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 مقاله پژوهشی

دانشگاه  دالورودیجد دانشجویان کاهش استرس اساسی نظریه شناخت اجتماعی در يهاسازهکاربرد 
  1394-95اراك در سال علوم پزشکی 

  
  ٥يرجب ، محمود٤ رنجبران يمهد ،٣ ين روزبهانينسر ،٢* يمحبوبه خورسند ،١يزهرا فاضل دهکرد

 
  07/06/1397تاریخ پذیرش  16/02/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ايجاد  يو روان يانواع اختالالت جسم جاديدر درازمدت، موجب ا تواندميباشد،  يو مقابله ظرفيت و توانايي از بيش فرد، هاياسترساگر  :هدف و زمينهپيش
 –يشناخت يتئور هايسازهکاربرد  يبررس باهدفپژوهش  نيااست. لذا  يضرور يمداخالت آموزش يبرا ريزيبرنامه منظوربه زااسترسعوامل  بينيپيش ،شود

  شد. اراک انجام يه علوم پزشکدانشگا يربوميدالورود غيجد انيدانشجو استرس بينيپيشدر  ياجتماع
انجام شد. اطالعات  ٩٤-٩٥ يلياراک در سال تحص يدانشگاه علوم پزشک يدانشجو ١٥٦در  يسرشمارروش با استفاده از  ين مطالعه مقطعيا :کار روشمواد و 

مت) ي(ز شدهادراک ياجتماع تيحما مقابله با مشکالت (چسني) و يخودکارآمداس يمق(کوهن)،  شدهادراکاس استرس يتوسط پرسشنامه دموگرافيك، مق
  .گرديد وتحليلتجزيه استنباطي و توصيفي آماري هايآزمون با اطالعات برخوردار بودند. سپس يقابل قبول ييايو پا ييکه از روا شد آوريجمع
درصد از  ٨/٢٨ بود. ٩٩/١٨±٥١/٠ کنندگانشرکت ين سنيانگيم .مؤنث بوده هاآنرصد د ٤/٧٤ و مذکرپژوهش  رصد واحدهايد ٦/٢٥ داد نشان هايافته: هايافته

 در باالتر بودن استرس دهندهنشانکه  بود ١/١٧±٢/٩پسران  و ٦/٢١±٠٣/٨استرس دختران  نيانگيمبودند.  نيانگينمره استرس باالتر از م يدارا انيدانشجو
 يعاجتما -يشناخت يمهم تئور هايسازهبود که هر دو از  يت اجتماعيو حما يان، خودکارآمدياسترس دانشجو کنندهپيشگوييعوامل  .استدختر  انيدانشجو

  شت.وجود دا داريمعني) رابطه >٠٠١/٠p و r= -٣١/٠( ياجتماع تيحما) و >٠٠١/٠p و r= -٦/٠( يبا خودکارآمد شدهادراکاسترس  ني. بباشنديم
 ،ادراک خانواده ،يررسميغ تيحمان ي، همچنکندميفا يا انيدانشجو يروان -يروح هايحالت ميدر تنظ ينقش محور ،يخودکارآمد رسدمينظر ه ب :گيرينتيجه

  داشته باشد. ينقش اساس در مهار و کاهش استرس تواندميه گااساتيد و کارکنان دانش يدريافت شده از سو تيحما
 اني، دانشجوياجتماع -يشناخت ي، تئوريت اجتماعي، حماي، خودکارآمدشدهادراکاسترس  :يديواژگان کل

  
 ۵۱۷-۵۲۶ ، ص۱۳۹۷ مهر، ۱۰۸درپي ، پيهفتم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۸۶۳۳۶۶۲۰۲۴تلفن:  دانشکده بهداشت، اراک پزشکي علوم دانشگاه اراک، :آدرس مکاتبه

Email: khorsandi.mahboobeh@gmail.com 

  
  مقدمه

 يزندگ دادهاييفرد از رو يابيبه درجه ارز شدهادراکاسترس 
 ه داردو پرفشار بودن) اشار کنترلغيرقابل ،بينيپيشغيرقابل(مانند 

 ندکنمي يابيارز يمتفاوت هايشکلرا به  دادهايافراد رو معموالً، )١(
 نديناخوشا امدهاييرا نسبت به پ هاآناز  يموضوع بعض نيو ا

 .)٢( سازدمي پذيرترآسيباسترس 

                                                             
  اراک، ايران اراک پزشکي علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد کارشناسي دانشجوي ١
  )مسئول نويسنده( اراک، اراک، ايران پزشکي علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشيار ٢
  اراک، اراک، ايران پزشکي علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقاء و بهداشت آموزش گروه استاديار ٣
رويان،  گاهپژوهشدانشگاهي،  جهاد مثل توليد پزشکي علوم و شناسي زيست باروري، پژوهشکده اپيدميولوژي تحقيقات باروري، مرکز سالمت و اپيدميولوژي گروه ٤

  ايران، تهران
 اراک، ايران اراک پزشکي علوم روانشناسي، دانشگاه ارشد دانشجويي، کارشناسي راهنمايي و مشاوره مرکز مسئول ٥

استرس فرد، زان ياگر م، مختلف هايپژوهشنتايج  بر اساس
در  واندتميباشد،  ازاسترسبيش از توانايي و ظرفيت مقابله با عامل 

 ازجمله يجسم -انواع اختالالت رواني يسوبهدرازمدت، فرد را 
كاهش توانايي  ،)٣( قراريبياضطراب، افسردگي، اختالالت خواب، 

 .)٤(سوق دهد  مسئلهحل  يو ناتوانفرد  يسازگار
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 رجبي محمود رنجبران، مهدي روزبهاني، نسرين خورسندي، محبوبه دهکردي، فاضل زهرا
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درصد در مورد قشر جوان و دانشجو که  خصوصبه مسئلهن يا
در . شودميمطرح  دهدميي از جمعيت كشور را تشكيل توجهقابل

درصد از  ٩/٤١که در دانشگاه مالزي و مصر انجام گرفت  يمطالعات
داراي  يپرستار انيدرصد از دانشجو ٢/٤٠ دانشجويان پزشكي و

 ٦/٦٠در گرگان ن ي. همچن)٦, ٥(بودند  شناختيروان هاياسترس
 .)٧(استرس بودند  يدارا يعلوم پزشک انيدرصد دانشجو

آشنا نبودن با همچون:  ييزااسترسوجود عوامل  به دليل 
محيط دانشگاه در بدو ورود، جدايي و دوري از خانواده، عدم عالقه 

زندگي در خوابگاه، كنار ، جمعي زندگي مقررات به رشته تحصيلي،
کالسي، نگراني درباره  هايفعاليت ،عاطفي ناكامي، اتاقيهمآمدن با 

ار يبس رواني دانشجويان -توجه به نيازهاي روحي ... نمره امتحاني و
  .)٨(ت است يحائز اهم

 نظورمبهه يبر استرس گام اول مؤثرل عوامل يو تحل بينيپيش
ان يدر کاهش استرس دانشجو مؤثر يمداخالت آموزش ريزيبرنامه
 است.

 يتئورل رفتار جهت ارتقاء سالمت، يتحل هاينظريه ازجمله
آن آلبرت بندورا است.  گذاربنيانکه  باشدمي اجتماعي -شناختي

اي استفاده در رنظري مناسب ب چارچوبيك  عنوانبه ين تئوريا
ر انسان رفتاکه  قرار گرفته است مورداستفادهرفتار،  يرتغي هايبرنامه

و دي فر ،يپويا و متقابل بين سه عامل رفتار کنشبرهم صورتبهرا 
تغيير در هر يك از سه عامل محيط،  بنابراين، كندميمحيط بيان 

  سبب تغيير در دو عامل ديگر شود. توانديمعوامل فردي و يا رفتار 
 عواملي هستند كه بر رفتار )يط اجتماعيمحمحيطي (عوامل 

 .)١٠, ٩( از فرد نيستند جزئيفيزيكي  طوربهاما  ،گذارندميفرد اثر 
يط اجتماعي شامل اعضاي خانواده، دوستان، همساالن و حم

، يا ايمشاهده. در اين مورد، يادگيري باشدميهمكاران 
يادگيري يك رفتار از طريق مشاهده انجام آن رفتار  ديگرعبارتبه

 شودميمهم اين نظريه محسوب  هايسازهاز  توسط شخص ديگر
حمايت اجتماعي اشاره  به توانمي يطين از عوامل محي. همچن)١١(

  .)١٢( نمود
تعارض ميان فرد و محيط  يجهدرنتاست که  استرس شرايطي 

 موقعيت و باعث ايجاد ناهماهنگي ميان ملزومات يک آيدمي به وجود
نشان  هاپژوهش .)١٣( شودميو منابع زيستي، رواني و اجتماعي فرد 

ن يوالد يفرد ييادراک خانواده و کارا ،يررسميغ تيحماکه  دهدمي
اساتيد و حمايت از طرف  يانگيزش مثبت دريافت شده از سوو 

در مهار و کاهش  تواندمي يتيمنبع حما عنوانبه شكدهکارکنان دان
از سوي ديگر، عوامل فردي  .)١٥, ١٤(د کن فايا ياسترس نقش اساس

. قابليت رفتاري به اين دهدميقرار  تأثيرنيز رفتار فرد را تحت 
معناست كه فرد بايد آگاهي مرتبط با رفتار، خودبسندگي يا اطمينان 

از  يکي. )١١( داشته باشد انجام آن رفتار منظوربهبه توانايي خود را 
است که  يخودکارآمد ير در سالمت روان، باورهاگذاتأثيرعوامل 

 ييواال گاهيسالمت، جا ازجمله يمختلف زندگ هايجنبهامروزه در 
با مشکالت،  ييارويرو يتفکر افراد، چگونگز داشته و در طر

. )١٦(دارد  يمقابله با استرس و ... نقش مهم ،گيريتصميم
 باشدميباندورا  ياجتماع ياختشن يتئور يجزء اصل يخودکارآمد

خود در انجام  هايتواناييفرد در خصوص  هايقضاوتبه باورها و  که
منابع درون  ترينغنياز  يکياره دارد و اش هامسئوليتو  فيوظا

 .)١٧( سازدميتوانمند  هافعاليتفردي است که شخص را براي انجام 
)، رفتار يخودکارآمد( يفرد به عوامل ياجتماع يشناخت يتئور

) يتيمنابع حمامحيط ( هايكنندهتعيين ) ورفتار مقابله با استرس(
در استرس  ين تئوريکاربرد ا نهيدر زم يتوجه دارد. مطالعات اندک

 يبرخکاربرد  باهدف ، مطالعه حاضرباشديمان موجود يدانشجو
 دانشجويان استرس بينيپيش نظريه شناخت اجتماعي در

  انجام گرفت. اراکدانشگاه علوم پزشکي  يربوميدالورود غيجد
  

  هاروشمواد و 
 ١٥٦. است يليتحل -يمطالعه مقطع کيپژوهش حاضر 

 يسرشمار گيرينمونهبه روش  طيشرا دالورود و واجديجد يدانشجو
 يمعيارهاي ورود به مطالعه شامل دانشجوشدند.  وارد مطالعه

 بودن درساکن ، اراک يدانشگاه علوم پزشک يبومريغ دالوروديجد
و  يل در مقطع کارشناسين، تحصو خودگردا يدولت هايخوابگاه

معيارهاي خروج و  به شرکت در مطالعه ليتما و يعموم يدکترا
دانشجو براي ادامه  زهيو از دست دادن انگ ليعدم تماشامل،  مطالعه

 دانشجو و عدم مکاننقل ،پرسشنامه ليعدم تکم ،شرکت در مطالعه
  بود. يبه و يامکان دسترس

بود.  يسرشمار صورتبهدر پژوهش حاضر  گيرينمونهروش 
 يربوميغ انتخاب افراد نمونه ابتدا ليست اسامي دانشجويان منظوربه

با  سپسگرفته شده  ينيواحد خدمات ماش از هاآن يليو رشته تحص
ه يان تهيدانشجو ي، برنامه کالسهادانشکدهمراجعه به واحد آموزش 

ح يان وقت کالس) و توضيا پاي(شروع  هاکالسد و با مراجعه به يگرد
و د يع گرديتوز هاپرسشنامهان منتخب، يدانشجو ياهداف برا

پژوهش  در اينگرديد.  آوريجمعاز طريق خودگزارشي  اطالعات
شرکت در پژوهش،  اريو اخت يآزاد ازجمله ياخالق يارهايمع

 افراد در تمام يو شأن انسان تيحفظ شخص و محرمانه بودن اطالعات
آگاهانه  نامهرضايتمطالعه  ي. در ابتداديگرد تيمراحل پژوهش رعا

  شد. از افراد اخذ يکتب
ن يد. اوليگرد آوريجمعپرسشنامه  ٤ قياطالعات از طر

 ،يلي(سن، جنس، رشته تحص کياطالعات دموگرافپرسشنامه شامل 
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 ١٣٩٤-٩٥اراک در سال دانشگاه علوم پزشکي  جديدالورود دانشجويان کاهش استرس اساسي نظريه شناخت اجتماعي در يهاسازهکاربرد 
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، شغل، سطح درآمد خانواده، محل سکونت دانشجو، تأهل تيوضع
 التيخانواده و سطح تحص يمسکن خانواده، تعداد اعضا تيوضع
  د.بو) نيوالد

با استفاده از پرسشنامه استرس  شدهادراکاسترس  زانيم
توسط کوهن  ١٩٨٣پرسشنامه در سال  نيشد. ا يابيارز شدهادراک

است که  تميآ ١٤و  ١٠ ،٤نسخه  ٣ يداراو  شدهيهتهو همکاران 
ماه گذشته به کار  کيدرک شده در  يسنجش استرس عموم يبرا

کنترل، غلبه، کنار آمدن با  ،. افکار و احساسات درباره حوادثرودمي
. دهدميقرار  موردسنجشرا  شدهتجربه هاياسترسو  يفشار روان

 دنيکرده و فرآ يرا بررس يعوامل خطرزا در اختالالت رفتار نيهمچن
ا احساس ي: آ٧تم يمثال آ طوربه دهدميرا نشان  زاتنشروابط 

 ني. ا؟روديمش يپ ديخواهيمکه  طورهماناوضاع  دياکرده
 نيداشته و به هم يمختلف کاربرد فراوان يپرسشنامه در کشورها

 ياديز يگوناگون ترجمه و در کشورها هايزبانخاطر به 
 مطالعه نيشده است. در ا يابيقرار گرفته و هنجار مورداستفاده

ر د اسيمق نيا يکرونباخ برا يشد. آلفاستفاده ا يتميآ ١٤نسخه 
 گذارينمرهنحوه  ./. به دست آمده است٨٦/. و ٨٥/.، ٨٤سه مطالعه 

کرت يل ايدرجه ٥ فيشکل است که بر اساس ط نيپرسشنامه به ا
 ٣اوقات= اغلب ،٢اوقات= گاهي ،١هرگز =  تقريباً ،٠(هرگز=  باشدمي

معکوس  طوربه ١٣، ٤،٥،٦،٧،٩،١٠عبارات  )٤از اوقات=  ياريو بس
 ،٢اوقات= گاهي ،٣هرگز =  تقريباً ،٤هرگز= ( شونديم گذارينمره
از کسب شده يامت ينترکم .)٠از اوقات=  ياريو بس ١اوقات= اغلب

استرس  دهندهنشاناست. نمره باالتر  ٥٦ن نمره يشتريصفر و ب
  .)١٨( .شتر استيادراک شده ب

ت مقابله با مشکال ي، خودکارآمدشدهاستفاده پرسشنامه نيسوم
توسط  ٢٠٠٦مقابله با مشکالت در سال  يخودکارآمد اسيد. مقوب

مربوط به  يخودکارآمد يابيارز منظوربهو همکاران و  يچسن
 کي اسيمق نيفرد در برابر مشکالت ساخته شد. ا مقابله هايشيوه

خواسته شده است که  ياست که در آن از آزمودن يعبارت ٢٦آزمون 
از پس آن  توانمنمي وقتيچه( ايدرجه ١١ کرتيل اسيمق کيدر 
) مشخص ١٠ = مياز پس آن برآ توانمميتا مطمئنم که  ٠=  ميبرآ

 از کيهر  تواندميکند که هنگام مواجهه با مشکالت تا چه حد 
آن  ييايو پا ييش روايافزا منظوربه .شده را انجام دهد انيب يکارها
 آن به ليشنهاد کم کردن تعداد عبارات و تقليپرسشنامه پ نيمؤلف
با  يسؤال ١٣ن مطالعه از پرسشنامه يدر ا. )١٩( را دادند سؤال ۱۳

 يياين مطالعه پايا در شد. استفاده ١٣٠و حداکثر آن  ٠نمره  حداقل
  .آمد به دست. ٩٣پرسشنامه 

درک  ياجتماع تيحما چندبعديم پرسشنامه چهار رسشنامهپ
 مت،يز توسط شده ١٩٩٨که در سال  اسيمق ني. اباشدميشده 

است  ايگزينه ٧سؤال  ١٢ داراي ساخته شده يو فارل متيداهلم، ز
 ت دوستان،يو سه عامل حما )٧موافق =  کامالًتا  ١مخالفم =  کامالً(

و  ١٢. حداقل نمره دهدميقرار  موردسنجشخانواده و افراد مهم را 
 اسيمق نيا سنجيروان هايويژگي يبررس .باشدمي ٨٤حداکثر آن 

نشان داده که  يشبان خيش يهاشم و يتوسط رجب ١٣٩٠در سال 
 يهمبستگ ٧٦/٠تا  ٤٦/٠با نمره کل،  اسيمق يهاتميآاز  کي هر نيب

 به دست. ٨٩پرسشنامه  يياين مطالعه پاي. در ا)٢١, ٢٠(دارد وجود
 توسط و شد وارد کامپيوتر هادادهاطالعات،  آوريجمعپس از  آمد.

 بيمستقل و ضر يت هايآزمونبا استفاده از  spss افزارنرم ٢٠نسخه 
   قرار گرفت. وتحليلتجزيهمورد  رسونيپ يهمبستگ

  
  هايافته

عدم  به دليلنفر  ٢٣، تعداد يربوميغ يدانشجو ٢٠٦از مجموع 
 لينقص در تکم به دليلنفر  ٢٧ل به حضور در مطالعه و تعداد يتما

دانشجو مورد  ١٥٦ درمجموعدند. يپرسشنامه از مطالعه حذف گرد
ر جدول د کنندهافراد شرکتک يدموگراف ويژگيقرار گرفتند.  يابيارز

  ک آمده است.ي
با  ٤٨/٢٠ ± ٥/٨ان ين نمره استرس ادراک شده دانشجويانگيم 

 استرس ادراک نيانگيم کهاينبا توجه به بود.  ٤٤و حداکثر  ٠حداقل 
آن  اريو انحراف مع ٢٦/٢٧کوهن  يسؤال ١٤پرسشنامه  شده در

 انيدرصد از دانشجو ٨/٢٨در مطالعه فوق  ،باشدمي ٣٢٣/٨
 نيانگي. مباشندمي نيانگينمره استرس باالتر از م يدارا دالوروديجد

 نيانگيو م ٦/٢١±  ٠٣/٨ دختران دانشجو ادراک شده استرس
که  باشدمي ١/١٧±  ٢/٩ دانشجو سرانپ ادراک شده استرس

دختر  انيدانشجو انياسترس در م زانيباالتر بودن م دهندهنشان
و  ٣٢با حداقل  ٩/٧٩ ± ٨/٢١ ين نمره خودکارآمديانگي. مباشدمي

 >٠٠١/۰و  r= -٦/٠( استرس و يخودکارآمد نيببود.  ١٢٨حداکثر 
p( ،با  انيکه دانشجو ين معنياشت. به امعکوس وجود د يهمبستگ

ن يهمچن .کنندميرا تجربه  يترکمزان استرس يباال م يکارآمدخود
 ± ٣/١١اجتماعي ت ين نمره حمايانگيم پژوهش نشان داد هاييافته

 و ياجتماع تيحما نيببود.  ٨٤و حداکثر  ٢٦با حداقل  ٩/٦٢
معکوس  يهمبستگ) >٠٠١/٠pو  r= -٣١/٠ادراک شده (استرس 

 شترييب يادراک ياجتماع تياز حما که يانيدانشجووجود دارد. 
  داشتند. تريپايينزان استرس ادراک شده يبرخوردار بودند، م
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  کنندهشرکت انيدانشجو کيدموگراف هايويژگي: )١( جدول
  درصد  تعداد  هاگزينه  ريمتغ

  تيجنس
  مذکر

  مؤنث

٤٠  

١١٦  

٦/٢٥  

٤/٧٤  

  تأهل
  مجرد

  متأهل

١٥١  

٥  

٨/٩٦  

٢/٣  

  مسکن خانواده تيوضع
 يشخص

  يجارياست

١٢٨  

٢٨  

١/٨٢  

٩/١٧  

  سطح درآمد خانواده

  نييپا

  متوسط

  باال

٢٩  

١٢٥  

٢  

٦/١٨  

١/٨٠  

٣/١  

  محل سکونت دانشجو

  يخوابگاه دولت

  خودگردانخوابگاه 

  يمنزل شخص

٥٩  

٩٢  

٥  

٨/٣٧  

٥٩  

٢/٣  

  نيالت والديتحص

  پلمير ديز

  پلميد

  ديپلمفوق

  سانسيل

  سانسيباالتر از ل

٥٥  

٤٤  

١١  

٢٧  

١٩  

٣/٣٥  

٢/٢٨  

١/٧  

٣/١٧  

٢/١٢  
  
 بيسن با استرس از ضر ريارتباط متغ نييتع منظوربه

ن دو يا نيب داريمعنياستفاده شد که ارتباط  رسونيپ يهمبستگ
 منظوربه ني). همچنp= ٢١٣/٠و  r= ١/٠( ديمشاهده نگرد ريمتغ
سطح  ،مسکن تيوضع، تأهل تيوضع ت،يجنس ريارتباط متغ نييتع

ا ب نيالت والديزان تحصيدرآمد خانواده، محل سکونت دانشجو و م
د استفاده ش طرفهيک انسيوار زيمستقل و آنال ياسترس از آزمون ت

 يرهاين استرس و متغيب يدارمعنينشان داد ارتباط  جيکه نتا
، سطح درآمد خانواده، محل سکونت دانشجو تأهل وضعيت ت،يجنس

ت يکه وضع يانين وجود ندارد، فقط دانشجويالت والديزان تحصيو م
زان استرس ياست، م يجارياست صورتبه هاآنمسکن خانواده 

  قابل مشاهده است. ٢در جدول  جي. نتاکننديمرا تجربه  يشتريب

  
  قيتحق يرهايمتغ برحسب انياسترس دانشجو اريو انحراف مع نيانگيم: )٢(جدول 

 P- value  اريانحراف مع  نيانگيم  هاگزينه  ريمتغ

  تيجنس
  مذکر

  مؤنث

١/١٧  

٦/٢١  

٢/٩  

٠٣/٨  
٠٠٣/٠  

  تأهلت يوضع
  مجرد

  متأهل

٣٩/٢٠  

٢٣ 

٦/٨  

٣/٤  
٥/٠  

  ت مسکن خانوادهيوضع
  يشخص

  يجارياست

٧٤/١٩  

٦/٢٣  

٧/٨  

٨/٦ 

٠٢٨/٠  

  

  

  سطح درآمد خانواده

  نييپا

  متوسط

٣/٢٢ 

١/٢٠  

٧/٩  

٢/٨  

  

٣٣/٠  
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 P- value  اريانحراف مع  نيانگيم  هاگزينه  ريمتغ

  ٦/٥  ١٦  باال

  

  محل سکونت دانشجو

  يخوابگاه دولت

  خودگردان

  يمنزل شخص

٥/١٩  

٢١  

٢/٢٢  

١/٩  

٣/٨  

٣/٤  

  

٥٣/٠  

  

  

  نيالت والديزان تحصيم

  پلمير ديز

  پلميد

  ديپلمفوق

  سانسيل

  سانسيباالتر از ل

٣/٢١  

٢١  

٨/١٨  

٧/١٩  

٦/١٨  

١/٩  

٧  

١٠  

٢/٩  

٥/٨  

  

  

٧١/٠  

  
 کاهش استرس کنندهپيشگوييمهم  هايسازه يبررس منظوربه

به روش  يون خطيره رگرسيان از مدل چند متغيدر دانشجو
 يببه ترتن مدل، يج پردازش ايد. طبق نتاياستفاده گرد گامبهگام

ت يدرک شده و حما ير خودکارآمديمتغ ٢ مثبت؛ ييشگويقدرت پ
ج در يبود که نتا دارمعنيدرک شده با کاهش استرس  ياجتماع

  قابل مشاهده است. ٤و  ٣جداول 
  

  ان در کاهش استرسيعملکرد دانشجو بيني کنندهپيشون متغيرهاي يل رگرسيتحل :)٣(جدول 
  )R2( شدهتعديلن ييب تبيضر  )R2ن (ييب تبيضر  )R( يب همبستگيضر  بينپيش يرهايمتغ

  ٣٥٨/٠  ٣٦٢/٠  ٦٠١/٠  درک شده يخودکارآمد

 درک شده و يخودکارآمد

  درک شده يت اجتماعيحما

٣٧٢/٠  ٣٨٠/٠  ٦١٧/٠  

   
  ان در کاهش استرسيعملکرد دانشجو بيني کنندهپيش يرهايمتغ يبرا گامبهگامون يب رگرسيضرابرآورد  :)٤(جدول 

 )(P-value داريمعني  )Betaضريب استاندارد (  انحراف استاندارد  )B( غيراستانداردضريب   بينپيش يرهايمتغ

 مقدار ثابت

  درک شده يخودکارآمد

٣٦/٣٩  

٢٣٦/٠-  

٠٩/٢  

٢٥/٠  

-  

٦٠١/٠-  

٠٠٠/٠  

٠٠٠/٠  

 مقدار ثابت

  درک شده يخودکارآمد

  درک شده يت اجتماعيحما

٧٦/٤٤  

٢١٩/٠-  

١٠٨/٠-  

٢٦/٣  

٢٦/٠  

٠٥٠/٠ 

-  

٥٥٨/٠-  

١٤٣/٠-  

٠٠٠/٠  

٠٠٠/٠  

٠٣٤/٠ 

  
 هايمؤلفهت با يجنس ريارتباط متغ نييتع منظوربه

 مستقل استفاده شد ياز آزمون ت يت اجتماعيو حما يخودکارآمد
پسران دانشجو،  ين خودکارآمديانگيج نشان داد، ميکه نتا

ت ين حمايانگيو م ٦/٧٦±٢/٢٠و دختران دانشجو،  ٥/٨٩±٦/٢٣
. باشدمي ٩/٦٢±٥/١١و دختران،  ٩/٦٢±١/١١پسران،  ياجتماع

 يت اجتماعيو حما يخودکارآمد يرهايارتباط متغ نييتع منظوربه
 وجود دهندهنشاناستفاده شد که  رسونيپ يهمبستگ بيضر از

و  r=٣٠٧/٠( باشدمي ريمتغ دو نيا نيب داريمعنيارتباط 
٠٠١/٠p<.(  

  
  گيرينتيجه و حثب

 به وجود يديجد طيشرا ورود به دانشگاه و سکونت در خوابگاه
خانواده،  از يدور ازجملهست، زاتنش انيدانشجو يکه برا آوردمي

مشکالت  ،يجانيو ه يعاطف يتحماعدمبا دوستان،  کنار آمدن
. )٢٢, ١٥( گذاردمي تأثير هاآنو ... که بر سالمت و عملکرد  يآموزش

ي اجتماع ياساسي نظريه شناخت هايسازهکاربرد  باهدفن مطالعه يا
ه علوم دانشگا يربوميدالورود غيجد دانشجويان استرس بينيپيش در

انجام شد. با توجه به  ١٣٩٤-٩٥ يلياراک در سال تحص پزشکي
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 انيدانشجو انياسترس ادراک شده در م وعيو ش زانيمج مطالعه، ينتا
 يمطالعه بوالهر جيکه با نتا باشدميدرصد  ٨/٢٨در مطالعه فوق 

 ناياسترس در م وعيش زانيم ي. در مطالعه بوالهرباشدمي راستاهم
درصد سطح  ١/٣١درصد سطح باال،  ٨/٢٤ به ترتيب انيدانشجو

 زانيمه شده است. نشان داد نييپا سطحدرصد  ١/٤٤و متوسط 
استرس در مطالعات صورت گرفته بر روي دانشجويان  وعيش

 ه ترتيبب يو عربستان سعود لنديتا ،يمالز يعلوم پزشک هايدانشگاه
در  ساستر وعيش ني، همچنشدهگزارشدرصد  ٥٧و  ٤/٦١و  ٩/٤١
  .)٢٣( درصد بوده است ٣/٦١اصفهان  يپزشک انيدانشجو نيب

 طوربهدختر  انيدانشجو رساست زانيدر مطالعه فوق م
 جينتا که با بوده است شتريپسر ب انينسبت به دانشجو داريمعني

. در مطالعه دانشگاه الهور باشدميمطالعه دانشگاه الهور همسو 
استرس ادراک شده در دختران دانشجو  نيانگيم دارمعني يبرتر

پاکستان و  امعهج يسنت يژگينسبت به پسران دانشجو به و
بر دختران نسبت داده شده  شدهيلتحم ياجتماع هايمحدوديت

و  ناتوزيدر مطالعات کابالو، مالک، ولگموت، فوت نياست، همچن
جانسون نشان داده شده که دختران دانشجو با استرسورهاي 

ياد  هانآمنفي بيشتري دارند،  پذيريتأثيربيشتري مواجه هستند و 
يم منفعالنه تسل طوربه زااسترسوجود عوامل  گامكه به هن گيرندمي

قش اما پسران بر اساس ن ندبينميشوند و در نتيجه آسيب بيشتري 
ود ابراز وج طيدر برابر استرسورهاي مح توانندميپذيري جنسيتي 

در مطالعه  کهحاليدر. )٢٥, ٢٤( مقاومت نمايند هاآنكنند و در برابر 
مذکر  انياسترس درک شده در دانشجو زانيو همکاران م يثمر

 دارمعنيتفاوت  نيا است که شتريمؤنث ب انينسبت به دانشجو
  .)٢٦( ستين

ان رابطه يو استرس دانشجو ين خودکارآمديدر مطالعه فوق ب
نشان داد رابطه  جينتا ياريمحمد مطالعهدر معکوس وجود دارد. 

در  يليتحص شرفتيو پ يخودکارآمد نيب داريمعنيمثبت 
 يخودکارآمد يدختر و پسر وجود دارد. در مطالعه و انيدانشجو

در پسران و اضطراب  يليتحص شرفتيپ يکننده قو ييشگويپ
 ياريمحمددر دختران بود.  يليتحص شرفتيکننده پ ييشگويپ

. دکنمي انيب جينتا نيدر کسب ا يرا عامل مهم يانتظارات اجتماع
 مردانه و دختران يژگيو کي" را ييکه پسران "داشتن توانا يطوربه

 .)٢٧( زنانه مطرح کرده بودند يژگيو کي"داشتن اضطراب" را 
دانشگاه  انيدانشجو يبر رو آبادچمن يدر مطالعه قانعن يهمچن

 يوبر ر يربازاريو پ يفوالدوند و ملک ،يعيرسميم ،يبهشت ديشه
 زينو مطالعه پرتو و بشارت  ريرکبيدانشگاه تهران و ام انيدانشجو

. دانشجويانى )٨( فاکتور مؤثر بر سالمت روان بود کي يخودکارآمد
با  يبه نحو مؤثرتر توانندميمعتقدند كه خودكارآمدى بااليى دارند 

دارند، مشکالت را  يشتريبرخورد کنند، استقامت ب هاموقعيت

تازه  هايموقعيت ي، فعاالنه در جستجودانندميچالش  عنوانبه
 ايانهنششكست را  ،دارندمي موانع را با تالش و پشتكار برهستند، 

 تواندمي درك خودكارآمدي روازاين ،دانندميبراي تالش بيشتر 
  .)٢٨( دشو دهنده سالمت باعث حفظ و نگهداري رفتارهاي ارتقا

و استرس  يت اجتماعين حمايب ج مطالعه نشان دادينتا
لعه مطاج يافته با نتاين يان رابطه معکوس وجود دارد که ايدانشجو

 ياجتماع تيحما. )٢٩, ١٢( باشدمي راستاهمن ييمک کوو  فوالدوند
ن را نشا يتياز افراد و منابع حما ايشبکهفرد به  يزان دسترسيم

فرد در برابر  کنندهحفاظتاز عوامل  يکي عنوانبهو  دهدمي
نظري  يمنطبق با مبان افتهي نيشناخته شده است. ا يروان هايآسيب

 تياز حما که يانيدانشجو. باشدمي نهيزم نيمطالعات در ا ريسا و
روان  زان سالمتيبرخوردار بودند، م شترييب يادراک ياجتماع

 در مقابل اثرات ياجتماع تيحماواقع . در )٣١, ٣٠( باالتري داشتند
 نفس و احساس عزت کندمي تيحما انياز دانشجو ،استرس يمنف
 ،يتبادلدگاه يد هيبر پا .)٣٢( آوردميوجود  به هاآنارزشمندي در و 

 دادهايرو يشناخت يابياست و ارز طيتعامل فرد با مح امدياسترس پ
رابطه بر عهده دارد.  در اينرا  ياساس نقش هاآنمقابله با  ييو توانا

آرو  -سالمال .)٣٣( بخشدميرا معنا  طيتعامل فرد و مح ،يابيارز نيا
دانشجويان  يدر تحقيق خود در مورد فرسودگي تحصيل و همكاران

 به اين نتيجه رسيدند كه بين جو منفي حاكم بر دانشكده و
وجود دارد و انگيزش  دارمعنيفرسودگي تحصيلي رابطه مثبت و 

اساتيد و حمايت از طرف کارکنان  يمثبت دريافت شده از سو
. )١٤( دارد دارمعنيرابطه منفي و تحصيلي  گيدانشكده با فرسود

ر ب ايکنندهتعديلنقش  ياجتماع تيگفت حما توانمي بنابراين
. سالمت روان است هايکنندهبينيپيشاز  يکيسطح استرس دارد و 

 توانندمي هاآنحمايت اجتماعي انواع گوناگوني دارد كه هر يك از 
حمايت مؤثر باشند. براي مثال،  كنندهدريافتدر حل مشكالت فرد 

 به د آمده است،كه براي او به وجو يلاگر دانشجويي در مورد مشک
راد افتنهايي نتواند آن مشكل را حل كند، خانواده، دوستان و ديگر 

با ارائه اطالعات صحيح و روشن كردن  توانندمي اشزندگيمهم در 
به او كمك كنند و يا اينكه از لحاظ مادي و  گيريتصميمدر  مسئله

اجتماعي كافي و به  ايتمالي به او ياري رسانند. عدم دريافت حم
 هب تواندميحمايت در مواقع ضروري،  كنندهدريافتموقع توسط فرد 

، گيريگوشهمشكل فرد دامن زند و آثار منفي متعددي مانند 
ل به دنبا افسردگي، كاهش عزت نفس، درماندگي آموخته شده و ... را

است ضمن فراهم كردن امكان  ستهي. پس شا)٣٤( داشته باشد
آموزشي به نوعي تغيير يابد كه  هايمحيطبر  مشاوره، شرايط حاكم

باعث بروز مشكالت رواني در افراد نشود، بلكه آنان را در مقابل  تنهانه
  .)٣٥( محافظت نمايد يبروز چنين اختالالت
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ادراک شده در  يت اجتماعين حمايانگيدر مطالعه فوق م
جه فوق با مطالعه يکه نت باشدميک اندازه يدختران و پسران به 

 نيانگيم پورحلوايي. در مطالعه باشدنمي راستاهمشر يو ف پورحلوايي
 ادراك شده در دختران دانشجو باالتر از پسران ياجتماع تيحما
در دختران  يکيولوژيب -يروان هايويژگيآن وجود که علت  هبود

ه ک يطيمح رشيراستاي سازگاري و پذ شان دريدانسته شده، که ا
اطراف خود را جستجو  يتيمنابع حما شتريب ،اندشدهبه آن وارد 

به  با مردان سهيکه زنان در مقا کندمي ديتأک زين شريف. کنندمي
اده استف شتر دريباالتر، مهارت ب يجانيه تيو حساس يهمدرد دليل

 يرشتيب کنندهحمايت هايشبکهاز  ،يهمکار يبرا تياز الفاظ، اولو
ر مطالعه د يبافت فرهنگ يکساني رسدمياما به نظر  کنندمي استفاده

  .)٣١(افته نقش داشته باشد ين يدر ا تواندميفوق 
 ت ادراکيحمازان يج مطالعه فوق در خصوص باالتر بودن مينتا

س و همکاران همسو ين نسبت به مجردها با مطالعه بلويمتأهلشده 
مهم در ارتقاء  ايمؤلفه عنوانبهازدواج  رسدميبه نظر  باشدمي

وجود شبکه . شودمي گرفته سالمت در نظر يو روان يسطوح جسم
 اندتومي ياز نظر عاطف يتيعنصري حما عنوانبه همسر با يارتباط

 داشته باشد ياثرات مثبت متأهل انيمت روان دانشجوسال بر روي
)٣٦, ٣١(.  

  
  شنهادهايو پ هامحدوديت

 ميمستق که دقت مشاهده ياستفاده از پرسشنامه خود گزارش
فرد که  يروان و يروح طيو شرا يخلق تيرفتار را نداشته، وضع

 هايمحدوديتاز  دهدمي قرار تأثيربه پرسشنامه را تحت  ييپاسخگو
مطالعه،  نيا هايمحدويت گرياز د ني، همچنباشندميپژوهش حاضر 

 يشناخت يتئور هايسازههمه  کارگيريبه امکاناست که  نيا
 ان وجود نداشت.يکاهش استرس دانشجو يآن بر رو تأثيرو  ياجتماع

 کاهشبا  يخودکارآمد يهامؤلفهارتباط  نهيدر زم شودميشنهاد يپ

 نيا هايمؤلفه تأثيرتا  رديصورت پذ يساختار هايپژوهش، استرس
 هايمکاندر  مطالعات مشابهن، انجام ي. همچنآشکار گرددز ير نيمتغ

 يليمقاطع مختلف تحصو  ييدانشجو يهاگروهر ين سايب متفاوت و
  .باشدميپژوهش  نيا شنهاداتيپ ازجمله

تئوري شناختي اجتماعي،  هايسازهاز ميان : گيرينتيجه
کننده کاهش  بينيپيشو حمايت اجتماعي  يخودکارآمد هايسازه

جامعه مورد مطالعه، بررسي  هايويژگي با توجه به .باشندمياسترس 
فاده در تئوري شناختي اجتماعي مورد است شناختي هايسازه

شناختي،  هايسازهكه در ميان  دهدمي اجتماعي نشان
در کاهش استرس  ساير عوامل شناختي ديگر خودكارآمدي بيش از

 يآموزش برا ژهيو يهادوره يان مؤثر است. لذا برگزاريدانشجو
 هاياسترساز  هاآنادراك  بهبود ،انيدانشجو يش خودکارآمديافزا

 ايمشاورهنه آنان از خدمات يامکان استفاده بهو  زندگي مختلف
 افزايش با همچنين .گرددميه يتوص ييمراکز مشاوره دانشجو

با  کارکنان بهبود رابطه و هادردانشگاه  فرهنگي نهادهاي تيفعال
اجتماعي را در  حمايت از ياحساس برخوردار توانميدانشجويان 

  آورد. به وجود هاآن
  

  قدردانيتشکر و 
 علوم دانشگاه مصوب يقاتيتحق طرح از برگرفته مطالعه نيا

و حاصل  ٢٣/٦/٩٤مورخ  ١٣٩٤,١٧٥اراک با کد اخالق  يپزشک
 معاونت محترمپژوهشگر از ،در نهايت. باشدمي ييدانشجو نامهپايان
 دانشجويان و كاركناندانشگاه،  ييمشاوره دانشجو اداره قات،يتحق

صميمانه، نهايت تقدير و تشكر را دانشگاه به خاطر همكاري محترم 
  .دارد

 تعارض منافع گونههيچ دارنديمسندگان اذعان ينو تعارض منافع:
  ندارد. وجود
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Abstract 
Background & Aims: If the stress of a person, he is more than capable of coping capacity, can in the 
long run, cause physical and psychological.The prediction of stressors is essential in order to plan for 
educational interventions. Therefore, this study aimed to investigate the role of social cognitive theory 
structures in anticipation of exotic first year students stress Arak University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted through census method among 156 
students of arak University Medical Sciences during 2015-2016 academic years.Data was collected by 
demographic questionnaire and, Perceived Stress scale (Cohen), Coping self-Efficacy Scale (Chesny) 
and scale of perceived social support (zimet); that have acceptable reliability and validity. Then Data 
were analyzed by Descriptive and inferential statistical test. 
Results: Results showed that 25/6% of students were male and 74/4% of them were female.The 
participants’ mean age was 18/99±0/51 years.28.8% of students had above-average stress score. 
Average stress female students was 21/6±8/03 and male 17/1±9/2, indicating higher stress in female 
students. Factors predictive of students stress was self-efficacy and social support that both structures 
are important social cognitive theory. Between perceived stress and self-efficacy (r=-0/6, p<0/001) and 
social support (r=-0/31, p<0/001) there was a significant relationship. 
Conclusion: It seems self-efficacy plays a central role in the regulation of students' mental state, as well 
as support for informal, family understanding, support received by professors and university employees 
can have a major role in controlling and reducing stress. 
Keywords: perceived stress, self-efficacy, social support, social cognitive theory, students 
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