبهاي جدي باشد

افسردگي، اضطراب همراه با استرسهاي شديد از جمله 
ستند كه مي توانند با اين روند همراه بوده و عواملي ه

  .)10(موجب افت عملكرد تحصيلي دانشجويان شوند
از ديگر يافته هاي اين پژوهش، وجود ارتباط 

معني دار معكوس بين سطح استرس و اعتقادات  آماري
در تحقيقي هم كه توسط رحيمي كيان . است مذهبي

 -نشانجام شد اكثريت دا) 1385(و همكاران دركرج
فاقد افسردگي بودند %) 50(آموزان با نگرش مذهبي باال

اين  در. افسردگي شديد نداشتند از آنهاو هيچ كدام 
نشان داد كه فراواني  2xآزمون آماري ،پژوهش

افسردگي واحدهاي مورد پژوهش با سطح نگرش 
 ردمذهبي آنان ارتباط معني دار آماري دا

)007/0=,P8/17=2x ( فراواني جهت چگونگي ارتباط
افسردگي و نگرش مذهبي، از ضريب همبستگي 
پيرسون استفاده شد كه يك ارتباط معكوسي را بين 

در تحقيق كريم الهي و آقا . )4(اين دو متغير نشان داد 
محمدي نيز با استفاده از آزمون آماري كاي دو 
مشخص گرديد كه بين دو متغير افسردگي و اعتقادات 

ارتباط معني دار آماري  %95مذهبي با ضريب اطمينان 
  .)2x()6=38/9(وجود دارد

دانشجويان در دوران تحصيل ممكن است با 
 ده اي مواجه شوند و همانطور كه برمشكالت عدي

همگان روشن است، سالمت روان دانشجويان در هر 
جامعه داراي اهميت بسيار زيادي است زيرا كه 

 در اين. دانشجويان سازندگان فرداي جامعه هستند
ميان سالمت رواني دانشجويان گروه پزشكي به لحاظ 

روان انسانها از اهميت  مرتبط بودن شغل آنان با تن و
ها نشان مي  يافتههمانطور كه . ويژه اي برخوردار است

 دهد وجود اعتقادات مذهبي مي تواند سبب كاهش
ي اين پژوهش نيز مويد يافته ها. استرس در افراد گردد

اي پژوهش ها را، مي توان يافته ه، لذا استاين امر 
برنامه ريزان و مسئولين آموزشي راهنمايي جهت 

دانشگاهها دانست تا در واحدهاي درسي دانشجويان بر 
كاهش نقش آن در اعتقادات مذهبي و  اهميت بيشتر

سطح استرس تأكيد نمود و در صورت نياز كالسهاي 
  .تري را بر پا نمودبيشمشاوره اي 

  تشكر و قدرداني
در پايان، از مسئولين محترم دانشكده پرستاري 

شرق گيالن و همچنين كليه ) س(و مامايي زينب
در اين پژوهش ما را ياري نمودند  هدانشجوياني ك

  .مي شودتشكر و سپاسگزاري 
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Survey the effect of religious beliefs in stress reduction in students of Langroud 
Faculty of Medical Sciences   

 
By: Parand Pourghane1, Ebrahim Sharif azar2, Fatemeh Zaer sabet2, Mitra Khorsandi2 

 
Abstract: 
Introduction: Stress is referred to the cumulative physical and somatic reactions that can 
disturb equilibrium of individuals. Entrance  to  university  is  a  period  that  is  very  crucial 
in living of active and skilled forces in every country which accompanies changes with 
interpersonal and social relationship. A number of students adapt themselves with new 
condition and accept changes with flexibility and maintain mental health and achieve 
educational success. But some others are not able to adapt properly and this mal adaptation 
has negative effect on individual’s function and outcome. One’s reaction to stressors depends 
mainly on cultural, religious, social and past experiences.  
Objective: This study aims to determine the effect of religious beliefs in stress reduction 
in students of Langroud Faculty of Medical Sciences. 
Methods: This is a correlational descriptive study. Samples included first year students 
residing in dormitories and all second term students in nursing, laboratory and radiology 
technicians (60 students). Data collection instrument included two questionnaires of Santa 
Clara which assessed religious beliefs and Storch Stress test and they were self reported.  
Results: The results showed that 87.9% of students had high level of beliefs. Also results 
showed that 56.3% of students had moderate stress. Results indicated a significant 
relationship between religious beliefs and level of stress when examined by chi-square 
(x2=9.38). Results showed no significant relationship between age, marital status, economic 
status and stress and religious beliefs. Also no significant relation was reported between study 
majors and stress and religious beliefs.   
Conclusion: The results  which indicated the existence of a positive  relation  between  level  
of  stress  and  religious beliefs can serve a guidance for education planning as more emphasis 
be paid in student courses regarding the importance of religious beliefs and its role in 
decreasing stress. 
Key words: Stress, Students, Religious Beliefs 
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