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 پيشينه پژوهش

 08/04/99 تاریخ دریافت:

 24/04/99 تاریخ پذیرش:

 كلمات كليدي  

 ادراک شده استرس

 پاندمی

 19-کووید

 دانشجو

 هدمش یدانشگاه علوم پزشک

 واز افکار، احساسات  یترده اگس فیاز آن، منجر به ط یناش یامدهایو پ COVID-19 ریهمه گ یماریب مقدمه:

 COVID-19 انیبتالم ای نیهمواره در مواجهه با ناقل یعلوم پزشک انیگردد. دانشجو یواکنشها در افراد مختلف م

 یا بررستا ب میودبرآن مطالعه ب نیدر ا ذاهستند. ل نزانشایخود و عز یمنیو ا ینگران سالمت یعیهستند و به طور طب

 ی، گامCOVID-19 یماریب یپاندم نیشهر مشهد ح یدانشگاه علوم پزشک انیسطح استرس ادراک شده دانشجو

 نیعه در اجام یو عموم یو کمک به بهداشت روان ندهیآنان در آ ینیو بال یلیموثر در جهت بهبود عملکرد تحص

 .میبردار نهیزم

-99 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن یکه به صورت مقطع یلیتحل -یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر،  ش كار:رو

بر وب  یمبتن ،یراحتمالیغ یریگمشهد صورت گرفت. از نمونه یدانشجو در دانشگاه علوم پزشک 463 یبر رو 1398

شد. ابزار  استفادهمطالعه  نیدر ا ازیاطالعات مورد ن یآور جمع ی( براGoogle Docشده در  ی)فرم طراح

و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن  یشناخت تیاطالعات جمع ستیمطالعه، چک ل نیاطالعات در ا یآورجمع

 ( بود.PSS-14) یسوال 14نسخه 

 نیانگیبودند. م ینیبال یهااز رشته %6/54مجرد و  %4/84شرکت کنندگان در مطالعه زن،  %1/69در حدود  نتايج:

با  انیدانشجو استرس ادراک شده در زانمی. بود( 56 از) 06/25±71/7 انیسترس ادراک شده در دانشجوا زانیم

ابطه ر یازگتاتفاق ناگوار به  نو رخ داد یخاص یسابقه مصرف داروها ل،یسنوات تحص ،یلیرشته تحص ت،یجنس

 (.p-value<0.05دارد ) یمعنادار آمار

در دراز  استرس شد. از آنجا که یابیمتوسط ارز انیک شده در دانشجواسترس ادرا زانیم نیانگیم نتيجه گيري:

 تیریا مدد لذشو انیدانشجو ییو کاهش کارا یاختالالت روان شیدایپ ،یمنیا ستمیس فیتواند سبب تضع یمدت م

 شود. یم هیتوص انیدانشجو یبرا انیاسترس در مواجه با مبتال
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 

Poorfarrokh P, Kermani M, Jamali J. Assessment of the level of Perception stress of students of Mashhad University of Medical 

Sciences about COVID-19 in 2020. Horizon of Medical Education Development. 2020;11(2):66-76  

 مقدمه

و  2002در سال   یسندروم حاد تنفس وعیپس از ش       

 بیبه ترت 2012در سال   انهیخاورم یسندرم حاد تنفس وعیش

از بتا  یناش یپنومون وعی، ش%37و  %11 ریبا نرخ مرگ و م

در اواخر  COVID-19به نام  یگرید روسیکرونا و

 انیمورد توجه جهان ن،یاز شهر ووهان چ 2019دسامبر سال 

، کشورها ریآن به سا عیسر تیسرا ی(. در پ1قرار گرفت )

همه  نیا 2020سال  هیژانو 30در  یسازمان بهداشت جهان
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 یالملل نیب یبا نگران یاضطرار تیرا به عنوان وضع یریگ

 (. 2اعالم کرد )

قطرات  قیاز طر COVID-19طور عمده  به

از  یادیشود و تعداد ز یمنتقل م کیو تماس نزد یتنفس

(. با 3دهد ) یقرار م یرا در معرض خطر آلودگ تیجمع

از  یمیپاند نیدر خصوص ا رانهیشگیپ یریاتخاذ تداب وجود

دانشگاه ها، مدارس و اماکن پرتردد،  یسراسر یلیجمله تعط

نفر در سراسر جهان به  ونیلیم زدهیاز س شیتاکنون ب

COVID-19 میاز ن شیتعداد ب نیمبتال شده اند که از ا 

( و بالغ بر %45/4 رینفر فوت شده اند )نرخ مرگ و م ونیلیم

اند  افتهی%(  32/58 یبهبود )نرخ بهبود زینفر ن ونیلیم 712

از  یکی ران،یکشور ما ا ،یطبق آمار رسم نی(. همچن5, 4)

در اثر ابتال  ریمرگ و م زانیم نیباالتر هاست ک یکشور 10

 (.5را دارد ) 2019 روسیبه کروناو

از  یاری، بسCOVID-19 یو گسترش جهان وعیش

را تحت  یو فرهنگ یقتصادا ،یاجتماع ،یاسیمناسبات س

 انگریصورت گرفته ب قاتیتحق جیقرار داده است؛ نتا ریتاث

بر سالمت روان سطوح  یماریب نیمخرب ا یآثار روانشناخت

و  یبهداشت یمختلف جامعه از جمله کارکنان مراقبت ها

(. در 9-6بوده است ) انیدانشجو ها،خانواده  ،یدرمان

از اختالالت  یهاه، نشانCOVID 19مبتال به  مارانیب

 راتییتغ ،یاز جمله اضطراب، ترس، افسردگ یروانشناخت

-10, 6و استرس مشاهده شده است ) یخوابیب ،یجانیه

نشانه  زین SARS رینظ یهایمیدر پاند ن،یاز ا شی(.  پ13

 ( . 17-14) ودب دایعوارض هو نیاز ا ییها

سالمت جوامع  یابیارز یاز محورها یکی یروان بهداشت

 یم فایهر جامعه ا یکارآمد نیدر تضم یت و نقش مهماس

را رفاه  یسالمت ،یکه سازمان بهداشت جهان یکند. به طور

و  یماریو نه فقط فقدان ب یاجتماع ،یروان ،یکامل جسم

( . استرس، اضطراب و ترس 18کند ) یم فیتعر یناتوان

بدن به هرگونه تقاضا،  یو روانشناخت کیولوژیزیپاسخ ف

استرس  اسیمق نیدرک شده هستند. همچن دیتهد ای رییتغ

به  Folkmanو  Lazarus هیادراک شده برگرفته از نظر

افراد  یزندگ یها تیموقع ییاسترس زا زانیم یابیارز

شده است تا  یطراح یپرداخته و سواالت آن به گونه ا

کنترل بودن،  رقابلیپاسخ دهندگان نظرخود را در مورد غ

در  شیخو یو مشقت بار بودن زندگبودن  ریناپذ ینیب شیپ

 (. 19کنند ) انیگذشته ب یطول ماه ها

علوم  انیمخصوصاً دانشجو یبهداشت یمراقبت ها پرسنل

 ای نیبا توجه به روابطشان، همواره در مواجهه با ناقل یپزشک

(. 3هستند ) COVID-19از جمله  یعفون مارانیب

نسبت به از استرس را دارند  ییکه سطوح باال یانیدانشجو

داشته و اعتماد به نفس  یکمتر زهیانگ ینیبال یها تیفعال

 یاسترس را م ی(. نشانه ها20کنند ) یرا تجربه م ین ترییپا

ضربان قلب،  شیمانند افزا یجسم یتوان به سه نوع نشانه ها

مانند  یروانشناخت یفشارخون، سردرد؛ نشانه ها شیافزا

 یمانند رو یرفتار یو نشانه ها ؛یاضطراب، پر خاشگر

مصرف مواد مخدر  زیمصرف الکل و ن گار،یآوردن به س

با  قی، تطبLazarus(. طبق نظر 21کرد ) یبند میتقس

 یو عملکرد یروان ،یجسم یاسترس، سه عامل سالمت

که اگر  یدهد به گونه ا یقرار م ریرا تحت تاث یاجتماع

ه ب د،یایتنش زا روزمره کنار ب یها تیفرد بتواند با موقع کی

خود  یو بهبود عملکرد اجتماع یروان ،یجسم یارتقا سالمت

تا با  میمطالعه برآن بود نی(. لذا در ا22) تکمک کرده اس

دانشگاه علوم  انیسطح استرس ادراک شده دانشجو یبررس

، COVID-19 یماریب یپاندم نیشهر مشهد ح یپزشک

آنان  ینیو بال یلیموثر در جهت بهبود عملکرد تحص یگام

 نیجامعه در ا یو عموم یو کمک به بهداشت روان ندهیدر آ

 .میبردار نهیزم
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 روش كار

و از  یلیتحل - یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر، 

 1398-99 یلیسال دوم تحص میکه در ن باشدیم ینوع مقطع

 انیدانشجو ی( بر رو1399ماه  نیو فرورد 1398)اسفند ماه 

شهر مشهد  یدر دانشگاه علوم پزشک لیمشغول به تحص

بر  یمبتن یاحتمال ریغ یریگصورت گرفته است. از نمونه

 یجمعآور ی( براGoogleDocشده در  یحوب )فرم طرا

مطالعه استفاده شد. ابزار  نیدر ا ازیاطالعات مورد ن

اطالعات  ستیمطالعه، چک ل نیاطالعات در ا یآورجمع

و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن  یشناخت تیجمع

( بود. پرسشنامه استرس ادراک PSS-14) یسوال 14نسخه 

 یطراح 1983 سالشده که توسط کوهن و همکاران در 

ماه  کیدرک شده در  یبرای سنجش استرس عموم دیگرد

در  یپرسشنامه شامل سواالت نیرود، ا یگذشته به کار م

افکار و احساسات درباره حوادث استرس زا و  نهیزم

و  یار امدن با فشار رواننحوه کنترل، غلبه و کن نیهمچن

 دارایپرسشنامه  نی(. ا19باشد ) یاسترس های تجربه شده م

 یسوال 14نسخه  کنیباشد ل یم یسوال 14و  10،  4نسخه   3

(. 24, 23برخوردار است ) یشتریو کاربرد ب تیاز محبوب

و  یابیارز رانیپرسشنامه قبال در ا نیا یروانسنج یهایژگیو

پرسشنامه  نی(. ا24شده است ) دیآن تائ ییایو پا ییروا

 یم ازیامت 4تا  0 کرتیل فیبا ط یانهیگز 5سوال  14شامل 

به طور معکوس 13و  10،  9،  7، 6،  5،  4 یباشد. سؤالها

 نیشتریکسب شده صفر و ب ازیامت نی. کمترشودیم یازدهیامت

است. نمره باالتر نشان دهنده استرس ادراک شده  56نمره 

مشهد  یدر دانشگاه علوم پزشک لی.  تحص(23است ) شتریب

به شرکت در  لیو تما 99-1398دوم  یلیسال تحص میدر ن

 کباریاز  شیب لیورود به مطالعه و تکم یارهایمطالعه جزء مع

پرسشنامه  یخروج از مطالعه بود. در ابتدا یارهایجزء مع

 لیدر مورد اهداف و نحوه تکم یحاتیتوض ن،یآنال

آگاهانه از افراد شرکت کننده  تیاپرسشنامه ها، کسب رض

در مورد محرمانه بودن داده ها و  نانیدر مطالعه، اطم

 نیآنال یشیمای. با استفاده از پدیارائه گرد یافتیاطالعات در

 مطالعه شرکت کردند. نینفر در ا 463

و  هیتجز 25نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  هاداده

نرمال  یبررس یبرا لکیو-رویشدند. از آزمون شاپ لیتحل

 بیتست و ضر یت یبودن داده ها استفاده شد. از آزمونها

. سطح دیداده ها استفاده گرد لیتحل یبرا رسونیپ یهمبستگ

 در نظر گرفته شد. 05/0 یمعنادار

 نتايج

 نیانگمی و سال 10/23±84/3 انیدانشجو یسن نیانگیم       

 شرکت اکثر. بود سال 04/3±79/1 لیسنوات تحص

 یهارشته اندانشجوی از و مجرد زن، مطالعه در کنندگان

 نهی%( اطالعات خود در زم 2/86دانشجو ) 399بودند.  ینیبال

 229 نترنت،یو ا یاجتماع یرا از شبکه ها 19 دیکوئ یماریب

%( از  2/35دانشجو ) 163 ون،یزی%( از تلو 5/49دانشجو )

 دیسات%( از ا 9/30دانشجو ) 143 ،یمقاالت و کتب علم

 انی%( از دوستان و آشنا 2/2دانشجو ) 10دانشگاهها و 

 تیجمع یهایژگیدر مورد و شتریب اتیکسب نمودند. جزئ

 آمده است. کیمورد مطالعه در جدول 

 انیاسترس ادراک شده در دانشجو زانیم نیانگیم

 ی( بود. با توجه به فقدان نقطه برش برا56)از  71/7±06/25

 19تا  1سه حالته، نمره  یبند میتقس پرسشنامه و براساس نیا

استرس ادراک شده  38 یمتوسط و باال 38تا  20 ف؛یضع

 راسترس ادراک شده د زانیم نیباال در نظر گرفته شد؛ بنابرا

 رسونیپ یهمبستگ بیشد. ضر یابیمتوسط ارز انیدانشجو

و سن  انیاسترس ادراک شده دانشجو زانیم نینشان داد ب

 r=0.004, pوجود ندارد ) یآمارآنان رابطه معنادار 

value=0.923استرس ادراک شده  زانیم نیب کنی( ل
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وجود  یرابطه معنادار آمار لیبا سنوات تحص انیدانشجو

 دیگرد یابیارز فیو ضع میمستق بطهرا نیدارد که ا

(r=0.359, p value<0.001آزمون .) مستقل  ودنتیاست

از  شتریها باسترس ادراک شده در خانم زانینشان داد م

در  ه،یپا یهااز رشته شتریب ینیبال یهادر رشته ان،یآقا

دارند  یخاص یداروها ایکه سابقه مصرف دارو  یافراد

آنان  یبرا یکه به تازگ یافرادو در  نیریاز سا نیشتریب

تصادف/  /کینزد انیفوت آشنا رینظ یاتفاق ناگوار

حاد رخ داده است بطور  یلیمشکل تحص /یورشکستگ

 (.1بود )جدول  نیریاز سا نیشتریب ینادارمع

 

 در مطالعه یشناخت تیجمع یرهایو متغ انیاسترس ادراک شده در دانشجو زانیم نیارتباط ب یابیارز: 1جدول

 آماره آزمون

(p value) 

 میانگین

 )انحراف معیار(

 تعداد

 )درصد(

 متغیر رده

 جنسیت مرد %( 9/30) 143 (03/7) 94/22 (<001/0*) 015/4

 زن %( 1/69) 320 (82/7) 01/26

 وضعیت تاهل مجرد %( 4/84) 391 (73/7) 04/25 (873/0) 160/0

 متاهل %( 6/15) 72 (60/7) 19/25

 رشته تحصیلی پایه %( 4/45) 210 (15/7) 11/24 (015/0*) 432/2

 بالینی %( 6/54) 253 (07/8) 85/25

 یروان پزشک یماریسابقه ب بلی %( 7/6) 31 (41/8) 39/27 (082/0) 744/1

 خیر %( 3/93) 432 (64/7) 89/24

 یداروها ایدارو مصرف سابقه  بلی %( 3/7) 34 (35/7) 56/27 (049/0*) 970/1

 یخاص
 خیر %( 7/92) 429 (71/7) 86/24

 یبه تازگ یاتفاق ناگواررخ دادن  بلی %( 2/21) 98 (76/7) 57/28 (<001*) 223/5

 خیر %( 8/78) 365 (42/7) 12/24

 %5معنادار در سطح *
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 و نتيجه گيري بحث

در سراسر جهان و  19-دیکوو یماریگسترده ب وعیش        

 شیپ نیو هم چن یعدم وجود هرگونه درمان مؤثر و قطع

در خصوص  ستیولوژیدمیاز متخصصان اپ یبرخ ینیب

 یاز نگران یسطح ،یماریب نی% از افراد جامعه به ا 60 یابتال

مطالعه  نی(. ا25آورده است ) دیجوامع پد یو استرس را برا

 یدانشگاه علوم پزشک انیادراک شده دانشجو ساستر زانیم

کند.  یم یرا بررس 19-دیکوو یماریب یپاندم نیمشهد ح

استرس ادراک شده در  زانیم نیانگیدر پژوهش حاضر م

از  یمتوسط سطح که بود( 56 از) 06/25±71/7 انیدانشجو

 نیاسترس در ب لیدال نی. از مهم تردادیاسترس را نشان م

 کیپاندم تیوضع ریاز تاث یبه نگران نتوا یم انیدانشجو

 یشغل تیوضع ،یلیتحص ندهیآ یبر رو 19-دیکوو روسیو

 اشاره کرد. یو کاهش ارتباطات اجتماع ندهیآ

استرس ادراک شده  زانیم نیمطالعه ب نیا جیطبق نتا بر

 یآمار یانان رابطه معنادار یلیبا سنوات تحص انیدانشجو

(. r=0.359, p-value<0.001وجود دارد ) فیضع

 یاست که افراد دارا نیآن ا یاحتمال یها نییاز تب یکی

نسبت به  یشتریب یباالتر ، خودآگاه یعال التیتحص

 یهمخوان زیمطالعات ن ریسا جیخود دارند که با نتا یسالمت

 ( .27, 26, 9داشت )

از  ینشان داد زنان به طور معنادار یبررس نیا نیچنهم

با مردان  برخوردار  سهیدر مقا یشتریاسترس ادراک شده ب

آن ذکر  یتوان برا یرا م یمتعدد یاحتمال لیبودند. دال

 یجنس -یرفتار قالب کینمود از جمله انان : تنش به عنوان 

در  هژیکه زنان در جامعه به و ییشود، نقش ها یم یزنانه تلق

باعث  تواندیکنند ، م یم فایا یو خانوادگ یشغل یها طیمح

زنان در  نیدر آن ها شود و همچن شتریب یتنش و نگران

از  یو احتمال باالتر رترندیپذ بیآس اریمعرض استرس ، بس

, 28, 26, 12ابتال به اختالل استرس پس از سانحه را دارند )

29.) 

 ینیبال یته هارش انیحاضر نشان داد که دانشجو پژوهش

 انینسبت به دانشجو یمشهد از استرس باالتر یعلوم پزشک

و  Laiراستا،  نیبرخوردار بودند. در هم هیپا یرشته ها

 یکه کارکنان مراقبت ها افتندیدست  جهینت نیهمکاران به ا

درمان و مراقبت از  ص،یکه در خط مقدم تشخ یبهداشت

ا خطر مشغول بودند ب COVID-19مبتال به  مارانیب

(. از عوامل 30همراه بودند) یاز اختالالت روانشناخت یشتریب

 نیباال ا تیتوان به قدرت سرا یاختالالت م نیا جادکنندهیا

از  یعفون یها یماریاز ابتال به ب ی، نگران نینو روسیو

– یها و مراکز بهداشت مارستانیدر ب 19-دیجمله کوو

نرخ  نیهم چنان به خانواده و دوستان و  تیو سرا درمانی

 (. 32, 31باال اشاره کرد ) ریمرگ و م

که سابقه  یاسترس افراد زانیبر آن م عالوه

 یافراد نیداشتند و همچن یخاص یداروها ایمصرف دارو 

 انیفوت آشنا رینظ یآنان اتفاق ناگوار یبرا یکه به تازگ

حاد رخ  یلیمشکل تحص /یتصادف/ ورشکستگ /کینزد

بود که با  نیریاز سا شتریب یداده بود به طور معنادار

 (.12) بودهم سو  نیشیمطالعات پ

خدمات  ژهیبه اطالعات، خدمات به و یدر دسترس سهولت

حضور در  یو مکان یزمان یها تیحذف محدود ،یآموزش

پژوهش نشان  نیکند. ا یم ریرا اجتناب ناپذ یمجاز یفضا

به  یمجاز یو فضا نترنتیاز ا انی% از دانشجو 2/86داد 

-دیکوو یماریب نهیکسب اطالعات در زم یوان منبع اصلعن

از مطالعات مشابهت  یاریکردند که با بس یاستفاده م 19

بر  یمجاز یفضا یمنف ریوجود، تاث نی(. با ا33, 29داشت )

و امکان نشر و بازنشر اخبار گمراه  یاطالع رسان انیجر

 زانیگسترده از م یپوشش خبر نیو هم چن یکننده جعل

تواند در  یم 19-دیکوو یماریب ریو آمار مرگ و م انیمبتال
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داشته باشد  یو جامعه نقش اساس انیدانشجو رساست شیافزا

 یو تماشا اخبار تکرار دنی(. لذا فاصله گرفتن از شن29, 6)

از اطالعات  یو فراهم نمودن بستر یماریب نیدر رابطه با ا

 یامر فضا نیدر ا یسواد رسانه ا شیو به روز و افزا حیصح

 شود. یم یتلق یمهم و اساس

 یریتوان به نوع نمونه گ یمطالعه م نیا یها تیمحدود از

 یمانززه بر وب در با یمبتن یراحتمالیاشاره کرد که از نوع غ

ا به ره مطالع نیا جینتوان نتا دیکه شا یبود. به طور یکوتاه

در  لیمشغول به تحص انیپژوهش که دانشجو یجامعه آمار

 دهاشنی. پادد میباشند، تعم یمشهد م یوم پزشکدانشگاه عل

 د.نواقص برطرف گرد نیا یشود در مطالعات بعد یم

تنش زا روزمره به ارتقاء  یها تیبا موقع قیتطب

کند.  یکمک م یو عملکرد اجتماع یروان ،یسالمت جسم

استرس ادراک شده در  زانیم نیانگیدر پژوهش حاضر م

 و استرس که آنجا از. بود( 56 از) 06/25±71/7 انیدانشجو

 ،یمنیا ستمیس فیتواند سبب تضع می مدت دراز در تنش

شود  انیدانشجو ییو کاهش کارا یواناختالالت ر شیدایپ

 ،یآرام ساز یها کیاسترس با استفاده از تکن تیریلذا مد

ورزش منظم، سبک  ،یسالم، خواب و استراحت کاف هیتغذ

الزم در  اطیتو اح یمنیسالم و آموزش اصول ا یزندگ

 (.28شود ) یم هیتوص انیدانشجو یبرا انیمواجه با مبتال
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Introduction: The pandemic COVID-19 and its consequences lead to a wide 

range of thoughts, feelings and reactions in different people. Medical students are 

always faced with carriers or patients with COVID-19 and are naturally concerned 

for their own and their loved ones’ health and safety. The aim of this study was to 

assess the perceived stress level of students of Mashhad University of Medical 

Sciences during the pandemic disease with COVID-19 disease to take an effective 

step to improve their academic and clinical performance in the future and help the 

mental and general health of the community. 

Materials & Methods: A descriptive-analytical cross-sectional study was 

conducted on 463 medical science students of Mashhad University of Medical 

Sciences in the second semester of the academic year 2019-2020 . 
The students were selected using non-probability web-based sampling (a form 

designed in GoogleDoc). Data were collected using Perceived Stress Scale 14 

items (PSS14) questionnaires and demographic checklist. 

Results: About 69.1% of the participants were female, 84.4% were single, and 

54.6% were clinical students. The mean perceived stress score in students was 

25.06±7.71 (out of 56). Perceived stress levels in students had a statistically 

significant relationship with gender, field of study, years of study, history of 

certain drug use, and unfortunate event happened recently (p value<0.05). 
Conclusion: The average perceived stress level in students was assessed as 

moderate. Because long-term stress can weaken the immune system and cause 

mental disorders, and reduce student performance, stress management is 

recommended for students. 
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